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SPONZORI 
V poslednom čase sa čoraz častejšie 

sldoňldú sloYá .,h.l'adsúú sa sponzori". 
Toto zázračné magické slot<ko malo a má 
spasiť náš národ a múmii kultúru a um~ 
nie. Druhou nádejou je zahraničný bpi
tál. Yrsú to nie je tjpredsú, ale iba pomoc. 
A tá zrejme tiež nebude zadarmo. Nedá•·
no som totiž čítah NO spniričku: .. Cc sk á 
11/lrarmónia prcswla byt' chudobmí. V so
botu (t. j. 2. mája t. r .) podpísali v praž
skom Rudolfíne zmluvy so zahraničnými 

firmami . ktoré jej v lwdtícich rokoch La
lrcLpcčiil doswtočné finančné prostriedky 
/Iii j ej ČÍ!'nost'. 0 LniÍmil to po podpísaní 
zmhív so .~paniclskym a j aponským par t
ncmnl /Iii tlačol ·cj konferencii .~éfdirigcnt 

ČF Gcrd A lllrccht . O Lne ní zmluvy ncho
l'oril (s ie!). pozn;ltnclw l len. že Ccsk;í f il 
lrilmuíniil IIŽ nclwdc .. orcl~t:strom s níz
kym rozpočtom ". Nui, P.ŕtam sa, kedy bo· 
la? Neriem, ktorý kultúrny 11 demokrlltlc
ký národ si dm·olí nepostarat' sa o smju 
reprezentačnú hodnotu, pýchu a noje 
rlastné niÚ'odné ,Ja" prenec:há cudzím 
ekonomickým mocnostiiUIJ. PochybiQem, 
že teato netoyf orchester bude teraz na
hnhaf pre mko-slot<enskt= firmy, kon
certo't'a( po Lcmiach českých a slm·en· 
ských, poch:rbvjcm, že ich gmmof611oré 
čl CD platne budú p rú·tupllé ~ našlm llc
rvnestnaným, školám, študentom ••• 
lbát<am s~~:, ie D't'oňik, Smetana a tí dru
l, ktorí s Ceskou filharmóniou a českou 
ultúrou t•·orilí nerozlučnú jednotu, bu-

dú uehránenf od nenásytnosti zahranič
ných manažeroY. A tak peniažky miesto 
domoYa, poputvjú inde •.. M.r zase bud~ 
me mať t' Redute bsíno a spamätáme sa 
zrejme až potom, ked' sl l'udla naryknú 
chodiť radšej do b sína, ako na koncerty. 
A to je len preto, že rlády 11 parlamenty 
našich republik nenašli Yiac financif na 
rlastnú kultúru ••• 

Nejde ml Y~ o lamentoYanJe nad roz
liatym mliekom. Ani by mi to tak strašne 
neradllo, keby som každý deň nečítal 
o Wmnf s financiami, o ll-ročnej šesť
miliónorej podt<odníčke, o 98 miliónoch 
Ulody, ktoré Y Čechách urobili nsúmii slo
renski (alú inf) RómoYia, keby som nečf.. 
t.J o millardoyfch daňoyfch únikoch, 
o neschopnosti postihot<a( podt<odnlkoY, 
prlekupnlkoY, 'ldamároY. Možno by ml to 
neradllo, keby produktfmy priemysel 
1 podnikatelia, boli Jnak.fie zdaňoYanf 
do lt'orlri, .umelecki pracomfcl, ktorí 
dotácie nespotrebúnúú ale pretransfo,... 
morát<súú do iných neryčfsliteľných hod
D6t, keby umelci Y daňoYom systéme n~ 
boli postarení na rot<eň žimostnfkoy 
1 pod. YJetci by sme ľahšie platili dane, 
keby sme Yedell, čo sa z nich do kultúry 
mitl. Potom by nám net<adilo 14} to, že sa 
aa Slot<ensku rydát<a denne ldausoYský 
TelegrafY náldade 60 tisíc kusoY a predá 
.u5 500 kusoY (podľa údl4}ot< Not<ého Ča
su), keby bohaté bratislat<ské Yel'kopod
niky Slomalt, lstrochema, AB Kozmetlb 
1 i., boli sponzorot<all koncert Carrerasa 
atď. Tých keby, by bolo mnoho. Dúfam, 
že sa raz dožijem prebapenia, keď už na
.fa kultúra a umenie budú úplne ryspon
zororané z cudziny, ie príde čas, keď na
k podniky budú sponzororať Yledenskú, 
Berlínsku, Ne" ·-yorskú filharmóniu ••• 
Nírod sobé - už zrejme dámo neplatí. 
Ani Česko-Siorensko nie je už konzert<a
t6rlom Európy. Neplat{ už ani slogan Čo 
ČedJ, to muzikant - ale čo Čech, to ob
dtodnfk. Obchodu sa totiž darí, nekon
troloYateľne okráda spotrebitel'a a falšu
Je dane. Ale kto si pôjde ukradnúť kultú
"' a kus umenia? Rád by som sa mýlil, ie 
sponzori a sponzorslt'o nás zachránia. 
Cas trpkého precitnutia, nie je ďaleko ••• 

MARJÁN JURfK 
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A k sa zamyslíme nad hudobným vývojom· • 

z dnešného hľad iska, môžeme konšta tovať, 

že veľk ú úlohu pri formovaní ďalš ieho vývoja 
huctby až po našu prítomnosť zohral hudobný 
barok. V hudbe predstavuje obdobie, z k\.f)= -
rého neplynie lineárne ďa lš í vývoj počnúc 
zrodom klasicizmu, prípadne tak ako sa ube-
ral vývoj počnúc klasicizmom až do neskoré- -~ 
ho romantizmu . Preto v histórii stojí b~t rok 
v urči t om zmysle izolovane. Jeho zánikom· 
vznikol iný duch. k torý sa odzrkadli l svoj
ským výberom. žánram i, inštrumentáciou 
a skladobnými technikami stojacimi na iných 
ziíkladoch ako v období baroka. 

Barok zohral významnú rolu v ďalšom vý
voj i a dá sa dokonca poveda i, že jeho význam 
dosiahol u rči tú kulmináciu priívc v poroman
tickcj dobe. Jeho duch a výhl'adové zamera
nic slúžili ako opora pri snahách preklenú( 
balast romantickej tradície a pri hľadaní no
vých podôb hudobného ~ t v :í rncnia a mysle
nia . Pri vzniku intenci í novej vecnosti a vôbec 
o<lsuhjektivizujúeich prttdov novšej doby zas 
bola vítanú jd 10 zdanlivú d ištancovanosť od 
prchnaných emocion;í lnych prejavov. V tedy 
~a o.livi li aj zabudnuté 7;ínrc; opii ť ~a fn:kven
tuje ~ui ta ako protipól '_vmfónic. Nadviata li 
sa znova kontakty s pcvnyln metrom a akousi 
u~cčno~lOu LO bt aLovania z:ík-l;.tdnymi di
menziami v ha roku. O.livovala sa aj hl'lrokov;í 
fi gurácia ~<Ívaj úca skladbúm opiit' prÍ\ ny mé
trieký tep. 

N;ízov barok pochádza z výtvarného ume
nia . Tu znamenalo to ~ l ovo akési i ronict..Ľ 

charaktcr iLovanie prcdimcnwvaných o;rdôb. 
.. vypuklosti" tvarov, časom sa však n:íznv ba
rok ukázal byt' akýmsi prakt ickým he,lom . 
Medzi barokom. č i senzuálnym manieriz
mom a hudbou, ktorú označujeme týmto ter
mínom.· však niet priamej zhody. Yo výtvar
nom umení vďačí barok za ~voj u podobu do
tyku umenia s helenskou kultúrou, ktor(! ob
novoval v prvom rade M ichelangelo. Inšpiro
val ho helcnský dynamizmus, ktorý sa \ triki 
ne odlišoval od anticko-gréckej statickosti 
a uzavretosti do seba. Helenizmus sa zame
riaval na ki net ickosť postáv, na stvárnenie po
hybu, ktorého sa dokázal dotýk ať vnútorným 
napätím . Plastiky začal i presahovať vlastnú 
podobu a smerovali k cieľom mimo seba. T ie
to inšpirácie poznač i li vývoj celého európske
ho výtvarného umenia vyúsťuj úceho do tzv. 
manier izmu, o ktorom sme sa už zmienili . 

Ak by sme chceli hľadať motívy a inšpirá
cie, ktoré určoval i charakter tej to epochy,_ 
musíme porovnávať hudobný barok s pred
tým vládnucim štýlom renesancie. A práve tu 
možno konšt atovať zauj ímavý posun v spôso
bc hudobného myslenia. M yslím , že určuj ú
cim faktorom bola predovšetkým orientácia 
na element harmónie, ktorý v období rene
sancie a polyfónie bol úzko viazaný ako neod
del i te ľn ý faktor v rozvoj i pomerne samostat
ných melodických líni í. Harmonický pohyb si 
získal akési prvenstvo v hudobnom myslení 
a zača l ov l ádať polyfónne štruktúry, ktoré iba 
realizovali pohyb harmónie. To znamená, že 
ťažisko sa presunulo z línie na vert ik:í lny ele
ment akordiky, ktorú sa polyfónia snaži la čo 
najzreteľnejšie a rtikulovať . A k porovnávame 
skladby ranej a st rednej renesancie s obdo-
bím prechodu od neskorej renesancie k rané-
mu baroku, vidíme, že štruktúra sa stále zj ed
nodušuje. Skladatelia už menej prízvukujú 
samostatnosť j ednotlivých línií kontrapunk
t ickej faktúry. Kryštalizuj e sa čoraz j asnejšia 
akordic kosť skladieb pod vedúcou líniou, 
ktorá sa nestrieda s ostatnými hlasmi, ale za-
čína určovať tematické dianie z postu soprá
novej polohy. Pretô nie j e správne domnievať 
sa, že barok znamená vyvrcholenie kontra
punktického, ako sa to videlo zrej me pod 
doj mom Bachovej hudby. Druhým faktorom 
j e snaha zbližovať hudbu so širším obzorom 
umeleckej imaginácie, predovšetkým h ľadať 
styčné body so slovom a jeho význatnorn , a čo 
j e naj dôležitejšie, spáj ať vtedy vcfmj akútnu 

\ 
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Pôvabne l<ýtvarne riešené čelo barokového organa z artikulárneho kostola v Paludzi, t. č. La
zisku. Snfmka archfv Hž 

obnovu antickej drámy s mladším európskym 
umením, k torým bola hudba. 

Orientácie na antické vzory zača l i samo
zrej me 'ďaleko pred obdobím baroka. Práve 
jemu možno ďakovať za význam slova rene
sancie č i obnovovania, pod ktorým bolo mys
lené znovuoživovanie antickej gréckej a r ím
skej kultúry , ktorá v tom čase nemala konku
ruj úce hodnoty schopné byť vzorom ďa lš ieho 

vývoja umeleckého a hudobného myslenia 
v Európe. Záujem o ant ickú ku ltúru - myslím 
tu na antickú drámu - nevyhasol v rene~anci i , 

naopak, tá sa stala spolurozhodujúcim fak to
rom formovania sa hudby baroka. Snahy 
"zhudobnil'" antické drámy viedli k novým in
terakciám slova a hudby; ich spojením sa do
~ t áva hudba č i a~ točne ako komentujúcc mé
dium pod nadvládu li terárnej predlohy - to sa 
odr{tža lo v recitatívnom štýle v barokovej 
monódii. Tento proces však neprebiehal iba 
na základe vplyvu slova na hudbu , ale pred-

pokladal oveľa zloži tejšiu kryštalizáciu hu
dobného zobrazovania. Ako sme spomínali, 
určujúcim faktorom vzniku barokového štýlu 
bola orientácia na prvok harmónie. Vidiet' to 
už v rôznych madrigaloch a frotolách, v kto
rých metodicko-harmonická homofónia už 
dosiahla svoj u definitívnu podobu. Akordika 
sa oslobodi la od viazanosti na lineárny faktor , 
stala sa aj pod vplyvom korepetície vorne, 
dokonca improvizačne dosaditeľn ým rozme
rom. V ýsledkom bolo to, že notácia si ho 
prestala vší ma t' a začal a počítať s i nterpretač

ným dotváraním skladby. Dôsledkom toho je 
presúvanie rudimentálnej polyfónie do soprá
nových polôh (viičšinou ako dvoj hlas "soprá
novej polyfónie"); únik zo stredných polôh, 
kde sa stala nevnímateľná lebo j u kryl orga
nový sprievod, obstarávaný bassom per !'or
ganom v rámci techník typu basso sequcnte 
a neskôr continua. Túto štruktúru sme nazý-

(Pokračovanie na 2. strane) 
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(Dokončenie z 1. str.) 

valí triovou štruktúro u o bsa hujúcou d va hla
sy v soprá nových polo hách a basovým zákla
do m a doko nca sólovou , me lodickou faktú
ro u vrchného hlasu nad basovou osnovou . 
T áto fo rmácia ostala zá klado m baro kovej 
mo nódie a h lavno u náplr'lou baro kových 
opie r. Bez to hto vývoja by nebolo možné 
splniť požiadavky zhudo bne nia textovej sú
č i astky , kto rá sa v im itačnom štýle po lyfó nie 
nem o hla upl atniť a ko zrozumiteľná a j asná. 

V o bdobí baro ka vznikli vša k aj zaujímavé 
osobité žánre a d ruhy hudby, kto ré sa stali zá
klado m pre ďalší vývoj . Popri to m - a to tre ba 
zdôrazniť - to le rova l baro k aj tradičné fo rmy 
hudobného prejavu , nazývajúc ich an tickým 
štýlo m , o pro ti modernému štýlu , o rientuj ú
cemu sa svojou výrazovou intencio u na slovo 
a j eho význa m. 

Recita tívy spft,a li o d lišné ú lohy. Jednak sa 
stali základom hovorených úsekov o proti vý
razovo prehfbenejším afe ktovým recitatívom 
tzv. a rióz , v ktorých sa často upla tr'lovali rôz
ne nástro jové o bsade nia , do tvárajúce výrazo
vosť hudby . 

A k má me hovoriť o hudobných žánroch 
a druhoch , kto ré sa o bjavili v o bdobí baro ka, 
o kre m opery môžeme spomenúť aj o ra tó
rium , kantá ty, skupinové aj sólové concerti , 
á rie a rôzne druhy kom orne j hudby, predo
všetkým sólové a triové sonáty a napo ko n 
i suity. 

V o bdobí baroka sa začína hudba už v pro- ' 
filovanejšej fo rme o rie ntoval' na inštrume n
tá lne prípadne na inštrumentá lno-vo kálne 
formy. čo je následo k o dpútavania sa od vo
kálne j faktúry. Ta k ako spočiatku určovala 

voká lna hudba ch arakte r a podobu inštru
mentá lnej hudby, začína v baro ku inštrume n
tft lna hudba ovplyviíovať vokáln u hudbu ; vi
dieť to vo fakt úre rôznych sólových prejavov 
- pred ovšetkým v árii . 
Veľký vplyv na rozvoj inštrumentá lnych 

žánro v mala po lychó ria . Uplatr'lovala sa 
v skrytej fo rme aj v m onocho rických sklad
bách, v kontrastovaní, výme no u a stried an ím 
inštrume ntálnych skupín . Po lychória najviac 
ovplyvn ila ba priam inšp irovala zrod concert a 
grossa. Tu sa však pô vodná podstata polychó
rie zme nila , pre tože v ko ncerte nestoja pro ti 
sebe rovnocenné celky. ale concert ino je čas
ťou grossa pripo mínajúc a kýsi zvukový sys
tém. Z mysel pre symetrické rozde le nie zvu
ko vých blokov má svoj pôvod tiež v polychó 
rii . Do kazujú to nie ktoré út va ry ako napr. 
sl áčikmi sprevád zaná sólová 1 rum peta v soná
tach stredného baroka, a to ešte pred zrodom 
concert a . 
1 Rozvoj inštrumentá lnej hud by od začiatku 

17. storočia d o kume ntu jú prvé inštrumcnt<í l
nc sonáty pre trúb ku ale bo husle. využívajúce 
ako základnú osno vu zobrazovania mode l vo
kálnej m o nódie. 

Kl asic izmus nep rija l nie kto ré typy sklad ieb 
do svojho vlastné ho slovníka a aj tie. ktoré 
pre bral napr. inštrume ntálnu sonátu a sólový 
ko ncert , prc tvoril podľa vlastných inte ncií. 
Medzi barokom a ďalšímnadviizujúcim vývo
jom pre to nastala akási trhlina . v dôsledku 
kto rej mno hé praktiky baro kovej hudby u
pad li do zab udnutia. Ich znovuvzk riesenie 
a snahy prebudiť barokov(t hudb u v jej vlas!
no m d uchu je hlavným programo m mode r
ných tre ndov inte rpre tácie baroka. Zárover'l 
sa oživujú tiež skladby, kto ré boli cez stáročia 
zabudnuté. Naša súčasnosť žije inte nzívne 
v znamení obno ve nia baro kove j tradície, 
kto rej vymo ženosti nepresta li mať platnosť. 

Ako sme už spomínali, o rie ntácia na výsledky 
baro ko vej hudby sa stala bo hatým inšpi rač
ným zdro jom . Nie len naša prítomnosť, ktorá 
stojí na pô de vytvore nej z veľkej časti aj ba
roko m, a le aj hudba ďalekej budúcnosti sa 
bude inšpirovať a nasycovať je ho bohatým 
zdro jo m odkazov. 

JÁN ALBRECHT 

JUBILANT~~ 

J anka Gabčová - najstariia slovenská Car· 
men Snímka archív HŽ 

Prvá slovenská ;;t(;stka-- J A KA GABČOVÁ-KA· 
MASOVÁ (nar. 14. 5. 1907) . patrí k zakladatcfskcj 
generácii, 1..-\orá budovala históriu opery v sloven
~kcj podobe. 

Po ukončen í obchodnej Školy v Brne ako dvad· 
saťročná úradníčka bratislavskej pošty spievala 
v zbore, kde jej pozoruhodný hlas zaujal profesora 
Strelca a ako žiačka operného spevu u Jozefa Ege
ma na Hudobnej a dramatickej akadémii už počas 
štúdia - v roku 1929, po prvýkrát stála na javisku 
Slovenského národného divadla ako Veruna 
v Blodkovej opere V studni (po boku absolvujúcej 
Jarmily Kšírovcj . Stefana !Iozu a i.). Vtedy často 
účinkovala aj koncertne, okrem Bratislavy napr. 
pre Slovákov žijúcich v Maďarsku , v Českosloven
skej spoločnosti vo Viedni. V opere SND potom 
viackrát účinkovala ako hosť. stále angažmän však 
zfskala až v roku 1939. Medzi jej prvé operné posta
vy patrila Ježibaba v Rusalke. ktorá ju potom spre· 
vádzala po celý jej umelecký život v naštudovaní di· 
rigentov Vincourka. Zunu , Chalabalu i Frešu. 
K najvýznamnejším javiskovým postavám pani 

Stretnutie 11M 
Dňa 6. mlija t. r. uskutcM!nllo sa v Dolnej 

Krupej pracovné stretnutie ndúclch klubo\' 
Hudobnej mládde pri Slovenskej hudobnej 
spoloonostl. Na programe stretnutia bolo 
prerokovani~ plánu práce na n~bllž§ie ob-

Gabčovej ďalej patrí jej vynikajúca Carmen a ncta· 
budnutcfná Kostelníčka z Jej pa~torkync v pre riu 
podnetnej réžii F. Gavclu a v hudobnom QJl.~tudova· 
ní L. Holoubka, kde v širokom rozsahu vynrkol J · 
dr;tmatiéký alt. Sedel jej aj ruský operný repcr!oár. 
napr. Krčmárka • Borisovi Godunovovi, či Naňa 
v Eugenovi One~inovi • Dombro•~kého pamätnej 
réžii . Vynikala tiež v talianskych operách; Mala ~a 
nezabudnutcľnou Azuccnou, Ulrikou, Suzuki. atd. 

Pani Gabčová spievala v pôvodných slo•cnských 
operách L. lloloubka (Ste lla . Túžba . Svitan ie). pre· 
lívala slá•nostné chvíle pri prvom uvedení Sucho· 
i10vcj Krútňavy. v ktorej Skolnicu spievala 136 krät. 
Cikker na ňu myslel. keď tvoril postavu Mary v Ju
rovi Jánošíkovi. Jej poslednou viičšou úlohou bola 
nádherná Anna v " perc Beg Bajazid . 
.• ' ALlA KRISTA VA RKONDOVÁ . 

Prom. liist. EVA Q UASTLEROVÁ (Ja trí 
k p rie ko pníkOm výchovných ko ncertov na 
Slovensku . Jej tvorivá činm>Jsť sa po skončení 
vysokoškolských štúdií ube rala práve. tymro 
~mcrom . Ko ncertná agent úr"' dnešný Slov
koncert , ju poveri la vypracovaním koncepcie 
a o rganizovan ím takýchto ko nce rtov na Slo-
vensku. . 
Čas ukázal, že to bo l šťast ný kro k . Je p riro

dzené, že spočiatku bolo treba sa poučiť v st.i
sed ných krajinách , najmä v Čechách , Maďar• 
sku a Poľsku , kde výchovné ko ncerty už boli 
súčasťou kultúrneho života · a vzdelávacieho 
procesu . Už prvé sondy však ukázali, že cu
dzie príklady nemožno ntechanicky aplikovai 
na naše do máce podmien~y . Hfadanie vlast
nej cesty nebolo jednoduché, E. Quastlc rová 
neprišla do ko ncertnej agentúry s ho tovou 
·ko ncepcio u , a le skúšala , hfad~a, overovala si 
všetky krok y v te réne a vyhodnocovala ich. 
Čas ukázal, že jed iná cesta je cesta za poslu
cháčom - k deťom a m ládeži do teré nu . . No
vo u významno u kapito lo u v kryšta lizácii \-ý
chovných koncertov bo la spo lup ráca s Dr., K. 
Ne umano m a V . Charváthovou . Tu sa zrodí~ 
vynikajúce scená re. 

Eva Quastle ro vá sa do oblasti výchovných 
ko ncertov zapísala i tvorbou nových scenä
rov, a le aj ich ko nferovaním, lcktorovan ím 
a samozrejme o rga nizovaním a riad ením vý
chovných ko ncerto v na území celého Sloven
ska. 

IGOR BERGER 

doble, najmä otázky súvisiace s perspektí\'OU 
a d'al~ím ro:nojom tohto hnutia. Na streCnu
tí sa tld zaoberali prípra,·ou tohtoročného 
letného sústredenia, ktoré bude v pn·om jú
lovom týtdnl. Rokovanie viedol predseda 
HM Dr. Ján Holi~ka a ako hosť sa bo zúčasl· 
nll prof. han Parík. - oú-

ARTS EDUCATION SYSTEMS 
V MORA V ANOCH 

V dr'loch 5. - 8. mája t. r. uspo riadal odbor 
ume leckého ško lstva Ministe rstva ško lstva, 
m lädeže a špo rtu S R medzinárodné kolo
kvium na tému Systémy umeleckého vzdelá
vania. Ko lo kvium sa uskutočni lo v Domove 
výtvarných umelcov v Moravanoch a zúčast

nil sa na na iíom veľký počet odborníkov z o b
lasti umelecké ho školstva z CSFR a 12 host í 
z e uró pskych krajín ( Rakúsko. Nemecko. 
C ho rvátsko. Fínsko. Nó rsko. Maďarsko. Ta
li ansko). Na ko lo kviu , s vysokou odbornou 
ú rovtí o u . sa ro kovalo v plená rnych zasadn u
tiach a v odbo rných sekciách . 

V úvodný detí ko lo kvia zazne li hlavné 
vstu pné referáty. Vstup do rokovania pred
niesol doc. RNDr. Vladimír Ďurikovič, CSc, 
l . n{unestn ík ministra š ko lstva, m ládeže 
a športu SR. ktorý zdôraznil význam umelec
kej a este ticke j výchovy jednotlivca i spoloč
nosti v súčasnom tra nsformovaní našej spo
ločnosti , zasahuj úcu trhovými a konzum nými 
te nde nciami. Doc. PhDr. Ján Szelepcsényi, 
CSc .. iniciá tor a vedecký tajomník kolo kvia, 
vo svojom pozoruhod nom ku lturologickom 
referáte položi l otázku , prečo vlastne vznikla 
táto ko nfere ncia, prečo jej ministe rstvo ško l
stva ven uj e tak ú d ôležitú pozornosť . Na túto 
o tázku má dať odpoveď p ráve to to med zi ná
rodné kolo kvium , kde by malo dôjsť k výme
ne info rmácií, skúsenost í a poznatkov z praxe 
v jedno tlivých e urópskych kraj inách . 

Za hlavný refe rá t možno považovať Návrh 

Reduta na historickej pohl'adnlciz r. 1926 

systému umeleckého školstva, ktorý prednic· 
sla Ing. arch. Laura Simoniová, CSc., riadi· 
tcl'ka odboru ume leckého školstva a predsed
n íčka Prípravného výboru ko lokvia . Predne· 
sen ý návrh široko rozpracováva nové zásady 
štruk túry ume lecké ho ško lstva. ktoré vzišli 
z prác expertných komisií i priamo z podne· 
tov jednotlivých umeleckých škôl. Prof. Ivan 
J>arík oboznámil prítomných s bi lanciou Slo· 
vcnskej hudobnej spoločnosti.a jej podielom 
na esteticke j výchove a načrtol novú štruktú· 
ru štúdia na Vysokej š ko le muzických umení. 
l);llcj vystúpili zástupcovia výtva rného ume· 
ni a , a rchitektú ry a hostia . V ďalších dňoch sa 
rokovalo p revážne v jedno tlivých odborných 
sekciách , ktoré sa zaobera li· nasledovným 
okruho m o täzok: ume lecká pedagogika, prí
prava učiteľov, polycstetická výchova . špe· 
ciálna ume lecká výchova. umelecký život 
a vzdelávacia sústava , umcleckä výchova 
a nové méd iá a pod. 

Program ko lokvia dopÍňa li videoprojckcie, 
koncert né podujatia, návšteva kúpeľov, 
návšteva výstavy z produkcie študentov Vy· 
sokcj školy výtvarných umení v Senici , večer 
slovenské ho fo lkló ru a rôzne neformálne spo
l oče nské stretnutia. 

Z moravanského kolokvia prinesieme 
v niektorom z najbližších čísiel podrobnejšiu 
info rmáciu týkajúcu sa hudobnej problemati
ky. 

- mj-

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA A KASÍNO? 
V posledno m období rozvírila hladinu náš

ho k ult úrneho života správa, že v budove Re
du ty, sídle Slovenskej filharmó nie, má pôso
biť spoločnosť Casinos Slovakia. Keďže sa na 
\lerejnosi dostalo viacero rozporuplných in
fo rmácií a rozruch vyvola la aj interpelácia 

• poslanca J. Hudeca na vlád u SR a niekoľko 
negatívnych a zavád zajúcich článkov v slo

/venskej t l ači, rozhod la sa riad i teľka SF A . 
, Rajterová spolu s veden ím Casinos Slovakia 

uspo riad ai tlačovú konferenciu a podať čo 
najpodrobne jšie a na jmä pravdivé info rmá
cie. Tak teda, zatlačí kasíno našu p rvú hu
d obnú inštit úciu naozaj do o fsajdu? 

fdá sa, že to nemá vôbec v ú mysle. Ba do
konca by malo prispieť k zlepšeniu te rajšieho 
stavu, pre tože okrem značnej finančnej čiast

ky za prená jo m priestorov bývalých aerolínií 
a rešta urácie Reduta, kto ré prispej ú na p re
vádzku SF, je Casinos Slovak ia pripravená 
sponzorovať ume lecké aktivity SF a v nepo-

'- s ledno m rade za takme r 4 mil. dolárov zre
konšt r\lovať prenajate$ priestory, na čo, žiaľ , 
m'ajiteľka b udovy - SF, nemá peniaze. Dlho 
trva lo, kým sa vôbec vyriešilo v~tn íct vo bu
dovy Reduty, na k to rú si robilo nárok aj mes
to Bratislava. Je totiž histo rický fak t, že Re
d uta , pod obne ako budova terajš>ieho SND, 
patril a ked ysi mestu . Nik to. resp. 40 rokov 
tota lity môže,za to, že sa m()jeto~ obcí i jed
notli vcov zrušil a všetko bolo štá tne. Tak sa 
aj Reduta dosta la pod správu ministerstva 
kultúry a stala sa stán kom celoslovenskej in
šti túcie. Je pravda aj to, že v iných;teda naj
mä západných kraji nách , sú o rchestre i di
vadlá mestské a málo ked y národné, či štátne. 
Osobne si však myslím, že Slovenská filhar
mó nia, rovnako ako Českä. zna mená v kul-

túrnych deji nách slovenského národa, vý
znamnú reprezen tačn ú národnú inštitúciu, 
ktorú rušii by bolo v tomto prípade krokom 
späť. Správne ted a rozhodla vláda SR, keď 
ponechala naďalej budovu i samotnú Sloven
skú filha rmón iu v rukách štátu. Žiar, to je 
v rá mci l;llldovy asi všetko, čo pre ňu v tomto 
ro ku mo hla urobiť . Filha rmónia nedostala ani 
ko ru nu na jej rekonštrukciu a obnovu, hoci 
to nevyhnu tne potrebuje a dlrfa la, že k nej 
b ude naklo nený aspoň fond Pro Slovakia. 
Nesta lo sa. Nečudo, že vedenie hľadá mož
nosti ako aspo t1 trochu vylepšiť svoju nezftvi
den iahodnú fi nančnú situáciu . Výsledkom by 
mala byť práve spolupráca s a. s. Casinos Slo
vak ia, ktorej zak ladateľom je okrem Čedok u 

. a spoločnosti Casinos Czechoslovakia Praha 
aj zah ran ičný účastn ík - Casinos Austria . 
Nech vás však nemýli názov Casino. Rozhod
ne nepôjde v tomto p r ípade o taký druh po· 
chybne j zäbavy , aký sa v posledných rokoch 
rozmohol v celom našom hlavnom meste 
a · priťa huje do svoj ich útrob doslova spolo
čenskú spodinu. Spoločnosť Casinos Slova
k ia, naopak, by mala byi obrazne povedané 
pre horných desat'tis íc. l keď iste nepôjde 
o dobročinný ústav, v luxusne zariadených 
priestoroch Reduty by malo kasíno umožňo
vai ok rem možnosti zahrai si i kultúrne 
aktivity a poseden ie v reštau rácii a kaviar
ni, ktoré budú prístupné všetkým záujem
com. J"ed a aj návštevníci koncertov by si tu 
mali nájsi priestor , kde si môžu po koncerte 
sadnúť aspoň na šálku kávy a podľa obsahu 
svojej peňaženky pokračova i v ďalšej zábave. 
Teda žiaden strach , žiadny hráčsky brloh 
v cent re mesta sa nechystá! 

MARTINA HANZELOV Á 
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l 3 TRIBÚNA NÁZOROV ~~ ~ '92) 

l NAOZAJ PODPORIŤ ~®JJ3IDW l 
Som presvedčený, že polcmické, Ú\'ahm·é 

a analytické články o rôznych oblastiach sl&
venskcj kultúry sú najmä v Jó'mto období, 
ktoré je nielen prechodom od centrálne plá- . 
novaného k trhovému hospodárstvo; ale · 
aj od jednostranového, jednostranného 
az jedného centra dirigo,·aného posudzova-' 
nia názorov a tvorivých aktivít k demokratic
kej, viacnáhl'adovej filozofick....ctick&-kul
túmej pluralite, neobyčajne potrebné a, dú
fajme, aj podnetné. V tomto zmysle som pri
jallij článok Vladimíra Trnavského "Quo va
dis rozhlasové \')'Siclanic?'" (HŽ 25. 3. 1992) 
a ešte výraznejšiu, pretože širšie a hlbšie 
~rukturm•anú úvahu Terézie Ursínyovej 
~Hudba v éteri '" (Literárny tý.ldcnník 12/92). 

Pra,·da, 1..atial' čo úmha T. Ursínyo,·cj, ak&
kohek tvrdo kritická, má charakter inšpira
tímy a ''Y''Oiáva potrebu zamyslieť sa znovu 
nad vysielaním vážnej hudby v Slo,·enskom 
rozhlase (čo neznamená a, predpokladá m, 
ani hudobná kritička-odborníčka to tak ne
míma, že by vedenie Slo,·cnského rozhlasu 
muselo bezo zvyšku prijať všetky jej tvrde
nia), článok Vladimíra Trnavského sa mi zdá 
byť príliš subjektívny, príliš osobne zaintere
sovaný, dczinformujúci a dost' ultimatívny. 
Hoci už svojím zúverom: "Ostáva len veriť, 
že po vol'bách novozvolení poslanci SNR 
si uvedomia absurdnosť vtniknutcj situácie 
a zaujmú rozhodné stanovisko pre pozitívne 
zmeny.'" 

to oprávňuje autora článku, aby si autori
tatívne myslel, že práve to, čo nn navrhuje 
alebo skôr požaduje, sú "pozitíme zmeny'"? 
Vedenie S lovenského rozhlasu mú eminent
ný záujem na tom, aby sa esteticky hodnotná 
pc'h·odná hudobná (ale aj literárna a drama
tická) tvorba mohla výrazne uplatniť vo \')'
sielaní. Napokon, najmä pokia!' ide o pre
zentáciu tvorhjch ambícií sk.ladatcl'O\', ' 'ede
nie SRo si v plnej miere uvedomuje, že roz
hlasové \')'Sielanie je často jedinou možnos
ťou, aby mohli svoju produkciu predstavU 
verejnosti. Lenže práve v tom je jadro problé
mu. Na verejných koncertoch sa dá l'ahko 
zistiť, aký je záujem občanov, ale aj odborní
kov o hudobné dielo. V rozhlase je ovcl'a zlo
žitejšie zistiť túro spätnú ,·äzbu, najmä v re

špecifikm:mých pre u:lM kruh pred
ooklll•Oall)'4~'1 adrcs:ilm•. Ani výskumy poslu

prcfercncií nedá,·ajú (pri danej 
percipientov) dostatočne presnú-zre-

odpcn•cď. Ako \ 'O S\'ojich úvahách kon
pani Ursínyová- "pô,·odná slovenská 

,fl'ba ... mala v minulých desaťročiach mož-
11 až príliš 'zelenú"' - a ako nepriamo na
mačujc, \ 'O všeobecnosti, aj pán Trna,·ský, ci
tajúc názor Sil Ú -"v uplynulých rokoch vi
lOU prcfcrm·ania estetiky socialistického 
realizmu došlo k rf,znym deform:íciám vo 
sfére hudobnej kultúry", pri zaraďovaní pô
lodnej n·orby do rozhlasm·ého ' 'Ysielania ne
rozhodovali vždy umelecké kvality opusu ale
llojeho novútorsh·o, originalita, smjráznosť, 
lle\šednosf, ale často subjektívne dôvody, 
akými mohli byt' "socialistické ideové posla
ale skladb}"' alebo funkcie tvorcu. Samozrej
llt, zdôrazňujem, týmito riadkami nechcem 
nijako rovnostársky kvalifiko,·ať cchí tvorbu 
1plynulého dvadsať-šl')'ridsafročia; bolo 
by to nespra,·odlivé, absurdné, nesprávne; 
bola to často práve hudbu, ktorá svojou ab
straktnosťou aj ,. období krutého limitova
nia duchovných hodnôt umožtiovala prckra-

V HUDOBNOM Ž I V01'E č. 7/92 uvcrcj
nil pán Igor Javorský recenziu februáro
vého koncertu Cappelly l stropolilany 
v rámci abonentného cyklu SF, '' ktorej 
negatívne hodnotí intcrprctačn.Ý I'.Ýkon 
telesa, dirigenta i ''okálnydl sôli!.·to v 
v BachOI'ej Omši 11 mol. I-/ráči, podl':1 re
cenzenta, hrali akoby na l'lastmí päst' 
a odohrali len hudobnícky paušál, diri
gent si situáciu príliš nekom1Jiikoval citli
vejšou diferenci:íciou duclwl'tlého .~I'Cia 
hudby, m1 pódiu vládla šeď a indifcrent
nost'. atmosfér:l bola úmom;í .. . Filozo-
fická hÍbka u preduclwvllello.~t' dicl:1 vraj 
ostali kdesi 1 zákulisí orchestra či v ku
fríku dirigenta Urembecka(!) a recenzent 
z týchto j;wov usudZI~je, žt.• súbor zrejme 
nedisponOI'al potrcb11ou čaSOI'OII rezer
vou na naštudovanie zložitej partitúry 
a označuje takéto uvedenie dielu za ha
zard ... 

Obvinenie z hazardo vania s pútavými 
hudobn.ŕmi titulmi l ' plnom rozsilhu od
mietam. Cappella Istropolitana pristu
povala k štúdiunámčného 8 :1chovl10 die
la s plnou zodp01·eclnost'ou, mimoclw
dom bezprostredne pred koncertom u
skutočnila nahrávku tollto diela. 
roje myslím z;irukou tcchnkké/10 zvlád
nutia jednotli''.ÍTh partOI'. Laxnému 

čovanie hraníc nepriamej cenzúry. Ale ne
možno pochybovať ani o tom, že "zelenú'" 
v- lftcratúre, v dráme, ' 'o výtvarnom umení 
a~v rúidobnej produkcii mali predovšet-

'"kýffi autori konformní, pričom nebol rozh&
dujúcl umeleck)· zážitok, ale efekt (honorá

\ ~0\'Ý,efekt)- z r~fcií a z reprí7;-

' '\ .. ', 
V tejto zložitej s ituácil chce fo vedenie SRo 

obmedziť ~ znemožniť takúto prax, a to v ce
lom vysielaní, nielen hudobnom. Nešlo teda 
o obmedz~anie'pô,·odnej slovenskej tvorby 
- š lo o pokus dostať do správneho pomeru 
skutočné hodnoty s ponukami tých autoi'Óv, 
v ktorých je 'iac ambícií ne-ž kvalit. Bol 
by som prinajmenšom naivnS'·, keby som~ st
myslel, že sa tento pokus naplno vydaril -
že sa teda, napríklad, už nevysielajú diela 
s nevcl'kými kvalitami, alebo (čo by ma ne
obyčajne mrzelo, ak je to dokázatel'nc tak) 
že sa nedostanú do programu z akýchk_phck 
dôvodov diela, ktoré by sa mohli stať - ivou 
a kvalitnou súčasťou slm·cnskcj kultúry. 
To už však nie je vecou zásadnej koncepcie 
vedenia SRo, ale konkrétnej činnosti jednot
livých pracomíkov SRo. " Pô,•odná tvorba'" 
je vel' mi širok}· pojem. Vel' a sa doňho zmestí. 
A zist if, čo všetko "z pôvodnej h'orby'" padn.f ·· 
na úžitok slovenskej verejnosti, slovenskej 
kultúre a slovenským tvorivým snaženiam, 
nie je také jednoznačné, ako by sa mohlo po 
prečítaní článku Vladimíra Trnavského 
zdať. Napríklad: okrem koncertov vyh'orilo 
vedenie SRo dosť široký priestor aj pre osob
nos tnú prezentáciu pôvodnej hudobnej tvor
by (napr. dvakrát tý.ldennc hodinov:\ rcl:lcia 
"Mystérium ducha" na S 2 - s možnosťou 
reprízovať ju, ak by bola pozoruhodná, 
aj ,, inom čuse na inom okruhu: chceme byt' 
tot i:/.., ak sa objaví mimoriadna kvalita, dosta
točne pružní, nebyrokratickí). Predpokla
dám, ic Vladimír Trnavský je hudobný od
borník (aj keď som sa, priznám sa, zatial' 
s jeho menom v odbornej hudobnej publicis
tike nestretol). Pýtam sa: kde sú autori-od
borníci, ktorí by túto možnost' využili? Pán 
Trnavský ~ltuje názor SHÚ, ktorá očaká,•a, 
že v rozhlase "bude n •tunani primeraný 
priestor hudobnej vede, vj·chove a publicisti
ke l' oblasti ,·ážncj hudby'". Pán ľrnavskS'• 
chce ~pochybniť :~:áujem \Cdenia SRo o ')1\'&
renic podmienok pre kultúrnosť národa 
a štátu. Zabúda len na jednu mali~kosť: kul
túmost' sa automatlck)' nezabezpftí ~ 
že "sa \')'tvorí priestor'", že teda budú ~talérie, 
dh·adlú, nickol'kohodinové \')'Sielacic časl; 
nC\')'hnutnou súčasťou tohto fyzického 
priestoru je aj takpO\•cdiac "priestor duchov
ný'", teda to, čím sochári, herci, režiséri, 
skladatelia, interpreti, ale uj prezcntátori di
vákov a poslucháčo'' zaujmú. l,, komplikova
n}•ch finančných okolnostiach vedenie SRo 
nczrušil&-nezlikvidovalo ani jeden zo svojich 
troch orchestrov. Smj záujem o ponuku váž
nej hudby poslucháčom poh'rdilo tým, že od · 
októbra 19')1 jej venuje mesačne okolo 18 ti
síc minút oproti ll-im tisícom predtým. Ak 
je tam viac hudby minulých storočí, než hud
by celkom modernej, je to odrazom úsilia ve
denia SRo presvedčiť v tejto etape čo naj,•iac 
poslucháčov, že vážna hudba je, mMe byť, ba 
v istom zmysle musí byť živou súčasťou exis
tencie "zdevasto,·aného'" člm·cka, ,, etape, 
ktorä nie je vel' mi žičlivú záujmu občianstva 
o ' 'Yššie kultúrne hodnoty, v etape, v ktorej 
sa ani školám, ani odborníkom nedarí vel'mi 

prí.5tupu odporuje aj lllkt, že pre mimo
riadne ncíročné IJm·ty (trúbky, oboc 
cl 'mnour) si súbor na ''lastné finančné 
náklady prizval špičkOI',Ých hr;íčov 
z ČeskeJ lillwrm6nie. 

Ak tmí recenzent l'.ŕhrady k 1•ýkmw 
súboru u k interJ>retačnej koncepcii diri
gentu. je to l ' poriadku - tw kritick,ŕ úsu
dok má pnÍI'o. Recenzii/ je l'.~ilk koncipo
vaná tendenčne nežičli1•ým perom. ktoré 
už \'O v.ŕclwdisko i'ÝCh flrrdeniacll poclsú
vu súboru prí
stup k 
nic j e! Čo 
že súbor · 
k nci 

na sebaproliláciu"? .lc ;lzda 
skutočnosť, ie CaJJpella Istropolitana 
twlln 1la dosi:11'pre zahraničných vydav;l
tel'ov l'äčšie množstvo kompaktOI' a u
skutočnila rad koncertov v u1hraničí 
s pozitívnymi olllasmi m1 škodu pri se
bapmlilácii a diJkazom ujmy na k va/ie? 
V takom prf1Jacle by musel podozriel'élť 
z lll'edeného neduhu i viaceré komorné 
telesá, h/;wne v z;lhraničí, ktoré musia 
bojovať o svoju existenciu l ' tvrdej kon
kurencii ... Prečo recenzent pred oficiál
ny, už roky použÍI'an.Ý a rešpektOI'aný 
názov telesa umiestnil prívla.<>tok "zva-

"zhudobnil'" národ. Áno, súhlasím, rozhlas 
má mo-.lnosť byť významným spolučinitel'om 

tohto "zmuzlkalizovania'". Ale, žial', nie tak, 
ako si to - obávam sa, že dosť formálne- nie
ktorí kritici predstavujú. Rozhlasový poslu
cháč má totiž jednu úžasnú výhodu: ak ho 
niečo nezaujme, môže rádioprijímač vypnúť. 
Ak teda nevznikne dost' relácií z "hudobnej 
vedy, výchovy a publicistiky'", ktoré by poslu
cháča zaujali, nič nedosiahneme. Aprioriz
mus socialistickej epochy (vysielal' niečo za 
každú cenu len preto, lebo je to potrebné, 
bez ohl'adu na to, či to bude počúvať aspoň 
jeden poslucháč) je nezmyselný a neúčelný. 
Som možno neodborník· hudobný (hoci zase 
nic celkom analfabet), ale nie neodborník 

'~ozhlasový. Vcl'_!ni chcem, aby sa vysielala pô
vo•ľná hudba slovenská, vel' mi chcem, aby sa 
l'):sielali klasické i avantgardné skladby m&
dcl-nej svetovej hudobnej literatúry. Ale sú
časne chcem, aby sa vysielali v takom kontex
te, aby mali svojich poslucháčov- a nerušilo 
by ma, keby t~ boli čo len tri-štyri stovky p&
slucháčov. lna'- totiž moje chcenie nemá ni· 

' jaký výtnam. Ak Vladimír Trnavský spomína 
"vyspelé národné kulh~ry" a ich "zákonné 
normy'", odporúča~ mu, aby sa informoval 
u intendanta rakúskeho .rozhlasu, do akých 
komplikovaných situácií sa' dostávajú (a po 
zákone, ktorý utnožní vznik súkromných roz-

• hlasov, ešte len dostanú) v súvislosti s úsilím 
.'(.aradiť. najnovšiu domácu i zahraničnú pr&
'dukciu vážnej hudby do vysielania a s úsilím 
zachoval' Symfonický orchester ORF v čase 
ncobyčajnej komercionalizácie. Pritom Ra
kús~o je, dúfam, krajina s dostatočnou hu
dobnou tradkiou. A ešte vidy raz taká vel'ká 
ako ~lovensko a ekonomicky v súčasnosti so 
~Sio"Wnskom so\va porovnatcl'ná. 

Okruh S 2 nemožno chápať len ako okruh 
"osvetov&-poznávací'". Taký luxus sl na poza
dí rrekvenčnýcb možností SRo nemôžeme 
dovolil'. Je v podstatnej miere okruhom "zá
žitkovým'", preto nemožno mechanicky po
rm·návat' mno7.stvo vysielanej klasickej - ako 
dokazuje aj dramaturgia mnohých verejných 
koncertov, pre záujemcov predsa len prít'až
livejšcj- hudby a ' 'Ýrazne náročnej hudby 20. 
storočia. Na vysielanie celej jednej stanice 
nemožno uplat niť len kritériá odbornosti 
hudobnej, ale aj všeobecne rozhlasovej. Ve
rím, že aj toto môže byť jedna z ciest k skva
lit6o~anlu verejného vkusu. Pritom v januári 
t. r. SIJle odvysielali z tvorby svetových skla
dateľov lt. storočia diela Henryka Górecké
ho, Alba na Berga, Antona Weberna, Gyorgya 
Ligetiho, Arnolda Schonberga, Oliviera 
Messiaena, Paula Hindemitha, Bohuslava 
Martinu, Dmitrija šostakoviča, Richarda 
Stra ussa, Clauda Debussyho, Benjamina 
Brittena, Jeana Sibelia atď., atď. Okrem t&
ho v " Mystériu ducha" najmä redaktor Ha
nuš Domanský pravidelne uvádza moder
ných skladatel'ov a interpretov so zaujíma\oý
mi pohl'admi odborníkov alebo tvorivých sú
časníkm· na ich tvorivé a l'udské hl'adanla. 

Neviem o tom, že by existoval hudobný 
smer, ktorý by sa nemohol v dnešnom SRo 
uplatnil' z nejakých ideových dôvodov. Nezdá 
sa mi, že by duchovná a liturgická hudba ne
dostala v SRo primcr.mý priestor; ak predsa, 
tak to ,, pn·om rade súvisí s nedostatočným 
archívom - v tomto smere riadky Vladimíra 
Trnavského budú podnetom pre ' 'edenie 

ný''? Chcel azda tým dať najavo, že siÍ
bor nie j e '' Jeho očiach v domácom kon
certnom živote dostatočne etublovaný, 
11 tak niet Sil čo divil', že nepociťuje voči 
zá1ražným titulom zodpovednosť? Nemá 
pán ./:II'Orský dojt•m, ie ''YŠšie ľormulo
vuné oztwčenÍil piJsobia urážlivo'! Pokh11' 
pisatcf sleduje hudobné dianie '' Brnti
slal'e, mal by si všimnúť, ie Cappella 
" zvaná" Ist 
komorným 

repertoá
náročné diela Bacho

ve. I-liindelove a Mozartove. 
Koniec-koncov, kritikove výhrady 

si možno pokojne overiť: záznam z kon
certného uvedenia BachOI'ej Omše h mol 
je totiž k dispozícii, a j a by som pána )u
vorskélw rád touto cestou pozval na spo
ločni odposluch, tešiac sa na jeho odbor
né usmernenie ,, oblasti sebaprolilovaní 
a zvyšovaní k vality interpretácie ďalších 
náročných diel. 

Karol Kopernický 
intendant súboru 

Vážený pän intendant. chäpcm Vaše rozhor
čenie. avšak, uznajte sám. aký by som mohol 
mať dôvod šliapať po cti Cl?! Keby ste si Iás-

SRo, aby situáciu znovu preskúmalo a hl'a
dalo ' 'Ýchodiská. 

Vel'ml skresl'ujúce, až zlomysel'ne zveliče
né je h'rdenie o obmedzení a pr.tktickom lik
vidovaní vysielania slovenskej hudobnej 
h'orby. Ak sme v nočných hodinách znížili 
minutáž relácií s pôvodnou tvorbou, oh'orili 
sme novú príležitosť v dvojhodinovej relácii 
"Spektrum'" vo vel'mi výhodnom poludňaj
šom čase pre autorov 20. storočia, a teda aj 
pre slovenských autorov. 

Len v januári sme na okruhu S 2 odvysiela
li 74 skladieb tridsiatich štyroch slovensk~ch 
autorov; a pre užšiu konkretizáciu - v l. 
štvrťroku 1992 sme zaradili do vysielania na
príklad 17 skladieb Jozera Malovca, 12 skla
dieb Ivana Hrušovského, IO skladieb Ilju Ze
ljenku, 7 skladieb Ivana ľaríka, 6 skladieb 
Jozefa Podprockého, po 5 skladieb Mira 
Bázlika, Tadeáša Salvu, Juraja Beneša a Vla
dimíra Godára, atď. Pripúšťam, ic možno 
chýbajú niektorí iní skladatelia, ktorí by sv&
jlmi kvalitami obohatili rozhlasové vysiela
nic, pripúšťam, že iní dramaturgovia by z&
stalili naše programy inakšie- ale ani vo ve
rejno-právnom rozhlase nemožno vylúčiť nt.'
vyhnutnú subjektívno. ' každého tvorh·&
koncepčného pracovníka. Ak by táto subjek
tívnosť nebola v hraniciach prípustných od
borných kritérií a primeranej miery vlas tné
ho \'kusu redaktora, bolo by potrebné bct 
škrupúl' takýto osobný záujem odhaliť. Ale 
súčasne aj dokázať. 

Ak na záver ešte raz poro,•nám dva články 

·o l')'Sielaní vážnej hudby v SRo, podl'a zá
kladných východísk a tónu neverím y tadimí
rovi ľmavskému, "že naozaj nejde o to, že 
tých niekol'ko slovenských skladatel'ov 
a koncertných umelcov sa sťažuje na fakt, že 
sa ich tvorba v rozhlase nevysiela". Aj bez 
hrozivého podtónu - a predovšetkým zo zre
lých úvah a viacerých konrrontácií a aj z in
špiratívnej polemiky s Teréziou Ursínyovou 
- vedenie SRo sa chce dať poučiť a, polúal' · 
to vonkajšie okolnosti umožnia, mieni čo 
najskôr zaradlt' do vysielania štyri razy do 
tý.ldňa ďalšiu polhodinovku, v ktorej by sa 
striedavo (alebo aj súčasne) prezentovala sú
časná pôl•odná ' 'ážna hudba a slovenské sym
fonické a komorné orchestre a sólisti. Pevne 
veri, te to budú koncerty, ktoré nebudú vo vy. 
slelaní len z povinnosti, ale prinesú poslu
cháčom aj umelecké zážitky. My totii naozaj 
chceme podporoval' tvorb u • 

Je to práve súčasné vedenie SRo, ktoré 
vníma vcrejnoprál'IIY rozhlas ako k u l túr
n u inštitúciu a od svojho nástupu samo ini
ciuje legis latívne, ale aj finančné zabezpeče
nie tohto postulátu. Pravda, nie (len) v zmy
sle kvantitatívnom, ale (predm•šetkým) kvu
litatívnom. Je otázka, či a nakol'ko mu v tom
to úsilí - v úsilí zabezpečiť to najzákladnej
šie- pomáhajú tí, čo často vyslovujú iba sv&
je požiadavky. Aké dôvody (nežičlimsf? to 
azda nie!) by toto vedenie malo pri nickt&
rýcb svojich programových rozhodnutiach, 
ak nic predovšetkým záujem verejnosti v naj
širšom slova zmysle. 

ERNEST WEIDLER 
l . númcstník ústredného 

riaditcfa SR 

kavo prečítali aj iné č lá nky podpísané mojím 
menom , sotva by ste ma tak jednoznačne ob
viiíovali so zámerného znevažovania muzi
kantskej práce. Odporúčam Väm do pozor· 
nosti napr. č l á nky na margo BHS R9 v liZ 
23/89 a v Litcrärnom týždenníku 44/!19. Stret
nutie s Cl tam označujem za jede n z najprí
jemnejších zážitkov. Vtedy sa Vám nezdalo. 
.le troška prchá1iam. pravda? Preh áňa! ~om 
úmyselne. pretože som cítil povinnosť podpo
riť pcrspckt ívnu vec. DMal som na ivne. 
že C l sa vyprofil uje hlavne názorovo ( = in
terpretačne) a že nebude výrobným pásom. 
Čudujem sa . ak Vy. skt1sený violista , povaŽLI
jctc prípravu rea lizácie CD za adekvátnu 
príprave na živé vysttl pcnic. Červené sve tiel
ko predsa - možno vedome. isto však podve
dome - dodáva každému hudobníkovi i ~ t ý 
pocit bezpečia . alebo sn mýli m? Povedal 
by som. že ak ste sa na Bachovu omšu pripra
vovali nahrávkou, tým horšie. Prepáčte. ale 
takýto inverzný postup považujem za haza rd 
s Bachovou hudbou. ic ~om zaujatý 
(Y CI hrá vcfa mojich priatc l'ov), možno ~om 
sklamaný, tento pocit však I'ahko a rád preko
nám. Jediné. za čo sa o~pravcdliíuj cm je slov
ko ,.zvaný'·, ktoré ale vôbec nebolo myslené 
ironicky. verte mi ! A verte mi aj to. že podob
ný postoj by som zaujal voči výkonu ktorého 
kol'vck iného orchestra . ktorý v boj i o cxb
tenciu klad ie na oltár kva litu . Do budúcno-.ti 
V<im prajem už iba lcp~ích a prajncjších rc· 
ccnzcntov. S pozdravom ostáva I. J . 



KONCERTY 

f SF v marci 
Dvorákova .. kantorsk{l" symfónia zaznela 
v ~tandardnej kvalitat ívnej verzii orchestra 
Slovenskej filharmónie a dojem z nej podfa 
môjho názoru nemohol konkuroval zážitku 
1 Bri ttenovej skl adby. Tak sa stalo , že celý 
program ku lminoval vo svojej prvej polovici 
a í..e symfúnia vyznela ako povinný appendix 
v dramatu rgii filharmonického koncertu. 

S. a 6. marca. Arthur Honegger: Král' David , 
symfonický žalm. Slovenská filharmónia. Slo
venský filharmonický zbor. Dirigent Roberto 
Benzi. Zbormajster Jan Szyrocki a. h. Sólisti: 
Brigitte Fournier, soprán, Brigitte Balleas, 
alt, Štefan Margita, tenor, Gustáv Valach, 
rozprávač, Ida Rapaičová , recitácia . 
Usporiadatelia fi lharmonického abonentné
ho maratónu zahájili jeho marcovú etapu 
atraktívnym gestom, ene rgicky a nebojäcne. 
Dirigent Roberto S enzi s obľubou .. dopuje'' 
dramaturgické projekty Slovenskej fi lharmó
nie nevšcdn ými titulmi . V roku 1990 to bol 
uniká tny Ža lm 47 Florenta Schmitta . v janu
ári 1991 zasa dramatická legenda o sviitcj 
Alžbete Franza Liszta. nuž a pre 43. koncert
nú sezónu v Bratislave pripravi l fra ncúzsky 
dirigent ta lianskeho pôvodu príjemné prek
vapenie v podobe realizácie objemnej parti
túry symfonického žalmu j ubilujúceho 
Arthura Honeggera in memoriam. Slovenská 
filharmónia ako hudobná inštitúcia teda ne
ostala s toročnici Arthura Honeggera nič 

dlžná , pretože po Vianočnej kantáte (decem
ber 1991. Ondrej Lenárd) a po 3. symfónii 
(január 1991, Theodor Guschl baucr) sa na 
pultoch hráčov orchestra SF ocitla už tretia 
honcggcrovská part itúra- o nič menej atrak
tívna a o nič menej obtiažna <\kO dve predo
šlé. Prvé marcové abonentné stret nutie v Re
dute však nevykonala iba tento hrdý akt mu
zikantskej etiky. Zaregistrova l som totiž aj 
nadpriemerný výkon členov orchestra, kto
rým sa zre jme s pohotovým, techn icky dispo
novaným a zdravo temperamentným Rober
tom Benzim dobre spo lupracova lo. Honcg
gcrov Král' David je die lom viacd imenzionál
nym hlavne z hľad i ska žánrovej pestrosti jeho 
jednot livých číse l a výstupov. Samotná gené
za tohto opusu bola .,viackol'ajná" a definitív
na verzia vzni kla až po niekol'kých dodatoč
ných autorských revíziách . Honcggcr predo
všetkým dosť netradične akt ivizuje hráčov 

v orchestri. Tromf držia v part it(lrc Kráľa Oa
vida dychové nástroje. s l áčik y sú troška 
v útlme v porovnaní s inštrumcntačným štan
dardom symfonického titulu . S kladateľ klá
dol obrovský dôraz na zbo rové te leso. ktoré 
vstupuje pe rmanentne do deja oratóri a 
fo.rmou brilantne spraco\'aných žalmov. 
Honeggcr už vo svojej voká lno-inštrumentál
nej prvotinc povolil .. uzdu" svojej polylincár
ncj fantázi i a obdari l č le nov zboru a členov 
orchestra neľahkou úlohou udržať pulzujúci 
organizmus pohromade . Zbormajster J an 
Szyrocki vykonal statočný kus práce a Sloven
ský filharmonický zbor zasa raz excelova l. Sa
mozrejme, obrovskú zásluhu na tom mal ak
tívny Roberto S enzi, impulzívny. koncentro
vaný režisér večera. Odhadol zvukové pro
porcie orchestrálnej masy voči zboru aj voči 
sólistom. Dokázal umne di fere ncovať lyric-
kú, epickú a dramatickú rovinu trojdcjstvo
vého oratória . Ncmrhal ene rgiou hudobní
kov a ak aj na niektorých miestach zvukový 
volumen narásto l do cxtrémnyeh, dimenzií. 

Koncerty 

vždy sa tak dia lo v ~ú lade s filozofiou diela . 
Spoľahlivými partnermi Roberta Benziho bo
li aj sólujúci voka listi . ktorí dotvori li inter
pretačný aparát vyrovnanosťou ich hlasových 
kvalít a technickou suverenitou. Onrovskú 
zásluhu na .. d ramutizácii" zážitku z vnímania 
náročného oratória mala pani Ida Rapaičová . 

Mala k dispozícii síce iba jeden výstup (čaro
dejnica s El - Oóru). svoj im sugestívnym 
prejavom vyrastajllcim z hlad iny misteriúza 
a vrchol iacim v bezuzdnej cx t;íze rýdzo profe
sionálnym spôsobom zaktivi;ovala nielen 
moju pe rcepciu v rozhodujúcom o k;nnihu . 
Z atmosféry dramaticko-cpi ~.: kej vízie sa troš
ku vy mykal G ust:'1v Valach v úlohe rozpr;íva
ča. Zdalo sa mi. že ~voj u ko ncqx:iu rie~il až 
príliš pokorne. nedramatil:ky a civilne. Zau
jal síce svoj ím typickým hlasovým pote nci;í
lom. z hl'ad iska poeti ky d ie la v~ak 11koby ~t ál 
na inej koľaj i ak!\ jeho partneri. Tak č i onak. 
Honeggerov Kráľ David zastihol všetkých zú
častncnýdt aktérov v dobrej ko nd ícii . v poho
de a Bra ti~lava zažila opiiť čos i príjemné 
a pekné. 
12. a 13. marca. Sir Edvard Elgar: Pomp and 
Circumstance č. l ; Benjamin rJritten: Symfó
nia pre violončelo a orchester ; Anton ín Ovo
ŕák: 6. symfónia. Slovenská Iii harmónia. Diri
gent. Ondrej Lenárd . Sólista Eugen Prochác. 
Presne v deií konania tohto abonentného 
koncertu (piatok) som čít al v HŽ interview so 
šéfdirigentom SF O ndrejom Lenárdom. 
v ktorom hosť redakcie obhajova l tradičnú 
dramaturgickú formu symfonického konce rtu 
predohra - koncert - ~ymfó ni a. Tento model 
je samozrejme za ložený na d lhoročných psy
chologických aj vý konnostných zásad<ich 
a má svoje opodstatnenie . ncm{lm najmenšiu 
ambíciu prieči ! sa jeho apl ikovani u. Vzhľa
dom k proklamovanému názoru však vyznie
va paradoxne , že práve anglicko-český pro
gram ho troška spochybnil a skomplikoval si
tuáciu dirigentovi. hráčom orchestra a aj po
s l ucháčov i . Obľúbený a hrmotn ý pochod 
Edvarda Cigara ~vojím prívalom decibelov 
a ~ladkou melódiou (alla televízna reklama 
na Pcrsil) pohodlne usad il núvštcvníkov Re
duty do ich kresie l. Pomp and Circumstancc 
zapôsobil ako vhodné cnt ré do programu . 
hráči orchestra si mohli tiež z chuti zahrať. či 

že všetko zača lo pre~ne podľa ideá lneho ~ce
n ;íra. Pocta anglickej hudbe pokracova la IIVc
dením u nús málo znúmej Brittenovej Violon-" 
čelovej ~ymfónie . Vďaka za túto !>kutočno~ť 
patrí predovšetk ým violonče l i ~tov i Eugenovi 
Prochácovi. Verím. že filh a(,!nonici sa jeho 
výberu vdmi nepotešili . Benjamin Brit ten im 
vpísal do partov veľa .. iažkých tónov". a tmo
sfé ra skladby je skôr dusivá , de presívna a ak 
beriem do LI Vahy aj fakt. že Bri tten je na Slo
vensku te rra incognita. hráčom za pulta mi 
som vôbec nezávidel. Violončclová ~ymfón ia 

._je mohutn ým'ntíporom na sólistu , d irigen ta. 
tlráčov orchest ra aj na posluch{lčii..Od·prvých 
taktov vpanovalo priestory Reduty neobvyk
lé fluidum tv_rdého zápasu o zachytenie ~pru-

..... 

rJenjamin rJritten S nímka a rchív H Ž 

covanic a pochopenie každého mo ment u, 
každého detai lu. Ondrej Lenárd mal plné ru
ky práce s aktivizovaním diania v pozo ruhod
ne obsadenom orche~tri a Eugen Prochác za
tial' zdan livo bezproblémovo a s max imálnou 
koncentráciou odvíjal svoje klbko nite prc
plctajúccj sa s bohato členeným zvukom ~ym

fonického partnera . Mladý virtuóz podal 
strhujúci výkon opieraj úci sa o techniku ako 
o úpl nú samozrcjmo~ť. akú ~ i po~l ucháč ani 
nesmie uvedomiť. Eugen Prochác rozozvučal 
Brittenove tóny v nevídane hfbavom duchov
nom prostredí a tým odhalil nezvyčajnú ~ilu 
interpretovanej hudby. Pri komentári na 
margo podobného vystúpe nia ~a len veľm i 

iažko bránim použitiu nicko l'kých superlatí
vov. Real iz;\cia Bri ttcnovej Symfónie pre vio
lonče lo a orchester musela vyMupňova ť kon
ccnt níciu úč i nkujúcich aj koncentráciu po~lu
ch ;íčov na maximill nu možn(l mieru a to aj 
v tom prípade . ak sa obsah kompli kovanej 
kompozície zdal byť niekomu príti; odvál.ny. 
n ;íročný alebo nekomunikabi lný. Brit ten 
v podaní Eugena ProcM ca prosto spotrebo
va l ohromujúce mnoh tvo pe rcepčnej ener!!ie 
a napätie. ktoré by ~orn prirovnal až k ~ lahej 
.. tria~kc" 1. počutého nevyprchalo ani pol:a, 
tlesať-piitn;búni núl!1vej pau;y odddujucej 
d e ča,t i koncertu. V takejto -.itwícii l.apô,o
hila Dvot:U. .. ov<~ (1 . symfónia skúr ako relax 
a Mllva ' a mohla ~lat .. l.lal)'m klincom" veče
ra . Vdk;í symlônia i ~to chce by t' n iečim iným 
ako jemným 'ed at Í\ om ~pú,obujúcim ú!' a' u 
a labužnícky li~mcv na tv;íri. Ob;ívam sa. že 
lahodné ~ynkopy otv;íra júce lmínu do diania 
v ni1tlhcrnej sym l'ť>ni i vyvolali útlm nielen 
u miía . ale v du~i ka;}dého pot orné ho po, lu
ch;íča . 6. symfónia ako ba lzam - to je predsa 
len troška m<ilo . A to aj naprie!... lo mu . že On
drej Len{lrd drža l situ;íciu pevne v rukách a že 
poča~ tých tridsiatichpiatich minút trvania 
~kladhy nedo; to k Láva7nejqm l...olí; iám. 

19. :1 20. marca. Ludwig v:lll rJeethoven: 8. 
symfónia ; Johannes Brahms: l. klavírny kon
cert. Slovenská lilharmúnia . Dirigent Tomasz 
Bugaj. Sólista Ian Fuuntain. 
l l ne(ľ na~ ledujúci koncert abone ntných cyk
lov A - B hol pre~nou inverziou zaužívaného 
modelu výstavby koncertu. Je pmvdou, že za
radenie Brahmsovho l . klavírneho koncertu 
do druhej ča~t i programu bolo primárne de
te rminované pôvodne avizovanou prítom
nosťou sólistu A lexisa Weiscnbcrgera ako 
.. hviezdy" večera . Dirige nt Tomasz Bugaj 
v~ak neodstúpil od phínovaného priebehu 
konce rtu a ni po zámene ~ólistu . Beethoveno
va H. symfónia teda mala spl niť funkciu .. in
trodukcie" a svojím šurmo m. svojou mladíc
kou energiou a temperamentom ju aj účinne 
~plnila . Toma~z Bugaj pri tom hráčov orches
tra SF vôbec nešetril a latku výkonnosti im 
posadil pomerne vy~oko búrlivou tcmpovou 
rél.iou a nekornpromi~nosiou v napredovaní 
každej frázy. ll ráči reagovali na jeho precíz
ne a isté gesto citlivo a na pódiu tak zavládol 
poriadok a súhra. Aj ~ekcia ~ l áčikov troška 
vystúpila z vla~tného tici'la a prezentovala sa 
zvl;ídnut ými brilantnými pa~ážami v prvej 
alebo v ~tvrtej čast i . Tomasz Bugaj nezat'ažo
val wet 8. symfónie zbytočn ým patetizmom 
alebo samoúčelným i vý~trc lkami . D ržal sa 
"rikt ne partit úry a je j vlast.ností, pričom sa 
~pol'aho l na účinok Beethovenovej hudby 
a sta l sa jej po korným t l močníkom . 

ľro~ka zaskočený ~om ~a cítil. keď som po 
prestävke vide l di rigenta T. Bugaja vch <Ídzať 
na pódium spolu s mladíkom. ktorý ~a mal 
~tal hlav ným hrdinom Brahmsovho l . klavír
neho koncertu . Prizmím sa, že ~om v prvom 
momente identifikoval v sebe aj trpkú prfchut' 
nedôvery - brahm~ov~ký ~t ý l prezentovaný 
v .. t...l aví rnej symfónii .. mi ako~i ncrczonoval 
~ mladosťou lana Fountaina . Predsudky sl! 
však zv<idzajL1cou bl udičkou a Ian Fountain 
do kúzal. že ~i s textom l . klavírneho koncertu 
ve frni dobre rozumie. Zohral s vypiitým a pri
tom nckompromi~ne ovládaným procesom 
roz~iah lcj sklad by rovnocenn ll part iu a podl'a 
môjho n;ízoru neo~t al Johannesovi 13whmso-
' i nič dll.ný. Ian Fountain disponuje f}ziolo
gi~.: k ) mi predpokladmi vhodn ými pre inter
pr.:ukiu 13f:rh n!.~l5vl: í h udňy (.~ r avh:~ ruky 
-. d lh) mi a pevnymi pr~tami) a ul-.. rem toho hol 
prekvapujú~:~~ duchovne vyuctý a pripravený 
pre komuni k;íciu na hrahmsovskcj linke . l);í 
" ' povedai. že ani na okamih nezav;íha l a že 
ra;.;mtne smerova l od pasion;ítnej prvej ča~ t i 

~:c1. sm(l toč n)' lyri 1.mu~ druhej ča~ t i až k bri
lancii a k n a~aden iu v dynamickom fi ná le . O r
chester pod vedením Tomasz:~ Bugaja nw tLI
to puť v)Ta/ ncj~ ie nekomplikoval. bol mu 
' kôr po1.orným partnerom . Brahmsov l . kla
vírny koncert tak ce lko m n<litradil symfóniu 
a efe ktne u~:~ vre l program zaujímavého veče

ra . 
IGOR J AVORSKÝ 

• nej podstaty svojej kompozič nej reči . 

Die lo vyznelo ako rado~tné muzicíro
vanie v dialógu s interpretmi . ZĽAHČUJÚCA 

v Mirbachu 
Elégia in memoriam M. Šimečka pre 

recitátora a sláčikové sexteto od I vana 
Hrušovského zaznela v premié rovom 
naštudovaní Moyze~ovho kvarteta . 
doplnenéf.o. o huslistu Štefana Reitera, 
kontrabasistu Rada Šašinu a recitátora 
Ladislava Chudíka . 

DRAMATURGIA? 
Niektoré nedc;!né matiné v Mirba

chovom paláci sa sta li pre pos l ucháčov 

pravide lnými stretnutiami so sloven
skou hudbou. Dramaturgia Sloven
skej hudobnej únie uprcdnosti'lujc 
v tomto cykle najmä jubilujúcich auto
rov. V snahe dostať na malú plochu čo 
najviac hudby, stávajú sa jej programy 
neraz zaplne né sk ladbami i výkonmi , 
ktoré do takéhoto projektu nezapada
j ú. Reč j e o matiné 29. 3 . . venovanom 
predovšetkým jubilujúcemu Ivanovi 
Hrušovskému a Júliusovi Kowalské
mu. Medzi n imi zaznela vynikajúca 
Sonáta pre vio lončelo Juraja Beneša , 
tvorivo prehÍbene interpretovaná Jo
zefom Podhoranským i Hudba pre Mi
loša Urbáska Ivana Paríka (ako suges
tívnejšie zapôsobila po výstave M. Ur
báska v SND!), ktorej vypracované 
podanie Moyzesovým kvartelom od
halilo ďalš ie nuansy vnútorného precí
tcnia autora. To iba znásobilo priazni
vý posluch a hrdú spolupatričnosť 
s kvali tou našej kompozičnej a inter
pretačnej reprezentácie. O tázka vy
vstala pri Hummclovi a Haydnovi. Až 
natoľko podceňujeme poslucháčov 
a nedôverujeme vlastnému umelecké
mu zázemiu . že sa toto výsostne ume
lecké matiné muse lo narušiť týmito 
bezdôvodnými vstupmi·> Napokon. to 
v da nej konfrontácii s vysoko profesio
ná lnymi výkonmi nepridalo ani Hum
melovmu triu. 

Nic však o tom som chcela hovoriť. 
V Kowalského Komornej hudbe pre 
klavírne kvinteto, to isté 1-Himmclovo 
trio doplnené o huslistku Zu7.3nu 
Hraškovú a violistu Sta11islava Kowai
Škého, na dôstojnej úrovni prqento
valo seba i jednu z autorových n'lljvy
darenej~ích kompozícií. Skladateľ ~a 
v nej prejavil ako i nvenčný hudobník 
i zručný inštrumcnta list ll . Racion{l lnc 
postoje v ňom transponoval do hudob-

.... 
Ivan Hrušovský Snímka archív HŽ 

Táto filozofická meditácia o živote 
a smrti primkla sk ladate ľa k prostote, 
ktorá poznamenala výber umeleckých 
prostriedkov orientovaných na jedno
duc)lú jedno2J]ačnosť kompozičného 

vyjad renia re flexívnej meditat ívnmti. 
~minantu urč i l textovej výpovedi 
prostredníctvom Písnč J . Scifcrta 
a ,Hudby pod radom Milana Rúfusa. 
Z l...'<lncepcic skl adby vyžarovala ne
smie rna pokora, ktorá autora viedla 
viac iba ku zvukovému dopm.:.daniu 
a nic k hudobnému prcrozprávuniu 
alebo prckomponovaniu vcľko~ ti myš
lienok Scifcrta i Rúfu" 1. In te rpreti. 
žiaľ . nic úplne pochopili túto medita
tívno-pokornú poetiku filozofického 

· z<Ímeru skl adat eľa. Pietu nahradili bri 
lanciou interpretácie . pp kojnému to-, 
ku prcpožičali úlohu výrazové ho ak
centu. Ladislav Chudík pochopil zasa 
die lo s aske tickou zd ržanlivost'ou, čím 
sa dostal do pozície kontrapunktu 
k d ramatizujúcim hudobným interpre
tom. HÍbka veršov oslovila rov nako 
ako aj ich hudobné vyjadrenie sklada
teľom. Prostota autorovho zámeru 
diela v~ak vyžad uje od interpretov 
myšlienkové prchÍbenie , pri ktorom 
nic je na mieste na(badzovanic , ale 
umiernená pokora v meditácii . 

ETELA ČÁRSKA 

S interpretačným umením violončelistu Eugena Procháca sa 
- napriek j eho mladému veku -stretávame na pódiách už nie
kol'ko rokov. Poznala som ho predov etkým ako spol'ahlivého 
tlmočníka hudby súčasných slovenských skladatel'ov (ako sólis
tu i komorného hráča). Teraz, v krátkom časovom rozpätí som 
mala možnost' vypočut' si jeho stvárnenie diel rôznych štýlových 
období - po vermi úspešnom vystúpení v rámci abonentných 
koncertov Slovenskej filharmónie v Hrittcnovej Symfónii pre 
vio lončelo a orchester op. 61! (12.- 13. marca) dostal priestor 
na recitáli v Mirbachovom pa láci , kde vystúpil s klaviristom To
mášom Gaálom v ncdel'u 22. marca. 
Violončelový recitál - aký bude? O muzikalite a technickej vy

spelosti Eugena Procháca som nemala- po predošlých skúsenos
tiach - žiadne pochyby, v čom som sa vôbec nemýlila. Istota , 
krásny tón, spevnosť, radosť z hry- to sú vlastnosti, ktorými 
musí presvedčiť každého. Vopred som však nevedela, čo si zvolí 

-;ta "spríjemnenie" ncdcl'ného dopoludnia v galérii " pre náhod-
n)•ch návštevníkov"·? l keď je pochopitel'né, že výber repertoá ru 
treba 1>rispôsobiť miestu , termínu i predpokladanej skladbe 
publika, 1>r,ogram koncertu ma, mierne povedané, prekvapil. 
Po úvodnej ivaldiho Sonáte c mol totiž zazneli už iba samé 
"prídavky" : Air zo Suity D dur (J . S. Bach), Tanec Elfov op. 39 
(0. Popper), Klid op. 68 (A. Dvoŕák), Espar1a op. 165 č. 3 Mala
guena ( l"_~!béniÍ) Mc1iuN (C. Debussy), Olu1ový tanec (M. de 
Falla1, Pochod z opery Láska ku trom pomarančom (S. Proko
fiev), Štvorylka (R. Ščedrin) a niekol'ko miniatúr S. Cincadze
ho. Koncert sa páčil , pretoeštcjedcn, tentokrát ozaj stný prída
vok - Sa int-Sačnsova Lab.uť. 

Prečo·! Je to prehnaná snaha po 1..apáčení sa? Podcenenie 
publika? Má snáď taký obmedzený repertoár (viem, že nemá!), 
č i snád' mu - po vel'kom sústredení na lilharm01úcký koncert 
nezostalo času a síl sa pripraviť? Nech už sú príčiny akékol'vck, 
j e to - podl'a môjho názoru - škoda. 

EVA ČUNDERLÍKOVÁ 



REFERÁT 

PhDr. Terézia Ursínyová (28. 5. 
1942) - muzikologička, hudobná 
kritička a publicistka. Vo svojej od
bornej činnosti sa orientuje na ma
povanie a komentovanie nášho ak
tuálneho hudobného života. Okrem 
poeetň-Ých statí, recenzií, monogra
fických štúdií, publikovaných 

, v dennej i odbornej tlači, je autor
" oú knihy Cesty operety, ·~oberajú
cej sa históriou i sú~snosťou tohto 
hudobnozábamého divadelného 
žánru. Patrí k prvým, zaklad~úcim 
redaktoro m nášho časopisu. 

bol ouvertúrou slovenskej mutácie na vicdcn
~kú opcrctnú schému s milovníckym párom, 
ml<l\lokomickým párom, starokomikom, s ľú
bostnou historkou, ktorá má svoje peripetie, 
ale zato vedie k šťastnému koncu. Tu nebol 
an i Dusík, ani jeho libre tist i - Dr. Pavol Bra
xatoris , Celo Radványi, Oto Kaušitz či Ema
nue l Brožík (k prvej operete Tisíc metrov lás
ky) - novátorskí. Do nového, slovenského 
prostredia bol i však vsadení hrd inovia Dusí
kových operiet: napospol príslušníci stred
ných meštianskych vrstiev. Ziadni grófi , kto
rých sme na Slovensku z nášho rodu nikdy ne
mali: skôr dravšia, úradnícko-buržoázna vrst
va: napríklad továrnicka dcéra Ľubica v Keď 
rozkvitne máj , lekár - MUDr. Holub v ope
rete Pod cudzou vlajkou, dedinské dievča , 
z ktorého sa stane filmová hviezda v Osud
nom valčíku , slovenská speváčka Zora, ktorá 
spraví za morom závratnú kariéru v Tajom
nom prsteni ... atď. 

s) 
z rokov mcruôsmych. Tlak doby, ktorá maj
stra Dusíka chcela vidieť dokonca v problé
moch jemu cudzích, zaviala jeho invenciu až 
do latinsko-amerických rytmov v operete 
Karneval na Rio Grande . (Dielo opäť pre
miérovali v Košiciach 2. júna 1963). Ako si 
však vysvetl iť , že v tomto "bojovo" naladc
nom diele o zboluttlfkoch a utláčaných (opäť 

libre to P. Braxatorisa) sa odrazu objaví nád
herná kantiléna piesne Zvony domova? Slo
venská struna, hlboko ukrytá v duši Gejzu 
Dusíka sa nczaprcla ani v téme, ktorá ne
mohla naplno rozozn ieť je ho zrelé tvorivé 
majstrovstvo. Bratislavskému divákovi zo> ta
la neznáma Dvorná lóža - opereta na text hry 
J . M. Crawforda v preklade F. Domanické
ho. s textami piesní J . Elena. Diela sa ujalo 
prešovské Divadlo J. Záborského l 6. februá
ra 1968. Na tému kontradikcie dvoch generá
cií - staršej a mladšej je postavená posledná 
komédia s hudbou Gejzu Dusíka - To by bola 

Postavenie Gejzu Dusíka v slOvenskej hudobnej kultúre 
TERÉZIA URSÍNYOVÁ 

D o situácie tridsiatych rokov na Sloven
sku. kde kvasil názorový boj o podiel 

operety na repertoári SND. vyčíta l a sa jej 
úpadkovosl (nielen v tlač i . ale aj na disku
siách v Umeleckej besede a z in iciatívy Slo
venskej ligy - r. 193 1 a potom r. 1933. resp. 
r. 1937), bi li hromy a blesky na margo maďar
skej a českej operety druhoradého významu 
v repertoári SND - v dobe. ked chýbala do
máca tvorba tohto druhu s metodicko-rytm ic
kým pôdorysom, ktorý by hovoril čosi aj 
o pôvode autora a jeho cítení - prichádza na 
scénu našej zábavnej' hudby Gejza Dusík. 
(Pozn. autorky: tento materiál je skrátenou 
verziou referátu. ktorý odznel 14. 4. 1992 na 
muzikologickom seminári v Západo>lovcn
skom múzeu v Trnave. V rozšírenej verzii sa 
pripomenula i osobnosť skladatcra Ji\na Mó
ryho. ktorého opereta Zimný románik mala 
premiéru v SND ešte pred G. Dusíkom - r. 
1932.) 
Ladi~lav Burlas vo svojej knihe Slovcnsk<Í 

hudobná moderna (OBZOR. Brati~ l ava 
1 9~3) pome rne široko charakterizuje prame
ne. z kto rých sa osobnost i. z;1racfované auto
rom do poj mu .. slovcnsk;í hudobná moder
u". nap;íjali . Okrem iných chara kt er i~tík je 
to zvl;íš( meniaci sa v;::iah k fudovcj piesni (a 
dedičstvu fo lk lóru) . vziah k životu miest. so
ciálna problematika. civilizmus. crotizmu~ . 
ildividu;í lna sfé ra človeka. profcsion;í lna 
lompozičn ;í dokonalo~( (resp. ~kole nic). Da
lo hy sa k týmto vý~tižným a v mnolwm (na 
1iičš i nu umckov. ktorí vstupovali do ~ lovcn 
~kého umenia v tritbiatych rokoch) i palrii:·
ným znakomtvorhy pridal tfal~ ic. indiv idu ;'ll 
ncj~k. Ale ked· platia tie to všeobecné. než 
nepochybne - w ratfujc ~a do radu auwrov 
>loven~kcj hudobnej moderny i Gejza Du~ ík . 

Ak tu i Ladislav Bu rias jeho me no širšie 111.: u
vúd1.a (je to iba na 7ancdbatdncj ploche - pri 
1\cobecnom hodnotení tanečných fm icm: 
polka . fox. tango) a vlastne vyl; avuje Du~ í
kov najv la~tn ej š í 7;íncr vetou : .. Dusíkoví sa 
podarila ~yntéza euníp~kych podnetov ~ do
m;ícou akultur;íciou. a tak jeho ~kladb) .ma
mcnali zrod dom;kcj popul;í rm:j hudby 7 hra 
diska ~tý lové ho rid cnia i z hradiska spol očcn
'kého owojcnia··. nuž. v tej to struč nej cha
raktcri~tikc je tak tmchtl La~ifrova n<Í nielen 
pravda. ale aj pmtoj muzikológie k hudohno
z;íbavnénul ž;ín ru ... Ladislav Bu rias s k e vd 
mi vý~tižnc zaraduje Du~íka k tvorcom našej 
popul;í rnej hudby. ale už je opatrncj~ í . ak hy 
mal tohto autora 12 javiskových pr;íc a vy~c 
250 ~cparút n yd1 pie,;~n í nesmiernej dobovej 
a podne~ pretrv{t vajúccj popularity 1.aradil 
k vcfkým. nepochybne i v;íženým nestorom 
tzv. sloven~kcj hudobn c.:j moderny. V prvom 
rade tu mám na my~li význam - nemožno 
zrovnú1al nczrovna tcrné. ale možno ocenil 
~poločc n~k ý význam a umelecký do~ah . >po
ločcnskli rezonanciu ! - takých mien. ako Ale
xander Moyzes. Eugen Sucho1i. J ;ín Cik ker. 
ktorí dominujú v Burlasovom ch.Jpa ní mo
derny. Každý vo ~vojom žänri. forme. v ~cbe 
vlastnom rukopise a smerovaní určova l orien
táciu našej hudby nielen smerom k sve tu . 1. j. 
.. von". ale i v prehlbovaní poznania tradič
ných hodnôt Slovenska a ich novom umelec
kom prehodnotení. .. Možno nam ic tnu ť: čo 
žije z 12 p6vodných a dvoch odvodených ope
riet Gejzu Dusíka. čo z jeho piesní? Napriek 
odvahe, určite hodnej ,.kamcríovania" zo 
strany našich tvorcov vážnej hudby, sa pý
tam. kolko diel je ak tuálnych a živých, či prí
tomných na našej hudobnej scéne (koncert
nej , divadelnej. ma~mcdiálncj) z ich tvorby? 
Nuž, Gejza Dusík v čomsi prežil svoj u dobu. 
v čomsi ~a stal jej symbolom. v inom bol pre
konaný nielen kvôli kvalite libriet , nadviaza
ných neoddel iteľne na dobový vkus a näroky 
na tento umelecký druh. ale aj kvôli dynamic
ky sa meniacemu názoru na charak ter našej 
populárnej a zábavnej hudby. ako aj hudob
ného divadla spevoherného ž<Í nru . 

Považujem za prirodzené . - že- v každom 
ž;ínri. nie len .. populárnom" - sa mení vkus , 
prichädzajú vlny, kto ré raz vyne~ú . inokcq~' -
zatlači a do úzadia iMé die la. ba i trendy. ~ tý l y 
a partitC1ry. V zábavnej hudbe >a často upada
jt"tca vlna zäujmu rovn{l umeleckej smrti. Ak 
však Gejza Dusík kompozične prežil nil!kof
kými desia tkami melódií svoju fyzick ú ~mr(. 

treba sa zarn ysliet' nad príč i nou tohto fcnomé-
11lr. 

l loci i ii v doh<:. ktor;í hýri la .. Í1111 ami"- od 
cxpre~ioni ;mu cc7 symbol izmu ~. od realiz
mu . k nadrca li7mu. ml naturali1.mu a7 k ab
~tra kc ioni zmu - Gejza Du~ík hol ustroj <: ním 
a in ve nč n ým vybavením v podsta te nesko rým 
roman tikom. Tým n<:popicram . že pred'a len 
patril i k moderne. ktor;í vn ie~ l a do mladc.:j 
slovenskl:j kultú ry profcsion;ílny kontakt so 
wctom . me~t ské civili začné trendy. ku kto
rým patrila aj ta ncčn<Í picsc1i a opereta . Bol 
jej tvo rcom - a SLIČa>ne po~lcdným veľkým 
zjavom na s loven~k cj scéne . Už v d"al šcj e ta
pc jeho tvorby. 1. j . v druhej polovici 50-tych 
rokov " ' opereta ako forma prežívala a do 
n;mw povedomia v~t úpil nový fenomén. hu
dobn<Í komédia. nc~kôr muziko'tl. Tu už Gejza 
Dus ík nemohol geneticky. ale un i dynamikou 
inej doby. iné ho vn(llorného ustrojenia tém 
do minova( tým. čo mu bolo n ajv l a~ t nej~ic: 
po kojnou . melodicky in vcnčno u. o rytm us 
tanga . va lčíka . po lky a foxu opretou picsi\o
vou tvo rbou. Najvýraznej ~í úspech zazname
nal Gejza Dusík v scénickej tvorbe koncom 
:10-tych a v prvej polovici 40-tych rokov: t. j. 
od prvej operety ľbíc metrov l;bky (premié
ra 5. decembra 1935) . cez operetu Ked roz
kvi tne m;íj ( 14. m<l ja l():l~) . po dominuj(rcu 
Modrú ružu (4. aprí la IY:l9) . n;írodnc podfar
benú operetu Pod cudzou vlajkou (l . m;íja 
1940). hudobnú komédiu Turecký tabak (26. 
septembra 194 1 ). č i operetu o~ud ný va lčík 
(20. fchruúra 1943) až po Tajomný prstc i\ 
( 14. októbra 1944). Pavol Zelenay mi ncd;ív
no potvrd il podvedomé cítenie faktu . že Du
sík mal to štastie. že bol nielen nadmieru na
daný. ale narodi l ~a i v ~prúvncj do hc. keď 
práve jeho talent rcLonoval \ prúvnym 'mc
rom. Doznievanie v ieden~kcj opc rctncj tra
dície. resp . jej dobrý ohlas u nášho publ ika 

Po zmímyeh dis~us i ách o smerovaní nášho 
hudobno-zábavnéllo divadla, jednostrannom 
odsudzovaní operety ako prežitku buržoázie 
(po roku 1945) sa Gejza Dusík odmlča l. Bol 
v najtvorivcjšom veku - mal štyrid~ iat k u . Je-

, ,ho aktivita sa orientova la naj mii na piesne
·. a na prácu v Slovenskom autorskom zväze 

(SOSA neskôr SOZA). kde bol zamestnaný 
a potom i dl ho ročný riaditel" viac ako t r id~a( 
·rokov- a7 do pen7ionova nia . T;íto ochra nná 

Snímka L. Lisieký 

autorsk;í organiz<icia. k toni je vlastne podnes 
živým centrom 7<í ujmu sk l ada t eľov r<i7 nych 
žánrov. bola nadlho bojiskom implantova
ných ideových a iných. na hody spočít ava

ných hodnotení umelcov. Gejza Dus í~ nebol 
odk;ízaný na nečis té mate riálne kroky, preto
íc jeho diela boli ~l <í lc hrané doma i v cudzi
nc. Snažil ~a udrža( v orga nizme SOZ A duch 
triezvosti a súdnosti . hocako chce li pr;ívc tu . 
kde sa hra lo o tisíce. rôzne nad rezortné orgá
ny a zvii7y zavädza( najmä po litické kritériú. 
Nakon iec sa podarilo Gejzu Du~íka znechu
til. zdravotne zlomiť. podal mu ruku .. na roz
I Cičku" po nekonečných . zin>ccnovan)•ch 
hÍbkových kontrol;ích. Táto č i nnost Gejzu 
Dusíka je akoby v tieni jeho umeleckej akti
vity - a predsa si tiež zaslúži zmienku. už len 
pre očistu me na ~klada tcl"a. na ktorého sa 
v i ~ tom období naschv;í l ofici;ílnc zabúdalo 
lebo bol akoby pripom ienkou l. republiky. 
Slovenského štátu . súkromného podnikania . 
ohlasu u zahra ničných Slov.Jkov. domácich 
poslucháčov ... a tď. Skrátka - človek. ktorý 
pr íliš pripomfnal .. úpadkový buržoázny 
>vet·· . a tým bo l nehodný oficiä lncho uznania. 
Du~ík mal v~a k silnejšiu a mocnefiu odvahu. 
~ kto rou sa držal ~voj ho talentu . hoci doba 
bola už iná. V polovici 50-tych rokov píše 
operetu Zlatá rybka - priznlljmc. že n<Í mcto
vo nevydare ný odvar Dr. P. Braxa tori ~a na 
komun;í lnc témy tej doby (premiéra 9. júla 
1()54) . Jeho hudobni1 iskra sa však ešte moc
nejšie rozhorela v n aj úspcšnej~om javi>ko
vom diele po Modrej ruži- operete Hrnčia r
>ky b{t l (cc lošt<Í ina premiéra hola v Košiciach 
20. septembra 1956). Aj keď Braxatorisovo 
libre to by z dnešného hradiska opiit znie,lo 
i prbncjšic kritické ~údy. v dobe pre mié ry to 
bol svieži zävan ni1rodnc cítcncj tematiky 

I.Jska (z roku 1971) . .. Ži aľ , v. tomto diele sa 
akoby potvrdila premisa Pavla Zclenaya, že 
Gejza Dusík patril svojím naturelom a ro
mantickým páto om m~skcj kultúry. výraz
ne reprezentovanej aj operetou, ~kôr generá
cii z konca tridsiatych a začiat ku štyridsiatych 
rokov. Názorové zlomy, násilné ideové orien
tácie li briet - pričom opereta bola vždy naj mä 
rozprávkou pre dospelých a nic mravokár
nym po l i t i kä rčcn ím -, ale i absencia sk utočne 
rovnocennej osobno~ti tvorcu textovej knihy, 
námetu a jeho spracovania v novšej. i obsa
hovo nä ročnejšcj podobe s litcr<lrnou iskrou 
- hodnou iskry melodickej .. . to všetko od po
lovice piiťdcsiatych rokov odsunulo hudobno
~cén ick ú tvorbu Gej .w Dusíka akoby na dru
hú koľaj. Na tej prvej ešte dlho išli vlaky plné 
piesní sk ladatcl"a. Vlastne až do nástupu bca
tovcj a ' rockovej vlny sa u n<Í~ preferovala 
pic~ňov<Í lyrika du~ík ovského typu. ktorú je 
v mnohom blízka našej n;í rodncj pova he
a vychádza z l"úbostných rudových piesní. 
Pravda. t ra n~formäcia do podoby ~ lovcn~ké

ho tanga . valčíka. ' lovfoxu. polky a ttf. dosta
la dobové rytmy, ale Gejza Du~ík i tunadvia
Z,~~I1t y ~ t ýl~; . .-modcrt) y'j n'l dol1r0 ~.y,rľln~J..c 
lr<: nd)._ v ~pojcní 'o ~voj~kou napadito~tou. 

, tu1i jedna pil:~cl1 7, tých 250. 1-. w r,é, vzl)jklj ,~c
par;"ttnc - mimo opcric.:t - ni<: je podohn;í dru
hej . m1w hé zo~ta l i ako cvcrgrc.:cny. výsti žncj
\ ic povedané: .. malé hudobné ~k 1 os ty". Ked· 
nemal Du~ík lihrct;í na dobré op<:rc ty- pba l 
piesne . ktoré hy sa dali adaptoval do dobrých 
lihri<:l. Vcd" v prwj po lovici jeho tvorivého 7i
vota mnohé hlavné č í~ l a 1. jc.:ho opc.:ric t Lačali 

~amost a tný život - a dne~ ni kto nevie . ž<: pal
ria do jav i~kov)•ch did maj;.tra . . . Ncd;ívny 
koncert !.. ncdožitému X5. výrol'i u na rod<:nia 
~klada te,;la v Slovcn,kom rozhla'<: bol toho 
príklado m: ;;tznc lo tu 27 hudobných čbcl. 
ktoré iskri li . wic tili. zu rč;ili . dvílwl i vozvysok 
du~c prítomných v dobrej pohode a m:"tlok to 
~i uvedomil. že polovica z nich hola z prvých 
~íe,;dm ich op<:ric t Clcjt.u Dusíka na javisku 
SND . 

Zdä sa . i.c Gejza Du~ ík wojoutvorbou nic
l<: n vytvoril záklatlr1u na~ej Z<íhavncj . popu
l<"trm;j. tanečnej a hudobno-divadelnej scéne 
v oblast i opere ty. On opc.:rc tu ~vojím spôso
bom v SND i rehabil itoval. Pravda. po rok u 
19-16 prešla na ovC1 ~cénu . kde si našla špcci-

, ťick é podmienky - so všetkými otázkami 
o tomto ž;ínri. ktoré k nej patria. vnítane in

" terprc t ačných . Už nespievali Dw,íka Mimi 
K i~oriovú . Štefa n Hoza . ani Zita Frcšov;í. ale 
ho l tu ve rný František Krišto f Vese lý. ktorý 
až do konca ve ril operete . hoci s r)ou zažil nic
len chvíle J.. rásy. ale i prehier. Bo la tu i cel
kom nová gc ncräcia spcvohercov. dirigentov , 
režisérov - a napokon aj in<l spo ločen ská at
mosféra. Gejza Dusfk. nestor slovenskej 
operety ~a však zapí,a l do jej histórie naveky 
ako umelec zakladatcrského významu . slo
venského naturelu , cítenia , špecifického me
lodického typu. ktorý v sebe spoj il vda z na
šej národnej povahy aj v oblasti zúbavy: lyri
ku s rezkosťou , sentiment s energiou, bo11ém
sku slzu s neobyčajnou rytmickou č lctiitoslou 

a va rbiabilitou. poéziou s vyladcnos(ou stre
doeu r<Íp~kcho času . V n ičom nezostal za do
bu . -ktorá v istej chvíli muse In zahra( svoj Val
č ík na rozlúčenie. Bola to však pekná doba 
a pekný va lčík .. . Škoda len. že práve cez túto 
dobu prchrmcla i najstrašncjšia vojna všet
kých čias. Dávam si otázku: dalo sa po tej to 
vojne ešte tvoriť v štýle Tajomného prstc1ía, 
ktorý Dusík ozdobil foxom: Veselo sa na ten
to svet pozerám? V~ctko bolo iné - i pohrad 
na svet, ale aj svet z iného po hradu. 

Skr.J tka - inä skúsenosi a iná doba. Ale 
preto sa vytvorené hodnoty nc~tr<Ícajú - po
dobne ako sa nikdy nezabudne na Gejzu Du
síka , na jeho prácu pre slovenskú hudobnú 
kultúru , ako >tále bude pre nás hymnou nové
ho národného obrode nia Picseií o rodnej ze 
mi v podaní Petra Dvorského .. . 



HUDOBNÉ DIVADLO 

Malá scéna novej budovy prešovského divadla láka svojou neopakovateľnou at
mosférou aj spevoherný súbor. Celkom pochopiteľne. A najmä produktívne. Pod
necuje v tvorcoch doteruz nepoznané aktivity. A láka aj diváka. Ukazuje sa, íe 
komornejšie tituly hudobnozábavného divadla i dnes poskytujú mimoriadne in
tenzívne divadelné zážitky. 

Plne v duchu dlhoročnej ambície svojej dramaturgie prinášat' vidy nové, nároč
né tituly a rozširoval' tak tradičné hranice tohto populárneho 7.ánru , uviedla spe
vohra DJZ 3. apríla 1992 premiéru dielka klasikO\' českého autorského divadla, 
libretistu J. Suchého a skladatel'a J. Šlitra, hudobnú komédiu ŠESŤ ŽIEN liEN
RICHA VIII. 

Henrich VIli . v Prešove 
Uvádzanie die l z oblast i autorského di

vadla sa veľmi ča~to n.:vypláca . Také
to texty sú j ednoznačne naviazané na autora. 
ktorý v diele anticipuje nj svoje interpret ačné 

osobitosti . A osobitost dvoj ice S-Š je dodnes 
neprckonatcl'ná. 

Prvým šťastn ým krokom prešovských in
scenáto rov bolo . že tex t hry preklada l režisér 
inscenácie - v tomto prfpadc P. J. Oravce. 
Podobnému typu di vadla sa venuje sám aj au
torsky mnoho rokov. Má pre nuansy humoru 
J . Suchého zmysel a vie ho transponoval do 
nových. oveľa univerzá lnejších súradníc. Vý
sledok - libreto a texty pie~ní - je dielo kulti
vované. múdre . plne sl'tzvučiacc so zámerom 
originúlu a n<~vyšc nemenej vt ipné. poetické 
aj v s lovenčine. Oravec prek lada tel' pri prav il 
O ra vcovi režisé rovi a jeho kolektívu predlo
hu vernú origimílu. a pritom naj mii jazykovo 
ttplnc autonómnu. 

A tak Oravec režisé r ~o spcvohcrcami mali 

do b tcj miery urahčcn ú pr;ku. Tak akn 
v iných textnch S 1- Š. aj tu je hlavný hrdina 
pbaný pre ncopakovatd ného Suchého. S. 
Henko i vdaka textu. a le aj z vlastnej iniciatí· 
vy interpretuje Muža~ knihou ;dia~ llcnrir ha 
VJ ll . ako postavu nezaútžcn(t originá lom. 
A s vcl'mi dobrým výsledkom. S chulou hr(t 
rôzne podoby ~voj ho hrdinu . akéhosi komen
tátora vzlahov muia a ženy. reagujúceho na 
Shakespearov príbeh . !lenko !ažil najmii 
'- múdrosti tex tu . A ako .. óa l~ í autor" budo
val mizan~cény na zovmítorncncj ~tavbe pa· 
radoxov. 

Samozrejme, nielen vďaka názvu, zohráva 
v inscenácii dôležité miesto šestica žien. Ich 
dominantným prostriedko m je hudba a spev. 
Parádny! Komorný priesto r ponúka spcv~č
kam nové interpretačné možnosti. Dostali tu 
príležitost int erpretovať mt:tdre t cxťy a výbor
nú. ich naturelu isto blízku hudbu s maximál
nym cxponovaním o~obného zástoja. Šlit ro-

Anna Benková ako Katarína Parrová. 

Snímka [. Marko 

va hudba bola kedysi kalcido~kopom šlágrov. 
ča~ ich preveril a premenil na ~an~óny. H. 
Horváthová v roli Kataríny Aragón;,kej Lau
jala vokitlnou vytríbeno;,!ou . E. Kušnicrová 
(A nna Boleynová) vrúcno~tou a zmyslom pre 
syntézu tex tu a hudby podčiarkla charakter 
posta vy i celej in~ccn;íc ie. D. Gcrjaková ako 
.lane Seymourov{l fa7 ila zo svojej prirodzc
no~t i . Kým E . .Jurčíková (Anna von Clévc) 
preja ' iia svoj zmysel pre ; itu;íciu. S. Saľ\'a. o
\iÍ ako Katarína llowardov;í potvrdila svoje 
schopnosti budoval humor aj v hudobno-dra
matickej ~ i tu:íc ii . A. Ucnková ako Katarína 
l'arrov;í 7auja la vyv;íi.enotl in te rpretáciou hu
dobnej a textovej zlo~ky i osobným awjatím. 

Vdký podiel n;t uspedlll insccn;ícic patrí 
dirigen tovi .J. Ucdi"ichovi . Opiif pot vrdil svoj 
vý ra;ný zmyse l pre hudobnú rúznorodo\i. 
Šli tr ~a!.. nemu prihov;íra ako k wojmu gcnc
rai'nému druhovi a 1 lkdl·ichovho podania 
hll\lh) ,yžarujc ; t) lm ;í \:i,tota . výrazová pc
~tro~t i dramatick;í učinnost . Tak . ako indivi
du;'tl ne viedol interpretov. na' igujc s pres
ným L<i mcrom aj svoj komorný orchester. 
Aut enticky vzni kajúca hudba - práve teraz 
<l pr;ívc tu, di vit ka ist e prit iahne do divadla e;
te raz. 

Komornú sálu Malej scény DJZ riešil vý
tvarník š. Uunta ako ;imult{lnny priestor. Ja
' is ko variuje v závislo~! i na meniacej ~a dra
ma tickej situácii . 1\ mení \a najmä vďaka 
hcrcm i a he reckej interakci i. l larmonicky 
pôsobiace kostýmy vhodne dopÍtíajl't charak
te r postáv. 

lesf žien teda prinieslo do Prešova zasa kú· 
sok zo svetlejších čias českého divadla. Pred
stavuje však súčasne autonómne dielo. A to 
nic je m<Íio. 

OLEG DLOUIIY 

Po istý čas praktikovaných programoch 
s .,gulášovým'· menu. nachádza v tejto 

sezóne bratislavsk;í opcrnií dramaturgia aj na 
pol i koncertnej činnosti cicl'avedomcjšiu 
orientáciu. Jedným z jej št'a~tných počinov 

bol aprílový ga lakoncert ~ lovcn~ kého ba~istu 
Sergeja Kopčáka. 

Kopčák ;,na skok'' doma 
Protagonista podujatia. d lh~í čas zamcst· 

návaný poprednými zahran ičn ými opernými 
domami. sa po dvoch rokoch vrát il na mater
sk ú scénu (viaže ho s l10u puto s íce symbolic
ké. no hlavné . že vobcc je) okrem ,.svoj ho" 
večera tiež ako Vodník v Dvoi·ákovcj Rusal
ke. Kopčií kov maje~t;ítn y fond . zclú sa . dozre l 
vo vše tkých parametroch do r•ptimálnych tva
rov. Ko rešponduje to jednak s vekom sólistu 
(u basistov sa hlas fot•nutjc dlhšie). rovnako 
však ~ dobrú~cním technických detailo'. vý
razovou a o~obnostnou kry~talizáciou. Pro
gram prvej časti tvori li dva bloky árií. vcrdi
ovský a ruský. v druhej obsadil sólista basový 
part vo vokálnom kva rtete Rossiniho Stabat 
mater. 

Kultivovane a štýlovo bezúhonne vyzneli 
talianske ukiižky z Macbetha, Simona Bocca
ncgru a Dona Carlosa. Sergej Kopčák v nich 
uplatn il kantilénové ~picvanic. výrazuplné 
dynamické tictíovanic a účinné dt<1matické 
akcent y. Technicky bezpečne a vyrovnane 
znel jeho hlas vo v;c tk ých polohiích. precho
dy boli plynulé. ne meni la sa pri nÍcb farba , 
ani objem tónu. Vrcholom prvej polovice boli 

prcd~a len vý~tupy hrdinov '- opier Glinku, 
Čajkovského a Musorgského. S hudobnou po
etikou ruských autorov idc;ílnc ladí Kopč;í

kov tmavý. rezonančn ý. ale prcdov~ctl..ým fa
rebne drsnejší materi;í l. Komplikova ný vn(t· 
torný svet Susanina. Grcmina a naj mii 13orisa 
Godunova dok{lzal 'ó lista i na ploche malej 
vzork y pret lmočil tak . že divúlé Hl;t l pocit au
tentickej atmo;féry die la. 

Najhrancjšic ncopcrné dielo Gt<)achina 
Rossiniho, Stabat mater. 'a do~talo na pro
gram po prestávke. O pera SND ním čiastoč· 
ne splatila dlh voči sk ladatdovmu jubileu 
a súčasne pokračovala v prognunovom uv;í
clzi.iní voká lno-inštntmcnt(tlnych koncertných 
diel. Zaradením Rossin iho kan tilénovcj , mc-, 
lodicky a cmocioniílnc bohi.l tej duchovnej 
kantáty v krátkom čase po jej intcrprctiíci i 
Slovenskou filharmóniou. sa divadlo nevdo
jak vydalo do rizika konfrontácie. Tá, žiaľ. 
ncqopadla na prospech operného súboru. 
l-Havnou príči nou ani nic je koncepcia "tliri
gcnta Jonasa Alexu, jeho archite ktú ra celku 
a jednot livých čast í. dlhy ' kôr možno pripil.at 
pri.ikt ickému zv ládnutiu jc,~1ncjších vý razo-.... 

MET VČERA A DNES 
lloci od o krúhleho výročia, ~toročnicc 

otvorenia Metropolitan Opery v New Yorku. 
uplynulo takmer dcviit' rokov. prebiehajúca 
sezóna v jednom Z'-najpoprcdncjších oper
ných domov sveta sa opiiť nesie v znamení 
osláv. Dôvodom k nim je strieborné jubi
leum , 25 rokov pôsobenia súboru v Lincoln 
Centre, 3800-micstnom: pompéznom diva
delnom stánku modernej a rchitektúry. 
Keďže aj Američania milujli gala večery. 

otvorenie divadelnej sezóny im neosta lo nič 
dlžné. Protagonistami koncertu boli Luciano 
Pavarotti a Placido Domingo, s istou dúvkou 
nostalgie si n<1 vystúpenia spred štvrťs toroči a 
zaspomínali Mirella Freni, Nikolaj Gjaurov 
a Hermann Prey, slovo dostali i mladšie 
hviezdy ako June Anderson, Kathleen Battle, 
Apríle Millo a Samuel Ra mey. Bonbónikom 
bol duet z Bohémy v kurióznom obsadení 
s Pava rottim ako Rudolfom a Domingom 
v barytónovom parte Marcella . 

Stredobodom dramaturgického plánu se
zóny 1991/92 sa sti'lla svetová premiéra opery 
The Ghosts of Versailles od amerického skla
da teľa Johna Corigliana. Okrem nej sa v no
vom naštudovaní objavili d'al; ic tituly. ako 
Pucciniho Dievča zo západu (s Barbarou Da
nicls a Placidom Domingom), Donizettiho Ná
poj lásky (s JJaltleovou a Pavarottim) 
a Straussova Elektra s Hildcgard Behrenso
vou v titulnej roli. Nové dielo domáceho au
tora na javisku MET bolo očakiívané s vd
kým záujmom. Tiež preto, lebo kritici neraz 
vyčítali divadlu dramaturgickú konzervatív
nosť, malý počet wctových premiér a macoš
ský vz!ah k americkej hudobno-dramatickej 
produkcii. 

Oprávnene. a či nic? Odpoveď ponecháme 

na čitatcl'a a predkladáme malú rekapi tuláciu 
na tému .. ot vorcnost i" MET novým operným 
dielam v minulost i a dnes. 

Nic je bez zaujímavosti . že jeden z toh to
ročných prcmién)vých . titulov. Pucciniho 
Dievča zo západu, uzrel i.vct po. prvý raz na 
dosk[tch starej MET roku' 1910. Bola to !>Ú· 
\:a,nc prvá sve tová premiéra v hi, tórii súboru
a v hlavných úlohách sa uvidl.la Emma Dcs
tinnová a Enrico Caruso. Ak dne~ považuje
mc Gounoda. Verdiho č i Wagnera za naj
frekventovanejších ;kladatdov v newyorskej 
opere . tak si treba súčasne uvcdothi ť. že R~n
com 19. s to ročia bola ich tvorba nanajvý'!; ak
tu{tlna a moderná. Vcd' Richard Wagner zd'm· 
rei' len osem mesiacov pred otvorením MEl' 
( IHlG), Charles Gounod. ktorého Fau~t 

a Margaréta bol na vrog.ramc prvý večer. žil 
do rok u 1893 a Verdi v tom ča'c tiet e~tc 
komponoval. 

V análoch inštitúcie ' a dočítame. že dodne; 
v nej malo svc tovli premiéru 28 titulov. Ešte 
v roku prvého uvedenia Pucciniho Fanciully 
(1910) to bola Hum1>crdinckova opera Die 
Kônigskindcr, z pera známcj ~ích autorov 
; pomcnicm asporí Ciordanovu Madamc 
Sans-Gene ( 191 5) a naj mii Pucciniho Tri pt ich 
( 1918). Až do nástupu Rudolfa Bing;r do čela 
divadla roku 1950. vša k o krem Pucciniho 
žiadne. ani americké opery. nczazn<~mcnal i 

trvalý úspech. Prvým 13ingovým tromfom 
z ponuky žijt:tcich skladatcl'ov bol Stravinské· 
ho Život zhýralca, no prvou v~kutku americ
kou operou bola až rok u 1958 Vanesa od Sa
muela Barbera, skomponovaná na libreto 
Gian Carla Menottiho. Mnoho kritík ju ozna
čil o za naj lepšiu domácu operu a spoločno~! 

RCA ju nahrala na platne. Úspech Vancssy 

vých a dynamických nuan>cw. Z mie~ta. !..to· 
rého ;om koncert sledoval (po~lcdný rad na 
2. balkóne). ru~ilo tiel prekrývanie menších 
hla~nv málo pri~pôsobiv)•m orche~t rom. a i· 
slabšou stránkou in tcrpre t<ícic bol v~ak výkon 
zborového te lesa (zbormajster Marián 
Vach). farebne chudok rvnC: ho najmii v muž
skej ča,ti . 

V k\artctc sólbtov popri dominujúcom 
Scrgcjm i Kopbíkovi 'a pred.,tavili mladí .,lo
h'll'l..í op.:rní ume ki . Z nt ch na pn om rnic~h: 
~poménicm alt bt ku Denisu Šlepkovskú, ktorá 
opat v inej ~týlovej ohla,ti ako dopo.,ial' 
upozorn ila nielen na knhny. tmavý a obsažn ý 
hl a!>. ale i na vdkli intcrpretačn (t kultúru a in
teligenciu . Sopr(tn Evy Šcniglnvcj sa síce za
oblujc a získava na vyvMeno~t i po16h. rossi 
niovská e'tetika je predsa však doménou od
li~n ých timbrov. Miroslav Dvorský naopak. 
mii predpoklad) pre tali an.,ke bel canto. chý
ba mu v~ak technická i~tota vo V)~~ích polo
h;ích. V efektnej ;íri i Cuius ani man ' i na vyso
ké ,.des" netrúfol. no i tóny pod ním nevyzne
li príliš uvol'ncnc a pricntLne. 

/\k k celkovému dojmu z večera možno 

podnieti l Binga. aby objednal u Barbera d'a lší 
nový opu!>. Mal n{tLov An tony <llld Clcopalra , 
text napba l Franco Zcffirclli (podra Shakc
~pcara) a premiéru rol..u 19(1(1 ,{tm rcííroval. 
Nn javi~ku Lincoln Centra '>a rol.. po !10m oh
javil<) da lšie nové dielo Mourning Bccomcs 
Elcclra od Američana navida Lcvyho. 

Nástup .Jamc~a Lcvina na post šé fdi rigenta 
• f!ctropol itan Opery a jeho vrúcny VLÚth 

· k tvo rbe 20. s t oroči a boli z;írukou, že drama
turgick)' záber cn~cmblu ob.,iahnc i brehy 
vzdialcnej~ ie od previtd7kového klišé. Tak ~a 
a j \talo. V mtatnom de'>atročí '>a na prvom 

S nímka archív IIŽ 

priráta! i úroveň programového bu lletinu, tak 
potom táto informačno-propagačnú zložka 
zao,távala za firmou di,adla o nickorko tried . 

PAVEL U CER 

ame rickom javisku striedal Bartókov Modro
fúzov zámok s Janúčkovou J ej pastorky1íou, 
Jlriltcnova Smrf v Benátkach a Bjlly Budd 
~ Poulcncovými Dialógmi karmclitiek , Bergo
va Lulu ~ Weillovým Vzostupom a pádom 
mesta Mahagonny. 

Ešte tohto rok u ča kit USA vc l'ké jubileum. 
Na október 1992 pri padne 500 rokov od Ko
lumbovho objavenia Ame riky. K operám. 
ktoré sú tejto udalosti wsvä tené. pribudnú 
ďalšie. a objednávku MET sa očak <ÍV<l nový 
titu l The Voyage !>kladatda Philipa Glassa. 

PAVEL U CER 

Na scéne MET S\'etovú premiéru t•ucciniho Dievčafa zo západu s pievali [. Caruso a E. Des
tinová Snímka archív IIŽ 



ZO ZAHRANIČIA 

Umelecké návraty Jifího Konta 
česká filharmónia prežila nedá vno jeden zo 

svojich historických dní. Za jej pultom stál je
den z vel'kých dirigentov na~ej doby - Jiľí 
Kout , ktorý IS rokov bol odpísaný z umelec
kého diania našej republiky, pretože o~~nicso! 

tiahu totalitného režimu a uchýlil sa koncom 
70-tych rokov do emigrácie. J eho povest' ako 
.PI!predného dirigenta pražského Národného 
d1vadla.bola vtedy už natol'ko známa, že do
Stil't"príležitosť rozvinúť svoju umeleckú čin-

nost' na viacerých významných zahraničných 
scénach. Nakoniec sa vypracoval do čela zápa
doberlínskej Nemeckej opery, kde dodnes za
stáva funkciu hlavného dirigenta. V rozhovo
re s umelcom sme podrobnejšie nahliadli do 
jeho nedávnej umeleckej minulosti. 

,.Moje začiatky v exi le neboli nijako ľahké" 
-zveril sa ná m dirigent K o ut. "Začal som pô
sobi ť v Dusseldorfe, kde som v krá tkej dobe 
muse l prevziať rozsiahly repertoár , ktorý som 
nikdy nerobil. V p riebehu piatich rokov mu
sel som sa dô k ladne naučiť 35 o pie r, a to ne
bolo jednoduché . Znamenalo to však pre 
mňa zásad né vykročenie . pretože umelecká 
cudzina vá m n ič nezvc~ í zadarmo a kvali ty 
každého jednot livca si d ô klad ne preverí. 
Som však rád, že som tu mohol naštudovať 

'trše.tkých sedem J anáčkových o pie r a Grécke 
p<lšic od Bohuslava Martinll. Tento krst o h
ll 'tni mi však vyniesol miesto generálne ho hu
do oné ho riaditeľa v Saarbrtickcnc , odk iaľ 
so m odišiel pred ro ko m do Be rlína .·' 

Do západoberlínskej Nemeckej opery ste 
však nastúpi" ako významný wagncrovský 

'- • a straussovský'interprct. .. 
.. Túto povesť som si v- priebe hu rokov l>ÍCC 

vydobyl, a le_ triuni f môjho berlínskeho místu· 
p u spočlval prcdo~šctkým v českej hudbe. 

. konkré tne v naštudov;tní -J a náčkovej Káti 
KahamWQj v réžii Fried r icha Gôtza. ktoní sa 
h rilla v ncuveri tdných dvad siatich vyp reda-

Dirigent Jirí Koul naštudO\al v Saarbríickcne Straus..~om operu Žena bez lielut. 
' ných reprízach a mala taký obrov~ký ohlas. že 
~ i j u objednal aj Paríž. Rovnak ý ohla~ do~iah
la aj v 1\rnc rike. Ďalš í triumf J an:íčka bol Snímka archh• ltulôra 

ORGANOVÝ _DEŇ 
~()() 1\)l,.()\ OhJ.tiL'Ill;l .\1111.11!..1 Jl.' llll.'d /ll lf.. . 

l..itliL'ho 1\ / nam 1 dn6 nnm ' 'dovtllll dian1 
lll'lllOi iH1 ;,h,,t .-\ 1 n r)!alli l<thll'l c.:lnd~.·n n0ho 
ma rawnu otl!.llltll ej hudh~ ''' \ iedn1 .. Orga-
110\~' dt'll", 11.'110 \ ll ll lL'iiO lll' \ licnl..t• /iÍII.' I eČ· 
n\ koncc·rt K 'Jltliiii.IČIIll-.0\·aniu ' troch 
.. ~ladh.lLh pr~. "' .L!'"' il on:h~.·,tet l nccalil 

"" S<~nwd;r 1!;11 hl' l" l ht• ~llll\\ \\ a l 
1\ lidwda Col!!l :L''a a S} mpJwnic wnc.:•-

t~.·. op. l\ l Jo,cph.r JOil)!L'Ilil J1tl/\ air S~ 111 -

Íťk ,Í o rdlt''ll' r Sim t•n, f..chu ro1.hla~n 1 Bra
c ,, di 1 il!<' Ilia .luh na Cal'l'\\t•a. 

1.'nto orianu1 1 d.:r\ napl1111 hudO\ u Ra 
•hn 1\l/hL"u. 111 lunl..lt .ru'. n:r ,\1 )!1:11 

ti lll<:l\lt:"'L' 1 n Viedni mrwi''' 0111 pudujat 1. 
'I'OJ<:Il\ ch' tamo1.:.11n Oľ)!ottwm ll ned po prí
rhndc "llL' l ldt:ll. /1.' )!CilL'r,ill..;r ,q \ollllOIIll 
konc.:l'l n:i~ho orchL'\ IIa n:rdi.IIUJU na ~~'>lll · 
pťlllil 111\ Ch 'Oli\ IO\ a \ll hOlO\ \\ (\ ilr.qllcich 
n;i'tr n1ovc l..omhinact<' 1 ot gan u. Konccn 1 
holi dllhtl' 11:11 \ t i1 <' tK· 1d.1 '"· ll' nn: an '" 
ta~. :1l..o aj u n:k IL''' ll; icden,I..H·h milo\ nl 
~m hudb1 '~.·fl..q nh l uhL. 

\,.r ll'>(l;'ll.ld.tnt 1-.tlllL'<Tlnl '·' podt<.·Lq ti nic
~1011 nad'.~.•nc 1 'ponll:dti <l l)!.llli'>IOI. k torí 
maj ll 1 dl.. u ""luhu n.r u'pcdm ,,,IHn pod uja 
tia. kdn)·m 1 nich j~ dllcho~ n} otec aj m)•ch 
ra~u.,klrh ur!!_:nHll \ch p)ldllj:rtí, •H)!:t lli 'ota 

l'~~ l 
l Operu Gcorgesa Bizeta Carmen po pnoý
krát U\'edú v torreadorskcj arén e. S ta ne sa 
tak v Barcelone a ,, Madride v jÍIIi t. r . Na d e
viatich predstaveniach tejto opery budú par
ticipoval' sólisti A. Baltsa, J. Migencs, P . Do
mingo, J. Carrears, J . Araiza a ďalší popred
ní svetoví interpreti. 
l Serglu Celibidache, mníchovský generál
BY hudobný riaditeľ a šéfdirigent Moíchm·
ských filharmonikov dostal1~ zásluhy o zve
rad' ovanie hudobného mena bavorského 
lllavného mesta vo svete, Rad za zásluhy. 
l Miltiades Caridis, býyalý šéfdirigent Phil
barmonia llungarica a generálny hudobný 
riaditel' mesta Duisburg, bol v Aténach ' 'Y" 
znamenaný Cenou Akadémie 1~ svoje medzi
národné dirigentské pôsobenie. 
l Dlrigento,·i Zubinovi Mchtovi ,,riznala 
B'nai B' rith Maimonides Logc \ 'O Viedni 
&stné 1ymamcna nie za " humanis tické zá
sluhy 10 všeobecnosti" a za solidaritu s ohro
zenjm Izraelom počas 1ojny ' Golfskom záli
\'t, 

l Gerard Morticr, šéf brusselskcj opery 
a no,j· umelecký riaditel' Salzbursk}ch slá,·
nostnj·ch hier, bol 1·yzn am cnaný bc lgick)'lll 
radom "Commandeur in de Kroonordc" 
a tid "Vcl'k) m krížom za zásluhy'' S polko,·ej 
republik} Nemecko. 

a diľl l!t:nl. umckd.\ lt:dut:r '>llhOtll h:t to l..o
l\l'h ;.: ... trnJm na vi.:dcn'>l..cj 1\l..adťmii . ini 
da rol opral ( .r It• da 1.1t:hran~) nHHlhl t:h \lll!il
IHII 1 1\;rkll'>i..U \lartinllaw llmd, ,l..hll\ 1<:1<11 

u(·r 1 l uill'L'ku a bo l .. o li,tom /:tlt:.tc:(·n.:i 
'k ladh1 na.::ho knlll'L'ilu 

'\ af..ull..o Oq~anu1~ tfton l~af..ll,~l'ltn rut hl:t· 
'u nil· je našc.i huduhucj 1 cn·jm•,ti Jlril~ lná
m~, 'P~ tal ,um "' paua lla~clhnd..a na hi 
riu !uhlu dita , na j!'hu lntdtciu. 

l'r~.·d !O rokmi hol' " VellL· j ':íle R:tl..tl\
kcho tothliNI p1hlalclll 1101~ 011!<111. p~.·l..ll\ 
1dl..1 k••m·e rlll~ ll<l'lr"i .1 na 1cd ..:ni.: Ral..u;,
kdw IU/ll l:t\ll ;;rp(hohil I<ÍliÍL' Ill \l'll'Í IHI\[j 
pn pr.: nHL' rc roh to Oľl!i lll 11. l' t c lo lo ol' or e n ic 
napl'iilt ( 'hn,toh.rld ll a ltdann . \ \ illiam t\11-
httl!ht a Pc: rc • l·hl'nllm<' orl!anm .: 1-.oncc rll . 
/.o~lpm ..:dní w;hl<htll 1 ;o~t:ll o1 a telia pr;,_ 
!.! l amu ''' ;hodh na pl.lllL'. 11 o lit kahh rok 

' rcdnu nnklll. llaj(·a\lc j ~ i ..: ' nlan:i. 1-.c~h tn 
lcnro IL' I!.. í m .!.!:t n mal''"'' '>lredc ro;h(, .... ,;. 
IL'ho prog l:lllHI. l a!..'" u/ IO wl..m u'pura
du l:tJll l..nncc ill. ll'>iL' Ian0 ' p11amom prL' no
'L'. ·1 :l to tradícia'" ;,ta la ú,pc~nou a dn..:' tL·da 
' lalllllL' ll / dc,J,ft~ ro(·nr l... ~m..: 1clmi radt . iL• 
~~ mlonic!..~ ot dJ.:\I.:r ~ lo' c rhl-. ..: ho rn;h i:Nt 
1 llr:t ti, l:tl'l' nwlwl;, n:11ni nnll icin na l. 

e Christoph von Dohnányi, b)'l•alý hambur
ský operný intendant, od roku 1984 hudobný 
riaditeľ Symfonickéh o orchestra v Clevelan
de, bol časopisom Musical America vyhláse
n ý za " Dirigenta roku 1992". 
e Tenorista Placido Domingo qbdr'i.al me
dailu za umenie a vedu od slobodného han
ZO\'ného mesta Hamburg. 
e Michael Hampe, intendant kolínskej 
opery, prevezme od roku 1993 ved enie Dráž
ďanského hudobného festivalu. Hampe sú
časne potvrdil, že v roku 199S ukončí svoju 
intendatúru v Kolíne n!R. 
e S lávny francúzsky tanečník a choreograf 
Ma urice Béjart, po dlhších prieťahoch súvi
siacich s ekonomickou situáciou jeho súbo
ru, sa dohodol s mes tom Lausann e na novej 
päfročncj zmluve, ktorá vstúpi do platnosti 
l. augusta t. r. Béjart oznámil, že zredukuje 
S\'Oj súbor zo 60 na 20 tanečníkov a\' Lausan
ne chce otvoriť baletnú školu. 
e Vysoká škola pre hudbu a divadlo v Ham
burgu ponúka mladým hudobníkom tzv. 
Kontaktstudiengang Pop-musik. Budú to 
dva trojtýždenné intenzívne kurzy, ktoré 
sprostredkujú predovšetkým prax v oblasti 
rocku, popu a jazzu. 
e Vladimír Ashkenazy zostane na ďalších 
päť rokov šéfdirigentom Symfonického or
chestra berlínskeho rozhlasu. 
e ~vajčiarsky hudobný vedec Jiirg S tenzl 
stane sa na jeseň t. r. umeleckým riadltel'om 
Unh·ersal Edition \ 'O Viedni. 
e Skladalel' Udo Zimmermann, intendant 

Z énhn ~te ,·~chádlali pri II'OrlJt• dramatur
~tic tohto J)rOJ,:r~muľ! 

- V)11 a 10~ta1 iť program l americkej hud
h} pri~ la od riad itdl..) hudobného programu 
Ra~Lí,kc ho rn~h l a~u . Dr. 1\ndn::y St.:chohmo
'.:i . /\m.:ti..: l-.1\ organov:í hudba je phami pre 
1dl-.} .. '~ mfnnicf..) .. nt ga n . Preto JC po-.ledna 
,t"ladha od Josepha Jon~cna , v.t.:fn~i s~ktaku
l:irna , Jdadha pre organ a orchc~tcr z roku 
"W:!6. ~ttmí bola n apí~ana pre Onc-a-makcr
'torc. (),l.ttné ~Ú re lat ívne nove amcriáé 
'k ladhy (·tlct:ilta k!.t iva Samue la Barbera 
bo la n:rpr,anf• pre Philad..:lphsl..) orchc,tc r. 
premiéru ma la pod Eugcnom Ormandym. 
V d mi .. n:rpín:t v:í" ~k ladb:r Michacla C'olgras· 
' " hola fl'" in nou 'kladbou na 1 e llc j 'úť:t ži 
1 Calger) ' Kanad e prcd 2 1okmi . kde ju mu
'>c li h ra [, ~ch: i úča,rníc i . /\ko čkn poroty,o m 
ju leda počul al' 10-kr;ít. Kc<ľžc 'a mi nc pre
'tala p;íéiť . rothodol 'om '" p rcd\t:ll ii JU a j 
' Lurô pt.:. ako uk:ížk u dnc~nej a mericke j 
'~ladatcl,kc j \ceny. a ,t;íl..: ' i my, lím. že je to 
1:ruj ínta1 ~ l.. u' hudb) . 

Dnd n) Org:rml\ ~' de11 j.: v zname n í motta 
.,:'\00 rokov ;\mcril..v" . Každ\· rok volíme inC: 
mo tw. !..wré j~.· pot <;m napln~n..: programnm . 

Pripr:11•il FUANTJ~EK I'OlfL 

lipskej opery, vystúpil nedámo s kritikou fi
nancovania kultúry v Nemecku. Vyslovil sa 
za diferencované financovanie kultúry 
a v oblasti hudobného divadla presadzuje 
umelecké výkony. V liste spolkovému minis
trovi vnútra Rudolfovi Seiterovl, žiadal ne
meckých politikov aby prehodnotili doteraj
ší spôsob financovania kultúry. Žiadal tiež, 
aby financovanie kultúrnych zariadení býva
lej NDR zostalo aj v tomto roku na úrovni 
minulého. Zimmermann dodáva, že zníženie 
dotácií z viac ako jednej miliardy mariek mi
nulého roku, na 600 miliónov t.r., by bola al
mužna, z ktorej sa umelecká úroveň dosiah
nut' nedá. 
e Placido Domingo bude v tomto roku spie
\'af Parsifala na wagnerovskom festivale 
v Bayreuthe. Potvrdil to tenoristov manažér 
v Paríži Michel Glotz. 
e Zná my klavirista Alexis Weissenberg 
\'Stúpil do radov operných skladatel'ov. Je 
autorom postmodcrne komponovanej opery 
Nostalgie, ktorej ústrednou postavou je 
ko mputer. Hoci nejde o hudobne novátorské 
dielo, jeho inscenácia bola vel'mi nákladná. 
Kritika označila kostýmy síce za vydarené, 
a le nehanebne drahé. Sú dielom parížskeho 
módneho salónu Haute-Couture-Haus Nina 
Ricci. Náklady sponzorovala komputerová 
firma Vobis. Komputer, ktorý je ústrednou 
postavou d eja a reprezentantom pokroku, 
napokon v tejto nostalgickej opere spácha 
samovraždu. 
e Kurt Masur, šéfdirigent Gewandhaus-or-

s insce náciou jeho opery Vec Makropulos, 
ktorú sme na ž iadosť publika uviedli teraz 
v obnovenej inscenácii. V Saarbr tickcnc som 
taktiež zanechal svoj ja náčkovský odkaz. " 

Presadil ste sa však aj s dielami Wagncrový
mi a Straussovými. Gavaliera s ružou ste do
konca naštudovali i v newyorskej Metropolit
nej opere. 

.,Bo lo to dané s požiad avkami moj ich dote
rajších pôsobísk a to tým, že d irigentov 
v tomto obore pre náročnosť štúdia je stá le 
me nej a menej. Podobne ako slávnych wag
ncrovských spevákov. Ja som si však túto 
hudbu obľúbi l a robím ju rád. Som šiastn ý. 
ak môžem pre ti e to ná ročné p rojekty objavii 
schopných a vyt rva lých sólistov, a to sa mi da
rf. iek torí z nich sa presad ili aj v Bayreut
he.'· 

Vel'ké umelecké projekty vás zamestnávajú 
na nickol'ko rokov dopredu , takže až teraz ste 
našiel termín pre \'ašc prvé vystúpenie vo svo
j ej vlasti. 

"V posledných rokoch som dostal niekol'ko 
ponúk z Národného i Smetanovho divadla , te
rajšej Státnej opery v Prahe. Ale až teraz som 
mohol akceptovať \'hodný termín svojho \'Y· 
stí1pcnia s Českou filharmóniou . Ani si neviete 
predsta\' it' s akou radosťou som k tomu prist u
pova!. Politické zmeny v Česko-Slovensku 
som samozrejme sledoval s vel'kou účast'ou 

a citovým pohnutím. Udalosti ma priamo po
hlcovali. Po rokoch hrôzy, bczprá\'ia a ponižo
vania som sa konečne dočkal čohosi krásneho. 
To, čo sa narodilo je vš:1k vcl'mi'krchké a vzác
ne. Nemalo by to byf ni kým zneužit é. Zahájil 
som i vo svojej umeleckej drá he novú éru 
a som šťastný, že sa budem môcť častejš ie 

stretával' so svojím českým publikom v Prahe. 
Azda už na budÍiccj Pražskej jari. ' ' 

Pripruvil : JIRÍ VľfULA 

Úspech 

Uvie Ághovej 
Mníchovská ll()era, ktorá má skÍiscn osti 

s českou (,pcrnou tvorbou , prispela , hoci tro
chu oneskorene, k zaokrúhlenému D1•ofá ko1 • 
mu výročiu s inscenáciou jeho má lo hranej . 
opery Dlmitrij. l>lclo, ktoré bolo pre scťnické 
účely dvakrát revidované- hamburský m diri
gentom Gerdom Albrechtom a stuttgartským 
liclmuthom Rillingom za spolupráce českých 
rnuzikológov- preží1•alo ,. minulom roku wo
ju koncertnú rehabilitáciu. Pre mních01~kú 
scénu bola zvolená 1\lbrcchtova verzia.• IV• prle·• 
behu štúdia Dvofákovho diela , došlo \'Šak na 
scéne bavorskej opery k niektorým nczrovna
lostiam v umeleckom sí•bore, takže Ccrd Al
brecht, budúci šéf Českej filharmónie, insce
náciu odriekol. Ako záchranca hudobného na
študovania bol pozvaný moskovský dirigent 
Nicholas Uljanov, ktorý spolu s režisérom To
ny Palmcrom a výl\'arníkom Goranom Wass
bergom dotiahol die lo k premiére, ktorá ned o
padla príliš slávne. Zahraničná kritika za po
zitívny prínos hodnotí účasť slovenskej sopra
nistky Lívie Ághovej v ro li Xé nie a hlavne jej 
mladistvý, sv ieži a ž ia ri vý soprán. Dramatic
ky proti klad k nej vytvoril a v úlo he Mariny 
<nnerick<í ~<1 li~tka Luana De Vol a fa~ci n uj(t 

cim spô;,obom sa ako Marfa p rejavila maďar
~ká sóli stka Lívia Budaiová. Skoda. že te nto 
inscenačný čin . neda l javiskovému Dvof:'tko
vi plnú rchabilit<íciu. 

J. v. 

chestra v Lipsku, vyzval nemeckú verejnosť 
· na záchranu domu, kde býval a zomrel Felix 

Mendelssohn Bartholdy. Je to v Európe jedi
n ý zachovaný dom, v ktorom skladatel' žil so 
svojou rodinou. Masur totiž v októbri minu
lého roku založil Mendelsohnovu n adáciu 
(stal sa jej predsedo m), u siluje sa oživiť tra
d íciu skladateľovej hudby. Hlamým ciel'om 
nadácie je získať tento dom do vlastníctva 
a urobiť z neho kultúrne centrum medziná
rodného významu. Náklady na tento projekt 
dosahujú asi IS miliónov mariek. 
e Americký skladatel' William Schumann, 
zakladateľ Linco lnovho hudobné ho centra 
a dlhoročný prezident Jullliardovej hudob
nej akadémie, zomrellS. februára vo veku 81 
rokov. 
e Dirigent Oleg Caetani, syn slávneho Igo
ra Markoviča, bude v nasledujúcom päťroč
nom období umeleckým riaditel'om štá tnych 
divadiel vo Wiesbadene. 
e ~védsky skladatcl' Eskil Hemberg, bol na 
nas ledovné dvojročné funkčné obdobie zvo
lený za nového prezidenta Medzinárodnej 
hudobnej rady. Jeho zástupcami sú Ladislav 
Mokrý (ČSFR), Jordi Roch (~panielsko), 
Allcla Terzianová (Argentína). Členmi vý
konného výboru sú Israel Adler (Izrael), Is
tván Lang (Maďarsko), Richard Letts (Au
strália), An1d Parlkh (India), Erich Stock
mann (Nemecko), Adépo Yapo (Pobrežie s lo
noviny) a Féthi Zghonda (ľunis). 

Pod fa zahr. rlače - mj 
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(s SERVISHŽ 

MIMORIADNA PON·UKA! 
prechodné zlacnenie cien LP 

jedinečná príležitósť získať LP za 19,90 Kčs 

pre nasledovné tituly 

Jozef Grešák 
Koncertná symfo nie ta - Stát na filharmó
nia Košice , Bystrik Režucha 
Z uzanka Hraškovie, ko morná opera - na 
text P. O. Hviezd oslava 
Alžbeta Mrázová, soprán , Ivan Sokol, or
gan 
Slovenská filharmónia , Bystrík Režucha 
A méby, predohra pre veľký o rchester -
Slovenská fi lharmónia , Bystrík Režucha 

9110 0554 

Miroslav Koi'ínek 
Slávnostná predohra pre o rchester - Sym
fo nický orchester Cs. rozhlasu - Ondrej 
Lenárd 
Koncert pre kl arinet a ko morný orcheste r 
- Jozef Luptáčik 
Klavírne kvinteto - Marián Lapšanský, 
klavír , Bratislavské kva rteto 
Ko ncertná fantázia pre flautu a gitaru -
Miloš Jurkovič , Jozef Zsapka 

9 110 0859 

Dušan Martinček 
Dialógy vo fo rme vari ácií pre klavír a o r
chester- Ivan Palovič, klavír 
IV. so náta - Toccata 
Vl. sonáta - Meditácia 
Ko ncertná e tuda pre klavír 
Prelúdium pre kl avír, č . 12 - Ivan Palovič 

911 1009 

Alexander Moyzes 
2. sláčikové kvarte to in D op 66 - Sloven
ské kvarte to 
Dve p iesne na slová J . Smre ka - Magdalé
na H ajóssyová , soprán , Sylvia Macudzin
ská , klavír 
Musica Istropolitana - Slovenský ko mor
ný o rchester , B . Warcha l 

9 111 045 1 

Alexander Moyzcs 
Poe tická suita pre husle a klavír o p . 35 a 
Oto Ferenczy 
Sonáta pre husle a klavír - Vikto r Simčis
ko , husle , He lena Gáfforová , klavír 

9 11 1 0500 

Milan Novák 
Reminiscencie pre violončelo a o rchester 
- Igor Gavryš 

OTO FERENCZY 

THE NORTHERN STAR 

Tadeáš Salva 
Impresie - Peter T o perczer . klavír 
Dobrý der'!. moji mŕtvi - Magda lé na Ha
jóssyová , soprá n 
Musica .. . musica - Pražský dychoví só listi 

9 11 1 1469 

Miro Bázlik - Auto r ký pro fil 
Dychové kvinte to č. l - Bratislavské dy
chové kvinte to . 
Piiť malých elégií - Slo venský ko morný 
orchester , Bo hdan Warcha l 
Sláč ikovo kva rteto - Slo ve nské kvarteto 
Ba rokova suita - Slo venský komorný or
chester - Bohdan Warchal 

91110659 

Juraj Beneš - Autorský profil 
Mémoire pre komo rný o rchester - Slo 
venská filh armónia - Libor Pešek 
Ca nzo na pre dychové kvinte to - Brati
slavské d ychové kvinteto 
Hudba pre trúbku . bicie a s láčikové ná
stroje - Ka mil Roško. trúbka 
Préfére nce pre 9 nástrojov - Musica mo
derna, Juraj Beneš 

9 11 0 11 86 

Ladislav Burlas - Auto rský profil , só lo 
pre h usle -... ·~ ·· 
Kadencia pre husle sólo - Pčte~e Michali
ca , husle 
Hudba pre sláčikové kvarteto - Slovenské 
kvarteto 
Sl áčikové kvarteto č. 2 - Košické kvarteto 

911 1 0572 

Oto Ferenczy 
H viezda severu , Ka ntáta pre barytón , 
miešaný zbor a orchester na slová J . Smre
ka - Peter Mikuláš. barytó n , Slovenský 
fi lh . zbor Koncert pre harfu a komorný o rchester..::

Kristína Nováková , harfa, ,Stá tny komor
ný orchester Ž ilina , Eduard Fischer 

.. Conce rtino pTe komorný orchester - S lo-
• venská filharmón ia - Ondrej C'énár'd · 

9111 0510 

·' 
Andrej Očenáš " 
Concertino pre fl autu a s láčikový orc;hes
ter op. 27 - Milo š Jurkovič, flauta 

·Ako hviezdy padajú - Magdalé na Hajós
syová, soprán , Miloš Staro sta , klavír 
Portré ty pre organ - .Katarína Lelovičová , 

organ 
9111 0540 

Ivan Parík 
Hudba k baletu - Slovenská filharmó nia , 
Bystrík Režucha 
Medzi ho rami, balada - Slovenský madri
galisti, Ladislav 1-lo lásek 
Piesne o padajúcom lístí - Stanislava 
Zámborská, klavír 
Sonáta pre violončelo - Jo zef Siko ra , vio 
lončelo 

9 110 0706 

91 121 558 

Tibor Frešo - A utorský profi l 
Prológ pre veľký o rchester , op. 9...;::: Slo -
venská filharmónia , Tibor Frešó - ~ 
Martin a slnko , ope ra , druhá ária :- J armi
la Smyčková , soprán 
Studenej princeznej - Slovenská filhar
mó n ia , T ibor Frešo . 
Suita pre sláčikový o rcheste r , op. 27 - Slo
venský komorn ý orchester , Bohdan War
chal • 

9110 0699 

uved e né - liflj)y ~i m ôžete zakupil 
v predajniach ÓPUS-u, Laurinska 
ul. , a lebo sa obráftc priamo na na~u 
'l.ásielkovú službu OPUS, š. p ., Mly n
~ ké Nivy 73. 827 99 Bi'(ttislava 

- ' 

ZAČALA XXXVII. ·' 

KOAICKA HUDOBNA JAR 
Fanfáry z balkóna Státnej vedeckej knilni

ce oznámili 6. mája všetkým Ko.~ičanom otvo
renie XXXVII. ročníka Košickej hudobnej jll· 
ri . Na otváracom koncerte 7. mája odznela 
premiéra Symf6nic pre só lový só prán. kl av ír . 
o rgan . mieš~ný zhor a orcheste r (na latinské 
texty a básne o láske) Norberta 13odnän l. so 
sólistami V. Dric.tomskou . P. Kaščákom a E . 
Dzemjanovou: spoluúčinkoval Ko~ický ~pe
váeky zbor učitdov. pod taktovkou Petra 
Vronské ho. ľ)alšími host'ami orchestra Štát
nej filharmónie sú dirigenti Patrick Stt·ub 
z Nemt.'Cka, Michi-Hayashi z Japonska, Jo
hannes W ildner z Rakúsk11 (šéfdirigent šFK) 
a O live r Dohn;ínyi. medzi sólistami j e Jean 
Bernard Hupmann - klavír z Francúzska. 
violončelista Euge n Proch<ic. klavirista Stani
~lav Z amborský. speváci Natalia Mdnik . Si-

mon Somorj<1i. Juraj ~omorj a i a Já n Dzlíro . 
N11 záverečnom koncerte odt.nie symfonicka 
suita Vták ohnivcík l . Stravinské ho a Mcs~a di 
gloria G. Puccin iho , spuluúčinkuje zbor C an
ticoro Cassovia - ~ D . Na KH.J si návštevníci 
vypočujú aj Št<ítny komorný orchester Žilina 
so švajčiarskymi hol>fami diriRentom M;u cc
lo m Blanchardo rn a huslistkou Sibyllou 
'ľschoppa . S loven~ký komorný orchc~t cr. 
Camerata Brno interpretuje diela barokov)•ch 
majstrov . S Trávničkovým kva rtetom vystúpi 
11.i klavirista Mari ;í n Pivka . Koncerty sa ai. na 
jeden konajú v 1>01ne umenia o 19.30 h. Bod 
KH.I v čase od 7. máJu do 4. júna m<í len IO 
koncertov. pretože už druhý rok sa Medziná
rodný organov)• l'e,ti,·a t knná v !>eptcmhri . 
sľubuje ná ,•števníkom pekné unll'lecké L~í:ŕ.it 

k~. 1\ G ELA J /\ U~KOVA 

KD 
"-/) .t.: . ., ~ • ·, 
"'J' . , ... 

©® 
20. máj 
SND Bratislava - M. Dubovský: Veľká dok

torská rozp rávka ( 11 .00) 
So Košice - E . Kálmá n: Cardášová princezná 

( l l. OO) 
DJZ Prešov - J . He rmann: Hello , Dolly! 

( 19.00) 
Hardejovské kúpele (LO Astúria) - M. Pivka 

- klavírny recitá l 

21. máj 
SND Bratislava - G . Puccini : Maciame Bute r

fly (19.00) 
SF Bratislava - C . Franck , l. Stravinskij , L. 

Janáček , F. Schubert , SF, D . Buectine r 
- klavír , dir. Z. Košler ( 19 .30) 

DU SF Piešt'any - L. J áno šov: Gagtime 
( 19.00) 

So Košice - P. l. Cajkovskij : Spiaca kn\savi
ca , abs. predst. ( 19 .()()) 

SF Košice - KHJ: l. Zeljen ka , B. Brille n , S . 
Prokofiev , ( 19.30) 

· SF, E. Prochác - violonč. , dir. J . Wi ldner 
DJGT B. Bystrica - Le n ty jediná.. . ( 19.00) 

Koncert z tvo rby J . Mó ryho 
SKO Žilina - J . S. Bach , D . Z ipo ll i, A . Viva t

di , C. Franck , O . Messiaen , F . Peeters 
( 19.00) 
F. Klinda - organ , A . Vránová - soprán 

DJZ Prešov (Vranov) - J . Slitr - J . Suchý: Sesť 
žien Henricha V Ili. ( 19.00) 

22. máj 
SND Bratislava - G . Ve rdi : Nabucco ( 19.00) 
SF Bratislava - program a ko 2 1. 5. 
S o Košice - G. Ph . Telemann : Pimpino ne 

( 10.00) 
Bojnice (LO Han ik) - l . Gajan - klavírn y re

cit ií l ( 19.30) 

23. máj 
SND Bratislava - ab~ol ve n t~ký ko ncert žia

kov Tanečného kon.~: . v Bra tislave ( 19.00) 
~D Kolice - G. Puccini: Manon Lescaut 

( 18.00) 

24. máj 
Hudobná sieň Brat. hradu (Rak. gen. konzu
lát) - Ko nce rt k 200. výročiu G. Rossiniho 

M . Marceková - soprán . B. Mayvertian 
barytón , A. Ro th - klavír 

SD Košice - S. Pro ko fiev - C. Deb ussy: Pete r 
a vlk , Sk rinka hračiek , balet ( 14 .30) 

DJZ Prdov - J . Hermann : He llo , Dolly! 
( 19.00) 

25. máj 
DJZ Prešov (Sabinov) - O. Feľcman: Stari 

ko média ( 19.00) 
Trenč. Teplice (kino Prameň) - Literárno-hu

dobné pásmo ( 19.30) 
Bardej. kúpele (LD Astória) - SKO, B. War· 

cha l 

26. máj 
SD Košice - E. Kálmán: Cardášová princezná 

( 10.00) 
Stúdio Smer - G . Ph. Telemann: Pimpinone 

( 19.00) 
SF Košice - J . Pachelbel, G. F. Händel, 

A . Vivaldi , F . Schubert ( 19.30) 
S KO - B . Warchal, 8 . Warchal - ml. 

DJGT B. Bystrica - G . Puccini: To sca (19.00) 

27. máj 
SND Bratislava - L. J . Héro ld - P. L. Hervé: 

Márna opatrnosť , balet ( 19.00) 
NS Bratislava - L. Tolesvay - P. Muller , P. 

MLille r ml. : Evanjelium o Márii (19.00) 
So Košice (Stírdio Smer) - S. Prokofiev - C. 

Debussy: Peter a vlk , Skrinka hračiek , ba· 
le t ( 10.00) 

OJZ Prešov - J . Slit r - J . Suchý: Sesť žien 
Henricha VIli. (19 .00) 

Humenné MKS - SF Košice , S . Zamborský
klavír, di r . - Michi Hayaschi ( 19.30) 
R . Strauss, S. Pro ko fiev , M . P. Musorgskij 

28. máj 
SND Bratislava - J . Strauss: Netopier ( 19.00) 
NS Bratislava - L. To lcvay - P. Muller - P. 

Mu ller ml. : E vanj elium o Márii ( 19.00) 
So Košice (Stúdio Smer) - M . de Fa lla , A. 
Chačatu rian : Maškaráda a Trojrohý klo
búk ( 19.00) 

DJGT B. Bystrica - A . Dvorák: Rusalka 
( 17.00) - pre de ti a rod ičov 

SF Košice - program ako Humenné 27. mája 
( 19.30) 

DJZ Prešov - J . Herma nn : He llo , Do lly! 
( 19.00) 

29. máj 
NS Bratislava - L. T olcsvay - P. Muller - P. 

Muller ml. : Evanje lium o Márii (19 .00) 
DJZ Prešov - A . Vladyge rov: Vlk a sedem 

kozliatok ( 10 .00) 

30. máj 
SND Bratislava - V. Pate jdl - B. Filan: Sne• 

hulienka a sede m pretekárov ( 18.00) 
NS Bratisla va - L. To lcsv11y - P. Mu ller - ? . 

Mi.iller ml. : E vanjelium o Márii (!9. . 
SD Koike (Atúdlo IIMI') - A. Vladygerov: 

Vlk a sedem kozliato k ( 10.00) 
DJGT B. Bystrica - G. Do nizetti: Favorit ka 

( 18.30) 

31. máj 
NS Bratislava - L. Tolcsvay - P. Mulle r - P. 

Mu ller ml. : Evanje lium o Márii (19.00) 
SD Košice (Stúdio Smer) - S. Prokofiev: Pe

te r a vlk ( 14.30) 

KONKURZY 
Rladltel'ka Slovenskej filhannónie v Bratisla,·e vypisuje 

Konkurz 
do 

- Slovenského filh11rmonického zboru 
do hlasov}·eh skupín: 

-soprán 
- tenor 
- ll. bas. 

·· Konkurz sa uskutočni dňa 18. 6. 1992 o 13~10 v skúšobni SFZ. 
· príjme 

- právnika - VŠ, znalosť a.~poň jedného cudzieho j azyka 
- ekonóma umeleckej prevádzky - VŠ, alebo ÚSO, znalosť cudzích jazykov vítaná. 
Prihlášky so žhotopisom prijíma a inf. poskytuje personálne ref. SF, 816 Ol Bratislava, 

FučíkoYa 3, tel.: 07/.lJ 33 51-3. 

Slovenský katolícky spevácky zbor so sídlom v Topolčiankach vypisuje konkurz na obsade-
nie týchto miest: 

- dirigent 
- asistent dirigenta 
- korepetítor 

Dirigent a asistent dirigenta 
POdmienky: ukončené VŠ vzdelanie v danom odbore, S rokov praxe, liturgická prax. 
Korepetitor 
Podmienky: ukončenie konzervatória, korepctítorsluí pr.ax., ovládanie hry na organe, lltur-

gicluí prax. "' . · 
Žiadosť o prijatie spolu so žhotopisom a potrebnými dok111dmi zasiel"'te na adresu: Sloven· 
ský katolícky spevácky-zbor, 1-~lavná ul. č. I22JII- sekretariát, 952 Ol Vráble, tel.: 087/83 34 76. 

Termíq,,odÔšlanla prihlášok je do '20. nnija 1992. 
... ' 

........ ' 
Riaditeľ Konzen.atória v Bratisla'e ''yplsuje konkurz na obsadenie miesta p._'Ciagóga hry 

na gitare, pantomím~·, herecha a neopcmého spetu: 
.Po7iadavky: ukónčené Vš-štúdiuM-príslušného odboru, umelecká činnost'. 
Prihlášk) do ko nkun.u spolii-s osoJ»n)m dotULníkom, dokladom o vzdelani, životopisom 

a prehl'11dom o umeleckej činnosti moino podal' do 27. 5. 1992 na adresu: Riaditeľstvo Kon
:~.en•atória, Tolstého č. ll, Hli 06 Bratislav11. 

e 5. med zináro dná ~ k ladateľskú súiaž (6. 
- 8. septe mbe r 1992) a medzinárodná sllťaž 
mladých o rchestrálnych dirige ntov (9. - 16. 
septe mber 1992) sa uskutoční vo fra ncúz
sko m Besanc;o ne v rá mci medzinárodného l 

hudobné ho ľc~ti va lu . Uzávierka p ri hlášo k je 
25. 5. t. r. p re dirigentskú súťaž a l. 8. t. r. 
pre sk lada teľskú súťaž. Bližšie in formácie 
v reda kcii H Ž. 


