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Schola ludus 
Na prahu horúceho leta a skorej j esene 

stretli sme sa na Vinnom jazere pri Mi
chalovciach, kde Slovensluí muzlkologjc
luí asociácia v spolupráci s agentúrou 
Cassorla usporiadan muzlkologlckú 
konferenciu a festival venovaný 400. ~ 
čiu narodenia J. A. Komenského a J. Tra
novského. 

Podujatie v luddom prlpade zaujíma
vé, podnetné, poučné, 141 keď nie plne vy
užité. Y dnešnej ekonomickej situ~cii sa 
tak ľahko nenaskytne prfleiitosť, preces
tovať východoslovenský región. Trasa 
Michalovce-Sáros pat ak-Trebišov-8ta
~Pozdišot•ce-Humenné-Snina-Medzl
Iaborce - bola nielen bohatá na prekrás
ne prírodne scenérie, ale pre kaidého 
účastnfkB ss zrejme stala 141 predmetom 
hl/Jllelw zamyslenia. StJJré domy, ktoré 
sme videli v humenskom skanzene, na
hradili nové, pravda, zväčša poznamena
né formálnou dobot'OU architektúrou. 
Ale predsa. Ako je to ale s kultúrou, ume
ním? Čo nové nahradilo staré? 

Pravda, na prtý pohľad ťažko hovoriť 
jednoznačne. Y každom prípade som za
cftll kus entuziazmu, úsilie o obohatenie 
kultúrnosti prostredia. Pr(jemné bolo 
polúvať zbor starých neškolených hlasov 
v pozdišovskom kostole, podobne bolo 
radostné polúvať mladý miešaný zbor 
z Hanušoviec, uznanie sí zaslúžil 141 zbor 
učiteľov~ humenskom drevenom kos/oli
ku, 141 kfď si neredeli poradiť s repertoá
rom a bratislavských návštemi'kov chceli 
potešiť zborom iidov z opery Nabucco. 
Zrejme potrebujú odbornejšiu pomocnú 
ruku profesionála. Pr(jemná bola tiei 
návšteva v galérii rodiny Warholovcov 
s detskou Zl'llkovou scenériou hudobné
ho klasicizmu i Hatr~'kovou exkurziou do 
estetického zázemia detí. Muzikologicluí 
konferencia bol sam ostatný bod progra
mu a budeme jej venovať osobitnú pozor
nosť. Zmyslom tejto poznámky je však 
konštatovanie o potrebe zaplniť toto svoj
rázne regionálne teritórium, bohaté na 
vlastné kultúrne a hudobné tradfcí~ 
koncepčne domysleným s.rstémom profe
sionálneho umenia. Relatívne moderne 
tybudované mestá sl zrejme vyladujú 141 
osobitý, netradléný organizačný l met()o 
dlcký pristup. Ak sa má naplniť zmysel 
tohto podujatia, ktoré f'JŠio z učenia J. A. 
Komenského, tak b.r nemalo zostať iba 
pri jubileu. Tradície, ktoré sa obnovujú, 
mali b.r spätne žimtodarnc pôsobiť na 
znovuzrodenie tvorivej aktlrlty, na obn()o 
.-ovanie národnej identity, bez falošných 
politických hesiel. Schola ludus by mala · 
v lnomvanej, tvorlt·o rozvinutej podobe 
mijsť odraz v nových podmienkach. 

Popri bohatom programe celej akcie, 
ktorej iniciátorkou bola zanietená "vý
chodníarka" Dr. Ľuba Ballová, CSc., na
šiel sa čas 141 na neformálne spoločenské 
stretnutia, ktoré rozhodne prispeli 
k bližšiemu zblíženiu l k spoznaniu mn()o 
hých netušených osobných, umeleckých 
čl pracovných problémov. A preto ml bolo 
tak trochu ľúto, že túto možnosť nety~~žl-
11 rlacerí ... Ľutoval som, že tu absentovali 
práfe tí, ktori na Vinné jazero mali nl41-
bllžšie, kolegovia z Košíc a Prešova. Pre
tože tak sa mi zdá, ie lamentácia o potre
be zbllžovanla centra s východom je iba 
planá výhovorka ... 

MARI ÁN J URÍK 

' , -. 

• 3,50 Kčs 23. 9. 1992 17] 

Spoluh'orca proOiu bayreuthsk:ých slávností Wolfgang Wagner sa ako režisér a scénograf podpísal i pod inscenáciu Tannhäusera. 
~ ' S nímka Bayreuther Fes ts piele GmbH 

Bolo to pre mňa priam neuveritel'né, a le 2. a ugusta t. r. som sedel medzi tými št'astlivcami , 
ktorf sa zúčastnili na tohoročnej premiére Wagnerovh o Pa rsifala v Bayreuthe. Po tomto sláv
nostnom predstavení mal som možnost' navštívit' aj prví• reprízu Tannhä uscra a Blí•diaceho 
Holanďana . 

Musím s radost' ou konštatovat', že ešte nevymrel rod wagnerovských tenorov. Práve naopak, 
spoznal som dve osobnosti z jeho nových výhonkov, ktoré sa vyrovnaj ú svoj ím slávnym pred
chodcom. Často som počúval a. obdivoval brilantne t lmočený zbor p radleniek "Summ und 
brumnľdu gutes Rädchen" zo slávnej éry Hein1.a Tietjena ešte na starých sedemdesiatosmič

kách. Teraz som tú priam neuveritel'nú dokonalost' j aviskového zborového spievania - t . r. 
v podaní medzinárodného telesa pod veden Im Norberta Ba latscha, zažil v skutočnosti. No nielen 
fascinujúci zbor s úžasne širokým dynamickým rozpätím, ale ilj orchester - až na ojedinelé vý
nimky - bol na takej optimálnej a ideálne vybrúsenej úrovni , akú mimo viedenskej Staatsoper 
sotva počuf. Ostatné dve sezóny, od roku 1990, kedy mala premiéru dnešná verzia Blúdiaceho 
Holanďana , nebola - azda z finančných dôvodov? - uvedená žiadna nová inscenácia . Tohtor~
ná sezóna sa od vlaňajšej líši iba v tom, že namiesto Lohengrina - s ice s novým obsadením 
a hudobným naštudovaním, sa brá Tannhä user v koncepcii Wolfganga Wagnera z roku 1985. 
Novou premiérou bude až Tristan a lsolda v budúcej sezóne. 

Zo spo mínaných troch navštívených insee- fe no me ná lna Waltraud Meierová v (ilohc 
nácií sa pod Parsifala i Tan nhäuscra podpísal mnoho tvárnej Kundry, ~cbcrovného Parsifa-
ako režisér a scénograf sám domáci pán Fest- la vytvoril dánsky tenorista Poul Elminga. Ich 
spiclhausu- Wolfgang Wagner. Okrem spo- výkony v d ramatickom druhom dejstve by si 
!očného rukopisu je v obidvoch prípadoch za- zaslúži li samostatnú štúdiu. Za d irigentským 
ujfmavá súčasná scénická podoba týchto d iel, pul tom ~tiíl James Levine. Toto predstavenie 
ktorá je a kýmsi ďalším rozvinutím ta kzvané- pat rí v rámci päťdes i atročných análov mojich 
ho povojnového novobayrcuthského štýlu.. operných skúseností do sfé ry tých hviezd nych 
V tej to novej verzii je práve na scénickú vý- hodín. na ktoré sa nezabúda. 
pravu kladený väčší dôraz. Súvisí to s vynika- V Tannhäuserovi, popri už spomenutých 
júcou 'Ciivadclnou javiskovou tech ni kou, kto- kladoch, najväčším režisérskym príno~om 
rá je ~chopná neuveriteľných premien. Scé- bolo ~itlivé vypracovanie zborových scén , 
nické prvky v J>arsifalovi nap ríklad umocňujú k to ré p ráve v torillo Wagncrovom diele maj ú 
nápadité svetelné efekty , natoľko variabilné, veľmi dôleži tú funkciu. Napríklad príchod 
že dokážu p lynulo vytvárať atmosféru vo všct- hostí na Wartburg, koncipovaný s efektnou 
kých scénach. Premeny v scénickej podobe maje~tát nosťou, je v zdravej rovnováhe s tur-
Tannhäusera a hl avne riešenie znovuzjavenia bulentnou rušnosťou samot ného Sängcrkrie-
sa Vcnušinej ríše v t reťom dejstve, je svojou gu. Návrat pútn ikov v treťom dejstve je zasa 
virtuozito u nesmierne fascinujúce. Režijná popri fascinuj úcej "cho reografii" umocne ný 
ko ncepcia Wolfganga Wagne ra uchvacuje obdivuhodnou pianovou kultúro u zboru. 
plast ickým a logicky dôsledným vypracova- Rovnováha vizuálneho a audi tívneho kom-
ním medziľudských vziahov. Tento sugestív- ponen tu je aj v tej to inscenácii ideálne vyrov-
ny vizuálny rá mec je naplnený rovnocenným naná. Popri vynikajúcich mužských interpre-
hudobným obsaho m. Trpiaceho Amfortasa toch, ako Manfred Schenk (Hermann), Erik 
vytvoril Brcnd Wcikl d isponujúci stále kvalit- Wilm Schulte (Wolfram) , Ekkehard Wlaschi-
ným hrdinským barytó no m, ktorý vo Fest- ha (Biterlof), Sándor Sólyom-Nagy (Rein-
spielhausc pôsobí už dve desaťroči a. Démo- mar), sa mio.h lboko vryli do pamäti prcdstavi-
nického Klingsora markantne vymodeloval te lia ústredných postáv. Výborná Uta Pricwo-
impozantný Franz Mazura, e legického G ur- va (Venuša) svojou zrelou ženskost'ou ideál-
nemanza- na miesto indispo nované ho Hansa ne kontrastovala ~ dievčenskou krehkosťou 
Sotina stvárnil Manfred Schenk, kým v krát- Alžbety , ktorú stcle~ni l a Tina Kibergová. 
kej úlohe staručkého Titu rcla exceloval Mat- Meno tejto mlade j Dánky, obdarenej krá s-
h ias Hôlle. Vyvrcho lením predstavenia bola nym mladodramatickým sopránom, si treba 

dobre zapamätal'! Práve tak , ako st rhuj úceho 
Tannhäuscra Wolfganga Schmidta. Rozprá
vanie o rímskej ceste, t lmočené s takou žha
vou drarnatičnosťou a sklamanou trpkosťou 
som z javiska ešte nepočul. Wolfgang Wag
ner, neustále hradajúci nové talenty a osob
nosti - aj to je jedna z čŕt jeho bayrcuthskej 
d ielne - mal v tomto roku značnú odvahu 
a 'úžasne šťastnú ruku , keď popri dcbutujúcej 
Tinc Kibcrgovej a Wolfgangovi Schmidtovi 
pozval na čelo predstavenia škótskeho diri
genta Donalda C. Runniclcsa, taktiež nováči

ka vo Fcstspiclhausc, k torý obstál a zanechal 
tie najlepšie doj my. 

Scénická podoba 81údiaceho Holanďana 
režisérskej a vytvatncj dvoj ice- Dieter Dorn 
a Jiirgen Rose - vyviera z úplne iných prame
ňov a je mimoriad ne teatrálnou koncepciou, 
k torej n ic sú cudziC"ani filmové efekty. Spo
ločným menovateľom s p rístupom Wolfga nga 
Wagne ra je aj tu citlivé vypracova niG vzájom
ných vzťahov - na stretnuti e Holancľa na a 
Senty, ako aj na ma rkantne vypro fi lovaného 
lako mé ho Da landa u rčite nikdy nezabudnem 
- ako aj po užívanie mohutných zborových 
scén (v treťom de jstve). I tu je o bdivuhodný 
zbor, kto rý po pri priam he reckých výko noch, 
je schopný podať aj fa~cinujúci výkon vokál
ny . 

Nic som pr ívržencom nemých scénických 
akci í počas predohier, a le v tomto prípade 
ma nadchla myšlienka akéhosi skfbenia po· 
stavy Holanďana s mytologickou postavou Si
zyfosa. Te nto alte r ego Holanďan a nic je 
schopný dostať sa na vrcho l štítu., lebo pred 
cieľom sa vžd y zošmyk ne a iba p ri závereč
no m mo tíve vykúpenia mu podáva pomocnú 
ruku sama Senta ... 

He recko-spevácke výkony boli aj v to mto 
prípade vyn ika júce: č i už osudom prenasle
dovaný Holanďan Brend Weikl, alebo pe r
fektnými dramatickými výškami disponujúca 
Senta Sabine Hassová, ale aj bezradný, priam 
bclkantový Erik Reinera Goldberga a feno
menál ny, vyšším basom spievaný Daland 
Hansa Sotina. Na čele predstavenia stál Ta
lian Giuseppe Sinopoli , ktorého romanticko
dramatická koncepcia plne vyhovuje Wagne
rovej partitúre. Napriek tomu som jedine tu 
zo všetkých troc~ večerov mal pocit určitého 
sklamania; v orchestri panovala akási nesú
st rcdcnosť a ani súhra medzi javiskom nebola 
na take j úrovni ako v predchádzajúcich pred
staveniach. 

Na záver spomeniem ešte aspoň stretnutie 
s naším krajanom J ackom Martinom Händle
rom , k torý už dvanástu sezónu h rá v ncvldi
tcľnom orchcstrišti slávneho Fcstspielhausu.. 

JOZEF VARGA 
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Na jeseň tohto roku oslávi svoje 85. naro
de niny jedna z najväčších osobností českej 
kultúry v tomto storočí - speváčka Ja rmila 
Novotná. Jej význam v hudobnej histórii ne
bol o nič menší než jej predchodkyne E my 
Destinnovej a jej spevácke ume nie sa rozšíri
lo ešte o početné ro ly vo filme . Jarmila No
votná započala svoju ope rnú dráhu v polovici 
dvadsiatych rokov v Prahe. Prenikavé úspe
chy na t.alianskych scénach už v dobe svoj ich 
zahraničných stáží a štúdií (triumfovala ako 
najmladšia G ilda v Rigole ttovi vo veronskej 
Aréne) rozšírila o hosťovanie v Be rlíne , Parí
ži a v spolupráci s Toscaninim v Salzburgu. 
Coskoro ju víta la celá Európa. Jej umelecké 
úspechy starostli vo sledoval T . G. Masaryk 
i jeho syn J an !VIasaryk, kto rý sa stal dokonca 
jej doprevádzačom na klavíri pri koncertných 
produkciách v zahraničí. Jarmila Novotná 
prešla zložitými cestami vo voj nových rokoch 
a stala sa potom primadonou v newyorskej 
Metropolitnej opere, kde pôsobila 17 rokov. 
Siroká škála j ej ume leckých konta ktov za
hrňuj e najslávnejšie mená hudobnej d ivadel
ne j a filmovej histó rie. J . Novotná vytvorila 
napr. hlavnú rolu v životopisnom filme o Ca
rusovi po boku slávneho Ma rio Lanzu. Jej 

posledným filmom bola hollywoodska sním
ka " Poznamenaní'' Freda Z innemanna. J . 
Novotná opusti la svoju ume leckú dráhu na 
vrchole tvori vých síl - začiatkom šesťdesia
tych rokov. L:.il a prechodne so svoj ím manže
lom vo Viedni , potom sa presťahova la do 
New Yorku . kde žije dodnes. Každý rok však 
navštevuje svoju v l asť. Re miniscenciou na je j 
umenie a životné osudy je nedávno vydaná 
kniha pamätí pod názvom ,.Byla jsem šťast 
mí'·' ktorá bola v priebehu týždňa rozobraná. 
Postupne vychádzajú historické nahrávky J . 
Novotne j . Spoločnosť Jarmily Novotnej, kto
rá bola práve ustanovená, bude sa starať o jej 
odkaz doma i v zahraničí. Má v pláne rad kon
krétnych akci í , o. i. otvo renie Pamätníka Jar
mily Novotnej v Lit ni u Karlštejna, kde ume l
kyr)<C pred vojnou často žila na svojom letnom 
zámočku . Zásluhy Jarm ily Novotnej boli vla
ni ocene né udelením radu T . G . Masaryka 
a čestného obči a nstva mesta Prahy. V Ameri
ke jej v Bielom dome udel ili jednu z najvyš
Sích ~tátnych medailí kultúrnych pracovní
kov. Predsedom Spoločnost i Jarmily Novo!· 
nej sa na želanie jubilántky stal muzikológ 
.a hudobný publicista J>hDr. Jiff Vitula. 

(av) 

J·ubilant Milan Kopačka 
V dobe kult u hviezd a u nás i hviezdičiek , 

bleskových kariér a neraz aj rovnako rýchlych 
pádov, v atmosfé re pre ferovanej publicity 
mladým, sil zavše stane, že d lhoročná, poeti · 
vá a oddaná služba múzam ostane spo ločen
sky nedocenená. Jubilujúci sólista opery 
SN D Milan Kopačka (na r. 26. 9. 1932 v Plev
níku-Drienovom) - mám pocit - do tejto ka
tegórie tak trocha pa trí. 

Nic , desia tkam hlavných postáv. vytvore
ných najskôr v Banskej Bystrici a od roku 
1972 v Bratislave , ncchýbill ná ležitý aplauz 

~ publ ika , macošsky sa nesprávala ani kritika 
a umelec si na nedostatok práce tiež ne môže 
sťažovať . J ednako , žiada sa Kopačkov zástoj 
na slovenskej opernej scéne zhodnot i ť oveľa 
deta ilnejšie a serióznejšie, žiada sa podčiar
knuť, že takme r dve desiatky sezón, s plným 
ume leckým nasadcnim , spoľahlivost'ou a pro
fesionálnou kva litou ... t'ahal"• na reprezentač
nej scéne neľahko obsadzovaný odbor dra
mat ické ho te nora. 

Má široký a pestrý repertoár. Objemný, 
tmavý, priebojný a predsa slovansky mäkk)r 
hlas Milana Kopačku zne l v partiách talian
skych (Manrico. Riccardo, Carlos, Radames. 
Can io , Cavaradossi). ne meckých (Ľt>hen- Milan Kopačka vo Verdiho Aide. 
grin, Florestan, He rodes).' fra ncúzskych • Snímka archív Hž 
(Don José) , ruských (Dirnitrij , Herman) , čes
kých (D alibor. Lukáš , Laca , ~lbert G regor) 
a slovenských (Ondrej , Svätopfuk ml. , Juro 
Jánošík). K nim v ostatných sezónach pri bu
dol rad kabinetných cha rak terových postavi
čie k , ktoré 'stváriíujc s rovnakou prccfznos-

t'ou. 11ko tomu bolo pri rolách titu lných . Mi
lan Kopačka patrí k neodmysli teľným spolu· 
tvorcom novodobej hi~tóric opery Slovenské-
ho národné ho divadla . .... 

, PAVEL UNGER 

Da capo al Fine -
Zc14 sa ml, u Je toho už prhrefa. Toho 

llori&areela. Tollo uzmysel~ho ehyt• 
• sa za laláky, .,.ch'OjZIII)'Riné" pís~M
ú. Vzdonmtého dapaala a urazenélao 
lrollbMuiL ...._,..~rea&y. ktoré 
eltllhi deuodeue nale nuasmHiá. Ocl 
tell,y ate&m k mzhlasu. odtlal' k nmt-

' ......_Da eapoal Flae. Je toho prbefa
Ntlhlle ll aahowram, te je to akýsi ne

pocllnat S)'lllptóal sliäsaej deJIIOkntl
~ .. poUttky. Ale- lulete! 

Dost.la !IOIIIIht. (Toob)ájae potdf.) 
llrbbli realcda na 8lô,l "stfpec" • .,ho

...,_ tlftllli.om" (dt.) Amatéri, ktorý 
- spMIIIÍia pre naie • poradi ~trúste 
tolltoroälé noviny. Ako lniplnida ml po
.rutlo stretnutie spolkov prlatefov hud
by • tulne. Ako lnAplráela. Pretože tá at·' 
mosféra, b ktorej som tam mala mot
llOit' priYOAat', bola prta"'nwaej lniplru
júea. Vedúca k oaej úYalle. Podotýkam -
Yefnej ltyllzádl, v kt~ ú~~~erne obehá
.._ bllkrétae faldy, euktné ~fsla, 
lk6r larirajeaa "' IUre eiiiCk:lí, impresii, 
poefto•. Skatoáloltl, te s Rferáfom \')'· 
ltdpUa pan,l A a pú 8 ••est• C tu jedno
lhldao ohéh....._ Pre moju ávahu totlf 
bola dollllaujúea a podstafú pnhte tá In-

. -
Aplrujúea sila, ktorqu je nezávislé nadle-
nle pR vee (Obzrlnae o ok.elo, )e to snád' 
v dnešnýda äasoc:ll taký bdný jav?), atmo
srél"' nasýtená amlltérskou lskroa. 
Necielim tamojikh úättl(tikov na profe
!llonálo-v (teda odborne §kolenýdl) 
a amatérov (inoprofesijných 1.áujemcm) 
-v 1.mysle orientáclf. Amatéri pre mňa re
prematujú onú \ 'lastnMf, ktorá mf\\aé
smlerne imponuje. Nezlitný entuzliz-

' mus... 
Dostala som teda list. 
Brisknú Nllkdu na moju skromnú 

úvaha- impresiu bn boälým úmyslov. 
Reakelu, aU aepotdi. Reakdu plftli 
uranaej samol'úbostl, vzdoru, spochyb-
11\ovanla, arpmentu,Júeu dosf neprime
ranými postojmi a hrozbami. 

A mne ostala ~udná, nahorklá paehut' 
zo skutoinostl, že tá móda slovfčkarenla, 
samoYOfaýelt v)'znamovýeh modlftluielf, 
chytaDla sa za hlásky a "dvojzm)-selné'" 
písmená z kafdodenného politického 
lafiÓRU presiakli ~ do nalieh -ldanlh·o 
oclfablýeh koačín. Z-vltitne. Alebo neho
vorime jednou l'ftou't 

LYDIA DOIINALOVÁ .. 

Za Mi·ladou Jiráskovou 
V Prahe IS. júla t.r. zomrela bývalá~ 

list ka opery SND PhDr. MJiada Jirásko
vá. 

Milada, môj nedopí$aný list ui nedopí
~em, ui nedôjde k adresátovi. Karta, kto
rú som TI napísala po vysielaní Tosky 
z Ríma, na ktorej som TI nad~ene opiso
vala svoje dojmy z predstavenia a súčasne 
avizovala dlhý podrobný list sl e~te do
stala. 

Smutno ml je, viem, ie Ty sl už Uastná, 
už fa nebolí nič, netrápia Ťa telesné ani 
du~vné bôle, no ja som smutná, ie ui ml 
nedôjde list z Prahy, v ktorom ml pí~ 
o svojich postrehoch z predstavení, kon
certov a pýta§ sa na niektoré udalosti 
v na~j opere, ktorá ostala blízka Tvojmu 
srdcu i po odchode z Bratislavy. 

Bola som začiatočníčka a Ty popredná 
sólistka opery SND, ked' sme sa stretli po 
prvý raz, v Karnevalovej noel v Benát· 
kach, v ktorej som spievala svoju prvú 

malú úlohu a Ty hlavnú postavu Cibolet· 
ty. Pochopiteľne, ie okrem korektného 
chovania protagonistky k elévke nevzni
kol medzi nami biiHí vzfah. Ai po rokoch 
v Karlových Varoch sme sa znova s(retll, 
obidve už ako pedagogičky. Ty, profesor
ka pražskej AMU a ja žilinského konzer
vatória. A tu sa i začalo na~ dlhoročné 
priateľstvo, ktoré malo svoju pevnú pc.
stať v spoločnom záujme o umelecký spev 
a Tvojim veľkým láskam l k SND, na kto
rom sl prefívala svoje n~tvorivej§le roky 
a k Bratislave, ku ktorej sl sl zachovala 
n~"""§ie spomienky. 

Za toto .krásne priatel'stvo TI budem 
vďačná kým iijem. Spomienku na Teba 
nemôiem ukončiť Ináč, ako slovami z o
známenia o Tvojom odchode: 

Nezemtela jsem, neboť vím, ie budu tít 
stále v srdcích téch, ktefí mne milovali. 

D1TTA GA BAJOVÁ 

K jubileu umelkyne 

Snímka V. Hák 

Slovenská pianisti ka smeruje ~oraz viac 
k syntéze estetických názorov a pedagogic
kých prístupov viacerých škôl s domácou tra
díciou. Po 2. svetovej voj ne sa tempo tohto 
vývoja prudko zrýchl ilo ; slovenskí klaviristi 
~a postupne dostali do medzinárodnej kon· 
fro ntácie . Vďaka nebývalému rozkvetu zá
kladné ho hudobného školstva vyrásto l na 
stredných a vysokých školách rad umelcov 
i pedagógov, ktorí ne ustále prispievali do 
tohto procesu. 

Bratislavská VŠMU je významnou križo
Vtllkou v rozvoj i nášho klavírneho umenia , 
posúvajúca latku náročnosti dopredu a stále 
vyššie . Zásluhu na tom má aj j ubiluj úca doc. 
'va Fischerová-Martvoňová (20. 9.). 

Osud jej doprial s táť pri kolíske a kľúčo
vých mome ntoch vývoja slovenské ho klavír
neho umenia. Pri poštátncní Hudobnej a dra
matickej a kadémie reprezentovala kl avírny 
odbor a ko žiačka zak ladateľskej osobnosti 
slovenskej hudobnej kultúry - Frica Kafendu 
v só lovom parte l.,isuovho Klavírne ho kon
certu Es dur (1943). Po za~ožcní VŠMU bola 
jej prvou umeleckou ašpirall.!_kou. Závereč
ným koncertom ( 1954)• zost av~flým výlučne 

z domácej kl avírne j tvorby ako by predznači 
la ťažisko svojich trvalých zásluh o rí~šu hu
dobnú kulťííru . .Naštudovala a premiérQv(!(a 
rad slovcDských klayír~ch opusov, pr~m 
neváhala propagova.ť áj ~klad by autorov, kto-" 
rf v rokoch normalizácie boli ,,v nemilosti". 
Svojou vždy dôkladnou a premysle!,!QU_~on

ccpciou vytvorila vzorový interpretačný prí
stup , na ktorý nadviazali ďalší umc lci ; mcdzi 
nimi aj jej vlastní žiaci. ~ 

Svojím reprodukčným typom , zamatovým 
klav írnym tónom a kult ivovanosťou bola pre-

durčená stať sa vynikajúcou komornou hráč· 
kou. Spolupracovala s inštrumentalistami 
a naj mä so špičkovými i zahraničnými vokál· 
nymi umelcami . Dokumentuje 10 o. i. aj rad 
rozhlasových i gramafónových nahrávok. 

Počas svojej d lhoročnej pedagogickej pra
xe na VSMU vychovala rad klaviristov. 
Plným priehrštím rozdáva la skúsenosti vlast· 
nou umeleckou prácou, ako i kontaktom 
s mladými adeptmi hudby. Akó odchovanky· 
ňa prfsnej školy F. Kafendu , a le aj R. Macu· 
dzinského (pod je ho veden rm ukončila ašpi
rantúru) rozvíjala e&tetické créda a nekom
promisný prístup svojich učiteľov , vyžaduj úci 
plné podriadenie inte rpretovej osobnosti au
torovi to znamená no tovému 7.áznamu. 

Ťažisko jej pedagogické ho prístupu smeru· 
je k rozvíjaniu vnúto rného sluchu a umelec· 
kej predstavy. V umeleckom cftení svojich 
žia kov fo rmuje schopnosť vytvoriť si ešte pred 
zaznením prvého tónu jasnú predstavu celej 
hudobnej frázy, je j tempo, nálad u, dynamic· 
kú intenzitu i ďalšie zložky. Rozum pri reali· 
zácii potom iba potvrdzuje to , čo inštinkt , in· 
tuícia pri štúdiu. diela objavili a pochopili . 

Svoje názory si vybudovala na základe 
vlastnej klavírnej praxe, ale aj štúdiom meto
dickej , pedagogickej či psychologickej litera
tú ry, ako i konzultáciami s poprednými osob· 
nosťami klavírnej pedagogiky. Na VŠMU istý 
čas viedla katedru klávesových nástrojov, 
zorganizovala viacero inte rpretačných semi· 
náro v, prednášok a verej ných hodín s vý· 
znamnými (i zahraničnými) interpretmi . 
V tom čase bolo na VSMU zavedené čembalo 
ako hlavný nástroj . 

Významnú kapito lu v jej plodnom živote, 
s nemalým dosahom na celkový vývoj nášho 
klavírneho umenia , tvorí dlhoročná spolu
práca so Združením učiteľov klavíra (ZUK) 
pri European Piano Tcachcr's Association, 
kde vykonáva funkciu podpredsedu . V rámci 
tej to organizácie viedla semináre spojené 
s vlast ným koncertným účinkovaním vo via
cerých zahraničných kraj inách. V spolupráci 
so Slovenskou hudobnou spoločnosťou orga
nizačne zabezpečuje aj u nás semináre klavír
nych pedagógov, najmä ZUS. Už po sedem
nástykrát viedla v tomto roku a ko klavírna 
lektorka semináre v rámci Sctkání pfátel ko
morní hudby, kto ré sa usporadúvajú začiat

kom leta v Bechyni . 

J e v jury viacerych celoštátnych súťaží 
s medzinárodnou účasťou . J>o odchode 
z. VSMU ( 1988) pô obí naďalej pedagogicky 
n~ brnenskej JAMU . Skromná , ušľachti lá vy
rovnaná povaha, poci t zodpovednosti k po· 
trcbá m umenia sú zárukou , že doc. Fische ro· 
vá-Nrartvoňová bude svoje bohaté skúsenosti 
využívať pre rozvoj slovenskej hudobnej kul
túry úspešne i naďalej . Ad multos annos! 

V. ČÍŽIK 
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KULTÚRNE LETO '92 

S KlASICIZMOM NA ÚVOD 
Tak, ako v minulo m roku , otvori la Cappel· 

la Istropolitana - ko mo rný orchester hl. m. 
SR Bratislavy - i tentokrát sériu umclc'ckýclí 
podujatí v rámci Kultúrneho leta v Bratislave. 
Dňa 2 1. j úna t. r. v Koncertnej sieni Slovcn-"' 
skej filhar mónie zazne la pod taktovkou hos
ťujúceho dirigenta Michaela Dittricha (Ra
kúsko} Mozartova Symfónia č. 40 g mo l, KV 
550 moteto Exultate , jubilate, KV 165 - od 
toho istého auto ra - v podaní maďarsko-ne
meckej sopra nistky Krisztiny Lakiovej 
(SRN) a na záver Haydnova ,.Thc rcsic nmes
se"- všetko za účast i súboru Cappe lla lstro
.po litana , v záve rečnom čísle i so Speváckym 
zborom ,mesta Bratislavy a medzinárodným 
sólistickým kvarteto m. 

Vzhľadom na mozarto vsko-hayd novské 
tradície Bratislavy bo l ko ncert d ramaturgicky 
šťast ne zostave ný. G radácia bola hneď v úvo
de: Symfónia č. 40 g mol pa trí k vrcho lným 

die la m ..sk ladateľa. Je vefmi známa, veľmi 

krásna - a veľm i ťažká. Jej atypickosť je v dra
-matickosli, kto rá má na mno hých miestach 
vypätý cha rakter , prcsahujúci klasicizmus 

\ a ant1éipuj úci ro n1antizmus. Z ásluho u neoby
' eaj_nc tempe rame ntné ho-d irigenta M. Dittri
ch~ (poch4d za zo Sliezska , študoval o. i. vo 
Viedni, pôsobí v Štetíne) a k aktualizácii vý
kladu staršej hud9bnc j literatú ry ink lin uj úce
mu o rchestru sa ešte zvý razn ili démo nizujúcc 
črty a-dramatické 'konflikty d iela (napr. v A. 
čast i} , zrýchlili tempá (l. časť} , f áznym, 
a e nerg ickým sa stal Menuet - čo mi GSQbo~ 
nevadilo, ale trochu ma rušili zvukovo tvrdé , · 
za kccntova né tó ny v tej to netypicky ucho pc
nc j ta nečnej fo rme . Najviac lahodilo Andan
te , svojou hráčskou elegancio u, so zd vihmi, 
kto ré melódiu 'priam ko lísa li i jemno u zvuko
vou kultúrou vyše 20-č lenného te lesa . v\ 

Motcto p re soprán a o rchester. K 165 

Exult ate, j ubilatc predn ic la s C l sopranistka 
so sfcc hebkým . mäkkým. ale ťažším ma te riá
lo m - Krisztina Lakiová. l preto dirigent Mi
chael Dittr ich kde-tu mierne spo malil hudob
ný to k n á ročného dramatického d ie lka, kto ré 
patrí k vrcho lným koncer tným o pusom maj
stra pre so prán a orcheste r. Sopra nistka inkli
nuje k p rejavu, ktorý rád mode luje hlas v dy
namickej rovi ne. T akto postupovala zvl ášť 

v 2. čast i , kde sme ocenili jej delikátnosť vo
kálnej kultúry - bez ohľadu na fa kt , že Mo
zarta možno spievať aj výrazovo prostej.šie . 
Napriek to mu Krisztina La kiová strh la a prc-
~edči l.a. . 
· Ziaľ , na výklad uvedených sk ladieb ne

StJ:liecne chudobný bulletin , prinieso l minl
m't>m informácií o Haydnovej omši (s Moza r
to m ·~a zostavovatelia an i " neunúva li"). Tere
ziánska o mša vznikla r . 1799 (o J l ro kov ne
skôr ako .,dé mo nická" Mozartova symfó nia 

\ 

' 

g mo l!) - pričom má všetky zna ky klasicistic
kej hudby, fó rmy, o p rostené ho výrazu. Mož
no i pre to mala táto sakrálno -ko ncertná 
skladba odzn ieť na úvod ko ncertu .. . Najsil
ne jšou strá nkou pri uveden í o mše bo l zbor, 
kto rý p ri pravil Ladislav Holásek - vynikajúco 
vyladený, citl ivo a ko ntrastne pracujúci s d y
namikou. C l , kto rej "veľké čís lo" bola Mo
zartova symfónia , tu ko re ktne spo lupracova
la . V zásade celku nemožno n ič vytknúť: iba 
ak trochu nespo kojnosti s ba rytonisto m Mi
hályom Kálmándym (Maďarsko) , "vyčn ieva
j úcou" sopranistkou Krisztinou Lakiovou 
a tým aj s nevyrovnanosťou vo kálneho kvar
teta, kde vša k pútali štýlovo zmäkčené , ko n
eertne vede né a nanajvýš ume lecké prejavy 
našich sólistov - Mar ty Beňačkovej a J ozefa 
Kund láka. 

C I , k to rá bola inšpiruj úcou zložko u celé ho 
koncertu , potvrdila i týmto vystúpe ním, že 
viac a ko o vernosť trad ícii jej ide o živú , nie
kc.cly nadmieru tempera mentnú hru. Tento
k rát však príčinou príliš vášnivých , e ne rgic
kých a farebne bo hatých obrazov (kto ré by 
snáď potre bova li predsa len zje mne nie) bol
aspoň mne sa tak zdá - o hn ivý te mperament 
Michaela Dittricha . 

TERÉZIA URS(NYOV Á 

[ľondelk.y v Klariskách t • .. • 

- pnestor •nte~reťom 
Jede n z h lavných cyklov letných ko mor

ných ko ncertov prebiehal v čase od 13. j úla 
do 31. augusta. Je ho usporiadateľmi boli o k
rem Spo lku koncertných umelcov už tradične 
HIS SHF . Cyklus, vlani vybavený skromnej
ším počtom podujatí , progresívno u d rama
turgiou za me rano.u predovšetkým na hudbu 
20. storoči a , sprevádzan'ý prcpájaním viace
rých ume leckých druhov a sledovaný hfstkou 
"svoj ho" publika. Tento rok sa Pondc lky 
v Klar iskách vrátili do po lo hy klasickej ko n
certnej dramaturgie prispôsobenej le tným 
mesiacom a le tnému návštevníkovi , o rie nto
vanej väčšmi na interpre ta , než na pozoru
hodný a netradičný repertoár. Ťažko od had
núť , aká fo rma propagácie prilákala do Klari
siek v poro vnan í s vlaňajškom oveľa počet
nejšie publikum - prime raná p ropagácia v uli
ciach staré ho mesta , či zvuky hud by zo skú
wk ko ncertov. Pondelky sa tohto ro ku tešili 
na n iektorých podujatiach doslova náva lu 
publ ika. Nebo lo ťažké odh<1dnúť, že ide vo 
veľkej väčšine o zah(aničného turistu , trpezli
vo objavujúceho pozoruhodné zákutia a krá
sy nášho mesta . V Kla riskách našla jeho 
t rpezlivosť odmenu . Ko ncertná dramaturgia 
celého cyklu sa s íce prispôso bila le tné mu ob, 
dobiu , nie však na úko r hodnotného progra
mil a interpretačného výko nu. Väčši nu kon
certov charakte rizovala zauj ímavá a vyváže
ná dramatu rgia, účasť vynikaj úcich in te rpre
tov , nadpriemerné interpretačné výko ny. Ťa
žisko m bo la hudba baro ka a klasicizmu , s pri
meraným včlenením klasiky 20 . sto roči a a vý
nimočne hudby súčasnej. Alte rnatívna kultú
ra sa síce občas ozvala , ale le n z neďalekého 
podchodu a v čase pauzy. 

V rámci cyklu dostali priesto r ko mo rné sú
bory, sólisti , účastn íci i nterpretačných súťaží 
a kurzov a podobne a ko po minulé ro ky aj šti
pendisti Slovenského hudobného fo nd u. Tak 
ako bola pestrá a rozmanitá d ramaturgia celé
ho cyklu , tak boli rozmanité aj jednotlivé 
koncerty. 

V strede júla letný komo rný cyklus o tvá ra
lo Slovenské dychové kvinteto (V. Samec, J . 
Čejka , J . Luptáčik , M . Števove, R . Mešina) , 
svojím nástrojovým obsaden ím azda naj me
nej vhodné do p riestoru Klarisiek. Odhliad
nuc od akustických danost í Kla risiek súbor 
opäť zauj al precízno u súhrou, vyváženosťou 
jednotlivých hlasov a muzikalito u , s ako u 
pristupoval ku skladbám viace rých štýlových 
období. V širo ko m zábe re od vyspelého klasi
cizmu Franza Danziho cez Ibcrtov impresio
nizmus až po súčasnosť reprezentova nú fa
rebne i rytmicky výrazne tvarova nými A kva
relami Milana Nováka ma naj väčšmi zaujal 
súčasný britský skladateľ a trubkár Malcolm 
Arnold a jeho Three Shanties. S~l adba , ktorá 
prináša na koncertné pódium občas tak po 
trebný humo r a vtip , našla u poslucháčov za
slúžene živý o hlas. Oscilácia medzi banalito u 
a závažnosťou, medzi myšlienkovou hÍbko u 
a po vrchnou fúbivosťou , med zi emocio nálne 
prežitým a predstieraným ... 

Strely opozičných výrazových rovín v ko m
pozícii nevyústia do prevahy jedné ho z o bi
dvoch pólov. Ostáva na ' poslucháčovi , aký 
princíp v Arno ldovej skladbe odhalí - zo
smiešnenie vážneho , alebo iro nizovanie ba
nálneho. Malá hra so sémantickým pozadím 
hudby , na ktorú poslucháč s radosťou pristú
pi. 

K osobitne hodnotn ým podujatiam cyklu 
patrili tri recitály . Len stručne spomenie m 
vio lončelový recitál Jii'iho Bá rtu v spo lupráci 
s Mariánom Lapšanským v umelecky nároč
nom programe , v kto ro m zaujala rovnako 
Bachova Sui ta d mol , precízne a jasne tva ro
vaná, poetická Janáčkova Povídka , De bussy
ho Sonáta p re violončelo a klavír s množ-

stvo m je mných nuansov v partoch jedno tl i
vých nástro jov a v ich d ialógu a napoko n mo
numentálna Sonáta A dur C. Francka s jasne 
stavano u architektúrou celku a pri to m bohatá 
na zaujímavo riešené de ta il y. Flau tový recitál 
Vladislava Brunncra za spo luúčin kovania 

Mariá na Lapšanského patri l do kategó rie ná
vratov. Zo svoj ich študentských čias si pamä
tám Vladislava Brunnera ako č lena o rchestra 
Slove nskej filharmó nie, súčasne ako vyn ika
júceho ko mo rného hráča a špičkového slo
venské ho interp reta. Dnes pôsobí ako peda
góg vo Frankfu rte nad Mo hano m a ako č len 

Návrat Vladislava Brunnera na bratisla,•ské 
koncertné pódiá - tentokrát klarlskové . .. 

Snf .. ka archív HŽ 

Festivalového orchestra v Bayreuthe. V Kla
riskách sa predstavil dlžko u aj d ramaturgiou 
náročným programom , ktorý striedal sklad by 
starš ích štýlových o bdo bí prvej polovice pro
g ram u s hudbo u 20. storoči a. Sýty tó n , ľah
kosť, zreteľnosť výsledného tva ru , zmysel p re 
výrazovú mnohotvárnosť a štýlovú dife ren
ciáciu sprevádza li celý recitál Vladislava 
B runncra od Sonáty F d ur Fra ntiška Bendu, 
So náty Giovanni Plattiho až po Francisa Pa u
lanca a záve rečného Debussyho . Ko l'ínkova 
Bagatcla a najmä B alada pre fl aut u sólu T a
deáša Salvu so zaujímavým i nterpretačným 
rieše n ím , kto ré potláča clramatizmus a zvý
razňuje skô r poetické, lyrické po lohy, pripo 
menuli inte nzívny záujem Vladislava Bru n
nera o súČasnú hudobn ú tvorbu v minu losti 
i jeho podstatný podiel na p remiérovom uvá
dza ní mno hých pôvodných slovenských diel. 
Napoko n aj ne malý inšp irujúci vp lyv pri vzni
ku nových ko mpozícií. .. 

V Mariá novi Pivkovi má slo venské k lav ír
ne umenie ďalš iu výraznú individ uali tu . Ako 
čerstvý nosi teľ Ceny kritiky z tohtoročného 
poduja tia Hcxago nály v Ž iline dostal v rámci 
Po nde lko v p riesto r na vlastný recitál a Spolo k 
ko ncertných ume lcov zas príležitosť na sláv
nostné odovzdanie ceny. Márne so m však 
medzi publiko m v Klariskách hľada l a väčš ie 

zastúpe nie ko legov - klaviristov , či aspoň re
cenzentov ... Typ umelca , v kto rom sa spája 
nezvyčaj ná sk romnosť s dôsledným presad zo
vaním a obhájením vlastného , osobitého in
terpretačného profi lu a p rístupu. Marián Piv
ka sa predstavil s programom , v kto ro m ab
se ntoval ro mantizmus. Úvodná Händlova 
Ária con variazio ni , Haydnova Sonáta D dur, 
Mozartova Rondo a mo l inte rpret ačne zauja-

li využitím jemných odtieňov dynamického 
registra s vol'bou stredných a stíšených polô h, 
striedmym narába.ním s agogiko u, ľahkosťou 
a vzdušnosťou fráz , te mer imprc io nistickým 
stic raní m ostrých ko ntúr a p rechodov. V dru
hej po lovici r~i tá lu , ktorý bol ve no va ný hud
be 20 . s to roči a, mal Marián Pivka možnosť 
prcdsLavi ť sa v rozšíre nom spektre výrazo
vých a i ntcrpretctčných prostriedkov. Pe kne 
vyznelo Šostakovičova Prelúdium a fúga 
A dur v čistej , decentnej podo be. Tri chro
matické ko ncertné e tudy od U . D . Soyku boli 
predovšetkým cennou dramaturgicko u in for
mácio u. I n terpretačným vrcho lom ce lého re
citá lu bo la - pre mňa samo tnú veľm i pre kva
pujúco - práve C ikkcrova Sonatína C dur. 
T úto ranú ko mpozíciu a utora Marián Pivka 
ne formuje ako ľahký. nen áročný žán rový 
fo lklor izujúci obrázok, na aký sme zvyknu tí 
p ri iných intCfpretáciách. V objavnom prístu
pe odhaľuje bohaté výrazové nua nsy C ikke
rovcJ skladby s veľmi dcce nu, · m naznačen ím 
rustikálnej zložky nie ako jedinej , ale jednej 
z viace rých vrstiev kompozície . Svoj reci tál 
Pivka ukonči l tým , čím začal - vari áciami, 
te nto raz Bcc.thoveno vými. 

Do minujúci dramaturg ický zámer Po ndel
kov v Klariskách - predstaviť i nterpretačné 

ume nie - našie l vďačný odraz v koncertoch 
účastn íkov in terpretačných súťaží , prehlia
do k, kurzov. Svoj u neúčasť na ko ncerte vit'a
zov kanadskej interpretačnej sút'aže so m si 
vynahrad ila v rámci cyklu na jdl hším ko nce r
to m najúspešnejš ích účastníkov tohoročných 
Medzinárodných intcrpret.ačných kurzov 
v Piešt'anoch. Sledovať mladého hudo bníka 
na p rahu p.rofcsio nálncj dráhy by malo byť 
skôr dobrod ružstvo m z odha l'ovania poten
ciálne mo žné ho. než fixova ním súčasného. 
Mladý inte rpre t nie vždy dokáže komuniko
vať so klad bo u rovnako intenzívne na všet
kých rovi nách. Nie vždy ide paralelne vedľa 
seba technická zre losť so zrelosťou c mocio
nálrlo u , techn ická vyspelosť s osobnostno u 
vyzretosťou. Na mlado m inte rpretovi je často 
prirod zená p ráve nevyváženosť všetkých zlo 
žiek s možnosťou prísľubu clo bud úcnosti. 
A vo vzácnych p rípadoch smerovanie k vyvá-

l:emballs tka Judit Macečková 

ženo ti a k osobnostnému výkladu d iela . Bez 
záme ru h ierarchizovať interpretačné výko ny 
spome niem len účastn íkov ko ncertu - Mi
chaela Sťahel a, Júli usa Ho rvátha , Elišku Un
germanov(l, Mari ána Gašpara , Dan ie la HuJ
ku, To máša Jánošíka , Petra Jiriko vské ho , J i
r ího Pfíhod u, Petra Pažického s Alešo m So
lárikom , Jo zefínu Puczovú , Si lviu Sklovskú 
a Ma nuellu Milani. 

Z pôvodne pláno vaného ko nce rtu d voch 
štipe ndistie k Slovenského hudo bného fo ndu 
sa p redstavila len čembal istka J ud it Macečko
vá . Muzik ~li ta , radosť z h ry a hud by, ktorá sa 
ce lko m prirod zene prenášala a j na posluchá
ča , zmysel p re d robnú prácu s de ta ilo m aj p re 
budovanie kompozície celk u , udrža nie po
trebné ho ťa hu v tektonicky me nej kompakt
ných úsekoch vyzne li pôsobivo v Bachov<;j 
Toccate c mol, v Scarlattiho sonátach i v roz
siahlom Prelúdiu a fúge O. Buxte hudeho. Sú
časnú hudbu zastupovalo Capriccio Víia~o
slava Kubičku, kompozične málo sústredené, 
založené na radení množstva ko ntrastných 
úsekov; v podan í Judit Maccčkovcj však od
zne lo s vkuso m a ci to m p re prekle nutie ko n
trastu . 
Záverečný ko ncert cyklu patril spoločné

mu vystúpeniu Moyzesovho a Kubinovho 
kva rteta. Vystúpen ie moyzesovcov už tradič
ne sprevádza zmysel pre zodpovednosť a p re
cíznu prípravu , vyrovnaná úroveň i mo me nt 
inšpirácie pr iamo na ko ncer te . Ich rovn,ocen
ným partnero m bolo generačne i ume lecky 
sp riaznené Kubínovo kvarteto - hoci sa obi
dva súbo ry predstavili osobitne v priam ukáž
kovo protikladno m reper toár i. Odľahčené 
a poslucháčsky príťažl ivé Hayd novo Kvarteto 
C d u r .,Vtáčie" v podaní Kubíno vho kva rteta 
a na dru hej strane náročné a myšlienkovo zá
važné šostakovičova Kvarte to č . ll , v kto
ro m zaznela v podaní mo yzeso vcov hlbo ká 
tragika vedľa ironickej humoresky a katar
zného finále. Záverečné spoločné vystúpenie 
obidvoch kva rte! v ro manticky rozvláčnom 
a súčasne mlad ícky pôvabno m a sviežom Slá
čikovom o ktete F . Mendelsso hna-Bartho ldy
ho bo lo teme r symbolickým zavfšen ím celého 
cyklu . H ANA URBANC OV Á 

S nímka M. Jurík 



Ext rémne tropické · horúčavy sprevádza li 
bez výnimky všetkých päť podujatí let ného 
komorného cyklu ko ncertov, ktoré sa usku
točn i l i od 30. júla do 27. augusta v koncertnej 
sieni chrámu klarisiek . Teplo sa zaslúžilo 
o rozličné stupne saunovej " klimatizácie", 
nezaťažovalo len ume lcov na pódiu , ale aj 
obecenstvo. Účasť na týchto · podujatiach 
s bohatou návštevnosťou cudzincov , bola ko
lísa-vá, nikdy však neklesla pod úroveň. 

D ramaturgia podujatí ncprcferovala sólis
tov , dominovali komo~né zoskupenia. Bez 
nejakého uvedome lejšie ho záme ru boli per
centuálne najviac zastúpení majstri klasiciz
mu (naj mä 1-laydn) , a le aj súčasn í a domáci 
autori, absencia ktorých vystúpila do popre
dia iba ak na otváracom koncerte cyklu . 

Cyklus komorných ko nce rtov otvorilo 30. 
júla v klariskách vystúpe nie Tibora Rácza 
s podtitulom akordeónový recitál. T e nto prí
vlasto k však nevystihol celkom charakter 
podujatia. Jednalo sa o pásmo, ktoré malo už 
p riliehavej ší názov "Z mojich najmilších ... " . 
Bola to re trospektíva vynikajúceho reprezen
tanta. to hto stále ešte zaznáva ného inte rpre
tačného umenia - spo mienky umelca stojace
ho na prahu stredného veku svojej približne 
20-ročnej umeleckej i pedagogickej dráhy, 
ktorý ako p riamy účastn ík a spolutvorca zo 
svojej individuálnej optiky do istej mie ry sle
doval a kome ntova l peripetie i úspechy slo
venského akordeónového umenia . R ácz si 
program i sám (a netradične) mode rova l. 
Preukázal pr itom i nemalé herecké nadanie. 

A k by sme chceli ohodnotiť program, mus i
me začať od ume lcom vytýčeného zámeru. 
Predovšetkým - čo je pochopiteľné - chcel 
pestrým kale idoskopom pomerne vtipného 
slova a najmä nanajvýš kvalitne interpretova
nou hudbou pripravi ť obecenstvu osviežujúci 
zážitok . I napriek istým výh radám , kto ré 
možno vysloviť voči rôznej ume leckej kvalite 
uvádzaných skladieb (účasť istých estrádnych 
prvkov, najmä v závere) sa to Ráczovi poda
rilo. Z namenite - a to je hl avné- demo nštro
val majstrovské ovláda nie svojho inštrumen
tu a súčasne u viedol mladých , nastupujúcich 
umelcov. 

V programe spoluúčinkoval známy, (bas) 
klarinetista Peter Drli~ka v ú vodnom Adagiu 
T: Albinoniho a v rozsi a hlej~om záveréčnom 
cyk le C haraktery - Mačky od Johna Nobela, 
kde popri i nterpretačnom umení h udob nom 
sa vyžadovalo od č lenov d ua aj herecko ko
mické nadanie ; obaja ho dokázali presvedči

vo využi ť. Spôsob , ktorý vyžaduje interpretá
cia Nobela patrí na estrád u . D o iste j miery 
však retrospe ktívny charakter zostavovateľa 

pásma evokuje opodstatnenosť tohto kroku. 
Rácz v priebehu svojej kariéry vystupoval na 
rozl ičných typoch vystúpení - teda aj na 
estrádach . -' 

' 
A ko vynikajúci sólista sa p redstavil Rácz 

v dvoch sonátach Domenica Scarla ttiho prepí
saných pre akordeón. Ráczovo p lnokrvné 
podanie, s pomerne veľkým d ynamickým dia
pazónom , do konve ncionalizovaného štýlo
vého obrazu akosi nezapadalo. Bolo však 
skvelo u prskavkou priebojnej nástro jovej 
virtuE>zity. Rácz ako sólista uviedol ešte tem
peramentné rytmy španielskych autorov Al
benlza, M . de Fallu l Lundquistove Metamor 
fózy, v ktorých skvele zažiarilo jeho sugestív
ne hudobné dotvaranic suverénne zvládnutej 
nástrojovej faktúry. 

A ko súčásť znamen ité ho dua da l Rácz prí
l ežitosť uplatniť sa aj mladému kolegovi 
Petrovi Celecovi, v opusoch od Liszta, Hansa 
Christiana Schappera i Antona Brucknera. 
Súh ra obidvoch nástro jov bola presvedčivá , 
ko ncepcia výstavby v agogike i dynamike lo
gická , techn ické zvládn utie mimoriadne. 

Ďalšou participujúcou umelkyňou poduja
tia bola tohtoročná absolve ntka bratislavské
ho Konzervatória, nesporne talentovaná, 
perspe kt ívna sopranistka Darina Tóthová. 
J ej príťažlivý zjav, dobre posadený hlas, vrúc
ny prednes, široký re_gister fa rie b sa imponu
júco upla tnil v Händelovej á rii i v piesňach 
Dariusa Milhauda stvárnen ých s vkusom. 

6. augusta sa namiesto pôvod ne p lánované
ho holandského ansámblu Goet Ende Fyn 
predstavilo Salzburské hudobné trio súroden
cov Steinschadenovcov (Steinschaden Trio 
Music Salzburg). Mladí rakúski umelci vystu 
pujú spolu od útleho vek u. Spiritus move ns 
tria je klavirista Georg, sestry Eva ·a Brigitte 
sú dobre priprave né a muzikálne huslistky . 

P rvú polovicu večera ven?vali mladí hu
dobníci opusom rodiny Mozar tovcov. Otca 
Leopolda reprezentovala úvodná Triová so
náta pre d voje husli a basso cantin.uo A dur 
op. 3. O oživenie tohtQ opusu a zverej nenie 
je j Urtextu spolu s ďalšími piatimi {z n ich iba 
jedna bola do teraz známa) sa zaslúžil klaviris
ta ansámblu . Urtext neobsahuje dynamické 
znamien ka , takže celá koncepcia dynamické
ho stvárne nia v detailoch i v celkovom oblúku 
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bola výsledkom premýšľania a fan tazij né ho 
vkladu in terpretov, nevnucovala doj em pre
špckulovanosti. Mladí hudobn íci upred nost
ňuj ú živé, pulzujúce, tvorivým zanieten ím 
prežiarené muzicírovanie a tým víťazi a na 
pódiu . V ďalšej skladbe Wolfganga Amadea, 
v Sonáte pre klavír a husle C dur (KV 296) vy
stúpili Eva a G eorg Stenschadcnovci. Ich 
podanie skladby bolo hravé, šantivé, spevne 
vrúcne, optimistické. K výraznejšiemu zdô
razneni u filozofických polô h zrejme dospejú 
po ro koch súčasne s vlastným citovým i ľud
ským dozrievaním. Fra nza Xavera - syna 
Wolfganga Amadea Mozarta predstavili Bri
gita a Georg v Sonáte pre klavír a husle F dur 
op. 15. V to mtq op use srne mo hl i postrchnúť 

Denisa ~lepkovská 

romantické p rvk y, čo unréJci podčiark l i 
v uvoľnenejšej agogike, v a-po vanejšcj ci
tovosti . Brigitte - najmladš í člcn"'ansámblu 
preukázala v hre na husliach kultúru tó nu , Cl-· 

tovú úprimnosť. V 3. a ti - Polonézc (s dvo
ma triami) sme postre hli isté rezervy pri pod
čiarkovávan í rytmického modelu tanca. 
Georg i Brigittc malí tendenciu hudobný prúd 
skô r zaobľovať. Klavirista navyše (najmä 
v tomto op use) nedokáza l dost atočne držať 
na uzde svoj temperament. P riebojnou inte r
pretácio u zastieral neraz k ult ivovanejší tó n 
h uslí. 

........ 
·• ... Suitu pre d voje husll g mol op.-'7-1 Moritza 
Moskowského charak te rizuje pri lacná komu
n ikat ívnosť , páči vosť , nabubrclý pátos. Z in
terpretačnéhO- h ľadiska je to d ie lo vďačné, 

efektné. Prílišné pop_ustcnic te tivy te~pa za 
temperamentného , p lnokrvné ho muzic•rova
nia zapríč i nilo niekoľko -!_ledotiahnutostí 
i prek lepov najmä u klaviristu. 

Záverečné Quattro pezzi pre d voje huslí 
a klavír Cesara Bresgena· (z roku 1988) veľmi 
výdatne poslúžilo na dokresle nie profilu to h
to mlad ého , a le už vyni kajúceho ansámblu 
vďaka miere tvorivej fa ntázie, ktoro u do káza-
li Steinschadenovci prcži ariť hudobné plóchy. 
Za zaslúžené ovácie príto mného publi ka sa 
inte rpreti odvďaČi l i prídavkom Prelúdia D. 
Sostakoviča. : 

Reko rdnú návštevnosť zaznamenalo (13. 
8.) vystúpe nie Komorného , orchestra mesia 
Bratislavy - Cappella lstro~litana pod tak
tovko u mladého nemeckého dirigenta C hris
tiana Brembecka. Toto podujatie sa vyznačo
valo vyso ko u ú rov•' o u pro fesionality .. Pro
gram , s kto rým sa predstavili v rámci KJhúr
nc ho le ta pozostával výlučne z neoboh ra.tých 
opusov majstrov klasicizmu . Pokiaľ by Sl\le 
u súboru hľadali isté rezervy, ktorých postup
né odbúravanie by. sa ma1o s tať perspe ktívou 
ďalšieho vývoja, tak by to malo byť úsilie do
siahn uť čo najpresncjšiu súhru . Mé ty, ktoré 
doposiaľ te leso dosiah lo, nepochyb ne už zod
poved aj ú kritéri ám kvality, ne možno vša k 
ustrnúť na jednom bode, zaspať na vavrínoch . 
T vrdá kon kure ncia v po nu ke mus í byť stimu
lom pre ume leckú p rácu každého interpre ta , 
po túžbe priblížiť sa podľa možnosti čo naj
b ližšie k dokonalosti . 

Chr. Brambcck o puncova l svo j výkon (v 
zhode so svojím vekom) mladistvým , sviežim 
te mperamentom. Tvoril s vkusom a čo je 
podsta tné - volil správne tempá. Má d ar in
štinktu p re správne nájdenie optimálnej in
terpretačnej podoby. Rezervy možno vidieť 
v hlbšom p reniknutí do nie ktorých (najmä 
po malších) častí , či úsekov. Bre mbeck mode
luje hudobné frázy v miktoštru ktúre spevne , 
p lasticky s pri j a teľným diapazónom d ynamic
kého vlnenia. S d irigentovým umeleckým na
turclo m výhodne korešpondovala úvodná 

Sinfonia č. 67 F dur J osepha Haydna. Vt lačil 
jej toku švih , e leganciu i správnu dávku zemi
to ti . V záverečnom opuse Sinfonii č. 6 d mol 
op. 12/4 Luigi Boccheriniho " La Casa del Dia
volo" opäť, ale z trochu odlišnej o ptiky vyťažil 
dirigent svoj tvorivý temperament. Po merne 
ľa hko d o káže nájsť správny pomer medzi de
tailom i budovaním celku . 

Vynikajúci a presvedč ivý výko n preukáza
la u nás dobre zná ma japo nská, t. č. vo Viedn i 
žijúca sólistka Shizuka lsh ikawa v "Dražďan
skom" Koncerte pre husle C dur J oha nna Sta
mitza. Pri celkovom vyznení tohto opusu bola 
sól ist ka umeleckou osobnosťou č. L, d irigent 
sa jej však dokázal prispôsobi ť a orchestrá lne 
pozadie tvorilo s husľam i jed no li aty celok, 
navzájom sa dopÍňali a umocňova l i. 

Na záver zazne lo bis z Finálneho Allegra 
con molto od L. Boccher iniho. 

Z meny v obsadení i v dramaturgii ncsľubo
vali (20. 8.) na prvý pohľad priaznivý dojem 
z vystúpe nia Le Roche Q uartetta. K zásko ku 
d voch členov došlo práve u o krajových pul
tov, kto ré v celkovom vyznen í p rogramu ma
jú rozhoduj úcu ro lu - C hristia n Schwe rt ncr 
vyme nil za pu lto m p rimária Manlta Dickcr
manna a T homas Mietzsch nahradil zas vio
lončel istu Rudolfa G rimma. V súvislosti 
s tým sa pozme nil aj program . Zotrval však 
pôvodný zámer predvádzať prednostne opusy 
československej p roveniencie. S výnimko u 
úvodného (aj pôvodne oh lásené ho) Sláčiko
vého kvarteta G dur op . 33 č. 5 Josepha Hayd
na zvyšok programu pochádzal už z tvorivej 
die lne československých autorov. 

Už po odznenf Haydna sme mo hli sko nšta
tovať, že výmena v obsadení (nevedno, či sa 
jednalo o momentálny zásko k , alebo o trva
lejšiu spoluprácu) , ncpredstavovala újmu na 
muzikantskom prístupe. 

Interpretáciu reprezentatívneho opusu "tris 
Szeghyovej (Sláčikové kvarteto - Musica dolo
rosa) charakterizoval intenzívny fant azijný 
vk lad , široká pale ta nálad , farieb, predovšet
kým však výrazný fi lozofický podtext. Kvar
teto sa zameralo na účinok celku, na zmyslu-

t ~uraj Humý 

plné skfbe nie j ednotl ivých náladových hla
d ín . 

Ďalej odznela od Pavla Haasa premiéra jc
hQ Sláčikového kvarteta cis mol, kio ré spôso
b<~n te matickej práce, využíva ním modality, 
v riešení formového pôdorysu na princípe 
rozvíjania, narastani a i vlne nia dynamických 
línií pripomínali štýl L. J anáčka , a utorovho 
uči teľa . Ďalšej premiéry sa dočkalo v Brati
slave Päť kusov pre sláčikové kvarte to od ne-

. m ec(>ého skladateľa českého pôvodu Ervína 
' Schul)lofTa. Pri konyepcii jednotlivých čast í 

.tlechal sa autor inšpiro~ať a svojej vyhrane
nej reči plnej disonancif puliu~cich rytmov 
a uzavretých foriem štylizoval taltečné prvky. 
Interpreti sa zamerali na celkový učinok jed 
no tlivých nálad , n1iestami (napr . v záveŕ~čncj 
čast i A lla :farantcl la) čiastočne aj na uk.p( ' 
precíznosti a priczračnosti .J?ktúry . . _ ,\ · 

Program záverečného podujatil} cyklu ko 
mo rných koncertov sa niesol v zname ní 200. 
vjročia narodenia Gioacchina .~ssinlho. 
Uči nkoval i v ňom poprední sóJisti opety 
SN D, jeden za h ran i čný hosť, takisto bývalý 
člen našej prvej opernej scény - te norista slo
venské ho pôvodu Juraj Hurný . Skladatcľovu 
tvorbu reprezentoval vokálny cyklus s klaví
rom s názvom Serate musicali, alias Soirées 
musicales, ~iže Hudobné večierky. Jedná sa 
o osem ariett a štyri duetá , v ktorých d ostali 
prfleži tosť štyria hlasovo odlišní vokalisti: 
sopranistka (Elena Holičková), mezzosopra
nistka (Denisa Slepkovská), tenorista (J . Hur-

S hizuka l shlkawa S nímky archív Hž 

ný) a basista (Peter Mikuláš) 7.& klavírnej spo
lupráce Karola Toperczer&. 

Vďaka nespornej invencii skúseného oper
ného autora jednotlivé čast i poskytli skvelú 
príležitosť speváko m využi ť ich tvorivý poten· 
ciál. Zastúpe nie kl avíra ncplnilo funkciu iba 
dokrcsľovania a doplnenia vokálneho výrazu, 
ale v rozsiahlych úsekoch navodzovalo prí· 
slušnú atmosféru meniacich sa nálad. 

l 

Všetci speváci profesio ná lne zvlád li svoje 
party , pod mieru tvorivého zaujatia neklesli, 
predsa vša k najsuveré nncjší z nich bol výkon 
hosťujúceho J . Hurného. Jediný má zrejme 
tento opus d lhšie v repe rtoári , (na ro zd iel od 
ostatných) spieval bez partu , a preto sa mohol 
o to presvedčivej šie skoncentrovať na výrazo· 
vé zvládnutie. Tvori l s veľkou isto tou , citlivo, 
s radom vždy kvalitných nuansí. Aj v duetách 
sa plne sústredil na správne dávko vanie· inten-
7ity svojho sýteho i kovového d ramatické ho 
vzopätia schopného teno ru. ajmä l'aranlel
la neapoletana bola v koncepcii doko nale pre
myslená, umelec stál nad zvládnut ím jednot· 
livých zložiek , takže navodzovala dojem defi· 
nitívncho , presvcdčivého a usadcné ho stvAI· 
nc nia. 

Zvyk li sme si, že P. Mikuláš pristupuje 
s veľkou zodpovednosťou ku všetkým svojim 
kreáciám. Nemožno konštatovať, žeby v prí· 
padc to hto Rossiniho ustúpil o d náročnosti 
voči sebe. Po stránke techn ickej , i v dynamic
kom a citovom stvárnení zotrva l na týchto po· 
zíciách . Predsa sa však príliš súst reďoval na 
požiad avky no tovej predlo hy a v snahe do· 
držať všetky nua nsy mu d o istej miery unikala 
presvedčivosť celku. · Dlhšie zakotvenie v re· 
pcrtoári umožn í mu ešte viac preniknúť do· 
hÍb ky auto rovej hudob nej reči . 

Zo spevákov naj frekventovanejšou účast 

níčkou bola sopranistka Ele na Holičková. 

Okr~m dvoch sólových arictt (aké zvládol 
každ ý spevák) a až trikrát prezentovala v du-
etách . U spešne sa dokázala vyrovnať aj s ko
lo ratúrn ymi úsekmi. Predsa však niekedy pri 
širších inte rvaloch s požiadavka mi na precho· 
dy z registra do regi tra má pred sebou ešte 
niekoľko ú loh , ktoré zdolať bezo zbytku zrej
mc p rinesie väčší odstup od pôvodného na
študovania. 

Napriek naj menšie mu zázemiu pódiovej 
praxe sa mladučká Denisa Slcpkovská uvied· 
la po stránke hlasovej techniky i v istote into· 
nácic na najvýš sympaticky. V jej výraze žiada 
sa ešte výraznejšie diferencovanie nálad, väč
šia uvoľnenosť . Veľmi impo nujúco zvládla 
svoj part v duetách s E . Holičkovou . 

Karo l T operczer za klavíro m spolupraco· 
val veľmi citlivo, kult ivovane , tlmene , nieke· 
d y, žia ľ , aj v úsekoch , kde v te matickej práci 
bol klavír rovnocenný s vokálnymi hlasmi , 
a teda sa žiad al výraz p riebojncjší. Aj jeho 
výko o bol však poznačený istými zábranami , ' 
ktocé mu znemožňoval i sús t redi ť sa ešte viac 

_ha výraz. Miestami bolo poto m cft iť (napr. 
v Tarmitelle} uprednostňovanie spoľahlivého 
vyhrátia všetkých tó nov pred výrazom a uvoľ
ne no u prirodzenosťou "prejavu. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 
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-fest iva l. ktorý sa pevne zakorenil do slo
venskej kultúry už takmer pred dvadsiatimi 
rokmi. V ku lt ivovanom prostredí bývalej 
hradnej kaplnky sa schádzali najmä mladí ru
dia, pretože prah li po duchovne, hl"adali kaž
dú príležitosť na obohatenie. A organ svojou 
vclcbnou rozmernosťou bol novou živnou 
pôdou. Každý v ňom hľadá i nachádza naj in
tímnejšic , najduchovncjšic zázemie svojej 
podstaty: 

Organ. M ajstrovský nástroj symbiózy po
zemského daru ľudského umenia i transcen
dentál nej energie duchovna prežil roky neslo
body. Otvárajú sa opäť brány pre jeho ume
lecké povznesenie nielen v koncertných sic
ľlach , ale i v chrámoch , kde získava nové pub
likum, kde oslovuje vierou v človeka. 

V hradnej kaplnke sa zachovala t radícia 
Dní organovej hudby. Toho roku obohatené 
o adekvátny V?-hľad. Megalomanské kreslá 
nahradi li prosté chrámové lavice. Svetskú vý
zdobu zamenila umelecky vysoko hodnotmí 
výstava Sakrálneho umenia na Slovensku 
v 14. - 18. storočí. y takomto prostredí našla 
hudba svoje partnerské miesto. Organov<\ 
hudba, ktorú je potrebné prctavovai duchov
nou podstatou človeka' a prostredníctvom 
skladieb písaných s týmto zámerom nechať na 
seba pôsobiť si lu rezonancie. ktorá o~loví. 
vtiahne, prchfbi. Iste, organová hudba ne
predstavuje iba chrám. l keď všetci skutočn í 

organisti ten chrám vo svojej architcktonic
ko-akustickej a duchovnej syntéze musia ob
siahnut", aby ich interpretácia bola úprimná. 
pravdivá, naplnená individualitou osobnost
nej jedinečnosti. pravdy. 

Naša organová škola vyrastala v koncert
ných ~icľíach . Bez nadväznosti a možno~tí do
tyku s <tutentickým prostredím. pre ktoré 
vše tci ~tarí , ale i väčšina ~ú asných autorov 
tvorila a tvorí. Organ ako zvukový a farebný 
experiment používali niektorí súčasní autori 
k vlastnej sebarealizácii . Vznikli kladby 
efektné, ekvilibristické, ale duchovne prázd
ne. A naša interpretácia má častokrá t podob
né rezervy. Hrá sa presne, racionálne, vo vy
chodených chodníčkoch istoty. Možno hovo
riť o profesionál nych výkonoch. Čo sa však 
pod takouto profesionalitÓu u organistu rozu
mie. Presnosť? Vyrovnanosi? Správna artiku
lácia? Stýlová registrácia? Výrazová origina
l ita? T o sú síce základné kritériá , ale až nad 
nimi alebo spolu s nimi vzniká umenie. Pre
niknutím k podstate organovej kompozície . 
Vtedy sa odhaľuje interpret ačná individualita 
organistu. Zosúladenie autorovho z;ímcru 
s interpretačným prctavcním do živej hudby. 
s dobou súčasníka ale i historickým prostre
dím autentickej nemennosti. Pretože do kaž
dej skladby je zakódovaná neodvolatcfnosť 

pôvodcu. ncopakovat cľnosi akustických roz
merov každého chrámu symbol izujúcich 
transccndcntno v pokore i vznešenosti. pros
lote i majestátnosti . 

Na siedmich koncertoch tohtoročných Dní 
organovej hudby v dňoch 12. - 26. augusta 
hral i organist i zo Slovenska, Ciech, SRN. Ra-

kúska, Mad~1rska , Francúzsk'a. Pokiaľ adepti 
tradície ncmcckcfškoly (do ktorej patríme aj 

.my) . dbali n·<hpresnosť, registračnú stried
mo~i. miestami až školácku doch-.:íľnos(, 
v dôsledku čoho im neraz unikali štýloyc nu-·' 
an~y. autorské jedinečnosti, osobnostný ''act-·' 
hľad ; francúzsku školu reprezentoval vynika
j úci organista Jean Galard . Jeana Galarda 
spolu so Zsuzsou Elckesovou a Z latou Su
chánkovou. ktorá sa delila o polrccitál s trub
károm Ladislavom Strc~i\ákorn , sorn počúva
la z magnytofónovcj púsky, pretože oriímy 
v Bratislave do~ta li od 2J. augusta konkurčn
ciu v Medzinárodnom festivale Staré sloven
ské organy v mestečkách Liptova , Oravy. 
Spiša (k akci i sa vrátime samostatným prí
spevkom). Vďaka nllhrávkam môj obraz 
z hradnej akcie bol ešte precízne jš!. pretože' 
sa z nej vytratil priamy kontakt. atmosféra' 
a zo~ tal iba dokument . 

Koncerty niesli. emblém profc~ionali ty. 

Ka,dý mal woju o~obit osi . Naprík lad v snahe 
vysvetľova i svoj nitzor na Bacha. ktorého die
lo bolo najfrekventovanejším a interpre tačne 
najrôznorodejším. Hrali ho s brilantnou 
hÍbkou (Klc.mcns Schnorr). s virtuozitou 
(Franz 1-lasclbiick) . ~ pokornou prostotou 
(Jaroslav Vodrážka). s muzikantskou precíz
nosťou (Zsuzsa Elckcsov<l), s istotou vyrov
nanosti (Zlat a Such<lnková). s hľadan ím 
vla~t ného prístupu (Zuzana J anáčková) . Po
pri Bachovej kon front;ícii najzaujímavejším 
dramaturgickým oživením tohtoročnej pre
hliadky bolo využitie improvizačných daností 
viičšiny súčasnýc h int erpretov. Témy boli sta-

'\ 

' 
\. . 

biÍr~. impmvizačné kreácie predstavovali 
orientáciu v štýle starých majstrov (Vodráž
ka). vlastnej organistickej praxe (Schnorr), 
v kompozičnejJlcrfekcionalitc (Galard). Or
ganisti bývalycll socialist ických k rajín túto 
äôlcžitú súčasť interpretačnej praxe ncovlá
daj ú natoľko, aby s.a koncert nc mohli rea lizo
vať. Such;ínková akb jediná ozvláštnila svoj 
program v dialógu s trub~árom Ladislavom 
St r~šňákom. 

Zuzane Janáčkovej štúdiá na Konzervató
riu Santa Ceci lia v Ríme akosi zasiahli do 
ustaľujúccho sa štýlu racionálnej pcrfckcio
nalistky s dobrou technikou, ktoré získala na 
štúdiách v BratiSI<Ive . Práve na dielach , zná
mych ešte zo študentských čias, bolo badať is
té hľadanie nových interpretačných obzorov. 
Akých? To ukáže čas .- Veríme, že si näjde 
adck..y_átny štýl súvisiaci s vlastnou individuál
nou výpoveďou. ' 

Z programovej dramaturgie zauja l Rakú-
, šan Pranz H asclbäck (brat organiStu Hansa 
Hasolbäcl>a) výberom drobničiek z Bachov
ského rodu organistov. Zsuzsa Elckesová 
sondou do maďarskej vzďi alc ncjšcj i súčasnej 
tvorby pre tento nástroj z pera l. Sulyoka a S. 
Karg-Eicst. Jaroslav Vodräžka vlastnými im
provizáciami na témy hraných chorálov J. S. 
Bacha a už spomínaný Jean Galard priere
zom francúzskej organovej minulosti i prí
tomnosti . Teda do obohraných skladieb tra
di ného repertoáru minulo~ti zasvietilo nové 
svetlo poznania , čo je súčasne spolu s impro
vizäciilmi najviičším prínosom t ohtoročných 
Dní organovej hudby. 

P. S. A najvli'čšie negatívum , či sk lamanie? 
Organizátori koncertov preukázali značný 
nezáujem o propagáciu vlastnej akcie ... 

ETELA ČÁRSKA 

"' .. 
V programe organistky Z. Suchánkovcj 

a trubkára L. Strešná ka sme sa stretl i s diela
mi Clérambaulta, Hiindla. Buxtehudeho. A l
binoniho. J. S. Bacha . C. Frt~ncka. a tď ... 

Dobrá myšlienka prcpojii dramaturgiu or
ganového koncertu aj iným nástrojom je hod
ná nasledovania . Jednoducho už aj preto, že 
organista má možnosť načrieť i do komorného 
muzicírovania a potom v neposlednej miere 
i to. že pre širší okruh poslucháčov sa stáva 
program atraktívnejší , príťažlivejší. To na
pokon potvrdi lo i plné auditórium na Bratis
lavskom hrade. Myslím si, že nebude vhodné 
zastavova ť sa teraz podrobne pri interpretácii 
jednotlivých diel, no predsa tu treba vys loviť 

Snímky archív HŽ 

istý postreh v súvislosti s výkonmi oboch in
terpretov. V prípade L. Strešnáka došlo ne
raz k intonačným neprcsnostiam, z nástroja 
sa mu vyt rácalo niekoľko tónov (k toré jedno
ducho nezazneli) a poslucháč veru nemal 
vždy ten pocit ľa hkosti , samozrejmosti . ale 
skôr zdolávania problémov. Strešnákov tón 
je však pekný. bohatý a napriek spomínaným 
nedostat kom jeho výkon mal i nesporné kva
lity. Organistka Z. Suchánková patrí k takým 
umeleckým osobnostiam,kae rovnakú úlohu 
pri hre zohráva intelekt i muzikalita, racionál
na i citová zložka. V Clérambaultovi som mal 
pocit z istej mctrorytmiekej nevyrovnanosti . 
Napríklad fioritú ry sa mi zdali trochu upo
náhľa né, nevyrovnané, nedočkavé. 

Na záverečnom koncerte Dní organovej 
hudby sme mali možnosť započúvať sa do in
terpretačného umenia francúzskeho organis
tu Jeana Galarda, ktorého program pozostá
val z dvoch kontrastných dramaturgických 
blokov. T~n prvý patril predovšetkým fran
cúzskej organovej hudbe (Dandrieu, Franck, 
Vic rnc, A lain, Galard. Langlais) a ten ďalší 
pozostával z improvizácií. 

Už v interpretácii francúzskej organovej 
hudby potvrdi l Galard svoje umelecké maj
strovstvo ( i nterpretačné i kompozičné). Jeho 
spontánny umelecký prejav bol bohatý na 
muzicfrovanie . dramaturgické napiit ie a na
pokon i ,na, bezst t~rostnú hravosť. 

Tú druhú ·st ránku interprctačnčli'o maj-.. 
strovstva nám ukáza! Galard v improvizá
ciách. Najskôr to bola gregorianskll parafrá
za. v ktorej Galard voľne prechádzal z jedné
ho štýlového obdobia do druhého pridržiava
júc sa dôsledne zvoleného tematického mate
riálu. 

V ďalš ích vari;íciách na slovenskú ľudovú 
picsci\ - Tá vclická veža - dokumentoval ten
to francúzsky umelec svoj u variačnú a fanta
zijnú vynal iezavosť v evolučnej präci s hudob
nou myšl ienkou. Opäť sa nepridržiaval čiste 
jedného slohu. ale voľne osciloval medzi ro
mantizmom, resp. novoromantizmom a mno
horakými kompozičnými prúdmi hudby 20. 
-storočia. 

Gal ard má zmysel pre architektonickú vý
stavbu i pre kontrapunktickú prácu - no nic 
na väčších plochách. V záverečnej čast i kon
certu odznela i Galardova voľná improviz;ícia 
na vopred uvedenú tému. V nej francúzsky 
umelec potvrdil opäť svoj e improvizátorské 
i inte rpretačné majstrovstvo. Bolo to skutoč

ne dôstojné finále za tohtoročným i Dňami or
ganovej hudby v našom meste. 

IGOR BERGER 
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HUDOBNÉ DIVADLO 

(Ca!ianske. operné festivaly H. 
časné nepresnosti v súh re di rigentovi Tiziano
ví Severinimu. Jeho ko ncepcia i vedenie pred· 
stavenia boli inak naprosto ko rektné . 

Z viacnásobného obsadenia hlavných pos· 
táv v navštívc ný večer stvárnila postavu Mimi 
mladá talianska sopranistka Cecilia Gasdia. 
Umelkyňa s vcl'kým bel cantovým repcrtoá· 
rom zaujala krásnym kovovým tim brom a ci· 
tovo podfarbeným výrazom. Neil Shicoff, te· 
norista technicky a štýlovo suverénny , je 
predsa len skôr typo m pre kame nné divadlá. 
C udzia je mu exhib icio nistická maniéra, viac 
muzicíruje a tieto prednosti v aréne zanikajú. 
Vladimír Černov (Marcello), Daniela Mazzu· 
cato (Musetta) a Nicola Gjuzelev (Colline) 
zodpovedali úrovni p rvotriedneho obsade· 
ni a. 

Letné noci v arénach 
Rez letnými opernými festivalmi Ta-

- lianska sme načali v minulom čísle HŽ 
referátom o rossiniovských slávnos
tiach v skladateľovom rodisku Pesare. 
Podobne ako toto podujatie, patrí do 
Európskej asociácie hudobných festiva
lov- mimochodom figurujú v nej i naše 
BHS - tiež letná sezóna v Arene di Vero
na. Od monotematickej tribúny zasvä
tenej Rossinimu líši sa z viacerých hľa
dísk. Dejiny opernej Verony sa píšu ne
porovnatel'ne dlhšie (ostatný ročník bol 
sedemdesiatym), jej dramaturgický zá
ber nie j e autorsky ani žánrovo špecifi
kovaný (výhodné sú široké plátna vý
pravných diel), časovým priestorom po
krýva celé dva letné mesiace, no a pre
dovšetkým, ide o masové podujatie, 
s kapacitou vyše dvadsaťtisíc miest 
v hl'adisku. 

Zopár historických údajov: aréna slú
žila pôvodne gladiátorským zápasom, 
hudobné umenie sa v j ej útrobách po 
prvýkrát uplatnilo roku 1822, kedy sa tu 
hrala baletná verzia Rossiniho ·s vätej 
aliancie a opernú tradíciu 'otvorila Ver
diho Aida roku 1913. V repertoári majú 
prednostné právo talianski autori, uvá
dzajú sa tu však tiež francúzske tituly 
i Musorgskij a zvlášť v prvých desaťro
čiach sa v aréne pravidelne objavovalo 
dielo Wagnerovo. 

Sedemdesiata letná stagiona (hra lo sa kaž
dý rok okrem prvej a druhej svetovej vojny) 
ponúkla sériu predstavení Pucciniho Bohé
my, Verdiho Do!la Car losa, Aidy a Nabucca, 
konce rtné naštudovanie Gershwinovej o pery 
Porgy a Bess, ako i Rossiniho Stabat mater pri 
príležitosti dvestoročnice naroden ia sk ladate
ľa. Ako som spomenul, monumentálne pro
stredie amfiteátra , pochádzajúceho z čias 

rímskej ríše, do istej miery determinuje dra
maturgiu . Pucciniho Bohéma, hoci rozhodne 
nepatrí k ideálnym arénovým titulom. hýva 
tu p ravide lným hosťom . Nová p rodukcii! reži
séra Giu liana Monta lda a výtvarníka Luciana 
Ricceriho sa v úsilí zapáčiť sa na "prvý po
hľad" - o to tu ide viac, než o minuciózne 
kreslenie detai lov, či o moderné hudobnodra
matické divadlo- zamera la na efektné vyba
venie dvoch vnútorných obrazov. V nich , na 
scéne rozprestretej po ce lej dfžke 70-metro.-

/ 

Z bohatej hudobnej tvorby D imitrija Šos
takoviča sú v bývalom zápa_(i)nom svete 

známe predovšetkým jeho symfÓnié, niekto
ré diela komornej tvorby a z d voch opier tra
gická Katarina)zmajlova. 

I mi lánska La Scala v snahe oboznámiť svo~ 
je obecenstvo s vrcholnými hudobnými die la
mi dvadsiateho storočia zaradila do svojho 
program u Šostakovičovu o pernú drámu že
ny , ktorá z l úž by zachrá niť svoju skutočnú 
lásku, sa dopustí dvoj násobnej vraždy. šosta
kovičova opera pri svojej svetovej premiére 
v roku 1934 v Leningrade získala nevídaný 
o hlas u sovictskc.b.Q.. obecenstva, avšak v de n
níku Pravda vyšla v januári 1936 ostrá kri tika 
šostakovičovho die la s názvom Chaos na
miesto hudt5y. Samozrejme, opera s takýmto 
osobným tragickým námetom hlavnej hrdin
ky iste nevyhovela vtedajšej ideologickej 
tendencii a Sostakovičova opera sa na scé
nach o pe rných d ivad ie l bývalého Soviebkeho 
zväzu prestala objavovať. V súčasnej svetovej 
opernej tvorbe získala však svoje miesto 
a stala sa jedným z repertoárových d iel mno
hých operných d ivad ie l. · 

Libretu autorov Alexandra Prc isa a Dimi
trija Šostakoviča podľa novely Niko laj.a Leš
kova, plnej silného dramatického napätia 
adekvátne z'odpovedá Šostakovičova hudba, 
lyrická v momentoch duševných poryvov Ka
taríny Izmajlovej a ľúbostných d ia lógov, sati
ricko-ironická, priam karikatúrna v náčrte 
charak te rových postáv Katj iných "obetí" 
svokra o bchodníka Borisa Timofejeviča. je
ho syna a Katj inho manžela Zinovija· Bor iso
viča , či ve l iteľa miestnej polície. popa alebo 
opitých hostí. 

Inscenácia Šost akovičovej opery s titulom 
Lady Macbeth z okresu Mcensk nebola pro
dukciou La Scaly. Slávne divadlo j u zapožiča

lo z parížskej opery Bastille, kde bola s úspe
chom uvedená v roku 199 1. V rámci šetre ni a 
nákladov na p rodukciu, bolo pre Scalu iste 
výhod né zapožičať úspešnú inscenáciu, čo 
však zárovcr'l spôsobilo určité techn ické prob
lémy v realizácii scén ickej čast i predstaven ia. 
Ako je známe, parížska opera Bastille je vy
bavená najmodernejším techn ickým javisko
vým zariadením, kým v La Scale sa pracuje 
ešte stále zastaralým manuálnym spôsobom . 

l 
Cecília Gasdia (Mimi) a N~fScicoff (Rodo lfo) v Pucciniho Bohéme na scéne veronskej Aré
ny. ..,.. ~- ,..,., . S nímka a rch íl' autora 

vého pódia, rozohrala tzv. la tinskú štvrť vo' 
veľkolepom aranžmán, ~ pestrofarebnou mo
zaikou typo v, živými koňm i a vojenskou 
prehliadkou na záver. V takto preplne no m 
p rieSto re, takmer až chaose, sa zavše strácal i 
i samotní protagonisti . 

Pastvou pre oči a riadnym paradoxom k 40-
stupňovcj teplote Verony o noho d r'la bola 
snehová búrka, otvárajúca tre tie dejstvo. 
Problematickejšie sa ukázalo navodenie in -

"· -~ . ------,-

,t ímncj atmosféry dvoch okrajových obrazov. 
Prŕbytok bohérhov, riešený v rczč a zasadený 
do širokoplošného ex terié ru o ko litých bu
dov, a koby trčal von. vzh l'ado m na potrebné 
d imenzie dosta l doko nca posch odo v ý tvar. 
Hodno tiac objektívne, v da nom te réne ko
mornosť vzťahov sotva možno dosi ah n uť 
a zrejme z podobných príči n aj ko nta kt o r
chestra s d irigentom má svoje zákon ité trhli
ny. Bolo by však nespravod livé pri pisovať ob-

KA l ARI_NA ·IZMAJLOVA. 
V LA· scA LE 

V opere Bastille je päť po hyblivých javísk, 
takže scény jed no tlivých obrazov Šostakovi
čovcj opery boli vopred p ripravené a p resun 
javísk bol rýchly a bezhl učoý, v La Scale sme 
však v medzihrách k j ľd notlivýrn, obrazom 
počul i búchanie kladivick.,miláriskych techni
kov. 

A práve scén ická a režij n~ časť opery bofi 
sil nou stránkou parížskej ins'benácie. Stylizo
vané obrazy výtva rníka Nicka Rietiho s ka
pustovými lánmi , sedliackym dvorom s o b il
nými sil ami, romantické stretnu.tie Katj i so 
Sergejom na záhumní s kaďou vody, v ~tOrcj 
sa kúpe na hý Sergej , p lachta na tráve a n(!bO 
posiate hviezdami , s iró niou -videný dedinsk_X 
po licaj ný komisari<H, č i pustá plá i\ ďalekej Si
bíri s jazerom , v kto ro m Katja skonč í svoj ži
vot, to všetko doplnené živou scénickou ak
ciou režiséra And ré Engela vytváralo atmo
sféru rea listické ho života ruského vid ieka 
tridsiatych ro kov. 

Erotický vzťah Katji k jej milé mu Se rgejovi 
bol hybno u silo u je j lásky a doviedol ju 
k dvojnásobnej vražde. R ežisér A ndré Engel 
ho zvýrazni l odvážnymi scénami milovania 
a nahé ho Scrgejovho te la , ktoré však vhodne 
zapadli do celkového cha rákteru Šostakovi
čovej o pery a an i u staršej generácie návštev
níkov mi lánskej La Scaly nevyvoláva li pohor
šen ie. Nao pak, v 'celkovom režij no m poňatí 
inscenácie vyzne li veľmi prirodzene a s veľ
kou mie rou vkusu. 

ho na fest ivale Flo ren tský hudobný máj. Šos
takovičova hud ba v jeho interp retácii zauj ala 
svojou dramatičnosťou a h lboko zapôsobila 

1 mi tal ianskeho posl ucháča. Za vrcholný mo
me nt hudobnej interpre tácie Whun Chunga 
možno považovať predohru k záverečnému 
obräzu bezútešnej sib írskej pláne. 

V titulnej ro le Kataríny lzmaj lovej sa pred
a Ma ry J ane J o hnsonová a v role jej mi-

Druhým vel'kým talianskym open-air hfa· 
diskom, kde sa už po 28. raz uskutočnil letný 
festival, j e Arena Sferisterio v Macerate. 
" Mesto umenia, kultúry a divadelných pred
stal'ení" - tak znie cha rak teristika z bulletinu 
- p redkladá skutočne širokospektrálny prog· 
ram, v centre ktorého stoja operné večery pod 
vol'nou oblohou. V tejto sezóne uviedli Verdi· 
ho T ra via tu, Belliniho Námesačnú, symfonic· 
ký koncert pod taktovkou hudobného riadite
l'a festi valu G ustava Kuhna a recitál Renata 
Br usona. V komornom prostredí Tea tra La u· 
ro Rossi sa v spolupráci s pražským Národ
ným d ivad lo m a za účasti viacerých mladých 
českých spevákov, odohrali v troch sériách 
štyri R ossiniho komické jednoaktovky: PríJe. 
žitosť robí zlodeja, Hodvá bny rebrík, Zmen· 
ka na manželstvo a ll signor Br uschino. 
V septembri uzri e tieto inscenácie a j Praha . 

Pár slov k navštívenej Belliniho La sonnam· 
bule. A k si. uvedomíme, že skladateľovo pro
du~t ívne obdobie trvalo iba deväť rokov (ne
doži l sa ani 35. narodenín), za vrchol tvorby 
považujeme Normu a Pur itánov, tak Náme
sačnú chápeme ako istý vývojový medzistu· 
peri . Je arch itek to nicky prostá, melodicky in
venčná, v ka nti léne zohľadňuje bel cantový 
princíp , chýba jej však zomknutejší drama· 
t ický ťah a duchaplnejšie libreto. Všetky chy
bičky krásy idú do ústrania, ak vi rtuózne só· 
listické party nájdu in terpretov, schopných 
vdýchnuť im život a ci t . poéziu i d rám u. 
Tohtoročnej Macerate ta kéto obsadenie 

chýbalo. Svetlý legge ro te nor Michaela Scha
deho (Elvino) zvlášť neupúta! farbou a ni tech
niko u. ·na ad resu Andreu Silvestrelliho (Ro
dolfo) ťažko nájsť čo len slovo chvály, takže 
ostala iba primado na Amina. Valeria Esposi
to jej dala štýlové legato, či~té a o krúhle vý
šky, no trocha chýbjtla éoncpvka" Čj už 
v zmysle d ramatického nád ychu. Callasovej 
alebo ozdobnej virtuozity G ruberovej . P red
stave nie d irigo val Aldo Tarchetti , autororn 
réžie a výpravy v moder.nom duchu bol českí 
scénograf Josef Svoboda. Jeho pohľad na die· 
lo iste môže vyvolať po lemiku, hlavný pred
met záujmu v Belli niho operách však leží in
de. PA VEL UNGER 

lého Sergeja Jacque Trussel. Hoci ich ruština 
nebola priveľm i zrozumiteľná, herecká kreá
cia zložitého ci tového vzťahu ich hrdinov vy
zne la veľmi real isticky i v speváckej interpre
tácii. Z množstva \)äčší.ch i me nších postáv 
treba rozhodne spomenú ť vyn ika júceho kreá
tora cha rakterovej postavy Bo ri sa T imofeje
viča Ka tjinho svokra v osobe basistu Anatoli· 
j a Kočergu a tal ianskeho te noristu Paola Bar
baciniho, ako jej manžela Z inovi ja Bor isovi
čova. 

Inscenácia Sostakovičovej opery v produk
cii par ížskej opery Bastille bola zaujímavým 
prínosom v repertoári milánskej La Scaly 
a dokázala (i napriek tvrdeniu vedenia La Sea
ly, že iba tu sa rodí vel'ké operné divadlo), že 
pôsobivé a umelecky hodnotné inscenácie pro
dukujú i iné operné domy. 

ANNA PO DOLSKÁ, Milano 

O krem vynikajúceho scénického prevede
nia zauja lo hudobné naštudovanie šéfdirigen
ta o pe ry Bastille Myung-Whun C hunga. To
muto kórejskému hudobníkovi je b lízky rus
ký repertoár, už viac razy s veľkým úspechom 
u talianskej hud,obne j kritik y uviedol niekto
ré opery Rimskeho-Korsakova a Musorgské-

Parížska inscenácia Kataríny Izmajlol'ej l' La Scaľe zaujala netradičným scénickým a režij
ným spracol'aním. Snímka Teatro La Scala 

l 



ROZHOVOR 

•• . v novej funkcii 
Na út'od sl pripomeňme: Róbert Stankot'ský je mladý slot'enský dirigent (nar. 

1964 t' Bratlslat'e). Absolmt'al líonzenatórium t' Bratislat'e (ldatir a dlrigot'anle) 
s titulom nsúlepfí absolt'ent roka. Počas konzenatoriálneho ftúdla bol pol roka 
na i.tudl)nom pobyte t' Piuiii u Gererda Det'osa. Di ako poslucháč VŠMD (prof. 
L Slot'ák) pôsobil ako dirigent ŠF líoflce a t' být'alom SOČR Bratlslat'a (t' súčas
nosti SOSR), bol hosťom t'lacerých orchestrot' t' ČSFR a t' zahraničí. Roku 1987 
sa stal t'íťazom celoftátnej dirigentskej súťaie t' Hradci lírálot'é, r. 1988 semlnna
Jlstom IJ!edzinárodnej súťaie t'O francúzskom BesanfOne. VŠMD absolmt'al 
r. 1989. Jeho absolt'entský koncert 20. júna 1989 bol prát'e t' spolupráci s bratislat'
ským SOČRom. Efte predtým -10. 3. ai 17. 4. 1989- na ponanie umeleckého t'e

dúceho dmch newyorských orchestrot' (Bronx. Symphony Orchestra a The Prlsm 
Orchestra) pána Roberta Blacka mal dt'a koncerty t' New Yorku. Odrledy uplynuli 
tri roky a umelecký iit'ot Róberta Stankot'sliého nezastal. Čím bol zaplnený? Dnes 
28-ročný dirigent na tútó otázk~ odpot'edal takto: 

- Od roku 1987 som pôsobil v SOSR na po
lovičný úväzok ako dirigent , súčasne som bol 
dirigentom v ŠF Košice. Od roku 1989 som 
hosťoval v pražskom FOK a od sezóny 1991/ 
92 som bol v tomto telese stá lym dirigentom 
-šéfom tu je, ako iste všetci vedia- Petr Alt
richter. Na prácu s FOK mám veľmi pekné 
spomien ky a hneď v začiatkoch stálej spolu
práce som abso l\loval s orchestrom FOK i S
t ýždňový zájazd d o USA, kde som mal s te le
som 5 vystúpe ní. T urné FOK bolo rozsiahle 
- orchester hral často na·miestach , kde zatiaľ 
neúčinkoval žiadny československý hudobný 
súbor. Spome niem o strov Puerto Porto rico , 
účinkovali sme v štáte New York , a le aj 
v okolí Chicaga, v Kalifornii , v Nevade, Ari
zone , v Seve rnej Karolíne a turné končilo na 
Floride . Hral sa väčšinou romantický reper
toár (Dvoták - 6. a 9. symfó nia , Smetana -
Valdštejnov tábor , Vltava), a le aj klasika 
(Haydn - Symfónia č. 96) a ro mantika (Schu
be rt - Symfónia C d ur .. Veľká"). Sólistkou 
bola gruzínska klaviristka E liso Bo lk vadze
ová, ktorá hrala part v 2. klavírnom koncerte 
C. Sain t-Sacnsa. 

Ako hodriotH svoju spoluprácu s FOK- aj 
mimo tohtO'zlijazdu, ktorý bol v tvojej pomer
ne krátkej kariére už druhým umeleckým vy
stúpením v USA? 

- Mal so m možnosť hrať s FOK diela , ktoré 
sú mi blízke obsahom a hudobno v rečou . 
Spome nie m napríklad Fallovu Čarodej nú 
lásku, Orffovu Carminu buranu , Honegge ro 
.vu Vianočnú kantátu a i. Mal som šťastie, že 
české publikum ma už trochu poznalo z hos-

ťovan ia v FOK od r. 1989 a potom- 3. sezónu 
so m i dirigentom Komornej filharmó nie Par
dubice , s ktorou som dirigoval veľa koncertov 
v Prahe .. . Keďže di rigenti sú kvantitatívne 
slabším o hnivkom v hudobnom interpretač

nom umen í nielen u nás, ale .i v čechách , 
mám vel'a ponúk od intendantov orchestrov 
aj do bu~lúcnosti. 

Host'oval si už aj pred orc!tcstrom Českej 
filharmónie? 

-Zatial' nie . Raz sa to malo aj uskutočniť, 
ale dohovor napokon padol- kvôli nahrávke 
ČF v zahraničí ... 

Si pomerne mladý. Nemáš niekedy vnútor
né zábrany pred orchestrami, ktoré sú známe 
dlhou tradíciou a ich hráči videli už pred se
bou rôzne slávne dirigentské osobnosti? 

- Strach .. . možno by sont to nazval zábra
ny. Ale i tie musia napokon ustúpiť, keď za
čne práca. Ono je to ta k , že čím lepší dirigenti 
s telesami spolupracovali , tým je väčšia záru
ka kvality a discip líny v orchestroch. To 
umožňuje k lásť zvýšené náro ky na pa rtne rov 
v orchestri, tak sa mÔže splniť , čo si d irigent 
predsavzal. Z toho môže mai každý dirige nt 
- starý či mladý- iba radosť. 

Od sezóny 1992/93 si bol poverený funkciou 
šéfdirigenta v Symfonickom orchestri Sloven
ského rozhlasu v Bratislave. Tým si zakl'účil 

istú etapu práce v Prahe a viac sa budeš sústre
ďoval' na SOSR, čo je pochopitel'né. Neobme
dzí toto rozhlasové teleso, ktoré má isté špeci
fiká v dramaturgii, tvoje osobné ambície pri 
rozvíjaní repertoáru? 

v . 

SnímkaT. Tm 

- Ve rím ; že nie . SOSR to tiž prešiel ume
lecky a dramaturgicky istým vývojo m , ktorý 
bol ovplyvne ný viace rým i okolnosťami , ale aj 
osobnosťam i pred o mnou . Dnes tieto záleži
tosti či astočne fo rmuje aj nová e ko nomická 
situácia a trochu odlišné naze ranie na prácu 
to hto najsta ršieho slovenského pro fesionál
neho orchestra. Me nej ako v min ulosti sa na-

· hráva súčasn á slovenská hudba, ktorej sa 
však nevyhýbame a budeme ju ďa lej realizo
vať. Okrem iné ho bude SOSR účin kovať i na 
Týždni novej slovenskej hudby, kde s rozhla
sovým telesom uvedie m d ie la Dibáka, Poula, 
Kardoša a Moyzesa . Pre zahraničie nahráva 
SOSR d ie la de terminované požiadavkami 
pro ducentov firmy, ktorá si nah rávku objed
ná. Napríklad - teraz SOSR na hráva l súčasnú 
americkú hudbu .. . Dramaturgia je teda do
statočne pestrá. Veľa vecí z hudobné ho a rch í
vu treba obnovovať , a to z rôznych štýlových 
období , takže osobne sa mi po núka krásna 
a perspektívna spolupráca so SOSR, na ktorú 
sa teším~ Už na BH S b udeme spoločne vystu
povať s atraktívnym di e lom - Liverpoolským 
o ratóriom od Paula McC artneyho, v kto rom 
budú spol uúčinkovať i viaceré spoje né zbory 
a sólisti . Bude to p rojekt pre cca 230 účinku
júcich. Česko-s lovenská premiéra zazn ie za 
spoluúčasti SO SR v \(o ncertnom štúdiu S R 
na Mýtnej ulici v Bratislave 27. septembra . 

Ako stačíš na prácu v Bratislave i ľardubi· 
ciach súčasne'! ' 

- Ko mbi nácia symfo nického o rchestra -
SOSR - a Ko mo rnej filharmó nie P ardubice 
je ideálna . Zahŕň a totiž veľký dramaturgický 
záber a vyžaduje dva od lišné spôsoby práce. 
Zati aľ sa nechcem orientovať na jede n hu
dobný štýl - a ani to nie je možné. Navyše 
rozhlasová p revádzka vyžad uje veľmi širo ký 

d ramaturgický záber . V te jto sezóne by sme 
chceli v spolup ráci s hudo bným vede ním SR 
a dramat urgičkou SO SR Aleno u Čiernou 
pripraviť pre SO SR i malý cyklus ko ncertov 
p re verejnosť v Koncertnom štúdiu SR . Po
čnúc decem brom 1992 by začal i - v mesač

ných intervaloch - koncerty , na k toré by sme 
chce li pozývať n ašich dirigentov . 

To znamená , že nemáš ambície, "obsadil'" 
tieto koncerty sám - ako dirigent? 

- V žiadnom prípad e. Práve opačne- naši 
dirigent i ne maj ú vcl'a možností na spoluprácu 
s orchestrami, p reto SO SR chce takúto m ož
nosť vytvoriť a súčasne ponúknu ť naši m po 
slucháčom širšiu pale tu kvalitných osobností. 

Čo m yslíš, že ti nová sezóna v SOSR najviac 
ponúkne? 

- R ád by som nahrával veľa klasiky - po
k ia!' to Jen bude možné. J e to veľká škola nie
le n pre d irigenta, ale aj p re každý o rcheste r. 
Firmy, ktoré o bjednávaj ú nahrávky so SOSR 
(napr . HNH International Limi ted, a le a j 
iné) sa často orientujú na romantic~ú a súčas
nú hudbu , často i na neznáme , či niečím ex
travagan tné d ie la. Ale darmo .. . návraty ku 
kl asike osviežia štýl a pro fesio nalitu i povesť 
každé ho dobrého telesa a hudobníka vôbec. 

Si mladý, za dirigentským pultom pôsobíš 
temperamentne a dynamicky , aj v živom kon
takte pútaš aktivitou , činorodost'ou ... máš ok
rem scbazdisciplilmjúcej klasiky v pláne aj 
sklada tel' ov, na ktorých sa môže naplno preja
vit' tvoja mladistvá podstata muzikanta? 

-Som rád, že p ráve Slovenská fi lha rmó nia 
m i po núk la v tejto sezóne spoluprácu na re
pertoá ri , ktorý mi je tak troch u vlastný -
i vzhl'adom na vek, a le aj spomínaný d yna
m izmus, ktorý nijako nechcem popierať, po
dobne ako inkl ináciu k ro mantizmu . A tak 
l O. ·l l . v Bratislave, 11 . l l . v rakúskom 
Eisenstad te, 12. l l : v Piešťanoch budem spo
lupracovať so Slovenskou filharmónio u na 
dvoch Gershwinových d ie lach - Klavírnom 
ko ncerte (sólista Mi ku láš Škuta) a Kubánske j 
predohre , ďalej na Bernsteinovej Suite 
z West Side Story a na lvesovom diele Centra l 
Park v noci. 

Poznámka na záver: Pripomeňme . že o krem 
zäjazdu do USA s FOK , mít R óbert Stankov
ský v ostatných mesiacoch za sebou i tu rné clo 
Japonska, kde di rigova l orchester , zostavený 
z h ráčov rôznych krajín , s Komorno u fil har
mó niou Pardubice absolvoval tu rné clo Ne
mecka a Španielska (6 týždňov) a s H aydn o r
chestrom Bolzano bol na turné v Taliansku . . . 
Róbert Stankovský je zrej me najmladš ím šé f
clirigento'in v česko-s lovenských o rchestroch , 
no pa trí aj k naj ta le ntovane jším in terpretač

ným osobnost iam m ladej slovenskej hud ob
nej scény súčasnost i. Je ho ďalší rast a osob
nostné dozrievanie budeme s ledovať veľmi 

pozorne. Veď ak má me d ostatok vokáln ych 
talentov, di rigentov nikdy nebude dosť .. . 

Pripravila: TERÉZIA UR SÍNYOV Á 

. Triumf Z ilinského miešaného zboru v Rakúsku 
Medzi najstaršie povojnové amatérske spe

vácke zbory na Slovensku patrí Žilinský mie
šaný zbor (ŽMZ). Roku 1954 ho založi/Ignác 
Jančár ako ženský zbor a od roku 1958 ho -už 
ako miešaný zbor- vyše 30 rokov úspešne vie
dol Anton Kállay, profesor Konzervatória 
v ti/ine. Za j eho pôsobenia dosahoval zbor vy
sokú umeleckú úroveň, čo potvrdzujú ceny na 
významných zahraničných sút'ažiach, mnohé 
koncertné zájazdy po celej Európe, množstvo 
vyznamenaní, čestných uznaní. 

Nová etapa v histórii ŽMZ sa začala roku 
1989, kedy sa ujal zboru mladý absolvent 
VSMU (bývalý dlhoročný člen ŽMZ) -Štefan 
Sedlický. Jeho precízna práca, cieľavedomá 
hlasová výchova (Soňa Koczianová), zvýšené 
nároky a priate/'s/(ý prístup k zboru vytvorili 
predpoklady i pre štúdium náročnejšieho re
pertoáru, ktorého ·vrcholom sa stala spoluprá
ca s profesionálnym Štátnym komorným or
chestrom v Žiline. Z mnohých spoločne inter
pretovaných skladieb zaujala najmä premiéra 
Cherubiniho Missy solemnis a Vianočného 
oratória C. Saint-Saensa koncom minulého 
roka. Spolupráca týchto umeleckých telies sa 
konkretizovala i spoločným koncertným turné 
do Francúzska roku/991 . 

f aiiskom tohtoročnej práce ŽMZ bola in
tenzivna príprava fia XXIX. ročník medziná
rodnej sút'aie miešaných zborov v rakúskom 
Spittali. Nadviazal' na prácu A. Kállaya bolo 
náročné, avšak počiatočné úspechy, kvalitná, 
vekove mladá členská základňa a jej zápal pre. 
ltúdium náročného sút'ainého repertoáru do
dali dirigentovi odvahu pri nácviku ai troch 
povinných skladieb (F. Poulenc: Mária, }. 
Wilbye: Sladké medonosné včely a }. Pachel
bel: Spievajte Pánu). Do krátkeho voľného 
programu zaradili skladby G. Verdiho (A ve 

Žilinský miešaný zbor pri yYstúpení v Spittali. 

Mária), P. Ebena (Utonulý) a I. Hrušovského 
. (Rytmus). 

Do sút'aže sa prihlásilo 50 speváckych zbo
rov z celého sveta, z ktorých výberová komisia 
vybrala 12 zborov, a to z Vel'kej Británie, 
Dánska, 1'alianska, Litvy, Rumunska, Švéd
ska, Slovinska, Španielska, Maďarska, Ra
kúska, USA a ŽMZ z ČSFR. Mnohé z uvede
ných krajín sú známe vysokou rírovňou zboro
vého spevu a o ich vyrovnanosti svedči skutoč
nost', ie medzi prvými štyrnii zbormi boli len 
minimálne bodové rozdiely. 

Sút'ai prebiehala JO. - 12. júla v dvoch ka
tegóriách: A - kategória s umelými, 8 -kate
gória s ľudovými piesňami. Výkony zborov 

v obidvoch kategóriách hodnotila 4-č/enná po
rota. Pre B- kategóriu naštudoval ŽMZ ume
lecky spracované l'udové piesne Ňevanclruj 
milý môj (l. Hrušovský), Na kamenečku sede
la (}. Cikker), Anička (M. Sch. Trnavský) 
a Milá moja (D. Kardoš), netušil všJrk, že po
rota v tejto kategórii nehodnotí náročnost' hu
dobného spracovania a kvalitu interpretácie 
(skôr jednoduchosť, originalitu, oblečenie 
v pestrých krojoch, tanečné prvky a J>Od.), 
a tak sa - napriek výbornému v_ýkonu - v tejto 
kategórii neumiestnili na prvých priečkach. 
Vi po jej skončení ich však mnohí z posluchá
čov tipovali za potenciálnych vít'azov hlavnej 
sút'aže - A kategórie. 
Predpovede sa splnili, ich bodový náskok z J. 

Snímka archív HŽ 

kola dosti/10/ zbor z Viedne, s ktorým sa napo
kon pri rovnosti bodov delili o prvé miesto. Na 
záverečnom koncerte vít'azov pred viedli ryt.
micky náročnú a pôsobivrí skladbu l . Hrušov
ského Rytmus, najt'ažšiu povinnú skladbu (F. 
Poulenc: Mária) a najnáročnejšiu skladbu ce
lej sút'aže (podl'a názoru odborníkov) - Uto
twlý od P. Ebena. Nadšený výkon zboru - už 
bez napätia a nervozity- plne poh•rdil opráv- • 
nenost' ich umiestnenia. Podl'a rakúskej tlače 
" Slovenský zbor priniesol predovšetkým pri 
povinných skladbách imponujúci výkon. Na
študOI•anie bolo prepracované s najväčšou sta
rostlivost'ou" (Kärntner Tageszeitung 14. 7. 
1992). 

- BO R-



REPORTÁŽ:... INZERCIA 

Letné putovanie za hudbo 
Kedysi hudba mala v lete prázdniny. Okrem tradičných niekoľkých letných fes

tivalov a ojedinelých koncertov sme spokojne oddychovali po koncertnej sezóne. 
Dnes je to akosi naopak, leto ponúka veľké množstvo aktivít, organizácie, spolky, 
agentúry sa pretekajií v najrozmanitejších akciách, konferenciách, sympóziách 
i atraktívnych koncertných podujatiach, novodobá tradícia Kultúrneho leta nabe
rá riadnu šírku podujatí. O mnohých aktivitách tohtoročného hudobného či kul
túrneho leta píšeme na iných stranách, ja sa pokúsim o zmapovanie aktivít, kde 
sa nielen hralo, ale aj hovorilo. Pochopitel'ne o hudbe. 

ŽILINSKÉ STRETNUTIE 
. 'Na Ž ilinu si už pomaly zvykáme ako na ak
tívne hudo bné centrum. Koncom júna ( 18. 
a 19.), na záver koncertne j sezóny Státneho 
komorného orchestra , uskutočnilo sa celoslo
ve nské stretnutie Kruhov priatel'ov hudby. 
Po urči tej prestávke, či stagnácii, resp. neu
jasnenosti, sa znova podujal rozhýbať to to 
v podstate spolkové hnutie sta ronový organi
zátor Ladislav Dóša a vedenie Kruh u dostalo 

, nové ho predsedu v osobe prof. Miloša Jurko
viča . 

Otázka hnutia Kruhov priate l'ov hudby 
(dnes už Spo lkov) nie je nová a myslím , že ni
komu netre ba pripomínať jej skve lé i tie nisté 
strá nky. Ešte pred započatím tohto snemova
nia , Ladislav Dóša uvere jnil v Literárnom 
týždenníku z 30. mája t. r. článok Mýty a po
very, v kto rom sa usiloval osvetliť situáciu 
okolo organizovania koncertné ho života na 
Slove nsku. Tento' článok bol v zásade aj 
ústrednou myšlienkou jeho vstupného refe rá
tu 'na žilinskom sne mov.aní. Hoci v princípe 
možno s L. Dóšom v zásadných o tázkach sú
hlasiť , predsa si myslím , že celý problé m 
j e v podstate jednoduchší, aspoň v súčasnost i 
by mal byť. Predovšetkým tu ide o pojmové 
zmetky, o neuj asne nosť v obsa hu slova miest
na kultúra, profesionálne umenie a pod. Lad i
slav D óša v spomínanom LT píše: "Časf kon
certného života.. . patrí do sféry ta kzvanej 
miestnej kultúry . Tento pojem sa chápal, aj 
chápe, vel'mi rozporne (najčastejšie - celkom 
mylne - ako aktivita miestnych amatérskych 
súborov). Z hl'adiska koncertného života 
miestna kultúra predstavuje predovšetkým 
profesionálne koncerty v tých slovenských 
mestách, kde nepôsobia štátne orchestre (Bra-

tislava , Košice, Žilina). Rozvíjanie tejto čin
nosti bola vždy zložitá a náročná úloha. Ako 
sa však tento proces utváral po novembri -
o tom sa nikde nedočítate. Ide tu o - obávam 
sa, • že prakticky nekoordinovanú - súhr u 
mnohých činitcl'ov, medzi ktoré patr ia Minis
terstvo kultúry SR, umelecké agentúry, umel
ci , usporiadatel'ské organizácie- a ·ako koneč

ný ad resát všetkých snažení - potenciálne 
publikum. Ak sa o súčasnej situácii nikde ne
dočítate , vyplýva to z j ednoduchého faktu : 

Fischer senior a Fischer junior po predvede
ní Brahmsovho husľového koncertu 

Z rokova nia KPH v Žiline. 

nikto o tomto probléme nic j e komplexne in
formovaný, každý z uvedených činitcl'ov hl'a
dá improvizované východisko podl'a svojich 
najbezprostredncjších záujmov. Výsledok: 
nikto nevyhrá , ale prehráva kultúra". 

Svoj ím záverečným konštatovaním má 
p. Dóša pravdu, ako aj v mnohých ostatných 
úvahách svojho člán ku . Sám sa však mý li tak, 
ako sa mýl ime vše tci. v onom zmätenom poj
me miestna kultúra, ktorý kedysi vyhlási l ko
munistický minister kultúry ako manéver na 
odpútanie pozornosti od základ ných problé
mov a odvtedy sa te nto pojem nezmyselne 
prekrúca a vykrúca ako sa kom u chce dodnes. 
Je to o to zaujímavejšie, že nikoho vlastne 
osudy skutočnej miestnej kultú ry netrápia 
a nepália . V odbornej literatúre i vo výrokoch 
najvýznamne jších mysli tel'ov nájdeme iba 
jednu prcmisu, že jestvuje iba jedna kultú ra, 
a to dobrá alebo zlá, rovnako jestvuje iba jcd
no umenie dobré alebo zlé, a tak rovnako je
stvuje iba jedna kultúrna po litika dobrá alebo 
zlá. Kultúra a umenie, preto sú kultúrou 
a umením, že zos.obt'íuj ú u rči té kon krétne 
zna ky. Keďže reč je o koncert nom živote, zdá 
sa mi, že j ednoznačne je reč o profesionál
nom urnení. A ked' je reč o kultú re, treba 
presne deši frovať, čo pojem kultú ra v sebe 
obsahuje , presne di agnostikovať, čo je kultú
ra profesioná lna. miestna, insitná, regionál
na . fo lkló rna . po li tická a tď. Roma n Berger 

v rok u 1990 uverejn il v našo m časopise seriál 
člán kov Nežnä revolúcia a hudba, kde sa za· 
oberá aj definovaním rôznych poj mov , vráta
ne kult úry. Skoda, že jeho výstižné názory 
resp. formulácie, citácie, súvzťažnosti k tejto 
centristickej té me, zat iaľ v profesionálnom , 

1 resp. praktickom živote nik to neaplikovaL 
Roman Be rger v tejto súvislosti konštat uje, 
že " kultú ra je boj o kultúru. Kult ú r ny 
č l o v e k " je ten, čo je ochotný- sého pný tento 
zápas podstúpiť. " Kultú r ny človek" nezna· 
mená j ednoducho " vzdelanec", tobôž nie 
" profesionál", či " intelektuál" - kultúru sme 
st retávali skôr medzi tzv. " prostými" l'uďmi 

- (nie náhodou). Rovnako to nie je označenie 
pre tých, čo trávia tzv. vol'ný čas radšej pri te
levi zore alebo " pri Mozartovi" , ako pri pive". 
V uvedených kontextoch kultúrny človek je 
ten, čo k u lt i v uj e svoj svet , t. zn. jemu d o· 
s t up n ý svet ; ... " Nebudem ďa lej pokračo

vai, pretože čítate !' si môže au~orove myšlien
ky osviežiť v našom časopise (H Z 1990 č . l l) . 
Uvádzam to pre zásadné a vel' mi jednoznačné 
fo rmulovanie a d iagnostikovanie podstaty 
kultúry ako spoločenského javu. Bez takejto 
j ed noznačn ej fo rmulácie a diagnózy sa nám 
aj pojem miestnej kultú ry akribuje falošnými 
smermi. 

MARIÁN J URfK 
Pokračovanie v budúcom čísle 

Snímky <Wtor 
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VYDAVATEES ~TVO 
SLOVENSKÉHO 'HUDOBNÉHO FONDU 

HUDOBNINY- PRE DETI A MLÁDEŽ 
klavír (dvojručne) 
Beethoven: P re E lišku 

Sonata quasi una 
fantasia (I. časť) 

Bokes: Vianočné koledy 
Kubička: Poďte so mno u do lesa 
Lichnerová: Zahraj mi pesničku 

(83 piesní , improvizácia) 
Mozart: Turecký pochod 
Zelj enka : Album pre mladých klaviris-

tov 
klavír (štvorručne) 
Dibák: Arabesky 
Ježek: Bugatti step 
Lichnerová: Štvorručné skladby 

l. a II . zošit 
Novák: Gaudeamus 
Rajte r: Variazioni 
akordeón 
M. Bázlik: Duá 
Dibák: Arabesky 

(klavír + 2 akordeóny) 
Lieskovský: A lbum pre ako rdeón 
Lichnerová: Z ahraj mi pesničku 

(s pr ílo hou pre- akordeón - 83 piesní. 
Nácvik improv . sprievodu) 

gitara 
M. Koi'ínek: E tudy p re gita ru 

(I. pre zači atočníkov 
II. pre vyspelých hráčov) 

P . Malovec: Pre lúdiá pre malých gita ris
tov 

Valenta: G itarové kadencie 
·(prehľad ako rd ov ' sprevádzanie) 

dychy sólo 
Novák: lnte rvalové miniatúry pre trúb

ku a klavír 

ponúka 

komorné zostavy 
P. Cón: D'vojhra pre dva kla rine ty 
P . Có n: Malé hry (duetá pre vo ľné obsa

denia C, B) 
D ibák: Malý breviá r komo rnej hry 

(rôzne a lternat ívne zostavy - 6 zväz
kov) 

Hat rík: Tance de tí 
(sopr. zobe. fl auta , čemba lo (klavír) , 
violončel o) 

Ho lo ubek: Vtáčiky (3 fl auty) 
Poul : Klarine ty na prázdninách 

(3 klarine ty) 
T elemann : Káno nické so náty 
detské (ženské) zbory 
Suchoi'l : Šesť slovensk ý ch l'udových pies

n í 
Szeghyová: Bolo to tak? 

H ra 
Vyznania ·· 

Ze ljenka: Ž art 

T VORBA SÚČASNÝCH 
SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV 

komorná hudba 
Bagin: Romantické minia túry (klavír) 
Beneš: Piesne I. II. III . IV . 

Il sogno di Poppea 
R .' Berger : Adagio pre Jana Branne ho 

(husle a kl avír) 
Adagio II - Pokánie (husle a klavír) 
Klavírna sui ta 

L. Burlas: Matici slovenskej (klavír) 
O . Marti nček: So náty pre klavír 
Parík: Kvarte to pre flauty 
Szeghyová: Hommage a Rod in 

(husle a klavír) 

Zelj enka: Sláčikové kvarte to č. 7 
partitúry 
Kubička: Jesenná hudba pre husle 

a kom. orchester 
Šimai: Co ncertino rustico ( flauta a kom·. 

o rcheste r) 
Med itácia (alt a sláČikové kvarteto) 

Zeljenka: M usica slovaca (husle a kom . 
o rchester) 

zbory (miešané) 
Oomanský: Hojana 
Mikula: Ej, Detva bie la 
Očenáš: Prísny chlieb 

(na verše M. R úfusa) 
Salva : Spievanky 
Šimai: Sen a ráno 
Zeljenka: Z bo rohra 
sakrálna hudba a hymnické zbory · 
C ikker: Koled y (zbo r a organ , alebo 

verzia s dychovým alebo s l áčikovým 

kvarte tom) 
J. Ma lovec: Dve d uchovné p iesne (vyšš í 

hlas a o rgan) 
Kto za pravd u horí a Hej, Slováci ... 
(úprava pre ženský al. detský zbor) 

Mikula: Černošské piesne l. Il. · 
(mieš. zbo r) 

A. Moyzes: Koledy pre miešaný zbor 
a capp. 

Parík: Aria I. Il . zo Stabat Mate r pre te
nor (sop rá n) a o rgan (klavír) , resp. so 
spriev . o rchestra 

Prášil: Slovenské koledy (l' ah ké úpravy, 
i v dia lektoch) 

Salva: Malý vianočný koncert (de tský 
zbor a zvončeky) 
Mša glagolskaja (partitú ra) 
Slovenský Otče náš (zbor a capp .) 

Zagar: Stabat Mater (vokál. zostava) 
zábavná a dychová hudba 
Dychová hudba I. - Xl. 
P . Zelenay: S Ú'Smevom - Nostalgia 

ST ARÁ SLOVENSKÁ HUDBA 

J . L. Bella : Organová tvorba 
Spevník pátra Paulína (30 sakr. piesní 
Paulína Bajana pri príl . 200. výročia 
úmrtia zostavil L. Kačic . 

Spevník + o rganová knižka) 

ZVUKO VÉ NOSIČE 

Súbor VENI (CD) 
Musica slovaca (CD- SKO pod vedením B. 

Warchala hrá d iela L. Burlasa, Kubičku. 

A. Moyzesa , Simaia a Zelje nku) 
Beethoven pr iateľom l. (M~. kaze ta, Daniela 

Rusó h rá v Dolnej Krupej na kladivkovom 
klavíri) 

zábavná hud ba (mg. kazeta SHF v spolupráci 
so Združením dychových hud ieb Sloven· 
ska) · 

Pri p rešporskc j bráne 
Od Vianoc do Silvestra 
K<id sa budú vinohrady obírat 

V predajni a poži čovní SHF na Medenej 23 
(bývalá Fučíkova - PSČ 81 l 02) je k d ispozícii 
široký výber no tového mater iá lu z komornej, 
zborovej a orchestrálnej tvo rby slovenských 
skladateľov. Okrem toho ponúkame za zvý
hodne né ceny diela z produkcie UNIVER
SA L E D IT IO N. 

O bjednávky k zásielkovej službe prij íma pre
dajňa SHF na Sustekovej 23, 851 04 Brat isla
va . 

. 
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OPUS- HUDOBNÉ VYDAVATEĽSTVO 

akciová spoločnosť 
Mlynské nivy 73 

827 99 Bratislava 

Hudobné vydavateľstvo OPUS v nových podmienkach si stále 
zachováva jedinečnosť v zachytávaní najširšieho žánrového 
spektra nárOdnej kultúry. 

Poslaním a cieľom OPUSU je umožniť a zabezpečiť vo vynika
júcich podmienkach interpretom všetkých žánrov realizáciu 
ich ambícií, ktoré budú spfňať umelecké, kultúrne i komerčné 
ciele. 

OPUS chce naďalej potvrdiť svoju neodmysliteľnú účasť na 
Bratislavskej lýre a spolupracovať s ňou v najrôznejších for
mách. 

Devízou dnešného OPUSU sú moderné nahrávacie štúdiá, kto
ré sp{ňajú najvyššie kritériá nahrávacej techniky a odborníci 
na najvyššej profesion~lnej úrovni. 

Dlhoročná vydavatéľská skúsenosť, a najmä rozsiahle kataló
gy žánrové bohatstvo katalógov na vysokej umeleckej a grafic
k~ úrovni um'ožnili OPUSU v rámci exportnej činnosti dostať 
sa na svetové trhy. Tieto si chce OPUS v nových dimenziách 
udržať a rozšíriť. 

Pezinok sa ako máloktoré západosloven
ské mesto môže popýšiť viacerými menami 
osobností slove nského kultúrneho života, 
ktoré sa tu narodili, tvorili či tvoria dodnes. 
Azda i preto má kultúra v Pezinku dôstojné 
postavenie a mesto sa stáva ku ltúrnym cen
trom regiónu. Pri Základnej umeleckej škole 
v Pezi nku vznikla v máji 1992 Nadácia Ľudo

víta Rajte ra , vytvorená s cieľom podporovať 
nadané deti z Pezinka a o kolia a prehlbovať 
ich vziah k hudobné mu umeniu. Vznik nadá
cie umožnil predovšetkým láskavý súh las 
a podpora dirigenta a skladatcl'a Ľ. Rajtera , 
ktorý má k ZUS i k Pezinku blfzky vzťah . 
Myšlienku nadácie podpori l aj národný ume
lec prof. E . Suchoi\. Zakladajúcimi členmi 
tejto nadácie sa stali nie koľkí vedúci predsta
vitelia mesta . Poslaním nadácie je organizo
vai a spolupracovať s inými inštitúciami pri 
poriadaní seminárov. besied. koncertov (o. i. 
s tematikou tvorby a diela Ľ. Raj tera a E. Su
choňa). podporovai účasť nadaných de tí na 
domácich a zahran ičných súiažiach. kurzoch , 
študijných pobytoch . podporovai organ izač-

ne a mate riálne hudobné podujatia. koncer
ty, súiažc. fc tivaly a pod . 

Krátko po svojom vzniku nadiícia začala 
svoju činnosť - s jej podporou sa tale ntovaná 
žiačka ZUS D . Baucrovií mohla zúčastniť na 
medzinií rodnej ~úťaži v Kl ingenthcali, kde sa 
pekne umiestnila. Riaditeľst vo ZUS v Pezin
ku si vytýčil o za cie l' prostredníctvom Nadácie 
Ľ . Rajtera vytvorit' podmie nky pre udržiava
nie a rozvíjanie naj lepších pezinských hudob
ných tradlcií, z ktorých vzišli osobnosti slo
venskej hudobnej kultú ry prof. E. Suchoň 
a Dr. Ľ. Rajter. Vede nie školy počíta s tým, 
že vzhl'aclom na význam diela srwmínaných 
ume lcov pre slove nsk(! ku lt úru sa jeho úsilie 
stre tne s ohlasom i u hudobníkov a hudbymi
lovnej verejnosti celého Slovenska. 

DRAHOMfR MRÓZEK 
riaditeľ ZUŠ 

Sídlo Nadácie Ľ. Rajtera: 
zuS Pezinok. č. ú. 674741- 112/0299, 
VÚB . pobočka Bratislava-vidie k. 
exp. Pezinok. 

f _HtJdobno-pedagogická konferencia s medzinárodnou účast'ou pod 
bánom Tvorba učebnic. učebných pomôcok a učebných programov 
P--e hudobnú výchovu sa uskutoční 23.-24. septembra t.r. v Prešove. 
~riadatelia konferencie sú Katedra -hudobnej výchovy PF UP JS 
e~~ov, SHS, ČHS a Rakúsky generálny konzulát. Vystúpia na nej 
~áAateliJ z Rakúska, NSR, Pofska, Maďarska a Cesko·Sioven· 
rka. 

SÚŤAŽE 
e V. Medzinárodná dirigentská súfaž Artu ro 
TOIICallini - usporiada Symfonický orcheste r 
Emilia - Romagna v Parme l. - 5. júna 
1993. Zúčastniť sa na ne j môžu mladí dirigen
ti , ktorf k l. júnu 1993 neprekročia vek 33 ro
kov . Prihlášky treba zaslal' do 28. februára 
1993 na adresu: Scgrctcria dcl COCORSO 
INTERNAZIONALE D I DIREZIONE 
D'ORCHESTRA ARTURO TOSCANINI, 
Clo Orchestra Sinfonica deii'Emilia - Ro
magna Arturo Toscanini. P . lc Ccsare Battisti 
15 - 1 - 43100 PARMA. I nformačný buletin 
v redakcii HZ . 
e V. skladatefská medzinárodná súfaž Gof
redo Petrassl sa uskutočni v Parme r. 1993. 
Skladatelia môžu prihlásiť dosiaf ncpredve
denú symfonickú skladbu v trvaní od 12 do 30 
min. pre 25 až 80 hráčov do 15. apríla 1993 

na horeuvedenú adresu interpretačnej súta
že. Bližšie podrobnosti v redakcii HZ . 
e IV. medzinárodná skladateľská súfaž Ka
zimierza Serockého sa uskutoční v roku 1993 
vo Varšave . Do súťaže možno las lať najviac 
dve skladby ľubovoľnej dÍžky pre akustický 
nástroj. alebo sólový hlas so sprievodom kla
víra alebo live e lektroakustické náM roje. Vek 
a národnosť súťažiacich nerozhoduje. Uzá
vierka prihlášok je 15. nove mbra 1992. Bliž
šie info rmácie v redakcii HŽ. Prihlášky zasie
lajte na adresu: The Polish Socie ty for Con
temporary Musié - ISCM Polish Scction . Ma
zovwiccka ll , ()(~)52 Warsava. Poland . Tel. 
22 27 69 81 
• 33. medzinárodná interpret~ná súfaž cir· 
kevných hudobných súborov sa koná 14. - 18. 
aprfla 1993 v talianskom Lorete (Ancona) . 
Prihlášky tre ba zaslať na predpísanom formu
lári do 3 1. októbra t. r. Bližšie informácie 

1 
v redakcii H Z. 

KDE 

23. september 
SND Bratislava - G. Puccin i: Maciame But

te rfly ( 19.00) 
So Košice - A . Chačaturian - M. de Falla : 

Maškaráda- 3-rohý klobúk (10.00) 
DJZ l>reSov - J . 1-lcrman: Hello Dolly! ( 19.00) 

24. september 
DJGT Banská Bystrica - G. Rossi ni : ll sign o r 

Burschino ( 19 .OO) 

25. september 
DJZ Prešov - A. Vladigcrov: Vlk a 7 kozlia

tok ( 10.00) 

27. september 
DJZ Prešov - R. Friml: Král' tul ákov ( 19.00) 

28. september 
SND Bratislava - W. A . Mozart: Figarova 

svadba ( 19.00) 
NS Bratislava - J . Stra us : Cigánsky barón 

( 19.00) 
So Košice- A. Vladigerov: Vlk a 7 kozliatok 

( 10.00) 
SK Žilina - Otvárací koncert XXIX. KS 

R. Schumann , A . Honncgcr, V. Patejdl: 
Labyrint sveta (premiéra) ; 
ŠKO, L Nagy-Juhászová- kl. (Rumunsko) 
J. Svčccný- husle, V. Patejdl-syntetizáto
ry; dir. E. Fischer 

DJZ Prešov, Sabinov - O . Fclcman: Stará ko
média (19.00) 

29. september 
SND Bratislava - M. N ičfk: Svetlo v tme , ba

let ( 19.00) · 

So Košice - E. Kálman: Cardášová princezná 
(19.00) 

DJGT Banská Bystrica - P. Hervé: Mam'ze lle 
Nitouchc (19.00) 

DJZ Prdov - J . Šlitr, P. Suchý: Sest'žien He n
richa VIII. ( 19.00) 

30. september 
SND Bratislava - W. A . Mozart: Figarova 

svadba ( 19.00) 
So Košice - G. Rossi ni : Barbier zo Sevilly 

(19.00) ' 
DJZ Prešov - E. Kálman: Grófka Marica 

(19.00) 

l. október 
SND Bratislava - G. Donizctti: Lucia di Lam

mermoor (19.00) 
SF Košice - Komorný koncert k Medzinárod

né mu dňu hudby ( 19.00) 
L. Holoubek , F. Poulenc, F . Liszt , 
L. Kojanová, P. Novotný- kl. duo 

DJGT Banská Bystrica - Večer populárnych 
melódií J . Straussa a F. Le hára ( 19.00) 

2. október 
SND Bratislava- L. J . F. Herold: Márna 
opatrnosť, balet (19.00) 

3. október 
SND Bratislava - M. Dubovský: Veľká 

doktorská rozprávka (l l. OO a 17 .OO) 
DJGT Banská Bystrica - J. Strauss: C igánsky 

barón (19.00) 

S. október 
NS Bratislava - E. Kálman: Cardášová prin

cezná ( 19 .OO) 

6 . október 
SND Bratislava - J. l. Cajkovský: Labutie ja

zero, balet (19.00) 
DJGT Banská Bystrica - G. Rossini : Il signor 

Bruschino ( 19.00) 

7. október 
SND Bratislava - J . Offcnbach: Hoffman no

ve poviedky ( 19.00) 
NS Bratislava - J. Strauss: Cigánsky barón 

(19.00) 
25. 9. - 8. IO. 1992 BHS 
Progra m sme uverej ni li v HZ č. 16/92 

44. medzlnlirodneJ hacloltneJ sdtde 

PRAžsKÁ JAR 1991 

LESN\' ROH TROMBÓN 
l . cena nebola udelená l. cena nebo la udc lcmí 
2. cena Andrew Lcwintcr. USA 2.cena Oliver Sicfen. Nemecko 
3.ccna Radek Babmák . 3.cena András Fejér. 
ex acquo ('c-;ko·Siovcnsko exaequo Maďursk~l 

TRÚBKA HUSLE 
l . cena J en~ Undcmann. Karrdda l. cena NatsumiTamai.-Japonsko 
2. cena Franck Pulcini. Francúzsko 

. .., 
Gabriela Demeterová. _.cena 
Cel\ko-Siovensko 

3. ccna Wolfgang Bauer. Nemecko 3. cena Albrecht Breuninger. 
Nemecko 

Riaditeľka Slovenskej filharmónie v Bratislave vypisuje konkurz do Slovenské-
, ho filharmonického zboru do hlasových skupín: 

-soprán 
-alt 
-tenor 
Konkurz sa uskutoční dňa 16. IO. 1992 o 13.30 h v skú~bni SFZ, Bratislava -Re

duta, Medená 3 

prijme ihneď - tajomqíka orchestra Slovenská filharmónia 
- sekretárku, 

' znalosť dvocJi svetových jazykov nutná. , 
Prihlášky so životopisom prijíma a informácie poskytuje personál ref., Medená 

3, 816 Ol Bratislava, 333 351-3. 

Mladí umelci v Európe 
Spoločnosť Európske Péplnleres pre mladých 

umelcov - Paríž, s pomocou a podporou Komisie 
európskych spoločenstiev, ministerstiev kultúry 
a ~kolsh·a zúčastnených knqín, realizuje Európsky 
program pomoci mladej h'orbe. Zaimerom je umož
niť mladým umelcom vo veku od 20 do 30 rokov ~ 
byt (3 ai S mesiacov) v niektorej zo zainteresova
ných kr~ín, realizovať tam svoje umelecké plány, 
konrrontovať a vymieňať sl ~omne svoje skú
nostl, získavať nové podne(ľ. Podmienkou účasti je 
okrem veku do 30 rokov, trvalé bydlisko v jednej 
~ k~ín prljím~úclch Péplnleres a uchádzať sa 
o pobyt mimo svojej vlastnej domoviny. Národná 
porota vyberie nových účastnílcov v októbri t. r., 
medzinárodná porota zasadá v decembri 1992. 
Prihlá~ky s dokladmi prljím~ií do 30. 9. 1992 na 
MK SR. lnrormácle a rormuláre na adrese: Danie
la Czíriová, MK SR, Suvorovova 12, 813 31 Bratisla
va, tel. 598 62. V zozname miest je napríklad Boloa
na pre súčasnú hudbu, Dortmund (Umenie a oko
Ue), Budape§f, Grenoble, Mulhouse a Norwlch pre 
súčasnú hudbu a výtvarné umenie. 

-H-

UPOZORNENIE 
Omamujeme nallm ~ltate-

fom a spolupraeomfkom, že 
sme sa presťahovali a prosí
me, aby sl pomameaali nalu 
novú adresu: 

Redakcia HUDOBNÝ ŽIVOT 11' 
~pltálska JS 

815 85 Bratislava 
Telefón 556 95 

- .'< 



Zači a tkom augusta sa vrá til z temer mesač
né ho ko ncertného turné v Talia nsku Sloven
ský ko mo rný zbor SĽUK-u so svojim ume lec
kým vedúcim a dirigento m Pavlo m Procház
ko m . S repe rtoárovým za meraním preň d o
nedávna nic príznačným sa predstavil na hu
d obných po duj a tiach p red vypredanými hľa
diskami 5 ko ncertnými vystúpeniami . 

Najskô r na hudobno m fes tivale s dlhoroč
no u tradíciou DEl DUE MONDJ v Spolctc, 
kde na záverečnom ko nce rt e 35 . ročníka spo
luúčinkova l v uvedení o ra tó ria Stvorenie J . 
Hayd na. Uviedo l sa a ko te leso muzikants ky 
i technicky vyspe lé a precízne, spoľahlivo 
a s nadhľadom intc rp re tujúce. Vysoké ocene
nie po pri zbore získa l aj v dennej tlači La Re
pubblica výko n d irige nta Paola Carignaniho 
a jeho naštudova nie d ie la. na kto ro m sa ďalej 
predstavili vynikajúci sólisti Ka tia Ricciare lli 
(T a l. ), Yanni Yannisson (Fin .) , J ohn Morto n 
Murray (U SA ), spo lu s Westmeinster C hoir 
a Medzinárodným festi va lovým o rchestrom. 

F ESTIVAL DELL A VALLE D' IT Ri f. 
v j uho ta lia nsko m mestečku Martina Fra nca 
pa trí k nie me nej významn ým podujatiam . 
Rovnako a ko predchád zajúce je začlenený 
a podpo rovaný E urópsko u asociácio u hudob

·ných fes ti va lo.v . Naše te leso naň pricestovalo 
s operným repe rtoáro m na pozva nie o rgani

_zá torov po druhi krá t. T o ho ro ku ho hostite
lia prizvali k scénickému p redved eniu ope ry . 
C h . Gounoda Ró meo a Jú li a a ko ncertnému 
uvedeniu o pery G. Rossiniho Deme t rio a Po
lfbio . Predovšetkým dva večery venované 
pre miéram Ró mea a Júlie boli umelecky vý
raznými , s pri aznivými o hlasmi aj od bornej 
kritiky. Vysoké hodno tenie opäť patrilo pre-

ZO ZAHRANIČIA 

Slovenský komorný zbor SĽUKu. 

dovšc tk ým interpretačnej úrovni , ktorú na 
fes tivale predviedo l Slovenský ko morný 
zbor. Po pri našich sa k int e rpretácii zišli sólis
ti Allessand ra Ruffini ako J úlia, Giuseppe 
Merino v úlo he Ró mea (T a l.). ďalej G iorgio 
Surja n(- ). Marco Cam ast ra a ďa lš í. V hudob
no m naStudovanl d irigen ta Gi ul ia na Carcllu 
úči nkova l T alia nsky medzi národ ný orches
te r . 

Snímka V. Andor 

Najväčši obdiv a z hľadiska reprezentova
nia slovenskej k ultúry nesporne aj naj vý
zna mnejší úspech získal Slovens ký komorný 
zbor svojím samostatným koncertom. Ko nal 
sa ako s t'1časť festival u v chráme sv . Marti na. 
Pavol Procházka so zborom ho venovali sta
rej s lovenskej h udbe . V príťažl ivej dramatur
gii predstavi li publik u vokálnu tvorbu najvýz
namnejších maj strov slovenskej polyfonickcj 

hudby 17. s toročia. Vo výbere zaznelo 9 diel. 
medzi nnni 4-h lasné ód y J. Tranovského. 8· 
h lasné motctá z. Zarcwutia aJ. Schimbracz
ké ho. ktoré koncert uzatvára li. Aj pre odbor· 
né kruhy neznáma tvorba slovenskej provc· 
nicncie vo výborno m podaní bola mimoriad· 
nym Z<Ílitkom . .,Pavol Procházka je jedným 
z najväčších objavova teľov stnrcj európskej 
polyfcínic, a opäť potvrdil maximálne zauja· 
t ie. s akým pracuje so štá tnym telesom 
SĽUK, ktoré v súčasnost i vedie. Okúzľujúca 
bola inte rpretácia slovenského zboru, ktorý 
po úč i nkovaní v Gou nodovcj o pere Ró meo 
a J úl ia nadcho l publikum, kto ré naplnilo 
chrám sv. Mart ina v Ma rtina Franca. Kompo· 
zícic charaktcrizujúcc primeranú európsku 
po lyfó nn u a rchitek túru, a le s evidentnými 
~lovanskými vp lyvmi. bol i obdivuhodne 
pred vedené. ~o zreteľnou ohybnosťou celku. 
ba aj va riabi litou hl a~ových skupín" , uviedla 
bczpro~trcdnc po koncerte napr íklad La 
GJauctta d c l Mczzogio rno, d i\a 29. 7 . 1992. 

Slovcn~ký komorný zbor pod vcden,ím 
Pavla Procházku 7aznamcnal v posledných 
dvoch rokoch značný kvalitatívny posun a á,· 
kal aj v lahran ičí dobré me no. Svedectvom sú 
viaceré programové tituly, ktoré boli naštu
dované a rea lizova né priamo na objednávky 
zo zahraničia (Ernani. Trubadúr, Otello, 
Korzár G. Verdi ho. Lakmé L. Dc libesa , Tu
randot G. Pucciniho , Mcs'a di Ri min i G. 
Rossiniho. ďa lej Grosse Messe cl mol a Re
quie m W . A. Mozarta, Lisztovn Missa coro
na tio nalis. C inque recha nts O . Messiaena 

,a z posledných o ratórium H iob H. Stuppnera 
a kantúta Lod und Lc id der Schópfung C. An· 
d e rgras,cna). úročnosť a rolsi ahlosť uvcdc· 
ných diel hovorí o súča~ných intcrprctačn}ch 
schopnostiach a možno'>tiach tohto telesa. 

-Ge l-

K aždé leto sa vo Svédsku koná 
Festival mesta Malmô - jeden 

týždeň plný hudby , zá bavy a letnej 
radosti na uliciach. Sí1časfou tohto
ročného podujatia bol aj Festival 
barokovej hudby , ktorý po štvrtý 
raz v spolupráci s mestom usporia
dala Vysoká hudobná škola v Mal
mo. V týždni od 16. do 22. augusta 
sa uskutočnilo 22 koncertov, konali 
sa interpretačné kurzy a po druhý 
raz Medzinárodná sút'až mladých 
barokových súborov. 

Barokový festival v MalmO 
Oživením festivalu bolo nočné 

predstaven ie súboru T imedance 
so spr ievodom londýnskej T ragico
mcdie. Traja tanečn ic i Ued na tena 
a dvaja muži) s veľkým m ajst rov
stvom J>rcdviedli niekoľko španiel
skych ba rokových tancov v zaují
m avej a vtipnej chorcogralii . 

predlôh (básne Pctrarcu , Guarini
ho, Mariniho), vždy v zhudobnenf 
troch rôznych autorov. 

Age of Enlightenment so sólistkami 
Monicou Huggett (husle), Marion · 
Verbruggen (zobcová fla uta) a Sa
r ah Cunningham (viola da gamba). 
Virtuozita sólistiek sa prejavila 
predovšetkým v technicky náročnej 
časti programu, v dielach G. P. Te
lemanna (Koncert a mol pre zobco
vú flautu a Suita D dur pre violu 
da gamba) a A. Viva ldiho (Koncert 
D dur pre husle ll G rosso Moghul). 
Dokonalá súhra orchestra, priro
dzená muzikalita, technická pri
pravenost' a nadhľad vyvola li poci
ty nadšenia. 

S t>evácke úlohy n aštudova li poslu
cháči miestnej vysokej hudobnej 
školy a inštrumentá lny d oprovod 
lo ndýnsky súbor Tragicomedia 
(Steven Stubbs - lutna, Erin Head
ley - viola da gamba a Andrew 
L. King - harfa), ktorý bol rozšíre
ný o dvoje huslí, violu a zobcovú 
flautu (prvé husle P. Spišský, viola 
M. Valent). Na skromnej a názna
kovej scéne vynikli výkony hudob
níkov i spevákov, ich zanietenie, 
tvo rivosf , radost' z hudby a impro
vizácia, čo vytvorilo autenHckú 
a živt'1 atmosféru počas všetk)•ch 
piatich večerov. Prispelo k tomu 
aj dokonalé ovládanie taliančiny, 

pochOJ>en ie textu , používa nie rôz
norodý~h barokovj•ch efektov . 

Na koncertoch v strede mesta 
v Carolinahallen a na kraji mesta 
v koncertnej sieni Vysokej hudob
nej školy účinkovali špičkoví eu
rópski barokoví interpreti a súbo
ry. 

• Hudbu francúzskeho baroka 
p rezentoval francúzsky súbor En
semble Baroque de Limoges pod ve
dením výborného hráča na violon
čelo a violu da gamba C hristopha 
Coina. 

The Consort of Musicke (Lon
dýn ) - spevácke sexteto a lutnista 
A. Rooley pripravili originálny 
program, akýsi výchovný koncert 
so sprievodným slovom . Predviedli 
skladby nemeckých a talianskych 
skladateľov. Zaujímavá bola kon
frontácia siedmich literárnych 

Osobitým zážitkom bol recitál 
holandskej legendy čembalovej hry 
Gustava Leonhardta , ktorý naplnil 
očakávanie publika a očaril svoj ou 
bravúrnou hrou na čembale, tomto 
charakteristickom nástroji obdobia 

baroka. 

Vrcholom . koncertného marató
nu a celého týždňa bol záverečný 
koncert súboru Orchestra of the 

Popri koncertoch di váci mohli 
navštíviť aj predstavenie opery 
C . Monteverdiho Odyseov návrat. 

Každý festi va l má d va životy; te n na javisku a koncertných 
pódiách , slávno stný a ligotavý. a druhý, kto rý sa o do h ráva 
v zákulisf. To je to festivalo vé ko ren ie. bez kto ré ho nijaké po
dobné podujatie ne môže cxistovai - a keďže slávnosti v Sa lz
burgu trvaj ú pä ť týžd 1iov , nazbie ra j ú sa rôzne zauj ímavo~t i ... 
Hneď v prvých dňoch festivalu zaž ili hudbymi lovní návštcv

níéi d~c malé senzácie. Svoj ko ncert odriekol klavirista Alexis 
Weissenbcrg a na miesto ne ho ku klavíru zasado l A na to l Ugor
ski. U me lec. ktorého meno pozna lo asi len zopá r z vyše dvet is íc 
návštevníkov podujatia. Od chádzali šokovaní. nadšení. oča re

nf. Dodajme. že A na to l Ugorski sa iba pred dvoma rokmi do
sta l z býva lé ho Sovietskeho zväzu na zá pad a tam ho objavili .. . 
Odrieko l a j dirige nt Ricca rdo Muti, p resnejšie. odmie to l po
die ľa ť sa na inscenácii Moz~utovej opery La Clemcza d i T ito. 
Mal výhrady voči réžii . Možno povie te- vari to skô r ncvcd ? 
Nuž, prišie l do Salzburgu d oslova niekoľko dn i p red p'r611 
ro u . .. A keďže sa ne našla cesta ku komprom~ 
m fnancj inscenácie .. vystúpil". Predst, 11 m , I.J\JLVJ- <.u 
G ustav Kuhn , ktorého oslovil in t · ti ti 
ticr, kto rý sa práve chysta l r a 
Macerata ... Dob r , v ni k c 
toraz sa o ~c a ám y. Vo fcstivalovom sccnúri 
bolo aj ko nic Rossiniho opery Tancrcdi - po · 11 

skladatefo Je o tohtoročnému 200. výroči u na nii . 
S Mar ylin Ho rne a Ed itou G ruberovou . T ie vš~ s 
odriekli . O novom obsade ní sme dosta li i <'fr tr 1' · in-
formácií: namiesto spomenut ých speváčok sp1evať V esse-

- n a b udúci rok bude nasledovať Lucio Silla). Rovnako d lhá 
bo la ope ra R . St raussa Žena bez tic l.a. ktorú uvádzal Sir Geo rg 
Soltil>cz škrtov. Rekord vša k d rž í dielo O . Messiaena Svätý 
FrantiSck z A ssisi - trvá okolo šesť hod ín . s d lhou prc~távkou. 
počas ktorej sa podávala večera . . . 

Do Salzburgu prichádza toľl~o hviezd. že je ťažké jednoznač
ne u rči i. ktorá bola tá .. naj" - prirodzene v to 1 naj lepšom 
zmysle slova. Ako vždy bol strcdohodOilJ,.I r o~t i Claudio 
Abbado. Skvele naštudoval Jan[lčk " g(leru 1 ftvcho do-
mu . d irigoval Te De um H . ~t ; a ~ie k nccrty. Na fes-
tivale sl;ívil malé jubi Ulll f V S Ojej spoJup r;íce S gra-
mofónOV~P.a!!~ · i e &-t c Gramopho n . Pri tej to prí-
Je itosti b , <1 ' S'~ - f • stava jeho fo togra fi i. . . Viac menej 

1ípad1 rc' l a šie j ubile um - už t r id~ať ro kov sa basista 
~Iri G j· 'fimv zúčast iíuje na sa lzbu rsko m festivale ( to hto ro

J.! spf eva l úlohu Gorianšči kova v opere Z m ŕt veho dom u). 
V iac vzruchu bo lo o ko lo di rigenta Sándora Végha . V marc i 

o hto roku mal osemdesi< o ov. J e pochopiteľné. že Salz-
1;$· úzko spätý s tohto umelca. si považova l za 
;f'pripomcn ' · c · h zácnc život né jubile um - pro-

stred 'c t ~ lo.n t . orý bol celý v r ukách d irigenta. Sám 
i o li rtôát. 1\ nebol to ani Moza rt , ani Haydn. a le Schu-

. . Po z rnosi b udil a j režisér Peter Se llar~ (v jeho réžii uvá

Súčasfou festivalu boli aj inter
pretačné kur.ty. Jednj m.t najzauj í· 
mavejších bol kurz pre spevákov 
pod vedením Evelyn Tu bb a Emmy 
Kirkby (členky The Consor t of Mu· 
sickc) vynikajúcich speváčok, * 
aj výborných pedagogičiek a hen

č iek. 

Zauj ímavé, že festival pripra,•ilo 
m esto oveľa menšie ako Bratisla ,•a, 
na výbornej úrovni , bez organizač

ných chýb , za stá leho záuj mu pub
lika. 'l'ažko sa mi naň bude spomi· 
nat' v bratislavských koncer tných 

sie1lach. 

K~TARINA 'VA ZANOV Á 

l ina Kasarova a Nelly Miricioiu . Premié ra oncertné ho uvede
ni a opery sa skončila abso lút11ym víťazstvom oboch speváčok 
s nekonečnými ovácia mi (večer sa od ohra l pod taktovko u Pin
chasa Ste inbe rga, hra l Symfonický o rcheste r O R F). Pravda . 
obc speváčky nic sú neznáme - Bulharka Vcssclina Kazarova 
si z íska la už publikum viedenskej o pe ry, Ne lly Mi ricioi u je ru
munská speváčka . kto rá pred desiatimi ro kmi e migrovala clo 
Lo ndýna a vystu pova la už na nejednej chýrnej o pe rnej scéne . 

ah d lhú Mcssiae novu operu). Pravda. bezpochyby osobnos
ťou posledných festivalových dní bol Pie r re Bou lez - o všetkých 
šesť jeho koncertov bol obrovský záujem a každ ý sa ~končil 
búrlivými ováciami p re Bouleza dirigenta i sk l adateľa . A tu je 
jeden z bonbónikov fest ivalu - po p rvý raz d irigoval Vieden
ských filh a rmo nikov. Mi mochodom , Pie rre Boulcz d ostane 
tohto roku ocene nie, udeľované každé tri rok y mestom Frank
fu rt - Cenu T. -W. Adorna za .. zásluhy o med zinárodnú h ud
bu". 

tiiY:i 20.0001'1 • 1 0.000'~< • S.OOON 

K o brazu sa lzburského festivalu pa tri aj zopá r č bel; nem<\ mc 
na mysli počet host i na jednot livých podujatiach ani ceny vstu
penie k (kto ré sa zavše pohybovali v značných výš kach). Ide 
o časové údaje. Mozartova opera La Finta Gard inie ra trva la 
štyri a pol hodiny ( mimochodom , tá to raná o pera Wo lfga nga 
Amadea o tvára celý cyk lus ďalších opie r mladé ho sk ladateľa 

S úsmevom a pokojne odráža inte nda nt Géra rd Morticr pre
javy nespoko jnosti a roz l ičné námie tky na tému fes tiva l. i'až~o 
nrtm post ra nným posúdi ť, nakoľko sú oprávne né. Zavše si aj 
č lovek myslí , že takéto škriepky s ú súčasťou sccnä ra - fes tiva l 
je tak stále v centre pozornosti . Fakto m však je. že na kva lite 
mu to ne ube rá - zostáva stále na vysokej úrovni. Po tvrdzuje 
to aj pohľad na strá nky programu budúce ho festivalu v roku 
1993. ktorý bol - komple tn ý - k dispozícii . 

N. L. 

At rak t ívny le ták o hla s uje k o ncert n ášh o organistu 
Dr. Ferdin a nda Kl in d u v j u hokó re js kom Seule, kde 
hral n a 6-manu á lovom n ástroj i , najväčšom v Ázii. 
Na p ro g ra m e m a l diela A . Vivaldiho , W . A. M ozar
ta. J . K . K uchi'a, J. S. Bac ha, C. Fra ncka, O. Mes
siaena a F . Liszta. 

·V júni t. r. sa Dr. F . K linda po t re t í krá t stal členom 
odbornej poroty m e d zináro d nej o rgan ovej súťaže J. 
S. Bac ha v Lips k u . -mj-
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Päťročné aktivity 
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SLOVENSKEJ HUDOBNFJ SPOLOCNOSTI 
Dňa 20. októbra 1987 sa v MoyLesovej sieni 

v Bratislave konala ustanovujúca konferen
cia Slovenskej hudobnej spoločnosti. Na zá
klade rozhodnutia prípravného výboru SHS 
bolo pozvaných UO delegátov z celého Slo
venska. Medzi delegátmi boli aj ~stupcovia 
prípravných výborov spoločností SHS - M. 
Seb. Trnavského, F. Liszta a džezovej spoloč
nosti. 

Prítomní delegáti zvolili JO-členný Ústred
ný ,'Ýbor SllS a 5-tlennú Kontrolnú komisiu. 

Za predsedu Slovenskej hudobnej spoloč
nosti bol zvolený prof. Miloš Jurkovič, za 
podpredsedov Dr. Matej Lengyel a prof. Ivan 
Parík. 

Za čestného predsedu SHS zvolili delegáti 
prof. Jána Cikkera. Ústredný výbor SHS zvo
lil zo svojho stredu U-členné Predsedníctvo 
SHS. 

PROGRAM 
SLOVENSKEJ HUDOBNFJ SPOLOČNOSTI 

Slovenská hudobná spoločnosť je do bro
vol'ným združen ím pre každého , kto sa chce 
zapoj iť do úsilia . aby sa hudobné umenie sta
lo nevyhnutno u potrebou dnešného člove ka. 

Nczdružujc len záujemcov viazaných na hud
bu svojou p rofesio u. ale i amatérov, ktorých 
spája láska k hudbe. 
' Prispieva k vytvore niu styčných plôch 
v spolu práci s Ób l asťou kultúry a školstvá , ale 
i 'so vzdialenejšími Gbl asťam i , ako je napr. 
zdravotníctvo (ochrana životného prostred ia, 
muzikote rapia). sociálna starostl ivosť (aktív
ny prístup k využívaniu vol'ného času), obl asť 
zah raničných stykov (med zinárodná spolu
práca hudobných pedagógov, propagácia slo
venskej hudobnej ku ltúry v zahranič í). 

SHS organizuje pre svoj ich č lenov rôzne 
akcie. ako sú muzikologické konferencie, se
mináre zúujmo vých združení, besedy, pra
covné stretnu tia, konce rty. 

Pre učitcl'ov hudobnej výchovy na zák lad 
ných ško lách a ZUS o rgan izuje doškoľovaci e 
semináre , kurzy mo'dc rnizácic hudo bnej vý
c!Jovy, pre pedagógov a žiakov inte rpretačné 
semináre. 

Svoju činnosť nerealizuje SI IS samostat ne , 
a le v úzkej spolupráci s o statn ými hudobnými 
orga nizäciam i. 

Z hl'adiska perspe ktív výchovne j , hudob
no-záuj movej a osvetovej činnosti má vcl'ký 
význam začlenenie Hudo bnej mládeže SR do 
o rganizmu SHS. Ko rešp o nduje to so zál< lad
ným tre ndom SHS - zvyšovať hudobnú vzde
lanosť, z ískavať pre hudobnú kultúru čo naj 
širší o kruh záuje mcov. Rovnako v to mto 
sme re SHS poč íta vo svojej činnosti so spo
lupráco u KPH , kto ré p racujú p ri Slovko ncer
tc. 

ŠTRUKTÚRA 
SLOVENSKEJ HUDOBNEJ SPOLOČNOSTI 
Ihneď po ko nštituovan í Slovenskej hudob

ne j spoločnosti bolo potrebné jedno tli vé od
borné záujmo vé oblasti rozložiť do jednotli
vých od born ých se kcií. spo lkov, združení 
a pod . Tak vznik la pedagogická sekcia (v sú
časnost i má komisiu pre prcclško lskú hudo b
nú výchovu. hudo bnú výchovu p re zS, pre 
výchovné ko ncerty a tď. ). Združe nie p re starú 
hudbu , spoločn ost i M . Schneidra-Trnavské
ho. Já na Levoslava Bellu . Franza Liszta , Ko
misia zborového spevu, Hudo bná mládež SR , 
Spo lok cirkevne j hudby. Zdru ženie pre džez 
a dychovú hudbu a. i. 

~·'' " 
.",. 

Integrujúce možnosti hudby. 

Pedagogická sekcia SHS: 
Pedagogickú sekciu Slove nskej hudobnej 
spoločnosti ved ie od je j založenia doc. Ju raj 
Hat r í k . Práca komisie nadviazala na čin
nosť Spoločnosti pre hudobnú výchovu a p rá
cu ko misií pre hudobnú výcho vu. Činnosť ko
misie spočíva : 
- v pracovných poradách, ktoré sa uskutoč

J'íovali na rôznych miestach Slove nska 
- v základných d lhodobejších seminároch , 

ako sú husl'ový seminár , seminár gitarovej 
hry , seminár hry na dychové nástroje 

- v po riadaní i nterpretačných seminárov . 
v rámci Prehliadky mladých koncertných 
umelcov v Ž il ine 

- v o rgrmizovaní odbo rn ých klavírn ych semi
nárov pre pedagógo v Z US a konzervatórií 
v rämci činnosti sekci e združenia pedagó
gov klavírne j hry EPTA 

- v organi zovaní seminárov pre pedagógov 
hudo bnej výchovy v spo lupráci s pedago
gickými fakultami v Banske j Bystrici a P re
šo ve 

Z konferencie v Zlat'ovciach 

kladnou činnosťou združen ia je organizova
nic pravidelných stretnutí členov združenia , 
s ciel'om čo najdoko nale jšie poznať die lo 
Franza Liszta . Združenie každoročne pripra-

SLOVENSKÁ HUDOBNÁ SPOLOČNOSŤ 

SLO\V AKISCHE MUSIKGESELLSCHAFT 
SOCIÉTÉ SLOV AQUE MUSICALE 

SLOV AK MUSIC SOCIETY 

- v činnosti osobitnej komisie zaoberajúcej 
sa proble matikou odbornej programovej 
činnosti výchovných ko ncertov 

- v spolupráci s Ústredným ústavom pre 
vzdelávanie učiteľov v Bratislave organizo
vanie ročného kurzu pre pedagógov a zá
stupcov ško lských správ na tému Učiteľ hu
dobnej výchovy a výchovný koncert 

- v o rganizovaní významných teoretických 
ko nfe rencií o hudobnej výchove, ako boli 
v Nitre , Do lne j Krupej , vTrcnčínc-Zlatov

ciach , kto ré vyústili clo medzinárodne j 
konfe rencie v máji t. r . v Moravanoch na 
tému Systé m ume leckého školstva . 

Združenie pre starú hudbu 
zame riava svoju činnosť pod vedením Dr. 
Pavla P o l á k a , CSc. , na profesionálne i ama
térske pestovanie starej hudby. Vo svojej clo
te raj šej činnosti sa združenie zameralo pre
dovšetkým na odborné semináre s významný
mi osobnosťami , na odborné p rednášky po
predných muzikológov a na medzinárodnú 
ko nfe renciu ., Vzájo mné vzťahy v slrecloeu
rópsko m priesto re v 2. po lovici 18. storočia" . 

Združenie Franza Liszta 
patrí k najaktívnejš ím združeniam Slove n
skej hudobne j spoločn osti zásluho u jeho spo
l uzakladateľa a tajomníka prof. L. Schleichc
ra a čestného predsedu Dr. Ľ. Rajte ra. Zä-

vujc zájazd na miesta , kde žil a p'ô,sobil F. 
Liszt. 

Združenie zakladateľských osobnosti sloven
skej hudby 
V zmysle poslania Slovenske j hudobne j spo
ločnosti starať sa o tvorivý odkaz význa mných 
osobností slovenskej a svetovej hudobnej 
kultúry, boli v rámci regiónov založené zdru
ženia nesúce meno príslušnej osobnosti. 

Pre západoslo venskú oblasť vznik lo Zdru
ženie M. Schneidra-Trnavského, pre stredné 
Slovensko Združenie J. Levoslava Bellu a pre 
východné Slove nsko Združenie M. Moyzesa. 
Jednou zo základných činností týchto združe
n í je zakladanie Nadácií na podpo ru ro zvoja · 
ich tvorby. 

Združenie pre džez 
Združenie pre dychovú hudbu 
O bc združenia začali svoju činnosť na pôde 
Slovenske j hudobnej spoločnosti a postupne 
sa osamostatnili. Obe združenia sú kole ktív
nymi členmi SHS. 

Spolok cirkevnej hudby 
patrí k najmladším kole ktívnym čle nom SHS 
a nadviazal na trad ície Spolku cirkevnej hud
by (Kirchenve rcinmusik) , kto rý viedo l prof. 
Alexande r Albrecht. 

Snímka K. Surmár· Zaklad~úca konferencia SHS 

n) 

Snímka archív SHS 

Združenie učiteľov sláčikových nástrÓjov 
Hlavnú činnosť tohto združenia tvorí rozširo
vanie najnovších metodických a i n te rpretač
ných poznatkov pri štúdiu hry na sláčikové 
nástroje. Slovenská sekcia Združenia učite
l'ov s láči kových nástro jov, kto rá je kolektív
nym členom SHS, sa v ro ku 199 1 stala členom 

medzinárod nej spoločnosti ESTA a jej prezi
dento m sa stal doc. Pe te r Micha licá. 

Hudobná mládež SR 
je jednou z najvýznamnejš ích zložiek SHS, 
ku ktorej sa p ripojila v ro ku 1990. Dlhé roky 
praco vala pod vedením prof. I. Parfka, v sú
časnosti pod vedením Dr. J. Hol ičku. K zá
kladným aktivitám H udobnej mládeže pat
r ia: 
- pracovné stretnutia vedúcich klubov Hu

dobnej mládeže poriadané na celom území 
Slovenska 

- organizovanie le tných sústredení členov 
Hudobnej mládeže, na ktorých sa pod ve
dením skúsených pedagógov študujú die la 
slovenských a sve to vých auto rov a po riada
jú ve rejné vystúpe nia 

- poriadé!nie a org~nizovanie besied "S vý
znamnými umelcami v jedno tlivých klu
boch HM na Slovensku. 

Komisia pre zborový spev 
pod vedením Dr. Stefana K l i m u sa aktívne 
zúčastňuje na práci v odbo rných po rotách sú
ťaží, festivalo v, v poradných o rgánoch 
a v rôznych odbo rných ko misiách. Spolupra
cuje pri organizovaní významných poduj atí, 
ako je tradičný festival Mládež spieva , fest i
val grécko-katolíckych speváckych zborov, 
regio nálne festivaly il pod. V posledno m o b
dobí sa podie ľa i na organizovaní ško lenia ve
dúcich katolíckych speváckych zborov. 

SLOVENSKÁ HUDOBNÁ SPOLOČ
NOSŤ J E l NAĎALEJ OTVORE NÁ 
VSETKÝM Z ÁUJEMCOM O HUDOBNÉ 
UMENIE. V NASICH RADOCH PRIVf
TAME KAŽDÉHO, KTO SA CHCE 
AKÝMKOĽVEK SPÚSOBOM PODIE
J;.AŤ NA ROZVOJI SLOVENSKÉ HO H U
DOBNÉHO Ž IVOTA . 

KONTAKTNÁ ADRESA: 
SLOVENSKÁ HUDOBNÁ SPOLOČNOSŤ 

Safárikovo ná m. 4 
BRATISLAVA 
Tel.509 17 
Fax 532 25 

Snímka archív SHS 

· · .' 
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Slovenská filharmónia 44. koncertná sezóna 

PREDA.J ABONENTIEK 
NA SEZÓNU 1992/93 

doterajším abonentom, organizáciám a novým záujemcom 

CYKLUS A CELOSEZÓNNE ABONENTKY 
16 koncertov s repertoárom rôznych štýlových období 1 Predaj pre doterajMch abone ntov: 
(Adams, Bartók , Beethoven, Bella , Berg, Bruckner, Cajkovskij , l. - 14. sept. 
Dvofák , G linka , Godár, M. Haydn , Ma hler , Me nde lssohn Bartho ldy, Voľný predaj : 15. -21. sept. 
Messiaen, Musorgskij , Rachmaninov, Rave l, A . R ejcha , R espighi , 
Schuber t, Schumann , Stamic, R . Strauss, Suk , Szeghyová, Wagner , 
Zeljenka) 

. 

C YKLUS BI 
12 koncertov s akcentom na tvorbu 20. storo<'ia 
(Adams, Bartó k , Beethoven, Bella , Berg , Berio, 
Berlioz, Dallapiccola , Dvofák , Gershwin , G odár, J . 
Haydn , !ves , Lukáš , Mahle r , Messiaen , Niculescu, 
Ravel, Schônberg, R . St rauss, Sucho r'\ , Szeghyová , 
Xenakis, Zelenka , Zeljenka , B . A . Zimmermann) 

C YKLUS C 

CYKLUS B II 
10 koncertov prevažne z diel hudobného romantizmu 
(Bruckner, Cajkovskij , Dvofák , M. Haydn , Me n
delssohn Bartho ldy , Musorgski j , R achmaninov, A. 
Re jcha , Respighi , Schubert , Schumann , Stamic , 
Suk , Wa~ner) 

CELOSEZÓNNE ABONENTKY 

l. PORADIE CYKLU A 
Predaj pre doterajš ích abonentov: 
24. - 30. sept. 
Voľný predaj : 1. - 7. o kt. 

CELOSEZÓNNE ABONENTKY 
Predaj pre dote rajších abo ne ntov: 
l. - 14. sept. 
Voľný predaj : 15. - 25. sept. 

Hudba národov - 6 koncertov z populárnej t~orby skladateľov Ameriky, 
Anglicka, Nemecka, Čiech, Talianska a Ska ndinávie 

Predaj pre abo nentov, kto rí vlastnia abonentku zo sezóny 199 1/92 na 
cykly C a D : 22. - 30. sept. 
Voľný predaj : l . - 9. okt. 

CYKLUSE CYKLUS F 
Džez v Redute - 3 koncerty 
CYKLUS G 

Beethoven - 6 koncertov z komornej tvorby - kom
plet sonát pre husle a klavír a violončelo a klavír 
a ďalšie skladby Hudobné nástroje zblízka - 6 koncertov pre všetkých 

mladý~h poslucháčov l 
PREDAJ ABONENTIEK 
Od 16. nov. do dňa prvého koncer
tu cyklu t (2. dec.) , cyklu F 
(8. dcc.) a cyklu G (13. dcc .) 

ZĽAVY 

Držite lia abonentiek: 20 % 
Držitelia abonentky J U NIO R , SE
NIO R , ZŤP, t. j. študenti, ženy od 
55 rokov. muži od 60 rokov a zdra
votne ťažko postihnutí : 50 % 

V KONCERTNEJ SIENI SF l 
sa zmenilo usporiadanie sedadiel, pre to sa ne usku
toční výmena abone nt iek , ale len ich predaj- pred
nostne pre majiteľov abonentiek zo sezóny 1991192. 

POKLADNICA SF 
Bratislava, Palacké ho 2 - Reduta (foyer SF) je otvo
rená pondelok až piatok 13.00 - 17 .OO h. tel. 33 33 
51 (-3), kl. 233. 

ĎALSIE INFORMÁCIE 

l 
ZMENA progra mu a termínov vyhradená. 

o termínoch, programe a inte rpretačnom obsade ní a o cenách abo nen
tiek dostane te od l . sep te mbra 1992 v po kladnici SF, kde si môžete za
darmo vyzdvi hn úť programovú b rožúru . 

INTERPRETI 

Dirigenti 
Ceccato, Deibler, O. Doh
nányi, Kloke, Košler, Le
nárd , A . Lige ti , Luisi, Ma
riner, Parrott , Peskó, Rah
bari, Režucha, Stankovský, 
Strub, Symeonides, Ta
bachnik 

Zbormajstri 
Burian, Juhaňáková , Ro
zehnal 

Sólisti 
Baleys (alt) , Cappelletti 
(h), Óžmarovič (h) , DaneJ 
(h) , Danhofer (h) , Fraňová 
(k), Grindenko (h) , Hajós
syová (sopr.), Kientzy 
(sax) , Lapšanský (k) , Live
ly (k) , Michalica (h) , Miku
láš (bas), von Osten (so pr.) , 
Podhoranský (vič), Rusóo
vá (k) , Slávik (v ič) , H .-P. 
Stenzel (k) , V. Stenzel (k) , 
Škuta (k) , Števove (1. r.) , 
Šupín (1. r.) , Tan (k) ; The~ 
deén (vič) , ToperOEer (k), 
Tramonti (sopr.) , Venge
wv (h) , Zamborský (k) , 
Ženatý (h) 
h - husle , k - klavír ; l. r. -
lesný roh , sax - saxofón, vič 
- vio lončelo 

Hudobný život. 
D't'ojtýždcnnlk pravidelne informuje o hudobnom dianf na SloYensku, l' Čechách a .., zahraničí 

Na stránkach Hudobného žll'ota n~Udete: 

e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných a ope
retných predstaveniach a ostatných hudobných podujatiach e re
cenzie gramofónových platní a hudobných publikácií a rozhovory so 
skladateľmi, interpretmi a ďalšími významnými predstaviteľmi na: 
šej hudobnej kultúry e články venované popredným zahraničným 
osobnostiam z oblasti hudby e reportáže zo zahraničia e informá-

\ 

Vážení čitatelia a spolupracom_íci, ~~ 

. 

cie a recenzie o významných hudobných festivaloch a prehliadkach. 
HUDOBNÝ ŽIVOT si možno objednať priamo u poštového doru

čovateľa alebo vo Vydavateľstve OBZOR, odbYtové oddelenie časopi
sov, ~pitálska ul. 35, 815 85 Bratislava, alebo priamo v redakcii Hu
dobný život, Gorkého 13, 815 85 Bratislava. Cena jedného výtlačku 
Kčs 3,50, ročné predplatné Kčs 84,-. 

' 
Evidenčné člslo predplatltera 

platltera súst redeného Inkasa 

l l l l l l l REDAKCIA 
iste ste svedkami súčasného pohybu v ob
lasti ~vydávania kníh a časopisov, ako aj 
rôznych ekonomických tlakov a koncep
cií na ich vydávanie. Jedným zo základ
ných nedostatkov kultúrnych časopisov 
je ich distribúcia cestou PNS a ich novi
nových stánkov. Preto Vám, vážení čitate
lia, odporúčame zabezpečiť si formou 
trvalého abonentného odberu pravidelné 
dodávanie časopisu domov alebo na Va~e 
pracoviská. Takto dostanete náš časopis 
pravidelne a včas a svojím pravidelným 
odberom prispejete ~ k stabilite pri jeho 
rodlrovaní. 

ObJednávka tlače v predplalnom ' 
l HUDOBNÝ 

ŽIVOT 

Staňte sa pravidelným predplatiteľom 
HUDOBNÉHO ŽIVOTA. Stačí vyplniť 
objednávku a zaslať ju na uvedenú adre-
SU'. 

Redakcia 

časopl1 Výtl. Oétum Kat. čís lo 

HUDOBNÝ 
ŽIVOT 4 2 1 5 6 

Meno a priezvisko ............. ................................................ .................. .. 

ulica ............ .. ....... ...... .......... ........... .. : ........... . ...... ..... ........................ . .. .. . 

' číslo ................... posch .......... .. .......... .. .... číslo bytu .. .... ................ .. .. 

PSC 

l l l l l l polia 

Dátum ... .... .... ....................................... podpis ........................... . 

4 

Gorké ho 13 

8 15 85 Bra t islava 


