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NOVEMBER 
Roky sme ho mímall vždy f tých istých 

farbách. šedltý, hmlistý, s ponurými rá
nami a trpkou nostalgickou fôňou chry· 
zantém. So nlečluunl, tichou modlitbou a spomienkou na neprftomných. Až kým 
prišiel iný. Práfe pred troma rokmi. Vte
dy sa do j eho znak(l dostali ďalšie, cel
kom nofé symboly. NP~nestla zohrlefall, 
rána sa zdali by( teplejšie a jasnejšie. Vte
dy sa nofember premenil na Nofember. 
Nežný. Vel'l'etotý. S notým znakom. Sym
bolom Slobody_, 

Ubehli tri krátke roky. Krátke na to, 
aby sme zmúdreli do Demokracie, ale 
dosť dlhé na to, aby sme opáčili, pochopi· 
ll ako tá sloboda t'YZerá. Aby srne načer
pali jej nesmierne podoby. Ako chutí 
a luuD siaha. Samozrejme, každý podľa 
smje) predstary a limitu: Pre jedného sú 
to ot'l'orcné okná a d'l'erc do Sfeta. Ot'l'o
rené obojsmerne - 141 tam, 141 dnu. Pre 
druhého je to skfelá možnosť zbohatnúť 
- materiálne. Iný dýeha • felebf pocit 
znorilnlijdeného dôstojného člofečen
st'l'a. Ďalšiemu Sloboda ot'l'orila bránu 
áreštu, podala ruku násiliu, podmdu, 
k/amst'l'u, Intrige ... Aj to je (l'Ta)!) - Slo
boda ... 

Pri týchto nofembrotých témach mi 
neustále - ui treti rok - presrltá ako re
frén jedna krásna literárna sek'l'encía. 
Eplz6da z epopeje ľudského ducha -Ze
me iudf Sal nt Exupéryho. V sek, f /(torom 
tento kozmický humanista homrf o otro
ko'l'l Barkorl, po desaťročia poroby stále 
silne nallehafo túiiacom po slobode. Ná
hoda mu " púšti skrfžl cestu s ľuďmi, 
ochotnými a schopnými rykúpiť preňho 
slobodu od otrokárof - Maurof (" ne
preului.Zo'l'al i pri tom milosrdensl'l'o, tým 
menej sa doiadujúc fďačnostl ... "). A tu 
sa pointa mení na otázku. Jej otáznik sa 
mlá - sloboda. Tá, ktorá otrokofl Barko
"' na'l'rátl flastné občianske meno, jeho 
t'l'ár a dôstojnosť, prá'l'o rozhodnúť sa, ale 
lÚ zapochybo'l'ať, možnosť mliť si cestu, 
ale zárofeň nado.-šetko odhaliť, ako feľ· 
mi je odtrhnutý od Sfeta. -A úbohý, starý 
Bark mal odrazu bezradne prázdne ruky, 
pretože ot'l'oril náruč - slobode. 

(" ... Bol slobodný, nekonečne slobodný, 
že mal pocit, akoby ani neťaii/ zem. Chf· 
bala mu fáha ľudských nťahof, ktoré 
sťažuje pohyb, chýbali mu slzy, rozlúčky, 
týčlt.ky, radosti, fšetko, čo pri každom 
geste člofek buď iiri, alebo ničf, tisíce 
pút, ktoré ho splij/ÚÚ s druhými ľuďmi 
a dodáf/ÚÚ mu fáhu. Ale ťažilo ho tisíc 
nádejí ... ") 

Tak teda sloboda a j ej tlsfcoro pod{Jb ... 
A niekde f prítmí striehne dezilúzia. 
Keď sme sforní stáli na prahu neiného 

No fem bra, fšetcl sme "eufórii ferlll. Na
priklad lÚ f podobu no'l'ého, slobodného 
člofeka. tl}úceho a súZ'I'Učne roZl'(}/Úúce
ho s'l'o}u krásu a dobro ... Po troch rokoch 
úpieme nad presilou zločinof. Agresie, 
zloby a násilia ... ČO proti tomu, Boie!? 

( ... možno, i e len f zárodku hľadať s/o
fO, nápef, záblesk me/6dle, f ktorej drie
me sila. Schopnosť prekonať zlo. Možno 
treba znoru hľadať člo'l'eka. Objarlť Zem 
ľudi.) 

LÝDIA DOHNAWVÁ 
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Opäť máme laureáta 
Od l. novembra tohto roku sa bude 

s menom sólistu opery Slovenského ná
rodného divadla Martina Babjaka spájať 
významný fakt: stal sa laureátom reno
movanej medzinárodnej speváckej súťa
že Luciana Pavarottiho. Fakt, ktorý po
tvrdzuje kvality nášho 32-ročného bary
tonistu a otvára mu dvere do sveta . 

Martin Babjak postúpi l do finá le súťa
že vo Philadelphii po prvom úspechu 
v talianskej Modene, spolu s ním sa 
v USA v druhej polovici o któ bra stretlo 
ďalších l98 spevákov z celého sveta. 
Najprv sa uchádza li o účasť na galakon
certe {každý spieval jednu či dve á rie, 
Martin Babjak áriu z Favoritky), na kto
rom sa rozhodovalo o laureátoch. Náš 

Každý deň festiva lu patrilo prvé vystúpenie 
slovenske j jazzovej skupine. So starým en
semblom , a le s novým obsadením sa na ňom 
prezentoval gitarista Andrej Šeban a ASH 
Band (23. IO.). V porovnani s predchádzajú
c im zameraním sa súčasný ASH Band preo
rientoval na rock a rhythm and blues, ktoré 
sa sta li jeho východiskami . Tak sa vlastne 
mohli prejaviť m yslenie i podvedomie Andre
ja Seba na v plno m rozsahu , pretože je to gita
rista s hard rockovými ,.koreňmi ''. J eho hra, 
sóla , boli úprimnejšie, prirodzenejšie . ako 
keď sa snažil v staršej zostave improvizovať 
v jazzrockovom duchu John McLaughlina. 
Konečne sa objavilo i jeho inte le ktuálne cíte
nie a to v harmó niách skladieb a v premysle
ných improvizáciách , ktoré s(r pre jednodu
ché ho rockera miestami až vyšpekulované. 
Skoda len , že si z jazzu neodniesol prirodzenú 
tvorivosť hudobníkov navzájom medzi sebou 
a nesnažil sa ju vniesť d o h udby ASH Bandu. 
Veľmi zaujímavo a príťažl ivo totiž zne li úse
ky, keď sa navzájo m pohrávali s mo tívom gi
tarista a basgjtarista Marek Minárik. Ich vy
stúpenie sa ~talo jednoznačne sólo m pre gi ta-

Vinx 

barytonista spieval na galakoncerte (do
vedna na tento záverečný koncert jury 
vybrala 57 spevákov)- a získal prestížny 
titu l lau reát. Opäť teda vo Philadelphii 
zaznel pojem Bratislava, Slovensko, 
opera SND. Pripomeňme si, že Martin 
Babjak je tre tím laureátom súťaže, pred 
ním si titul vyspievali Jozef Kundlák 
a Ľubica Rybárska. Tohto roku L. Pava
rotti vymenoval 37 laureátov . 

(nl) 

rist u v priebehu celého ko ncertu a o~tatní hu
dobníci sa takmer vôbec nedosta li k slovu . 

Po ukončení štúdia na Berklee School of 
Mu;ic v Bosto ne sa vrátil do Bratislavy hráč 
na bicie nástroje Pavol Kozma (25. IO.). Z no
va tu zostavil skupinu , s ktorou ~a predstavil 
aj na BJD '85. Treba však povedať, že ich 
hudba , ba ani hra buben íka sa odvtedy veľm i 

nezmeníla. Všetko v štýle fusio n music s e lek
trickým soundom , miesta'mi až s ,.rockovým 
zvukom" gita ry , s použitím syntezátora, fun
ky rytmom a v jeho napätí a drive prepraco
vané niekto ré pasáže. Pavol Kozma zostal 
rovnako temperamentný, pritom však úspor
ný hudobník , rozvíj ajúci vo svojich improvi
záciách rytmické modely v evolučnom priebe
hu . Pre kvapením a zárovcr) príj emnou spo
mienkou bola skladba Blue Metal, kto rú si 
s hudo bníkmi zahral gi tarista František Grig
lák z bývalej Fermáty (Pavol Kozma je jede n 
z jej zak ladateľov spolu s F. Griglákom), 
predstavujúcej v 70 . rokoch to najlepšie z his
tórie ~lovenského rocku. Žiaľ. rozličné naráž
ky z úst hudobníkov na pódiu - Andreja Se
bana a Pavla Kozmu, či už k dramaturgii fcs-

Snímka J. Uhllarik 

Peter Lipa - spiritus mo'l'ens BJD •.• 
Snímka J. Baran 

tivalu , a lebo navzájom medzi sebou , nesved
čia o to le rancii, či vzájo mnej úcte v rámci 
,.slovenske j hudobnej vzájomnosti". 
Podľa môjho názoru šancu na prezentáciu 

na veľkom festivalovom pódiu pre mrhal Big 
Band Radio Bratislava (24. 10.). Spomínam si 
na ich posledné jazzové ko ncerty, na kto rých 
bolo zjavné, že sa zlepšujú každým dr)om. 
O to viac ma zarazila nesú hra orchestra , jeho 
nedisc ip l inovanosť, zvuková nejednotnosť 

jednotlivých dychových sekcií (do istej miery 
to bolo zapríčinené i zlým ozvučením), ne
presnosť a necitlivosť rytmickej sekcie. Tento 
prvotný dojem trochu zachránili sólisti - Du
šan Húščava , Pavol Zajaček, Michal Motýľ ... 
Snáď až ku ko ncu ko ncertu sa orchester do
stal trochu ,.do fo rmy" , keď hral "usadené" 
skladby, ktoré má v repertoári už dlhšie. · 

The Ambassadors z USA, a lebo The Band 
Of The United Sta tes Air Forces (25. lO.) uká. 
zal, že všetky uved ené výhrady možno preko
nať a naopak zo vzájomnej súhry, disciplíny, 
precíznej práce so so undom , dobrej rytmiky 
možno vyťaži ť maximum. The Ambassado rs 
znel tak trochu ako orcheste r Glcna Mi lle ra. 

pokračovanie na 3. str. 



INFORMÁCIE 

Vo štvrtok 26. novembra 1992 o 10.00 hodine sa v Zichyho paláci 
(obradná sieň) v Bratislave, Ventúrska ul. č. 13 uskutoční 

USTANOVUJÚCE 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE 
SLOVENSKEJ HUDOBNFJ RADY 
Z návrhu štatútu vyberáme: 

Slovenská hudobná rada (ďalej len SHR) je dobrovoľné streš
né združenie všetkých organizácií pôsobiacich v oblasti hudob-
nej kultúry na Slovensku. . 
SHR je samostatnou právnickou osobou a je autonómnou mi
movládnou organizáciou. 
SHR je národnou sekciou Medzinárodnej hudobnej · rady/ 
UNESCO. . 
Hlavným poslaním SHR je najmä: 
dbať o rozvoj všetkých foriem profesionálnej a záujmovej hu
dobnej kultúry v Slovenskej republike, koordinovať úsilie všet
kých členských organizácií pri plnení svojho poslania a záro
veň plne rešpektovať ich nezávislosť, v rámci koordinácie čin
nosti uplatňovať záujmy členských organizácií voči štátnym 
a iným orgánom a organizáciám vo veciach hudobného .života, 
najmä jeho infraštruktúry. 
Členstvo v SHR je dobrovoľné - kolektívne a čestné (kolektív
ne, individuálne). Členmi SHR sa môžu stať hudobné a kultúr
ne inštitúcie, hudobné spolky, záujmové a regionálne združe
nia. 
V prípade záujmu o návrh Štatútu SHR, prípadne prihlášky 

o vstup do tejto organizácie, prosíme, aby ste sa písomne alebo 
telefonicky ohlásili na Slovenskú hudobnú úniu, Michalská 10, 
815 36 Bratislava, tel.: 07/33 52 91 a fax: 07/33 Ol 88. 

V Prahe zomrel vo vek u 82 rokov jeden 
z medzinárodne uznávaných ume lcov zboro
vej oblasti , prof. Dr.h.c. Josef Veselka, dlho 
ročný šéf Pražského filharmonického zboru 
(od r. 1959) . Moravský rodák prof. Vesc lka, 
pôvodne profesor klasickej filológie, žiak 
He lfcrtov v hudobnej vede , začal svoju ume
leckú dráhu ako hudobný pedagóg a dirigcrit
ský odchovanec Stei nm~nnov. Na Janáčko
vej akadémii v Brne a na p ražskej AMU vy
chova l rad dnes uznávaných zbormajstrov 
a dirige ntov. Bol zakladate l'om Akademické
ho peveckého sdruže ní Moravan, s ktorým 
vypestoval originál nu interpretáciu klasickej 
polyfónie a modernej svetovej li teratúry. Mal 
vel'kú zásluhu na šíren í súčasnej zborovej 
tvorby tak svetovej ako i českej a slovenskej . 
Svoj od born ý rozhľad uplatňoval tiež ako au
tor odborných statí a hudobných krit ík. Spo-
lupracoval s niekto rými zahraničnými diri- Snímka archív HŽ 
gc ntmi (Sawall isch), v záverečnej fáze ume-
leckej činnost i bol angažovaný ako zbormaj- udelený Masarykovo u univerzitou v Brne 
ster na rfmske j Accademii Santa Cecilia . Za čestný doktorát vied o umení. 
celoživotné zásluhy bo l t. r. pro f. Vcsclkovi J, V. 

Vážení čitatelia, 
prinášame citát z listu našej stálej čitatel'ky: 

••• odoberám už dlhší čas Váš časopis. Som s ním Yeľmi spokojná. Prečítam ho \'Ždy 
celý, páči sa mi. Chcela by som Vám touto cestou za Vašu prácu poďakoYať. Nado
Yšetko na sYete mám rada operu a preto Yítam každú Vašu správu z domoYa i zo 
sYeta. 

Vážení pria telia, želám Vám peYné zdraYié, tl'orivú atmosféru, Yšetko to najlep
šie a aby Váš časopis prinášal i naďalej čitatel'om radosť a potešenie. 

l)r. Milada KozáčkoYá 
Pardubice 

UPOZORNENIE 
Opät' sme•sa presťahoYali. Tentokrát l e n v rámci budovy vydavatel'stva OBZOR 

na Špitálskej ul . 35- z t retieho na piate poschodie. Naše telefónne číslo sa vš~k zme
nilo. 

Ctení naši čitatelia a priaznivci! 
Do redakcie Hudobný život sa dovoláte cez Óísla 

49 03 06 
572 51 , linka 57 

ZO ŽIVOTA SHÚ 
V sobotu 5. septembra 1992 sa zišli členo

via Spolku hudobného folklóru, aby pred Val
ným zhro maždením Slovenskej hudobnej 
únie zhodnotili výsledky svojej p ráce od zalo
ženia Spolku v marci 1990 až doteraz. Na
priek tej to relatívne k rátkej dobe i všetkým 
zložitostiam , k to ré priniesli celospoločenské 

zmeny, našiel si Spolók svoje pevné miesto 
v štruktú re nášho hudobného života. Jeho 
vmik bol pre celú oblasť pro fesionálneho fol
kló ru významný najmä p reto , že vo Zväze 
slovenských skladateľov a konce rtn ých umel
cov bol hudobný fo lklór , ako súčasť Tvorivej 
komisie zábavnej hudby, vždy svojim spôso
bom na okraj i záujmu. Z vedomia, že hudob
ný fo lklór je umením , ktoré vyrastá z celoná
rodnej hudobnej kultúry, celkom prirodzene 
vyplynulo rozhodnutie zotrvať v Slovenskej 
hudobnej únii, ktorá vznikla združením všet
kých tvorivých pracovníkov v o blasti vážnej 
hudby. 

Po počiatočnom období , keď Spolo k pri
pravoval svoje stanovy, fo rmuloval svoje po
slanie a základné ciele svojej činnosti , patrí 
k p rvým významným aktivitám uskutočnenie 

' seminára k problematike hudobného ško lstva 
v oblasti hudobného folklóru , ko ncert fo l
kló rne j hudby v rámci prehliadky Nová slo
venská hudba 1990, na ktorom odzne li nové 
sklad by 15 autorov a vianočné koncerty. Spo
lupráca s umeleckým školstvom a snaha o je
ho za inte resovanie do sféry hudobného fol
klóru, ostáva natrvalo v centre pozornosti 
Spolku. Pravidelne Spolok spolupracuje s or
ganizátormi folk lórnych fes tivalov, súťaží 
a prehl iado k, na ktorých part icipuje nielen 
odborne, ale podľa svojich možností i finan
čne. Za všetky sp9me nicm aspoň celosloven
skú súťaž v speve l'udových piesní Zorničkin 
slávik. Každoročne udeľuje Spo lo k hudobné
ho fo lklóru spolu so Slovenským hudobným 
fondom Cenu Pavla Tonkoviča za tvo rivú 
a organizátorskú čin nosť v oblasti hudobného 

ORGANiZÁTORA 

HUDOBNÉHO 

ŽIVOTA 
Kultúra nie je mysli teľná bez p ro fesionál

nych organizátorov umeleckého života. Túto 
pravdu dokázal Vladimír Horváth , ktorý sa 
pričin i l o to, aby sa po druhej svetovej vojne 
koncertný život na Slove nsku pevne sformo
val a vytvoril si svoje publ ikum. V týchto 
dňoch sa dožil 80 rokov. Narodi l sa 7. novem-
bra 1912 v Trenči ~nskej Teplej . V ro ku 1933 
maturoval na gymnáziu v Trenčíne . Jedenásť 
ro kov ( 1937- 1948) bol hlásateľom v Sloven
sko m rozh lase a venoval sa závodne stolnému 
te nisu , 1940-1943 bol kapitáno m slovenské
ho národného mužstva, 1946- 1947 p redsedal 
Československej asociácii sto lného tenisu 
a v roku 1948 ako ne hrajúci kapitán doviedol 
v Londýne československé stolnotenisové 
mužstvo k titul u majstra sveta. 

Od roku 1949 sa Vladimír Ho rváth plne ve
noval rozvoju slovenského hudobného života 
na úseku koncertného života . P racoval v Hu
dobnej a artistickej ústredni v Bratislave, o r
ga nizoval ko ncerty a napomáhal prenikaniu 
slovenských interpretačných umelcov do za
hraničia . Zaviedol systém aborientných ko n
certov, ktoré sa uskutočňovali v Ko ncertnej 
sieni Slovenského rozh lasu na Vajanského 
nábreží v Bra tislave a netrpeli návštevnícko u 
krízou. Stál v pozad í le tných hudobných fes
tivalov - hudobné le tá, ktoré sa po mieste ich 
dovtedajšieho ko nania v Trenčianskych Tep
liciach uspo radúvali každý rok v inom kraj 
sko m meste: 1951 v Banskej Bystrici, 1952 
v Košiciach , 1953 v Ž iline a Marti ne . 1954 
v Nitre , 1955 v Prešove a v roku 1956 v Pieš
ťanoch , kde Sil ich existencia zachovala. V ro
ku 1950 inicioval za loženie Bratislavskej hu
dobnej jari (predchodkyňa Brat islavských 
hudobných slávnost í) . 

fol kló ru. Spo lok má zastúpe nie v konzultač· 
ných po radných zbo roch Rad y Slovenskej te· 
lev ízie a Rady Slovenského rozhlasu , vo fon· 
de Pro Slovakia, v SOZA i OZIS. Napriek 
aktivite našich zástupcov . v poradných zbo· 
roch a stretnutiach s predstavitel'mi masmé· 
dií, ktoré iniciovalo Predstave nstvo Spolku , · 
poukázala diskusia na Val nom zhromaždení 
najmä na nespokojnosť s nepriaznivým sta· 
vom prezentácie hudobného fó lklóru (ale 
i celkove pôvodnej slovenske j hudby) v novej 
štruktúre vysielania SR a na takmer kritickú 
situáciu v STv. Jedno z uznesen í preto ukladá 
in iciovať r iešenie tej to problematiky v nad· 
väznosti na ochra nu práv auto rov a interprc· 
tov v SOZA a OZIS. 

Ťažisko všet ke j p ráce spočíva na Predsta· 
venstvc Spolku hudobného fo lklóru, ktoré sa 
schádza spravidla raz mesačne , ale podľa po
treby aj častejš ie. Predseda a podpredseda 
Spolku sú členm i Rady Slovenskej hudobnej 
únie. Valné zhromaždenie zvolilo Predsta· 
venstvo na ďalšie funkčné obdobie v tomto 
zložení : Ondre j Demo, Ivan D ubecký, Juraj 
Dubovec, Miroslav Duclík , František Matúš, 
Svetozár Stračina a Miroslav Smíd. Na svo· 
jom prvom zasadnutí si Predstavenstvo zvoli
lo za predsedu Svetozára Stračin u a za pod· 
predsed u O nd reja Dema. 

V najbližších d iíoch pripravujeme koncert 
folkló rnej hudby na prehliadke Nová sloven
ská hudba, ktorý je d ramaturgicky široko 
koncipovaný; odznejú na i\om nové skladby 
17 členov nášho Spolku. V d r'íoch 18.-20. de· 
cembra uspo riada náš Spolo k už tradične sé· 
riu vianočných koncertov. Tento rok ich pri· 
pravujeme s O rchestro m ľudových nástrojov 
Radio Bratislava a jeho sólistami a s hudob· 
no-tanečným súboro m Olšava z U herského 
Brod u. Uskutočnia sa v Kraj nom, Uherskom 
~rode a Bratislave. 

MARTA BEZNÁKOVÁ 

Snímka archív HŽ 

Od ro ku 1953 až do odchodu do dôchodku 
v roku 1977 pracoval ako ved úci ko ncertnej 
prevádzky v Slovenskej filharmó nii. Mal na 
starosti zložité sú !rol ie skúšok, ko ncertov, 
umeleckých zájazdov doma i v zah raničí. Cie
l'avedome a úči nne zvyšoval počet návštevní· 
kov ko ncertov Slovenskej filharmónie, pri
čom sa obracal na mládež a ško ly a koncerta
mi pre závody na širšiu oblasť potenciálnych 
záujemcov o vážnu hudbu. V Slovenskej fi l· 
harmónii zaviedol systé m abonentn ých kon· 
certov a vstupeniek so zľavou, čo prispelo 
k stabilizovani u návštevnost i. Bol pri zrode 
jedného z najvýznamnejších ale aj najpopu· 
lárnejšfch umeleckých telies - Slovenského 
komorného orchestra. Významno u súčasťou 
záuj mov Vladi míra Horvátha bola dokun1cn· 
tácia či nnost i Slovenskej filharmó nie. Yý· 
sledky tejto syste matickej , vytrvalej a mrav· 
čej práce zúžitkoval aj pri koncipovaní a zo. 
stavovaní dokumentačných publikácií oSlo· 
venskej filharmó nii (4 publ ikácie), Sloven· 
ského filharmonického zbo ru ( l publikácia) 
a Slovenského ko morného orchestra (1 publi· 
kácia). Vladimírovi Ho rváthovi, významné· 
mu o rganizátorovi koncertného života na S lo· 
vensk u praje me pri príležitosti životného ju· 
bi lea všetko najlepšie a vel'a životnej pohody. 

(pf) 
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dokončenie z l . str. 

Pracoval s dynamiko u, dosiahol jemné dyna
mické odtie nky a pestrú farebnú škálu zvu
kov. A ak sa k tomu pridá niekoľko vtipných 
nápadov trombónovej sekcie s komediálnym 
p lay-backom , počas ktorého trom bonisti si
mulujú hru a v skutočnost i je pasáž h raná 
trúbkami , majú obecenstvo okamžite na svo
jej strane . The Ambassadors síce nehýri veľ
ko lepými sólistami, ale ich interpre tácia je 
prepracovaná a poteši poslucháča , pretože 
v nej cftiť disciplínu , aká je vlastná aGi iba vo
j akom. ( Ide o Orchester le teckých síl USA 
v Európe.) 

Je dobré a zárovet) potešujúce vidieť skupi
nu a jej vývoj po niekoľkých rokoch. Takto 

Johny Thompson. 

to bolo v prípade Central Heating z Poľska 
(23. IO. ). Bola wm svedkom ich debutu v ro
ku 1989 na J azz Jamborcc vo Var avc a mala 
som možnosť porovnať ich hudbu s výkono m ~ 
na BJD '92. Hudobníci nielenže prekonali zá
kladné nedostatky v rytme, technike , ale sa 
i pre pracovali k ta kým jazzovým ,.faj novos
tiam" ako je tvori vosť a reakcie jednotlivých 
členov na nápad sólistu , vlastný repertoár, 
vytvá ranie originálneho štýlu hudobníkov, 
ako i k jemným detailom v technike hry -
napr . použitie s láčika pri hre na vibrafón. Ich 
hudba je komorná, int rovertná, moderný 
jazz je miestami obohatený o prvky fo lklóru 
v témach, či motívoch. Zvuk je je mný, hu
do bníci ho občas vedome nechávaj ú vyznieť' 
bez toho , aby za každú cenu muselo zaznieť 
sólo , ak sa práve neh rá té ma . Vtedy pripravu
je klavír s vibrafónom, ako jediné sólové ná
stroje, pri ,.zastaven í sa" na rytmickom motí
ve , nový nástup vášnivej pasáže. 

Trio Gregory Burk z USA, Robert Balzar 
a Jozef " Dodo" Sošoka (CS, 24. IO.) pred 
vied lo mode rný jazz so všetkými možnosťa
mi , kto ré môže hudobníkom v rámci ich 
vlastne j tvo rivosti poskytnúť improvizácia . 
Bo lo cftiť , že tu máme do činenia s hudobník
mi s vc l'kými skúsenosťami a bohatým jazzo
vým zázemím , pretože prešli ško lo u improvi
zácie v mnohých jazzových- skupinách. Aj 
keď to možno vyznie ako samochvála , p reto
že v tomto triu boli dvaja členovi a z do mácej 
scény, všetkých troch by som po prcdvcde
nom výkone zaradila med zi európsku špičku . 

(Škoda , že u G. Burka to nie je dosť dobre 
možné, pretože je Američan .) Pred inven
ciou a tvorivosťou tohto druhu , čcrpajúcou 
výlučne z danej té my, pred objavova ním rôz
nych zákutí a čarovných miest . ktoré téma 
poskytuje, musí mať rešpekt každý profesio
nál. 

Trochu ma sklamalo vystúpenie Jasper 
Van' t Hofa z Holandska a Boba Malacha 
z USA (23. IO.). Jasper Van ' t Hof tot iž medzi 
európsku špičku patrí už dávno svojím me
nom. Spomínam si však na jeho sólový kon
cert na festivale v Debrecíne '86. keď hral na 
klávesové nást roje. V Bratislave sa prezento
val v hre na klavír so saxofonistom Bobom 
Malachom. Ak porovnám oba koncerty, zis
ťujem , že J aspcr Van ' t Hof skfzol do určitého 
klišé, prejavujúcom sa v nápadnom zdôraz
ňovaní rytmu v ľavej ruke, a ako zvyčajne 
rôznych behoch v pravej ruke , pr ičom sa pre· 
fcrujc technická stránka hudby, resp . urči té 
napätie a d ynamizmus v nej obsiahnutý, bez 
premýšľania nad konkrétnym nápadom. Sko
da, že rytmus ľavej ruky nečerpá z jazzové ho 
rytmu , neswinguje. ale jeho pramet,om je 
rock. Tak sa vlastne stalo, že rytmus, ako 

i .. tra nz", vytrženie J aspcra, nedovoľovalo 
Bobovi Malachovi, aby sa prejavil so svoj ím 
plastickým rytmickým cítením v plnej miere . 
Nemohol sa tak ani sústrediť na rozličné výra
zové odtienky hudby. 

Spirituálmi a gospc l songami po tešil reve
rend Johnny Thompson (25. IO.), spevák 
a klavirista, a spevácke kvarteto The Johnny 
Thompson Singers (za k lavírom sa striedali 
speváci podľa potreby v aranžmänoch). Tí, čo 
maj ú radi tento hudobný d ruh ich pri jali a bo
li ocho tní tolerovať neprofesionálne prejavy 
-zle .,posadený" tón, nesúhra pri štvorhlas
nom speve, nepekný, nejedno tný ~ound 
štvorhlasu , forsírovaný tón , príliš .,jednodu
chý" a na obsah skromn ý text (v jednej piesni 
doko nca iba jedna veta!) . The Jo hnny Thom
pson Singers síce už existu jú· viac ako 25 ro
kov, ich obsadenie sa občas mení, naprie k to
mu je ich výko n viac amatérsky a z celé ho vy
stúpe nia je zreteľné, že si členovia skupiny 
spievaj ú skô r pre radosť, ako pre umelecký 
zážitok obecenstva. Ich gospe ly sú však hu
dobne invenčné, aj keď jednoduché, výborne 
swingujú, spevy sú bohaté na o rnamentiku. 
Vystúpenie má dobrú atmosféru , iba inter
pre tácia nie je profe~ionáln a. 

Rudi Berger z Rakúska (24. 10.) predvie
do l, akým spôsobom sa môžu uplatni ť v jazzc 
husle, nástroj , kto rý nic je v jazzc obvyklý , 
hoci jeho história niekoľkých huslistov zazna
menala. Aj keď ~i pozval na vystúpenie hu
dobníkov z USA - Philla Bowlera, Mikea 
Clarka, Petra Madsena, mám dojem, že nie 
všetci boli rovnoce nnými hudobníkmi pre 
Rudiho Bergera. Jeho hráč na bicie nástroje 
a ko ntrabasista sa totiž bori a podľa môjho ná
zoru s prirodze ným cítením synkopy, rytmic
kou uvoľnenosťou , o technike a jej účelnom 
využívaní ani nehovoriac . Jeho partnerom 
bol snáď len h ráč na klávesové nástroje Pete r 
Madsen. l v tomto výkone však cítiť , že " prsty 
klaviristu sú rýchlejšie ako mysle nie" a pro
spela by väčšia koncentrácia na nápad a j eho 
rozvíjanie. Rudi Berger je viac meloclikom , 
ako rytmicky cítiacim hudobníkom, jeho hra 
m11 napriek tomu patričné lfltt.p!ltie . V poma
lých skladbách sa však nevyhol $entime ntu 
a pridaním "slad kého" zvuku syntezátora vy
nieva la hudba skupiny až barovo. 

Hoci považujem fusio n music za anachro
nizmus súčasnosti a myslím si, že tre ndom 90. 
rokov je akustický jazz so snahami synteti zo
vať histó riu jazzu , jeho tradíciu , predsa je to 
sme r, ktorý sa rozvíja , aj keď je načas trochu 
zatlačený clo úzadia. Pre lo mí však túto hrá
dzu vtedy, ak sa mu podarí prísť zase~ niečím 
novým. Tento typ hudby prezentoval na BJD 
Vital Information s prominc ntami jazzrocko
vcj, alebo rockovej scény - Steve Smithom 
(bicie n.), Tomom Costerom (klávesové n.), 
Frankom Gambaleom (gitara), JefTom An
drewsom (basgitara , 25. IO.). Zo začiatku po· 
uži la sku pina naprogramované k lávesové ná
stroje , takže sa obecenstvo chvíľu pozeralo 
na Vital Informatio n a jej S}"ltezáto r bez je j 
hráča , čo nebo l práve "šťastný" kúsok , ak 
uvážime, že jazzové publikum je inte ligentné 
a niečo ta ké môže považovať za ooclvod. Po
tom sa zamerali na jednotlivé improvizácie 
sólistov, pričom ich hudba čerpala z rh~~hm 
and blue , funky rytmov. T reba zdôra~n~t , že 
naprie k tomu bicie nástroje nesklzh. d~ 
tvrdých rockových rytmov, ale Steve Sm .. th st 
v priebehu celého ko ncertu ponechal swmgo
vú mcclzidobu". Podobne aj basgitarista Jeff 
Andrews sa vyho l t radičnému "strieľaniu pal
com" a .,šľapa! " na spôsob ko ntraba.su, v ma· 
instrcamc. Hudba tak vôbec nestratila clyna-

Michel Petrucclani. 

mizmus a expresivitu fusion music. Celkovo 
takto poňatú rytmiku považuje m za nový 
prvok v tejto hudbe. Všetky skladby mali veľ

mi rýchle tempo a zo sólistov ukázal najväč
šie technick;: majstrovstvo a invenciu hráč na 
bicie nástro je Steve Smith . 

Spevák a perkusionista Vinx (23. IO.) si vy-

S teve Smith & Vita l lnformation 

tvori l vlastn ý spôsob prezentácie hudby, po
dobne ako naprík lad i Bo bby McFerrin sólo
vé ~pcvácke ko ncerty. Te nto príklad ne uvá
dzam iba náhodou , p retože Vinxa možno 
s Bobby McFerrino m skutočne porovnávať. 
Vinx totiž spieva so sprievodom perkusií, te
cla nic tradičnej súpravy bicích nástrojov. 
T ým sa oslobodil od nevyhnutnosti nahradiť 
počas sólového spevu sprievod inými nástroj 
mi svojim hlasom , čo u McFcrrina rozhodne 
smeruje k preferencii virtuozity spevu, čím sa 
b líži k technickej dokonalosti. Vinx sa môže 
o mnoho viac zamerať na výrazovú stránku 
svojho prejavu , ukázať jej pestrosť. Niekedy 
sa z jeho piesní stáva malá drá ma , podobne 
ako v šansó ne , keď si všíma text piesne a pra
cuje s výrazom a dynamikou. Svoju hudbu 
nazýva práve kvô li tej to ko ncepcii - spevu 
s pcrkusia mi - prehisto rickou pop. Je to asi 
to najjednoduchšie, čo mohol prehistorický 
človek ešte pred objavením inštrumentov na
ozaj robiť- spievať a bubnovať. Vinx sa síce 
priblížil k to muto typu hudobného myslenia , 
neznamená to však , že jeho piesne sú skom
ponované tak , ako by to bol urobil tento člo
vek. Skôr naopak, sú bohaté na melodiku, 
rytmus, výraz, dynamiku a dovo lím si t vrd iť , 

že i harmó niu , ona iba nezaznieva počas je ho 
spevu, ale poslucháčova predstavivosť a tvori
vosť si ju môže veľmi jednoducho doplni ť . 
Perkusie Vinxa a je ho dvoch spol uhráčov -
Billa Summersa, Mitchella Longa - zne jú 
temperamentne s technickou virtuozitou , bo
hatstvom nápadov. Mohli by sme v nich hľa
dať prvky afrických rytmov, či rytmov z Ind ie, 
to ale nie je v tomto prípade vzhľadom na 
osobitosť, originalitu ko ncepcie také dôležité 
a pri účasnej info rmovanosti a znalosti hu
dobníkov také jeclno~načné . 

Vystúpenie Vital Info rmation a Vinxa pa
trilo medzi vrcho ly BJ D '92. Hviezdou fest i· 
valu bol podľa môjho názoru · klavirista Mi
chel Pctrucciani (24. IO.) z Francúzska s ryt
micko u sekciou z USA (Michael Bowie - kon
trabas, Wilby Fletcher - bicie n. , Abdou 

Snímky J. Uhllarik 

M ' Boup-perkusie). Na tlačovej konferencii 
povedal Petrucciani , že keď sa mu hrá dobre , 
hrá jednu skladbu za druhou, tak ako ho na 
pódiu napadnú, bez ohľadu na to , ako sa pred 
koncertom dohovoril s členmi skupiny. "A tí 
le n prekvapene pozerajú a hrajú." Niečo po
dobné sa stalo v druhej polovici koncertu kla
viristu , ktorý podal vzhľadom na jeho fyzické 
možnosti (váži 28 kg, je vysoký 1 meter) nad
ľudský výkon, keďže hrat 'dve hodiny v jed
nom kuse (všetky hviezdy hrávajú zvyčajne 
hodinu) . Hoci ho kritika označuje za lyrika , 
tentokrát sa ukázal ako výbo rne rytmicky cí· 
tiaci hudobník, scho pný zvládnuť aj tie naj 
ťažšie polyrytmické pasáže . Jeho mysle nie je 
veľmi originálne a pre javilo sa v jednodu-

. ' 
chosti nápadu (napr . rytmické nuansy na jed 
nom tóne a rozličné možnosti tvorby to hto tó
nu) a v zauj ímavých harmo nických postu· 
poch , alebo polyfónne vedených hlasoch. Po
čas svojej hry používal celú klaviatúru , čo 
možno obdivovať pri jeho fyzickom zjave, ale 
ak sa od toho oslobodíme, i tak prídeme na 
to , že v histórii jazzu je to niečo neobvyklé, 
klaviristi majú te ndenciu využívať rozsah toh
to nástroja od malej až po trojčiarkovanú ok
távu . Rovnocenným partnero m v improvizá
ciách a nápadoch mu bol ko ntrabasista Mi
chael Bowie, ktorý tak isto ako Petruccíani 
vyutíval všetky možnosti sv~jho nástroj~ 

Jur~\~ Lehotský. Snímka J . Baran 

a predvtcdol na rozdiel od ostatných ko legov 
na festivale seriózny spôsob práce a nie iba 
technické predvádzanie 6 strunovej basgita
ry. 

V prvý i druhý večer festivalových ko ncer
tov vystúpili vo foyeri PKO skupiny tradičné
ho jazzu T he Flying Dix~es, The New Orleans 
Longlield Jazzcrackers z Holandska. Oba sú
bory sa predstavili obecenstvu aj vlani a na 
to mto ročníku znova prispeli k výbornej nála
de podujatia , pre tože d ixie land tvorivo rozv í
jajú a vnášajú do ne ho prvky zábavy. K to mu 
im pomáhajú i originálne nástroje , ktoré sa 
už dnes v tradičnom jazze až tak často nepou
žívajú - valcha, veľký bubon, suzafó n, mikro
fón s kl asickým amplió no m. 

YVETTA LÁBSKA 
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Ak sme pri hodnotení medzinárodného or
ganového fest ivalu v Košiciach pred rokom 
konštatovali , že "je na rázcestí", po skončení 
6 koncertov jeho XXII. ročníka môžeme po
tvrdiť , že viacmenej stagnuje na doterajších 
pozíciách, ked' sa spoliehal na spontánny zá
ujem obyvateľstva o organovú hudbu a tak, 
ako doteraz c~lú zodpovednosť za dramatur
giu festivalu prenechal dramaturgovi a zakla
dateľovi Ivanovi Sokolovi. Už po druhýkrát 
sa uskutočnil na j eseň , samostatne, nezávisle 
od symfonicko-komorného cyklu koncertov 
Košickej hudobnej jari, čÔ samo o sebe 
vnieslo nový prvok do úvah o ďalš ích pe r-

Od 8. - 16. augusta t. r. sa konal v Ša
moríne už po tretíkrát festival, veno

vaný predovšetkým starej hudbe. 
V súčasnosti u nás i na celom svete vládne 

aktuálny trend príklonu k dielam starej hud
by obdobia renesancie a baroka. Jeho cieľom 
je ·kontáktovať ·obecenstvo s doteraoz"málo 
známymi dielami hudobnej litera túry minu- _ 
losti . Tento trend zároveň manifestuje snahu 
aktívne sa zapájať do tvorivého procesu inter
pretácie, a hľadať čo najpriliehavejšie metódy 
autentického podávania hudobných diel v do
bovom zne ní. Používa nie starých nástrojov 
a metód interpretácie sa usiluje zbaviť inter
pretačný prístup nánosov, ku ktorým dospel 
hudobný vývoj a vývoj interpret ačného ume
nia v neskoršom čase. Postupne končí perió
da univerzálneho ponímania interpretácie 
bez zvláštneho prihliaclnutia na dobové nor
my a zvyklosti . 

Šamorínsky festival reprezentuje spome
nuté ciele nie vo výlučnosti , ale v konfronto
vaní rôznych názorových postojov a náhľa
dov na realizáciu hudby minulých čias. Treba 
vysoko vyzdvihnúť snahu a úspešnú organi
začnú prácu usporiadateľov a možno obdivo
vať vý~leclky ich úsilia . Z roka na rok možno 
konštatovať'vzostup kvality ,v zastúpení súbo
rov. Tohtoročný festival sa spojil s majstrov
skými kurzami , ktoré prebiehali počas celého 
poduj atia, vyvrcholiac v reprezentačnom 

koncerte účastníkov. 
Koncerty sa konali na rôznych miestach· 

v reformovanom i v evanjelickom kostole, 
v sále základnej umeleckej školy a pod. 
V rámci prvého koncertu sa predstavil súbor 
Gaudium , ktorý prekvapil úrovňou interpre
t,ácie renesančných a barokových vokálnych 

Z aujímavý i poučný bol večer francúz
skej hudby, ktorý odznel 15. septem

bra 1992 v Štúdiu 2 Slovenského rozhlasu 
v Bratislave. Jeho organizátormi i spoluuspo
riaclateľmi bol Francúzsky inštitút , Slovenská 
televízia, HIS pri SHF a Experimentálne štú
dio Slovenského rozhlasu. Štúdio Grame, 
ktoré tento koncert pripravilo (pôs ti yo-
ne ocl r. 1981 a združuje skladatefqv er 
preto v, zameraných na t vorqu súčas j r -
cúzskej hudby, predovšetkým netradičných 
foriem a kompozičných postupov) zostavilo 
dramaturgickú líniu koncertov tak, že sme 
v kvázi chronologickom slede mali možnosť 

počuť vokálne diela C.' Debussyho, M. Ravc
la, O. Messiaena, F. Poulanca, ale aj u nás ne-

. známe piesne J. Cantelouba, P. A. Jaffren-
noua, J. F. Estangera, J. Girodouóa a Anny 
Tassetovej , z ktorých štyria posledne meno
vaní reprezentujú tvorbu najsúčasnej šiu. In
terpretmi jednotli vých skladieb bola sopra
nistka Laura Florentinová, violončelista Pa
trick Gabard a klavirista Manuel Schwei1.er . 
Je treba podotknúi, že Slovenská televízia ce
lý koncert snímala a tak záujemci o toto za
uj ímavé podujatie si ho budú môcť ešte nie-

KONCERT_Y 

spcktívach tohto podujatia. Záujem o kon-. 
ccrty nie je začiatkom septembra dostatočne 
"prebudený" po letnej sezóne , naviac ani or
chester sprevádzajúci sólistov nic je dostatoč
ne koncentrova ný. Otvárací a záverečný kon
cert už trad ične patrí skladbám, koncertom 
pre organ so sprievodom sláči kového alebo 
malého symfonického orchestra. Hosťujúci 
zahran iční umelci majú možnosť predstaviť sa 
nielen v súh re s orchestrom, ale aj samostat
ným rccitälom na nástroj i v Dome umenia 
alebo v Dóme sv. Alžbety. Takýto "dvojpro
gram" predniesli švajč iarsky organista Hans 
Eugen Frischknecht a umelec z Dánska Jens 
E. Christensen. Samostatný recitál mali Ta
lian Rino Rizzato a Čech Jaroslav Tôma. 
Z našich organistov sme počuli Ivana Sokola 
a Emíliu Dzemjanovú, orchester Štátnej fil
harmónie Košice dirigovali Róbert Stankov
ský a Peter Feranec. 

Z hľadiska dramaturgie bolo novou čr tou , 

alebo len zhodou okolností. že organisti sa 
prezentovali nielen skladbami , približuj úcimi 
diela organovej literatúry ich krajiny, ale aj 
skladbami vlastnými . H. E. Frischknecht 
( 1938) na otváracom koncerte festi valu uvie
dol svoj Koncert pre organ a orchester ,.Or
gorchcstra", z ktorého sólové časti potom zo
pakoval aj na recitáli v Dóme . Ríno Rizzato 
(1948) zavŕš i l svoj vcelku hodnotný a zaují
mavý koncert zostavený z diel Frescobaldiho, 
Gabricliho, Bacha, Petraliho, Bossiho a Ra
venella vlastnou dramatickou Toccatou. 
Kompozičné nadanie prejavil aj J . Tu ma v zá
verečných improvizäciách po náročnom reci
táli z diel J . S. Bacha aM . Regera. 

Hudba 20. s toročia mala na festivale znač
ný priestor. Nemohol tu chýbať predovšet
kým nedávno zosnulý Oli vier Messiaen (Li
vre clu Sain t Sacrement) v podaní Frisch
knechta , ktorá bola poctou veľkému majstro
vi ducha, myšlienky, fa rebnosti a fantazijnos
ti hudobného stvá rnenia. Skladby Marca En-

a vokálno-inštrumentálnych aj čiste inštru
mentálnych skladieb svetovej ako i domácej 
tvorby (napr. z Vietorisovcj tabulatúrnej kni
hy). In terpretácia dokázala vystih nú ť požia
davky skladieb v ich štýlovej čis tote ako 
i úrovňou technického zvládnutia skladieb. 

Na ďa lšom koncerte interpretovali Júl ia 
Csibová a Imre Németh zaujímavé skladby 
Marckfeldnera, ako i diela z Vietorisovej ta
bulatúry, zo zbierky Cantus Catholici a od 
Clerambaulta v adekvátnom štýlovom poda
ní. Sled diel uzavrela choralová predohra J . 
S. Bacha "Komm Gott Schópfcr Heil iger Ge
ist". Vyzdvihnúť treba dramaturgiu, ktorá 
obecenstvu sprístupňovala hodnotné a väčši

nou neznáme diela. Vo večernom koncerte 
predviedla Cappella Istropolitana pod vede
ním Ewalda Danela skladby z obdobia nesko
rého baroka (Corelli , Vivaldi, Bach, Händel) 
v perfektnom podaní a naštudovaní s výbor
ným výkonom sólistov (Ewalcla Danela, Pet: 
ra a Roberta Marečka) . Na programe koncer
tu v reformátorskom kostole boli diela stred
ného a neskorého baroka. Ako sólisti účin ko

vali Lászlo Czidra (zobcová flauta), hosť 
z Budapešti a naša sopranistka Kami la Zajíč
ková. László Czidra viedol v popol udňajších 
hodinách seminár. Na programe koncertu sú
boru Musica aeterna (pod vedením Petra Za-

len vypočuť, ale ho i vidieť. Koncert bol čle
nený clo dvoch častí. V prvej čast i bola pre

.zentovaná francúzska pieser'í z konca 19. sto
roči a až po 60-te nášho storočia , druhá polo
vica večera patri)a výlučne dnešnej francúz
skej tvorbe. Aké skladby sme v tento večer 
počuli ? 

u o)ol r ickjí en (!;. au~r 
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gcnských spevov, in'špirovaných ľudovou 

piesňou zo stredného Francúzska, ktorého 
potom vystriedala pieseň C. Debussyho To je 
extáza z jeho Zabudnutých ariet , vlastne zhu
clobnených básní P. Verlaina, nesúca v, sebe 
prvky dramatické. Jej protikladom bol i dve 
piesne M. Ravela Balada o krárovnej , ktorá 
zómrela od lásky a Tri poémy od S. Mallarmé
ho. Pokia l' v prvej piesni bola evidentná inšpi
rácia stredovekou svetskou hudbou (piesne 
sú komponované na text belgického básnika 
R. Marésa, Ravelovho súčasníka) , tri poémy 
od Mallarmého sú opusom, ktorý upúta svo
jou nadnášajúcou sa harmóniou, výraznou až 
zjednodušenou melodikou a krehkosťou . 
Tvorbu O. Messiaena prezentova la voká lna 

rica Bossiho (Téma a variácie cis mol) a Ores
ta Ravanella (z Mystiky) patri a do kategórie 
diel vzniknuvších na prelome storoč í , čerpa

júcich z náboženskej tematiky v duchu ro
mantického výrazu, zatial' čo dánsky sklflda
tcl' Carl Nielsen a Per Norgard reflektujú me
lodikou i kompozičným výsledkom severský 
hudobný obraz, či už prameniaci z dánskych 
l'uclových piesní spracovaných polyfonicky , 
alebo starých náboženských chorálov. 

Dramatu rgicky najvydarenejším bol záve
rečný koncert festivalu zostavený z diel Si be
lia (Labuť z Tuoncly), Ferdinanda Pačra 

(Koncert pre organ a orchester), M. Ravcla 

Emília Dzemjanová. 
Sní~ka archív HŽ 

j fčka so sólistami Kamilou Zaj fčkovou a flau
tistkou Martinou Lesnou boli Ouvertúra La 
Bizarre, S-hlasná Sonáta G . Muffata, Tele
mannov Koncert pre zobcovú flautu G dur, 
Pergolesih,o Orfeo ( Kantáta pre soprán, s láči
ky a bc) ako i Concerti grossi Vivaldiho a Ge
minianiho. Sólistické výkony oboch sólistiek 
boli na vysokej úrovni, pričom celková súhra 
súboru, stavaného na barokový inštrumen
tár, bola veľmi plastická a jednotná. Ďalší sú- . 
bor Camerata Basso Generali so sólistickým 
vyst(tpením Marty Beňačkovej (mezzo
soprán) a realizáciou continua Juditou Ma
rečkovou- l zsákovou , priniesol veľmi zaují
mavý program s dielami málo frekventova
ných sklaclatel'ov - J. Dowlanda , ľ. Morley
ho, F. Pilkingtona, D. Castelliho, L. Leoni
ho, anglických anonymov a v závere s ľele
mannovou Triovou sonátou e mol. Súbor sta
via na veľmi dobrých hráčov a sólisti všetci 
ukázali vysoké umelecké kvality. Na tomto 
kopcerte sme mohl i počuť gambu, interpre
tačne ju prezentoval Peter Kri vela, teorbu 
ako novovyhotovený nástroj , na ktorom hral 
Juraj Struhárik. Okrem nich úči nkoval i Peter 
Csiba ako vcl'mi zručný h ráč na zobcovcj fl au
te a Mi loš Valent ako už dobre známy huslis
ta. Na koncerte účastníkov kurzov pôsobili 
adepti vedúcich majstrovských kuriov Jozef 

kompozícia Zmŕtvychvstanie z r. 1938 z jeho 
Spevov zeme a neba, inšpirovaná skladatcľo

vým náboženským cítením. Svojou náročnos
ťou , hýriacimi harmonickými a melodickými 
postupmi, až ex tázovite vystupi'lovanými. 
pat ri la v tento večer medzi najexaltovanejšic 
sk ladby i po stránke i nterpretačnej. Záver 
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ho dievčaťa zo zbierky Dedinské piesne na 
básne M. Fombeura . 

Laura Florentinová sa vo všetkých týchto 
skladbách predstavila ako zanietená, naozaj 
profesionálna interpretka francúzskej vokál- ; 
nej literatúry. Dôraz kládla predovšetkým na 
výraz a zvýraznenie obsahu a nálady, rozlišo
vala štýl i kompozičné nuansy a tak i vďaka 
nej , ako aj jej partnerovi, klaviristovi M. 
Schweizerovi bol vytvorený plastický obraz 
o vokálnej francúzskej tvorbe. Úvod druhej 
čast i koncertu tvorila Suita pre violončelo 
a mg pás Pierra Alaina JatTrcnnoua, založená 
na zvukových kolážach so vstupmi a strieda
ním živého hudobného nástroja elektroakus
tickým zvukom mg pásu. (P. A. Jaffrcnnou 

(Pavana na pamäť zosnulej infantky) a Felixa 
Alexandre Guilmanta (Symfónie č. l d mol 
pre organ a orchester op. 42). Program bol 
premyslený štýlovo, dramaticky i so zvlášt· 
nym zretel'om na orchester. ktorý sa takisto 
prezentoval náročnými, pôsobivými až popu· 
lárnymi dielami. Napriek tomu nechal vy
zn ieť efektné finále v skladbe pre organ a or
chester F. A . Guilmanta s adekvátnym , všet· 
kými prvkami zodpovedajúcim výkonom E. 
Dzemjanovej , orchestra SFK a dirigenta P. 
Feranca, ktorý upozornil na seba rozvahou, 
pohotovosťou a solídnou skúsenosťou pri 
zvládnutí náročného koncertu. Dzemjanová 
volila farby sólového nástroja v súlade s mo· 
hutn ým zvukom orchestra a miestami až patc
ti zujúcou partitúrou v duchu novoromantic
kého efektu. Pôsobivé boli najmä polyfonic
ké úseky sólových miest, hoci fan fárovi tosť 
orchestrálnej partitúry dramaticky zvyšovala 
napätie a účinnosť hudobného výrazu. O to 
pôsobivejšie boli lyrické kontrastné úseky 
v spevnom komornom flautovom registri. 
Výkon umelkyne možno hodnotiť ako jeden 
z viacerých vydarených výkonov v posled
ných mesiacoch, v období, svedčiacom o vy
sokej profesionálnej úrovni (spomeňme jej 
predchádzajúci recitál v Huncovciach na Me
dzinárodnom festivale historických organov). 
Dzemjanová sa javí aj ako znal kyňa a teore
t ička organového umenia, jej podiel na prí
prave organového festi valu by sa mal v bu
dúcnosti konkretizovať . Budúce roky by totiž 
mal i prin iesť do diania festivalových dní mno
ho zlepšení , obohatenie napr. o muzikologic
kú konferenciu, o prepojenie s festivalom his
torických organov, o využitie Múzea historic
kých nástrojov v Markušovciach, o kontakty 
s fest ivalmi sakrálneho umenia , ktorých je 
v jesennom období v Košiciach neúmerné 
množstvo . Košice a východoslovenský región 
preukázali aj v tomto roku svoju životaschop
nosť : zázemie pre uplatnenie organového 
umenia v širokom zábere storočí , bohatstvo 
umeleckých pamiatok, cenných hudobných 
nástrojov, ale aj spoločenský záujem o výko
ny našich a zah rarťčných organistov. 

LÝDIA URBANČÍKOV Á 

Kopelmann (husle), Judi ta Marečková-lzsá· 

ková z Prahy a Agneša Ferienčiková (čemba
lo), Peter Csiba, László Czidra (Budapešť) 
(zobcová flauta), Juraj Struhárik (lutna), Má
ria Kócsóová, Attila Smuta (obaja Kecske
méth - Musica vocalis), Ladislav Kyselák 
(Brno - Komorná hudba), Agneš Aranyoso
vá, Budapešť, 

Záverečným koncertom bolo' 'koncertné 
vystúpenie Pražských madrigal istov pod ve
dením Pavla Baxu v reformovanom kostole. 
Na programe boli zauj ímavé diela českej ba
rokovej tvorby (A . V. Michna, V. Otto , S. 
Capricornus a F. l. Tomá) . Koncert vynikol 
svojou i n terpretačnou úrovňou tak v oblasti 
vokálnych ako i inštrumentálnych výkonov 
na historickýc,:h hudobných nástrojoch . Kon
cert možno pokladať za reprezentatívny pro
gram celého festivalu, ktorý pôsobil sugestív
ne na všetkých účastn íkov svojou (trovrtou, 
štýlovosťou a interpretačným impetom . 

V rámci fcstivatu sa konali aj iné akcie . 
Spomeniem verejnú . diskusiu o otázkach vý
znamu a pôsobení hudby, jej spätosti s inými 
druhmi umenia, jej zástoj v náboženskom ži
vote. 

Zaujímavým dopli\ ujúcim programovým 
·bodom bola štylizovaná renesančná svadba 
z obdobia panovania kráľa Mateja Corvina 
s dobovými tancami v renesančných krojoch. 
Okrem Jána Albrechta sa zúčastnili Gyorgy 
Bánd i a Ferencz Keszeli ako básnik. Ako mo
derátorka pôsobila Klára Schlosserová, dis
kusiu pri okrúhlom stole otvorila naozaj kva
litná recitácia výberu z básnického diela F. 
Keszeliho, Otto Vas. 

J ÁN ALBRECHT 

študoval elektroakustiku u P. Schaeffera) Vý
sledným efektom bolo vyvážené dielo s váž
nym podtónom, vystupňované do dramatis
kých úsekov, zaujímavé po stránke zvukovej 
i koncepčnej. 

Malá vnútorná osoba Jean-Francoisa Es
langera zaznela za prítomnosti autora, po-
qnl:i , ){ záverečná skladba večera Stopy 
j re a mg pás. Táto kompozícia bola vô· 

ec r h lením celého koncertu . Je to rela· 
tív.ne rozsiahle dielo s troma časťami na slová 
SofokJa. Sú to vlastne fragmenty, črepy, vý· 
kriky ľudského hlasu, ako nositeľa duševných 
poryvov č loveka - rovnakých v dobe antiky, 
ako v našom storočí , a v tom i pre nás inšpira
tívnych. Rukopis pásky sleduje efekty ľud
ského hlasu sólového ale aj nevid i teľného 
zboru , plného dramatizmu, dynamiky a fa-

• rebných od tieňov . Sólistka i autor, ktorý sa 
podieľal na umeleckej a zvukovej realizácii 
skladby, prispeli svojou kreatívnosťou k in· 
špiratívnemu a zauj ímavému umeleckému 
zážitku, ktorý sme my- prítomní z tohto ve
čera v Slovenskom rozhlase mali. · 

MARTA FÓLOEŠOVÁ 
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DANA ŠAŠINOVÁ.SATURfOVÁ: Bach, Beethoven, Brahms, Bartók 
Dana Sašinová-SaturÝová patrí medzi po

predných reprezentantov galérie mladých 
slovenských klaviristov. Dokazuj ú to o. i. aj 
úspechy, kto ré stihla doteraz zožať na med zi
národn ých súťažiach. V súčasnosti sa pripra
vuje na ďalši u internacionálnu previerku 
svojho tvorivého pote nciálu . Aj preto jej 
Spolok koncertných umelcov pri Slo ve nskej 
hudobnej ún ii umožnil 18. o któbra obohrať si 
časť súťažného repertoáru v rámci nedeľného 
matiné, kto ré usporadúva v Mirbachovom 
paláci Galéria mesta Bratislavy. 

Umelecký dojem z tohto recitálu bol nanaj
výš priaznivý. Klaviristka interpretovala v po
hode, s nadhľadom , s príznačným tvorivým 
zápalom, ktorý však i pri výdatnom uplatnení 
výbušného temperamentu bol uspokojivo 
ovládal)ý rozumo m . A to to je pri sledovaní 
jej umeleckého vývinu a rastu nesporne na
najvýš priaznivý symptó m , ktorý sľubuje 

oprávne né nádeje na ďalšiu medzinárodnú 
tro fej . 

Saturyová presvedčivo postavila 
ko ncepciu úvodnej a známej C hromat.ickej 
fantázie a fúgy d mol (BWV 903) J. S. Bacha. 
Plochy Fantázie dokázala logicky stmeliť do 
súvislých oblúkov, ne rozdro bovala ich a pre
žiaril a silo u svojej sugestívnej hudobnosti . 
Náročné pasáže bol i perlivé, priezračné, zre
teľné, s pomerne širo kým dynamickým spek
tro m . Vedľajší i hlavný dynamický vrcho l bol 
pre myslene dávkovaný a preto vysoko účinný 
na poslucháča. Správnym dychom o puncova
la aj Fúgu, ktore j te matické nástupy boli vy
zdvihnuté, plastické, vedenie hlasov inte li
gentné a pre posl ucháča ľahko sledovateľné. 
S uznaním sa nám treba vysloviť o nepatrných 
agogických sostcnutach, čím podči arkováva
la vrcholy, pomáhala udržať te mpovú tetivu. 
ale tiež dosiahnuť presvedčivo hlavnú kulmi-

náciu a tým logicky zavŕšiť ko ncepciu fúgy. 
Známa Beethovenova Sonáta d mol op. 31 

č. 2 " Búrka" znamenite konvenovala Satury
ovej tvorivému typu. I tu sme mo hli vyabstra
hovať vyššie uvedené črty premysle ného a sú
časne citom prežiareného výkonu. Po kon
traste vzopnut ých úvodných tó nov, ktoré na
vodili isté očakávan ie, sa rozpútala skutočná 
búrka aj v tých najexpo novanejších dramatic
kých vzruchoch a dynamických poryvoch spú
taná železnou obručou stavebného nadhľadu . 
Ak sa v tej to sonáte žiada azda niečo ešte vy
lepšiť , ta k citový pono r v stredno m Adagiu. 
Malo potrebný kľud i šuve rcnitu vzdušných 
pasáží, len ešte nie zatiaľ dostatočné uvoľne
nie, potrebné na dosiahnutie skrytých naj
vnúto rnejších hfbok. Aj voči vzrušenému fi
nále možno mať - no iba a k drobnú pripo
mienku , týkaj úcu sa niekoľkých vypadnutých 
tónov. Co j e vša k podstatné: celok a línie ma
li napät ie , potrebný spád, vzruch i eleganciu . 

Koncerty rakúskych u~elcov 
Medzi aktivity, ktoré rozvíja Rakúsky ge

nerá lny ko nzulát , patrí aj organizovanie kon
certov. V uplynulej sezóne sa predstavovali 
rakúski inte rpreti o. i. aj v cykle podujatí, 
ktoré v spolupráci s Hudobným múzeom 
SNM zazneli na Bratislavskom hrade. Po voľ
bách sa situácia zmenil a (vyso ké nájomné za 
Hudobnú s ieň) , a interpre ti susednej krajiny 
účinkujú teraz v iných priestoroch. A ta k ll. 
a 18. októbra zazneli tie to podujatia v kostole 
u klarisiek. ll . o któbra - tesne po doznení 
posledných tónov BHS - sa predstavil ansám
be l Flauto dolce e traverso v programe nazva
no m Od cansony k sonáte. 

Vo všeobecnosti platí zásada, že dva roky 
existencie j e pre činnosť komorného telesa 
pomerne krátky čas na to, aby dosiahlo vyso
ké profesio nálne parametre. V to mto prípade 
však méty , ktoré súbor dosiaho l, sú prinajme
nej impo nujúce. Nemalú zásluhu mal na tom 
umelecký vedúci Helmut Schaller (aktívny 
člen štvorčlenného zloženia - hráč na zobcovú 
nautu) , ktorý zrejme úzkostlivo kladie dôraz 
na zvukovú vyrovnanosť a presnú súhru ďal
š ích , mladších členov ansámblu. Pre spolu
prácu si vybral dobre pripravených hudobní
kov s kratšou umeleckou , či pedagogicko u 
praxou, ktorých spája pochopenie pre prob
lematiku interpretácie s tarej hudby. Veď už 
len fakt , že každý z jeho troch spo lupracovní
kov dostal na tomto koncerte aj sólistiek ú prí
ležitosť, núti ich neuspokojovať sa komornou 
hrou , ale mať ambíciu zdokonaľovať sa aj 
v sólistikc. 

Ďalšou flautistkou (hrala na zobcovej 
i pricčnej) je Sylvia Hôningcrová; má za se
bo u už pedagogickú prax i spoluprácu s ďal
ším komo rným zoskupením (Concili.um mu
sicum). O krem hry v kolektíve sa prezentova
la aj v Suite pre sólovú flautu d mo l Silvia Le
opolda Weissa. Tu však , o amo te ná od pod
po ry svojich ko legov, necft ila sa dobre. Z jej 
hry vyžaroval istý vnúto rný nekľud , koncep-

cia línií nebola dotiahnutä i keď po s tránke 
intonačnej i tó novej zvládla sadzbu na profe
sio nálnej úrovni. 

Michael Freimuth je zas hráčom na Strunné 
nástroje. Predstavoval sa striedavo na theor
be -s dlhým krkom - pri zd vojovan í zvuku 
continua i na menšej prísl ušn íčkc rodu lutien 
viac sólis ticky exponovanej. Freimuth je prie
bojným hudobníkom , skvelým interpreto m. 
Nerozpakuje sa používať pri sólovej hre aj 
drobné agogické zdržania, vychýlenia. čím 
získavala jeho hra na zaujímavosti a presved
čivos! i (G. Ph. T elema nn: výber z Fantázie č. 
7 D dur (TWV 40:8) a Fantázia č. ll G dur 
(TWV 40: 12). 

Basso continuo hráva v súbore ešte dnes už 
zriedkavo používaná viola da gamba - prí
slušník rodiny sláčikových nástrojov. Aj in
te rpret na to mto inštrume nte Hermann Hic
kethicr je zname nitým hudobníkom . p rofe
sio nálom. Dokumentoval to v štyroch čas
tiach l . Suity D dur Louisa Cai x d'l-larvclois. 

Okrem opusov umožňujúcich ~ólist ické vy
užitie troch členov sa predstavil aj umelecký 
vedúci v spolupráci so S. Hôflingerovou v re
nesančnom Stvorkánonc pre dve zobcové 
fl auty Josquina Dcpreza, ktorý výdatne pri
spe l k spestreniu sledu prevažne barokových 
skladieb. V tejto súvislosti sa žiada podčiar
knuť sk utočnosť, ktorú interpreti rešpektova
li : dve rozdielne výšky kmitočtov komorného 
a, ktoré v rannom baroku predstavova lo 466 
Hz, v neskoro m už iba 415Hz. 

Už v prvom bloku to hto pestrého a zauj í
mavé ho programu v štyroch Canzonach 
z cyklu " ll pri mo libro della canzoni" (Rím 
1628) G. Frescobaldiho si poslucháč mo ho l 
v striedavých sólach jednotlivých skladieb 
urobiť prvý obraz o nemalých možnostiach 
jedno tlivých členov. V priebehu toh to ne
sporne zaujímavého a k rásneho večera tento 
obraz nadobúdal čoraz presvedčivejšie a vy
h ranenejšie kontú ry. Spresňova l i sa najmä 

v sólových expo novaniach jednot livých čle
nov ansámblu ale aj v kolek tívnej hre celého 
súboru (J . F. ďAndrieu T riová sonáta e mol 
op. 1/6, G. F . l-l ände l: Triová sonáta e mol 
(HWV 395). Kale idoskop to hto programu 
v neobvyklom zložení za účasti mene j zná
mych inštrumentov sa niesol v pohode , 
udržiaval poslucháča vo vnímavom napätí , 
osviežova l, a pre to aj te leso zoža lo zaslúžený 
úspech (bis: Lent o z Triovej sonáty A d ur G. 
Ph . Telemanna). 

asledujúca akcia (18. IO.) v klariskách 
zname nala ústup od pozícií dosiahnut ých na 
predchád zajúcom koncerte. Program štvor
ručného klavírneho dua v zložení Elisabeth 
Eschwcová a Thomas Kreuzberger bol síce 
rozsiahly čo do počtu prednesených opusov, 
ale v kvalite interpretácie prinieso l isté rozča
rovanie. Súhra ničím ncnaznačovala , že by 
toto duo spolupracovalo sústavnejšie a dlhší 
čas. Prejavovalo sa to v pomerne obmedze
nom spektre dynamických odtienkov , v necit
livom prednášaní tém medzí oboma hráčmi 
i v pomerne ne uspokojivom vyrovnávaní in
te nzity zvuku , takže bas bo l výrazne jší aj 
v úsekoch, keď mal iba sprevádzať . 

Program otvoril dva Dvofákové Slovanské 
tance: c mol op. 72 č. 2- v poradí desiaty
známa uk rajinská dumka a furiant g mol op. 
46 č. 8. Klaviristi dumku nepochopili ako po
e tickú meditáciu vyváženú kontrastom i kri
vej mazurky, ale ako rytmický tanec, čím ju 
veľmi ok lieštili po výrazovej st ránke. Furiant 
mal síce potrebnú buj arosť a spád , ale v súhre 
boli rezervy a o pätovne ko ntrastný lyrický 
úsek nema l vyvážené vedenie melódie so 
sprievodom druhého hráča a ani potrebnú 
roztt1žcnú atmosfé ru . ' 

Pre náš vkus trochu priakadcmický prejav 
dua pomerne ko rešpondoval s jediným opu
som tvorcov hudby nášho storočia - Trois 
morceaux en forme de poire od Erika Sa tie-

Karlovarskí laureáti v SND l J ednoznačne najpriaznivejším · doj
m o m zaujala absolútna víťazka Beata 
R askiewicz, ktorá m á už za sebou j avis
kové skúsenosti z letnej o pe rne j Vie d -

Kúsok z a tmosféry 27. speváckej súťa
že Anto nína Dvo fá ka v Karlových Va-

' roch sa pre nieso l tohto roku aj na brati
s lavské operné pódium . Na koncerte 
laureátov sa pre ds tavi lo šesť ocene ných 
začínajúcich ume lcov, čo zodpoved á asi 
po lovici celkového počtu držiteľov titu
lov. D e finitívne poradie sa publikum, 
žiaľ , nedozvede lo a ni zo skro mné ho 
prog ra m o vé ho listu , a ni z úvodné ho s lo 
va predsedu poro ty Andre ja Kuc ha rské
ho , či mode rátora Evže na Trupara , só
lis tu o pavs ke j opery. 

Nedomysle né a ra nžm á n večera, ako 
i mizivá návštevnosť sa o d z rkadlili - na 
rozdie l od vlaňajšieho po dobné ho po du
jatia v Piešťanoch - v chladnej atmosfére 
hľadiska. Tohtoročnej karlovarskej sú
ťaže sa zúčastnilo 86 kandidá tov z 10 
krajín E uró py a J a po ns ka , čo j e vzo
stupná te nde ncia. Kva ntita však nie je 
rozhodujúc im ukazovateľom a vzorka 
laureátov z oboch kategórií opäť pouká 
za la na fa kt , že ani to to zápo le nie (po
dobne ako Schne ide rova Trnava) nedo
káže dostatočne motivovať tých na jta
lentovanejších. 

Predseda poroty Inofákovej súfaie prof. A. Kucharský z M nfchova a členka poroty prof. 8 . 
~ulcová z Prahy. 

. Snfmka J. Beraer 

Satu ryovej vytríbený zmysel pre lyriku 
a poéziu dostal priestor pre využitie vo Variá
ciách na Schumannovu tému fis mol op. 9 J. 
Brahmsa. Odhalila v nich úctyhodné spek
trum jemne oddiferencovávaných nálad 
a prík ladnú kultivovanosť prejavu. 

Umclkynin prístup k Bartókovi (k lavírna 
suita V prírode) ( 1926) sa niesol v znamení 
výdatné ho uplatnenia iskrivého te mpe ramen
tu . Zostáva otázko u názoru , či by sa napr. 
Hudba noci, alebo i Barkaro la ne mo hli po
chopiť lyricky kľudnejš ie, meditatívnejšie a či 
dôsledné uplatňovanie výrazového vzruchu 
bo lo tým najsprávnejším prístupom . Ako 
všetky ostatné opusy vyznačoval sa však aj 
Bartók vysokými parametrami profesionali
ty, imponujúceho technického zvládnutia, 
správne postavenými gradáciami ale i výdat
ného zapojenia 'tvorivé ho temperamentu do 
jeho hudobných p lôch. 

ho, kde istá citová zdržanli vosť a zdôrazňova
nie rytmického parame tra natoľko ncprovo
kovali posl ucháčovu túžbu po umelecko m zá
žitku. 

Celý ďalší program vychádzal už iba zo 
štvorručnej literatúry viede nskej provenien
cie. V úvodnej Moza rtovej skladbe A ndante 
G dur s vari áciami (KV 50 l) vyzdvihli umelci 
skô r re meselnú rutinnosť ako so zasvätenej
ším a prcmysle nejším tvorivým zámerom jed
notlivé ná ladové plochy, pričom prirodzenú 
ka ntabilitu Mozartovej faktú ry chápa li skôr 
pregnantne a akade micky ako s emocionál
nym pono ro m. 

Prvú polovicu večera ukončili dva príbuzné 
tituly Franza Schuberta: Pochod cs mol op. 
40 č. 5 a Vojenský pochod G d ur op. 51 č. 2. 
Aj u to hto autora sme mohli postrehnúť skôr 
racionálnu stránku koncepcie , energickosť 
prejavu. Neodmysliteľná spevnosť príznačná 
pre tohto auto ra ustúpila aj v lyrických úse
koch snahe po pregnantnosti faktúry .. 

Celá druhá polovica ko ncertu sa niesla 
v znamení brahmsovských opusov. Vo valčí

koch op. 39 dosta li umelci príleži tosť pre uká
zať zmyse l pre dife rencovanie výrazovej at
mosféry pomerne stručných náladových ob
rázkov . Poslucháč moho l však obdivovať skô r 
dômyselnost' skladateľovej práce ako účin
ne jš í int erpretačný záme r. 

Po úvodných Slovansk ých tancoch , ktorých 
vznik inšp irovali Uhorské tanec J . Brahmsa , 
zazneli na záver tohto večera Uhorské ta nce 
veľkého viedenského maj stra . Umelci si vy
brali štyri molové. pome rne menej známe: č. 
2 d mo l, č. 4 f mol, č. 16 a IO a č. 8 a mo l. 
Z hľadiska celkovej ko ncepcie mali pomerne 
účinný umelecký náboj , interpreti vyťažil i vý
datne svoj tvorivý temperame nt až do buja
rých polô h, ale na úkor precízneho vypraco
vania technicky exponovaných úsekov . Vyso
ká miera spo ntane ity však strh la počtom po
merne skromné obecenstvo k prejavom nad
šenia a vďačnosti . O nízkej atraktívnosti toh
to p rogramu však svedčí odchod istej časti 
obecenstva cez p restávku . 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

ne. Á rie Donny Anny a Rusalky preve
rili soprá n mladej Poľky v m ozartov
.skom a dvofákovsko m š týle , pričom na j
mä v prvom , imponoval voľným tokom , 
kovovým leskom a technicko u isto to u 
v pohyblivých úsekoch . Ukážky z Rusal
ky sa s ta li po rovnávacím m erítko m a j 
v prípade ďalších štyroch sólis tov. Ho
l anďanka Susan Dumas (tiež Zerlina 
a Mimi) prekvapila tmavou soprá novou 
fa rbo u , no na druhej s tra ne je j c hýba la 
is to ta vyšš ích tó nov a u Pucciniho i z m y
sel pre š týl. Jediný mužský inte rpret Ivo 
Hrachovec ( Basilio , V o dn ík , D o n Gio
vanni) di spo nuje m äkkým , v polo h ách 
·vyrovnaným , no vzhl'a do m na vek ešte 
ne d ozre tým basom . 

Z ka tegórie m ladších sa pre d s tavila 
víťazka Karla Bytnarová (Panna R óza , 
J ežibaba) s príjemným m ezzosoprá
nom , avšak ešte "ško ls kým " výrazovým 
p re j avom . J e diná fina lis tka zo S loven
ska Miria m Ž ia rna zo ži linského ko nzer
va tó ri a (Rusalka , Ka tuška z Bega B a j a
zida) ne nadchla timbrom svojho soprá 
nu , ani j e ho ovlá d a ním . Po m e rne bo ha
tým m a te riá lo m j e vybavená N e lly Saffi 
nová (Leonora zo Sily osudu , Armida), 
avšak je j výkon rovnako nepatrí do ka
tegórie objavov. Tých napokon odhalil 
27. ročník speváckej súťaže v Karlových 
Va roch ozaj pos kromne . • 

Pavel UNGER 



Vychádzajúc z rigidnej programovej schémy BHS , ako festi
valu usiluj úceho sa zastrešiť širokú paletu žánrov, zabrali hu
dobno-dramatické podujatia aj v tomto roku kvantitatívne ne
malý priestor. Pokiaľ ide o hodnotu obsahu , ani opakovaná kri
tika koncepcie (či skôr bezkoncepčnosti) neviedla v tejto z lo~
kc k zásadnejšej zmene . Chýbala dokonca obligátna operná 
premiéra domáceho súboru a ponúknuté inscenácie - Figarova 
svadba, Veľká doktorská rozprávka a Hoffmannove poviedky 
- odklon od repertoárového stereotypu rozhodne neznamena
li . Nepodarilo sa naplniť a ni propagačno-informačné poslanie 
týchto titulov smerom k zahraničnej, či českej kritike, pretože 
odborné kruhy prejavili o naše festivalové dianie iba minimál
ny záuje m. Návštevnosť predstavení kolísala v priamej úmer
nosti k počtu zaparkovaných rakúskych autobusov pred budo
vou SND. 

Prc'taxný prístup opery, v kombinácii s okato pasívnou dra
maturgiou, nebola počas slávností využitá prítomnosť export
ných slovenských sólistov v Bratislave (P. Dvorského , Ľ. Ry
bársku , E . Jcnisovú, J . Galiu sme stretávali iba ako divákov, 
resp. účastníkov plavby po Dunaji) , ani na koncertnom pódiu 
angažovanej M. Hajóssyovej či S. Kopčáka, nehovoriac už 
o tak ých menách, ako je Lucia Poppová , Edita Gruberová, Ľu

bica Orgonášová, Gabriela Beňačková ... Malo by byť prcstí
žou, ak už nie samozrejmosťou , získanie aspoň polovice z nich. 

V ostrom.kontraste so svetovým trendom je tvrdošijné od
mie tanie koncertných uvedení opier. Pre ilustráciu, z " konku
renčných " festivalov, pokiaľ ide o spoločnú účasť v E urópskej 
asociácii festivalov, sa k tejto forme v ostatnom roku prihlásili 
neme nej známe mestá ako Salzburg, Verona , Pesaro, Amster
dam, Linz. 

Rámec repríz ne mala prekročiť ani účasť Komornej opery 
Bratislava s donizettiovsko-offenbachovskou zlátaninou Rita 
a sle pci . Priazňou osudu sa jej stiahnutie z technických príči n 
stalo paradox ne ziskom. Co sa teda na bratislavských javiskách 
vymklo z normy? Dve inscenácie operného súboru banskobys
trického DJGT (Donizettiho La Favorita a Rossiniho ll signor 
Bruschino), zhodou okolností tituly v lanskej sezóne naštudo
vané v slovenských premiérach , a dva komorné útvary, realizo
vané alternatívnymi inštitúciami. Stúdio S ponú klo prvé uvede
nie tragifrašky Ju raja Hatríka Adamove deti a Hudobno-diva
delné združenie predstavilo Lompynove šibalstvá Daniela 
G eorga Speera. 
Začnime teda z tohto súdka. Genéza Hatríkovho diela sa 

viaže k 70. rokom , kedy autor vložil svoje inšpirácie Záthurec
ké ho knihou slovenských ľudových porekadiel, príslovf a úslo
ví do scénických mad rigalov. S odstupom času sa k námetu vrá
ti l, spracoval ho do divadelnej fo rmy a pod názvom Adamove 
deti dal k dispozícii Slovenskému rozhlasu , ako i režisérovi 
Pavlovi Smolíkovi. Hatrík . ktorý ie súčasne ai li bretistom. sa 
v tomto nckonvenčnom útvare zaoberá témou blízkou je ho fi
lozofii, témou viacvrstvovou nie ľahko a na prvé počutie iden-

tifikovateľnou. Tu nie kde je skrytý i predmet polemiky, hlavne 
v principiálnej o tázke, komu je skladba určená. Úzkemu okru
hu odborníkov, kto rí po dôkladnom štúdiu partitúry sú schop
nf odhaliť jej hudobné a myšlienkové posolstvo , alebo bližšie 
nepripravenému, bežnému divákovi , postavcné mu pred hlavo
lam, čo chcel skladateľ vlastne vyjadri ť? Zlepenec citácií ľudo
vej múdrosti , zakuklený do ťažko čitateľnej fabuly totiž veľa 
svetla k pochopeniu neprináša. 

Spôsob naštudovania Adamových detí v Stúdiu S odsunul 
hudobnú zložku, ako neživú , repr@dukovanú vrstvu, do druhé
ho plánu. Imitátori vlastného hlasu, sólisti viazaní na úplný 
playback, nepôsobili dôve ryhodne ani naprie k snahe o expre
sívne he recké vyjadrovanie. Režisér Pavol Smolík po osobnom 
debakli v Komornej opere ani te ntokrát neposkyto l viac, než 
rozporuplný, vo voľbe výrazových prostriedkov málo o riginál
ny pohľad na moderné hudobné divadlo. Obávam sa , že uve
denie Hatrfkovej tragifrašky sa stalo viac-menej jednorazovou 
záležitosťou , takže o rentabilnosti tohto projektu , zrodeného 
za finančnej podpory fondu kultúry Pro Slovakia možno ďalej 
diskutovať . 

Zaradenie Lompynových šibalstiev, kole kcie príbehov zo
stavených podľa originálnych textových a no tových podkladov 
Daniela Georga Speera , znamenalo rozšírenie žánrového 
spektra o drobný exkurz smerom k starému ľudovému divadlu . 
Nebol to žiaden veľký, profilotvorný čin z hľadiska dramatur
gie ani interpretácie ,,jednako medzi tradičn ými operami pôso
bil odľahčujúco. Zaujímavosťou je, že podklad dej a tvoria epi
zódky, ktoré sa odohrali pred troma storočiami na území dneš
ného Slovenska. Sú súčasťou Specrovho Hudobného tu recké
ho Eulenspiegla a dnešnú javiskovú podobu im vtisol team re
žisérky a scenáristky Blaženy Hončarivovej . 

Na miniatúrnom pódiu Divadelné ho štúdia YSMU sú Lom
pynove šibalstvá prezentované ako kombinácia dobového ba
rokového muzicírovania , stelesneného kvintetom inštrume nta
listov, s prvkami prostoduchého , kočovného spektákla. Na 
spestre nie nie príliš bohaté ho deja , využil a réžia osvedčené po
mocné nástroje v podobe bábok , masiek, imitácií zvierat a po
dobne. Realizácii však chýbala vyššia mie ra technickej zruč
nosti , humorné scény sa zasa miestami vzďaľovali duchu baro
kovej hudby. Yo veľmi chabej nemčine, v spojitosti so sloven-
kou prózou, Speerovo dielo interpretovalo kvarteto sólistov, 

z ktorého iba soprán Adriany Kohútkovej bol merateľný krité
ri ami profesionálneho spevu. 

Obom inscenáciám, privezeným na festival operným cnsem
blom DJGT v Banskej Bystrici, sme venova li samostatný pries
tor po premiérach na mate rskej scéne. Prvý výjazd divadla na 
pôdu BHS sprevádzal , pochopiteľne , vel'ký pocit zodpovednos
ti a ko obstáť v priamej konfrontácii s operou SND. Poki a ľ by 
sme hosťovanie Bystriča nov posudzovali z tohto hľadiska, tak 
veľké komplexy mať ne musia. Ak však máme na festivalové 
dianie aplikovať medzinárodne platné kritériá. tak opere v jej 

TRAVIATA V SND 
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O k3sový-efekt postaľaóé 
Ak by ná hodou existovala štatistika evidu

júca každú opernú inscenáciu , niet pochýb, 
že Verdiho T ravia tc by patrila niektorá z naj
vyšších priečok. Bolo o nej, na veľkých i naj
menších javiskách, povedané asi všetko . Naj
mä v posledných desaťroči ach sa pohľady kla
sické striedali s novátorskými , popisné s od
romantizovanými , sentimentálne so sociál
nokritickými. Ne menným krité riom však 
vždy ostáva partitúra , neopakovateľný duch 
Verdiho hudobnej a výrazovej poetiky. Jej 
spochybnenie vedie spravid la k fa lošným zá
verom. 

aranžovanej v duchu lascívnej atmosféry ve
rejného domu . Ak Chudovský libreto F. M. 
Piaveho ohraničil dumasovskými kontúrami , 
tak v tomto , v románe iba naznačenom výja
ve zašie l až na hranicu vkusu. Polemizovať by 
sa dalo s prílišným akcentovaním operetnej 
gýčovitosti , i - pri značne odviazanom preja
ve niektorých aktérov- so štýlovo neprísluš
ným naturalizmom. 

všetkých tohtoročných podobách by prílišná hrdosť neprislú
chala. 

V talianskom origináli naštudovaná romantická operná drá
ma Gaetana Donizettiho La Favorita sa v réži i Mariána Chu
dovské ho na bratislavskom javisku. odhliadnúc od menších ne
do tiahnutost í technického rázu (napr. práca so svetlom) udo
mácni la ta kme r bez problé mov. K jej pôsobivému javiskovému 
tvaru a pre mysle nej koncepcii už bolo v predchádzaj úcich re
cenziách vyslovené azda všetko. Jedna spornejšia stránka sa 
však predsa le n vynorila nástoj čivejšie . Ide o baletné čísl a , kto
ré z viacerých dôvodov profesionálne prepadli . Po hudobnej 
stránke mohol mať večer pod taktovkou Dušana Stefánka viac 
orchestrálnej precíznosti i dramatické ho ťahu . Bratislavský 
hosť Martin Babjak bol z každého hľad iska kvalitným kráľom 
Alfonsom. G urgen Ovscpian (Fernando) mal síce s najvyššími 
tónmi v oboch ári ách isté ťažkosti , inak však svoj part prednie
so l autentickým štýlom a výrazom. Tmavý soprá n Aleny Dvor
skej-Gallovej (Leonora) nie je vo všetkých polohách úplne vy
rovnaný, technické medzery však vie vynahradiť ci tovo viero
hodným prejavom. 

Rossiniho farsa co mica ll signor Bruschino dostala pod vede
ním Martina Bendika sympatickú podobu nenásilným humo
rom okoreneného komorného predstavenia. Tužinského or
chester hral snaživo , spevácky kolektív prekvapil vzácnou vy
rovnanosťou. Popri skúsených interpretoch zaujala mladá ge
nerácia, za ktorú spomeniem aspoň nadmieru nádejného te no
ristu J ána Babjaka. 

Poslednú kapitolu by som venoval dvom bratislavským pro
dukciám. BHS, pod hlavičkou ktorých sa odohrali, totiž posky
tujú aspoň možnosť pozastaviť sa s odstupom času pri bežných 
repertoárových čís lach a zistiť , akým smerom nastal ich ume
lecký pohyb od rcccnzovaných pre mié r. Mozartova Figarova 
svadba z tohto aspektu vôbec nepotešila. Netradičná verzia Mi
lana Sládka si chtiac-nechtiac uzurpuje dominantné postavenie 
báb koh ry, takže i reakcie publika sú motivované predovšetkým 
akciami tejto zložky. Fakt , že mnohé skvostné hudobné čísla 

sú odsunuté do potupnej pozície žive j kulisy (za všetky spome
niem veľkú áriu grófky) , dnes asi netrápi ani režiséra, ani diri
genta. J onas Alexa odtaktoval tak fádneho a chudokrvného 
Mozarta, že sa potom nemožno čudovať neštýlovým kreáciám 
viacerých protagonistov. Pritom pekné materiály Vladimíra 
Kubovčíka (Figaro) , či Denisy Slepkovskej (Cherubín) potre
bujú iba odborné vede nie , vysvetlenie ako sa tvorí mozartov
ský výraz najmä v recitatívoch. Jednoznačne naj plastickejší vý
kon večera odviedol Martin Babjilk ako gróf. 

Offenbachove Hoffmannovc poviedky sú ešte úplne čer
stvou inscenáciou, takže zámery režiséra Jozefa Bednárika ma
jú účinkujúci v krvi . Opäť však, podobne ako na premiérach, 
škrípala precíznosť orchestrá lneho vypracovania detailov (diri-· 
gent Jonas Alexa) , nehovoriac o totálne rozkolísanom vstup
nom zbore . Zo sólistov si najvyššie uznanie v extré mne vypä
tom titulnom parte Hoffmanna zaslúžil Igor Jan. Bol)bónikom 
bola , deň po festivalovom predstaven í, premiéra umeleckého 
dokumentárneho videofilmu Opera session režisérď Vladimíra 
Balcu , vynikajúcim spôsobom zachytávajúca celý proces prí
pravy inscenácie a odhaľujúca atraktívne prostredie divadelné
ho zákúlisia. PAVEL UNGER 

tieňov. Predovšetkým však zaujme veľkým , 
voľne plynúcim a legátovú frázu cítiacim to
kom tónu . Jana Valášková, vychádzajúc z jej 
subtílnejšie ho a emotívne bohatého timbru , 
formuje svoju hrdinku s kôr v rovine roman
tickej ženskej zraniteľnosti . Dopomáha jej 
k tomu tvárny herecký pote nciál, schopnosť 
modelovať de taily a citlivo komunikovať 
s partnermi . Tejto viac lyrickej koncepcii 
však chýbali najmä v závere árie z 1. dej stva 
čistej šie okrajové výšky. V konečnom dojme 
je o niečo problcmatickej šia kreácia Ľubice 
Vargicovej . Ona reprezentuje skôr ten typ 
dievčenskej Violetty. čo strhne perlivou kolo
ratúrou v Sem pre libe ra , korunovanou efekt
ným vysokým "eskom" a dravosťou pre javu. 
Počnúc 2. dej stvom však táto Traviata je čo
raz me nej zauj ímavá. V kantiléne chýba viac 
vrúcnosti , dramatického napätia i modelova
nia štýlových fráz. Vargicová je však rozhod
ne Violettou budúcnosti. 

V kontexte bratislavskej verdiovskej dra
maturgie je T raviata tiež stálicou. S dlhším 
odstupom od nie príliš vydarenej premié ry 
roku 1975 sa k nej vráti la Opera SND a roz
hodujúce posty zveril a hosťujúcemu teamu. 
Režisér Mariá n Chudovský rozhodne nepatrí 
do kategórie tvorcov , ktorých uspokojí me
chanicky uviesť do pohybu pokyny z partitú
ry. Je typom mysliaceho a hľadajúceho umel
ca , bez predsudkov , ale s racionálnym nad
hľadom skúšajúceho nczabchané postupy. 
Verdiho Traviata , predloha riziková práve 
pre nadme rnú populárnosť, ho postavila pred 
dile mu, aký interpretačný slovník zvoliť . Zví
ťazil kompromis medzi konvenciou , v zmysle 
zachovania deja v dobových reáliách a vnáša
ním neobohratých riešení do konkrétnych 
scén. Réžia v zásade nemá úmysel poprieť 
dielu jeho romanticko-iluzívny dumasovský 
rozme r. Polohu sentimentality však v istých 
situáciách zámerne narúša uplatňovaním rea
listickejších , niekedy až naturalizmu sa dotý
kajúcich prvkov (ples u Flory, strhávanie ob
rusov) , ba prepojenie javiskového a reálneho 
divadelného priestoru (Violettina prízemná 
lóža) možno vn ímať aj ako vpuste nie istého 
protiiluzívncho lúčá. 

Interpretačne najpozoruhodnejšie je po
sledné dejstvo . Východiskom jeho kompozí
cie je sk lbe nie románových podnetov (od
chod kňaza od lôžka Yioletty, prítomnosť ve
riteľov) s myšlienkou prepojenia príbytku 
s exteriérom a oživenia simultánnych dejov. 
Duševný stav hrdinky a reflexiu vonkajšie ho 
sveta veľmi sugestívne vyjadruje akýsi balans 
medzi víziou a realitou. Postupne sa i scéna 
vyzlieka zo symbolov spätých s Violettou (z 
lóže mizne kytica kamé lií , z javiska výtvarné 
znaky predchádzajúcich obrazov) , z pozadia 
čierneho horizontu vchádza smútočný sprie
vod , anticipujúci udalosť už mimo rámca ope
ry. Yioletta v prcdsmrtnej agónii opúšťa ja
visko a kráča k lóži, k miestu, kde sa po prvý 
raz objavila na začiatku príbehu. 

Peter Dl'orský ako Alfredo a Jana Valá§kol'á 
ako Vloletta 

Neplánovaná ozdoba prvej premiéry Peter 
Dvorský (Alfredo), v postave s ktorou debu
toval roku 1977 v newyorskej MET a dnes ju 
už bežne nespieva, priniesol toľko opojnej tó
novej krásy a expresívneho lesku, že jeho prí
tomnosť na javisku dala zabudnúť na všetky 
proble matickejšie momenty okolo. Za sľub
ný možno označiť výkon alternujúceho Simo
na Somorjaia , po prvýkrát vo veľkej premié
rove j príležitosti na doskách SND . Zjavom , 
vekom a hereckým naturelom A lfredo iden
tický s Dumasovým Armandom , preukázal 
vokálny talent a ešte väčšmi perspektívu ďal
šie ho technické ho upevnenia hlasu. Po vý
bornom Hoffmannovi trocha sklamal Alfre
do Igora Jana . Pre taliansku frázu je dnes je
ho kovovo jasný tenor málo plastický a ele
gantný, predstaviteľsky pôsobil pomerne dosť 
odosobnene. 

V prvých dvoch obrazoch, s výnimkou pre
dohry, počas ktorej si Yioletta , podľa literár
neho vzoru, sadá do lóže, je réžia najtradič
nejšia. Prvý ples rozohráva Chudovský na 
vertikálne zaujímavo členenej , hoci trocha 
skŕomne vybavenej scéne A leša Votavu, vi
diecke sídlo 2. obrazu, s výrezom zhora sjms
tenej izby, je prosté a výtvarne čisté . Prekva
pujúci je plynulý prechod do tretej scény, 

.. 

Skoda, že te nto v mnohom podnetný prie
nik do Verdiho sa x praxi nepodarilo dotiah
nuť do dôsledkov. Profi ly postáv a vzťahy me
dzi nimi boli totiž väčšmi zrkadlom skúseností 
só listov, než zámerov režiséra. Pokiaľ stáli na 
javisku zrelé individuality (také bolo iba l . 
obsapenie) , dráma mala potrebné napätie 
i gradáciu . V nejednom z ďalšfch prípadov 
však portréty hrdinov neprekročili sché matic
ký rozmer a komunikácia medzi nimi strácala 
zmysluplnosť. Uznávam, že pripraviť tri kom
pletné , nature lovo odlišné zostavy je na hra
nici zvládnuteľnosti , diváka však tento fakt 
nemusí zaujímať. 
. S podobnými problémami neuzavretého 

prípravného procesu sa muselo potýkať aj hu
dobné naštudovanie hosťujúceho brnenského 
dirigenta Jana Zbavitela. Jeho koncepcia -
s chýbajúcou tenorovou cabalettou - nebola 
v žiadnom prípade objavná ani šokujúca, slo
hovú korektnosť a proporčnú vyváženosť jej 
však rozhodne uprieť ne možno . Pokiaľ by 
sme sa uspokojili s voľbou primeraných temp 

Snímka K. Marenčlno\'á 

(zavše by zniesli i dramatickejšie vyhrote nie) , 
striedmou dynamikou a spoľahlivým sprevá
dzaním sólistov , nebolo by voči Zbavi te lovi 
čo namietať. Ak ale od dirigenta očakávame 

koncepčnosť aj vo fo rmovaní vokálnych kre
ácií sólistov, tak narazíme na podobnú barié
ru , na ktorej sa lámala i Chudovského réžia. 
Na viacerých miestach dochádzalo tiež k ryt
mickým kolíziám medzi javiskom (sólisti 
v enscmbloch a ešte väčšmi zbor) a o rche
strom. 

Kľúčovou sólistickou postavou je Violetta 
Valery. Novodobá tradícia , podporená mo
delom legendárnej Marie Callas a vyvierajú
ca z hudobnej podstaty partu , počnúc druhým 
de jstvom stupňovaného do dimenzií verdiov
ských dramatických heroín , dnes zväčša od
mieta obsadzovanie ro ly lyrickou kolo ratú
rou . Traviaty týchto dní bývajú iba zriedka 
Olympiami a Zerbinettami , o to čajstej šie ob
liekajú kostýmy Lconory, či Aidy. 

Tri nové bratislavské predstaviteľky zosob
'ňujú tri rôzne typy . S hudobnou povahou 
partu najviac korešponduje hlas Ivety Matyá
šovej . Obsažný, sýty mladodramatický sop
rán so schopnosťou koloratúry má dosť mate
riálových a výrazových rezerv na účinné gra
dovanie drámy i na kreslenie náladových od-

Problematickejšia - z hľadiska indife rent
ného režijného vedenia - je postava Giorgia 
Germonta. Pavol Mauré ry jej odovzdal viac 
sugestívneho podfarbenia, ale i pár poddi
menzovaných výšok, RicharCl Haan bol tóno
vo vyrovnanejší , no vo výraze nezaujatý. Ján 
Ďurčo sa na verdiovskej parkete necíti doma 
technicky , vokálno-este ticky , ani typovo. 

O kasový efekt sa táto taliansky spievaná 
Traviata - ako napokon každá verdiovka - ur
čite postará. A jej ďalšie prínosy? V drama
turgicky konvenčnom titule (kde je Verdi 
spred Rigoletta, kde je Ot hello a Falstaff?) sú 
to asi mladé vokálne ta lenty, garancia príťaž
livosti slovenskej opery i pre zahraničie. 

PAVEL UNGER 



ZO ZAHRANIČIA 

POCTA ·CAGEOVI 
V DRÁŽĎANOCH 
V dňoch l . - ll . októbra poriadalo Dráž

ďanské centrum pre súčasnú hudbu 6. ročn ík 
festivalu novej hudby, ktorý bol zameraný 
predovšetkým na dielo nedávno zosnulého 
sk ladateľa Johna Cagea. Z veľkého počtu je
ho skladieb pre najrôznej šie obsadenia od- · 
zneli orchestrálne Twcnty - cight, Twcnty 
six, a Twenty- ni ne. Sona tas and lnterludes 
pre preparovaný klavír, predvedené Darry
lom Roscnbergom, Song Books, Suita pre 
detský klavír a The Wondcrful Widow of 18 
Springs v interpretácii Mu nich Art Ensemble, 
Etudes Boréales v úprave známej čelistky 
Frances M arie Uítti , Europera 5, pozostáva
júca z kombinácie naživo spievaných árií eu
rópskych opier a fragmentov opier hraných 
na klavíri alebo znej úcich z gramofónu. a ďal
šie. Vrcholom Cageovskej časti festivalu 
bolo predstavenie tanečného súboru renomo
vaného choreografa a Cageovho dlhoročného 

blízkeho spolupracovníka Merce Cunningha
ma, obohatené o citli vé svetelné a výtvarné 
akcie Marshy Skinner(ovcj) a interpretáciu 
Cagcových skladieb jeho .,dvornými" inter
pretmi D avidom Tudorom a Takehisom Ko
sugim. 

Zvyšok fest ivalu, ktorého program sa kaž
doročne zameriava na žánrovú pestrosť siaha
júcu od komornej tvorby cez multimediálne 
projekty, piesiíové reci tály až po džez, prinie
sol niekoľko zaujfmavý~h podujatí , ku kto-

rým. patril predovšetkým autorský večer poľ
ského skladateľa Krzysztofa Pendereckeho 
a j eho diela s náboženskou tematikou (Stabat 
Mater , Te Deum), ale i vystúpenie Symfonic
kého orchestra z Baden-Badenu pod taktov
kou Michaela Gielena s programom obsahu
júcim diela Luigiho Nona, Luciana Beria 
a Bernda Aloisa Z immcrmana, či komorne 
ladený koncert súboru W N C z Kolína so 
známou skladbou I nC amerického skladateľa 
Terryho Rileyho. Džez bol reprezentovaný 
kvartetom holandského klávesistu Jaspera 
van't Hofa, ktorý v jeho hudbe donedávna 
dominujúcu chladnú elektroniku nahradi l 
rytmickou zložkou. 

Drážďanské 'dni dávajú priestor i menej 
známym , mladým a nádejným umelcom. 
Tohto roku to boli domáci Uwe Krausc, An
nette Schliinz, Francúz Fréderic Marin i Ra
kúšanka Mia Zabelka, ktorej spoločn ý pro
jekt s Ferdinandom Richardom, známym 
z predošlej spolupráce s Fredom Frithom, 
Ivou Bittovou a Pavlom Fajtom, bol však to
tálnym prepadákom. 

Po prvýkrát sa vo väčšom množstve na fes
ti vale predstavil i tanečné a divadelné telesá. 
Okrem už spomínaného Mcrce Cunningha
ma to boli Compaigne Nomades zo Švajčiar
ska, Reflex z Holandska, domáce tanečné di
vadlo Mcdusa a poľské vjzuálne divadlo See
na Plastyczna. Kým u Švajčiarov bola citeľná 

K. Penderecki 

nerovnováha medzi hudobnou zložkou 
(Zorn, darbarck, Parker) a tancom , Holan
ďania tento problém vyrieši li nrizvaním si ,.ži
vých'' hudobníkov - gitaristu Jana Kuipcra 
a bubeníka Berla Klcij na , známych z oblasti 
improvizovanej hudby. Podobne i drážďan
ská Medusa je výsledkom n iekoľkoročnej 
spolupráce scenáristky a režisérky Andrey 
Moscsovej so skladateľom Henry Kochom. 

Scena Plastyczna. vedená Lcszkom Madzi
kom. pri všetkej originalite ovplyvnená naj
rozličnejšími divadelnými smermi 20. storo
č i a , od Craiga, Schumanna , Kantora po Gro
towskcho, vychádza zo zvláštností vizuálne
ho divad la. Je plná mystických túžob. hľada-

Violový kongres vo Viedni 
Violisti , to je zvláštne spoločenstvo. Tvoria 

akúsi sektu, ktorá sa odlišuje od ostatných 
skupín hudobníkov. Je pravda, že museli veľa 

bojovať o svoje právo suverénnej existencie, 
i o to, aby sa ich nástroj pokladal za rovno
cenný s inými nástrojmi. K tomuto ,.existen
čnému boju" patrili i úsilia dokázať. že aj vio
la je:-Obdarená• hoonot·uými skladbami sveto
vej a národnej literatúry. To všetko viedlo 
k založeniu Medzinárodnej violovej spoloč
nosti I VG , ktorá je dokonca o dva roky star
šia ako ESTA. Našli sa významní zberatelia 
a autori súpisov diel , ku ktorým patri li W. Al
t mann, V . Borisovský a predovšetkým Zey
ringer , ktorý bol dlhoročným prezidentom 
uvedenej spoločnosti . Spoločnosť má 
i ústrednú dokumentačnú knižnicu v A meri
ke, označénú skratkou PIVA (Primrose In
ternational Viola Archív). Spoločnosť violis
tov organizovala pravidelne regionálne i me
dzinárodné kongresy. XX. kongres sa konal 
vo V iedni od 25.-28. júna 1992. Nebol som 
prítomný počas celého štvordňového progra
mu, ale mal som možnosť zúčastn iť sa prvých 
prednášok a koncertov. Vypočul som si tak 

v 

Holi časy, keď meteorológovia boli pre di
vadelný a hudobný život na Bodamskom ja
zere rozhodujúcim čin i teľom . Podľa ich prog
nóz sa rozhodovalo o repertoári i o účasti 
publika . Príroda sa síce nezmeni la, ale v Brc
gcnzi si predsa poradil i : Postavili si ved ľa prí
rodnej scény noblesné kamenné divadlo, 
a tak dnes môžu divadelnú prevádzku pokoj
ne plánovať. 

Prírodná scéna v Bregenzi na Bodamskom 
jazere predstavuje čosi zvláštne, v Európe 
unikátne. Rozprestiera sa na pomedzí troch 
suverénnych štátov - Rakúska, Nemecka 
a Švajč i arska (Pozn. redakcie: čo na to štáto
tvorné usporiadanie?). Samotné Bodamské 
jazero, nazýva né vnútrozemským morom 
trojštát ia , tvorí úchvatnú kulisu k letným di
vadelným hrám, ktoré tu prebiehajú pred 
očami dychtivých návštevníkov takmer dva 
mesiace. Hľadisko pevne zabudované do 
strmého svahu pojme. 4 500 divákov. Za se
zónu to predstavuje okolo 120 ()()() divákov! 
Technicky perfektne vybavená scéna, umož
iluje so svoj imi 240 svetelnými zdrojmi a cit
livo rozmiestnenými zvukovými zosilňovač
mi , vyčarovať akúkol'vck náladu. Všetko je 
dokonale premyslené a vedie k sústredenému 
emotívnemu zážitku. Takéto dokonalé tech
nické zariadenie umožňuje sprostredkovávať 
~ugestívny umelecký dojem. Bregenz však 
nestavia iba na technike. Opery. operety, 
muzikály lu dostávajú nové dimenzie a diktu
jú veľkolepé tvorivé koncepcie. Nad každou 
inscenáciou visí však veľký umelecký otáz-

Paul Angerer pri koncerte v Bratislave 
Snímka M. Jurík 

hodnotnú prednášku prof. Dr. Wolfganga Sa
wodného o klasickej violovej li teratúre a jej 
hráčoch. Prednáška bola veľmi poučná a pri
nášala veľa nových poznatkov. Po prednáške 
sa konali drobnejšie prehrávky (o. i. duetové
ho diela Paula Angerera), ktoré rozhodne 
veľmi pozitívne obohacujú violovú literatúru. 
..l._účastnil 1 ~.Jij Iwnc~tu v A rkadenh9fu 
na Viedens ej Radnici v rámci Viedenského 
hudobného leta. Účinkovalo Concilium mu
sicum pod vedením Paula Angcrera. V rámci 
koncertu uviedl i Angererom nájdenú sklad
bu z obdobia klasicizmu Concerto C dur pre 
violu a sl áčiky od lgnaza Gspana ( 1750-
- 1794). Ďalšie programované diela bol i 
Dvoj koncert Michaela H aydna pre violu a or
gan. Je to skladba, ktorá zaznela aj v Bratisla
ve, v interpretácii Milana Tclcckého a Ferdi
nanda Klindu . Záver koncertu tvori la sklad
ba Paula Angercra Koncert pre violu a or
chester , napísaná vr. 1962- 1966. 

Treba tu vyzdvihnúť výkony Paula An gere
ra a predovšetkým jeho syna Christophera 
A ngcrera ako sólistu - violistu. Angcrcrov 

ečerynaBo 
nik. Našťastie našli sa talcnti a inscenátori 
ktorí dokážu ukázať viac, ako len povrchnú: 
vyšperkovanú scénu. 

Už po tretíkrát tu našiel svoje šťastné 
uplatnenie francúzsky režisér Jerome Savary. 
Oproti násilne vykonštruovaným exhibíciám 
svojich predchodcov, našiel pre svoju prezen
táciu Bizctovcj opery Carmen veľký kolotoč 

nápadov. A mal šťastnú ruku. V Bregenzi 
hrali kolosálnu tragédiu zvodnej Cigánky, 
ktorá okrem nekonvenčnej psychologickej, 
prcmyslcnosti , fascinuje diváka svojím dyna
mickým ohňostrojom nápadov, ktQrým divák 
verí a necháva sa nimi unášať. Vlaňaj šia pre
miéra mala síce v hlavnej úlohe jedinečnú 
predstavitel'ku - Slovinku Marjanu Lipovšc
kovú - ktorá je dnes príl iš zamestnaná v Salz
burgu a na ostatných svetových pódiách, ale 
Brcgcnz si našla ako náhradu hneď štyri pro
tagonistky z rôznych svetadielov, vrátane 
americkej černošky , ktoré boli rovnako 
strhujúce po speváckej č i hereckej stránke. 
V úlohe Mercedes sa dokonca umiestnila 
i česká sólistka, terajšia členka berlínskej 
opery Pod lipami Dagmar Pecková a príj em
ne pôsobí v tej to inscenácii aj Kiihnov detský 
zbor z Prahy. 

Kto chcC.. st rávi ť nezabudnuteľný operný 
večer v podmanivom svite mesiaca nad nedo
ziernym jazerom, plným letnej poézie, nech 
ide do Brcgcnzu. Tam slávi operné umenie 
svoju korunováciu. V budúcom roku tu za
znie rovnako príťažl ivý ti tul : Verdiho Nabuc
co. JIRÍ VITULA Denyce Graves v titulnej postave opery Carmen 

Snímka archív autora 

nia. vnárania sa do temna , zárovcií však plná 
hfbky'priestoru, svetla a farieb. 

Súčasťou 6. ročníka Drážcľanských dní sú
časnej hudby bolo i trojdňové kolokvium, na 
ktorom sa poprední muzikológovia a umeno
vedci, ako napr. : prof. D ieter Schnebel, Dr. 
,Christoph von Blumrôder. Prof. Daniel 
Charles, David Frccman a ďalš í , venovali vý
znamu tvorby Johna Cagea, problcma.tikc 
umenia ranej avantgardy a americkej alterna
tívnej scény, vizuálnej hudby a aspektom 
multikultúrncj hudobnej výchovy. 

PETER MACHAJDIK 

Koncert je kapilárne spojený s novou vecnos
ťou, je dielom , ktoré žiar nczaznieva v takej 
frekvencii, ako si to zaslúži svojou invenciou 
a muzikálnosťou. 

V rámci kongresu odznel i aj prednášky 
a referáty ako napr. Drúnera: Novosti k dielu 
a biografii Carola Stamitza, alebo prednáška 
o Carbonovom violovom láčiku Wcrncra 
Nickela, alebo referát Hansa Kohlhascho 
Hudba ako vyznanie k Hindemithovmu 
Schwancndrchcroti , ďalej Wolfganga Kl ose
ho referát Orchestrálne party ako študijná li-

1eratúra. Zároveň odznelo niekotko koncer
tov z tried rôznych pedagógov a v rámci verej
ných koncertov Koncert Csabu Erdélyiho; 
autor je známy tým, že vydal inú alternatívu 
v riešení nedokončeného Bartókovho Kon
certu pre violu, zbavenú navrhnutých do- , 
plnkov vydavateľom Tiborom Serl ym. Dá sa 
povedať , že celý program kongresu bol vel'mi 
hodnotný a zaujímavý a mladým Christo
phom Angcrerom výborne organizovaný. 

' JÁN ALBR ECHT 

• azere 

Snímka Breaenzer Festspiele. 



[s ~ SERVISHt 

TRADÍCIA SPEVÁCKYCH OBJAVOV 
V KARLOVÝCH VAROCH POKRAČUJE 

So ~ympatickym oh l a~om prebehla v Ka rlový<.:h Varo~:h Medzinárodná spevácka sút'až Anto
nína Dvoráka, ktorá sa mô~e s hrdosťou obzrieť na svoju štvrťstoročnú tradíciu , ktorú úspešne 
rozvíja. Zachovala si aj svoje významné miesto v kultúrnom dianí Čiech a Slovenska a stále 
'viac rozširuje svoj akčný rádius v cudzine. Po tom, čo medzinárodná súťaž Pražské jaro zrušila 
odbor sólového spevu, zfskala karlovarská súťaž A. Dvoráka ojedinelé postavenie u nás a rada 
by si ho zachovala a prchfbila aj po rozdelení republík. Vedie ju k tomu historicky osvedčená 
spolupráca českých a slovenských spevákov a pedagógov; stala sa pre mladých umelcov bránou 
talentov do sveta. S opodstatnením pristúpili pred rokom Karlove Vary k cieľavedomému bu
dovaniu Medzinárodného speváckeho centra, ktorého zači atočné kroky zaznamenali nesporné 
úspechy a zafixovali sa do vedomia medzinárodnej hudobnej verejnosti. Rastie i záujem mla
dých spevákov o súťaž v cudzine. Neobvyklý počet - viac než 80 prihlášok je toho dokladom. 
Do súťaže bolo prijatých len 4 1 kandidátov z 8. k.rajín , prvýkrát súťažili mlad í speváci z Ho
landska , Grécka a Japonska. 

27 ročn íkov súťaže zdobia také mená ako Gabriela Beňačková , Edita G ruberová, Magdalé
na Hajossyová, Eva Urbanová, Peter Mikuláš, Klement Slowioczek, Jbolya Verebicsová a ďal. 
K nim treba pripísať aj tohtoročnú absolútnu víťazku , Poľku Beatu Raskicwiczovú. Vynorila 
sa ako neznáma 28-ročná speváčka po štúdiách v Katoviciach a v Bratislave u doc. E . Blahovej. 
Viedeň jej už ponúkla rad úloh. 

Medzi sľubnými talentmi súťaže dominova li kandidátky z Pardubíc (Karla Bytnarová- l. 
cena) a zo Ž iliny (Miriam Ž iarna- 2. cena), vedľa výborne pripravených uchádzačov z Dráž
ďan a Mníchova . Prvýkrát bola v Karlových Varoch udelená Cena Jarmily Novotnej, najmlad
šej účastn fčke , víťazke prvej kategórie , Karle Bytnarovcj . 

Súťaž však prešla aj nickol'kými organizačnými zmenami , položi la väčší dôraz na spojenie 
s hudobnou verejnosťou udelením Hudobnej ceny poslucháčov súťažného koncertu a pracuje 
na zdokonalení svojho štatútu. Chce prebudiť väčší záujem mladých adeptov o súčasnú svetovú 
tvorbu a zvýrazní kvality Dvorákovej súťaže predbežnými seminármi počas jarných mesiacov, 
ktorých iniciátorom je prof. Andrej Kucharský z Mníchova. Jeho , ako predsedu poroty tohto
ročného ročníka súťaže sme požiadali o niekoľko slov: 

., V porovnaní umeleckých výkonov vid fm silu a múdros!'. V uplynulom roku sme obdivovali 
skvelé hlasy z Ukrajiny a Ruska, táto oblasť tentokrát sklamala, lepšie výsledky sme zaznamenali 
u účastnikov z domova. Tradične dobre boli pripraven( speváci z Dráiďan a Mn fchova. Dvo
fákova súťaž láka aj preto, i e si mlad( speváci môžu zaspievať s orchestrom. Súťaž objavila 
niektoré krásne hlasy, jej kritéria sa sprfsnili, čo nebude 1w škodu stúpajúcemu záujmu o ňu. " 

.,Pripadá mi to ako v športe: Na veľkých turnajoch sa veľakrát stretávajú vynikajúce osobnosti 
a celky, inokedy stí tieto stretnutia menej úrodné. Aj keď sa zdá, ie tohtoročný ročn fk Dvofáko
vej súťa i e nedosiahol v celkovom poh/'ade takú úrove1l ako minuloročný, ostá va jeho zásluhou, 
i e objavil jeden mimoriadny talem , Pol'ku Beatu Raskiewiczovú, ktorá ozdob( túto súť ai a zts ka 
jej priazeň vo svete. Sama som pripravovala pre súťa i devä!' kandidátov. Dvofákova medziná
rodná súťaž je náročná, vrhá mladých spevákov do veľkého konkurenčného boja" povedala 
nám členka medzinárodnej poroty doc. Eva Blahová. 

JII'U VITULA 

XXVll. MEDZINÁRODNÁ SPEVÁCKA SÚŤAŽ 

A.DVO:RÁKA 
Vý~lcuky: 

KATEGÓRIA A- ŽENY: 
I. cena - K. Bytnarová, ČSFR; Il. cena - M. Ž.iarná, ČSFR ; lll. cena - U. Kobalz, SRN, M. 
Kožená, ČSFR , N. Saffinová, ČSFR 
KATEGÓRIA A - MUŽ I: 
l. cena - nebola ude lená; ll. cena - nebola udelená; 111. cena - M. Ullmann , SRN 
Čestné uznanie za účasť v ll . kole v kategórii A získavajú: L. Kraer , ČSFR , J . Stchrová, ČSFR, 
J . Tetourová , ČSFR , E. Ungcrmannová, ČSFR ; A. Sowitzová , SRN- so zvláštnym ocenením 
poroty za mimoriadny výkon v I. kole . 
KATEGÓRIA B - ZENY : 
I. cena - titul absol útnc~o víťaza- B. Raskicwiczová , Poľsko; II. cena - G. Schneiderová , 
SRN; III. cena- S. Dumasová, SR N a C. Rôselová, SRN . 
KATEGÓ RI A B - MUŽ I: 
I. cena - nebola ude lená ; 11. cena - l. Hrachovec, ČSFR, 111. cena - A. Siiss , SRN 
Zvláštne ceny: 
Vecnú cenu múzea A. Dvoráka v Prahe za najlepšiu interpretáciu piesne A. D voráka získava: 
G. Schneiderová, SRN . 
Vecnú cenu Spoločnosti Antonfna Dvoráka za naj lepšiu interpretáciu árie A . Dvoráka a zvlášt
nu cenu festivalu Mitte Europa získava: 8. Raskiewiczová , Poľsko 
Cenu Cs. rozhlasu za naj lepšiu interpretáciu diela sk ladateľa 20. storočia získava za cyklus pies-
ní L. Bernste ina : S. Dumasová, SRN. . 
Cenu Slovenského hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu die la súčasného slovenského 
skladateľa získava: M. Žia rná , ČSFR 
Zvláštnu cenu SUPRAPHONU za najlepšiu interpre táciu piesne alebo cyklu českého skladateľa 
20. s toročia získava za cyklus piesní Pe tra Ebena: l. Hrachovec, ČSFR 
Cenu Jarmily Novotnej naj mladšej účastníčky ll. kola súťaže získava: K. Bytnarová, ČSFR . 

Blahoželáme 

19. novembra - Alžbeta Svobodová, sloven
ská sopranistka , 60 r. 

SÚŤAŽE 
ll. ročník HARVEYS LEEDS INTERNA
T IONAL PIANOFORTE COMPETITION 
sa uskutoční od 3. do 18. septembra 1993 
v Leeds (Anglicko) . Súťaž je prístupná všet
kým profesionálnym klaviristom, narodeným 
po l . septembri 1963 . Prihláška musí byť po
riadatcľovi doručená do 15. marca 1993 (spo
lu s ďalšími dok ladmi a dokumentáciou). 
Adresu a podrobnosti o podmienkach môžu 
záujemci získať v redakcii HŽ . 

24TH MONTREAL l NTERNATIONAL 
MUSIC COMPETITION sa uskutočn í od 26. 
mája do 9. júna 1993. Zúčastniť sa môžu spe
váci narodení medzi 26. májom 1958 a 26. 
májom 1973. l. február 1993 je posledným 
dátom pre odoslanie prihlášky na túto súťaž. 
Bližšie informácie sú v redakcii HŽ. 

Slov nská or nistka 
ev a e agog1cm 

EMÍ1 DZEMJANOVÁ 

· získala od The International Biogra
phical Centre of Cambridge prestížnu 
cenu INTERNAUONAL WOMAN OF 
THE YE4R a tou istou inštitúciou bola 
poctená čestným titulom WORLD IN
TELLEITUAL OF 1993 

19. november 
SND Bratislava - G . Verdi : Maškarný bál 

(19.00) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium o 

Márii ( 19.00) 
DU Fatra Žilina - Organovo-zborový kon

cert (19.00) 
Brahms, Peetc rs, Clérambault , E. Kamrlo
vá - organ, Ž ilinský miešaný zbor 

DJGT B. Bystrica - A . Dvofák: Rusalka 
(17.00) 

SD Košice, Stúdio Smer - G. P. Te leman : 
Pimpinone (10.00) 

SF Košice - Klavírny recitál Natalie Kyslcn
ko 

DJZP Prešov - R. Frimel: Krá ľ tulákov 
(19.00) 

20. november 
SND Bratislava - P. l. Čajkovskij : Luskáčik 

( 18.00) 
SF Bratislava, Reduta - Nicu lcscu, Xenakis , 

Dallapiccola (19.30) 
Účinkujú : Z. Peskó, J . Rozehnal 

NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium o · 
Márii ( 19.00) 

DJZP Prešov - O . Feľcman : Stará komédia 
( 19.00) 

21. november 
SND Bratislava - Ch. Gounod : Faust a Mar

garé ta ( 19.00) 
23. november 
SND Bratislava - G. Verdi : La Traviata 

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

(1'9.00) 
24. november 
SND Bratislava - A. Dvorák: Rusalka (19.00) 
Klarisky - N. Kyslenko - klavírny recitál 

(19.30) 
DJGT B. Bystrica - G . Puccini: Madamc 

Butte rfly (19.00) 
DJ ZP Prešov - l. Kálmán: G rófKa M arica 

(19.00) 

OPUS, 

25. november 
SND Bratislava - P. l. Čajkovskij : Luskáčik , 

balet (18.00) 
DU SF Piešťany - PHJ - Komorná opera - G. 

Gazzaniga: Don Giovanni ( 19.00) 
DJZP Prdov - O . Feľcman: Stará komédia 

(19.00) 
DJGT B. Bystrica - G. Donizctti : La Favori· 

ta - org. prcdst. (11 .00) 
26. november 
SND Bratislava - W. A . Mozart : Čarovná 

flauta ( 19.00) 
SF Bratislava, Reduta - SF - Schubert , 

Brucknc r (19.30) 
A. Ceccato 

DJGT B. Bystrica - G. Rossi ni : ll Signor Bru· 
~chino (19.00) 

SF Košice - Koncert v rámci Festivalu sakrál
neho umenia (19.30) 
O . Dohnányi 

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

27. november 
SND Bratislava - A . Adam : Giselle ( 19.00) 
SF Bratislava - program ako 26. novembra 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanje lium o 

Márii ( 19.00) 
SD Košice - Mascagni-Leoncavallo: Kome

dianti , Sedliacka česť - l . premié ra ( 19.00) 

28. november 
SND Bratislava - Ch . Gounod: Faust a Mar

garéta (19.00) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanje lium o 

Márii ( 19.00) 
SD Košice - Mascagni-Lconcavallo: Kome

dianti, Sedliacka česť - II. premiéra (18.00) 
29. november 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanje lium o 

Márii ( 19.00) 
30. november 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanje lium o 

Márii ( 19.00) 
SF, DU Piešfany- O spievaní v zbore - org. 

predstavenie pre školy 
Lúčnica (11.00) 

I. december 
SND Bratislava - W. A. Mozart : Figarova 

svadba (19.00) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium o 

Márii (19.00) 
Klarisky - J . KQwalski : autorský koncert k 

jubileu (19.30) 
2. december 
SND Bratislava - W. A. Mozart : Figarova 

svadba (19.00) 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium o 

Márii ( 19.00) 
HSB hradu - Hudba a barok (J2.30) ::l 

Musica aeterna, l. Sokol - organ ~. 

a. s •• 
ponúka 

na vianočný trh v ý p r e d aj L P 
len za IO Kčs 
VYUŽITE PONUKU 
JEDINEČNÁ PRÍLEŽITOSŤ získať za málo peňazí 
kvalitné nahrávky 

Hromadné objednávky - fax 07/690 91 

OPUS a. s. 
Mlynské Nil}' 73 
827 99 Bratislava 

Hudobné múzeum Slovenského národného múzea v Bratislave so sídlom na Bratislavskom 
hrade l'}'Pis&Qe konkurz na obsadenle miesta odborného pracomíka do oddelenia nov§feh 
dejín (súčasnost) s nástupom od l. l. 1993. . 
Požadované vzdelanie: vysoko§kolské, hudobná veda, hudobná teória (absolventi FFUK, 
VŠMU). 

Žiadosti doložené životopisom, prehľadom dotenqšfeh pôsobísk, prípadne zoznamom 
publlkat\nej t\lnnosti zasiehijte na adresu: Hudobné múzeum SNM, Vlijanského nábr. l\. 2, 
814 36 Bratislava - do konca novembra 1992. 

Prosíme udať úplnú adresu, prípadne telefónne t\íslo. 

Obraciame sa na kultúrne in§titúele na Slovensku: 

Momentálne prebieha aktualizácia brožúry Hudobné udalosti v l:SFR na rok 1993. Prosf. 
me organizátorov hudobných pod&Qatf akéhokoľvek druhu a žánru, aby nás lnformomt 
o pripravovaných akciách v budúcom roku. ln.formácie zasiellijte na adresu: Hudobné infor
mat\né stredisko SHF, Medená 29, 811 Ol Bratislava, tel.: 33 lJ 80, fax: 33 35 69 

Slovenský hudobný fond 
SU 02 BratisiiVI 

Medená19 


