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HUDBA NA
OBRAZOVKE
Po nedáme} týmene názoro" o pt;Oblémoch hudby" rozhlase, ktorú sme Ut'ere}·
nJIJ na stránkach nášho časopisu, zdá sa
mi at•e fa aktuálnejšou, ba priamo kritickou situáciou umelecká hudba "Slol'en·
skej te/emil. Podnetom k tejto poznám·
ke boli nielen nedáme diskusie ohľadne
funkčnosti či nefunkčnosti Rady

S1V,

ale ll) dojem po odt<ySielanf priameho
prenosu komorného koncertu na FI dňa
ZZ. septembra z pražského Rudolfína.
O programe FI sa dnes t'el'a hol'orí, pada·
jú ostré kritické slo"á predot'šetkým na
sprat'odll)stl'o, rôzne politické publicistické programy 11 nll)mä na protislol'en·
ský "nezárlslý" publicistický program Co
týden dal. Pochopitel'ne s tým súhlasím.
Na druhej strane "jak ut'aiujem, že ak
zanikne FI a nebodaj zostane nám iba
STv, bude to azda pre politiku prospe~
né, ale pre hudobné umenie tragédia.
Aspoň podl'a doterajšej koncepcie tysielanla a uplatňol'ania umel eckej hudby na
STv. Ak si zrekapitulujeme kol'ko umelerky kt'alltnfch programot' len " tomto
roku odt<ySl el alo FI, kofko st'etot'fch
fplčkot'ých Interpretačných osobnosti
oslorllo masy poslucháool', tak sl myslfm,
že je nll}tyššf čss, prál'e teraz, ked' je S1V
na l'rchole nojej koncepčnej 11 rladla,:ej
krfzy, homrlť ll) o tom, kto bude t 'O t'edenfzastupol'ať umeleckú hudbu, hudobnú
t'ýchoru, kto bude garantom estetizácie
a kultit'Ol'anla l'kusu našej t'erejnosti.
Myslfm, že o tpiY"e a dosahu tele.,izneho
t<ySielanla netreba osobitne homriť. Aby
som nebol zle pochopený. Vonkoncom mi
nejde o to, aby sa " telerizJJ uplatňol'ala
hudba t'ýlučná, (hoci dostala už značný
priestor hudba diletantská, čl tz.-. alternatfma) určená úzkemu elitnému okru·
hu poslucháoo" či záujemcol', Ide ml
o hudbu komunlkatfmu, t' prt'om rade
umelecky hodnotnú, schopnú zaujať oo
nll)širšf okruh poslucháčol' - dil'ákOl',
o hudbu f irokospektrálnej žánrot'ej
a dramaturgickej palety, o umeleckú
hudbu, ktorá je schopná ry'l'Oiať záujem,
potešenie, estetický zážitok. Pral'da, t'idy
na tysokej interpretačnej, technickej, režijnej a obrazol'ej úroml (nie ako tomu
bolo pri nedámom koncerte na počesť
ústaty...).
Spomfnaný prai.ský koncert z Rudo/ff.

na bol tak trošku norom. Z hladiska dramaturgického (Janáček, Mozart, MBrll·
nd), ale ll) interpretačného (Rudolf Flrkufný, Angellca Mayol'á, Josef Suk, Su·
kol' komorný orchester) 11 t' neposlednom
rade ll) z hl'adiska čssol'ej únosnosti.
Som presl'edčený, že tento koncert nemohol nechať chladným nikoho z tých, oo sa
rozhodli pozorne ho sledot'af. A romako
som prenedčený, že u mnohých ll) ry'l'olal
záujem o takúto umeleckú produkciu.
11111', " Slot'enskej telemll iJmeleckJi
hudba l umelecké osobnosti, ktoré by ju
mohli rcallzol'af, nemajú na ružiach
ustlané. Kladiem naprosto otl'orcnc otáz·
ku, akým prámm " demokratickej spoločnosti o postat'enf umenia " takejto dôležitej Inštitúcii rozhodujú nekt'Bllfikol'811{ l'udla? Ak sme "pripadc rozhlasu
nadpfsali našu polemiku, že ."hudba
" rozhlase je l'ážna "ec", tak " telerizll je
o to t'ážnejfla. Kto je l'lastne zodpot'edný
za to, že z obrazol'ky zazniel'II}Ú diletant·
ské, gýool'ité, pseudoumelecké programy? Máme prál'o žiadať, aby ll) prostred·
nfctl'om telemnej obrazol'ky bola zrldi·
tefnená t<ySpelosť našej hudobnej kultú·
ry a kultúrnosti národa. Alebo budeme
národ bez hudobnej kultúry?
MARI ÁN JU RfK

ETElA ČÁRSKA
Posta-vili sme si náročný ciel'. Bez
predchádzajúcich skúseností, bez
-výcho-vy poslucháča, bez perfektného stavu historických nástrojo~
usporiadať
MEDZINÁRODNY
FESTIVAL SWVENSKÉ HJSTORICKÉ ORGANY. Nadšenie predčilo realitu, pocit slobody z možnos-ti oži-venia prastarých originálnych
píšťal nerátal s problémami, ktoré
-v sú-vislosti s takým -veľkoprojektom
môžu -vzniknúť. Iba -vďaka neskúsenosti -v tejto oblasti nadšených odborníko-v zo Spolku koncertných
umelco-v sme sa s takou -venou -vydali ne-vyšľapanými cestami za našou hudobnou minulosťou. Ožil'iť
historické nástroje, ktoré sú jediným dokumentom s-vojej dob~ -v autenticky zacho-vanej podobe. Cas -vykonal dielo skazy a minulé desaťro
čia ho takmer za-vŕšili. V po-vojno-vých rokoch, keď -vzácne -výt-varné
a architektonické súčasti chrámo-v
dostá-vali sa medzi štátne historické
pamiatky a -vo -väčšine prípado-v sa
ušetrili nejaké koruny na ich reštaurátorskú záchranu, organ musel
mlčať. Bol nežiadúcim buditeľom
duchomej l'ÝZ\'Y, pretože prostredníct-vom pôsobi-vých duchomých
chorálo-v umocňo-vaných religiozitou prostredia -viedol k premýšľa
niu a ducho-vnej očiste~
V rámci Roka európskeho baroka každý
národ sa snaží preze ntovať korene svoj ej l1U-.
dobnej kultt1ry. A utorskými , int erpre tač n ý
mi festivalmi dokumentujú svoju tradíciu; seminármi, kurzami , prehl iadkami konfrontujú
dejinn ý priebeh a hrdosť súča~n ej umeleckej
úrovne. Vďak a za to, že aj u mh sa ~iah l o po
hodnotách, ktoré v hlbokej anonymite pretrváva li desa ťroč ia ...
Európa sa dnes cituj e vo vše tkých pádoch.
Chceme sa stať rovnocennými partnermi , ale
stláčame k ľuč k y na nesprávnych vrátach.
Hodnoty máme. V hudobnom umení tie"
A le- sme dostatočne informovaní, sebak
tick í, obj ektívni pri ich výbere? Súťaže do
tej miery stanovujú kri tériá, naši prom ine f•
ní umelci, rozhľadení vo svete konečne e~

Pozilív eval\lelickej modlitebne vo Veternej Porube, jeden z nástrojov festivalu.
Snímka S. Bachleda

Moderná populárna hudba vškole
Vážení

čitatelia,

uverejňujeme list - odozvu na zdravicu k životnému jubileu speváčky Anny Polákovej ,
z čís la 14.

" ... s veľk ý m záujmom som si preč ítal v Hudobnom živo te č. 14 člá n ok auto ra Vladimíra
Blahu k živo tné mu jubile u Anny Po lákovej .
Som zari ve ľmi vďačný auto rovi, verím, že aj
za mno hých Košiča no v, ktorí si na nezabudnuteľnú um e l k y ňu spomll)aj ú s hrdosťou
a obdivom . Zauj alo ma preto tvrdenie autora
"Jej pekný, trocha ne po kojne ... si už dnes
málo kto pamätá a to j e škoda". Súhlasím .
Chcem však pr i po me núť , že naše košické rozhlasové štúdio na ňu nezabudlo. Všetky je j
nahrávky zo 60-tych ro kov sa nám pod arilo
u chova ť a v našom vysielaní najmä po r. 1989
je j hlas čas t o zaznieva. Navyše sa nám pred
ro kom - v lete 199 1 - podarilo od umelkyne
z ískať p ri návšteve vo Viedni j ej dlho hrajúcu
pl a tňu Kytica slovenských ľudových piesní ktorú nahrala za pomoci amerických Slovákov s ĽH Sándo ra Lakatoša v USA. Aj k eď
ide o iný druh hudby, istú zv l áštn osť, o bľúbe
né slovenské ľudové piesne v Po lákovej podaní zaznievaj ú takmer de nne v našom vysie-

laní - najmä v re lácii Hudobné pozd ravy . Sú
tam také klenoty nášho fo lkló ru ako napr.
Za l eť soko l, Teč vodi čk a, teč , Dobre mi , do brc a ďa l š ie , ktoré sú v jej kultivova no m , školenom hlasovom prejave ve ľmi podmanivé
a blízke všetkým posluc h áčs k ym vrstvám.
Platňu darova la pani Po láková kolegyni Lýdii
U rban č íkovcj pri osobnom stretnut í vo Vied ni .
Naprie k to mu , že speváčka si neželala , aby
sme jej jubile um vo vysielan í nejako o sobitne
pripo mínali , stalo sa tak aj v našich reláciách
opernej hudby . A spoň t o ľk o na okraj čl á nku ,
kto rý som si s potešením p rečítal.
Teší nás, že v košicko m štúdi u máme jej
vel'mi ce nné nahrávky z je j vrcho lné ho obdobia na scéne opery SD Košice, že sa ich pod arilo uchovať v d obrom technicko m !;lavc. Želáme o bľúben ej , Koš i ča nmi doslova milovanej jubilantke, aj my d o ďa l š ích ro ko v ve ľa
dobrého a nádejame sa. že ju raz ešte v Košiciach p rivítame ... Kiežby!
ANDREJ LUKÁČ
redakto r Slovenského rozhlasu
Košice

BAYREUTH A MLÁDEŽ
Bayreuth je predovšetkým známy ako dejisko wagnerovského festivalu, na ktorý prichá·
dzajú tisíce priaznivcov skladateľa a jeho hudby. Na Bayreuth však v tom istom letnom čase
myslia aj desiatky mladých hudobníkov; paralelne s veľkým festivalom sa tam odohráva
Medzinárodné festivalové stretnutie mládeže
(lnternationales
Jugend-Festspieltreffen).
A stále preň platia slová, publikované v oficiálnom programe: " .. . Medzinárodné stret·
nutie slúžilo po štyri desat'ročia ako kultúrny
most medzi Východom a Západom ... " Zmeny, ktoré v posledných rokoch nastali, potvrdzujú túto kultúrno-politickú tradíciu , oživujú ju, d ávajú jej iné dimenzie.
Tohto roku to bol 42. ročník stretnutia a už po siedmy raz sa na podujati zúčastnil
Komorný orchester Konzervatória v Bratislave pod vedením prof. Jána Praganta. Dirigent
nám o takmer mesačnom pobyte v Bayreuthe
rozprával dlho; vybrali sme to mÍjzaujímavcjšie, najdôležitejšie. Podujatie v meste Richarda Wagnera bolo od S. augusta do 30. augusta
a zúčastnilo sa na ňom vyše tristo mladých
muzikantov z tridsiatich troch krajin sveta.
Naši mladí muzikanti - sláči kári boli začlene
ní do symfonického orchestra, ktorý 13. augusta pod taktovkou Bernda Dietricha uviedol
Nelsonovu omšu Josepha Haydna (" Missa in
augustiis" d mol). Omša zaznela v chráme,
bola súčast'ou bohoslužieb.
Už tradične na tomto podujati mladi muzika nti naštudujú operné dielo. Tentoraz to bola
Haydnova málo známa opera L' aníma del filosofo ossia Orfco ed Euridice. Zaznela v Európskej sále Kultírrneho strediska pre mládež
a na Radničnom námestí v Bonne, čo bol pre
všetkých mimoriadny zážitok. Účinkovali sólisti, zbor a orchester (medzi jeho členmi boli
opät' mladi bratislavskí hudobníci), dirigoval
Carlos Spicrcr.

" Rozkošná opera, - povedal prof. Pragant,
- "doslova som sa do tej hudby zal'úbil.. ."
V priebehu spomínaného stretnutia v Bayre uthe sa mladí umelci vždy v sobotu a v ned eľu rozišli do rôznych miest v okolí a koncertovali. Naši boli v meste Bindlach, kde " pod etiketou" Komorný orchester Konzervatória
Bratislava uviedli komorný koncert. Dramaturgiu zvolil prof. Pragant , naštudoval ho
a dirigoval. Program bol nasledovný: H. Purcell- Suita z opery Kráľ Arthur. J. Stamitz
- Mannheimská symfónia č . l G dur. A. Corelli - Malá suita, F. Mcndelssohn-Bartholdy
- Sinfónia D dur pre sl áčiky.

A ten Istý proaram uviedli IIMI muzikanti
ešte raz - v meste Ottobeuren. Tento koncert
bol korunou celému zájazdu. Do Ottobeurenu
sa naša výprava vydala po skončeni medzinárodného podujatia v Bayreuthe. Je to tiež
miesto, kam Komorný orchester Konzervatória s prof. Pragantom chodieva pravidelne.
Citujeme z programu: " Od roku 1970 existuje
medzi hlavným mestom Slovenska Bratislava
a Ottobeurenom živý kultúrny kontakt ... J án
Pragant je náš st.a rý priateľ. Bol u nás už v roku 1970 a zakaždým sa usiloval upevniť nitky
priateľstva a porozumenia. Dodnes je preňho
životným poslaním odovzdával' hodnoty európskej kultúry ďalš im generáciám ... "
Dodajme ešte, že na budúci rok v júli-sa budú v Ottobeurene odohrávať Dni slovenskej
kultúry, na ktorých sa bude podiel'ať aj Slovenská filharmónia a Slovenský filharmonický zbor a uvedú Lisztovo oratórium Legenda
o sv . Alžbete.
Komorný orchester Konzervatória nás dobrc reprezentuje. Vel'a slov chvály netreba -pozvanie na budúci rok hovori za všetko.
(lit)

Model Európy vroku 2000
V d6oda 9. - IS. IICn'embra t. r. uslwtoäai

sa v Opawe, Ostrave a Kaninej medzinárodné sympózium Model E urópy v r()ku 2000.
PoriadateFml tejto za._,imavej wie sd: Fedenida európskyeh domov Saarbriicken,
l'Aindenie európskych domov Praha, Európsky dom Kaniná, Európsky dom Ústreň
Porsko. Na sympóziu sa bude rokovať na t._

e

my: Aktuálne problémy ekológie prostredia
a ekol61ie ducha, Umenie v priemysle)\'ých
eentréeh, Obaanska bez~JKnosf v Európe
a pod. Sú~ťou sympózia sú vokálne lwaeerty, koneer1 . experimentálnej hudby
a stretnutie zástupcov medzinárodného kultúrneho projektu Hudobná araftka.
- Mal-

Pocta baroku je motto tobtonM!ného 17. medzlaárodného hudobaého festivalu v Brne,
ktorý sa uskutočni od l. do U. októbra t. r. Ťatisko je predovietkým na doaaádeb interpreo
toeh: JanáC!kovej fllbarmónU Brno, d'alej sú to JuáC!kova opera Brno, Capella repa musicalis Praha, Praiský komorný zbor, Brnenský komorný orchester, Spevácky zbor ť:eského rozhlasu, Komorný orehester B. Martin6, zo zahraalinýeh súborov iste za._,me Opera Tbeatre
Company Dublin z fnka, ktorá predvedie Hiadelovu operu Tamerlano, čl Musica viva Amsterdam s pi'OJI'IIIIIom Baebových &mbalových koaeertov. Súälsťou festivalu je llj 4. blen~e
súčasnej hudby, kde na koncerte venovanom slovenskej sú~nej tvorbe vystúpi Moyzesovo
kvarteto s dielami A. Moyzesa, V. Godára, J . Beneia a l. Zeljenku.
- H-

Hudba má v celom kontexte vzdelávania
a estetickej výchovy významnú funkciu. V jednotnom školskom systéme sme si dostatočne
neuvedomovali , že výchova prostredím, masmédiami je často ovel'a účinnej š ia než výchova
intencionálna (školská). Neformálne vplyvy
výchovy pritoin orientujú diet'a na celkom inú
látku , resp. učivo, a používajú aj iné prostriedky. Moderná populárna hudba pôsobi
na nás takmer dvad saťštyri hodin denne. Dokážu však učitelia orientoval' a usmerňoval'
deti a mládež v hodnotovom systéme modernej
populárnej hudby?
Práve to bolo dôvodom na usporiadanie
Work Shopu venovanom tejto problematike,
ktorý zorganizovalo Metodické oddelenie
Skolskcj správy v Komárne začiatkom júna.
Lektorkou bola PhDr. Iveta Lábska z katedry
estetiky FF UK v Bratislave.
Dvad sa ť pr ítomných u čit e ľov malo mož-

nos ť oboz n á m iť sa s dostupno u odbornou lite·
ratúrou a pochop iť základné charakteristiky
a špecifiká mode rnej populárnej hudby. Pod·
statn á časť predhášky bola zameraná na spo·
trebný charakter populá rnej hudby, jej sociálne funkci e a úlo hu marketingu . Do obsahovej náplne kurzu boli zaradené aj praktické
ukážky a cviče ni a , i modely vy u čovacíc h hodín . Dostat oč n ý priesto r bol venovaný aj
blues, džezu a jeho vývoju. S rozlič n ými hu·
dobn ými druhmi a žánrami , folko m a šansó·
nom , muzi kálo m, rockom a jeho hlavnými
smermi sa frekventanti zozná mili nielen pro·
stredn íctvom in form atívne bohatej prednášky, ale aj praktickými speváckymi im provizáciami a hrou na ľa hkoov l áda te ľn ýc h nástro·
joch Orffovho inštrumentára . Bohatá paleta
videonahrávok i zvukových ukážok spestrila
na vnímanie náročný program.
MÁRIA VANKOV Á

O pernú sezóna 1992-93 sa rozkrútil a ; pri
te jto príležitosti sa novinári stretli s vede ním
Slovenského náro dného divad la. Za svoj rezort šéf opery J uraj Hruba nt porozprával,
ako by sa sezóna ma la krú t iť do júna budúceho ro ku . Potvrdil. že v tej to sezóne bud(l štyri
operné premiéry. Tá prvá sa už blíži - Verdiho La Traviata. Vstúpi do repertoáru operného súboru 16. a 17 . o któ bra. Operu hudobne
študuje J an Zbavite l, režiséro m je Marián
Chudovský a . h . A propos , dirige nt Zbavitel
prevezme niektoré o perné predstavenia a podľa slov J . Hrubant a, uvažuje o pevno m úväzku v našej opere . Vo fe bruári bud e premié ra
E ugena Onegina pod taktovkou Jon asa A lexu (v budúcom rok u si pripome niem e sté výro č ie smrti s k l adate ľa) , v réžii P. Smo líka.
V po radí treťou premiérou na javisku opery SND bude Monteverdi ho Ko runovácia Poppcy (aj Monteverdi je j ub ilantom). V réžii
Mil ana Sládka (ten to raz bez bábok), o peru
bude u nás štu dovať d irigent Patrick St rub zo
Stuttgartu . Posledná prem ié ra sa odo hrá ako
' zvyčaj ne v júni ; repertoár našej prvej scény
obohatí Wagnerova opera Z lato Rýna (réžia
M. Fischer). K týmto informáciám treba dod ať ešte jednu: ako je známe , v roku 1993 si
budeme pripomín ať výročie J . L. Bellu. Súbor opery SND si chce dôstojne uctiť skladate ľa a u v i esť v ko ncertnom prevedeni jeho
operu Ková č Wie land.
Ďal šie témy, o kto rých sa hovorilo: zahrani č n é zájazdy. V jednan í je ni e k o ľk o (Talian-

s ko . Francúzsko, .J aponsko) . potvrdené je zatiaľ hosťovanie súbo ru vo Svaj čiarsku s opc·
ro u Faust a Margaré ta. Ďalej - účasť Sergeja
Kopčá k a na scéne opery SND . Zdá sa , že
o kolo jeho Ficsca vo Verdiho opere Simone
Bocca negra nie je ešte celkom jasno , nic pre·
to , že by náš b,a sista nechcel do tohto predsta·
veni a vs túpiť , v inscenácii nic sú to tiž obsadené viaceré úlo hy ... Serge j Ko pčá k bude op äť
s pieva ť Vodn íka v Rusalke a Gremina v novom naštudovan í E uge na Onegina . Peter
Dvors ký, ako každý rok , má vo svojom ter·
mínovom kalendári zapísanú aj našu prvú
opernú scénu . Na scéne o pery SND sa budeme s tre t ávať aj s nasledujúcimi ume lcami: L.
Larinovou , M. Malachovským , L. Neshybom , D. Jarjabkom , Ľ . Vargicovou a treba
s pomenúť Silviu Sklovsk ú , víťa z ku toh toroč
nej speváckej súťaže M. Schneidera-Trnavského , absolve ntku VŠMU (v triede prof. N.
Hazuchovcj) , kto rá zís kala štipend ium Slovenského hudobné ho fo ndu . V s ú čas n os t i už
študuj e postavu Fló ry v pripravovanej inscenácii Travia ty .
Na záver ešte o jednej horúcej téme: nepatrí síce k sezóne 1992- 93. ale ve ľmi úzko
súvisí s kolobeho m operného života . O novostavbe SND. Je to prirodze'rle ' námet na
dlhšie rozprávanie; stručne asi to Fk o - k oneč
ný termín dokončenia stavby je d vanásty mesiac roku 1994. Pravd a, a k sa nestane ni č nepredvídané.
NINA LITSCHAUEROVÁ

lovenské múzej níctvo ne má v s ú ča s n os
ti ustlané na ružiach , najmä čo sa týka
poriada nia monotem atických výstav. Preto
každá takáto sebcmcnšia akci a si zasluhuje
pozo rn osť . O to viac, ak ide o vý nim oč n é
podujatie, ilustrované vzácnymi artefa kt ami.

sie naj nad anejš ic ho Willmannovho sloven·
ského po mocníka Jána Sobola z roku 1948
a nie v posledno m rade o dva krásne exempláre husie!' od do pos i aľ najstaršie ho nástroj mi
dokume ntovaného bra tislavského husliara
Antona Th ira st. , zo zač i a tku d ruhej po lovice
18. st o roč i a.

S

Bo lo preto š ťas tn o u myšlie nko u Mestské ho .
múzea v Bratislave, v spol upráci s Hudobným
a Slovenským národným múzeom , usporiadať v 1-1 ummelovom múze u , hoj ne navštcvovano m najmä v letnej turistickej sezóne domácimi i za hrani čn ý mi návštevníkmi malú ,
no kvali tou vystavených exponátov určite nevšed n(l výstavk u s l áč ik ovýc h cho rdo fó nov
s lako nickým názvom: Bratislavskí husliari.
Ivan Mačák so &vojím asiste nto m Pavlom
Adamom a odborn ým spolupracovn íkom Jánom Skladaným, vedomí si obmedzenosti
priesto ru , kto rý dostali k d ispozícii , sa tentoraz ro zhodl i pre kvalitatívny výber nástrojov
z bohatého d epozitára Hudo bného múzea.
Prezentujú 27 maj strovských s l áčik ovýc h nástroj ov, zhotovených v Bratislave v 18. až
20. st o roči. V šiestich vitrfn ach sa môžu návštevníci zoz n á mi ť s 27 hu s ľa mi , violami a violo n če l am i
dvanástich majstrov-husliarov
a výbo rného amaté ra, lehnického grófa R . A .
Bcnyovszké ho, v z n ač n ej miere ovplyvneného husli arsko u činn os ťou Alojza Kubeša.
Výstavka si ne ro bí nárok na všeobsi a hlosť
a preto v nej postrádame viacerých husliarov
patriacich do bra tislavskej husliars kej ško ly.
K jej nespo rným prednostiam patrí prezentácia doposi a ľ v .celom e uró psko m kontexte neznámych a pr vý raz zve rej nených nástrojov.
Ide o husle G regora Leeba z 19. s to roči a. hu-

Žiaf , vystavovatelia sa v dokume nt ácii ne·
vyhli niekoľk ý m závažným o rganologickým
chybám . Ncrozlišili nástroje Jo hanna Georgia Lee ba st. , svoj ho ča s u najuznávanejšieho
uho rského husl ia ra, od prác jeho rovnomenného syna, ktorý na rozdiel od otca (používajúceho nále pky s nemeckým texto m) ozn ačo
va l latinsky svoje meno . Joannes Georgius
Leeb . To k oneč n e vyplýva aj z dátumovania
jednotlivých nástrojov: husle z roku 1776,
1791. viola 1796. Syn sa narodil 1779 a preto
mohol zh otoviť iba vystavenú vio lu z roku
1796 a vi o l o n čel o z r. 1824 .
Z a tl ačovú chybu treba považovať aj datovanie vio ly Karo la Ertla ml. , ktorá nevznikla
roku 192 1, ale bola zho tovená pre Cirkevný
hudobný spolok pri dó me sv. Martin a roku
1834.
Bez ohfadu na uvedené nedostatky treba
skromnú výstavku o bratislavských husliaroch (otvorenú denne okrem pondelka v Múzeu J . N. Hummela) za pozoru·
hodný muzeálny dramaturgický čin . Veď dopos i aľ prvá i posledná repreze ntačn á výstava hudobných nástrojov na Slovensku , te·
šiaca sa i veľkej m edzinárodnej pozornosti
( 1965- 1975 v bývalých priestoroch kaviarne
Múzeum) , už upadla takmer do zabudnutia.
považo vať

MIKULÁS KRESÁK
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Slovenskej hudobnej
Dňa

18. septembra t•.r. uskut~nilo sa" Bratislal'e ll. valné zhromaždenie
Slovenskej hudobnej únie. Na toto rokol'anie jednotlil'é spolky delegol'ali po
ZO delegátov a zúlastniU sa ho hostia z ministerstva kultúry, Úradu l'lády
a z ~tných slovenských hudobných inltitúcií. Na programe Valného zhromaldenla bolo: Volba mandátovej a návrhovej komisie, Príhovor predsedu Rady SHú, Správa o ~innostl Rady SHÚ od l. l'alného zhromaždenia, Správa
o rehabilitácii, Správa o hospodárení SHÚ od l. \'&Iného zhromaždenia, Správa
Dozornej komisie SHÚ, N~rt stavu a perspektíl' hudobnej kultúry na Slol'ensku, Návrh zmien Orpnlzalného a rokovacieho poriadku SHÚ, diskusia a Návrh závero" U. \'&Iného zhromaždenia.
Z tohto rokovania prlnálame hlavné materiály.

,

'

Príhovor predsedu Ra~y SHU
PETRA DVORSKÉHO
nia, deklarovanému vlastnou štátnosťou
a prijatím prvej demokratickej ústavy Slon nska. Som presvedčený, le naša členská
' základňa sa svojou aktivitou bude naďalej
Dol'oľte ml, aby som Yás detkýcb čo n~
spolupodiel'ať na celospolooenskom úsllí
srdečnej§le pozdraill pri príležitosti rokoYao vletko progresíme, čo pomôte pozitívnenla II. Yalného zhromaždenia SloYenskej humu vývoju nalej spolot\nostl. V tomto úsilí
dobnej únie. Nde rokovanie prebieha v období prenikaljch zmien spolot\enského a · nechceme byť izolovaní, budeme radi spolupracovať so vletkými partnermi v zahrani~í,
hospodárskeho t lvota, " období, kedy sl viac
pričom akcentuJeme n~mä svoje snahy o úpako kedykoľYek predtýft\ uvedomujeme zlorimné, kolegiálne a profesionálne kontakty
tltosť prebleb~úclcb procesov a evidents českou hudobnou kultúrou.
ných zmien nielen l' oblasti hmotnej, ale i duSom presvedčený, te sa nám " tej to sfére
cbomej kultúry.
záujmov bude da riť; ak sa hovori o na§om
Uplynulé obdobie od l . valného zbromatvstupe do Európy, mot no azda konštatovať,
denla bolo charakterizované obaYami z pote napriek vletkým zloi ltostlam predcbáklesu yerejnýcb hudobno-umeleckých podudZIQúceho, vyle štyrldsafrot\ného obdobia,
jatí u nás, z nepriaznivého odrazu prezentápráve oblasť vátnej hudby sl v kultúrnej Eucie pôvodnej tvorby a lnterpreta~nébo umerópe ul svoje pozície vydobyla; myslím sl, ie
nia v novej ltruktúre vysielania SloYenského
máme teda l' tejto sfére na čo nadväzovať...
rozhlasu a z takmer úplnej absencie vátnej
Slovenská ,hudobná únia vynaloiUa v uplyhudby v Slovenskej televízii. S obavami slen ulom období nemalé úsilie na to, aby sa
dujeme problémy v edičnej a vyd avateľskej
prestavba systému hudobnej kultúry nediala
sfére a pomerne - nazval by som to - chladný
cestou necltllljch redukcií. Aktivitou svojich
fristup pery~ík k aktivitám hudobného
SpolkoY zabez~ila kontinuálny proces výumenia vo sfére vážnej hudby.
Yoja hudobnej kultúry, l' ČOm je Yari n~~
Napriek vletkým zlotltostiam nálbo celoraznejšle pozitfrum uplynulého obdobia od
spol~nského tlvota a tlatlvébo odrazu
l. Yalnébo zhromatdenla.
transformácie ekonomiky na vedomie obalnov, sme radi, le v hlamých rysoch sa zachoVážené kolegyne a kolegoYia, Yerím, te ·
vala kontinuita vývoja hudobného umenia
dnešné snemovanie delegátov SpolkoY Slona S lovensku, ako dôležitá súčasť vytvárania
venskej hudobnej únie prispeje l' prvom rade
kultúrneho povedomia ná§ho národa a nák hľadaniu zásadných ljchodísk pre obl asť
rodností•••
yážnej hudby, s vytypoYaním dominantných
Uvedomujeme sl, te súčasná etapa vývoja
úloh pre n~bl lžšle obdobie.
ndej spolot\nosti je charakterizovaná cieľa
V tomto zmysle sl d oYoľuJ e m zatelať zdar
vedomým postupom k nastoleniu demokraná§mu rokonnlu a Yám Yšetkým ďakuJem za
tického spol~nskébo systému a k úspešnépozorn osť.
mu dol'&nlu procesu národného sebaurčeVliiené kolegyne a kolegovia,
vzácni a mUí hostia!

'

SPRÁVA
o činnosti Rady Slovenskej hudobnej únie
od I. valného zhromaždenia SHÚ,
ktorú predniesol jej podpredseda

MARIÁN LAPŠANSKÝ
Vátel)é dámy a páni,
delegáti O. \'alnébo zhromatdenla SHÚ,
milí hostia, Yátení pritomní.
PredcbádZIQúce rokoYanle n~vyššle ho orpnu SloYenskej hudobnej únie - l. Yalnébo
' zbromatdenla SHÚ prijatím Stanol' a Organizačného a rokoYaciebo poriadku SUÚ poJofUO základ pre inštituclonallzoYanle sa
SHÚ a určUo základné Yäzby a súl'Zfatnosti
medzi spolkami SUÚ, sformuloYalo tzy,
"spolot\né záujmy" spolkoY a záujmy "individuálne - §peclftcké" pre tú-ktorú profesiu.
Spolky na základe Yl.ájomnej ljhodnostl delepl'Bll časf Sl'Ojich práYOmOCÍ (a S tým ~
spojených zodpoYednostQ na S loYenskú hudobnú úniu.
Medzi tieto spolot\né otázky patri predoňetkým - zastupoYanle Inštitúcie naYonok vo vzťahu k MK SR, iným štátnym a zastupiteľským orgánom, k hudobným a Iným lnmtúclám a podobne. Ďalej je to spolot\né riešenie a uskutot\ňoYanle zahraničných kontaktov - priamych - so zmlumýml partnermi,
ale l nepriamych - " súvislosti s napfňaním
kultúrnych dohôd medzištátnych zmlúY prostredníctvom Ministerstva kultúry SloYenskej republiky, spolot\né rldenle ekonomických otázok s vyčlenením ro~u katdébo
spolku a zdrui enla so spolot\nýml režijnými
nákladmi " záujme leb minimalizácie. Slovenská hudobná únia je nositeľom zmiuYnýeh vzťahoY Ysúvislosti s n~mom priesto-

ru, v pracomo-prámych otázkach je zamestn ávateľom 6 pracom íkoY sekretariátu, z ktorých 4 sú vyčlenení pre prácu spolkov - tajomníci spolkov. SloYenská hudobná únia je
vlastníkom Inventáru a 7Jlrladení, ktoré Yšetky spolky a Ich členovia využív~ú podľa potreby.
Obdobie od l . Yalného zhromaždenia SHÚ
do dnešného dň a je časoyÝm úsekom relatíYne krátkym (2 roky a 3 mesiace), ale zmeny,
ktoré za toto krátke obdobie nastali - a to
mám na mysli len zmeny, ktoré sa priamo
alebo nepriamo dotý~ú hudobnej kultúry
na S loYensku a predovletkým m. Yátnej
hudby, sú nao~ rozsiahle. Činnosť Rady
SloYenskej hudobnej únie - Yoleného ljkonného a koordinačného orgánu SHÚ, ktorý
tvoria zástupcovia jednotllljcb spolkoY z Wdého spolku 2 delegáti a Yedúci sekretariátu " súl'is losti s napfňaním poslania SHÚ,
uznesení jej l. Yalného zhromatdenia a pláDOl' činnost i, bola poznačená týmto Yel'mi
rušným obdobím.
V období od jesene 1990 sa Rada SHÚ na
niekoľkých SYojlcb rokoYanlach Yenovala
problematike hudobného vydaYateľstl'a
OPUS, ku ktorému na pot ladan ie Ministerstva kultúry S R prijala l stanovisko - dňa 29.
IO. 1990, ktoré odoslala na Yedomle l Úradu
vlády SR a SloYenskému parlamentu kultúry. Do tvoriaceho sa SloYenského parlamentu kultúry, ktorý mal yÝralnou mierou zasahovať do tvorby legislatfmych noriem týka-

júclch sa oblasti kultúry, Rada sHú delegoYala 7Jl celú SloYenskú hudobnú úniu dYocb
zástupcov.
Dňom l. 9. 1990 bola uzab'orená n~omn á
zmlun s umeleckou agentúrou SloYkoncert
o prenájme priestoroYpre SHÚ, nakoľko napriek nlekol'konásobným odYolanlam sa na
bytový podnik a Magistrát mesta Bratislavy
bola SHÚ vypoYedaná z prlestoroY na Sládkovičovej ul.•
Rada SHú Yeľml lntenzíme šetrila mof..
nosť nadobudnúť rodinný dom J. L. BeHu na
Partizánskej ul. l' BratlslaYe za ochoty a pomoci jebo m učky pani Dagmar Stu rU BeHoYej z Viedne, so zámerom zriadiť " tomto do. me múzeum J . L. BeHu l' čase 150. yÝrot\ia jeho narodenia. Nakol'ko l'lak dom bol skonO§kovaný československým štátom " roku
1945, nebol moi ný l' súvislosti s platným zákonom o reštitúcii ani jeho fyzický náYrat,
ani finančná náhrada. Rada Yšak oslovila
Magistrát mesta Bratislavy a PamlatkoYú
správu, aby na budoYe bola umiestnená pamätná t abuľa J . L. BeHu.
Koncom roku 1990 " súvislosti s likvidáciou býl'alého lSSKU bolo ohrozené práYo
trvalého uiíYanla kaštlel'a " Dolnej Krupej
SloYenskou hudobnou úniou.
,
Nakol'ko SHÚ je spol~nskou organizáciou bez práYa dotácie inYestičných prostrledkoY zo štátneho rozpot\tu, ktoré boli
a sú na rekon§trukciu a obnovu kaštiel'a nevyhnutné a navyle záujmy o využíYanle objektu l zo strany SloYenskej hudobnej asociácie a S loYenského národného múzea viedli
k tomu, že po rozsiahlych rokoYaniach bolo
rozhodnutím Ministerstva kultúry S R z apn1a 1991 práYo trvalého uiíYania pridelené
yJastníkovi objektu - SloYenskému národnému múzeu.
Bola Yšak uzanetá dohoda medzi SloYenským národným múzeom, SloYenskou hudobnou úniou, SloYenskou hudobnou asociáciou a SloYenským hudobným fondom
o spoločnom utívaní objektu pri zachoYáYaní dortedy platných úl'ay " súYislosti so zmenou cenoYej úrome - odsúhlasenej ljborom
SHF. Slol'enskftnu budobaému. fondu riak
zostalo práYo dočasného uiíYateľa a preYádzkovateľa objektu.
Po niekol'kých rokoYanlach s Mlnlsterstl'om kul{úry S R a " zá!Qme naplnenia
oprámenej požladaYky d te Mimoriadneho
:ljazdu lSSKU z 10. l. 1990 o obnoYení časo
pisu SloYenská hudba podarilo sa získať
16. l. 1991 záyäzný prísl'ub ministerstva na financovanie tohto časopisu. Prípramýml
prácami a zostaYením redakcie bol poYerený
pán Vladimír Godár. Motno konštatoYať, te
ul od l . 4. 1991 bol pre redakciu časopisu SloYenská hudba vytvorený l samostatný ~nce
lársky priestor Yobjekte na Michalskej ul. č.
IO rozlírením pôvodnej nájomnej zmluvy
s umeleckou agentúrou S loYkoncert. Rada
SHÚ napomáhala i nevyhnutnému ekonomickému zabezpečeniu časopisu a nástojčl
\'Ými požiadavkami na MK S R sa podarilo
dosia hnuť potrebné finančné prostriedky.
Rada SHú na základe aktll'ft z jednotllljch spolkoYSHÚ predloiila nán hy na Ministerstl'o kultúry SR na podujatia z oblasti
Yátnej hudby a jej prepojenia s ostatnými
druhmi umenia v rámci ku.ltúrneho projektu
~ín Pentagonály. V tomto období legislatímych zmien Rada SUÚ pripomienkoYala
i nlekol'ko nánhov zákonov - Nánh zákona
o čs. štátnych cenách, Nánh zákona o kul-

un~e

túrnycb fondoch, Nám zákona o dani z prQmoY obyYateľstva " koordinácii so Slov. bud.
fondom. Dňa 14. 11. 1991 sa konal deň SloYenskej hudobnej únie, na ktorom SHú - jej
predstavitelia informoYali Yerejnosť, masmédiá a predstaviteľo\' hudobných in§titúclí
o nojej dotenqšej činnosti, záYeroch do budúcna a formuloY" I sa obecné problémy hudobnej kultúry na SJoyensku. Dňa 24. 9. 1991
boli Radou SUÚ delegoYanÍ členovia (l zástupca za katdý spolok) do konzulta~ných
zboroY SloYenskej televízie a SloYenskébo
rozhlasu.
PretrváY~úca problematika s vysielaním
sloYenskej hudby l' SJoyenskom rozhlase nútUa Radu SHú, aby lnlcioYala rldenle tejto
§lrokej problematiky " náYäznostl na problematiku SOlA. S týmto zámerom Rada SHÚ
odoslala list podpredsedovi Ylády SR a podpredsedovi S NR.
Na cenu J. A. Komenského" čase jeho 400.
yýrot\la narodenia boli nanhnutí:.Kresánek,
Suchoň, Rlijter, Albrecht, Hatrík, SloYák,
KU nda, FiscberoYá. Od 16. 3. 1992 Rada SHÚ
aktíme pracoYala na prfpraYe O. yiaJnébo
zhromatdenla SHÓ, hlame na prfpraYe materiálu - Náčrt stavu a perspektíY hudobnej
kultúry na Slovensku, kde oslovila Yšetky hudobné inštitúcie- od hudobného školstva at
po profesionálne umelecké telesá o prfspevky a zmapoYanle leb konkrétnej oblasti
l s určitými nánhmi na ridenle. Materiál
bude postúpený Ministerstvu kultúry SR,
Výboru pre školstl'o, Yedu a kultúru pri SNR
a bude publlkoYaný l' odbornej tlači po zohľadnení pripomienok z O. Yalnébo zhromatdenla s Hú.
V súvislosti s poi ladaYkou MK SR Rada
SHú predlot ila dňa 24. 7. 1992 Koncepciu
činnosti SJoyenskej hudobnej únie s urče
n(m priorit l' jej zameraní.
Keďte jednou z yáfnycb otázok spolot\ného záujmu je realizácia zahraničných kontakto\' - priamych l neP(Iamycb, Rada S HÚ
sa Ypriebehu 2 rokoYna syojich rokoYanlacb
zaoberala i delegoYaním zástupco\' na jednotll\'é hudobné pod!Qatia na základe poll'Bnf a~ zmiúY so zabranl~nýml partnermi - toho času máme 14 platných zmiúY
- n izy skladateľol'- ~Yédsko, Nórsko, Dánsko, Fínsko, Spolot\nosf pre súčasnú hudbu
- Rakúsko (Viedeň), Spolok hudobných
umeJcoy- Graz, Spolot\nosť pre noru hudbu
-SRN (Frankfurt), ZYäz skladatefoy Uknqlny, Mad'arská hudobná rada, näzy skladatel'oy JubosláYie a Poľska, ZYäz poľských koncertných umelcol', n äzy skladateľol' Bulhar- ·
ska a Rumunska.
Rada SloYenskej hudobnej únie sa od I .
Yalného zhromaždenia stretla 28-krát. RokoYanla sa reallzoYall spravidla " mesačnom
odstupe, ale podľa potreby l častejšie. Radu
SHÚ l' zmysle jej StanoY - čl. Vl. - bod l tvoria Yolení.členovia katdého spolku - 2 delegáti a Yedúcl sekretariátu, a jej zlot enle je
k O. Yalnému zhromaidenlu nasledomé:
Spolok sloYenskýcb skladateľov - Tadeá§
SalYa, VífazoslaYKubička
Spolok koncertných umelcoY - Peter DYorský, Marián Lapšanský
Slovenská muzlkologlcká asociácia - Jana
LengoYá, LadlslaY Kačlc
Spolok hudobného folklóru - Ondrej Demo,
SYetozár Stračlna
Yedúca sekretariátu - Marta ~ulekoYá
(predseda Rady SHÚ - Peter DYorský, podpredseda Rady SHú Marián Lapšanský)

Závery ll. valného zhromaždenia SHÚ zo dňa 18. 9.1992:
l. SCHVAI.:UJE:
a) Správu o či nnosti Rady S loYenskej hudobnej únie od l . valného zhromatdenla sHú - 19. 6. 1990
b) S právu o rehabilitácii
c) Správu o hospodárení S loYenskej hudobnej únie od l. Yalného zhromatdenla sHú - 19. 6. 1990
d) Správu dozornej komisie SHÚ
e) Nánh zmien Organlza~nébo a rokoYacieho poriadku sHú s pripomienkami
z diskusie O. Yalného zhromatdenla
SHÚ

O. UKlADÁ RADE SHú:
a) osYojlť sl a doplniť pripomienky z diskusných prfspevkoYk materiálu Náčrt
stavu a perspektíY hudobnej kultúry na
SloYensku a predlot if ho:
Ministerstvu kultúry SR
Výboru pre školstl'o, vedu a kultúru pri
SNR

masmédiám
b)

prerokovať

a

iniciovať

stabilizáciu a

zlepšenie stavu edičnej, skladateľskej
a muzikologickej činnosti
c) spracoYať nánhy a pripomienky z rokoYanla O. Yalného zhromatdenla
SHÚ a uplatňoYaf Ich v činnosti S HÚ,
jej spolkov a zdrutení
cl) vynalotlť maximálne úsiUe na Ystup
spolkoY SHÚ do medzinárodných neYiádnych organizácií
e) lnlclovat' zaloienle Slovenskej hudobnej rady ako nezávislého orgánu, menoYaného SNR
f) prispôsobiť organ izačné, pracomo·prám e a finančné zabez~enle čln
nosti S HÚ, jej spolkoY a zdrutení existujúcim ekonomickým podmienkam
g) o prijatí záYeroY O. valného zhromatdenla SHÚ lnformoYať Yerejnosť prostredníctl'om tla~e - blam e odbornej
ID. ODPORÚť:A SPOLKOM SH Ú:
lnformoYať Yletkýcb členoY spolkov o priebehu a záYeroch U. Yalného zbromatdenla SHú prostredníctvom delegátoY katdého spolku.

EVA FERKOVÁ
City University of New York je sídlom RILMu (Repertoire
International de Litt6rature Musicale), medzinárod nej databázy muzikologickej literatúry .
Myšlienka , ktorá sa zrodila určit e vo viacerých hlavách , bola
vďa ka aktivite hlavného p redstaviteľa RILMu Barry S. Brooka , ni ekoľkých jeho spolupracovníkov a vďaka možnost iam,
ktoré už v tom čase ponúkla americká výpočtová technika, prijatá a v roku 1967 sa zača l b udovať rozsiah ly projekt.
Ci e ľom malo b yť to , čo bez vý po čt ovej techniky nic je možné
- sp rís tupni ť muzikológom vo všetkých kraj inách sveta rýchly,
tematicky rozt ľi edc n ý pre hľad o svetovej muzikologickej spisbe. RILM je teda hudobnovedná bibliografia, ktorá štvrťroč n e
uvádza okolo 1000 nových titulov z rôznych oblastí hudobnej
vedy z mnohých krajín sveta.
Podľa toho ročne pribudne asi 4000 nových muzikologických
titulov , čo za tých 2S rokov dosahuje do 100 tisíc.
Keď muzi koló~; zač ína spracovávať novú tému , alebo riešiť
nový problém, potrebuje si predovšetkým urob iť obraz o tom,
ako a kde sa už daná téma (problém) spracova la, akým i metódami a s akými výsledkami. A tu sa väčši no u vynoria problémy,
jednak s dos tupnos ťou kníh , časop isov a zborníkov, jednak
s ich množstvom, rôznorodou kvalitou a v neposlednom rade
i jazyková bariéra. Všetky tieto problémy v prvej fáze hľa d a nia
(najpracnejšej a najzdlhavejšej) odstraňuje RILM . Zborníky
s tematicky usporiadanou bibliografiou a s abst rak tmi, ktoré
stru čne informujú u žívateľa o prínose každého titulu v štyroch
jazykoch (anglicky , nemecky, fra ncúzsky a taliansky). Pri každom abstrakte sú ďa l ej uvádzané informácie o ďal šo m obsahu
(obrázky, rukopisy, portr6ty, indexy, fotografie, tabuľky a tď . ) ,
informácie o autorovi (kraj ina, jazyk kni hy č i čl á nku - i jazyk
resumé) a tď.
Keďže dnes zaberie veľa času i prehľadanic tematicky č len e
ných zborníkov s index mi v po čte takmer 100 kusov, technický
pokrok prináša i nové možnosti práce s RILMom ;
- pripojenie "on line" cez počítačovú si eť priamo na databázu RILMu s automatickým vyh ľadávaním pod ľa ľu bovoľne
zvolených kľú čových slov (v angličtine)
- zakúpenie celej databázy na ve ľk ej pamäti CD ROM
i s každo ročno u aktualizáciou v cene asi 2000 dolárov roč n e .
V Bratislave je pripojenie "on line" možné cez I nform ač n é
stred isko Slovenskej akadémie vied, jednotlivé zborníky
RILMu sú prístupné v knižnici Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied, ktoré ústav odoberá bezplatne ako odmenu ~ naš~ príspevky Q sloven~kej muzikologickej spisb~ .

hudobnej vedy SA V neexistoval). K zachovaniu kontinui ty tejto propagácie slovenskej muzikológie vo svete prispeli - Juraj
Po túček, Alfréd Gabauc r, Ladislav Bu rlas. Lenka Suchoňová
a Eva Ferková .
Spolupráca je založená na výbere a následnom spracovaní
slovenskej muzikologickej literatúry. Výber má svoje pravidlá
• - spracúvajú sa všetky rnuzikologické knihy , všetky štúd ie zo
zborníkov muzi kologických konferencií a všetky štúdie zborní·
ka Musicologica Slovilca (vydávané v SA V) a zborníka MUSAICA (vydávané na FF UK) , ktoré sú orientované výhradne na
rnuzikologickú spisbu. Z ostatných časop i sov sa robí výber. Ide
o tieto časopisy: Hudobný život , Hudobný archív, Slovenské
divad lo , Slovenská hudba (4-jaz yč n á permutácia vydávaná
l-l iSom) , Ryt mus, Slovenský ná rodopis. a tď. Nový časop is Slovenská hudba (v s l oven č in e, vydávaný od r. 1991 MK SR) bude
spracovaný tiež pri práci na bibliografii za rok 1991 a Zil naslcdujúce roky.
Vydavatelia RILM u požadujú , aby abstrakty popisovali najmä nové poznatky a pohľad y na problematiku , ~ t oré kni ha či
č l á n ok prinášajú . Preto v niektorých kraj inách abstrakty píšu
samotní autori. To samozrej me vyžaduj e záujem autorov
o propagáci u vlastných prác, prípravu abstraktov v jazyku anglickom , i časovú disciplínu.
Pre slovenskú spoluprácu s RILMom v dnešnej dobe považu·
..,.............._...,....._.._.
jeme za ideálne zapojii do tvorby abstraktov autorov, a to
.................
...........................................
z viacerých dôvodov. Najdôležitejším je čo naj vyššia kvalita
,....
..._..,
a i nform ač n á n á pl ň abstraktov v rámci povoleného rozsahu (25
n.--........... ,., ... ......... ., ..._ ... _
'""'.-.......-c:-ol-'1~ .. ..- 100 slov) , ďal š fmi sú časová a finanč n á úspora a zabezpeče n i e
úplnosti ročnej bibliogra fie (pri centrálnom spracovávaní je
možné niektorý titul prehliadnui a n es pracovať).
Pre prípadných zá ujemcov (autorov muzikologických kníh
a štúdií , ktoré vyšli v rokoch 1990-1992) o spoluprácu pri tvorbe abstraktov (v jazyku anglickom v rozsahu 2S - 100 slov),
Za nedostatok RILMu sa považuje 4 roky zmeškaná aktuál- uvádzame adresu, na ktorú možno abstrakty pos l ať i s ďa l š ím i
n osť bibliografie (v roku 1992 vyšla bibliografia za rok 1988).
bibliografickými dátami (t it ul , meno autora, inštitúcia v ktorej
I tento nedostatok sa však centrum R ILMu rozhodlo od str á ni ť pôsobí, zborník , vydava t e ľ , prílohy, jazyk resumé, strany, na
a v týchto rokoch (1992-1994) bude RILM vychádzai dvakrát ktorých sa titul nachádza , príp. pri knihe počet strán atď.). Sarýchlejšie (vr. 1992 vyjde ešte R ILM 1989, v r. 1993 vyjdú dva mozrejme , abstrakty prác, ktorých autori sa k spolupráci nepriročníky - 1990, 1991 a v roku 1994 sa časový sklz dobehne
poja , sa spracujú tak ako doteraz, bez ich pri speni a.
a vyjdú roč n íky 1992 a 1993, potom už bude RILM vyc h ádzať
Kvôli uľah če niu práce americkým vydavate ľom i čl eno m nácelkom aktuálne).
rodných komisií Rl LM sa tohto roku za čí na nová skúšobná fá·
Slovenská spolupráca s RI LMom funguje nepretržite takmer za komunikácie s RILMom - b i bl i og rafi ck č informácie a ab20 rokov vďaka Ústavu hudobnej vedy SA V (resp. Sekcie hu- strakty sa budt't pos ie l a ť nie na vyplnených tla či vác h . ale na dis·
dobnej vedy Umenovedného úMa u SA V v čase, keď Ústav kete.
~....._.

....................

......._..~

Helmut SchaHrath

Prof. Schaffrath z Essenu je našej hudobnej verejnosti málo známy, no v oblasti využitia počítačov v hudbe a muzikológii ťažko
n ájs ť
niekoho významnejšieho . Helmut
Schaffrath je šéfom študijnej skupiny Computer Aided Research v hudobnej sekcii
UNESCO , je teda oficiálnym "prezidentom"
tej to mladej hudobnovednej disciplíny. Ako
profesor hudby na un iverzite v Essene i ako
fu nkcionár UNESCO bol Schaffrath organizátorom seminára o využití počíta čov v hudbe. (Podobn ý seminár u nás organizujú R.
Berger a B. Ri eča n) . Z essenského seminára
vzišla publikácia "Compu ter in der Musik"
(Poč ítač v hudbe) , ktorú vlani ( 199 1) vydalo
nemecké vydava t e ľst vo Mctzler v Stuttgarte.
Editor Helmut Schaffrath dal knihe podtitul
.,0 používaní vo vede, kompozícii a pedagogike" a v prvej kapitole sa pristavil najmä pri
využívaní poč ítačov vo vede a pedagogike.
Zost avovateľ rozčl enil problematiku spojenia
hudba-poč ít ač na S zá kladn ých okruhov - poč ít ač ako l . hudobný nástroj
2. pomocník s k l adat e ľ a
3. nástroj na hudobnú analýzu
4. učeb n á pomôcka
S. stroj na not otl ač

Autor projek tu publikácie tiež pripomína,
že to boli práve hudobníci tzv. populárnej
hudby, ktorí sa prví zaslúžili o praktické využitie soft waru a hardwaru v hudobnom urnení.
V sú ča sn osti sa využitie vý po čtovej techniky dá sl ed ovať vo viacerých disciplínach hudobnej vedy - v hudobnej historiografii, v hudobnej sociológii a psychológii, v etnomuzikológii , v akustike a vo vy učova ní.
Publikácia Poč íta č v hud be obsahuje 9 kapitol - 9 prednášok semin ára , a zárovcll 9 rôznych po h ľadov na uvede nú problematiku.
V prvej kapitole editora Helmuta Scha ffrath a okrem úvodných slov a dozvieme
i o essenskej databáze nemeckých ľudových
piesn í (jednohlasých) a o programe na ich

strojové spracovanie (vy hľad áva nie , porovnávanie , triedenie) podľa štruktúry melód ie.
Druhá kapitola autora Marca Lemana pojednáva o umelých nervových s ieťach
a o možnostiach simu l ovať umelú nervovú
sústavu v rámci ume lej (počítačovej) inteligencie. Nervová sústava je pri vnímaní hudby
ne nahradi teľnou súčasťou prirodzenej (ľud 
skej) inteligencie.
Analýzou melódie z h ľad i s ka štruktúry
a editovaním európskej a byzantskej notácic
sa zaoberá loannis Zannos a akustickou analýzou hudobných zvukov sa vo svojej štúdii
zaoberá Udo Wi ll.
Dirk Reith prináša v piatej kapitole po hľad
na počítačovú a elektroakustickú kompozíciu
a popisuje prácu jedného z používaných kompozi č n ých programov.
Pre programátorov v jazyk u Basic je urče 
ná kapitola s názvom ,.Tvorivá práca s poč íta 
čo m - Algoritmické a alcat.orické cviče ni a
v Basicu" Waltera Schrôcler-Limmera .
· Či má počítač svoje miesto v pedagogickom procese na u čen ia (a lebo uče ni e sa) hudby, v akých smeroch a ako ú činn e ho možno
po už iť , to je téma siedmej štúdie Bernarda
Endersa.

Problémy pri využití poč ít ača ako hudobného nástroja popisujú Christoph Micklisch
a Ulrich Bloman .
Záver knihy prináša pre č it a t eľov krátky
slovník pQčítačovej terminológie a súpis použitej literatúry.
Možno povedať , že kniha je vhodná ako širokospektrálny infor m ačn ý pre hľad pre všetkých záuj emcov o využitie počít ačov v hudbe,
naj mä pre tých, ktorým je nemecký jazy k
bližšf než anglický, pretože prevažná väčš in a
textov o poč ít ačovej hudbe a poč ít ačovej muzikológii vo svete sa publikuje len anglicky.

Co/;;urER
lNDER
US/K

Uber den Einsatz in
Wissenschaft, Komposition
und Pädagogik

s)

FESTIVAL

doko nčeni e z l. str.
možností. Naše "o rga n čeky" sa nachádzajú
v lokalitách , kam ko ncertn á kultúra známa
z minul ých s toročí dodnes ne prenikla. Na viacerých miestach to bol prvý koncert. Teda bolo potrebné sa hlbšie zamys li eť , ako zís kať
publikum a za predpok ladu , že ne jaké príde,
hľadať spôsob na je ho oslovenie. Medzinárodný charakter tohto projektu spočíva l iba
v h osťova n í zahraničn ých umelcov, s vyspelos ťou nášho pos lu ch áča to však nesúvisí.
Preto vhodné slovo na úvod by aspoň č i astoč
ne mo hlo v tiahnuť do procesu deja , na ktorý
sa možno poslu ch áč i tešili, ale prostredníctvom krehkej ren esa n č n ej hudby nedokázali
zaži ť to zvukové fluidum , typické pre veľké
orga ny a chrámy. Skro mne navštívené ko nce rt y vo viičš in e lokalít (výnimko u bol Liptovský sv. Ján , Svätý Kríž, Z uberec) s vedči a
nielen o s labej kultúre a kultúrnosti nášho
obyva teľs t va, ale o rovnakej úrovni predstavenstva miest , obcí a napoko n i sa motných
správcov farností. Žiaľ. okre m Sv. Kríža ,
Matejovicc a naj~ä Huncoviec sa o ko ncert y
na vzácnych historických nástro joch , ktoré sú
súčasťo u umeleckej a liturgickej vybavenosti
chrám u , vôbec nezauj ím ali . Nemožno však
v tejto súvislosti n espom e núť mimo ri adn y
vzťah k svojim veriacim u segnio ra tatra nského segnioratu T ibora J a n čiara , ktorý prišie l
a poďa kova l za vystúpenie l. Szabóovi v ev .
chrám e v M atejovciach ; správcu farnosti
rím.-kat. kosto la v H um:ovciach , dôst. pána
Ladislava lváka , ktorý okrem vlastnej iniciatívy medzi svojimi veriacimi oslovil nás všetkých pred ko ncerto m hlbokými duchovnými
slovami. l na Oravskom zámku a v Z uberci
vedúci týchto historických objektov Ing. Igor
Cerňa n a Karol Matkuliak prejavili úprimnú
radosť nad rea lizáciou koncertov v ich priestoroch .

Vstupuj eme do nových dejín hudobného
umen ia, v ktorých naj frekventovanejš ím slovom sa stáva individualita . n ovo sť , original ita. Ch ceme by ť noví, ted a musíme byť o riginálni . Na ~a ind ividua lit a spoč íva v ku lt úre ctnika, ktoré nás zrodilo a ktoré nás form uje.
Orga nové umenie oddávna patrilo k základným duchovným a výchovným aspekto m , prostredníctvom ktorých kedysi naši
pred kovi a získavali prvý ko ntakt s duchovno m a umen ím . Druhá polovica nášho storoči a svojou ideológiou ochudobri ova la čl oveka
odpútavan ím od chrámu , teda aj od jeho
hudby a umeleckého pro stredia. l preto fe-sti valovým konce rtom chýba lo publ ik um. Nezapôsobilo ani meno umelca (ani u zahra ni č
ných host í) , rovnako nič im nehovorili autori
programu . Ten , v súvislost i s roz mernosťou
n{lstrojov bol dobovo príliš ohran i če n ý a p re
bežné ho po s lu cháča má lo atraktívny. Dramaturgovia príliš dôverova li samotným interpretom , ktorí komponovali svoj program
väčšin o u z diel obohraných č i n e n áročnýc h na
štúdium. A tak nás Poliaci zah rnuli svojim i
krehkými (ale zn ač n e zvukovo jedno tvá rn ymi) tabulatúrami , kto ré prcrastali do programu i iných organistov a na d ruhej strane zasa
i výber nemeckých a talia nskych autorov vytvoril dojem m alého ko mpozi čn é h o a interpretačného vzruch u , ktorý pre udržanie pozornosti poslu c há ča je na koncerte potrebný.
Skromn é regi stračné možnosti na pozit ívoch ,
ktoré si vyžad ujú ve ľm i špecifický repertoár
sú skôr zaujímavé pre odborníkov alebo
vzdelané publikum. Náhod ného pos l uch áča
hodinový program unaví, preto dôraz na roz-

manito sť

s kladieb je jedným zo základ ných
predpokladov úspešnosti koncertu.

V rámci desiatich dn í od 23. augusta do l.
septembra vystúpilo na deviatich o rga noch
Liptova , O ravy a Spiša päť organistov. Emília
Dzemjanová a Imrich Szabó zo Slovenska,
Marek Kudlicki a Jerzy Kukla z Pol'ska , Letízla Romiti z Talianska. Každý sa snažil vyťažiť
z minimálnych mo~ n ostí nástroja maximálny
posluch áčsk y účinok i k e ď obmedze n os ť registrov (4 - 8) a skromnej šia i nt e rp reta čná
prax na takýchto o rganoch spôsobila nem alé
problémy.
Marek Kudlicki, viac preferujúci romantickú a s ú ča n(l hudbu , hral na pozitívoch M.

gan aj v dôsledku horúcich dní bol v úplne dezolátnom stave. Prefuk ovanic vzdušnice spôsobovalo pískanie, ne príjemné nielen pre o rga nistu. ktorý neodmie tol na nástroji hrať ,
' ale aj pre rozpači t ýc h po slu ch áčov (nehovoriac o rozhlasových nahrávkach). Med zi reštaurova nými o ltármi Majstra Pavla a jeho
školy organ v takomto stave pôsobil dos ť neadekvátne. Skoda, že hudbe sa i zo strany
ochra nárov nevenuje taký priestor, aký si už
dnes vydobyli výtvarníci a architekt i. Napriek
problémom, Jerzy Kukl a považoval tento festival za ojedinelý, ba p riam jediný v E urópe,
a teda i vo svete. Vzd i a l e n osť medzi jednotli vými nástrojmi , obe t avosť organizáto rov, odvaha v~túpi i na neprebáda nú pôdu - to sú kritériá, ktoré v b u chír.n o~ ri môžu také mu fes ti-

+
Vyše dvestošesfdesiatročný nástroj
v Liptovskom Jáne.
(Kriegcr, Levočs ký zborník, Schnitzcr, Sztaray, Zipoli, Haydn, Valcri i sú ča s n é h o ne mecké ho au tora , komponujúceho p re staré nástroje , Huga Dicnstlera). Oproti konce rtu
v S mreča noch , na tomto nás troj i získala vnúto rnú vy ro v n a n osť, hlbo k ú int erpre t ač nú harmó niu so zvukovou intimito u nástroja i prostredia . Bol to s ku toč n e mimoriadne pekný
výkon na starom nástroji.
Najn á ročn ejš ím inte rpre t ač n ý m orieško m
bo l o rgan na Oravskom zámku . Zvolil si ho
Imrich Szabó. Skúsený profesionál však
s technickými nárokmi tohto inštrumentu
musel z n ačn \) zápasi ť. Ná roč n ý program vyh raný s brilantnou virtuozitou posúval miestami po s lu chovosť do komunikat ívnej nároč
nosti. Ten istý repertoár, zložený z diel Pachelbcla , Zipoliho, Valeriho, Albrechtsbergera, oveľa u vo ľn e n ejš ie a pôsobivejšie od zne l
na nástroj i v Matejovciach , kde mohol plnšie
ro zvi n ú ť svoj e i nterpre t ač n é ume nie.

Jeden z pätice organistov bol náš Imrich Szabó.
•

1

Podkonické ho z roku 1754 v a rtikulárno m
evanjelicko m kostole vo Sv. Kríži (prevezený
z Palúdzky) a na pozitíve Marti na Zorkovskéhozr. 172 1 vrlm.-kat . kosto le v Li ptovskom
sv. Já ne. Tabulatírry Jana z L ublina i pol'ských anonymov vystriedal drobnokresbou
sklad ieb Kriegera , Murachhauser a, Pachelbela, Scheidta , Kcrlla. Pri porovnávan í oboch
koncertov - v Liptovskom Jáne bol istej ší,
s precíznejSou registráciou , jasnejšou koncepciou. Kudlicki Im\ starú hudbu v štýle non
legato, bez väčši eho dôrazu na charakter
skladby č i pôvod autora . C ítiť v nich tvorcu
väčšíc h línií , osobit ých predstáv , vychádzajúcich z dominantného postavenia hudby novších období.
Iným typom bol jeho krakovský kolega Jerzy Kukla. Odborník v stavbe organov a v muzikologickej problematike starých nástrojov.
ll ral na pozitíve od anonymného s tavi teľa
z 18. sto ročia v skanzene v Z uberci (bol tu
ko ncert po prvýk rát!) a na organe pol'ského
s ta v iteľa Tomáša Doykowicza z rok u 1663
v Spišskej Sobote. Program ma l žánrovo rozmanitejš í i poslu ch áčsky príťaž l ivej š f. Na prenosnom (procesiálnom) pozitíve v Zuberci
hral s muzikantským šarmom v difere ncovanej , pôsobivej registrácii. O koncerte v Spišskej Sobote sa vc l'a h ovori ť nedá, pre tože o r-

Dr. Karol Wunn - priekopnfk v spristupňovani infonnácli o historických organoch na Sl~
nnsku.

..

valu zabezpečiť väčší ohlas a záujem aj zo zahr aniči a a najmä od našich turistických kancelárií.
Podobne sa k festivalu vyjadrila aj Letízia
Romiti. Sama niečo podobné o rganizuje
v A lessand rii , no v skromnejšom nástrojovom i územnom rozsah u. U nás hrala na pozitíve M. Zorkovského zo začiatku 18. s t oroči a
v evanj . modlitebni vo Veternej Porube a v
evanj. kosto le v Matejovciach 'na o rgane M.
Podkonického z roku 1750, prestavcnom
Friedrichom Deutschm anno m z Vied ne
v prvej polovici 19 . st oroč i a . Jej program ,
zostavený z ren esanč n ej hudby talianskych
autorov zne l in terp re tač n e najprepracovanejšie . Mená Cavazzoni, Merulla, Frescobaldi,
Ascianio, Storaca, Zipolli, Leo, Scarlatti sa
v repertoároch u n ás hrajúcich orga nistov vyskytujú vcl'mi zriedka. A Romiti rozko mponovala skromnú fareb nú škálu starých nástrojov do pôsobivej in terpretač n ej kreativi ty,
uchovávajúcej d ucha d oby a vlastným inte rpretačným štýlo m upozo rnila na ďa l š í rozmer
krehkej hudby starých partitúr.
Podobný profesioná lny dojem za nechala
Emília Dzcmjanová po koncerte v H uncovciach. Mala pekne postavený program zo
skl ad ie b zosúlade ných s rozmermi ná troja

Poslucháči

Medziná rodným festiva lom Slovenské histo rické organy sa nač re l o do hlbín duše slovenského národa, jeho kultúry, tradícií. Najstarší svedkovia ako dokument svoje j doby
prehovorili prostredníctvom umeleckej kreativity o rga nistov o s t avit eľskej, výtvarnej, hudobnej vzde lanosti našich predkov. Myšlie nka, k torá si vyžad uj e pok račova nie a rozvin u-.
tie do ďa l š ích variácií dramaturgickej , o rganizačnej , in te rpr e tačnej praxe v budúcich
roč níkoch . S vefkorozmernos ťou festivalu
sme prišli ako noví , originá lni. Verím , že budeme kvalit ní, vynach ádzaví a úspešní m edzi
poslu cháčmi z našich miest a dedi niek aj medzi in terpretmi , ktorí sa budú na toto pod uja- ·
tie teš i ť a schádzať aj z iných krajín .

P. S. Rozhlasových pos luc h áčov chcem upože koncerty festivalu dop lnené o rozhovory s interpretmi si budú môcť v p rcdvian očnom čase vypočuť v cykle s názvom Slove nské historické organy, z medzinárodné ho
fest ivalu 1992.
ETELA ČÁRSKA

zo rn i ť,

na koncerte vo Svätom Krffi.
Snimky S. Bachleda

HUDOBNÉ DIVADLO

Zosmolili paškvil
Pripúšťam , že na fenomén humoru a JCho
spracovánie umeleckými prostriedka~i in ožno nazerať cez rôzne uhly pohľadu. U roveň
závis í od fo rmy , akú si predkladatelia vyberú ,
od stupri a duchaplnosti tém a v neposlednom
rade od in te lige n č n é ho kvocientu tvorcov
i príj emcov. Jestvuje totiž nemálo odnoží komi č n a, na míle vzdialených banalite, hrubosti
a lacným narážkam. Takých, kde je adresát
nútený trošku pohnúť rozumom, č í tať medzi
riadkami , takých , ktoré provokatívnc pošte"
klia , no ne urážajú, ale i nenáročných a oddychových.
Aj v hudobno-javiskovom žánri , kde o pe ra
buffa mala významné postavenie od prvopoči atku , nachádzame kvalitatívne rozmanité
kategórie humoru. V rátane frašky , kde taliansky te rmín " farsa comica" predsa le n
predpokladá odlišnú polohu javiskovej nespútanosti , než do akej ju t l ačia niektorí slovenskí tvorcovia. Komická opera , či povedzme voľn e j š ie hudobná komédia , nemala v našom divadelnom ko ntexte nikdy ust la té na ružiach . Dote rajšia prax , až na sve tlé pokusy
o výnimky, volila skôr výrazový režim okatého nadbichania priemernému vkusu a prvoplánového rozo hrávania pred lôh so šabló novitým opakovaním zabehaných postupov.
Režiséri tento trend opúšťa l i iba ojedinele
a keď už, tak spravidla v negatívno m zmysle.
Tieto zovšeob ecňujúce tvrdenia rukolapne
dokázala ostatná premiéra Ko mornej opery
Bratislava. Autori scenára Jela Krčméryová
Vrtel'ová a Pavol Smolik sa zahryzli do dvoch
o krajových die l Gaetana Donizettiho (Rita)

a Jacquesa Offenbacha (Dvaja slepci) a po ich
revízii predložili divákom paškvil. Triviálny
paškvil, igno rujúci hudobnú poet iku partitúr ,
posúvajúci dej li bretisticky i časovo smerom
k s účas n ost i , no bez logickej zdôvod n i teľn os ti
to hto sa moúčeln é ho kroku . Nie však tento
pohyb ma znepokoj il najviac. , Vážnejším dôvodom bol spôsob realizácie, stojaci v rozpore so základným i estetickými no rmami , s prirodzenou piétou voči autorskému zápisu,
s m ierou pre inscenátorské licencie. V prípade Rity a slepcov (tak znie nový názov "svetovej prem ié ry") totiž nešlo ani o paródiu , grotesku , absurdnú komédiu, či recesiu, a le
o bohapustú a primitívnu hru na ni ečo z vyššie spomen utého.
V snahe prázdne libreto "okoreniť", zvolili
si autori akýsi západoslovenský dia le kt , stri hnutý pube rťác k ym slangom. Aj tieto ba rl ič k y
boli nakoniec prislabou oporo u v zac h raňova
ní novotvaru , vysielajúceho až p r íliš zhubné
výhonky sme rom k estetickosti zážitku a kultiváci i diváka. Naháňanie sa účinku júc i ch po
minipódiu, hádzan ie rôznych p redmetov po
sebe je tak staré ako púťové d ivadlo samo ,
navyše "aktualizácia" triafaním sa do Carrerasovho plagáta, slúžiaceho za terč , musela
zabo l ieť nic iba cti t e ľov bel ca nt a ...
I keď podiel režiséra Pavla Smolíka na
trápnom výsled ku je rozhoduj úci, neznamená to , že zodpoved nosť dirigenta Mariána Va1cha je menšia. Práve o n mal byť ochrancom
partitúry , zástancom sk l adateľského štýlu
p red zneužitím, mal dbať na čistotu a slohovú
kore ktn osť produkcie. N i č z toho sa , ž i a ľ , ne-

Protagonisti inscenácie A. Gráf a D. Jarjabek.
stalo. Ťažko určiť, k akému žánru in klinuje
spôsob spevu Augustína Gr áfa a Dušana J arjabka. Obaja prišli z operetného divadla , no
ani tam im nezverujú náročn ejšie postavy.
U l vice Neshybovej je príklon ku klasickému
štýlu zj avnejší, no materská Komorná opera
jej k tomu nedáva veľa šancí. Škoda talentu!
Nezak rývajme , že existencia Komornej
o pery Bratislava je opradená rôznymi záhadam i. Prinajmenšom polovicu sezóny nie je

DO REMEŠA CEZ PRAHU
Uvedomujúc si svoj dlh a oneskorené poznanie, že Gioachino Rossini nie je iba " Figaro sem , Figaro tam ", využi lo pražské Národné divadlo m ož nosť uvies ť na javisku historickej budovy v česko-s lovens kej premiére Cestu do Remeša. Stalo sa tak v prvý deň sezóny,
ešte pred o tvore ním medzinárodné ho festivalu Praha - E uró pa - Hudba s programo vým
ťažis ko m v tvorbe jubiluj úceho Rossiniho .
Osudy Cesty do R emeša sú ne menej zaujímavé , ako dielo samo. Skomponovaná bola roku 1825, na začia tku autorovej parížskej
éry , na objed návku ku korunovácii Karola X.
za francúzskeho krá ľa . Opera extrémnej speváckej vi rtuozity (tri koloratúrne soprány,
dva tenory, štyri basy) , žánrovo charakterizované ako " dramma giocoso", namiesto klasic-

kej dejovej zápletky ponúka vol'né zoraden ie
epizód. Evokuje tým formu scénickej kantáty , vhodnej i pre koncertné pódiá. Po p remiére v Paríži a minim álnom poč te re príz, Cesta
do Remeša pad la do zabudn ut ia a použité boli iba čas ti partitúry, napríklad v Grófovi
Orym.
Po o dborne j reko nštrukcii o riginálu sa
opera po takmer 160 rokoch vrát ila na j aviská. a to s prenikavým úspechom . O com e
back sa zaslúžil predovšetkým C la udio Abbado , ktorý ju s plejádou prvotriednych rossiniovských .vokál nych špecialistov uviedo l roku 1984 na festivale v Pesarc , neskôr aj inde
a nahral ju na gramoplatne. Po hudobnej
stránke je die lo klenotom. I napriek vol'nej
dramatickej štruktúre obsahuje celý rad

skvostných, na technickú ekvilibristiku upriame ných árií,' dvojspevov a najmä brilantn ých
e nsemblov, dokumentujúcich n evyčerpa t e ľ
nú invenciu skladatel'a a jeho sc h opnosť až do
kraj nosti zuži tk ovať š kolen ý l'udský h las.
Str hujúci pulz a šokujúce gradácie majú hlavne e nse mblové úseky ( pr vé a druhé finá le) ,
kde v závratno m tempe spieva n ároč n ý part
až 14 sólistov . Zauj ímavé sú aj árie sprevádzaM harfou, citácie národných ·hymien , ko·
mická ária Pro fo nda , parodujúca jednu tému
v rôznych jazykových akcentoch, scény a capella a vôbec , celá partitúra.
Možnosť, vypočuť si túto raritu naživo, hoci
aj v ko ncertnom podaní , sprostredkovalo
pražs ké h osťovan i e Európskeho centra p re
operu a voká lne umenie. Pod touto neznámou firmou S<! skrýva letná akadémia so sídlo m v belgickom Gente,k torá každú sezónu
na záver speváckych a i n te rpret ačných kurzov p ri pravuje svoj vlastný program. Stretli
sme sa s úplne neznámym mladým obsadením , pochádzajúcim z deviatich štátov Eu rópy , 'A merik y a Ázie. Orchestrálne teleso prepožiča l a Varšavská fil harmó nia , zbor Ex tempare bol z Belgicka.

S nímka J. Urbánek

o nej poču ť, um elecké výsledky minimálne,
só listický potenciál v štádiu oslabovania,
a predsa sa drží nad vodou. Ba dokonca pôsobí dojmom materiálnej hojnosti. Veď uznajte , ktoré divadlo dnes občerstvuje premiérové publ ikum zdarma , ktorý súbor ponúka
prvú re prízu nového titulu za nulovú tarifu ... ? Tak čo , páni operní riad itelia , nezájdete si po recept?
PAVEL UNGER

In terpreti opustili koncertnú konvenciu,
nestáli za pultami pasívne , ale svoje naspamäť ovládané party stvániovali v priestorovom aranžmán . Večer tak získal d y n amickosť
a transpare n t n osť charakte rov i vzťa hov . Výp rava a kostýmy takmer ani nechýbali . Pok i aľ
ide o úroveri spevákov, samozrejme , porovn ávať s renomovaným Abbadovým obsaden ím by bolo nespravodl ivé . I tak ,sa medzi nastupujúcou generácio u objavi lo n ie ko ľko výkonov, stojacich už d nes na prahu karié'ry.
Týka sa to skôr d ámskej čas ti , naj m ä dramaticky sfarbených koloratúrnych sopránov
Ameri čani e k Colen Gaetanó (Corinna) a Mar ie Fortuna (Folleville), ako i če rnošsk ej mezzosopranistky Ruby Philogene z Veľkej Británie. Dirigent Da-vid Hayes vcelku · verne zachytil tep rossiniovske j partitúry a udržal kolektív v súdržnosti i v najháklivejš ích pasážach . Inform ácie o tom , kto viedol mladých
spevákov na letnej akadémii, síce chýbali, výsledok však dával tušiť , že išlo o zdatných pedagógov , zanechávajúcich pu nc štýlu a estetiky bel canta.
I keď k dokonalosti koprodukčnéh~ rossiniovského večera všel i čo chýbalo, treba vysoko oceniť zaují m avosť celého projektu . Skoda , že pr ítomnosť Európskeho centra pre
operu a vokálne ume nie nevyužila aj bratislavská dramaturgia. Cesta do Remeša , hoci
aj cez Prahu , by bola poučením, osviežením
i splate ním d lhu .
PAVEL UNGER

Galakoncert v Český~h Budejo-viciach, zl'ava G. Sabbatini, E. Rando-vá a O. Lenárd.
·
Snímka B. MaHkov'
Prianím slámej českej - s-vetovej speváeky Emy Destlnnovej údl\)ne bolo, aby jej zámoček l' Stráži nad Nežárkou bol k dispozí~ii mladým ade ptom -vokálneho umenia. Jedným
z centier diania v rámci Slámostí E my Destino-vej je popri Český~h Budejol'i~iach a Ttebonl, skutoene, zámoeek v Stráži. S lámosti, ktoré toho roka po tretíkrát prebehli od 24.
augusta do S. septembra pojali do svojho súkolia už tradien é medzinárodné interpretaené
kurzy, ktoré mJadí spe-váci absol-vovali tentokrát pod pedagogickým -vedením Evy Randovej . Medzi frek-ventantmi boli~\) úeastnfeky zo S loven ska Jozefína Puczová a Stella Duffeko-vá (obe úsprine reprezentovali na koncertoch). Slámosti uza-vrel koncert (S. septembra) z diel Verdiho, Masseneta, Leonca-valla, Mascagniho, Wagnera, Gounoda a ďaní~h,
úeinkovala na ňom Eva Randová, mezzosopranistka stuttgartskej opery a tenorista milánskej La Scaly Giuseppe Sabbatlni. Oboch umelcov - sólistov podporil s prevádzajúci
orchester Štátnej filharmónie Brno, pod spofahlivou taktovkou §éfdirlgenta Slo-venskej
filharmónie Ondreja Lenárda.
Id
Rossini n a dobo-vej olejomaľbe.

ZO ZAHRANIČIA

Návraty a rekapitulácie
toraz astejlle Ida stretávame. NamitiiCOY, ktorí po rokoeh putovania, rokoeh
stnivenfch v emiiP'ácll nachaid~ú stratené (alebo zdanUvo stratené) cesty domov,
do rodnej vlastL A at teraz po rokoch, v dobe nových stretnuti so starými znúayml
sa dcmedúle o Ida ftfote tam YORku. O Ich kľukatých a veFaknit ttnlstýda chodnfkoeh profeslon~ej dráhy, vedúcej za vytý~nou métou. AJ o úspeehoeh a dobrom mene, ktorým sa vo svete zasluhujú o "zv(dlternenle" mliej malej ~lny. Tak
ako je to l v prfpade klaviristky Eleny LetJ\anovej.
Od detstva po nástup na WMU - l nesk6r ju v klavírnej hre viedla prof. S. Ma,c udzbiská. Po ityroch semestroch architektúry na SV~ vyitudovala VSMU u prof.
R. Maeudzlóského. Získala eenu na Choplnovej súťatl v Mariánskych Lúňach.
Pod vedenúa prof. Wllkonllnkej sa ema roky zdokonalovala (postlf&du~e) na
Variavskej PWSM- Hudobnej akadémii F. Chopina. P6soblla ako asistentka katedry hudobnej výchovy na PF v Nitre, odklar odlila r.l970 kvôli odlliným názo.
rom. Odnedy Hla povolaním slobodného umelca. Od r. 1974 vyuoovala rok na Konzervatóriu a externe na katedre hudobnej vedy FFUK v Bratislave, od r. 1975 ako
odborný asistent. V rokoch 1987-92 prednáiala dejiny hudby, klavírnu literatúru,
pedaaoaiku a klavír na univerzite v Daytone (ltát Ohlo, USA). Sólisticky a komoŕ
ne úllnkovala v Nemecku, Poľsku, Juhoslávii, Taliansku, teskoslovensku a USA.
V súčasnosti Hje v Bratislave.
·
Prečo

a kedy ste sa rozhodli emigrovať

z Československa'?

Ako o rganizátorka na če l e zakázaného
pro testné ho pochodu proti vstupu vojsk Var.š avského paktu v Bratislave (január 1969) dostala som sa na č i ernu listinu ministerstva
vnútra . Ministerstvo kultúry zabllvilo môj
pas, čo zn ame nalo sto p .možnosti vyce s tovať
za za hra ni čn ý mi ko ncertmi , ale aj do Mníchova na Hochschule fiir Musik, kde som mala práve o d l . 1O. 1970 n ast úpiť na postgraduálne štúdium (DAAD št ipendium som získala na medzinárodnej súťaž i v Mníchove v septembri 1969). Rozbie hajúcu ko nce rtnú čin 
nosť mi od roku 1972 zastavili , ak nespomeniem vystúpenie v Náchode (1974) v rámci
Národného festivalu komorných hudieb, kde
som získala medailu Slávy Vo rlovej, vystúpenie v rámci konfe(encie na počesť pro f. Kresánka, nahrávky v rozhlase . Koncertne som
sa nemohla realizovať viac ako l O rokov.
Viackrát ma pre moje "kauzy" vypočúval i :
.za preklad Solženicynove j knih y Odkaz z exilu , vydanej pôvodne BBC Lo ndon v samizdatoch ; pre spoluprácu s moj ím býva lým p rofesorom fi lozofie Milanom Šimečkom a jeho
m anželko u. Styri roky znemožňovali úradyna jmä U niverzita Ko me nského , mojej dcére
Ju liane Mrázovej i mne výjazd za o tcom , ktorý žil v za hra ni č í. V auguste 1984 sme s dcéro u cez Juhosláviu od išli do Talians ka , odtia ľ
do USA . Tu ma p rvý polrok sponzorova l
First Prcsbyterian C hurch v Arlingtone (som
dcéro u evanj elického organistu). Beho m

dvoch týždňov mi našli zamestnanie u fi rm y
Barnes-Associates Structural E ngineers inc.
ako technickej krcsli č k e- darovali mi klavír ,
po 7 mesiacoch auto. Krátko som pôsobila
v D atabanke v Dallase (compute rové spracovanie dát), ako orga nistka a vy učova l a som
francúzStinu na strednej ško le . Po roku som
začala koncertovať. Ž ila som v slobodno m,
podporujúcom a žič li vo m prostredí. Mo hla
som sa tu presadiť vý luč n e vedomos ťa mi a výsledkami vlastnej p ráce.
Ako ste sa dostali na univerzitu?
Po .,aklimatizácii" (k ultúrnom - pre E urópana - šoku a v e ufórii zo slobod y mysle nia
a konania) som získala priaznivý o hlas na
koncertné vystúpenia. Prihlásila som sa na
ko nkurz s ú časťou všetkých štátov USA , na
post docentky U niverzity v Daytone (súkromnej kato líckej , v poradí významnosti na
8. mieste v USA) . Je známa svojou liberálno u
tradíciou. Vedenie katedry si vyžiadalo nahrávky, zoznam koncertnej činnosti , vedeckej činno sti , osvedče ni e o štúdiách a praxi.
Spomedzi 86 uch ádzačov vybra li troch finalistov - kandidátov o miesto pozvali na konkurz . Spoč íval v dvoj hodinovom pedagogickom i ko ncertnom vystúpe ní p red študentmi
aj pedagógmi hudobnej katedry i vede ním
univerzity. Absolvovala som i hodinový teoret ický pohovor s d eka nom (archite ktom)
i re kto rom (m ate matiko m a kat olíckym kanoniko m). Ko nkurz som jed n ozn ačn e vyhrala.

V zahraničí ste pokračovali vo vedeckej
a publikačnej činnosti. Vy§la vám publikácia
The Piano lnterpretation in the 17th, 18th and
19th Centuries- Stúdia teórie a praxe originálnych dokumentov.

a konferencii v Sa n Francisku spolu s neznámymi sk ladbami z posledné ho obd obia. Rezu lt át je v pozvan í účink ovať ' v newyorskej
Carnegie Hall.

Bo la vydaná v jednom z desiatich šp i čko
vých vydava t eľs ti ev USA - McFerland
v 1991, za manuskript druhej polovice tej to
pub likácie ma menovali docentkou a vedúcou
katedry klávesových nástrojov. Vr. 1988 som
habilitovala. Kn iha pojednáva o vývoj i interpre t ač n ých estetík , klavírnych metód najvýznamne jších sk laclatc l'ov, klaviristov i teoreti kov 18. a 19. s t oročia. Z priamych aj nepriamych prameňov ( po ľskýc h , francúzskych , nemeckých , ruských), za ktorým i som cestovala
do Európy som postupne získavala podklady
pre prácu , v ktorej kriticky hodnotím prínos
i retardačné tendencie Coupcrina, Bachovcov , T ii rka , Mozarta, Chopi na , Liszta, Ku llaka i známeho francúzskeho teo re tika M. Lussyho. Pokúšala som sa rekon štr uovať o. i.
pravdepodobnú u čebnú metódu C hopina.
Cieľavedomým výberom hudobnej literatúry
budoval u budúceho muzikanta všeobecný
hudobný horizo nt. Vš ím am si aj estetiku interpretácie Chopinových diel. lnferovala som
Lisztovu u če bnú stratégiu a klavírnu m etód u
na základe denníkov francúzskej autorky Augusty Boissier. Potenciálny zá ujem o vydan ie
tejto publikácie je d osi aľ v Aténach , Milane ,
Lo ndýne a Paríži. Jednotli vé eseje vydajú periodiká v Stock ho lme, l PTA v Lo nd ýne , C lavier a Piano Quarterly (USA) ešte v tomto roku . Priama objednávka je u: McFe rland Company, I ne., Publishe rs, Box 611, Je ffe rson NC 28640, USA. Referát o Lisztovi som
predniesla na Medzi národnom fes tivale

V Česko-Slovensku som účinkovala sólovo
(reci tá ly), komorne, v rozh lase a te levízii ako
só listka so SOČRom a SF. Frekvencia m ojich
amerických vyst úpení bola hustejšia a m á stálc stúpajúcu tendenci u. S mimo riadnym o hlasom sa stretla v USA premiéra multimediálne ho proj ek tu (d ivadelnej kreácie) Obrázky
z výstavy. V septembri 1990 som ju sce náristicky a režijne realizovala na daytonskej univerzite (8 000-dolárový projekt). Ide o m~,>
dcrný pe ndant ideí Gcsamkunstwerku R .
Wagnera v 20. storoč í s computerovým a laserovým umocnen ím. V projekci i abstraktných
obrazov Va~i la Kand ins kého, svetiel, fa rieb
a ich špeciálnych pohybov pomocou divad el'nej techniky sa rytm us a farebnos ť Musorgs kého hudby dostávajú do inej súvislosti. inej
syntézy. Musela som hra ť aj klavírny part.
Významné só sólové recitály v Oxforde, Wilberforce , Denevri , Dallase , Fort-Worthe ,
Boulderi, New Yorku (máj 1992) R íme (júl
1992). Na žiad osť umeleckej rady v Carnegie
Ha ll (New York) som pred nies la celoveče rn ý
recitá l ako prvá z Česko-Slovenska (neskorý
Liszt , Skriabin , Bartók , Cage, tiež newyo rské
premiér y stredoe urópskych autorov - G.
Baczewicz, K. Slavický) aj opusy B. Smetanu . Na rímskom fe stivale som absolvovala
5 koncertov ako sólistka a komorná partnerka troch amerických ó listov, kde ma pozvali
i na budúci rok.

Aká bola vaša

ďal š i a

koncertná

č innosť?

Pripravil VLADIMÍR čfžiK

Neohrozená kráľovná koloratúry
Keď pred necelým ro ko m, pri prflcžitosti
triumfálneho návratu Edity G ruberovej na
bratislavské koncertné pó dium , padla azda
neskromná otázka o prípadnom o pe rno m
hosťovaní , um elk yňa sa jej e legantne vyhla.
Niet však ľahšej možnosti k stretnutiu s javiskovým majstrovstvom superstar slove nského
pôvodu , ako zacest ova ť si d o Viedne a navštíviť tamojšiu Státnu operu .
Donizettiho Lucia di Lammermoor , uvedená v polovici septe mbra v sérii troch veče
rov ako obnovené naštudovanie inscenácie
z roku 1979, je k to mu ideálnym d ôvodom .
Titulná postava tejto bel cantovej opery patrí
k Gruberovej najprofilovejším , ba m ožno
povedať , že sólistka je dnes v teré ne tali anskej lyrickej koloratúry absolútnou kráľo v
nou. Hoci jej aktuálny repertoár smeruj e
k Donizettiho Marii Stuarde a Rossiniho Semiramis, hoci farbo u a volume nom hlasu , bez
technických problémov , č i stôp nám ahy exceluje i v dram atickejšom o dbore, nazdávam
sa , že jej najvlastne jšou parketo u je stále bel
canto lyrické . Lucia ma v tom znova presvedčila.

Koncepcia postavy je vede ná v rovine subtílneho a emotívne nuansového výrazu , v po lohách plachosti a romantickej dievče n s kej
· zraniteľnosti . Pevné a nad ensemblo m prenikajúce -kovové tó ny sa objavuj ú v sexte te
a všade tam , kde m á part Lucie z hudobného
hľadiska dom in ova ť . Ume leckým vrcholom
je veľká scéna šialenstva , ktorá je v G ruberovej podaní skutočne n epre ko n ateľná. Prevláda v nej introvertná výrazová exprcsia, tva ro-

vaná celo u stupnicou pria m pav u čin ových odti eňov. Predpo kladom pre ich vyj adre nie je
skvelá technika , ko loratúrna ekvi libristika ,
nie však p rázdna a bezváhová , ale obsahovo
a psycho logicky motivovaná. Finesy, a ko trilok v najvyššej polohe , d lhé p ianissimové frázy, in t onač n e o krajové tóny, ozdoby a skoky,
to sú charakteristiky Gruberovej umeni a ,
umenia profesio nálnej extra triedy .
N ik z partnerov Edity Gruberovej to nemá
ľahké. Na druhej strane , jej osobnost' inšpiruje, d iri genta i sólistov . A lberto Cupido (Edgardo) patrí síce v odbore ta lianskeho spinto
te nora k vedúcej d esiatke, nie je však typom,
ktorý zaujme mimo riadno u farbou , či ušľach 
til osťou mater iálu . Je ho jasný a vo výške svetlejší hlas je však dobre posade ný, rezo n ančný
a s do nizettiovsko u kantilé nou si celkom rozumie. Paolo Gava nelli , znám y slovenské mu
publik u a ko Nabucco zo zvolenských Z H Z,
bo l spoľah li vým Enricom s barytonálnym kovom i razantno u výško u .
Do n e ľa hkej pozície , vyplývajúcej z Gruberovej vyhranenej ko ncepcie titulné ho partu, sa dostal austrálsky dirigent John Neschling , zodpovedný za o bnovené naštudovanie. Svoje j úlohy sa zhostil so cťou , pre ukázal
citlivý inštinkt pre sled ovanie výrazovej krivky protagonistky i pre architekto niku celého
predstavenia. Treba dod a ť , že p rodukcia režiséra Bo leslawa Barloga i napriek svojmu veku je stále vhodným , klasicky či s t ý m prostreďí m pre uplatňova nie ve ľk ých vokálnych kreácií.
PAVEL UNGER

Edita Gruberová v Lucii dl Lammermoor.

Snímka archív autora
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45. medzinárodná sút'až PRAŽSKÉ JARO, člen Svetovej fed erácie medt.inárodných hudobn ých sMaží v Ženeve. sa uskut oční v do he od 2. do 13. máj a 1993 v Prahe v odboroch
KLAVÍR a SLÁCIKOV É KVARTETO
Súťaž je určená pre umelcov všetk ých národ ností, ktorí:
a) splňajú vekový limit
KLAVÍR - ~O ro kov , t. j . ~ú narodení po l. 5. ! 96~ vrátane,
SLÁCIKOVI~ KVARTETO - 130 rokov, t.j. vekový súčet členov ~úbo ru k l . S. 1993
vrátane
b) v medzin árodnej hudobne j &llťaži Pražské jaro dosiaľ nezískali v pdslu~nom odbo re l.
cenu.
Záujemci sa môžu formou vyplnencho formulára prihlásiť na adresu:
Mezinárodn í hudební so ut čž Praž~ k é jaro
llellichova IR
l 18 OO Praha l

e

10. medzinárodná klavírna sút'až ROBERT CASADESUS sa uskutočn í 7.- 15. augusta
1993 v Clevlande. J e prístupllá interpretom vo veku 17 -32 rokov. Prih lášky na súťaž mu~ia
byť odosl<~né do 15. ma rca 1993. Podmienky. adresa a podro bnosti sa môžete dozvedjeť
v redakcii H Ž..

e 32. ročník celoštátnej hudobnej súfažc O cenu Beethovenovho Hradca s medzinárodnou

účasťou v odbore VIOLONCELO a SLÁČIKOVÉ KVARTETO sa u~l-.utoční v dňoch l l .
- 18. júna 1993 na zil mku' llradci nad Moravicí. Súiaž je určená všetk ým mladým hudo bníkom- žiakom ZUS. konzervatórií , vysokých škôl. ale aj súkrom ne ~tudujúci m . Su ťaž je
rozdelená do dvoch vekových kategórií. Kt~nd idát !-.u diíu ;úiažc nc~mie dovŕW vek 19 rokov v l. kategórii a .\0 rokov v ll . kategórii. Prihl tíška do ~úillže na for mulári musí byťyo
riadatefovi dllruče n il najneskôr do 2R. ľcbru{mt 1993. Bližšie info rm ;íeic v red akcii HZ.

e

l l. med zinárodná sút'až Roberta Schmmmna, člen Svetovej federácie medzinárodných
hudobných súťaží v Že neve, ~a u~kutočn í v Zwickau (SRN) v dňoch 4. 13. júna 199~
v odboroch KLAVIR a SPEV.
Súťaž je určena pre umelcov všetkých národností , ktorí sú:
klaviristi - naroden í vr. 1 96~ a nc-.kór
speváci- narodení v r. 196 1 a nc~kôr
Prihtášky musia byť odo~lnné do 15. apríla 1993. Podrobno sti o súťati ú~kate v redakcii
ll Ž..
.
l

Došlo do redakcie
Nové Vianoce ( IO vianočných piesní vybral a pre klavír upravil l. Valenta)
vyd. Valenta
Ivan Valenta: Keby ste si podali pohár
vody... (Tri piesne pre stredný, vyšší
hlas a klavír na duchovnú poéziu M.
Rafajovej) vyd . Valenta
Ivan Valenta: Najkrajšie menuety z Uh·
rovca pre klavfr , vyd. SHF
Jaroslav J ežek: Bugatti step štvorručný

klavír arr. M. Súr, vyd . SHF
Roman Berger: Pokánie pre husle a kla·
vír
Adagio Il., vyd. Sl IF
Pavel Haas: Quintetto per liati op. 10,
partitúra a party. vyd. Tempo
Pavel Haas: Štúdie pre sláčikový orches·
ter, partitúra, vyd. Tempo

Jan Jlrtiek: Alflbeto provtsorlo pre

7. október
SND Bratislava - J. O ffe nbach: Hoffman nove poviedky (19.00)
NS Bratislava - J . Strauss: Cigánsky barón
( 19.00)
Spevohra JZ PreSov - O. Fcľcman: Stará komédia (19.00)
8 . október
SND Bratislava - balet, ( 19.00)
DJGT Banská Bystrica - A . Ovofák: Rusalka
( 19.00)
Spevohra JZ PreSov - O. Fcľcma n : Stará komédia (19.00)
9. október
SND Bratislava - Ko ncert z tvorby A . Ovofáka ( 19.00)
IO. október
SND Bratislava - J . O ffe nbach: Hoffmanno ve poviedky ( 18 .00)
DJGT Banská Bystrica - J. Offe nbach: Orfeus v podsvet í ( 19.00)
Spevohra J Z Prešov - R. Friml : Krá ľ tulákov
(19.00)
ll . október .
NS Bratislava - L. Tolcvay: Evanj elium
o Márii ( 19.00)
Mirbach Bratislava - Komorný koncert spolku slov. skladateľov SH Ú ( 10. 30)

OPUS
U -HUDOBNÉ VYDAVATEĽStvO

flautu sólo. vyd . Tempo

akciová

O ČOM
tD

13. október
SND Bratislava - balet ( 19.00)
NS Bratislava - L. Tolcvay: Evanjelium
o Márii (19.00)
Hudobná sieň Bratis. hradu - Koncert v rám·
ci cyklu Hudba a barok (K roku Stredoeu·
rópskeho baro ka , 19.30),
A . Zúri ková , M. Beňačková
DJGT Banská Bystrica - G. Bizet: Carmen
( 19.00)
Spevohra JZ Prešov - Suchý - Slitr: Sesť žien
He nricha Vlll. (19.00)
14. október
SND Bratislava - G. Verdi : Nabucco ( 19.00)
IS. október
SF KoSice - Ko ncert pri priležitostí otvorenia
rakúskej kn ižnice v Košiciach; F. Schubert,
R. Staar, W. A . Mozart: ( 19.00)
SF, J . Sivo - husle , ( Rakúsko), dir. J. Wil·
dner ( Rakúsk9)
Spevohra JZ Prešov - O. Fefcman: Stará ko·
média
16. október
SND Bratislava - G. Verdi: La Traviata (prvá
premiéra , 19.00)
17. októ ber
SND Bratislava - G. Verdi : La Traviata (druhá premiéra, 19.00)
18. október
NS Bratislava - F. Lehár: Ach tie ženy...
(19.00)
Mirbach Bratislava - Ko morný ko ncert spol·
ku koncertných umelcov SH Ú (10 .30)
19. október
SND Bratislava - G. Verdi: La T raviata (tre·
tia premié ra , 19.00)
NS Bratislava - E . Kálman: <:;ardášová prin·
cezná (19.00)
20. október
SND Bratislava - A . Ovofák: Rusalka(l9.00)
Hudobná sieň Brat. hradu - Ko ncert v rámci
cyklu Hudba a ba rok (k Roku stredoeurópskeho baroka) E. Bláhová - so prán, Slo·
venské klavírne trio , F. Kli nda - o rgan
21. október
SN D Bratislava - balet ( 19.00)

PíAE·

~

spoločnosť

Mlynské nivy 73
827 99 Bratislava
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Októbrové 8. číslo časopisu MUZIKUS, ktoré vyjde v priebehu
októbra prináša o. i. tieto materiály:
SONO - pohľad do štúdia
Gitaroví velikáni - Ritchie Blackmore
Ako sa ozvučuje "LES MISERABLES"
Poobhliadnutie - Miles Davis
Testy: Kawai FS 2000
Gitarové efekty Dunlop
Klávesy Casio CT-700
Procesor Digitech DSP-16
Notator l. l . ll.
Činely Meinl
a ďalšie články.

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 vynikajúcich podmienkach interpretom
všetkých žánrov realizáciu ich ambícií , ktoré budú splňať umelecké, kultúrne i kom erčné ciele.
- OPUS chce naďal ej potvrdiť svoju n eodmysliteľnú
účasť na Bratislavskej lýre a spolupracovať s ňou
v najrôznejších formách .

UPOZORNENIE
Oznamujeme nulm čitateľom a spolupraoomRI.om, ie sme sa presťaho\'all
a prosfme, aby sl poznamenali nuu novú
adresu:

Devízou dnešného OPUSU sú moderné nahrávacie štúdiá, ktoré spÍňajú najvyššie kritériá nahrávacej techniky a odborníci na najvyššej profesionálnej úrovni.

REDAKCIA HUDOBNÝ ŽIVOT
~pltálska JS
SlS SS BRATISlAVA
Tel. 49 94 60, S7l Sl

Fax: 4903 9S

Pokračovanie

reportáže M. Juríka Letné putovanie za hudbou
R.
pre nedostatok miesta uverejníme v nasledujúcom čísle.

Dlhoročn á vydavateľská skúsenosť,

a najmä rozsiahle katalógy , žánrové bohatstvo katalógov na
vysokej umeleckej a grafickej úrovni umožnili
OPUSU v rámci exportnej činnosti dostať sa na
svetové trhy. Tieto si chce OPUS v nových dimenziách udržať a rozš íriť.

