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KLIPY 
P~ rok.ol' sú1ltla s hudbou som 

sa presl'edélla o jej l'lastnostlach a úéln
k.ocb. Je lásk.:al'á. Ponmf~úca. Na city 
a dulu apelujúca. Oélsťujúca a Ul'oľňu
júca. Osla'fujúca l oslo'fujúca. Dál'a pocit 
slobody, nesmlemostl a blaženosti ••• Tak. 
by som moh/14 pokraéol'ať a t'}TiftÚl'ať 
mnotstl'á situácii a • eplz6d s hudbou. 
Vldy by ml l']'ila rom/ca s tou Istou k.on
ltantou. Vldy .., kladných hodnotách. 
Proste -hudba má l'O Sl'Ojej podstate blo
IIJJJý chltl'llkter. Obracia sa k. 1ll'otu. ~ 
búdza k llt'Otu. Pot'ZIIála k lll'Oiu. 
A .., tom je UlM n~li ".,.".,"' 
le to piJJtf ňdy. U llrHIIIr dobrd, ňdy. 
N l'tedy, ked' lJol'OI'i o redadl SIIIUtných, 
~~o posledných t'ecladJ Bore
b.-

Pri IJudbe alk.dy nemám zlé mylllenlcy. 
Nll asociácie. Skôr naopak. - ale 
to f!Ž by som opako11al11 lo isté: o blaho
..,.,.ycll a pot'ZII~Iklcb úélnlwdl. 
li ked'- .., ostatltNt éase u táto ténl, 
~orú som sl ochotue prll'lastulla, dolle

éasté útoky. Snažia sa otriasť jej 
lula'llll,vo neotraslteľnýml zák.ladml. 
Mám na mysli m6dnu l'lnu, alebo odliet
ne "telek.ultú,.,...., klipy. Alebo l'ideokllpy. 
Nechcem tl'rdlť, le tieto m6dne doplnky 
f súéasnostl na)produk.tfmejlleho lrled
la ubaty a paéenla - 1V - maJú .-letky 
romak.é ambfcle. To o oom chcem ho"o
rlf je len jedným Zl'lál tnym trendom "k..i
potforool"'. Motno negatMstol'. Ál'llllt
pnlných opozlénfkol', alebo obsesných 
iloatrol'ertol' ••• 

Napriek. tomu, le patrlm k. bnudl oko
lo ltudby l'átnej, som priateľkou aJ hudby 
zábamej. Alebo populárnej. Tú poéúl'IUII 
a romak.o nechál'am na seba pôsobiť jej 
lf&llcy, Lásk.al'é a blahodáme. .. Nemám 
a ul nechcem mať Iné asociácie. Á odra
Zil zhliadnem jeden k.llp spomfnaného 
druJJu: plynie melódia, plyn.le text a k. to
•• prazt'láltna t'}zuálna "paralela". Ne
Jwmpoaduje ani s jednou, ani s druhou 
zloiJuHI, ul s oboma. Je o oomsl Inom. 
Motao by to ani tak. nel'adllo, keby riak. 
Id nalleharo nesút'lsela s hrôzou. V ob
razocb delti"Ukcle a nléenla. Agresie 
a ripadku. Á to, ak.ok.oľl'ek, s hudbou ne
úrisf. To odmietam. V súl'islostl s hud
M odmietam rúCICJúce sa budoty, pada
iri« mosty. Rany ak.éhok.oľl'ek. kalibru. 
Z.faté piste. Kn a dym. 

Mklutel Jackson a jeho spolupracol'
Ú!I ".."._ak.all" nedámy hlt Black. or whi
te do superldlpu - supershow so supe~ 
tec:ltalk.ou. Pesnlék.a má pôl'ab aJ myl
lleaku, obraz tiet. At na ten Dl'er, "kto
,.". Mkbael zdnujúoo a neúprosne 
rlastaoraáJe I'OZIJJiátl mlllónoní llmuzf
••· Pr«o...' Netreba riak. isť až tak. ďale
lo. Y týdJto trendoch sme sa prul ne do
k.áall pouélť. 

A tú len tlpllflfl, kedy sa na obrazol'k.e 
,." MODUtol'ej Jupltersk.e} rozpúta 
irsU prestrelk.a. Alebo pri Grlegol'om 
U.rfrnom koncerte z.énú padať mosty, 
Iri ZeljeUorej Muslk.e slol'llk.e tybuchne 
Etu... 

Y súi&saej predmlebnej horúék.e na
la z obrazorlek. rldeokllpol' trocha ubu
tiJo. Nahradili Ich, romak.o úbamé 
",..,_ doplnk.y". Agltlcy o k.andld•túru 
• ~fkldJ strú. Tieto patrúl k to
.. ",."u kllpo.-, ktoré nedeklllrujú 
.".,., • • Aspoll nie tak. oéMdne. 

LÝDIA DOHNAWVÁ 
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George Crumb patrí medzi naJvýznamnejších amerických skladateľov súčasnosti. Narodil sa 24. októbra 1929 
v Charlestone, v Západnej Virgínii a po S\'Ojich štúdiách začal vyučovať na univerzitách. V súčasnej dobe je pro
fesorom Univerzity of Pennsylvania vo Filadelfii a v jeho skladateľskej triede sú vedľa Američanov študenti 
z Kanady, ~kótska, Izraela, Južnej Korei, francÚZska a Bulharska. Bol odmenený Kusevického a Gugenhejmo
vou nadáciou, Americkou akadémiou--ullltnia a literatúry, ,, roku 1968 získal Pulitzerovu cenu a v roku 1989 
zlatú medailu Monackého princa za celoživotné di~lo. 

Medzi n~úspešnejšie Crumbove skladby patrí "elektrické" sláčikové kvarteto Black Angels (Čierny anjeli, 
1970), orehestrálne skladby A Haunted Landscape (Strašiaca krajina, 1984) a Echoes of the Time and the River 
(Ozveny &su a rieky, 1968), rad diel na Lorcovu poéziu od Night Music l (Nočná hudba l, 1963) cez Madrigals 
(1965-1968) al po nedávne Canciones Para Ninos, klavírny Makrokozmos I-IV/197Ó/-1979/, skladby spájajúce 
ampliftkovanú flautu s inými nástrojmi, ako napríklad Vox Balaenae (Hlas \'eľryby, 1971) a An ldyll for the Mis
beaotten (Idyla pre Neligitímného, 1985), a zrejme najznámejším dielom je Ancient Voices of Children (Staro
dávne hlasy detí, 1970), ktoré dnes nájdeme v amerických učebniciach hudobnej \jchovy. 

Crumbova hudba je vskutku originálna. Skladateľ kontrastným spôsobom používa rozličné prostriedky: pen
tatoniku, modalitu, tonalitu i atonalitu, pestré- rytmické modely, značky Morseovej abecedy, punktualizmus, 
heterofóniu, pol)fóni~· i -.e'~>nódiu ne- kl ú artikuláciu, dynamické stupne, niekedy cituje Bacha, Chopina, 
MMien. alelto f~ ejlou ~rtou jeho hudby je však farebnosť. Crumb rozšíril paletu farieb 
klaslekého lnitrumentárla o novh IJit•, využil hudobné nástroje Ázie i Afriky, inokedy realizoval svoju predsta
vu pomocou vecí, ktoré našiel vo vidieckej ste«Jole či v detskej škôlke. Crumbove partitúry sú svojim spôsobom 
grafickým umením s notovými osnovami v kruhu, \! kríži, vo dvojitých hviezdach. A od hudobníkov vyžaduje nie
len hranie, ale aj hovorenie, spievanie, nosenie masiek, kost)·mov, herecké vystupovanie. 

Takýto rozsiahly register hudobných a nehudobných prostriedkov by mohol pôsobit' chaoticky, ale v Crumbo
výeh skladbách má každý detail svoju presnú funkciu a celkmrý výsledok býva vel' mi pôsobhj. Hlavne live - pred
vedenia jeho skladieb, mávajú charakter magického rituálu. 

OÉTOSE 
V HUDBE 

S George Crumbom som sa po prvý
krát stretol v deň jeho šest'desiatych dru
hých narodenín v jeho skladatel'skom se
minári . Študenti mu blahopriali a odo
vzdali tortu s jednou symbolickou svieč
kou. Po ~tvrt'hodine dak sa už začala 
pravidelná výuka. Crumb prehrával na 
klavíri mazurky a nocturná skompono
vané jeho študentmi v Chopinovom štýle 
a potom spolu zo svojimi zverencami 
analyzoval Chopinove skladby. A tak to
mu bolo týždeň čo týždeň : strhujúca 
Crumbova hra z listu, pokora pred hud
bou veľkého Poliaka a otcovsko-priatel'
ský prístup k študentom. 

Pán Crumb, zdá sa, že poznáte naozaj 
každú notu Chopinovho diela. Niektorí 
kritikovia počuli vo vašich skladbách 
taktiež vplyvy Bartóka , Debussyho 
a ďalších. Co pre vás znamená európska 
hudobná tradícia? 

- Celá európska hudobná predstavi 
vosť , je pre mňa to základné. Tak tiež 

pok račovanie na 3. str. 



SPEKTRUM 

MIMORIADNA PONUKA! 
- prechodné zlacnenie cien LP 

- jedin~ná príleiitosť získať LP za 19,90 Kčs 

pre nasledovné tituly: 
Ljuba Barlcová - Spieva operné árie 
GIUSEPPE VERDI - Trubadúr , ária 

Azuceny, l. Dejstvo 
CHRISTOPH WILLIBALD GLUCK -

Orfeus , ária Orfea , 3 . dejstvo 
Nikolaj . Rimskij·Korsakov - Cárska ne· 

vesta , ária Ljubaši, 2. dejstvo 
Camille Saint-Saens - Samson a Dalila, 

ária Dalily, 2. dejstvo (As dur) , (Des· 
dur) 

Georges Bizet - Carmen, seguidilla, l. 
dejstvo 

Giuseppe Verdi -Trubadúr, scéna Azu· 
ceny, 2. dejstvo 

Antonín Dvoták - Rusalka, ária Ježiba· 
by, l. dejstvo 

Gioacchino Rossini- Popoluška , závereč· 
ná sc~na Popolušky 

9112 0414 
Reclt41 Anny Kajabovej·Peňalkovej 
Georg Friedrich H ändel - Largo z opery 

Xerxes 
Christoph Willibald Gluck - O del mio 

dolce ardor 
Antonio Caldara- Seb ben, crudele 
Georg Friedrich Händel - ária Rinalda z 

opery Rinaldo 
Giovanni Battista Bononcini - Per glo· 

ria ďadorarvi. 
Jean Paul Martini- Plaisir ďamour 
Antonio Caldára - Come raggio di sol 
Giovanni Battista Pergolesi- Se ~u m'ami 
Christoph Willíbald Gluck - Ária Orfea 

z opery Orfeus 
Giulio Caccini - Amarilli mia bella 
Tommaso. Giordani - Caro mio ber! 

9112 0356 

Ladislav Burlas - Autorský profil 
Koncertná sonáta pre husle sólo 
Kadencia pre husle sólo- Peter Michalica 
Hudba pre s láčikové kvarteto-Slovenské 

kvarteto 
Sláčikové kvarteto č. 2- Košické kvarteto 

9111 0572 

Februárová 
Oto Ferenczy - Symfonický prológ 
Miloslav Kotinek - Allegro brilante ; 

Čs. symfonický orchester 
Milan Novák - Prekroč náš čas! 
Alexander Moyzes - Februárová; Ľudo· 

vít Rajter 

... ' ,,_, .. . • 

. ·; . . · . . ·· 

9110 0586 

Andrea Sestáková 
César Franck - Sonáta A dur pre husle a 

klavír 
Henryk Wieniawski- Legenda g mol , 

op. 17 
Béla Bartók - Rumunsk~ tance 

9111 0307 

Sóčasná slovenská oraanová hudba- Ivan 
Sokol 

Jozef Podprocký- Partita regenschorica 
Simon Jurovský - Rapsódia pre organ 
Jozef Grešák - Impulzy pre organ 
Andrej Očenáš- Organov~ pastely op. 26 
Tadeáš Salva - Rapsódia pre organ 

9111 0458 

Tatiana Fraňová 
Johannes Brahms - Sonáta pre klavír fis 

mol op. 2 
Sergej Vasilievič Rachmaninov - Sonáta 

pre klavír b mol op . 36 
9111 0410 

Alexander Cattarlno- Klavírny recitál 
Joseph Haydn- Sonáta c mol 
Felix Mendelssohn-Bartholdy- Dve pies· 

ne bez slov 
Alexander Nikolajevič Skriabin - Piata 

sonáta op.' 53 
Béla Bartók- Dva rumunsk~ tance 

9111 0478 

César Franck 
Kvinteto f mol pre klavír, dvoje huslí , 

violu a violončelo 
Marián Lapšanský, klavír, Slovenské 

kvarteto 
9111 0640 

Eugen Suchoň- Baladická suita pre veľký 
orchester, op. 9 

Ján Cikker - Leto, symfonická báseň pre 
veľký orchester, op. 19 

Alexander Moyzes - Jánošíkovi chlapci, 
predohra, op. 21 ""·· 

Symfonický o rchester Cs. rozhl u v Bra· 
tisla ve 

9110 0644 
- Uvedené tituly sl mMete zalulplf v pre

dajniach OPUS-u, Laurinská ul ., alebo 
sa obráťte priamo na natu zásielkové 
slufbu OPUS, š. p., Mlynské Nivy 73, 
827 99 Bratislava 

Z iniciat ívy Slovenskej filluwmónic, a s podporou odb(Hu IJudobných škôl Minist e r~tva ~koi-
st va, mládeže a šponu SR sa v Slóvcnskcj filh armónii dňa 8. mája 1. r. po prvýkrá t uskutočnilo 
výberové kolo tale ntovaných detí na účinkovan ie s orchest rom Siovcnsk;!' fil)larmónm. ZOlyS
iom a kcie je hľadať výrazné hudobné talent y a motivovať ich na verejné účinkova nie. kritériom 
výberu bol výhrad ne talent. bez ohi'adu 'na študovaný nástroj a d ruh hudobth:j školy., Vek bol 
ohraničený 16 rokmi, repertoárovou podmie nkou bolo na~tudovanic ce lého konccrta ntné ho 
d ie la. Do výberového kGla sa prihlási lo 20 de tí. Odborná porota , kto rej predsedal šéfdir igent 
SF O ndre j Le nárd; vybrala na koncert 12. júna 1992 šesť det í. Ako najvýraznejší talent sa 
prejavil trin ásťročný k iavi ri~ t a Michael Widowitz . Má ~ícc rakú~ke štátne občianst vo, no lc ho 
matka je Slovenka a hovorf po slovensky. Widowitz je mimoriadnym študcntom llochsch.~tic 
fíir Musik und Darstcllcndc Kunst vo Viedni a má už te raz v repe rtoári sede m klaví rn ych kon· 
ce rtov J . l iaydna , W. A . Mozarta , L. van Beethovena a ďalších ~kladatefov. Ďalšou kl;rvirist- . 
kou je pätnásť(Q_čná Jordana Palovičová, štude ntka konze rvató ria v Bratislave . Treťou adept'- . i 
kou j únového koncertu so SF je štrn ásťročn á fla utistka Kataľina Kramaricsová, ž iačka ZUŠ 
na Novotneské ho ul. v Bratislave. V naj väčšom počte vyšli v íťazne z výbc rovébo ko la huslisti: 
desaťročná Mária Tomišková, žiačka ZUŠ na Exnárovcj ul. v Bratislave, pätmísťročnä Veroni· 
ka Pcšková, študentka konzervató ria v Brat islave, kto rá tiež zaujala svoj ím bohatým repc rto· 
árom a Melánia Lipková, dvanásťročná mimoriadna ž i ačka Konzervatória '\.Bratislave. 

. P;\VOL FELLEGI 

K()NKURZY 

-
d ,,.c""ne·i pošty -
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1\fj o za t a 
Začnem parafrázou: neodpočíľnjme ., poko
ji... 

Sporný týrok je citátom z Hi/desheimera, 
priznám sa, to mi ušlo. Ak teda skladatelia 
spomenutí p. Kupkot'ičom sú salieroľcami, 
pýtam sa, kto je slot'enským Mozartom? Dú
fam, ie sa ním necíti byť on sám: tým by totiž 
tyrlekol nad nojou ľlastnou tmrbou z po
sledných 17 rokoľ tak krutý súd, na ktorý si 
netrúfam ani ja a zrejme ani nikto z jeho ale
bo mojich odporcoľ. 

Niekedy mám dojem - ak môžem túto para
lelu ďalej rozv(jať- akoby každý z nás bol ob
čas, ked' sa mu čosi l']'darí, takým mladým 
Mozartom, a keď prituhne, keď je zle, ľlcdy 
sa zase premeníme na Salieriho a patrične to 
dáme tomu mladému drzému netalentoľa
nému pisálkmi nnjam. Jedin:ŕ liek na to 
ľŠetko ľidím ., nemeckom prísloľí: starobu 
treba ctiť a mladosť bránil~ 

Nech sa otmria trináste komnaty tnjných ar· 
chíľOľ. Ja ale naozaj radšej študujem zaujl· 
maľé partitúry, ako by soni mal zisťoľať, kto 
a kedy /who podrazil. Pripadá mi to ľŠetko 
ako prepadlisko, ako čierna diera, do ktorej 
ked' čloYek s akýmkoľt·ek úmyslom ľStúpi, 
tidy sa prepadne. Napokon, ak som ako začí-

11njúci skladateľ 1ľ sedemdesi11tych rokoclt 
obhnjoľMI skladateľoľ ľledy zakázaných, 
dnes budem obhnjoľať lúmloša. Ved' súd bu 
obhujoby do demokracie nepatrí ... K druhej 
téme: tona/ita. Súhlasím s Lacom Kupkorl
čom, i e tonalita je ., hudbe Jate11tne prítom
ná; nesúhlasím s jeho radikalizmom štýlm·é
ho nátTMiu do romantizmu. Aj pohľad na 
Weberna je dnes iný ako ., rokoch šest'desla· 
tych: ., uplynulých dňoch nám prof. C. GaiJo 
ter z ľiedenskej Hudobnej akadémie pred· 
Yiedol tonálnu analýzu Klaľfrnych t'ariácií 
op. 27a myslím, že prítomných presľedčil. Ja 
sa harmóniou zaoberám tiež ui nejaký ten 
rok a naozaj neľidím žiadnu ostrú hranicu 
medzi tonalitou a atonalitou, ako ju tyh'IÍra 
Kupkorič. Budem rád, ked'ju definuje. 

Pokiaľ ide o mladých, tí si budú tidy robiť 
Sľoje. Nebol by som rád, keby ma napodob
ňoľali; ak by mali nasledoľat' Kupkoriča, pf· 
tam Sil, ktorým smerom: k nomromantizmu, 
k impresionizmu, k e;.:presionizmu či k folk· 
lorizmu? Alebo ešte ďalej spiatočkou k 
Haydnm'i, Bachori, Monteľerdlmu? iijeme 
dnes a zodpoľednosti za to sa neryhneme. 
Bratislaľa 13. 5. 1992 

VLAD IMIR BOKES 

Interpretačné semináre 

v Piešťanoch 
V dľíoch od 27. júla do 8. a ugusta uskutočnia ·a v Piešťanoch po š tvrt ýk rát lelllé 

interpretačné kurzy . ktoré organizuje ume lecká agentúra S lovkoncert v s polupráci 
s Ministerstvom kultúry SR a Mini~ t e rstvom š kolstva , mládeže a špo rtu S R. Ume
leckým riaditeľom kurzov je doc . Marián La p š an !> k ý. fntcrprc t ačné kurzy budú 
viesť: Eugénc lndjic (klavír), Marián Lapšanský a Peter Topcrc~er (hra na~ k..la\1~ 
roch) Eduard Grač (husle) , Mikuláä JeUnek (husle), Yossl Gutmann (husle) , Angc
lica May (violončelo) , Vladislav Brunner (flauta), Jelena Obrazcová a Magdaléna 
Hajóssyová (spev), Vladimír Darjanin (dramatické ume nie). Záujemcovia o tieto 
interpretačné seminá re s a môžu ešte prihlási ť na ume leckej agentúre Slovkoncert. 

Zvít'azil 
Víiazkou husľového odboru 44. medziná

rod nej hudobnej súťaže Pražská jar sa s tala 
dvadsaťročná Japonka Natsumi Tamaiová, 
ktorá zároveií dostalit osobitnú cenu predse
du poroty Josefa Suka za n aj lcp~ie prcdvedc· 

e Koncom marca sa v M iš ko lc i (Maďar
s ká rep ubli ka) uskutočnil III . fes ti va l 
komo rn ých zborov. llosťom to h to festi 
va lu bo l a j koš ický mieša ný zbor M US I
CA A ED IS so zbormajs tro m Jozefom 
H avas im . Ok rem fest iva lového ko ncer
tu 29. marca, na ktorom pred niesol 
B ruckn e rovu A ve Mariu a Loc us is te 
Schutzov Pater noster a H ä nd lov Cru~ 
fi de lis, účinkova l zbor s Pucci niho M es-

e O rchester spevohry DJZ v Prešove po 
ú~pešných koncertoch (zo~tavcných z árií 
z opier W. A. Mozarta Carovná flauta a Únos 
zo Serailu a zo Straussovcj operety Ncto-

-mj-

nic Janáčkovej Sonáty. Pod l'a rozhodnu tia 
poro tcov skonči l i na druhom mieste Gabriela 
Demeterová z Ccsko-Slovcnska a Cír1anka 
Bin Huang. T retie miesto obsadil Albrecht 
Breuningcr z Nemecka. - 1 i-

se di G lo ria aj na sv~i t ej o mši v kostole 
sv . Š te fa na. Só lové party predniesli só
li s ti Š tátneho d ivadla v Košic iach Simon 
Šomorjai - tenor (t. č. už je-sólistom á
rodné ho d ivadla v Brat is lave), Juraj Šo· 
morjai - bas a Ján Dzuro - barytón. Pri 
o rgane bol p rofesor košic ké ho konzer
va tó ria Ľubomír Demeter. Košický zbor 
úspešne rep rezentoval naše zborové 
umenie. A . J. 

Kultúrne dni v Neubergu 

Základná umelecká škola v Stupave prijme od l. 9. 1992 pedagógov pre tieto odbory: 
, . pier). ktoré pod názvom Rakú~ko-~lovcnské 

Medzinárod né Ncubergské ku lt úrne dni sa 
už po 16. raz usk utočnia v malebnom prostre
dí rakúskeho Ncubc rgu v čase od 18. do 31. 
júla t.r. Okrem zaujímavých koncertov je ~ú

časťou Kultúrn ych dní aj rad interpretačných 
seminárov s poprednými umelcami: Roswith
tha Randachcr (husle). lise Wincor (viola), 
l ieidi Litschaucr (violončelo), Mark Peters 
(komorná hÚdba), i ian~gcorg Schmciscr 
(flauta), Gottfried Holzer-Gra f (organ), Su
~annc S kov (~pcv, dychové a pohybové cviče· 

nia), jazzworkshop vedie George Garzonc. 
'l'a~~kovým bodom je tvorba J . Brahmsa. 
Záujemcovia sa môžu pri h lási ť do 18. júna 
t. r. , účastnícky poplatok pre aktívnych po· 
~lucháčov je 2 200,- rc~p. 2 900 ôS, pre pasív
nych úča~t n íkov 500 ôS. i n formačný bulle tin 
je k d ispozícii v redakcii 1-IŽ.. 

- dycho'l'é plecho'l'é nástroje, klavír, spev a tanec. · 
Záujemcovia sa môžu hlásiť na riaditel'st'Ve školy na adrese: Clntomá 2, 900 31 Stupava, 

tel.: 93 44 38. 

xxx 

Riaditeľ Divadla J. Záborského v Prešove vypisuje konkurz na obsadenie vol'ných miest 
v orchestri: 

- koncertný m~ster, husle 
- koncertný m~ster, violončelo 
- hráči na husliach 
- hráči na viole 
- hráči na lesnom rohu 
Písomné žiadosti s krátkym ži'Votopisom posiel~te do 30. 6. 1992 na adresu: Divadlo J. 

Záborského, nám. Legionárov č. 6, 081 61 Prešov, tel. 091/339 91. 

jarn4 koncerty uvi':dol na svojej materskej 
cénc DJ Z v dňoch 19. , 20. a 21. marca, zaví· 

tal s týmto programom aj dQ._ Rakúska. Na 
dvoch koncertoch v dolnorakó~kých mestách 
We ls a Sankt Martin (27. a 2H. ma rca) pod 
taktovkou Júliusa Selčana vystúpi li , ro11nako 
ako v Prešove, ~óli~ ti divadla Thcatcmuf· 
stand z Wvlsu: sopra nis4cy ls~tbella .Macloz 
a Christinc Osterbergcr-Oherauer , tcnoristi 
Karl Lobcnsommer a Josef Pcpino Obcraucr 
a ba~is t a Markus Wolfaubauer. Mimo_riadne 
dobr[• odozva na umelecký výkon-orchc~tra 
tak u publika, ako aj u odbornej krit ikfdáva 
tuš i ť, že podobné podujatia sa bud(t poriadať 
aj v budúcnosti. 

K. M . 
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ROZHO VOR 

, v 

Exkluzímy rozhovor pre HUDOBNY ZIVOT 
covej poézii , ktorú máte tak rád. Takto 
vid íte náš svet? 

- Myslím, že sa svet skladá z dvoch 
vecí. Je to najkrásncjšic , Hlc súčasne, 
vel'mi či e rne miesto. Lorcova poézia od
krýva temné aspek ty, ale súčasne vie byt' 
veselú, detsky udivená. Skutočná poé
zia , a t iež všetka hudba , ukazujú oba pó
ly. ll ovoril i sme o Mozart ovi. Je ako žia
rivé di e ťa, ktoré má záz račný zmysel pre 
lásku a celý svet. Ale tento krásny Apoi
Ión i k má dokonca už vo woj ich detských 
sonátach pasáže naplnené iróniou. To 
magické v Mozan ovi je krúsa a irónia 
súčasne .. ,Čierni anjeli" znamená .• pa
dajúci anjeli '', čo bolo stredovekými 
a re nesančnými maliarm i používa né ako 
narážka . Vždy som mal ťažkosti s tým, 
že l'udia opisovali veci, ktoré počuli 
v mojej hudbe, hoci som ich tam nenapí
sa l. 

~ a ste preto považovaný za koloristu. Pre-o ET O SE čo ale nepíšete elektronickú hudbu? 
- Vždy som sa zaujímal o psycholo-

-gickú sebaprojckciu hudobníka na pó-
. -~ Ako skladatel' som zúvislý na inter-

v . E pretovi a na jeho .. bravúre·•. Bravúrou 

HUDB 1 ·- cozumiem n i cčo, - ako je schopnosť po
': \ ,vrazolezca v, ci rkusovom. predstavení 
' \l?rekonávať ťažkosti . ..,Rovn<1ko interpret 

' jé vydafl.ý napo~pas a.muší prekonávať ......... ~ .. --,..,~1111!· nú~trahy sk ladby a pritom predvádzať 

do~ončcnic / l . '>tr . 

moja notácia je európska . Vcl'ké diela 
európskej hudby tvoria !-.Úča~i mo jej 
p~ychi ky a toho ~a nemožno zbaviť. Túto 
hudbu hrali moji rodičia a ona vnikla do 
môjho sluchu. V dobe štúdií mal na mr)a 
I'Cfký vplyv hlavne Béla Ba rtók . Cítim. 
že sa do mojich skladieb premietli i~lé 
štrukturá lne aspekty a zvu kovosť jeho 
hudby. Bartók bol jedným z prvých skla
dateľov, ktorý zachádzal s farbou ako so 
stavebnou jednotkou . 

A čo iné vplyvy, ktoré sú typické práve 
pre multikulturálnu Ameriku? 

- Áno , predpokladá sa. že my 
v Ameri ke, využívame rozličné vplyvy 
svetovej hudby, indickej , čín s kej , seve
roafrickej . Tieto zvukové zdro je sú rov
nako súčasťou môj ho počutia a· som pre
svedčený, že prenikli už aj do Európy. 
Mám pocit , že hudba sa v našej dobe 
zmenila. Ono európske v nej zosla lo, ale 
bolo rozšírené ako geograficky. tak aj 
historicky mnohými ďal š ím i vplyvmi. 
Možno , že začíname formovať celkom 
novú hudbu , ktorá nebude mať tak bez
prostredné spojenie s európskymi 
prvka mi. Alebo to európske móle byť 
na ústupe. 

V skladbe Strašiaca krajina ste využili 
i d urové trojzvuky. Čo si myslíte o tona
Wie, o móde ,.novej tonality" a čo o seria
lizme? 

Tonalita nic je mŕtva. Väčšina sve
ej hudby je sa mozrej me lonálna. Vý

•mku tvorí jeden drobný experiment 
1 Európe, ktorý ovplyvnil skladatdov 
krížom krážom celým svetom . Ale aj 
niektorá seriál na hudba je tonálna , čo je 
prirodzená vec. Je ncmo7né vrát iť sa 
späť a začať písať trebárs v Bect hove no
vom štýle, pretože typ funkčnej tonality 
zrejme nemožno v súčasnost i apl ikovať , 
ale tona lita vždy v hudbe existovala a is
té jej fo rmy nájdeme vo vše tkých typoch 
hudby . To neznamená , že by som chcel 
spochybni ť krásne doplnky do nášho hu
dobného slovníka a sluchu , ktoré prinie
sli rôzne chromatické systémy prvej po
lovice nášho storoči a . 

Čo rozumiete pod pojmom tonalita? 
- Zmysel pre hie rarchiu. Nachádza

mc ju v indickej , japonskej i africkej 
hudbe, v celej hudbe. Ešte stále je mož
né používanie durových trojzvukov , keď 
ich izolujeme od funkčnej tonali ty. 
Trojzvuk je tak krásna a základná vec, 
že neprekvapuje, že ho nájdeme na ce
lom svete, v kultúrach, ktoré až clone
dávna medzi sebou nemali kontakt. Je 
to prirodzený jav, hierarchická podstata 
zvukov, základná fyzikálna relácia, kto
rá sa objavuje v ra cle alikvotných tónov. 
Dôležité je , nebyť dogmatickým a ne
domnievať sa, že niečia estetika pozná 
na všetko odpoveď . Chápem tieto zále
žitosti ako otvorené. Predpok ladám. že 
obdivujem skl adatcl'ov ako sú Bartôk, 
a Dcbussy prúvc preto , že obaja praco
vali v rámci rôznorodých, zmiešaných 
systémov. Nic som purista a milujem 
strety proti kladných vecí . Bartókova 
hudba predstavuje vyššiu úroveň diso
nantnosti a chromatizmu ako hudba se
riálnych sklada teľov jeho doby. Bartók 
mal v obľube durový akord , moda li tu, 
celotónové a iné systémy a aspekty, 
a preto jeho hudba obsahuje obrovské 
chromatické bohatstvo. On, Dcbussy 
a iní, ktorí preskúmali a kombinovali 
rôzne systémy, sú pre mr1a najzaujíma
vejší. 

Pracujete s nekonvenčnými zvukmi 

svoj u br'avúru,.alebo ak chcete. virtuozi
tu. ,. Pozľitc sa .čo práve robím! - hrám 
!Úlo krehkú harm~ni u . vytváram copli
nuo, t.v láclam ťažkost i tejto hudl)y!" Ži-
v} hudobník ~pro~t redkováva tolÍlO ccs-. 
tou podstatu vzruše nia . Elektronické 
7vuky sú zaiste kn\sne a môžu byl kom
binované s live vytvá ranou hudbou. ale 
ncmúl.em obdivoval elektronický ~t roj . 

Dúvam teda prednosť hudbe 2ivýc ~ hu
dobníkov. 

Vo vašej hudbe počujem obrazy von- · 
kajšieho sveta. Prírodu , hlas veľryhy. 
A tiež rctlexiu ľudského hytia . J e vašir;n 

zámerom ďalej vyvíjaf európsky typ 
programovej hudby? 

- Nie! Nikdy som sa nezauj ímal 
o programovú hudbu! Myslím , že hud ba 
vyjadruje samu seba, že nemôže byť 

sku t očne obrazotvorná . Má čo robii 
s podstatou vecí. Pok ial' robím narážky 
na mimohudobné idey, robím tak vnú
torn ým hudobným výrazom. Sú dvaja 
skladatelia , Beethoven a Bach , ktorých 
hud ba je prcstúpcná ncuvcritcl'n ým 
st upňom poetickej sily. O Beethovenovi 
sa hovorí , že ked' komponoval , mal vo 
svojej mysli obraz, a podobne i Bach 
chápal často svoje kantáty vcl'mi literár
ne. Ale ich hudba je i tak n iečo celkom 
iné. A obaja títo majstri , môžu byť po
važovaní za ideálnych architektov 
v zmysle čisto hudobnej , technicky krás
ne j štruktúry. ll udba je samostatný ja
zyk, ktorý vo vyjadren í senzibili ty, ide 
až za normálny jazyk. Ale nemôže byi 
spútaná presnými významami tak , ako 
l'udská reč. Vôbec neviem, čo je to pro
gramová hudba! 

Ale svojim skladbám dávate názvy. 
A na nahrávke Idyly pre Nelegitimného 
sú citované vaše slová: "Ľudstvo sa stalo 
ešte menej legitimným v prirodzenom 
svete rastlín a živočíchov. St~rodávny 
zmysel pre bratstvo, so všetkými forma
mi života (tak prenikavo vyjadrený v po
ézii sv. Františka z Assisi), postupne 
a nezvratne erodoval, až sme sa ocitli 
v podt}be monarchov umierajúceho sve
ta. Zdielame vášnivú nádej , že človek 

prijme znova pr irodzený morálny impe
ratív". 

- Skladatelia vždy o niečom premýš
l'ajú , keď píšu svoje noty. A ja som mal 
v hlave tieto myšlienky , keď som kom
ponoval túto skladbu. Čo rozumieme 

pod étosom v hudbe? Myslím , že je spä
tý s usporiadaním ide í. ktoré skladate l' 
zvažuje , keď komponuje. A tieto idey 
majú rovnak o aj svoju slovnú podobu. 
Ale nedomnieva m sa , že moja hudba je 
programová. 

Pre poslucháča je však vaša hudba ďa
leko konkrétJ,ejšia ako hudba iných sú
časných skladatel'ov! 

- To je možné. V našom storočí sú 
všet ky hudobné experimenty vytvárané 
vc l'mi abstraktne, čo pre miía nic je zau
jímavé. lluclba má obrovsky úči nn ú 

emocionálnu silu , kt-orú hl'adám v tra
dičných obdobiach. Mozart pre mlta nic 

'~c abstrak tný. chladn ý autor. Jeho hud
b~ľ je napl nená senzibilitou. Nic som 
);,h.opný vidieť svoju hudbu objektívne, 
ale myslftn . že som ďale ko viac zakotve
ný v staršej tradícii, než v postwcbcr
novskom štrukturálnom zvukovom mys· 
lení , čo bý ~~ mohlo prcdpokladat'. Pre 

·svoj u osobu vidím iažké oddeli ť zvuk od 
du~cvncj stránkr ·Teda tej , ktorú na
ch údzamc'všade~ t radi čnej , ale aj ir.tdic-

kej, tibetskej či severoafrickej hudbe. 
Myslím, že hudba ako ce lok je mimo
riadne prcsvcdči vá v nachádzaní emo
cionálnych stavov. 

Vaša tvorba obsahuje početné biblické 
inšpirácie. Prečo nepíšete pr iamo cirkev
nú hudbu? 

- Vyrastal som pod vplyvom biblie. 
Ale filozoficky vzaté, v súčasnosti nie 
som na ň u viazaný. Vo sve te je mnoho 
náboženských systémov a ja uznávam aj 
iné . Možno , že vo chví li, keď sa nám 
podarí nadviaza ť kontakt s inou plané
tou niekde v kozme , všetko čo vieme 
o cirkvi, bude revidova né. Možno, že 
unive rsum kypí životom a všetky jeho 
svety majú čo do činenia s náboženstva
mi , ktoré sa vyvinuli na našej planéte . 
Ale náboženstvo , môže byť vcd l'a svojho 
základného zamerania, taktiež kultú r
nym javom. Biblia má krásnu poéziu, 
pracuje s me taforami , s poetickými ná
lada mi , ktoré existuj ú celkom nezávisle 
od základnej esencie biblie , ako systému 
náboženskej prosby. Myslím , že som 
bol ovplyvnený rôznymi východnými zá
lež i tosťam i , pretože aj ony sú krásne. 
Ale napísať omšu, alebo sväté pašie po
dl'a biblie , považujem za vel'mi ťažké. 

Vo vašich skladbách je často prítomný 
negatívny pól. Čierni anjeli , smrť v Lor-

A čo zvukové napodobenie sveta, ktoré 
počuť vo vašich skladbách? 

- Starí Gréci sa domnievali, že hudba 
je echom prírody . Zvuky vtákov, hmy
zu , prírody, rytmus ročných období , 
príli vy a odlivy , planetárneho systému , 
búchania srdca , centrá lneho nervového 
systému . Hudba ako metafora všetkých 
zvukov a rytmov sveta je fi lozofická 
myš lienka, ktorej verím. V toto spoje
nic verím omnoho viac. ako v technické 
aspekty. ktoré sú značne abst raktívne 
a málo zakotvené v l'udskcj psychike . Čo 
ma fa scin uje na Beethovenovej hudbe , 
je ďaleko viac skladatcl'ov zmysel pre 
psychologický čas, jeho vládnut ie ča
som, ako akordické zmeny. Nikdy som 

. sa nezauj ímal o čisto technické inovácie 
pe r sei, pokial' neboli spät é s n i ečím 
emotívnym alebo ri tuálnym. Poézia ži
vota , -1~to vcl'mi široká podstata dušev
ného , ako protiklad k technickému , je 
pre mňa to základné, hlavné. Samozrej
me hudba má súčasne aj svoj technický 
aspekt. A opäť sme u Grékov , u ich ďal
šej myšlienky, o nutnosti rovnováhy . 
dvoch vecí . Keď je hudba z technického 
pohl'adu kraj ne abstraktná, stáva sa aka
demickou. Keď je vychýlená na opačnú 
stranu , môže post rádať štruktúru. Obc 
veci , spir ituálna a ťormová stránka ~, to 

je podstata umenia. 

Vyznávate apollónstvo a klasické prin
cípy v umení? 

- To je filozofická báza zá padnej civi
lizácie. Ale môžeme ju näjst' trebárs ako 
"j ing a jang" taktiež v orientálnych kul
túrach. Duali ta , tento princíp vyváže
nosti dvoch javov, sa vyskytuj e v celom 
svete. 

Ako sa prejavuje vo vašej hudbe? 
- Musím p rizn ať, že nic som technic

ký čarodej a pri písaní hudby mám ob
rovské problémy ako vypracovať tech
nickú stránku do žiadúcej podoby. 
Komponujem vel'mi pomaly a až po 
dlhej dobe nachádzam sprävnc usporia
danie not, form u. Obvykle táto poetická 
stránka je u miía silnejšia , ako schop
nosť náj sť formové prostriedky, aby to 
účinkova lo. To je môj problém. 

Ako je potom možné, že Mozart kom
ponoval tak ľahko a napísal také množ
stvo skladieb'! Pomáhal mu vykryštalizo
vaný štýl jeho doby? 

- Možno , že v každom ti s ícročí sa na
rodia len dve osobnosti Mozartovho for
mátu . Nemám na mysli len množstvo je
ho skladieb, ale aj ich duchovnú hfbku . 
V súčasnost i nevidím porovnatcl'ného 
skl adateľa , taktiež preto , že naozaj ne
máme k dispozícii hudobné formy, do 
ktorých by sme mohl i "vkladať" svoju 
hudbu. Systém tradičných útvarov sa 
zrtrt il v tom zmysle , že sa vyži l a všetky 
hudobné formy musia byť znova vynáj
dené. Som si istý, že žijeme v prechod
nom období. To ale nie je nič zlé , clo
konca to môže byť vzrušujúce. 

Zhováral sa J AN VIČAR 
Preložil - mj -

George Crumb v dňoch 17. až 20. marca t. r. m,tvštívil Prahu kde Sväz autorov 
a interpretov, Ministerstvo kultúry ČR, Český hudobný fond, Óstav pre hudobnú 
vedu ČSA, Veľvyslanectvo USA, University of Colorado a i. usporiadali sériu kon
certov a odborné sympózium o skladaterovej tvorbe. Skoda, že sa táto akcia nepre
niesla aq na naše teritórium, pretože by iste priniesla cenné podnety pre náš hu
dobný život. 



KONCERTY 

·H. RUIIng a sólisti Jáno-vých pa~ií Snímka 1\1 • • Jurík 

túry ako umelecké výtvarné diela , Ri !ling do
kázal, že Bachova parti túra je filozofickým 
traktátom o Bohu, večnosti, č loveku a jeho 
viere. Symboly, znaky, formu, obsah zjedno
cuje geniálnym myšlienkovým bohatstvom, 
emotívnym duchom, fantáziou. Je v nej zo
brazenie kr íža-symbolu č loveka i k resťan
stva; lamentácie nad trýzňou bolesti i víťaz
stva vykúpenia. 

Hc lmuth Rilling po prvý raz vystúpil na fil
harmonickom pódiu Bratislavy v roku 1979. 
v rámci Bachovho fe!.tivalu ako dirigent Ma
túšových paši f. Bolo to v čase. keď sa takáto 
hudba u nás predvádzala zriedkavo. od roku 
196R; kedy tu zazneli Jánove pašie pod tak
tovkou Dr. Ľudovíta Rajtera. Až Bachov fes
tival umožni l na živo spoznávať rôzne inter
pretačné prístupy k dielu tohto majstra. 
A tak ostatné návraty k religióznej hudbe 
obohacujú duchovný rozmer, premieňajú 

púšť na oäzu. Po rokoch sme opäť boli sved
kami vcľko,ti Bachovho ducha a Rillingovho 
umenia 31. marca t.r. v koncertnej sieni Slo
venskej filharmónie , na ktorom zásluhu má 
predovšetkým Slovkoncert. Bratislava sa 
opiiť ' tala ohnivkom reťazc , k torll Rilling so 
.. svojimi " umelcami rozopäl v predveľkonoč
nom č:N' \ O H' llcj čaqi rur(lpv a nenhi ~ic l 

born ý. S technickou brilanciou ovládol tento 
rozsiahly a náročný part. Napriek tomu , že 
celková koncepcia Helmutha Rillinga čias· 

točne uprednostňovala dramatizujúci prístup 
k Bachovskému zhudobncniu , predsa Scha
clcho nadsádzania sa miestami značne vymy
kal i z koncepcie a doslova pôsobi li rušivo. 

Ak aj v tejto poslednej verzii pašií Rillin
govi išlo o istý clramatizmus, ten bol premys· 
len ý, koncepčný, zasahujúci najmä do zboro· 
vých partov, z ktorých Bach odhaľuje rozpo
ru plnosť človeka , jeho zlobu, hnev, nenávisť 
(rozzúrený dav) a k ním do protikladu stavia 
lkavé choräly bolesti , ľudskej biedy prenik
nuté silou viery, optimizmom nádeje, pribli· 
žujúc sa k Vykupiteľovi. Tieto protipóly ľud

ského charakteru má spájať Evanjelista , no 
v tejto koncepcii, ktorú sme naposledy poču· 
li , bol to Kristus. Pokojný, vyrovnaný, hlbo
ký vo svojej osobnosti i kvalitnom hlasovom 
a výrazovom pret lmočení postavy vynikajú· 
cim vyrovnaným basom Matthiasa Gorncho. 

Menšie postavy v podaní nemeckých spe
vá kov Julianc Banseovej , lngeborg Danzeo· 
vej, Mark usa Schäfera a Kanaďana Johna 
Checka dotváral i atmosféru koncepcie diri
genta bez väčších kolízií. 

V ostatných rokoch sa osobnosť Hel
mutha Rillinga priam ncodvolatcrne 

spojila s dielom Johanna Sebastiana Bacha. 
Jeho podávanie myslenia tohto skl adateľa clo
stáva aké~i dimenzie duchovnej očisty hud
bou, s pokorným vyslovením näzoru na jeho 
umenie pre súčasníkov. Prostredníctvom 
dnešných, širokospcktrá lnych možností zo
rientovania sa v dobe, hudbe, autorovi 
i v konfrontujúcich näzoroch smerom k iným 
autorom, či interpretom utvára si nové názo
rové filiácie. Bachom sa zaoberal rovnako in
tenzívne Karl Richter , k mimoriadnemu spú
taniu s Bachovou hudbou sa priznáva aj Nico
laus Harnoncourt - aby sme ~pomenuli tých 
najznámejších a pre nás i v minulosti dostup
ných umelcov. Každého näzor je iný, osvetľu
júci ve ľkosť Bachovej osobnosti t vorivosťou 
vlastného potenciálu. 

Jánove pašie J. S. Bacha 
Gächingcr Kantorci sú výborný, tvárny 

zbor spätý s osobnosťou Rillinga, citlivo rea
gujúci na jeho striedme gesto č i mimiku. To 
však - zaiste i pre krátkosť času - nic celkom 
pochopili inštrumentalisti z Komorného or
chestra Franza Liszta. Ich stíšcné polohy, 
v snahe prispôsobiť sa zvuku starých nästro
jov, neprenikli k mcditatívnosti , ale ochu
dobňovali ba zot ierali výraz a rušivo pôsobili 
i veľa nepresností , neraz i koncepčných dis
proporcií. 

llo~dh l\.1 h udho~ ' ' 1 .1~ 1 ' ~.lt ll at.~eh.uto~ lu 
riäch - je oslavou ducha, pre trpenou bole~ťou 

človeka. Pieta. Oči~tcn ic. Stavom odmatcria
lizovania sa a splynutia v pokornej oddano~t i. 
~ katartickým pokojom. Bachovo Vianočné 

oratórium - Pašie- Veľkonočné oratórium 
Omša: to je niť spojenia, rozvinutia myšlien
ky, vybojovaného zápasu k resťanskej spásy. 
Ich väzby sú vo viere skl adateľa , v naplnení 
kresťana , oddanosťou Bohu. Rilling vo 'vo
jich televíznych analyzach Vianočného orató
ria a Matúšových pašií vychádzal z týchto is
tót pevne zakódovaných v partitúrach Johan
na Scbastiana Bacha. 

Ak dnes skladatelia vystavujú svoje parti-

O druhej polovici koncertnej sezóny 

v Košiciach 

Ak sa o nej chcem zovšeobccň4júco vyslo· 
viť , som si vedomý zásadného úska lia. Každá 
akcia , výkon , dielo j e individuälnc tempero
vaná udalosť . Spájaním teda nutne čosi jedi
nečné prehliadnemc a popicramc. A však 
nadarmo by sme sk úšali negovať clialek ticko 
dopliíujúci uhol pohľadu : že totiž okrem typu 
informatívneho, pre ktorý sú fakty jediným 
všetkým, majú druhé dva základné kr\tické 
postoje, výkladovo-osvetľujllc i, a hodnoti;ICo
po udkový (či odsudkový?) rozličné merad lá. 
Vďaka nim pri syntéze musí vždy čosi vyčnie
vať a iné sa stratiť: p isa teľ to, u?, kvôli priesto
ru , vypust i a čitateľ , už kvôli ponícrncj struč
nosti , odpustí. 

Najprv k dramaturgi i. Bola počas štyroch 
mesiacov aj vzhľadom na veľk ý počet koticcr
tov dostatočne pestrá, ale oproti jeseni nic až 
tak vyprofilovaná. Zo slovenskej tvorby za
zneli prakticky iba komorné a zborové drob
nosti , hoci Podprockého úpravy starších au
torov majú svoju regionálnu zá~lužnosť, a po
tom Óda na .. Deň radosti" L + S poslucháča 
VSMU J. Jartima. Z iniciálok humor so štip
kou krížovkár~cho sústredenia vylúštime, 
vieme však , že v hudbe j e to s ním, ak má byť 
jej vnútorným rozmerom , dosť pofidérnc; 
aspoň v IČJ vážno-ncvážncj odnoži. Lebo vy
myslieť primitívny .. hudobný žart·' , to ide -
vtedy sa však nesmeje poslucháč, ale sa smejú 
z neho. Svojou sk ladbou mladý adept po
tvrdi l , že kompozičná trieda na VSM U je po
zoruhodne fungujúcou liahi\ou talentov. 
Z novšou svetovou tvorbou to bolo podobne 
priskromné (komorné skladby S. Prokofieva , 
D. Milhaucla, M. lnfantcho). Nevedno, č i to 
bola iba náhoda, sme však naisto presvedče
ní, že aspoň jeden závažný orchestrálny titul 
XX. ~toroči a sa mal vlúdiť do programu ; kvô
li filharmonikom na pódiu i v sieni . Paleta 
osvedčených konccrtantných i symfonických 
diel (pochopiteľne aj s bcmolovým hitom) 
bola širokospektrálna , nápadit á, zaujímavá. 
Vymenovať všetko neprichádza do úvahy a čo 
vyčnievalo? S istým rizikom osobného vkusu: 
kompletné uvedenie Händlovho concerta 
grossa " Water music" , Straussov mladistvý 
Koncert pre lesný roh a orchester, 13crliozova 
Fantastiek{! symfón ia, Rossiniho a Pcrgolesi
ho Stabat mater. Celkovo - dramaturgia tro
chu prituho vyšla v ústrety nižším estetickým 
zál'ubám, takže jej nemôžeme prisúdiť toľko 
dobrých bodov . ako za prvý polčas sezóny. 

V zložke int erpretačnej sme počuli celú 
plejádu domácich i zahraničných sólistov. Po
zoruhodné bolo , že viičši na prezentovala po
merne vysoký umelecký štandard , zachová
vaj úc si pritom nuansy v štýlovom a osobnost-

nom poňatí. Niekto mohol uprednostniť pre
duchovnelo rozospievaného V. Hudečka. iný 
exaltovane vi rtuózneho J. Pazdcru . Niekomu 
viac konvenoval zamatový tón Z. Pau leeho
vej, druhému prostoplný prejav D. Rusóovcj 
a na delikatesy vnímavému zas výkon Kórcj 
čanky Su ng-Won Lccovcj . Radi by ~me však 
vyzdvihl i niektoré skutočne svetlé momenty 
z domácich košických zdrojov. Pre zdrav(! hu
dobnú klímll'-jc evidentnou podmienkou. aby 

' okrem SF rást li a vy~tupovali ti~ sóltsti. zbo
ry, komorné súbory. Najmä také, :;~ ko naprí
klad subor zatial' bez mena ( trajl_l technicky 
znamenití pozaunisti, doslova cxcclentn) 
hräč na tubu a speváčk\t) , alebo. v.cJmi .per
spektívne sa javiaca M usica classit a zložená 
z popredných mladých inšH:umcntalistov SF. 
V iac príležitost í by si zaslúžil dirigcht B. Bu
ráš, k zanietenému výkonu treba zablahože
lať Ženskému komornému zboru učiteliek, 
oslavujllcieh 20. výročie svojho založeni :,~. 

Dirigenti - boľavé miesto celej sezóny-. Vy
striedalo sa ich za pultom orchest ra SF hod
ne, líšiacich sa skúsenosťami , vekom , inter
pretačným názorom. Odviedli' ~crióznu prá- 1 
eu, žiaľ, niektorí až rutinér~ky priscrióznu , 
ktorá temperatúru liadncj hudby net\ ý~i 
k bodu, k ccľ už j u pociťujeme ako hrejivú. 
Bezmála večer čo večer ~a zdalo. že rcz~vy 
telesa ostávajú ncvyťaženó" Ak by ~mc má l ič

ko nad~adi li , tak naj~kôr i),ajviac docielil P. 
Bre iner vo valčíkovej lightmusic s podpisom 
vieden ·k í Strau~sovci (škoda, že bez Richar
da, veď aj on má také a veru blyšťavo · i{lštru

mcntované!). Pravdaže pri počúvaní .koncer
tu ťažko odhadn úť, čo už mali hräči v krvi a čo 
.nové ich na skú~kach , . natJčil" ho~ťujúci l.'li ri
gcnt. Pravdepodobne najvyššie ohodnotenie 
~i zaslttži P. Strub .• dva koncerty pod j eho tak
tovkou mali výraznejší impctus tvorivosti. 
Ukázalo sa vtedy, že fi lharmonici sú dispozič
ne kvalitn í, lenže tvárnosť, moduläcic clo 
priestorov nad normu, sami od seba neusku
točnia. Nesúhlasíme s výrokom O. Lcmí rcla. 
že hlavné, čo potrebuj(!, sú financie. To je 
zradné: mať tak mil ióny. možno by družstvo 
bolo rozpustené a odkiaľs i sa nakúpil i posily? 
Zato však plne súhlasíme ~ Lenárdovým 
plnokrvno-scnzitívnym a romanti ckým vzle
tom ncscným výkonom. Poprel tým svoju ve
tu z intervicv - lebo bolo to jeho umelecké 
nuidum, čo filharmonici potrebovali . K to
mu, aby dôstojne podporili udalosť najvyššie
ho rangu a bezkonkurenčný vrchol sezóny , 
vystúpenie P. Dvor~kého. Slová k nemu ne
treba pridávať: počul i sme a dlho nezabudne
mc. 

IGOR PODRACKÝ 

d l ll ll . I'C' lllc' 'IU. l )l) '' <>jc' j ll .tjl l\l\ ' C' j ~\l llc .: p
cic Bachových Jánových pašií BWV 245 pri
zval , okrem svoj ich Giichingcr Kantorei 
Stuttgart Komorný orchester Franza Liszta 
z Budapešti a mladých nemeckých a kanad
ských !.Óii, tov. 

Rill ingova ostatnú koncepcia vnäša clo po
koja a akejsi bachovskcj intimity Jánových 
pašií dramatizujúci nerv. Už prckomponova
ním ústrednej postavy Evanjelistu, ktorú ob
sadi l mladým ka nadským tcnoristom Michae
lom Schadcm. Ten, využijúc (miestami až 
zneužijúc) dramatickosť libreta (situäcie) vy
tväral scénky, neraz silne ~a vymykajúce z ro
viny duchovnej pokory diela. Hlasovc bol vý-

Ak sa aj my chceme priblížiť k piete Veľké
ho týždt'\a, zahfbme sa skôr do Nenapodobi
t eľnej hodnoty Bachovej hudby a j ej schop
ností dotknúť sa najhlbšej ľudskej podstaty. 
Odložme teda racio kritickost i , pretože 
" .. . najgcniälnejšic prejavy ľudského ducha 
by sme mali akceptovať mlčky, s istou báz
ňou , nadšením, ale veľmi sa ich nedotýkať 
ostrými nožmi , neúprosného, agresívneho 
rozumu ... ". ETELA ČÁRSKA 

Absolventi tak trochu netradične ... 
Účelom absolventského koncert u je obyčaj ne 

u~:ízať \ CrCJilOSII . čo sa ~tudent počas x rokov na 
\kole nauči l, ako vy~pcl hudobne i technicky a čo je 
~hopný momentálne tlmočiť: aký typ hudby. akej 
technickej náročnnMi a ako dokáže (samozrejme. 
s pomocou JliOie~ora) postaviť skladbu . Na absol
ventský konceŕt ~t udcntov Konzervatória v Brati
slave Mareka Piateka (Oaula) a Roberta Rtsta (biele) 
IO. 3. v Moyzesovej sieni Slovenskej filharmónie som 
išla s vedomím. že to určite nebude obyčajný . tra
dičný koncert na zilver ~túclia . Marek Piaček študuje 
;, účasnc kompozíciu (1. č. v 2. ročníku) na Vysokej 
škole múzických umení v 13ratislavc a s jeho tvorbou 
~om ;,a už mala možno;,ť stret n úť na študentských 
~oncertoch počas prchltaclo k nove j tvorby v minu
lých rokoch: absolvovala som tiež (vr. 1\.191) hudob
nú produkciu pre deti ( tiež v MS SF) . v ktorej obaja 
účinkova l i a okrem toho výlučná kombinácia flauta 
- btcic d;ivaht tu,it niečo neobyčajné , hľaclač;,~c. 

Nes~ lmnala '>Om sa. Koncert bol nesmierne ntuj í
mavý a obaja interpreti sa prezentovali ako veľmi 
dobre technicky pripravení (aby som (tplne neobišla 
hodnotenie pôvodného poslania konce rtu), muzi
k[llni a naj mii tvori ví mladí ľudia, ktorí prcclovšct
~ým chcú vytvoriť niečo zaujímavé. chcú svoju ra
do;,( z hry a tvorhy preniesť na druhých . .. 

Áno , tvorby. Pretote títo dvaja (a nielen oni) na 
p6diu >kutočne tvorili. Ci ul išlo o skladby iných au
torov (Luciano Bcrio: Sequc111a per flauto solo, Ilja 
Zeljenka: Murecania per flauto e percussion i ako 
napovedá n;ítov, 'okladba M. Piačekov i venovaná) , 
alebo skladhy 1 "domácej'· autorskej dielne, išlo 
všetko o d iela. ktoré ponechávajú interpretom mož
no~ť dotvorenia na mieMc: ' prípade "Spiegchnu
sik" i ~ lo do~Onca o čistú improvizáciu (hrali a tvorili 
členovta súboru Tuleň M. Piaček. R. Rist a l. Ze
lje nka). Poh rávanie sa s tónovým modelom, ohma
t:ívanic . variovania. ozvlil ~uiovanic kontrast nými 
t\!elodickými , rytm ick ými či inými prvkami; a aby to 
n~bolo len také obyčaj né. aby sme zapojili všetky 
tmy;,ly a využih všetky možnosti. nech{lmc prie>tor 

vlastnému hla~u (nevylučuje sa ani možnosfspo\uú
čas t i publika. ako to bolo v prípade skladby Veno
vané '>Účasno~om pri už spo menutom pred vedení 
pre deti v MS SF): dotvorime prostredie (n~lld 
výtvarným dielom, ktoré máme radi) a odreaguje
me sa (najlepSie , keď si urobíme srandu z niečoho , 

čo je síce veľmi vážne. ale čoho už máme "plné zu
by" a z bezmocnosti nám neostáva nič iné iba sa 
smiať) . Zahr(un c si divad lo? Prosím, ale iba .. ako 
že": môžeme si i zatancoval' ako pinguín. ktorý by 
sa iste vyzvftal. keby to dokázal: ale môže o tom 
aspoň snívať a nikdy sa ne prestať u~ilovať.. . Využi
jeme techniku, v bohatej fonotékc Slovenského 
rozhlasu je kopa materiálu. kto rý sa dá využiť , na
príklad hlas papagája (škoda len, že v Moyzesovej 
sieni nic je pódium. takže pochopil' tmysel skladby 
Andante ma non trop po e molto cantabile (Co týždeň 
dal) mohli iba tí. ktorí sedeli v prvých radoch , ostat
ní nevideli nič .. . 

Stručne na záve~ aspo ti toľko: i keď išlo o absol
ventský koncert štud.entov konzervatória , jeho po
ňatie a vyznenie prekročilo bežný rámce; svoju 
funkciu nepochybne splnil , no po koncerte sa mi 
žiadalo po rozprával' sa s jeho aktérmi o ino m. S Ma
rekom Piačckom a jeho profesorom skladby na 
VSMU lljom Zeljenkom sme si pohovorili o ich 
vzájomných vzťahoch , o ich názoroch na hudobnú 
pedagogiku a ako to vlastne funguje medzi ni mi . Po
tvrdili mi to. čo som predpokladala: obaja odmieta
jú klasický prístup učitcf - žiak. zameraný na husle
nic fa ktov a na mechanické učenie .. správnych" po 
stupov v ko mpozícii ... llja Zeljenka sa drží zásady, 
že žiakovi treba nechať 1 vorivú slobodu , voľnost' -
~voju (tlohu vidí v roli staršieho kolegu . priatcfa, 
ktorý mu odovzdá svoje skúsenosti, pomôže mu zo
rientovať sa. ale rozvíjať sa už musí sám .. . 

Marek to patrične occi\ujc a váži si tento prístup. 
Verme , že ich "spolupôsobenie" im bude uži točné 
navzájom .. . 

EVA CUNDERLIKOV Á 

Nová syn1fónia v Košiciach 
,, V oscmdcsiat)·ch rokoch sme boli svedkami ná
- stupu skladatel'skej generácie reprezentovanej me

nami P. Breiner, M. Burlas, V. G6clár, V. Kubička 
a l . Szeghyová. Meno Norberta BodQ.ára, pôsobia
ceho v Ko~ielach, medzi nimi akosi vel'ml frekven
tované nebolo. Poznal som ho predtým ako du
chaplného ~tudent~t_a preto som sl neneehah~h.ť 
príležitosť s podporou SHF navštivlť v rámci~ 
racieho koncertu tohoročne) Košickej ltÚdobnej 
ja(i premiéru jeho ro1.slahlej Symfónie pre soprá
nové sólo, zbor, organ, klavír a orchester s nm·iiin 
Cassovia. Po vypočuti diela do,·ol'l\lem ~l oritámlt' 
slo,·enskej hudobnej verejnosti: táto generácia má 
ďalšiu výraznú postavu. --
Stvorčast'ová symfónia v podstate zachováva kla

sické normy tohto žánru. Prvá a tretia časf sú čisto 
Inštrumentálne; v druhej a š tvrtej časti je zapojená 
~ vokálna zložka s textami poväčšine zloženými 
z antických výrokov o lliske. Bodnár sa v autorskom 
komentári priznáva k " neo-" š týlom, k melodickos
tl, tuším~ ku komunlkatimostl. Robí to ovšem tak 
nonšalantným a elegantným spôsobom, ie si získal 

nielen nadšené košické publikum s oftelálnyml 
hosťami, ale ~ mňa. 

Zas celkom jednoduchá tá symfónia nebola. Od 
pnej po záverečnú časf sú neoklasleké postupy 
konfrontované s vpádmi ostrých disharmónií, ako 
IU s banálnymi perslnáiaml. V pomalej a v závereč
nej časti dostali príležitost' uplatniť svoje hlasové 
kvality sopranistka V. Drietomská a Košický spe
vácky zbor učiteľov (zbm. B. Buráš); účinná bola 
plocha nápadne pripomín!Uúca hudba k nlmu Ml
sla -autor ju ovHm nemohol poču( v čase, ked' pf. 
sal svoju symfóniu - no a vrcholom bol azda simul
tánny zborník ľudových piesní v podaní dychovej 
sekcie, ktorý ako jedna perfektná zvuková masa od· 
znel v rámci parodickej valčíkovej 3. časti. Spome
nul som ul vokálnu zložku. Výkon dlri&enta P. 
Vronského, organistky E. Dzell\lanovej, klaviristu 
P. Kaščáka l celého orchestra ukázal, že Interpreti 
sa s Bodnárovou hudbou stotožnili. Blahoželw, 
Košice m.Uú ďalšieho dobrého skladatel'a. 

VLAD IMI R BOKES 
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Huäba v strednej Európe 
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Zichyho paláci konala medzinárodná muzi- ho Súborného vydania diela W. A. Mozarta 
kologická konferencia Hudba v strednej Eu- aR. Levina, jedného z najlepšfch znalcov nie-
rópe v 2. polovici 18. storočia. V rámci dvoch len teoretických aspektov tvorby klasicizmu, 
tematických blokov - Vzťahy v hudbe v stred- ale aj vynikajúceho prakt ika , inšt rumcnta lis-
ncj Európe v 2. polovici 18. storočia (tvorba tu;-h ráča na klávesových nästrojoch, ktorému 
- recepcia - predvádzacia prax) a Requiem i.«..kažcni 'nota Mozartovej hudby (a keby len 
actcrnam - quacstio aeterna? (s pO'dtitulom _jcj1) tak dôverne známa, že známejšia už há-
,.nové poznatk y a aspekty vzniku a dokončc- dam ani nemôže byi . (Poznámka na okraj : 
nia Mozartovho Requiem) - odzne li dve de-,' . tým väčšia_škoda, že. sa nepoda rilo zabezpečiť 
siatky referátov s bohatou a plodnou disku- · ~'ehÓ koncert !) . D iskusia o Mozartovom Rc
siou. Medzinárodná účasť bola taká bohatá · Ctt.t:tcm bola - mysllm, bez urážky kohokoľvek 
a reprezentatívna , ak ú sa dote raz azda v žiad- z príLOmriých - ,.vysokóu školou" vedeckej 
nom muzikologickom podujat í na Slovensku rozpravy.._ skrývajúcej sa za zabehaným ná-
nepodarilo zabezpečiť . Je to iste čiastočne aj zvom rour~ table. 
dôsledok nových pomerov, resp. ich lepšej A le aj k prvej téme hovorili poprední za-
stránky( ... ), ale predovšetkým je to zásluha h raničn í odborn íci, ~ožnosť vypočuť si '(eC-
mimoriadne zodpovednej prípravy podujatia né. absolútne korektné a pritom hlboko ľud-
jeho ,.motorom" či ,.dušou" Dr. Pavlom Polá- ské, jednoduché vystúpenie prof. G: Crolla., 
kom. Podarilo sa mu jednak dostať za jeden zo Salzburgu, impulzívny, faktami prcšpi ko-
stôl takých odborn íkov, ktorí sa súčasne ne- vaný, entuziastický prejav prof. R. Fuhrman-
zúčastn i li na ove ra známejších a t radičnej ších na z Brém, ukážku kritického tcoreticko-me-
podujatiach napríklad v rámci Mozartovho todologického myslenia v refe ráte či vedení 
rokia. Starostlivým výberom tém jednotlivých diskusie v podaní prof. G. Grubera (Mni-
príspevkov okrem toho dosiahol, že rokova- chov), to boli , verím , impulzy pre vš~kých 
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nie malo nielen vysokú úrove•' · ale aj jedno- prítomných. A Viedenčania , č i širšio Rn~úša-
značnú , súvislú, zmysluplnú a logickú niť , ll- nia, sa chvälabohu, začínajú v Bratislave opäť 

vcl'k ý priatcl' \'ovenskej hudby - angli čan G. 
Melville-Masoll n Talianka P. Fcdcriciová. 

i viac ... ). A le poča~ troch dní sa nedá všetko 
zvl ádnu ť , najmä ak je program dosť nabitý. 

niu a tentoraz v ňom ce lkom absentovali hlu- cíti ť ako doma (M. Wagner , H. Krones, R. ' T ie to kontakty ~a. pravda, .. de jú" aj. či naj
mii v zákulisí., ceL., prestávky, ~ú dôležitou ~ú
ča~ťou ~polďčcnské~o rämca. Ten bol, ako sa 
dalo vycítiť z reakcií hostí., na podobnej (ll·ov
ni ako odborný, takže takme• všetci zhodne 
tvrdili, žé" sa na Slovensko čoskoro vrátia . 

Účasť našich odborn íkov ako poslucháčm 
treba nechať be7 komen tára . Nic je to jednak 
v podstate n ič nové a obávam ~~. že podstatne 
iné to nebude ani v budúcnosti. Kto chcel byť 
na tejto konferenc ii', tc~t..tam bol a poučil sa . 
či nechal sa poučiť. Bola to konfe rencia bez 
nabubrclcj reklamy, pracovná , poučnä , 
zmysluplnú. Tým väčši a vďaka patrí tcdn nic
len organizátorom, a le aj inšti túciám, ktoré 
sa tak morálnou, ako aj nemalou finančnou 
podporou zaslúžili o to. že sa mohla uskutoč

ni ť. najmä Goe theho inšt itútu a Generálne
mu konzulátu Rak úskej republiky. 

ché, zbytočné príspevky, trochu vyhrotene Flotzinger, Th. Antonicek a ďalší) . Výslcd-
povedané- ,. reči o všeličom , o n ičom a pre ko m je potom logicky mimoriadne podne tná 
nikoho". Iste , výber referen tov mohol byť aj diskusia k metodologickým a koncepčným, . 
trochu iný, resp. mohol byť prizvaný aj niekto problémom hudobnohistorického bádan.~ 
ďalši , ale výber - to je právo hlavného organ i- v Strednej E urópe. ktorá je ab~ol útne vzdia-
zátora , každý ho robí podľa vlastných schop- lcnä systému a In .,tak sme si znsadobre poho-
ností a možností. Treba o tvorene povcdnť, že vo ri li a život ide ďalej" . Možno právom oča-
tentoraz bola latka daná poriadne vysoko... kávať , že ďalšie kroky konk rétnej spo lupräcc 
Okrem toho, možno si položiť i o tázku , krajín , donedávna násilne izolovaných, budú 
v tomto prípade vonkoncom nie rečn ícku , nie nas ledovať. Kontak ty. vznikajúce na podob-
faktickú(!): komu sa podarilo dostať zn jeden ných podujat iach všeobecne , sú veľmi dôlcži-
rokovací stôl napríkl;~d v Mozartovom roku té: vďaka bratislavskej konfe rencii sa spozna-
troch vari najprominentnejších súčasných od- li napríklad dvaja odborn íci , nezávisle sa za-
born fkov v moza rtovskom bádaní - prof. Ch. oberajúci problematikou basctového rohu -

. Tentoraz niektorí prilete li dokonca spoza 
·. o1ora aspoň na jede n dc1i (! ). Tfto sku toční 
· .. majstri " súčasnej hudobnej vedy, histo rio
grafie sa naozaj živo zauj ímali o naše problé
my vyplývajúce z dlhoročnej izo lácie a naprí
klad prof. Plat h veľmi fu tovnl, že mu nezostal 
čas ~a to, aby..sa zow ámi l a pozhovára l s mla
dým i.I'uďmi , študentmi, ktorých vide l na kon-

- fcraHcií dosť <podľa mňa ich mohlo byť LADISLAV KA Č IC 

O MODALITE 
v Dolnej Krupej 

Tvorivosť- stále aktuálny problém 
hudobn(J-pedagogickej praxe 

V dňoch 20. - 22. marca sa konal 
,Dolnej Kru pej seminár na zdanli
o úzko vyhranenú tému Modalita 

1 hudbe, na ktorom sa zúčastn i li 
predovšetkým pedagógovia a štu
denti. z Hochschule fi.ir Musik und 
darste llende Kunst z Viedne 
a z VŠM U z Bratislavy, FFUK 
a z Pedagogickej fak ulty z Nitry. 

Seminár pre biehal vo veľmi dob
rej, mimoriadne sústredenej at
mosfére. H odnotné prednášky pri
nášali tak pre nás, ako i pre hostí 
isté cenné , inšpirujúce podnety. 
Možno práve preto, že téma Mo
dalita (navrhla ju Dr. Zuzana Mar
tináková) pôsobila na vôľu poslu
cháčov , nevybočovať z problémo
vého okruhu a dodržať asociácie 
viažúce sa na fenomén modu. 

Úvodnú prednášku predniesol 
Prof. Dr. Gottfried Scholz z Viedne 
na tému Modalität - Versuch einer 
Systhematik (Modalita - pokus 
o systematiku) . Prednáška uviedla 
v jasnej formulácii ponímanie mo
dality v užšom a širšom zmysle. 
V tom užšom sa pod ňou chápe 
stredoveké európske cirkevné mo
dy, širšom ponímaní sa pod pojem 
modalita zmesti a tónové systémy 

, mimoeurópskych hudobných kul
túr, staroveké antické mody, ako 
aj modálna hudba 20. storočia , 
vrátane orientácie na fo lklórne 
modálne systémy a tiež vytvära nie 
vlastných umelých modov. Myš
lienky Prof. Scholza jasne vyznači l i 
hranice témy a zaručili spomenu tú 
tematickú koncentrovanosť semi
nára. 

Nadväzujúc na túto úvodnú 
prednášku aktualizovala danú té
mu Dr. Matináková, skúmajúc ju 
z aspektu súčasnosti : Modalität 
vom zeitgenóssischen Standtpunkt 
aus gesehen (Modali ta videná 
z aspektu súčasnosti) . Autorka vy
stihla veľmi zaujímavé javy v sú
časnej hudbe, intcrprctovatcľné 
práve z hfadiska modality. 

Prof. Claus Ganter, ktorý vyuču
je kompozíciu a teóriu vo Viedni 
prednášal na tému Zwólftónige 
Modals musik (Dvanásťtónová 
modálna hudba). Na zák lade ana
lýzy súčasných skladateľov odhalil 

dvanásťtónové zoskupenia v hud
be, ktoré sú dosiahnuté organizá
ciou durových a molových kvinta
kordov, t. j . jednalo sa o dia tonic
ké 1 2-tónovč mody. 

Z ďa lších znujímavých príspev
kov treba spomenúť napr. študenta 
Alexandra Blacha z Viedne, ktorý 
rozoberal Bartókove Allegro bar
baro, Peter Guľas z Bratislavy zas 
6. sláčikové kvarteto toho istého 
skladatel'a , pričom nielen ukázal 
profundné znalosti o tomto die le, 
ale ho aj bez problémov zahral 
z parti túry na klavíri. Tonálnym 
súvislostiam v hudbe Leoša Janáč

ka zo zvláštneho zrctcťa modál
nych štruktú r venovala svoju po· 
zornosť študentka z Viedne Edith
Marie Achleitncr . 

Mimoriadne zaujímavú pred
näšku na tému Unnatural Modes 
Kcybords and the Calender (Nepri
rodzené klávesové mody a kalen
dár) mal Kevin Jones z Nottin
ghamskcj Polytcchnic University, 
ktorý toho času prednášal na 
VŠMU v rámci výmenného medzi
národného programu T EMPUS. 
Hovoril o pozoruhodných súvislos
tiach medzi uspori adanfm tónoro
dov a kozmologickými princípmi 
(napr. 7 tónov = 7 dn í; 12 tónov 
= 12 mesiacov atď. ) , pričom pre
zentoval ncnapodobitcl'ný anglický 
humor. 

Doc. Vladimir Bokes sa vo svo
jom príspevku Von der Oktave zur 
Chromatik (Od oktávy ku chroma
tike) zaoberal štruktu rovaním tó
nového diapazónu na zá klade or
ganizácie dia tonických hcptatonic
kých radov, ktoré vyčerpávaj ú 
chromatickú škálu. Zároveň na
črtol využitie matematických prin
cípov v hudbe (zlatý rez, Fibonac
ciho rad) . 
Súčasťou seminára boli živé dis

kusné bloky , na ktorých sa zúčast
nili všetci prítomní. Na záver pred
nášal ešte prof. J án Albrecht na té
mu Funkcionalita v umeni , ktorá 
podnietila k ďalším plodným dis
kusiám. Zúčastnení odchádzali 
s pocitom cntuzaizmu a so želaním 
realizáci i ďalšfch podobných akcií. 

J ÁN ALBRECHT 

V aule pt.ti,kCJ Pcd:tgogJckcJ lakult) 
Karlovej. .untverzity >a koncom apríla 
tohto roku k~onferenc ia s medzi
národnou účasťou ria tému Tvorivosť 
ako základná dimenzia moder nej hu
dobnej pedagogiky, krorcj tt'>poria(fa
tefmi boli Katedra hudobnej výchovy 
P!!dfi UK a A~oc iácia hudobných umel
cov a vedcO\ v Prahe. Ako povedal 
v úvode konferencie Doc. PaedDr. J . 
llerden. CSc. (PedF UK Praha) k zor
ganizovaniu konferencie viedli okrem 
iného tri akúJne problémy súčasnej 
školskej praxe - preťaiovante žiakov 
faktami; izolovanosť esteticko-výchov
ných disci plín a zviazanost'. obmedzova
nie derskej du~e - potreba jej uvoľne

nia . sebavyjadrenia. 

Prof. Dr. J , Mihule, CSc. (PedF UK 
f'raha) v referáte Tvorivosť a mozog 
upriamil svoj pohľad na tvorivosť 

z aspekru anatomicko-fyziologického. 
Stavba a funkčná odli~nosť mozgových 
hemisfér. lavej .,intelekruálnej" a pra
vej ,.umeleckej" poukazuje na podvoj
nú stránku tvorivej aktivir y, ale súčasne 
aj na organickú jednotu múzického pre
javu z hľadiska fylogenézy aj omogené
zy . 

Dr. M. Plomienski (UniverLita Slan
ski Fília v Cieszyn ie) informoval prítom
ných o poľskej pluralilnej koncepcii hu
dobnej výchovy, ktorá vychádza predo
všetkým z dvoch systémov - tradičného. 

spájajúceho progresívne zah ran ičné 
Skoly (Orff, Kodály. Dalcroze). Druh{! 
časť jeho vy•túpenia Miesto hudobnej 
tvorivosti v hudobnej výchove v Pol'sku 
prezemovala na videozámamc ukážky 
tvorivej výchovy detí predškolského ve
ku pomocou videoz<íznamu. 

Niekloré z{l kladné metodologické 
hradiská podala Ooc. PaeDr. U. Váňo· 
vá, CSc. (PedF UK Praha) v referá te 
Hudobná tvorivosť ako vedcckovýskum· 
ný problém, kde tvorivosť ako multidi
menzionálny jav nechápe len ako nový 
trend , ale i ako celý komplex a kontinu
álny proces od detskej naivnej tvori vos
li až po hodnotnú umeleckú Jvorivosf. 
Poukázala na zatial neujasncné a široké 
poi\atie hudobnej tvorivosti z aspektu 
vedeckého. pedagogického i 'ociologic
kého. Ten lo problém si za,luhuje väčšiu 
pozornosť a vyJvorenie smno•tatnej ve
deckej disciplíny v systéme hudobných 
vied - teóriu hudobnej kreativity. Ďalej 
sa zmienila o silne integrujúcej funkcii 
Jvorivosti v oblasti reproduksie i pro
dukcie ako i všeJkých hudobných č in 

ností (spev. percepcia, inštrumentálna 
hra a pohyb). 

~pec i ficky vymedzil problém tvori· 
vosri Doc. PaedDr. J , KoiM (PedF UK 

Praha) v pmpcvku Pučiatky tvorivej in
tonácie, v ktorom zhrnul metódy tvori
vého rozvoja intonačných 'chopnoslí 
pri hľadaní, voTbe, l..ombinovaní a ove
rovaní i ntonačných po~lu pov. 

PhDr. E. Jenčková (PF llradec Králo
vé) zamerala tvorivo~ť tiež na jednu 
z hudobných činnost í Modelové situácie 
hudobno-pohybovej kreativity, kde po
hybový model - obecnú schému - môžu 
žiaci konkretizovať v rade obmien, p1 i
čom pozornosť upriamila naj mä na ilni
Jáciu pohybu s obmenou. 

PaedDr. A. Tichá (PedF UK Praha) sa 
v referáte Tvorivé prvky v rozvoji spe
váckych zručnosti žiakov základnej ško
ly zmienila o tvorivých, názorných spe
vácko-technických pos!llpoch, ktoré vy
užíva v učitcTskej praxi. 

Tvorivost' v integratívnom vyučovaní 
hudobnej výchovy hola téma referáru 
PhDr. E. Baranovej , CSc. (PF Banská 
llystrica), v ktorom poukázala na mož
nosti kreativiJy v i111egrujúcich posru
poch hudobnej výchovy z hladiska hu
dobných činností. obsahu učiva, i mer
disciplinárnych \ Zťahov, prostriedkov. 
rôznorodých motivácií, foriem i melód, 
čo smeruje k holisrickej metóde. Dôra7. 
upriamila i na tvorivú osobnosť uči te ľa , 

nutný, kladný citový vzr'ah k tvorivej 
činnosl t zo >!rany učttela i žiaka a ďal~ie 
psychologické predpoklady a podmien
ky kreativity. 

O. Uámová (SJ>gS Karlove Vary) tiež 
analyzovala tvorivo>ť 7 intcgratívneho 
hľadiska hudobnej výchovy, pričom 
v niekrorých názoroch na problém sa 
vzácne zhodovala s predchádzajucou 
referujúcou. Svoj príspevok Integrácie 
hudobnej, hudobno-pohybovej, výtvar· 
nej a dramatickej výchovy v tvorivom 
procese predniesla ;o sympatickou eJJC
ky ladenou orientáciou, kde zdôraznila , 
že práve integrácia umeleckých preja
vov a ich vnímanie pozit ívne vplýva na 
morálku a ci tový rozvoj jedinca. 

Praktické skúsenosJi s rozšíreným vy
učovaním hudobnej výchovy, jeho evi
dentný prínos pri rozvoj i žiaka z aspek
tu výchovy i vzdelávania priblížila prí
tomným v referáte Vply•• zvýšenej dotá
cie hodín hudobnej výchovy na rozvoj 
tvorivých sil diet'aťa PaedDr. A. V ela no
vá (ZS Brno). 

K problémom hudobno-didaktickej 
interpretácie na l . st. zS bola téma prí· 
spcvku PhDr. K. Folprechtovej. v kto
rom sa okrem osobnostných čŕJ učirela 
a žiaka pokúsila o rôzne tvorivé prístu
py v interakcii uči tel' - hudobné uč ivo 
žiak. 

ZÍI\:tdy <,kúmania tvorivosti č iastočne 

charakrerizoval Doc. PhDr. 1\1. llolas. 
CSc. v prfspevku K možnostiam diag
nostiky hudobno-tvorivých schopnosti. 
Okrem iného poukánl na formovanie 
rvori vého subjektu. nutnosť biodromál
neho príMupu k analý7e hudobno tvori
vých <,chopnosJí a predmet výskumu 
tvorivo,! i z troch hľadísk - potcnciona
lity (citovosť, intenzita prežívania. 
senzibilita) výkonovej kapacity (pres
nosť . rých losť , fanlázia, fluencia ... ) 
a kompelencia (roz>ah tvorivých čin
ností, >Cbarcflcxia ... ). 

Mag. V. Poš (Orff-Institut Salzburg) 
zdôrazr)oval potrebu rovnomerného vy
váženia rozu mu a citu pn vzdelúvaní 
a nutnosť citového zázemia . priaznivej 
psychtckej atmosféry pri hudobno-tvo
rivej či nnost i . 

Zauj ímavý. metodicky orientovaný 
prtspcvok P. Jurkoviča (ZS Praha) Im
provizáciu v modernom tónovom pries
Jore a forme dopl nený videozáznamom 
presvedč il , že máme i my výborných, 
tvori vých učiteľov základných škôl. od 
krorých by sa mali čo učiť aj vyučujúci 
západných krajín. 

Zo skú,enos!í v obla>li súča~nej mo
dernej hudby 1 hľadiska percepcie, in
terpretácie i produkcie ~využitím alca
roriky, variácií. al..u.,Jickej ko IMe (hud
ba - reč - Lvuky) sa podelil v prí~pcvku 
Novtí hudba vo vyučovaní - skúsenosti, 
podslltta pochopenia, tvoriv)· impulz 
prof. Dr. se. G . Olius (Universität 
Potsdam), ktorý teoretické poznalky 
demon~troval fonoukážkami. 

Improvizácia ako najslobodnej~ia 
forma tvorivosli tvorila centrálnu ! Čm tt 
referátu Hudobná tvorivost' a kolektív· 
na improvi1.ácia L. Hurnlka (PedF UK 
Praha). Poznamenal . že ak má byť pro· 
fuk! improvizácie kvalitný. musí byť za
ručená spon tánnosť a disciplína. pričom 

kolekrívna improvizácia prebieha pc•d 
riadením učitcTa . dopredu premyslcn·!
ho plánu a dohodnurých modelov. 

K otázke vyučovatel'nosti kluvlrncj 
improvlz1kle hola t čma Doc. PhDr. 1'. 
K lapila, CSc. (Pe OF UP Olomouc), kto
rou sa vyjadril k teoretickým i praktic
kým orázkam výuky klavírnej improvi
zácie. 

Referáty i diskusné príspevky konfe
rencie sa dOJ k li kreativity z rôznorodých 
zorných uhlov a okrem poznatkov tXJ
tvrdili , že tvorivosť je neodmysl i teľnou 

súčasťou kvalitného vyučovania . ktoré 
riadi a určuje osobnosť učire ľa - výbor
ného pedagóga, hudobníka a človeka . 

ELEONÓRA BARANOVÁ 



Tento .. r\11111\... .1 n rnitolo!C a\...o sa '>am o
značoval. U/ za'' OJ ho ZI\'Ota v) ~tupil na ume
lecký Parna"' Ako príslu~ník sl.upinyMiatlé · 
FrancLILSko vyhlasuje ( 19J6) ~tále <.~k tuálnu 

vetu : "Pretože 7ivotné podmienk) sa ~tá"ajú 
zo diía na deli tvrd~ie, mechanickej~ie a ne
osobnejšie, ~tá' a ~a úlohou hudby, ab) tým , 
ktorí ju milujú, prinášala neúnavne duchu' n í1 
_vá~nhosť a podnety." O boje. l. j . d~nivpsí 

a podne ty. sú potbtatn ýrn i makmi , kto rými 
oplýva je ho hudba. č1m upútava laikov i od- · 
horníkov. a l vorí v Z<Í plave ~ t ) lov: '>me rov 
a techník hudby 20 . s toroči a uzavre tý . neza
menite ľne charakteristický a o sobitý pi lie r 
historického. dnes u/ klasické ho výzoamu . 
Niele n významom . aj neobyčaj nou univc rzúl
nosíou "Techniky mojej hudobnej reči" 
( 1944) . ktorú ro;.v ŕj a l do vysoké ho veku a ne
ustále žánrovo obohacoval (ako 75-ročný do
končil štvorhodinovú o pe ru Sv. František 
Asbký) . napo ko n aj ul avre l suma rizujúcim 
organovým cyklo m .. Livre du Saint Sacré
me nt". 

Vy~ie l 1 De hU'>'>) ho. ale dol. o na lc ovládal 
hudobnLI minulost: l.o mpoliciu učil prostred 
níctvom ndo ll\ enén)ch rolborov di el. hla,·
nc Motarto\ ých son ;ľt":! I.Q!!Certov. Chopina. 
Wagne rových opier. Stravinské ho (jeho žiak
mi holi o. i. Boulc1 . Stocl. hau-.cn , Xenakis. 
Ourgandji an ,/ na \ ich J . Sixta) . Studoval gre
gorián . starogrécku hudbu , l ložitý systém in 
dických rytmov a iné. d aleké kult úry. bol ne
obyčajne vnímavý na tvuky prírody. zapi~o
va l spev vt{lkov, kto rí mu bo li symbolom ži
votne j a tvori vej s lobody. Svoju hudbu pova
žoval za ,.akt viery", s cieľom .. message" - po
so bt va . Je ho katolicizmus presahuje kon fc
sijnLI príslu~nosi . Je to podstat a je ho mysle
nia a tvorby, odvodená l pôvodného zmyslu 
slova , ktoré wamc ná všeobecnosí. všcob
siahlosí. Taký je aj postoj Messiaena 
k prvko m hudobnej reči a ko n\ trukcie: ' ;e
o bsahuj úcej v1crc mus i zodpovedať univerza
lita hudohnych p ro<,tried l.ov, č i už z v l a~tncj 

in~pirácic. alebo l prev1atých a t ra n~formo

v<.~ných . b lízl. ych i vLdialených, hoci exotic
kých tradícií. To \Účasne vedie k ďalšej zlož
ke jeho tvorby: l. -. nahe o rozšíren ie bežných 
pro~triedkm hudobné ho do rozumievania 
(.,la la ng uage communlcabJc-- . .. a lphabct mu
~ica l ") k tvorivej 1.vedavo\ti . od va he a exper i
mentu . Mody s obmedzenou transponovate ľ
nosío u , ncobní titcfné rytmy, ryt mie ké kon 
trapunkty, pridané ho dno ty. ,.pe rsonnages 
rhytmiqucs". komplexné ako rdy. organ izo
vané kombinácie hudobných parametrov 
(výška , dfžka . d ynamika a farba tó nu) v ,.Mo
de d e valc urs c t ďintcnsit é~". prvky vtáčieho 
spevu , jeho ~ynestetické po nímanie zvuko
vých zážit kov a hľadanie farebno-tó no vých 

S n ím.k"lr J. Bartoš 

vliahov. to ' ~etko -.ú le n jednotli vé eleme nty, 
vyzadujucc ~amo~tat né pojednania . o kto
rých sa bude pbať a diskutovať. Pri všetkej 
..: lož ito~ti konštrukcie v~a k znie jeho hudba 
napodiv prirodzene - výsada vol:kých maj
~trov! 

"Úprimnosť predovšetkým, ale vyjadrená 
jasnými a účinným i prostried kami" - to bolo 
je ho prcthavzat ic pri komponovan í, kde niet 
bezvýznamnej no ty, všetko je pospájané tak
mer kozmologick:ťlli z{t konitosťami a súvis
l o~!arni. " Hudba nepozostáv~ len zoiyukov. 
Pozostáva tiež z intenzity, h ustoty (to je dyna
mický poriadok), z timbrov a spôsobov znenia 
(to je fonetický pQriadok), z prízvukov a roz
ličných temp (kinetický pori~ok), nakoniec 
ll predovšetkým z času, č ísiel a hodnôt (k_van- ~ 

titatívny poriadok)". " Hudba j e súčasťou ča-

su , ako náš .život." ' • 
Pre organ, nástroj. ktorému slúžil ako titu 

lárny organiMa v Ste. Trinité v Paríži 61 ro
kov . vykonal nc~miernc mno ho: našiel nové 
možno sti využitia nástrojovcj techniky. obo
hatil štylizáciu , rolšíril pale tu je ho zvu kovos
ti . a hlavne tým, že mu ako p rvém u zveril svo
je hudobné objavy. znova ho pos tavi.! do cen
tra hudobného d i <~nia a pozornosti . Význam 
Me~~i aenovcj organovej tyorby možno po
rovnai ~ 13achmou. 
Zvlá~tno~ť jeho hud11Y mu 'dlho ~pôsobova

la nedorozumenia , hlavne v zemiach socrca
lbtickej ideolôgic . Z nalec ľranc\íZ&kcj hudby 
Dr. l lolzkncch t ho v piiidcsia tych rokoch o 
značoval za najväčšieho hudobné ho šarlatá na 
storočia. Mo~kovský organový profesor ,Ro 
i;.man v kritike napísa l. že sa mi d iví: že hrám, 
hudbu cho rého mozgu. Pri Mcssiacnovcj ' 
n;í v~ t evc Bra ti~lavy v decembri J987. ktoní i~~ 

te sa "bude ~pomínai v našich hudobných dej i- "'
nách . ~a prominenti Zviizu sk l adateľov skveli. 
~vojnu nepr ítom nosťou . (Zävidcli, či sa bäli 
~údruha Pc1lá ra?) Zato obcccn~t vo Mcssiac
novu hudbu prijímalo neobyčaj ne srdečne. 

V~ade. V pra7skcj Sme tanovej sieni pri jeho 
autor~l.om konce rte ~a zišli vše tci. čo v českej 

hudbe niečo zname najú. V Brat islave jeho 
.. l larawi" vyvolal také nadšen ie. aké sa tu eš-
te žiadne mu p ics1invému cyklu nedosta lo . 

Olivie r Messiaen , podľa svojej h lbokej vie
ry , bude účastníkom " Banquct célestc". Nám 
zanechal hudbu , " .. . ktorá kolíše a spieva, 
ktorá j e novou miazgou, hovoriaci m gestom, 
neznámou vô1iou, neus ínajúcim vtá kom; hud
bu farebných vitráží, ví r komplementárnych 
farieb, teologickú dúhu". 
Cher Maitre Olivier: - in Pamdisum deducant 
re Angeli ... 
l'itam habeas sempiternam! 

FEROINAND KLINOA 
(v úvodzovkách slová O. Messiaena) 

i 

v ~ . . , ''(~e - . 'rodne SP -
MedZ~ln~a::-:------

i\ lcd,dnarodná Brahmsova klavírna súťaž bu
de od 14. - 20.9. 1992v Hamburgu.ln formá
cic na adrese: ln tc rnat ionaler Brahms-Wett
bewcrb klavicr. Hartungstrassc 8 . W-2000 
H amburg IJ. Germany. tel: ( + 4940)45 2 1 58. 

44. medzinárodná kl aví rna sMaž F. Busoniho 
bud e od 5 . - 20. 9. 1992 v Bo lzane . l. cena je 
15 mi l. lír a ko nce rt né prflcžitosti. Zúčastnií 
sa môžu klaviristi medzi 16. až 32. rokom 
~voj ho veku (do 3 1. 5. 1992). Uzávierka pri
h lášok je 3 1. 5. 1992. Ďalšie informácie na 
adrese: 44. o ncours Interna tio nal de Piano 
F. Busoni . Con~crva torio .,C. Monteverd i .. . 
Piazza Domenicani 19. I-J9100 Bolzano. tel: 
( + 39471)97 35 79. fax: ( + 3Y 47 1 )97 JS 79. 

4 1. medzinárodná hudobná súťaž ARO ne
meckého vy~iela nia ARO bude od l . - 18. 9. 
1992 v Mníchove. Odbory: spev, husle, kla ri
net , klavírne duo/skladby pre štyri ruky. duo 
v iolončelo - klavír. Predpísaný rok na rode
ni a spcv;íčok - medzi 1962 a IY72. spcv;í kov 
medzi IY60 a 1972, husl i,tov a kl a rin eti~tov 

medzi 1962 a 1975 a č l enovi a duet - medzi 
1960 a 1975. Uzävic rka prihl;íšok je l . 7. 
1992. lnform:ícic na adrese: Intcrnationaler 
Musikwctt bcwcrb der ARO. B·aycrischer 
Rundfu nk. W-8 000 MUnchc n 2 . Germa ny. 
lei: ( + 49 89)5900 247 1. fax: ( + 4989)5900 
3091. 

39. Medzinárodná husl'ová súťaž "Cena N. 
Paganiniho" b ude od 26. 9. 1992 do 4. IO. 
1992. Vekový limit pre uchádzačov je 33 ro
kov. U Lá vierka pr ihlášok je 30 . 6. 1992. Ceny 
budú ude lené vo výške 40 mil. lír. Uchádzači 
môžu podať prihlá; ky na adresu: Segreteria 
dcl Concorso Internazionale di Violino .. Pre
mio N. Paganini". Palazzo Tursi, Via Gari
baldi 9. 16 124 Gcnova , It a li a, te l: (+J9 JO) 
209 8 1. fax: ( +39 10)20 62 35. 

38. medzinárodná spevácka súťaž mesta Tou
louse bude od 2 1. 9. do 26. 9. 1992 . Uchádzači 
d o J2 rokov sa môžu prihl<ísií d o 4. 9. 1992. 
Ďalšie in fonn{tc ie na ad rese : Concours Inte r
national de C hant de la Ville de Toulo use. Sc
crétari nt du C'oncour,_ Théa tre du Capitolc . 

lll(lO T o ulo u,e, France, te l: ( +33)6 123 
2 1J.S.. ••• . •. 

43. medzinárodná 3úťaž G . 8 . Viottiho b ude 
vo Vercell i od l . IO. do 25. IO. 1992. Súťaží ~a 
v troch od boroch: spev ( l . - 7. IO.). klavír (9. 
- 18. IO.) a ko morná hudba (2 1. - 25. IO.). 
Uchádzači do 34 rokov sa môžu prihlásiť do 
25. septe mbra 1992. Adresa sek retariá tu sú
ťaže: Segrctaria dcl Concorso l ntc m azio nalc 
d i Musica G B Viott i, Casc lla Postale 127. 
1-13100 Vercelli , Ita lia, te l: ( + 39 161 )652 64, 
fax : ( + J9 16 1)50 1548. 

4. medzinárodná spevácka súťaž v Bilbao bu
de od 27. l l. do 5. 12 . 1992. Ceny b udú uclc
lené vo výške Ptas 2 500 000. Speváci vo veku 
medzi 18 a 33 rokom sa môžu p ri hlásii do 
IO. l l . 1992. Ďalš i e info rmácie: Secrctaria 
dcl Concurso Inte rnacional d e Canto de Bi l
bao. Dcpartamc nto de C u ltu ra de la Diputa
ción Foral de Bizkaia, Apartado de Corrco~ 
no. 1532.48080 Bilbao. Espagna. te l: ( + 34 4) 
424 6533. 

8 . medzinárodná klaví rna sMaž "José llurbi" 

bude od 15. do 25 . 9 . 1992. Prih l ás i ť sa môžu 
kl a vi ri st i do 32 rokov, uzávierka je 30. 5. 
1992. l nformúcic: Sccrctaria de l V!!I Con· 
curso Internacio nal de Piano .. José lturbi' ' . 
D ipu tació n Provincia! de Valencia , Plaza de 
Maniscs 4 . 46003 Valencia, Espagna. tel: 
( + 34 6)33 1 3790. extcns io n 230/254 . 

Trienále Cena Glenna Goulda za výn i močné 
zásl uhy v h udbe sprost redkované akýmkoľ
vek médio m bude v rok u 1993. Ďalšie infor
mäcic: Mel Mac Leod. Administrator. Glenn 
Gould Prize. Canada Council fo r the Glenn 
G o uld Foundation. 99 Me tcalfc ST. PO BOX 
1047. O ttawa. O ntario. Canada K lP SVS. tel: 
( + 1 61J)5984JIO. fax: (+161J)5984390. 

26. medzinárodná gitarová súťaž " Francisco 
Tárrega" bude od 28. 8. - 4. 9. 1992 v Benicá
sim . Uz{tvierka prih lášok je 21. 8. 1992. Pri
hlás i ť sa môžu git arist i do 33 rokov. ktorí za
t ia ľ nc,.yhrali žiadnu súťaž. Ceny sll vo výške 
2 100 000 Ptas. Ďa lš ie informácie na adrese: 
XXVI Ccrtamcn Internacional de Guitarra 
.. Francisco T{lrrcga". Ayuntamicn to de Beni
cá~im. Espagna , tel: ( + 34 64)300 962. 

3. medzinárodná súťaž koloratúrneho spevu 
b ud e od 7. do 12. 9. 92 v Stuttga rte . Na súiaži 
~a môžu zúčastnií speváci všetkých h lasových 
kategóri! , ktorí ~a narodi li po 7. septembri 
1960 a po 7. septembri 1966. Ceny sú vo výške 
DM 36()(K). Ďal~ic in formácie: Sylvia Gcszty . 
H irdcrvcrc in der Kl assischen Gesangkunst in 
Deutschland. Postfach JO 15 16. W-7000 
Stuttgart IO, Ge rmany. fax: ( + 49 7056)4256. 
Klaviri~t i narodení 15. IO. 1962 a lebo po tom
to dátume môžu sllíažií o ceny OM 15 000, 
DM 16 000 a DM 5 000 na Medzinárodnej kla
vírnej sMaži Koln/Stiftung Tomassoni od 
l. do 15. JO. 92 . Uzávierka je 15 . júla . Ďa lšie 
in formácie: llochschu le flir Musik Kôln, Da
gobe rt strassc J8, W-5000 Ko ln , De utschland. 
te l: (+49 22 1) 124 033. fax: ( + 49 221) 1.11 
204. 

l . med zi ná rudná hudobná súťaž Vicde1i bude 
o d 21 . do 22. IO. 92. Ceny ;Ga hŕňaj ú medzinrt
rodné ko nce rt y . na hrúvanic a 25 000 šilín&_ov 
v hotovosti. Prihlásiť sa môtu klaviristi', l'tus
li~ti, violončelist i , flautisti a speváci do l. jú
la . Ďalš ie inťormúcie: International Music 
Compcti tio n Vienna. Fondation Jean-Frcdc
ric Per renoud. Coulon 6, C H -2000 cucha
tcl. Switlerl and, tel: ( + 41 38)259 93S. fax: 
( + 4 1 38)259 936. 

3. med:t;inárodná gitarová jar v Belgii , pre kla
sické gitary . bude od 21. 9. - 3. IO. 92 vo Wal
COllrtC a Bruseli . Ceny sú v hodnote 465 000 
I::JF. Prihlás i ť sa môŽu sólist i do 32 ro kov. uzá
vierka je JO. j(n1a. /\dresa: Printemps de la 
gu itarc - Concours internatio nal cloM. Pier
rc Denis. p lace du C hcf- Licu 9 Charlcroi-J u
met , Belgiu m. 

5. súťaž Castello di Ouino je ve novaná hor
nám . l lornist i. ktor í sa narod ili po 31. 12. 
1956 sa môžu prihlás iť do 3 1. júla . Súťaž bude 
od 7. do 12. septembra . Ďalšie infonmícic : 
Scgrc tcria dei ohcorso Caste llo di Duino , 
J40 13 Duino 30 (Trieste). It alia. 

NINA KRAMÁROV Á 

Operné show 
V BUDAPEŠTI 

Už niekoľko týžtlii ov sú na uliciach Buda
pešti husto vylepené kľásnc plagáty, ktoré 
oznamuj ú mimo riadnu udalosť, a to uvedenie 
V~rdiho opery A ida 3. - 4. júla v nctradič
no'tn , prostredí Né pstadiona a v netradične 

pompé:~;nej výprave. Prod ucentom a inšpirá
torom tejto koncepcie je Talian -Qiuseppc 
Raťfa a realizátorom Art Maí1agment Inter
national. Tejto mohutnej .. pastve na oči". 
ktorej od ro ku 1988 tlieskali už diväči sveto
vých miest ako Va ncouve r . Toronto, Sydney, 
Melbourne , Tokio , Mexic.o. kl!)ngkong, ~a 
te raz po prvý raz v E uróp<; oude tcšií Buda
pešť. St rcdobodom výpravy. na ploche 5 000 

m2. je 15 me trová sfinga - ktorä .. pricestuje" 
na lodi po Dunaji - ve rná · kópia originálu 
z Gize a bude obkľúčen á viacerými pyramída
mi. Niektoré prvky tejto mohu tnej výpravy, 
dosahujú až 25 metrov. O pravú atmosfé ru sa 
postará na jmod ernejšia svetelná a laserová 
technika a zvu kovú dokonalos i sprostredkuje 
J6 reprodukto rov s tromi miešacími pultmi . 

Z medzi národné ho obsadenia -- celko vý 
počcť tlč inkujúcich je viac ako l 50(1 osôb - je 
zatiaľ známa iba Kal ia Ricciarelli , predstavi
teľka titulnej postavy. Orchester, zbor a ba
le tný ~úbor .,zapožičiava-- $tátna opera v Bu
dape~ti ., JOZEF VARGA 

Toto rozšírené čís l o vyšlo vďaka fin ančnej podpore Spol
ku koncertných umelcov z prostriedkov určených na H e
xagonálu. 

l 
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SERVISHŽ 

VEČERY NOVEJ IIUDBY 1992 

Usporiadateľ: SWVENSKÝ HUDOB-
NÝFOND 
Hudobné Informačné ' 
stredisko 

Spolu usporiadatelia: 
VS Information S,rnce 
Brltsk.á rada 
Európsky kultúrny klub 
Festi.-al Melos-étos 
Magistrát m esta Bratisla." 
Mestské kultúrne stredisko Bratisla-
.-a 
MKC Zichyho palác 
Slo.-ensk.á muzlkologlck.á asociácia 
Slo.-ensk.á lllharmónla 
Slo.-ensk.á národná galéria 
Slo.-enský rozhlas 
Vysok.á škola múzických umení 

Sponzor: MinlsterstJ'o kultúry S R 

Pracovné podujatia: 
13.-14.6. WORKSHOP BERN-

HARDA WAMBACHA, 
SRN 

9.00- 12.00 John CAGE- preparo-
vanýklavír 

15.00-18.00 Vysoká škola múzických 
umeni, Zochova ul. 

15.-16.6. GENERÁLNEZHRO-
MAŽDENlE EURÓP-
SKEJ KONFERENCIE 
PROPAGÁTOROV NO-
VEJ IJUDBY- ECPNM 
Zichyho palác, V en túr-
ska ul. 

17.6. DEŇ OTVORENÝCH 
11 .00 DVERÍ 

(tlačová konferencia s 
hosťami festivalu, so 
slovenskými skladateľ-
mi, výstava partitúr a 
prehrávky slov. hudby) 

3.jún 
Spilská Nová Ves, MKS - Ko ncert Spol ku ko nc. 

um. SH Ú 
A. a Q. Hôlblingovci, J . Zsapka; A. Corelli, 
O. Ph. Telemann. A. Diabelli aď. 

SD Ko&ice, Smer - Vivat Rossini! (10.00) 
4. jún 
SND Bratislava - L. J. Hérold - L. Hertel: Márna 
opatrnosť, balet ( 19.00) 

SF Ko&ice - Záverečný koncert KHJ (19.30) 
l. Stravinskij, G. Puccini; SF, N. Meln ik , sopr., 
S. Somorjai, ten., J . Dzuro. bar., J . Somorjai, 
bas. d ir. O. Dohnányi 

DJZ Pr~v - J . Sli tr - J . Suchý: Sesť žie n He nricha 
VIII. ( 19.00) 

MKS Humenné - ko ncert Spolku koncertných um. 
SHÚ 
A., Q. Hôlblingový, J . Zsapka 

S. jún 
SND Bratislava - J . Offenbach: Hoffmanove po

viedky, l. premié ra (19.00) 
SD Kollc~, Smer - G . Rossi n i: Barbier zo Sevilly 

(10.00) 
S. Prokofiev: Peter a vlk ( l 0.00) 

6. jún 
SND Bratislava - J . Offenbach: Ho ffmanove po

viedky, 2. pre miéra 
SD Koiice - P. l. Caj kovski j: Spiaca krásavica 

(13.00. 19.00) 
DJGT Banská Bystrica - G. Puccini: Tosca (19.00) 
DJZ Prdov - J . He rman: Hello, Dolly! (19.00) 
?.jún 
Mlrbachov palác, Bratislava, Slovkoncert - B. Mar

cello, W. A. Mozart. Ch. Gounod , G. Verdi, G. 
Puccini (10.30) 
M. Repková, soprán, V. Kubovčík. bas, B. Ju
haňákov:l, klavír 

SDKo&lce, Smer -S. Prokofjev: Pe te r a vl k (14.30) 
l . jún 
SND Bntlslava - J . Offenbach: t-loffmanove po· 

viedky ( 19.00) 
So Kolkt - E. Kálmán: CardMová princezná 

( IO. OO) 
9.jún 
SD Koike - G. Ve rdi : Traviatta (19.00) 
ScúdloSmer - Vivat Rossini IOOX (18.00) 

III. ROČNÍK 
Bratislava 13. -19. júna 1992 

Sl~nenský hudobný 
', fond, Fuč~ova 29 

9.6. JOHN CAGE: PRED-
9.)30 NÁŠ KA 

" 
Slovenská národná ga-
léria 

'-
Riečna l 

15. 6. koncert účastníkov 
'\, 

17.00 woikshopu 
V~ MU (o. i. Nora Slaničll.ová; , 

študenti z SRN) 
John CAGE - skladby 
pre preparovaný klavír 

20.00 JOHN TRBURY, kla-
Klarisky vír, Veľká Británia · 

CAGE: Music of Ch n-
gesBook7 
FELDMAN: Extension 3 
CAGE: Water Music 
WOLFF: For Pianist 
CAGE:One 

ľ -
CARDEW:February 
Pieces 
Material 
Winter Potatres 
Volo Solo 
Unintended Piano Mu-
sie 

16.6. AND RÁS WILHElM, 
klavír, Maďarsko 

17.00 Súbor AGON (Praha) 
Rozhlas CAGE: In a Landscape 

for Piano 
The Perllous Night for 
Prepared Piano 
Suite for Toy Piano 
Sonata for Clarlnet 
Two Pastorales for Pia-
no 
Concerto for Piano and 
Orchestra 

20.00 BER.NiJARo WAM-

.... 
DJ GT Banská Bystrica - G. Verd i: Nabucco ( 19:-(J(ij
DJZ Pr~v - O . Fclcrna n: Sta rá ko média ( 19.()()) 
IO. jún 
SND Bratislava - P. l. Caj kovskij: Labutie jazero 

(19.00) 
ŠD Košice - P. l. Caj kovskij: Spiaca kr{tsavica 

( 10.00) 
ll. jún 
DJGT Bans ká Bystrica - G. Do nizetti : Favoritka 

(18.30) 
ŠKO Zllina - Spev{lcky recitál Olivia Stapp (USA ) 

(19.00) 
M. Amaliato. klavír (Tal.) 
Z piesňovej tvorby R . Straussa 

ŠF Košice, Rak. kon~. - Ko ncert pri prflcžitosti 
otvorenia rakúskej knižn ice v Košiciach 
SF, T . Kovács. husle. dir. J . Wildner 

12. jún 
S F Bratislava - Koncert talentovaných detí s o rches

trom SF ( 19.00) 
ŠD Košice - J . Stra uss: Cigánsky barón ( 10.00) 
DJZ Pr~v - R. Friml : Kráľ tulákov, l. premiéra 

( 19.00) 
MKS Bojnice, Slovkoncert - Slovenský ko rno rn) 

orcheste r. B. Warchal, G. F. Händel. G. B. Sa
martini, l. Zeljenka, L. Ja náček 

13. jún 
NS Bratislava - E. Kálmán: Cardášová princezná 

(19.00) 
14. jún 
Mirbachov palác, Bratislava - Koncert Spolku slov. 

skl. J. Scdláfová, P. Rula. P. Martinček. Brat. 
dych . kvin teto; l. Konečný, V. Novák , P. Mar· 
tinče k , P. Simai, P. Malovcc ( 10.30) 

DJZ Pr~v - R. Friml: Kráľ tulákov, 2. premiéra 
(19.00) 

IS. jún 
NS Bratislava - L. Tolcsvay - P. Muller. P. Muller 

ml. : Evanjelium o Má rii (19.00) 
ŠD Ko~lce - A . Vlad igerov: Vlk a sedem kozliatok 

( IO. OO) 
DJZ Prešov - Lipt. Hrádok - J . Slitr- J . Suchý: Sest 

žien llcnrit-ha VIII. (19.00) 
Hudobná sil-n Br at. hradu, Rak. konz. - Sláčikové 

kvarteto ) ~dt a;il 
MKS Žia r ·na·d Hronom, Slovkoncert - Eugen Pro · 

chác, vio1ončelový recitál, T. Gaál. klavír ( 19.00) 
16. jún 
NS Bra tislava - L. Tolcsvay- P. Muller: Evanjelium 

o M árii ( 19.00) 
ŠD Košice, Smer - A . Vladigerov: Vlk a sedem koz· 

liato k ( 10.00) 
Trenl'lanske Teplice, Kúp. dvorana - Husľový reci· 

tál Pe ter Michalica, T. Gaál. k lavír 
Slovkoncer t 
17. jún 
SND Bratislava - M. Ničík: Svetlo v tme, balet 

(19.00) 
ŠD Ko&ice - G. Rossini: Barbier zo Sevilly (19.00) 
DJZ Prdov - R . Friml : Kráľ tulá kov (19.00) 
SLK Lúl'ky - Peter Michalica, husľový recitál 

(18.45) 
Slovkoncert T . Gaál , klavír 
NS Bratisla va - L. Tolcsvay- P. Mulle r. P. Muller 

ml.: Evanjelium o Má rii (19.00) 

\ l 

\ 

Moyzes. sieň BACH, klavír SRN NORASIANIČKOVÁ, 
CAGE: Etudes Australes klavír 

17.6. DEŇ 01VORENÝCH MARIÁN REHOR, ba-
11.00 DVERÍ rytón 
SHF (tlačová konferencia s JOHN CAGE A JEHO 

hosťami festivalu, so SÚČASNÍCI (1935-45): 
slovenskými skladateľ- HUDBA PRE PERKU-
mi, výstava partitúr a SIE 
prehrávky slov. hudby) CO WELL: Pulse 

20.00 STANISLAV ZAMBOR- CAGE: Forever and 
'~arisky - SKÝ, klavír (Bratislava) Sunsmell 

' BOKES: Prel úd iá a fúgy Am o res 
\ . 

(výber) Living Room Music 
" BE~: Noktumá - HARRISON: Song of 

premiéra Queztecoati 
SIXTA: Piano Sona ta CAGE: Second Con-

\ MESSIAEN: Vingt r~ struction 
gards sur l'enfant Jesus 19.6. JOHN CAGE: PRED-

18.6. ULRlKE BRAND, vio- 9.30 NÁŠ KA 
17.00 lpnčelo, Nemecko SNG 
Klarisky MARTIN ERD MANN, 17.00 VENI (Bratislava) 

klavír, Nemecko Klarisky DANIEL MATEJ, um~ 
CAGE: Quest for Piano lecký vedúci 
59112 Seconds for a BURLAS M: Radio 

·~ Stri ng Player Plays (premiéra) 
FELDMAN: Piano Pie- MATEJ: ("Nikabrik" or 
cel953 "Trumpkin"?) (premié-
Duration 2 for Piano ra) 

' and Violoncello POKORNÝ: Brittle R~ 
CAGE: One5 for Piano lations ·- N. N. for Piano A YRES: Oboe and Pia-
Etudes IJ9reales for Vio- no 
lonceUo ADAMÍK: Shading 
For Paul Taylor and SKEMPTON: The La-
Anita Dencks for Piano ment and FareweU 
BROwN: Music for CAGE: Music for Three 
Violoncello and Piano 20.00 CHRIS NEWMAN, Veľ-

Klarisky ká Británia 
20.00 PERCUSSION GROUP MICHAEL FINISSY, 
Rozhlas PRAGUE Vel'ká Británia 

AMY LYNN BARBER, performance 
USA, umelecká vedúca Stav k 12. 5. 92 • 

AVÍZO 
··~ SLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY 

\ pricbl'hu \trmhtich dní augusta a septcm· 
bra t. r. uskutoční ~a' podtatranskej oblasti 
1aujímav} cyklus organmoých koncertm. kto· 
rj budl' nhalnim prí~pe,·kom k Roku stre
doeurílpskeho baroka. nerom tohto c~·klu 
je: 

l. predsta,il naše cenné nástroje širšej i me
d;,inárodncj ' ercjno'ili 

2. upriamil na ne pozornosť historikm· a pa· 
miatkarm 

.1. prispieť k hudobnému žhotu celého re
gi(ínu 

.a. posk)1núf Lainterc~ovan)·m turistom kul· 
túrnc ')"iitie 

5. prostredníctmm pol\'an)ch umelctn pri· 
spief k propagácii organo,ého interprt"
tačného umenia. 

\ ' tomto c~klc ')stúpia koncertní umelci 
1 ( 'SFH, Talianska, Rakúska. t•orska. l'red 
kaid)m koncertom náš popredni odborník 
na problematiku historick}ch organm· Or. 
1\. \\u rm prcdne01ie Ú\Odné ~ Im o. pro'llred· 
ních·om ktorého prítomných poslucháčO'' 
1o1námi ~ ná~trojom. ~ta,·itdom a s jeho nu· 
km)mi nláštnoslami. Koncerty sa uskutol'
nia ' tichto lokalitách: 

Niplnka Ora\ského hradu, IH. stor. 
Kostol \'šcchs,ät)ch ludrmá (rím.kat.) lle
micher 169.& 
l.iptmski Ján (rím.kat.), Zorkmski 1721 
Liptovski· ~häti· kríž (ev. a v.), 17M~ 
Matejo,cc (e\. a \,), Podkonick)· 182..1 
Žakovce (rím.kat.), 1665 
;\larkušm·cc (múLcum hudobn)ch: nástro
jo,'), 18. stor. 
Spišská Sobota (rím.at.), Dobko"icz. 1663 
~mrečan~· (rím.kat.), Podkonicki 1750 
Veterná Poruba (e,·. a, ,), Zorkm·skS', 18. stor. 
Záujemcovia o tieto koncert;· sa môžu infor
mo,·ai na adrese: 

Spolok koncertných umeleo' pri Sll(i, MI
chalská IO, 815 .16 Bnuisla\a, Tel.: 07/.U O.l 
66 • . u 52 Ol, ra~: 00427/.13 Ol 88 

llllOBA A BAHOI\0 

Pri príležitosti Roku stredoeurópskeho há
roka, poriada Spolok koncertll)ch umcléot 
pri S ll (l c~·klus komorn5ch konccrto'' kon· 
ccrtnej sieni Bratisla,ského hradu. 
Koncerty sa uskutočnia \id~· ' utorok o 19-JO 
h ' čase od l. 9. 92 do l. 12. 92 (t. j . l. 9 .. H. 
9., 15. 9., 22. 9., IJ. IO .. 20. IO., 27. IO., .l. ll., 
IO. ll .. 17. ll ., 24. ll., l. 12.). V rámci tohto cyk
lu sa preds ta\ ia slmcnskí interpretační 
umelci: Bratisla,·sk.í sólisti, J ozef Zsapka, 
I<Jimila 7~jíčk<ná, Ján Vladimír Michalko, 
Eugen Prochác, llana Šašinmá-Satu11má, 
Ferdinand Klinda, han Sokol, llaniela Ru
!>Íl, Ján S lá,ik, b ·a Blahm·á a ďalší. 

Spolok koncert ni ch umelcm pri Sll(1' SPQ

Iuprácl s Mcstsk.)·m kultúrnym strcdiskmn 
' Bratisla\c a lludobno-informačn\m !>Ire
diskom Slovenského hudobného. fondu, 
usporiada ' čase od t.J. 7. - do 31. 8. 1992 Cl k
lus komorn)·ch koncerto,· PONllEtK\' 
\ ' KL\RISKÁCH (\id~ o 19-10 h). 
\'rámci tohto e)'klu sa predsta\ia: 
IJ. 7. - Slmenské d\cho,·é k\inteto 
20. 7. - Jirí Bárta _·,iulončelmi· recitál 
27. 7. - \1adisla' Brunner- Oa u' to''\ n~itál 
.l. 8. - Koncert \ Ítazo,· I<Jinadsk~j inter

pretačnej súťaže "Les Hecontres 
Musicalcs Tchcque!> et Slmaque .. : 
Anne St. Dennis - soprán, Manue
lla Milani - husle 

IO. 8. - Koncert účastníkm l\ledlinárod
nich interpretačnich kur-LO\ -
Piešfany 

17. 8. - l\larián Phka- kJa,írn~ rl'Citál 
24. 8. - Koncert štipcndisto,· SHf. 

Agnesa 'l óthová - soprán 
Judit Maeečk<ná- čembalo 

.ll. 8. - Mo~7CSO\O k\artcto 
Kubínom kvarteto 

Zmena programu \')hradená 
-mj-

e Iohoroált DeA ..alieklltol ildp1nidotl pre uporiaduie llollcert• 7 • ._. ,, r. ' lwaeennej .._. .... tld ee .......... MJelwl .... .u IUia • 1111••••• pr1fnvUa pre '-to 
králi)" IYiatok .,...,_.. ....._, ••••••• allta*vv'm ,....., oAon • ...._.. 
.. ..,•••• • tuelll61 oAon. Z...alll•aw.t m.toll ..-...t tlullp1 Uvotl- ...U 
tUtodolaal~.,..,_......., .......... .,..... .... ~ e.lfdla..,_JecL 
ifeh .. adobDflwv a taaet\aOioY. L G. 
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HEXAGONÁLA 

Prof. Zinoketič Jelena, doktor 
ried, tajomníčka Zt'äzu sklada
tel'ot' lfknúiny. 

Absolt'Ot'ala Kyjet'ské konzer
t'atórium (historicko-teoretickú 
fakultu) i ašpirantúru na ňom. 

Kandidátska dizertácia- Sha
kespearot'e tragédie " hudbe 
dramatického dit'adla. 
Doktorská dizertácia - Súčasný 
uJaNinský symfonizmus. 

Má články J'O t'edeckých zbor
níkoch, knihy (mimo iné Dyna
mika obnoJY) o súčasnom ukra-

)inskom symfonlzme, o tt'orbe 
ukrajinských skladateľof', Keby 
bol Čechot' hudobníkom), učeb
nice (ako spoluautor) teórie 
ukrajinskej hudby. Vystupuje 
ako hudobný kritik na strán
kach časopisot' Sot'etskaja muzi
ka, Muzika," norinách. 

Na Kyjet'skom konzenatóriu 
t'edie Katedru teórie hudby ná
rodo" Ukrajiny. Prednáša o sú
časnej hudbe, teórii ruskej hud
by, J'edie ašpirantot', riadi kurz 
hudobnej kritiky. 

Na 8. rjazde ZS ZSSR JYStúpJ. 
la ako autor not'e) ústaty, na
tThnutej lfknúlnou. Počas pre
chodného obdobia SKO (Zf'äzu 
skladateľských organizácii) 
a tytt'ánmla notých štruktúr na
miesto ZS ZSSR bola " koordi
načnej rade SKO koordlnát~ 
rom pre hudobnú J'edu "SKO. 

Je laureátkou MlnJsterstJ'a 
tySOkých škôl lfknúlny za naj
lepšiu týskumnú úlohu (knlba 
Dynamika obnoty, tyd. Muzlčna 
lfknúina, 1986). 

PREMENY HUDOBNEJ UKRAJINY 
V čase Prehliadky mladých umelcov v Žiline privftali sme medzi nami prof. Je

lenu Z i no ke v i č , tajomníčku Zväzu skladaterov Ukrajiny, ktorá priniesla n' vrh 
dohody o spolupráci medzi Slovenskou hudobnou úniou a Zväzom skladaterQv 
Ukrajiny. Táto dohoda bude v najbiWom čase parafovanL J ej prftomnost' sme vy
ufili na rozhovor o súčasnej situácii nd ich východných susedov. 

- Zväz sk ladat eľov Ukraj iny má v súčas
nost i asi 300 členov- skladateľov i hudobných 
vedcov. Svoje oddelenia má v mestách: Ky
jev, Charkov, Ľvov , Odesa, Doneck, Dnc
propctrovsk, na Kryme . Každé oddelenie má 
svojho predsedu , všetci predsedovia tvoria 

- Pred rokom, v apríli 1991 na 8. zjazde so
vietskych sk ladateľov ukrajinská delegácia 
vystúpi la proti novej ústave ZS ZSSR, ktorú 
predložila Moskva, pretože v podstate zacho
vávala unitaristický princ!p výstavby ZS 
ZSSR - s podriadením Moskve . Ukrajina na· 
vrhla variant ústavy: ZS ZSSR (vtedy ešte 
ZSSR existoval) sa chápal ako spojenie nezá
vislých sk ladate ľských zväzov, bez podriade
nia cent ru ; riadiacim orgánom by bola koor
di načná rada , tvorená všetkými predsedami 
národných zväzov skladateľov. Predpokladal 
sa posun tohto Zväzu skladateľských organi
zácií {SKO) na medzinárodnú úroveň . Zjazd 
takúto ústavu schváli l a bolo určené prechod
né obdobie na reorganizáciu ZS ZSSR na no
vú štruktúru . O niekoľko dní - 15. - 17. IV. 
1992 v Ruze (pri Moskve) sa bude konať za
kladajúca konferencia s právami zjazdu, na 
ktorej sa bude posudzovať otázka vytvorenia 
Medzinárodnej asociácie skladatefských or
ganizácií (MAKO) a jej ústava. Deklaráciu 
o úmysle vytvoriť MAKO , podpísali vo febru
ári 1992 zástupcovia všetkých národných 
skladateľských zväzov, teraz už nezávislých 
štátov bývalého ZSSR (vrátane Pobaltia, Ar· 
ménska, Gruzie, Azerbajdžanu). MAKO bu
de otvorená pre vstup (i vystúpenie z nej) tvo
rivých zväzov ktoréhokoľvek štátu. Táto~.,.. 
fc rcncia dá fakticky poslcdnú •bodku za exis
tenciou Zväzu skladatefov ZSSR. ~ 
otázk.ami, ktor6.zrejme,aunojQ •. bude i otáz
ka majetku bývalého ZS ZSSR. Ruský zväz 
skladateľov sa momentálne vyhlásil za maji
teľa celého majetku a všetkých štruktúr býva
lého ZS ZSSR na území Ruska. Týka sa to aj 
vydavateľstva Sovietsky skladateľ (teraz Ru
ský skladateľ) a časopisu Sovietska hudba (te
raz Hudobná akadémia podriadená Rusku) . 
Nie je to celkom spravodlivé, lebo na vytvo
renie týchto štruktúr vynakladalo peniaze 
nielen Rusko, ale aj ostatné tvorivé zväzy, 
vrátane ukrajinského zväzu skladateľov. 
Zrejme by malo isť o určité práva, na ktoré 
by si mali robiť nároky v týchto štruktúrach 
bývalého zs zss~ i zväzy skladateľov býva
lých republík. Podľa všetkého na konferencii 
tieto otázky zaznejú. 

Pani Zinokevič, pokúste sa stručne charak
terizovať súčasnú situáciu na Ukrajine. 

- Pred dvoma rokmi sa konal zjazd Zväzu 
skladateľov Ukrajiny, na ktorom sa prvý raz 
uskutočnil i voľby predsedu Zväzu skladate
ľov na demokratickom základe (predtým ho 
prakticky "vymenúval" ÚV KSU) a bola pri
jatá Ústava ZSU (predtým takáto ústava ne
existovala - bola Ústava ZS ZSSR). Zväz 
skladateľov Ukrajiny sa stal samostatnou or
ganizáciou, nezávislou na Moskve. Predse
dom ZSU sa stal Jevgenij Stankovič. Nakoľ
ko život sa teraz mení a stáva sa zložitejším , 
aj Zväz sk ladateľov Ukraj iny - jeho štruktú
ra, smery jeho činnosti sa budú meniť . No 
všeobecne panuje mie nka, že ZSU je potreb
ný. Je zárukou prežitia skladateľov a hudob
ných vedcov v našej ťažkej dobe, jeho úlohou 
je profesionálna a sociálna ochrana jeho čle
nov, organizovanie fes tivalov súčasnej hud
by, skladateľských súťaží , stretnutí tvorcov , 
sympózií , seminárov. Jednou z najväčších 
udalostf uplynulých dvoch rokov bol Medzi
národný festival ukrajinskej hudby (uskutoč
nil sa už dvakrát, tretí bude v októbri !992). 
Festival sa koná .každoročne, zúčastňuj ú sa 
ho aj skladatelia ukrajinského pôvodu, ktorí 
žijú v zah raničí a ako hostia - skladatelia 
z rôznych štátov. V rámci fes ti va lu sa usku
točňuje súťaž sklad ateľov. Sú ťaž je tématic
ká. V tomto roku sa jej zúčastni l i diela napí
sané v rokoch 1970-90, venované Ukrajine. 
Ďalšie sllťaže budú späté s témou Ccrnobyľu 
a hladomorom v roku 1932. 
Finančná situácia vo ZS nic je ľahká , tak 

ako v celej kraj ine. No je nádej na jej stabili
záciu vďaka výnosom prezidenta, podľa kto-
rých: ' , 
l. všetky tvorivé zväzy sú oslobodené od dani, 
2. zvyšujú .sa sadzby z odmeny skladatel'om 

pri nákupe ich diel Ministerstvom kultúry 
alebo pri ich vydávaní , 

3. tvorivým zväzom poskytuje štát pomoc 
prostredníctvom fondov {vo ZSU cez fond 
Muzrand). Stát tiež vyčleňuje peniaze 
z rozpočtu na udržiavanie aparátu ZS 
(aspoň zatiaľ). 

Ktorí skladatelia dnes reprezentujú súčas
nú ukrajinskú hudbu? 

- Najzauj imavejš! ukrajinskí skladatelia, 
ktorých diela zaznicvaju na medzinárodných 
festivaloch v,E urópe a USA sú: Valentín Sil
vestrov , Valentín Bibik, Miroslav Skorik , 
Jevgeni j Stankovič, Vitalij Gubarenko, Ľud
mila Dyčko , Vladimir Zubickij, Ivan Kravic. 
T í, ktorí vstúpili do hudby v 60. rokoch 
(napr. Silvestrov, Bibik) ako prví vyskúšali 
vtedy "zakázané" druhy techniky - dodekafó
niu, serializmus, kvantilizmus, konkrétnu 
hudbu. Ich diela sa vo vlast i nehrali , boli kri
tizovaní ako šíritelia buržoáznej ideológie. 
Teraz sa dožili uznania , hraj ú sa , píše o nich 
kritika. V súčasnosti sa v hudbe uk raj inských 
skladateľov využívajú všetky druhy sklada
teľských techník , ani jedna nic je vedúca, 
vzťah k nim je daný umeleckými úlohami (ok
rem vyššie uvedených je to sonoristika, alca
torika , minimalizmus, polyštylistika) . 

Aká je situácia v oblasti spoločenského 
uplatnenia hudby, na koncertoch, v hudob
ných časopisoch, vo vydavateľstvách , ako fun
guje hudobná kritika a pod.? 

- Problémy súčasnej ukrajiny hudby sú 
zrejme rovnaké ako u vás: 
- ťažkosti s interpretáciou (je to drahé, treba 
hľadať sponzorov), 
- slabá návštevnosť koncertov (inflácia , dra
hota, ľudi a šetria). 
Jediný hudobný časopis na Ukrajine je Muzi
ka, vychádza raz za dva mesiace. Je určený 
pre profesionálov i amatérov. Hudobné novi
ny ako vaše neexistujú. Vychádzaj(• spoloč
né kultúrne noviny: 

- Kul'tura i žizií, raz týždenne , maj u Sekretariát ZS, takže všetky rozhodnutia sa 
8 st Ípcov , jede n z nich je vyhradený pre hud- prijímajú kolegiálne. demokraticky, s ohľa-
bu (no nic v každom čís le), dom na záujmy každého oddelenia. ZS má 
- Kurier muz (Kyjevské), vychádzajú raz tvorivé komisie: inštrume ntálnej hudby, zbo-
mesačne, majú 8 stfpcov, píšu ve ľa a ostro rovcj , hudobného divadla , folklóru, maso-
o hudbe. vých žánrov, estetickej výchovy (hudba pre 
- Vydavateľstvo Muzična Ukrajina (Hudob- deti) , hudobnej vedy a mládežnícku komisiu. 
ná Ukrajina) takmer úplne zastavilo činnosť Každý hudobný vedec i skladateľ sa môže zú-
prc nedostatok papiera. Hlavným rcdakto- častňovať na práci ktorejkoľvek komisie, kto-
rom časopisu Muzika je Eduard Javorskij . rá zodpovedá jeho tvorivým záujmom. Ok-

Ani hudobná kritika teraz na tom nie je rem toho môžu vytvárať vo vnútri Zväzu svo-
lepšie. Predtým sa jej nedarilo , lebo sa ne- je neformálne zoskupenia- podľa zhodnosti 
smelo otvorene písať a existovali v nej prak- estetickej platformy a štýlu. Ak chce sklada-
lieky iba dva žánre: dityrambický a in formač- teľ počuť názor kolegov na svoje nové dielo, 
ný. Teraz je situácia iná- smie a písať ot vo- prezentuje ho na zasadaní komisie . Záujem-
renc, ale nie je kde uverejňovať. Ten kúsok ca o vstup do ZSU tiež mus! prezen tovať svo-
miesta, ktorý je vyhradený kritike v novinách je diela na príslušnej komisii a získať jej od-
je venovaný iným materiálom, hoci tiež spä- porúčanic. Strukturálnc čast i ZSU sú Muz-
tým s hudbou: veľa sa píše 0 hudobníkoch, fond (finančne - ekonomická základňa Zvä-
ktorí boli prenasledovaní v 30. a 40. rokoch, zu) , Muzinformcentr (organizuje propagáciu 
objavuj ú sa nové fakty, men~, píše sa 0 tých, tvorby sk ladateľov , festiva lov, predvedenia). 
ktor! svoj ho času cmigrôvan ·· a teraz žij ú ZSU má dom tvorby - Vorzeľ (pri Kyjeve). 
a pracujú za hranicami Ukraj ín}': M sl ím , že Zdalo by sa. že teraz musí všet ko žičiť roz-
až sa všetk y tieto biele miesta zaplnia a Sl'O" voju národnej kultúry. Bola vyhlásená du-
ločnosť sa nasýti nových informácií, kritika chovná obroda národov, neustále sa na všct-
bude môcť zaujať svoje miesto a plniť svoju kých úrovniach d~klaruje nevyhn111n~t. roll:· 
úlohu v plnom rozsahu. voja národne! kultúry. No zatiar sú to iba 

Priblížte nám teraz ukrajinskú muzikoló- deklarácie, pretože: 
giu... 1. na prvom mieste naďalej zostávajú politic-

Na Ukraj ine je silná hudobná veda. Naj- ké problémy (delenie Cicrnomorského flotu , 
známejší vedci pracujú na Kyjevskom kon- vytvorenie armády, problém Krymu) a nielen 
zervatóriu (je to vysoká škola ; na Ukraj ine je kultúrne, ale aj ekonomické problémy zostá-
5 konzervatórií a asi 20 hudobných učil íšť - vajú v pozadi ; 
stredných odborných hudobných škôl) a na 2. Hlavné miesto v porovnaní s ostatnými 
-ú:;tave umcno;edy AkadGmie viedlJkl]ljiny. umeniami má literatúra, keďže spisovatelia 
Na konzervatóriu sú 3 katedry hudobnej his- sú hlavnými ideológmi : okrem toho problém 
tóric (histórie ukraj inskej hudby a folklóru, ukrajinského jazyka , vyt lačeného Rusmi je 
histórie hudby národov Ukraj iny, t. j. všct- skutočne bolestný a naliehavý problé m; 
kých národností, ktoré žij ú_.na Ukraj ine a his- 3. Hudobná ncgramotnosť (v širokom slova 
tóric zahraničnej hudby), katedra huäobnej zmysle) väčšiny tých, od ktorých závisí'osud 
teórie , katedra kompozície. Vedúcimi kate- hudobnej kultúry - dokonca aj v takej elitnej 
dier sú: --.. • časti spoločnosti , akou sú spisovatelia. Pre 
- histórie ukraj inskej hudby _ prof. Dr. Ivan väčšinu z nich, národnú hudobnú kultúru 
Lešcnko , predstavuje fo lklór. Profesionálna kultúrna 
- histórie zah raničnej hudby - prof. Dr. Ma- tvorba (okrem piesní) sa nechápe ako du-
rína Cerkašina, ~· chovný majetok národa. Hudbe nerozumia , 
- histórie hudby národov Ukraj iny _ prof.. súčasnú hudbu nechápu a z toho vyplýva mi-
Dr. Jelena Zinokevič nimum pozornosti voči nej zo strany ideoló-
- hudobnej teórie - p~of. Dr. ivan Kotljarcv- .gov a funkcionárov. O to viac vzrastá zodpo-
skij , _ - . / vedn osť ~a~otn.ých ~udobníkov, ktorí musia 
- kompozície - Jevgenij Stankovič. ' prekonal .tuto sttuác1u. . . . , 

ústav Akadémie vied Ukrajiny' riadi Ale- z.rskamm samosta!nosll Ukrajmy 1 dalších 
xandr Kostjuk . ústav AV má svoje vydava- kra~in b~valého S~v1ets~eho zv.azu, meni sa 
teľs t vo Naukova dumka (Ve9ecké myslenie), zreJ~e aJ pos.'aveme Z~azu ~ov1et~ky~h skla-
kde sa vydávajú práce hu~bných vedcov. datelov. A,ká Je vlastne s•tuác1a s byvalym cen-

Ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúce od
povede na moje otázky, prostredníctvom kto
rých dostávame čerstvú a zasvätenú informá
ciu o hudobnom živote vo vašej krajine. Chce
te d te azda niečo dodať? 

- Máme dohodu s p. Lapšanským, že napí
šem o tom, ako bude prebiehať táto prehliad
ka. Priviezli sme k vám návrh dohody o spo
lupráci medzi Slovenskou hudobnou úniou 
a Zväzom skladateľov Ukrajiny. Dúfame, že 
táto spolupráca bude obojstranne užitočná 
a plodná. 

Pripravil MARIÁN JURfK Svoje vedecké zborníky vydáva konzervató- tr~ a vztah k Moskve? 

rium (ak o ne maj ú slovenskí hudobní vedci r-~--------------------------------., 
záujem, môžeme vám ich posielať). Každo-
ročne sa usporiadajú rôzne konferef!Cle -
miestne i medzinárodné. Teraz sa koná v _Ky
jeve konferencia, venovaná N. V. Lysenk~i OBRATOM NA OBRAZOVKE 
v súvislosti so 150. výročím jeho narodenia. ..: ~ 

'Prívalluxo". p6vodom z osvetľovacej techniky, neodškriepiteľne potvrdzoval prftomn:Jsf[ilmárov 
·:-, v ! ilinskom dome umenja Fatra. Teda z priebehu Festivalu mladých Hexagonály zrejme vzniká tele· 

vízny šot, správa, informácia, nebodaj reportát, ktorú bohviekedy uzrieme, ak vóbec .. . 

V marci sa usk utočni l a spoločná konferencia 
v Minsku - " Domá'ca avantgarda v kontexte 
svetového umenia", po 20. apríli spoločná 
konferencia v Peterburgu - "História soviet-
skej hudby - pohľad z 92. roku". Koncom 
mája sa má uskutočniť sympózium s americ-
kými kolegami o otázkach metodo lógie hu
dobnej histórie a teórie (Moskva - Kyjev) 
a konferencia venovaná Rossinimu (medzi
národná - Kyjev). Teraz, keď uzatvárame do-
hodu medzi Slovenskou hudobnou úniou 
a Zväzom skladateľov Ukraj iny, radi by sme 
privítali na našich konferenciách i sloven-
ských hudobných vedcov. V máji bude festi-
val "Sk ladateľská mládež Ukrajiny" , ktorého 
sa zúčastnia aj zahraničn í hostia. V júni bude 
stretnutie vc'nované tvorbe ukrajinských 
a francúzskych sk ladateľov. 

Aká je organizačná štruktúra vášho Zväzu, 
ako sa na jeho práci uplatňujú jednotliv l čle-
novia, najmä žijúci mimo centra? 

Velké, prevefké holo moje pre",yapenie, keď som v pia lOk večer 15. mája na obrazovke programu 
STV zazrela dôverne známu žilin~ú scenériu s celou plejádou defilujúcich mladých inlerprelov. · 
ktorých sme sledovali pred mesiacom na prehl iadkovom pódiu . Neuveri teľná pružnosť v distribúcii! 
Ale nielen 10. 1cn1okrá1 IOtiž nešlo o akad;; mick)' dokument alebo šablónovite narežírovanú sním
ku. Pod tllulom l' rítežitosl'... a čo 'ďalej , sa qdv[jal nekonvenčným. sviežim štýlom skoncipovaný 
dokumen!. ktorý dal príleži tosť niekoľkým <~m~cim i zahraničným mladým pr01agonistom pre· 
hliadky pohovoriť o sebe a ~a seb<r. Autorom n~met u je Murián Lapšanský, ktorý je zároveň spolu 
s Evou Bartovičovou-Holubanskou aulorom !.cenára . Snímku režíroval Roman Petrenko a kamera
manom - treba podotknúť. že s výrazne nápadí1ou. variabi.lnr u op1ikou. je Tibor Setický ... Dej" sa 
niesol v znamení niekoľkých okruhov otá'tek. adresovaných zúčas tneným interprelom (napr. čo 
znamená úspech. stáva pre umelca ~·čo pre ~woju knriéru robÍie; o1ázky managemantu; uživí vás 
hudba'! a1ď ... až po Hexagonálu a jej vyznaní: .. ). Odpovede boli aulentické. nešlyiizované, nerea
lizovali sa v strohom štúdiovom proslredí. ale boli >nímané .. v leréne" (interiér hOl elovej izby. auta. 
snack bar, stan ica ... ). Tak lo ladený a 1ak1o adjustovaný dokumen! mi sk utočne zaimponoval. Pre
zenluje nové pohľady a hľadačský nerv svojich tvorcov. svieži závan. klorý v dnešnej kultúre neži· 
čiacej dobe viac než po1eší. 
P. S. Dodruoi'ne som sa dozvedela. t e omí promptnosť v zaradení má .. na svedomf" aj sríkromná 
firma A BRA A rr Agency. ktorá snímku realizova/ana objednávku S KU Sl /Ú. 

L Ý DIA OOHNALOV Á 
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O potrell.e :.ti<)'(tnotenia 
\ . ' ~ -~ 

lmcJeclut interpretácia je H."C IIC~llliCrnc -\\' pQlll -: SltlliO:trCjlll~ za predpokladu technic
zJožitá, vedecky dosiaľ dostatočne neprebá- . \kej suverenity, Zvládnutia otáZok štýlu, for
daná, podlieha prudkému vý\'oju a diferen- " into jazyka skladateľa aOľ. :-interpret nielen 
covanému pohľadu jednotlivých osobností • ožl\'uje mme dielo, ale transformuje ho do 
zúčastňujúcich sa na procese hodnotenia. živej iyu~ovej podoby a stáva sa vykladačom 
To, čo sme sa donedávna učili o zmysle a po- diela a ča~ rozhoduje o jeho osude. 
slaní kritiky, či hodnotenia, je už minulos- V tomto príspevku mi však nejde o poJičky, 
ťou. Pochopiteľne, možno sa z nej poučiť ale o uvedom~vanie.si.príčin stagnácie ria"(ej 
a nasmerovať naše kritické myslenie k pod- hudobnej kritiky v minulosti, o trestuhoCJ .. 
state umeleckej interpretácie. V tomto sme- nosti mať vlastný názor, o potleranie'kriti""'-
re nlijdôkladnejšie je prepracovaná oblasť kých osobností. Veď už len akákoľvek kriti~ · 

· interpretácie starej hudby, ale 1\i tu nové ka na margo bývalých prehliadok v Tren-
osobnosti prinášl\iú nové diferencované po- čianskych Tepliciach Yldy zapadla pra-
bľady, ktoré treba akceptovať. Predmetom chom, resp. rozhodujúcimi aktérmi nebola 
kritiky a kritického hodnotenia nie je však akceptovaná. Darmo sme volali o potrebe 
úzka špecializácia, ale zaujímanie postoja hodnotenia, o potrebe účasti pedagóg~ na 
k celému jestvujúcemu bohatému spektru takýchto prehliadkach, o potrebe ·.názoro-
hudobných štýlov, výrazových prostriedkov, vých a myšlienkových konfrontácií. Veľmi 
druhov a žánrov hudobného umenia. Po ro- dobre sa. pamätám, ako sa v našich kritikách 
koch sledovania interpretačného umenia, si nechcelo nič počuť o štýlovosti, o zvládnutí 
ddy pre seba znovunastoľujem otázku po- formy, o absencii názoru na interpretované 
stoja k hodnoteniu interpretačného výkonu. dielo a pod. Od repertoáru sa vyžadoval šta:,~ . 
Odpoved' zvyčl\ine vždy nachádzam tam, kde tistický prehľad z každého obdobia, že to bo.t' -
ma interpret presvedčil s ilou svojej osobnos- často galimatiáš, to málokoho zaujímalo. 
ti, keď ma oslovil svojim premýšľavým pono- Zastúpenie domácej tvorby bolo skôr povin-
rom do skladatcľovho zápisu a ked' z neho nou daňou pre zachovanie si existencie, než 
priniesol hudbu živú, zaujímavú, vzrušujúcu povinnosťou hľadať, objavovať a šíriť ume-
l esteticky podmaňujúcu. Ved' napríklad lecké hodnoty. Pravda, tým nenabádam k no-
Svjatoslav Richter určite nehral Bacha hor- vému extrému, aby sa súčasná hudba nehra-
lle ako uznávaní "vzoroví bachisti", len ho la, ale skôr k tomu, aby si interpret k nej hľa-
bral inakšie. Rovnako tomu je u všetkých vy- dal svoju vlastnú cestu, aby sa mu stala zdro-
nlkajúclch interpretov· Beethovena, Liszta, jom tvorivého zápasu. 
Chopina, Brahmsa etc. ek Totiž to, že inter- Aby to bola hudba, ktorá bude evokovať aj 
pret hrá technicky dobre, ma nijakým spôso- myšlienky poslucháča. Pravda o dramaturgii 
bom nefascinuje, netúžim po desaťnásobne tohtoročného festivalu možno povedať, že 
virtuózne zahranom Čl\ikovského b mol kon- bol pomerne jednostrunný, štýlovo málo di-
certe, túžim iba po jednom, aby ho už konet- ferencovaný, s výnimkou vystúpenia rakús-
ne zahral niekto tak, ako som ho nepočul. kych reprezentantov. Je to zrejme otázka ča-
Vyzdvihovanie osobnosti a jeho úlohy v ume- su, dozrievania pedagógov, samotných mia-
ní bolo ešte nedávno hriešne. Prax ukázala dých Interpretov, ako~ koncepcie festivalu. 
a ukazuje, ie osobnosť sa nerodí v hlavách Umenie musí zostať samým sebou. Doba 
funkcionárov, ale v teréne, v tomto prípade a spoločnosť môžu byť dobrým alebo zlým 
oa koncertnom pódiu. Tieto myšlienky ml ví- mecenášom umenia, nerozhodujú však o je-
riU hlavou~ počas tohtoročného Festivalu ho kvalitách. Terajšia doba je veľmi zlým 

•nm(a,dýc:h umelcov Hexagonály v Žiline. Na- mecenášom umenia a pre,to si ono musí 
.",dá"am sa, že nastal čas obratu nášho kritic- kliesniť cestu k poslucháčovi jedine umelec-

nry'lltema smerom k podstate interpre- kými prostriedkami. A možno to bll,fle 1\i 
výkopu. osožné. Odbúra sa tak pohodlná cesta lia 
vidím podstatu Interpretačnej osob- koncertné pódium a k poslucháčovi. Dôveru 

Predovšetkým v jeho sl bude musieť získať každý sám, svojim 
schopnosti znovuobjavovať, znovu- umením. Je to konečne aj jedna z ciest k ne-

ltofovať a realizovať tvorivý proces inter- závislosti umenia od politiky a Ideológie 
•ovaného diela. U nás sa dlho, ešte done- (akejkoľvek!!). Pravda, horšie bude, ak ume-
ha v niektorých teoretických spisoch ho- nie prestane byť závislé na mecénoch ... Na 
IWf o reprodukčnom umení, čo je absolútne druhej strane bude dobré, ak aj kritika bude 
leSprávne a pomýlené. Interpretačný výkon čím skôr ne7.ávislá, bude to osožné pre obe 
Ilie je reprodukciou, ale vždy novým a novým strany, pre kritiku i samotné umenie. Tým 
h'orlvým prejavom, pretože každý jeden vý- skôr lij hodnotenie umenia bude schopné 
a je vždy neopakovateľný. Púha reproduk- jasne odlíšiť výkony umelecké od pseudo-
da notového zápisu, so všetkými štýlovými či umeleckých, tvorivé od netvorivých. 
dobovými znakmi nestačí. Tvorivým prístu- žilinské stretnutie v tomto smere podľa 

Využité príležitosti 
!\cd ~mc ::.a po pm,Icdnom toh toročnom 

koncerte Festivalu mladých koncertných 
umelcov krajín Hexagonály rozchádzali , cel
kom nepredpojate sme si kládli otázku: kol'
kogonálne zastúpenie sa stretne v Ž iline 
o rok? Minuloročné pentagonálne zosku pe
nie vzrástlo - a v rámci pohybli vých a variabil
ných združení , spoločností , dohôd a noriem 
v dnešnej Európe sotvačo možno p redv ídať. 
Napokon, otázky o zloženi a kvantite zúčast
nených , nás , pôsobiacich okolo hudby trápi( 
nemusia. Tešíme sa, že k minuloročnej pre
hliadke, či festivalu sa pridružil ten tohtoroč
ný a myslfm , že dosť výrečne prehovoril 
o svojej opodstatnenosti , ale aj životaschop
nosti, veď veľmi dobre vieme, s akými barié
rami bojuje súčasná kultúra: existencia a ve-

• ríme, že perspekt ívy žilinskej prehliadky mô
žu zohriať aj tých najchmúrnejších pesimi~
tov. Teda, bilancia Il. ročníka podujatia en 
gros hovorí v prospech akcie. 

Ak som pred začiatkom tak trochu skeptic
ky a podozrievavo zvažovala titul či epiteton 
FESTIVAL, tak sa mi v priebehu týždňa jeho 
pádnosť a prilichavosť viacnásobne potvrdila: 
z pódia žilinského Domu umenia Fatra nic 
raz k nám, trpezlivému publiku zavanul bla
bodárny prúd, nasýtený skutočným umením. 
Vtedy má zážitok veľmi blízko k sviatku, 
slávnosti. .. 

ne. Alebo aJ vyn i111uénc. A nad v~ct k) 111 pa
noval mimo riadny postulát - veková kategó
ria MLA DÝ. (V tomto prípade však nic ako 
poľahčujúca okolnosf.) 

l' ol'skú reprezentáciu tvoril klavirista Pavel 
Kubica a violončelistka Dorota lmielowska. 
Treba konštatovať, že tohtoročná prehliadka 
bola priam atypicky málo frekventovaná k la-

Enrico Pompili - opäť v Žiline 

'môjho :(lázoru znamená náznak k obratu 
v kritlcko-IMclnotiacom myslení. Pravda, i za 
cenu väčšieho množstva subjektívnych po
hľadov, čo môže byť jedine užitočné. Dúf~
me, že dozrievá čas, že i pri rozdielnosti ná
zorov sa nebude treba urážať, ponižovať, ale 
ani povyšovať. Ak vezmeme do úvahy ~ hod
notenie, ktoré vyšlo v ostatných periodikách, 
rád konštatujem pozitívny individuálny prí
stup ich autorov, opie~úci sa predovšetkým 
o kvalitatívne kritériá, vyvie~úce zo stupňa 
poznania problematiky. Paradoxné však na 
tomto všetkom je, že iniciátorom tejto plat-

viristami (keď si len spomenieme na ponie
ktoré žírne ročn ík y t renčia nskotepl ických 

pianistických "hodov" ... ) . 
Ku bica zostavil svoj program vhodne, ako 

sa postupne ukáza lo i výhodne, vzh ľadom 

k svojej muzikantskej letore. Je celkom sa
mozrejmé, že k Chopinovi má blízky vzťah 
(Polonéza-Fantázia op. 61), pri jeho výklade 
a interpretácii nevoli l však "h ľadačskú" alebo 
objavnú cestu, zotrval na báze klasického 
poľského (slovanského) i nterpretačného 
prístupu : s veľkou dávkou expresie. oddaním 

Každá zo zúčastnených kraj ín vyslala do 
Ziliny - podľa vlastného odborného úsudku 
a výberu, reprezentáciu kvality (tak akosi to 
stálo v ponuke a propozícii) . Samozrejme, 
postupne ako výkony na koncertoch bežali za 
sebou, "ukladali" sa do hierarchie: boli tu vý
kony priemerné, štandardné, dobré a výbor- Angelika May s Mariánom Lapšanským otvorili festivaJ 

11111~ 

formy výmeny názorov, vôbec tohto mini
summitu kritikov, na ktorom sme konečne 
mohli udeliť Cenu kritiky (a nie dosiaľ uží-, 
vaný alibistický a ponižujúci Diplom kriti-

. ky), bol Spolok koncertných umelcov ... Hoci 
tento nesporne pozitívny čln bol konštruk
tívny, môže sa niekomu zdať protirečivým 
s proklamovanou nezávislosťou kritiky. Na
šťastie tá to závislosť bola v tejto chvt1i pozi
tívna, pretože po dlhšom čase sa naše kritic
ké myslenie mohlo prejavovať slobodne a di
ferencovane. 

MA RIÁN JU RÍK 

Renate Pitscheider z Rakúska 

sa imaginácii romatického štylizovania; pod
chvíľou sa nechal uni esť vlnami lákavých mu
zikantských emócií. Treba však zdôrazni ť, že 
pr iďaleko, do predimenzovaných tvarov ne
zašiel - všetko vďaka kultivovanému vedo
miu. Všetky svoje danosti skvele uplatnil 
v koncepcii Ravclovho Gaspard de la nuit. 
Boli to vct'm i úč i nne exponované hudobné 
momentky (č i impresie), s plnou dávkou fa
rieb , zvukových vrstiev a "pavučinových" 
pradív harmonických vzoriek. Kubica má 
zrejme predovšetkým silné sólistické ambície 
- to už však hovorím o jeho komornej , sprie
vodnej roli v Prokofievovcj Sonáte pre vie-

pokračovan i e na l O. str. 
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Využité príležitosti vedúcich k aktualizovaným kontúram baro
kovej architektúry. 

Pražské gitarové kvarte to (Martin Saue r, 
Marek Janda , Václav Kučera a Marek Vclc
minský) bolo viac než príjemným osviežením 
v po me rne stereotypne zastúpe nom interpre
tačnom "osadenstve". Táto formácia je jcd
nou z atraktívnych pražských hudobných špe
cialft : je výborn ým súborom s veľmi dôkladne 
vypracova nou technikou, do konalou súhrou , 
presnosťou a osobitým prístupom k hranému 
repertoáru. Skvelú , priliehavú atmosféru na
vodili v úvodných Tancoch zo zbierky Tcrpsi
choré M. Practori a , stotožnili sa s nostalg ie
kým šerosvitom Ravclovcj Pavany za zosnulú 
infantku. Azda najme nej presvedč i vo vyzne l 
Vivald iho Koncert c mol op. 3 , zdá sa však. 
že uzdou je skôr dos i ncpresvcdčivá 1 rans
kripcia , kto rá nie lenže kvartetu gitár nepri
stanc . a le im a'ni neposkytne čas a priesto r na 
uplatne nie variabilných inštrumentálnych de
likátnost í. Anglická suita J . W. Duartcho, 
Espa iío lc ta de Camera , ale aj štedré prídavky 
zas prehovorili o k ladoch súboru , jeho efekt · 
nej b rilant nosti , hudobníckom synchróne šty· 
roch muzikan tov . 

dokon~l.!n ie L. 1) . ~tr. 

lončelo a kl avír o p. 11 9. Sólistka D ." lmielow
ska v tej to skladbe bola občas ,.uhraná" do 
ved ľaj šej pozície a to i napriek prík ladné mu 
prieniku do obsahu a fo rmy sk ladby. Kva lity 
mladej umelkyne sme mali možnosť oceniť 
v jej úvod nej prezentáci i, v Pcnderecké ho 
Capricciu per Siegfr ied Palm pre violončelo 
sólo . Tu bola úplne zreteľná - suveré nna , 
perfektná , s dôvernou znalosfou skladateľo
vej poetiky, zre lo a samozrejme tlmočila všet
ky detai ly , vnútorné syntaxy, naznačené , za
šifrované aj vypovedané v kompozícii. 
Maďarsko de legovalo do Ž iliny výdatné in

štrumentálne zastúpe nie zosobne né Csaba 
Királyom - organ, lren Moréovou - nauta 
a Máriou Szabóovou - husle; obe sprevádzal 
klavirista Gábor Eckhardl. Takto "pestro ·· 
konštelovaná zostava avizova la s ľubný pries
to r na konfrontačné defi lé . Žiaľ , s výsledkom 
nie celkom uspokojivým . . . 

Csaba Király je súčasne klavirista (minulo
ročné BHS} i o rganista. V Bachovej Toccate 
a fúge BWV S38 zotrval viac v zóne klaviristu . 
Akoby obišie l ponúkané možnosti nástroja -
nesiaho l k dispozíciám registráci í , v tomto 
zmysle volil mohutnejšie , hutnejšie vo lumc
ny. celá k le nba i jednotlivé frázy a úseky vo 
vzájomných súvislostiach a väzbách takto os
tal i poznačené . Viac už bolo možné súhlasiť 
s Fantáziou a fúgou na BA C H F. Liszta . 
S jej textúrou sa mladý umelec spontánne sto
tožn il , zrejme oveľa viac vyhovuje je ho natu
relu: tu môže zvýrazniť farbu , uvoľniť agogi
ku , nclimitovať temperame nt. 

Zo Schubcrtovej Introdukcie a va riácie na 
pieseň Trockene Blumcn, vanula šeď, zdfha
vosť, uvravenosť. Predpokladám , že flautist
ku l. Moréovú zviizovala táto skladba , ktorá 
určite nepatrí k skladatcfovým komorným 
vrcholom - skôr naopak. Na druhej strane in
terpre tácia dávala cít i ť. že umelkyňa nevlast
ní onen fantazijno-objavný vzlet , ktorý 
i z p riemerných skladieb vytvorí pohodu ( to
ho svedkami sme bo li v rámci festiva lu nic
koľkokrát}. 

Huslistka Má ria Z s. Szabó zhodo u okol
ností zopa kovala Franckovu Sonátu A dur, 
ktorá v predošlom dni , v rá mci o tváracieho 
koncertu odzne la v excele ntnom, výsostne 
zainteresovanom podaní (vo violončclovcj 
ve rzii) Angeliky May a Mariá na Lapšanské ho 
(v programe spoločne s Brahmsovou Soná tou 
e mol o p. 38 č. l a Va riáciami na slovenskú 

· ľudovú pieseň Bohuslava Martinu) . I keď 

v prípade M. Szabóovej ~lo o interpretáciu 
korektnú , horizont opti málneho hudobného 
obrazu nedosiahla , zrejme bude musieť ešte 
dozrieť, aby dospela do schopností vystihnúť 
komplexnú filozofickú reflexiu te jto krásnej 
hudby. 

K jednoznačným "topom" festivalu v mo
hutne j miere tento rok prispeli Taliani. Naj
skôr sa pristavím pri frapujúcom vý kone 
dvojice , hobojistu Arnalda de Felice s úžas
ným klavírnym sprievodom Enriq Pompiliho 
(ako só lista triumfoval na lanskej Pc ntagoná
le}. Pompi li už prvým do tykom s klaviatúrou 
upozornil na čosi zriedkavé: na" schopnosť 
nie len sa prispôsobiť a "zmestiť'' dókoncep
cic só listu , a le rovnocenne ho inšpirovať a do
tvárať línie a pointy. Jeho klavír ne hlu
čal , neohuroval, neznel ani krotko "con sor
díno", ale da l veľkorysý priestor k larinctisto
vým skve lým virtuóznym kreáciám. Tento 
tandem nás naj skôr očaril Poulc ncovou Soná
tou, s dômyselne , šarmantne rozvrhnutým 
hudobným de jom , poto m prišiel Antonino 
Pascu Ili a jeho Konce rt pre hoboj a klavír po
dľa melódi í o pery La Favorit a G. Donizclli 
ho. Nic , nic - kofll.POZ ične sa nejedná o žia
de n " hommage", skôr·· O pitoresknú koláž, 
apc lujúcu na brilantnú techni ku, parafrázu, 
bravúrny "od liatok". T u obaja ume lci pred
vied li de monštráciu interpretácie, ktorá zna
me ná oveľa viac než len h ru , resp. t lmočenie 

no tového záznamu. T u ne boli IBA spolutvor
cami alebo kongeniá lnymi k rcátonn i. a le 
skladbu doslova posvät ili , povýšili na nový 
tvar a ozmyscln ili ju ·novým , aktuálnym pôva
bom . 
Veľký zážitok nám pripravil ich krajan or

ganista Valter Savant-Levet. Je to nevidiaci 
umelec, so svoj ím nástrojom je však spojený 
akýmsi nadzmyslovým , vnútorným zrakom , 
výsostným hudobným a e mocionálnym poro
zumením. Pre niesol nás do vyšších rovín du
chovna ; naprík lad jeho Bach (Toccata a fúga 
d mol BWV S6S a najmä Chorá lová predohra 
Jesus meine Z uversicht BWV 726) , to bola 
vrúcna a oddaná modlitba. Dialóg s Bohom. 
Bázeň a zároveň triumf a víťazstvo ľudského 
ducha ... Savant-Levetove línie (vo Frcsco
baldiho T occate Sa sopra i pcdal i c scnza , 
Fro be rgerovom Capricciu č. 2, Sweelincko
vej Echo fantasy in a) zaujali domina ntnou 
spevnosťou , plastickou k lenutosťou , vypoin
tovanosťou ... , neobyčajne sta rostlivo s minu
cióznym zmyslom pre zvuk a farbu dávkova l 
registráciu (báječná spolupráca E. Kamrlo
vej) , v tomto smere objavne prehovoril 
o skladbách D . Buxtehudeho (Ciaccona 
C mol a Prelúdium C dur) a najmä Pre lúdiu 
a fúge a mol č. l J . Brahmsa . Nevšedne a bi -

zarn..: Lapu~ubda ( -upr u,tr ..:d J.r ll -J hr ..:ll ~.t 

a apartná vianočná momentka z cyklu 12 No
els L. C. D 'Aquina . Myslím , že málokto ostal 
po tomto o rganovom monológu neoslovcný, 
málokto mohol pohŕdnut' týmto neokázalým 
víťazstvom nad nimbom umenia. 
Ďalšou zastúpenou " hexagonálnou'' kra ji

nou bolo Rakúsko. Prezentovalo huslistku 
Ulrike Da nhoferovú - v klavírnom spoločen

stve s E lisabeth Schadler. Ich Brahmsová So
náta C du r op. 78 bo la zahraná podľa všc t-

Peter Feranec viedol ŠKO Žilina na závere, 
nom koncerte 

kých atribútov, bczozbytk u. V konečnom dô
sledku však nebola príliš ., rozohrávajúca" 
a podnetná . Bo l to výkon so lídny , vyrovnan ý, 
handicapovaný však určitou dávkou akade
mickej strohosti . Priaznivej šie vyzne la Soná
ta G dur M. Ravela , ktorej č lenitý hudobný 
teré n poskytol huslistke zrejme vyhovuj úcu 
platformu na uplatne nie zmysl u pre rytmické 
figurácie , . tcmpové špccifikä a akurá tn osť 
v dávkovaní agogických fines . So skvelým 
nadhľadom a zmyslom pre sarkastické gesto 
stvárnila huslistka druhú, náročnú (Blues. 
Moderato) časť Sonáty. 

V tohtoročnej prevahu sopra nistie k vo vo
kálnom odbore bo la interpretácia , po lpro
gram Renate Pitscheiderovcj niečím výnimoč-

Zo Slovenska sa na žil inskom pódiu vystrie
dali zástu pcovia hudobných učil íšť - všetkých 
troch konzervatórií , VSMU i " ho toví" umel
ci. 

Bratislavské konzervatórium reprezentoval 
klarinetista Jozef Luptáčik ml. Najskô r v duo 
zostave. ~poločne s Jozefom Luptáčikom st. , 
vytvorili mimoriadnu atmosféru a sviatok na 
pódiu v Koncerte Es dur pre dva klarinety 
a klavír (E. Mazanovská) . F. A. Hofmc istc
ra . skladbe inak dosť dubiózneho razenia , 
Ldfhavej , s notoricky prcdvídatcľnými rieše
niami. V tomto prípade sme opäť (ako napr. 
u talia nskych ume lcov) konštatovali onen 
tvo rivý vklad , tú int erpretačnú nadstavbu, 
ktorá pozamic iía súvislosti. fádne premení na 
pôvabné, posunie hodnoty do pozitívnych 
políčok . Z o tca a syna ali as učiteľa a žiaka sa 
razom stali rovnocenn í part neri, s úplne 
zhodným fokusom , rovnakým názorom , ob
razne i doslova - tým istým dychom. Bol to 
skutočne okamih pohody a prfk ladné ho vzá
jomné ho porozumenia. Ako só lista , už bez 
otcovej "o po ry" po tvrdil všetky predchádza
j úce supe rlatívy Jozef syn v Capricciu H . Su
termcistcra , potvrdil , že j e n ielen technicky 
vypracovaný, ale že klarine t má naozaj "v gé
noch", tak isto ako zaži té muzikantské pravi
dlá, ľa hkosť a vtip. 

ným. Jednak to bola zvlášt at~1ktívn a, ukáž- Košické konzervatórium zastupovala h ráč-
ková dra maturgia j ej p rogramu '· od piesní Fr. ka na lesný roh Iva ZcrLánová. V Koncert e 
Schuberta , cez J . M. Hauera, (Hôi<J'etlin· l ic- č. l Es dur op l l R. Straussa (pri klavíri M. 
der op. 6) A . Weberna (Da~ dun kle Hcrz op. lvanovä) poda la svedectvá o ~vo jich kvali-
23) , L. Dallapiccolu, H. Flo reyho až po bá- tách~ jej výkon bol naozaj solfdny, výdatne 
ječnú ukážku - príznačne exaltovanú vokálnu podporený talentom . Postupne, s odvíjajú-
scénku Johna Cagea. Každá zo skladieb cim sa sledom · hudobných epizód kdesi 
v podaní R . Pitscheide rovcj (klavírna spolu- v priesto re ostala visieť o tázka: o perspe ktíve 
práca Andreas Stôhr} mala jedinečný exprc- a uplatne n! sa te jto mlade j umelkyne , 
sívny svet , diferencovaný výraz , bol to súbor o efek tnosti a efektívnosti jej inštrume ntálnej 
prvkov mate rializovaných do vokálnych orientácie ... 
skvostov , ozvláštnený del ikát nou hudobnos- Žilinské konzervatórium pri spelo do ,.moc-
ťou a atrak tívnym pôvabom speváčky. Pred- nej hŕstky" vokalistov. Spevákov bolo toho 
vied la , ako možno dosiahnuť inte nzívny úči - roku naozaj dosť . Až sa akosi nechce uveriť . 
nok bez upína nia sa k prccxponovmtým-dyna- že by l. č. tvori li tú najsilnejšiu súčasf nášho 
mickým hodnotám . Aj " poloh lasom" doká- výkonného umenia. Napríklad v priebehu ro-
za la vyspievať " hlasné" té my.. . ka som mala možnosť zaži i n iekoľko veľmi 

Ako najproble matickejšie ohnivko sa dobrých in terpret ačných výkonov, podotý· 
predstavila dvoj ica umek>ov z Chorx;ítska, kam , bo li mimo speváckej sfé ry ... 
klavirista Vjenčeslav Kríz a violista Fran.ccséo Sopranistka Renáta Sajdová má pricrazný, 
Bozzo. Vyratúvať a analyzovat' kazy a nedo- zd ravý hlas. bázu, na ktorej sa dá stavat'. Spc-
statk y v interpretácii tak klaviristu ' (J . S. váčka má značnú dávku suve renity, má 
Bach: Parti ta B dur, W. A . Mozart : Somíta i pred poklady, ide tu však o ďalší rozvoj jej 
a mol KV 3 10} ako violistll (J . Brahms: Sp ná- schopnost í, spôsoby jej ďa lšej ku lti vácie 
ta Es dur op. 120 č. 2) by mi v kon texte hod- a fo rmovania . Repertoár , ktorý volil a (Dvo-
no tenia ce lé ho podujatia pri pad lo ako unfaľr . i'ák: Cigáns~c melód ie, Beneš: Il sogno di Po-
Ktovie o aké oko lnosti išlo pri výbe re inter'- ppea č. S a Il pensie ro pre soprá n. fl autu - M. 
pret ov (možno šlo naozaj o omyl. .. ?). ktovie, Mestická -, violončelo - E. Hulín - a čembalo 
aké súvislosti a handica py zasiahli do samot- _ ...... J . Va lta - G . F. Hände la) naznači l , že i tu 
ne j interpretácie?· Za seba môžem poveda i : · ~treba viac zvažovai a hľadať tú najprilic havej-
keď som si uvedo mi la; akým osudom žije š i u štýlovú zónu, korešpondujúcu s hl asovými 
dnes táto krásna kraj iná a jej !•uctia , bo lo mi a hudobnými dispozíciami speváčky. 
viac smutno, než by som mal<~ vôľu vynášaJ VŠM U nezaostala s výberom svojej spc vác-
trpké ve rd ikty o takej alebo onakej intc rpre- kej reprezentácie, opäť v odbore - soprán. 
tácii. Pretože mi z ce lého pbzadia viac než Adriana Kohútková (k lav. R. Kohúte k} 
hlasne prcznicvala stará pravda , č i pravidlo - a IV\Pnika Martincová (k lav. K. Dibáková) 
inter arm a si lent mu sae... predvádzali program veľmi náročný, dávajúci 

Z Čiech , z Prahy prišli do Ž iliHy violončc- u oboch nazrieť bližšie k bodom, ku kto rým 
lista Jifí 8 árta (s klaviristkou M. Synkovi'>u) inklinujú i k ich osobnej orientácii . Obc po-
a Pražské gitarové kvarteto. dali dobrý výkon- Kohútkovej prejav je ex-
Tohtoročný festi val ponúkol neobvykl.)í prcsívncjší, obracajúci pozornosť na vonkaj -

priesto r viacerým reprezentantom violonče- -.šie ,,d~korácie" a e fe kty, Mart incovej hlas je 
la ; nešlo tu však o fádny sled výkonov - každý .sonornejší , jej naturelu asi viac pristanú 
z nich ( Imiclowska ,' Prochác , Bárta i "mimo- s~tadby (resp. dramatické postavy) viac zvnú-
konkurenčná" A . May) predstavuje osobitý, to rncné, obrátene "clo seba". · 
vyhranený typus. Klavírne duo Aleš Solá rik a PC.'t_er Pažický 

Bán ova interpretácia nie je navonok e fekt· v rámci " prcvokalizované ho'· programu boli 
ná , stavia na niečom inom , na zvlášt ne člene- prísľubom nevšedné ho osvieženia . Myslím , 
nom vnútornom diferencovaní, zvažovaní že i progra.movú ,vzorku nemohli lcp~i~ 
vzťahov. Naj priliehavejšic sa asi jeho inter- a prcgnantnej~ic voliť - W . 1\ . Mozart Sqnfl ta\ 
prctačná a tvorivá optika uplatn ila v Romanci d mol K V 488, Cho pin R e nc to C dur op. 73 
F dur R. Stra ussa (až na pár intonačných ne- a Martinô Tri české tanec. Duo je dcko rova-
presností) alebo Troch kusoch A . Webe rna. né úctyhodným počtom najvyšších ocene ní 
V sólovej Suite D du r BWV IO 12 J . S. Bacha z domácich aj medzinárodných súťažJ -a to 
sa miestami jeho zámery zahmlie vali- formu- už býva a utomaticky predpoklad k zvýšeným 
!ovanie fráz podrobil zvláštnym indukčným požiadavkám zo strany poslucháča. Solárik 
mode lovaniam. V prvom pláne vytváral a kúsi a Pažický sú prík ladne zosúladení, pe rfektne 
vidinu nedostatočného prieniku k j adru ba- vzájomne komuni kujúci : v prvom pláne vní-
chovského hudobného organizmu , pri dô- mame ich technickú bravúru - samozrejme , 
slcdncjšom koncentrovaní sa na jeho výkon nie separátne, a le ako jedi ného a jedného 
sme získali iný obraz: re lfcx iu istého druhu "objektu", neskôr sa pridruží akýsi "druho-
dynamického prístupu , s overovaním si ciest plánový" mome nt , ktorý pri ťa huje pozornosť 

na určitú jednosme rnú a jednostra nnú výra· 
zovú a dynamická rovinu; tá ich interpretáciu 
poznačuje ako konštantné znamienko: všet· 
ko sa odohráva na zvýšenej zvukovej ampli· 
túde , s "odpichom" a "drivcom", bez výraz
nejšieho hie rarchizovania farebných polôh. 
Zaujímavé - napriek takémuto prístupu ne
máme pocit nejaké ho vkusového deficitu , ani 
o trase nia hraníc štýlov. Z rejme sa "zrodil" 
jede n z možných koncepčných pohľadov, je· 
den zo spôsobov identifikácie súčasnej ko
mornej hry. 

Yvetta Tannenbergerová (klavírn y spric· 
vod Marino Formenti} a Martin Babjak (s 

/klaviristom Dušanom Stankovským} boli 
protagonistami vokálneho koncertu sloven· 
ských umelcov. Obaja umelci mali program 
veľmi starostlivo priprave ný a naštudovaný. 
o baja presvedčili o svojej profesionalite ; ária 
striedala áriu . .. - Tanrrenbcrgcrovcj prejav je 
umocnený osobným šarmom mierne rafino
vaným hereckým podtex tom a expresiou. 
Babjak prehovoril o svojom umení veľmi 
priaznivým spôsobom: je typom inte ligentné
ho hudobníka s pe kným hlasovým timbrom, 
má nesporne perspek tívu nielen na operných 
scénach, ale určite mu neuškodia exkurzy do 
oblasti koncertné ho spevu - ba naopak! Pre· 
svedčil o tom v Troch picsr)ach Frica Kafen· 
du , ktoré by povrchnejš í prístu p mohol ľahko 
dek lasoval' do po lohy bezvýzna mné ho salón· 
neho intermezza. V Babjakovom podaní sa 
doslova zaskveli novým pôvabom a sviežos
ťou . 

Na záverečnom koncerte sa z išla na w .Qiu 
naozaj silná zostava. Dlrlaen\.Pfler Feranec 
po vydarenom e ntré - Schubcrtovou predo
hrou Rosamu nda. mal spo lu so Štátnym ko
morným orchestrom Zilina kus práce - sprc
vádzai v Bccthovcnovom 3. klavírnom kon
ce rte c mo l op. 37 Mariána Pivku, v Mozarto
vom Koncert e pre husle pre husle a o rchester 
č. S A dur KV 2 19 Juraja Čižmaroviča a na
pokon Eugena Procháca v Konce rte pre vio
loočelo a o rchester a mol op. 33 C. Sain t 
Sacnsa . 

Mariána Pivku eviduje me v kontexte silnej 
domácej zos tavy ako výborné ho pianistu , 
s pomerne široko vybudova ným repertoá
rom , v ktorom dokáže rovnako presvedčiť 
v interpre tácii ktoréhokoľvek štýlu a obdo
bia. Je ho interpretácia však predsa najviac in
klinuje k romantickému alebo romantizujú
cemu charakteru . V Bccthovcnovom Kon
certe všetky svoje prívlastky potv rdi l a navy
še, vytvori l ce lkom zvláštny typ klasicistické
ho koncc rtan tného skvostu. Nebol to mužný 
arrauovský monument , ani akademicky pou
čená " ve rná kó pia'·. Pivkov Beethoven bol 
zvláštnou syntézou viacerých prvkov: bol 
zvláštne vnúto rne prežiarený, trochu zjem ne
Iý v prísnych kontúrach , uvoľnený v agogic
kých putäch. Z íska l zaň jed inú oficiálne ude
ľovanú cenu podujatia - Cenu kritiky. 

Z trojice sólistov, ako sa zdá , asi najťažšie 
prebojúva! svoj obraz a svoj u predstavu o in
te rpretovanom skladateľovi Juraj Čižmaro
vič. Je skutočne dominantným typom umel
ca , chvíľami budi l zdanie . že koncepciu Mo
zartovho konce rtu by si najradšej " ustrážil" 
a obhájil sám . Nielen ako ~ól ista, ale aj ako 
leade r orchestra. Myslím. že obc zložky. sólo 
a o rcheste r neboli v tom o ptimálnom súznc ní. 
Čižmarovič skladbu dokonale ovláda , j(: v nej 
tak zorie ntovaný, že si môže dovolil' drobné 
delikátne finesy, kto ré sú t iež z rodu tvorivej 
muzika ntskej nadstavby- jeho ambície nedo
siahli odozvu v sprievode , ten žiaľ , v tomto 
prípade neraz stlmil účinok ... 

K výkon u Eugena Procháca sa vo vedomí 
' neraz a rada opäť vraciam . V Saint-Sacnsovi 
~as suverénne potvrdi l svoj u interpretačnú 

podobu: dokáže veľmi jasne artiku lovať pred
stavy o die le , presne formulovať - od najdeli
kátnc jšicho záchve vu , detailu až ku komple t
ne vybudovaným tektonickým celkom , prc
nikn úc a odhaliac obsa hové rozpätie s fi lozo
fickým pozadím die la. V interpretova nom 
koncerte získal na prezentovanie svoj ich d is
pozícií priam ideálnu príležitosť - využil j u 
bezo zbytku . 

L Ý DIA DOHNALOV Á 
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HEXAGONÁLA n) 

Na krátky rozhovor sme pozvali našich hos
tí po koncerte maďarských umelcov - organis
tu Csaba Királya, nautistku Irenu Mor!::_~~ú, 
huslistku Máriu Szabóovú, ktorých ume
leckým partnerom bol .k ~avi rista GábOľ 
Eckhardt. 

Aký je vá§ názor na žilinskú H~agonálu , . 

vôbec- na jej poslanie? ~ ' 
Eckhard: Je to veľmi dobrá inicia tí_va. čias

točne preto, že sa tu stre távajú mlad í ľudi a ta
kých kraj ín , ktorí p red tým , dá sa povedať, 

žili v dvoch rôznych svetoch, na d ruhej s trane 
je to výborná prllcži tosi pre mladých ume lcov 
predstaviť sa na takomto fóre , čo je dôležité 
aj p reto, lebo v súčasnosti sa koncertné príle
žitosti čoraz viac zužujú, konkure ncia je ve ľ

mi veľká a človek musí hľadať také príležitos
ti, kde môže viac prezentovať svoje vedomos
ti , svoje umenie. 

Na to hneď naviažem ďal§ou otázkou: aká 
je situácia mladých maďarských interpretov , 
pretože u nás je dost' problematická práve 
z toho hľadiska , ktoré si spomenul. 

Moreová: V skutočnosti taká istá ako u vás. 
Je nás veľmi veľa a pr íležitosti na účinkovanie 
sú malé. Ale a j u nás v Maďarsku sú iniciatívy 
a poduj atia , k torých cieľom je predstavi ť mla
dých ume lcov. 

Z krátkeho životopisu Csa bu Királya , ktorý 
som si prečítala, vyplýva, že rovnaký záujem 
venuje klavíru ako organu. Prečo sa v Žiline 
predstavil ako organista? 

Király: Vlani som hral v Ž iline ... 

Teda nie si tu prvýkrát ... 

Flautistka Irena Moreová 

Myslím si, že aj u vás spôsobuje veľmi vei'Rý 
problém vzhl'adom na návštevnost' koncertov, 
ekonomická situácia. Snáď som za vás skoro 
aj odpovedala, ale aj to j e možné, že sa mý
lim .. . 

Študot~al hru na klá•íri, organe, kompo.ticiu a zborm·é dirigm·anic na 
1\onzcn»tóriu •· 'fu ríne. Zúčastnil sa na početn_ŕch organm'J~Ch kurzoch t ' 'ľ:•

Jiam>ku i •· Lahruniéí u n~zmímejších or~anmých •irtuóLm: lom #\oop
mann. luígí l·'crdinand 'faglia•ini, .~ndré Jsoír, Michael Radulcscu, Daniel ' 
Hoth. Je rít'vom Národnej sút'aie m 'Hedni a Bachm·ej '.súťaže • Up.sku. 
J' .~účasnosti pracuje ako zboro• ý dirigent a koncertuje po edom n ·ete. 

Svet nedotknutý časom 
Nerada konfrontujem a porovnávam v prf

padc vý raznýc h individua lít. kde jed inečnosť 
spočíva v neporovnatcľnosti , kde č lovek síce 
veľa cíti z histórie i od veľkých súča~n íkov, 

ale je to prekryté vlastn ým postojom . Nic 
syntézou, skôr výťažkom, miazgou, ktorá živí 
ducha a rozvíja jeho prvotnosi. Skolcnia 
u najväčších ešte hczabczpcčujú vcl'kosť (vid' 
priklady aj od nás}, alc 'dotknúť sa ne rvu jcdi
nečnostLznamcná objav. či iskierku, od kto
rej sa vznieti požiar. Zaznie hudba akoby 
priam z ncbic~. Je posvätcním talentu , otvo
renfm ťažkých brán do sveta vyvolených. 
Osloví. Nezištne rozdiíva darom nc napodobi 
tcľnost i , kto rú si darca možno ani neuvedo
muje.\ 

Na st rane druhej je tu širokospektrálny zá
ber hudby., iélei1 o rgan. nielen klavfr. ale 
kqmpon uíe ~diriguje a capella zbor. Nastáva 
vzájomné pŕcst(ip~ ni e a jeho organ zrazu 
spieva a program m{l príchuť charakteristi ky 
jeho osobnosti. 

Király: Vlani som tu hral Beethovcnov kla
vírny koncert B dur a tak som si myslel , že by 
bolo dobré predstaviť sa aj ako organista. Už 
vlani som vide l, že je tu prek rásny nástroj 
a bo l som zvedavý, aký je. 

"Keď si pripravujem koncert , premýšl'am 
nad skutočne bohatým , rozsiahlym progra
mom s mnohými variáciami, ktorý by mal 
mat' zretel'ilú stavbu. Dôležité je v ňom zdô
raznil' (prostredníctvom kvality nástroja, 
zvukov,tch ~harakteri_st~k) z~ch~va~ic !1is!o: 
rických a rmestnych suvrslostr. Dolezrté Je tr i!Z 

Szabóová: Je to také i ~ té. ale každý sa musí . · správne reprodukoval' akustiku , zafa rbenie 
sta rať säm o to, aby ma l obecenstvo. hoci by · nástroja , pre ktorý bola skladba komponova-
lo ne mal byi náš pro blé m , naša starosť. .,.,_ Qá ." 

fe~omenálny Valter Sava nt-Levct Zaujímavé bolo, že každý z vás sa predsta
vil klasickým repertoárom, hoci veľmi nároc
ným, ale štandardným. V~becne, na celom 
festivale je vo veľmi malej miere zastúpená 
hudba súčasná. Rada by som poznala váš ná-
zor. 

Szabóová: Myslím · si, že súčasná hudba 
v Maďarsku , ale aj v iných častiach sveta má 
svoje osobité fó rum. Ak sa chce n ie kto pred
staviť ako interpret-inšt rumentalis ta, môže 
do svojho programu zaradiť snáď iba jedno 
d ielo zo súčasnej tvorby. A fe podľa mňa je 
oveľa pestrejšie, ak inte rpret zaradí do svoj
ho progra mu die la , kto rými môže prezento
vať svoj cit pre štýl. Dovolím si povedať, že 
každé štý lové obdobie má svoje špecifiká, 
svoje pro ble matické miesta a súčasná hudba 
je le n jedno u z mnohých . 

Eckhardt: J a musím dodať, že hráme aj ve
fa súčasnej hudby. Náš žilinský koncert ne
reprezentuje náš celý repertoár, pretože všet
ci štyria hráme vera skladieb aj od súčasných 

autorov. 

Poznáte niečo zo súčasnej slovenskej hudby 
a bolo vám ponúknuté, aby ste niektoré sklad
by našich autorov uviedli na žilinskej Hexago
nále? 

Moreová: Nic ... 

Eckhardt: Nič také sa nestalo a je pravdou, 
že súčasná slove nská hudba u nás nic je zná
ma. Občas sa uskutočn í jeden repreze ntat ív
ny koncert , na kto rom sa uvádzajú národné 
a teda i slovenské skladby. · Noty, kto ré sme 
teraz dostali od SH F sú tie, ktoré môžu vytvo
riť prvý kontakt. 

Od koho ju teda ocakávate? 
Eckhardt: Od o rganizácií na to určených , 

od rozličných koncertných agentúr , či ľudí. 

Dnes je už činných veľmi veľa takýchto o rga
nizácií, ale ... 

Moreová: Sme ešte le n na začiatku cesty 
a uplynie ešte veľa rokov, kým sa aj obchod
no- komerčná činnosť zabehne po novom. Je 
k tomu treba aj sponzorov, kto rí každý kon
cert - č i sú to súbory-a lebo sólisti, vážne o rga
nizačn e zabezpečia . Jednoduché to nic je ani 
finančne a nová podoba sa musí-vy kryštalizo
vať , aby bola schopná prc vádzkovan"""' 

Eckhardt: Má to aj svoj u druhú stranu. to 
nic sú len orga nizačné problémy, ale aj spo lo
čenská zmena v Maďarsku , ktorá prináša so 
sebou sk utočnost' , že väčšina l'ud í od rána do 
večera pracuje v rôznych zamestnaniach , aby 
si mohla zabezpečiť a lebo aspo r1 udržať život
ný štandard. Ľudia sú unavení a otrlí - jedno
ducho nemajú chuť chod ii na koncerty. Nc
viMzu to ani po stránke fi nančnej , a le nema
jú an i ch uť a ni záujem. Je treba vyčkať, kým 
tieto spoločenské zmeny vyvrcholia a v rá mci 
nich znova vyrastie nové koncertné obecen
stvo. 

Dúfam . že aj žilinský festiva l je .pr íležitos
ťou pre vytvorenie stredoeurópskej , či do
konca európskej burzy , kde budú môcť kon
certné age ntúry v i d ieť mladých ume lcov 
a prejavi ť o nich kon krétn y záujem , aby mla
dí umelci dosta li prí ležitosť niele n umeleckú, 
ale aj životnú. 

Pripravila: MARTA FOLDESOV Á 

. ; l' ; :> '· :··.{\.(~.Y~1-~· \, ;:;t•~::-· ~~' :{'ŕ ·:. . .·. . : •·' . .. . . . . . . . . . ' 

Fes.ti~~f;1:s~jpí~-rspektíyou 
Ako pozorovatelia sme už vlaňajší - l. ročník Festivalu mladých umelcov, vtedy 

rite krajín Pentagonály, ponímali ako vol'né, no náročnejšie pokračovanie niekdaj
~ich Trenčiansko-Teplických PMKU. To náročnejšie v tejto súvislosti znamená me
dzinárodnú konfrontáciu, ktorú sme vlani prijali ako overovací ročník pre ujatie sa 
takejto myšlienky: v súvislosti aj s našimi mladými interpretmi a ich vstupom do pro
fesionálneho koncertného života, teda v medzinárodných súvislostiach , po ktorých 
sa už viacero posledných rokov v Trenčianskych Tepliciach volalo. Po vlaňajšom 
otvorenom názore, či pôjde o overovací, alebo už 1. ročn ík novokoncipovaného Fes
tivalu, novorealizovanej myšlienky, sa v tomto roku hovorí už jednoznačne o 2. roč
níku podujatia. Znamená to, že sa vlani naplnili zámery a idey tvorcov myšlienky 
podujatia zo Spulku koncertných umelcov? To je otázka pre predsedu SKU SHÚ Ma
riána Lapšanski·ho: 

24 rokov sa v Trenčianskych Tepliciach po
riadala PMKU ako jedno zo štartovacích 
podujatí pre mladú umeleckú generáciu. 
Pravda, ako každé umelecké podujatie , po
riadané len v úzkom domácom rámci , bez 
možnosti širšej konfrontácie so zahraničím , 
sa pomerne rýchle prežila a už dlhšie bola len 
formálnou aktivitou bývalého Zväzu sloven
ských skladateľov. Bez toho, aby sa jej zmy
sel naplnil. Preto Spo lok koncertných umel
cov pri Slovenskej hudobnej únii inicioval za-

!oženie inej, tak isto nesúťažnej preh liad ky, 
kto rú' sme nazvali Festival. Festival preto , 
aby sa podčiark lo, jeho zameranie na vysokú 
umeleckú kvalitu , ale aj sku točnosť, že je ur
čený široké mu publi ku, kto ré vie jediné do
t voriť atmosfé ru veľkých koncertných podu
jatí , a je inšpirujúcim a stimuluj úcim prvkom 
pri koncertných výkonoch mladých profesio
nálnych hudo bníkov. 

pokračova nie na 12. str. 

l nám da l v Ž ili ne nahl iadnui do tohto svoj 
ho sveta hudby a hudobn íkov: Frescobaldi, 
Frohberger, Sweclinck, Buxtc hude, Bach, 
D ' Aquin, Brahms. Nádherný je v miniatú
rach renesancie, očarujúci vo fra ncúzskom 
organe virt uózne j fa rebnej impresie Via noc, 
a le napriek týmto geniá lnym i n terpretačným 
objavom a poslucháčskym .,trháko m··. pre 
mr1a ~ost al najsilnejší vo Frcscobaldim, Ba
chovi a Brahmsovi. Pre krehkosť, bázcr1; boj 
i radosť. ktorú ukryl do týchto dosť fre kvento
vaných die l. Pretože kaidý organista si trúfa 
na miniatúru Frescobaldiho, každý sa o pája 
zvukomm organa v Toccate a fúge d mol 
BWV 726, každého provokuj e ten ncorgano
vý Bruh ms. Neromantizovaný romantik. po
korný bohém, životaplný mystik . 

A podobne i Levct. Má dar , ktorý inf ne
majú. Iste, pretože o ten , ktorý máme my, 
bol obratý. No , on ten svoj nezncužíva. Ne
stáva sa fanfarónom, a le ukrýva, zaši frováva 
ho do prirodzenej samozrej mosti , pokornej 
b rilantnosti , fi lozofickej real ity. I ten , kto ne
pozná je ho osuä a počúva jeho hru iba z na
hrávky, musí post rchnúť z nej čosi výnimoč
né, čosi , čo sa v Biblii nazýva "označený" či 
.. vyvole ný'· , čo je istým korením všednosti, 
p rovokujúcim má mením neodvolatcľnosti. 

Do istej .niery, každého z nás počúvan ie ta
kejto hudby robí človekom. Stáva me sa l'ucl'
mi s odhalenými ci tmi , s premýšľajúcim raci
om , na podiv i zhodnou rezonanciou. Po vy
stúpení Lcvcta sme sa všetci kritici až dojem
ne zhodli. Nechýbali zimomriavky, ani slzy 

nadšenia, úľavy, ale i h rdosť. že nám bolo do
priate počui v reali te to, o čom sníme, čo. le n 
sčasti dokáže zreprodukova ť nahrávka a čo by 
sme radi častejš ie počúvali na pódiu. pretože 
to je poznanie, ktoré prchÍbi dušu a vklc~i_c 
sa do podvedomia doživotne . Levetov recrtal 
bol výronom duše, vypovedaním všetkých 
hÍbok a výšok bož~kcj existencie. Snúbi l sa 
v i'lom racionálny prístup so spir itualitou. 
Kompo noval die la z miniatúr. Vytváral teti vu 
napät ia, každá ďalšia skladba ju napínala až 
do pokorného záverečného chorálu oči teni a. 
Je ho ume nie viahuje sugestívnou neodvola
tefnosťou. Jeho koncepcie sú samozrejmé, je
dinečné, bez pochybností a možn ých kon
frontácií. Z ce lého programu to vyža rovalo, 
ale najmarkantnejšie pri sta rej hudbe. 

"Navštívil som prakticky celú Európu, aby 
som študoval, zúčastnil sa na sút'ažiach, zdo
konaľoval sa. Slovom , aby som objavoval sta
r(r hudbu. Táto hudba sa mi páčila už od det
stva . Viac ako hudba klasická, ncoklasická 
alebo ešte menej roma ntická či moderná. Pri 
nej cítim, a koby som s ňou vstupoval do ne
poškvrneného, čistého, nedotknutého a časom 
ncpoznačeného sveta. " 

A túto posvätnosť prenášal aj na posluchá
čov. Óch, - slová - relikvie po svätom, čo už 
nemôže - spieva Milan Rúfus. Hudba , tá sa 
žije. Povzbudzuje, provokuje, láská, oboha-
eu je. 

ETELA ČÁRSKA 

Marián Lapšanský v spoločnosti mad'arských umelcov 



dokončenie z l l . str. 
No zá roveň festival (a to predovše tkým) 

plní aj funkciu burzy umelcov. Preto kladie
mc veľký dôraz na prítomnosť ľudí , kto rí mô
žu ovplyvniť profesio nálne osudy mladých in
te rpretov: novinárov , hudo bných krit ikov , 
zástupcov agentúr - štátnych i súkromných , 
managerov, dramaturgov symfonických or
chestrov a samozrejme rozhlasu i telev ízie.
No aby sa dosiah la väčšia ponuka pre týchto 
ľudí , a aj na nesú ťažnom festivale vytvorilo 
konkurenčné pros tredie, bo lo nevyhnutné 
prezentovať umelcov viacerých krajín. 

Z viacerých dôvodov sa nám javilo o pt i
málnym zoskupenie Hcxagonály (vlan i Pen
tagonály - v tomto roku p ribudlo Poľsko), to 
zname ná krajín blízkych nielen regionálne, 
ale aj histo ricky a kult úrne. Vzájomné prepo
jenie kultúr , ku ktorému vývoj a j tak speje, 
bude veľmi užitočné. Rozšíria sa možnosti 
uplatnenia ume lcov, výme ny kult úrnych hod
nô t , ale myslím si, že v určitom zmysle aj 
och rana práv - resp. možno povedať že aj 
trhu, v rámci tohto po me rne veľkého bloku 
krajín . Predsa len u rčitá regulácia invázie 
napr. západoeuró pskych, ale aj zámorských, 
možno aj ruských interpretov bude namieste, 
a v budúcnosti sa môže (práve aj pre našich) 
ukázať ako veľm i po tre bná! 

Z tejto zák lad nej filozofie žilinský Festi val 
vychádza. Samozrejme, nesúťažná preh liad
ka nie je jediným spôsobom , ako selektovať 
mladých adep tov ko ncertné ho ume nia. Aj 

medzi účastníkm i takéhoto podujatia sú typy 
vyslovene súťažné , technicky spoľahlivé, 

s dobrými nervami, vyhrávajúce na súťažiach 
l . ceny, kto rí sa však tiež ťažko uplatňujú 
v ko ncertno m živote . Často im chýba tvorivá 
iskra , ktorá jediná j e schopná osloviť nároč
ného poslucháča. Na druhej strane sú zasa 
umelci s výraznejším osobnostným vkladom , 
s veľkou schopnosťou sugescie, a tí zasa často 

nezvládnu stresovú situáciu súťaží , a tak sa 
nedo kážu až tak presad iť. Preto sa nám práve 
nami zvolená fo rma festiva lu j aví veľmi pe r
spektívnou. Nielen z hľadiska agentúr, mana
gerov, dramaturgov - ale aj samo tných inte r
pretov. Čo sa týka "dopadu" festivalu je p re 
mňa zaujímavé, že zatiaľ oň pre javil i záuje m 
najmä zástupcovia českých age ntúr a o rgani
záto ri konce rtného života , než z podobných 
slovenských inštitúcií. Neviem túto sku toč
nosť komentovať . či vysvet liť , a le je to tak . 
Potvrde ných má me a j niekoľko zahraničných 
účastníkov zo sféry o rgan izácie ko ncertné ho 
života . Nie je to počet , kto rý by sme radi dg
siahli , ale to už súvisí aj s našou stránko u o r
ganizácie podujatia - také to poduj atia sa 
v medzinárodných zvyklostiach pripravujú 
s o mnoho väčším predstiho m , než sa my 
v Únii dozvieme , či - a ako bude mať poduja
tie fina nčnú záštitu MK SR. 

Pre reláciu Akcenty - rezona ncie 
pred začiatkom festi va lu zazname nala 

VIERA R EŽUCHOV Á 

Možnosti pre ndadýc~ 
--S YYettou TannenbergeroYou sme sa stretli deň po jej koncerte. Bolo to stretnu

tie yefmi neformálne: na pracomom sekretariáte FestiYalu, kde sa tybaYoYali Yel'
mi prozaické, organizačné zálei ltosti - no zároYeň to bolo miesto yefmi dôleiité, 
pretoie práYe bez "harmónie" práce tohto centra by sm e boli zaiste poeiťoYali dis
harmónie aj t' umeleckom naplnení festiYalu (našťastie sa tak nestalo a minimálny 
kolektiY y súčasnosti stabilných organizačných pracomíkoY SHÚ tyluuoYal m axi
málnu prácu ••• ) 

Teda: po tydarenom koncerte YYetty TannenbergeroYe) m• Zllu)imlfll riaceré 
skutočnosti jej umeleckého profesionálneho nástupu, Y súrislosti s faktami, ktoré 
prezrádzal jej umelecký i iYotopis. Aspoň stručne: na bratislaYSkom konzenatórlu 
študoYala speY u Zlatice LiYoroYej ••• po absolutóriu Y roku 1989 nastúpila jednoroč
né účinkoYanie Y opernom štúdiu Štátnej opery t' Berline, Y septembri 1990 sa stala 
členkou operného štúdia Viedenskej štátnej opery a od januára 1991 je jej sólist
kou. Akosi mi t' tom t'ýpočte pôsobisk chýbala niektorá z našich domácich (oper-
ných) scén ... Prečo asi? -

... po skončen í konzervató ria . vlastne ešte 
v 6. ročn íku so m predspicva la v ope re SND 
v Bratislave- išlo o štipe ndium Slovenského 
hudobné ho fondu , o ktoré som mala· záujem. 
Toto prcdspicvanic bolo úspešné, ostávalo mi 
už len absol vovať ďalš ie - pred komisióu 
SHF, no medzitým sa mi naskytla príleži tosť 
ísť predspievať do Be rlína - a ta m ma zobra li. 

Boli ste tam rok - môžete, a lebo viete kon
štatovať, čo vám to dalo? 

Nie je jednoduché stručne a výstižne for
mulovať tie to "zisky'· . Aj preto . lebo pri tom
to pobyte som musela najskô r riešiť jazyko vé 
o tázky (nevedela Som po nemecky) - a neja
ký čas mi zabralo aj zžíva nie sa s prostredím. 
Čiže na umeleckú činnosť ostávalo vlastne 
málo času . 

Na čom ste pracovali , čo ste študovali? 
Študovali sme malé partie v operách, ale 

pracovali sme aj na svojom programe. Ja som 
sa v to m čase pripravovala na Schneidro vskú 
súťaž, a tak som pracovala aj na tomto reper
toá ri. 

A Viedeň? - V informačnom materiáli sa 
uvádza, že to bolo taktiež naj skô r O perné štú
dio, ale teraz už členstvo vo Viedenskej štátnej 
opere ... 

Á no , naj skôr to bo lo Operné š túdio , v kto
rom som pôsobi la, - no ako sa to vezme: štyri 
mesiace - a vlastne celý rok . Po štyroch me
siacoch p ráce v Opernom štúdiu som bo la an
gažovaná za členku Státnej o pery. Práca 
v Opernom štúdiu bola veľmi zaujímavá , aj 
p re to, lebo tam bo lo veľmi veľa mladých ľudi 
- aj korepetíto rov. ktorí mali p re nás hoci aj 
18 hodín de nne čas ... Veľa sme pracovali na 
sebe - voká lne , ale aj v ďalších oblastiach ja
viskovej praxe: uči l i sme sa šermovať, učil i 
sme sa po ta liansky ... No žiaľ , medzitým bolo 
Operné štúdio zrušené (mala som v ňom byť 
dva roky) . Myslím , že je to veľká škoda pre 
mladých - bola tu príležitosť (niožnosť) "vy
jsť" na to "veľké" javisko - a odskúšať si ho , 
vedieť , a ké to je ... 

Vaše ďa!šie plány sa viažu teda na Viedeň? 

Z mluvu mám do konca a ugusta 1993. Ale 
poto m by som asi radšej iš la tl'alej ... Nechcela 
by som tam v to mto mome nte , v tej to sii'Liácir 
ostať , pretože mladý č lovek , alo ja, ešte ne
dostáva také možnosti p ráve na tých veľ-kých 
javiskách. Myslím si, že v menšom divad le, 
na "menšo m j avisku" sú pre mladých tieto 
možnosti väčš ie . 

Nad možnost'ami pre mladých som rozmýŠ:. 
ľala aj v súvislosti s d'a lšou otá zkou: ktoré po- · 
stavy (teda úplné postavy - nielen árie z nich) 
v opernej literatúre ste mali doposiaľ možnost' 
naštudoval', resp. uviesť. :. 

To vlastne nadväzuje n~ to , o Čom sme ho
vo rili p red chvíľou - vo Viedni . v tom "veľ-_ 
kom divadle " robím malé, či 11\.cnšic postavy. 
A z repertoáru , ktorý som spievala na žilin
skom ko ncerte mám " urobené ho" len Oska
ra. 

(pozn. - na koncerte spievala Y. Tannc"rr
be rgcrová v komo rnej spolupráci s klaviris
to m Marinom Formcntim Áriu Despiny z 2 
dej stva o pery Cosi fan Tutle , Á riu G iunia z 1.'· 
dej stva o pe ry Lucio Silla W. A . Mozarta, 
Áriu pážaťa z). dej stva opery H ugeno ti G. 
Meye rbeera , A riu Oscara z l . dej stva ope ry 
Maškarný bá l G. Verdiho, Áriu J úlie z l. dcj
s.tva opery Rómeo a J úlia Ch. Gounouda, 
A riu Adely z 2. dej stva o perety Ncto pie r J . 
Straussa) 

Po vašom koncerte som sa zamyslela nad 
tým, či á ria Adely zo Straussovho Netopiera 
prezrádza váš (p rípadný) záujem o žáner ope
rety? 

Nctopier Jo hanna Straussa je vlastne jedi
nou operetou , kto rá sa uvádza aj v "ope rn ých 
domoch" . Mrh dosť tiahne aj k tomuto žá nru , 
no ešte som sa vážne nad tým, či bude m spie
vať o perety , nezamýšľala .. . 

Pripravila VIERA REŽUCHOV Á 

P ražské gitarové kvarteto 

INTERPRETAČNÁ 
KREATÍVNOSŤ 

Ešte. d lho bud tr v nás doznievať zážitky 
z prehlr adky mlad ých inte rpretov krajín lle
xagonäly '92 a niek toré ~a natrvalo u~adi li 
v našom podvedo mí. Zosta li kritériami kval i
ty. Tol'ko dobrého umenia pod jednou ~tre
chou Do mu ume nia Fatra, toľko interpretač
ných näzorov a všetky zomknuté spoločnou 
radosťou z hudby! Z možnosti tvorivej ~polu
pat r ičnosti s autorom; možno~ti vypovedať 
o sebe a cez seba aj o i nterpretačných názo
roch z ko nca tohto s toročia. 

V čom sú jed inečné, čím pre konávajú toto 
zva riované storočie zápasov, nedorozu me ní , 
presadzovania sily na úkor ducha? Ind ividu
álnou krcat ívn osťou. 

H obojista Amaldo de Felice 

Na prehliadke odznelo veľa výkonov, kto
rých interpret ačn á kreativita bola jednoznač
ná a o na v podstate tvorila tú tetivu, pod kto
ro u sa odvíja la poetika kompozičného my~lc
nia au to ra. Bo li tu talenty, ktoré sp rostredko
x_ali nové pohľady na diela už "obohrané" 
(~äch , Mozart, C ho pin). Boli tu sondy do hu
dob,.ocj histó rie s názormi reprezentujúcimi 
súéa~né interpretačné mysle nie ( Lcvct v Ba
cho vi , D' Aquinovi). Bol i intc rprc.ľt, kto rí vy
tvor ili most k avantgardnej hudbe ~cváčka 
Pitsche idcrová). Ale aj takí, k torí ,na veľm i 
slabo m texte prc ukázfl li svoju muzikírlne, 
tvo ri vé danosti (Fclice-Pompil i v Pascull im).' 

v súčasnost i sa interpreti dovolávajú tvori
vosti . Chcú sa rea l izovať. Darí sa to len o~ob
nostiam . Krystian Z immcrmann sa k to muto 
pro blému vyjadruje ( Ruch muzycZIJ.Y- č.-,7 · 
1992): ,. Dnes je návrat k o r iginá lnyr]l au tor~ 
ským vyda niam opod~tatnený. D nes sa ind i
vid ualit a in te rpre ta spája s niečím iným. 
Osobnosť inte rpreta nemá nič do čine nia 
s partitúrou , so zme nou jej zásadných zákon i
tost f. Iba so samotným umením" . Ko l'k í 
z nich vša k dokážu to svoje pret lmočiť na ži-

vo , vytvori ť mo~t k pos lucháčovi a osloviť ho 
~vojOlr hudbou? Ma rián Lapša nský v rozhla
~ovej relácii povedal: .,Interpret má povin
nosť preukázať svoj u krea tivit u na každom 
diele. Bez toho už dnes nemá šancu. Po~lu
cháč je zvcdavy práve na tú neznám u a ťažko 
dcfinovatcľnú oblasť. ktorá je za nap ísaným 
textom a ktorá je výlučne v moci inte rpreta. 
Tzn. pocho penie textu, jeho výklad , analýza 
a pretlmočen ie - oživenie." 

V pojme interpreta ~a d nes spája tvorca 
.. nového d iela", sko mpo nované ho na vlast ný 
umelecký o braz. T eda tvorca a kceptuj úci 
v p rvom p láne text, nad ktorého podstatou 
rea lizuj e svoj názor formo u akej si audi tívnej 
nadstavby - v istom zmysle dokompono1•a
ním autorovej myšl ienky. 

V rozhlasových záznamoch z prchliad\(.'1 
mladých kraJrn l lexagonály '"dozvedáme eš
te mnohé momenty, viizby , d vody navy 'c, 
ktoré mozog e liminoval a .. ucho odmietlo po
ču i" pri priamo m posluchu v ko ncertnej sieni, 
ale ktoré nahrávk~ ne milosrdne zachytila . že 
práve tí najm uzikál nejší ma li najviac ,.pre
k lepov"? A le - čo je dôležitejšie- muzikant
ská spontánnosť či in tele ktuá lna, racionálne 
prcšpckulovaná ko ncepcia? U viacerých 
..... sila sugescie bola taká ve l'ká . že sme poču
li iba to , ako vzniká hudba. Nic to, že sa inter
p retuje, ale to, ako vzniká jedna knísna hud
ba. v· ktorej majú radosť niele n tí na pódiu, 
ale vše tci príto mní v sále." (M. Lapšanský) . 

Krystian Zimmerma nn podobne a ko Ma- . 
ri á n Lapšanský i Leona rd Bernste in verí v in
tuíciu v hudbe. Píše: .• O Bcrnstc inovi sa vie . 
že bol predov~ctkým hudobník, k to rý nedbal 
na techn ik u, ale svojím bezprostredným kon
taktom s hudobníkmi dokázali si porozumieť 
a o n i išl i za n ím ... Svet emocio nalit y sa však 
otvára po zbavení sa tých zá klad ných technic
kých problémov. Potom už sa nechávame 
unášať poci tmi aj bez racioná lne ho zvažova
nia.'' 

Hudba bola vždy pí~aná pre ľud í. Pre ra
dosť z odovzdäva nia a pre radosť z pri jíma
nia. Ten, kto vie vlastnú radosť pre niesť do 
výkonu a oslovi ť ňou aj iného aj vcl'kým 
umelcom. A ta kéto zážitky zostanú aj zo ži
linskej preh liadky. pretože boli tu osobnosti, 
ktoré svoju kreativitu dokáza li zakódovať aj 
do umenia . 

/ 

ETELA ČÁRSKA 
Snímky Marián J urík 

Violončelista z Prahy Jli'í Bárta 
Snímky M. Jurik 


