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Quo vadis 
s (S) lovenská 

hudba 
Takto nazvali pon-ánku organizátori 

(SMA) Stretnutia s osobnosťami - Ha
dom Godárom. Hoci táto s/o-rná hračka 
sl'ubo-ra/a aj tajničku, k jej ryrlešenle ne
doj/o a "-rďaka" skromnej účasti, ne
doj/o ani k ldentinkácii malého či -re/'ké
ho " s" . Ale napokon sa domnie-ram, že 
predsa je to téma, o ktorej by sa malo ho
-roriť, nie kpkat' "kuloároch, ale -rerejne. 

Už niečo ryje 60 dni sme samostatným 
jtátom, medzinárodne uznanou Slo-ren
skou republikou, so -rktkými dôsledka
mi. Ron-(Ja sa samostatná diplomacia -
hoci jkripe pre kompetenčné neujasne
nosti, ale je - po " politických" prieťa
hoch máme -r/astného prezidenta, teda 
môžme začať ... 

Sme samostatná republika a chceme si 
fYh'Qrif s-roje mksto a rej pekt na mape 
Európy. S-ret tie o nás zatiaľ -re/'ml málo, 
niekde aj nič. Ako typlynulo zo s/o-r slo
-renského premiéra Wadlmlra Mečiara 
po roko-rani " Brusseli, imidž našej sa
mostatnosti skôr t'Yh'ára maďarská dip
lomacia " súris/ostl s -rodným dielom 
Gabčiko-ro. Obary, že kto -re/'mi kr/čl 
a nahlas, môže prekričať okolité spolo
čenstl'o a t'Yh'orif pre nás nepriazni-rú klf
mu pre nak zridite/'ňo-ranie, sú reálne. 

Sme samostatná republika a už sa ne
budeme mať na koho ryho-rárať. Cestu do 
s-reta si musi me raziť sami a zrejme bude
me musieť aj bojo-rať, ale aj kričať a hod
ne nahlas, aby nás t'Šllde počuli, aby nás 
t'Zali na -redomie. Konkurencia not'ých 
samostatných kultúr bude -re/'ml silná, 
nekompromisná, založená na bal/te po
nuky, informácií, na b a/ite projekto-r 
slúžiacich k zridite/'ňo-raniu a objekti-r
nemu hodnoteniu s/o-renskej hudobnej 
kultúry. Preto s -reľkým zadosfučinenim 
prljlmam s/o-rá ministra kultúry Dujana 
Slobodníka, že "najou hlamou prioritou 
je teraz neryhnutná propagácia S/o-ren
ska -ro s-rete prostrednlctl'om kultúry, 
pretože sa nazdá'flllJJe, že je to jedna 
z brán, cez ktorú môžeme lepšie prenik
núť do po-redomia s-reto-rej -rerejnosti" . 
Lepši program si ani ne-rlem predsta-riť, 
zostá-ra už len na nás, naplniť ho ba/it-

. ným obsahom. 

Samozrejme, som si -redomý, že nak 
interpretačné umenie má s-roj zrok -ro 
nete, ale pod pojmom slo-renská hudob
ná kultúra, slo-renská hudba, mali by sme 
chápať celý komplex tl'orit'ých, edičných, 
týrobných, agentážnych komerčných 

l nekomerčných akti-rit. 1\'edámo sa mi 
dostal do ruky hudobný katalóg MVZI
KONTAKT, ktorý na 66 stranách per
fektne informuje o podnikatel'skej sfére 
" českej hudbe. Sú tu sto-rky reklám, 
adresy, ponuky z mnoistl'a súkromných 
predajni, -reľkoobchodo-r, hudobných na
kladateľstie-r a ryda-rateľstie-r i prehlad 
nl4)rozmanitejšich služieb pre hudobni
ka. Prl-ratizácla nášho hudobného ži-rota 
je zatiaľ ešte spiacou princeznou. Potre
buje princa, ktorý by ju prebudil k čulé
mu samostatnému a seba-redomému ži-ro
tu, pretože je to jedna z nl4)reálnejšfch 
a nl4)pružnejšlch ciest presadzo-ranla sa 
slo-renskej hudobnej kultúry -ro s-rete. 

MARIÁN JURfK 

• 

J 

3,50Sk 10. 3. 1993 s] 

S umeleckým majstrontmm sólistu Opery SND Petra Mikuláša sa čoraz častejšie stretá
l'ame 1\J na zahraničných pódiách. V ostatnom čase to bolo predodetk:ým účinkol'anie 
" lh·ofákovom Stabat Mater s Orchestrom Santa CeciUa " Ríme, " Paríži za"'al "JaRáO. 
kovej Glagolskej omši, s tým istým dÍelom slál'il úspechy aj" Londýne s pralským orches
trom FOK pod taktol'kou M. Tumol'ského. S týmto telesom l')'Stúpil i " Prahe " Beetho
l'enol'ej omši C-dur. Hneď po nál'r&te do Bratislary sme ho mali možnosť l'idlef l' l:ajkol'
ského opere Eugen Onegin, o premiére ktorej píšeme na 6. strane. 

Snímka: M. Jurík 

PETER ZAGAR Téma: JOHN ADAMS 
Na abonentných koncertoch Slovenskej fil. 

harmó nie hosťoval v dňoch 2 1 .- 22. januára 
1993 americký d irigent Seán Dciblcr. Pôsobí 
vo Philadelphii, kde vedie The Perfo rmance 
Orchestra , veľký 1 50-člcn ný zbor a spolupra· 
cuje s T he Philadelphia O rchestra pri štúdiu 
zborových pa rtov veľkých vokálno-inštru
mentálnych die l. Je častým hosťom európ· 
skych o rchestrov a E urópa je jeho druhým 
domovom , pre tože študoval na Lisztovcj hu· 
dobncj akadémii v Budapešti. Je p rofesioná· 
lom v troch odboroch - dirigovanie, spev 
a klarinet. Do Bratislavy prišie l uviesť die lo 
Johna Adamsa (nar. 1947) Harmonium. Dva 
dni pred koncertom sa uskutočn i la v Moyze
sovej sieni SF beseda , na kto rej Deibler ho· 
vori l o d iele tohto .,naj hra nej šie ho súčasného 
sk ladateľa" (!). Pri prfleži tost i besedy. na 
ktorej sa pôvodne mal zúčastniť aj autor , na
študoval klavirista Mikuláš Škuta Adamsovu 
skladbu C hi na Gates . Odzne la na úvod bese
dy a Škuta sa po nej rozhovoril o jej estetike. 

Slovo ,.gates" v názve stc lesi\uje jeden 
·z Adamsových zák lad ných vyjadrovacích 
prost riedkov - nové narábanie s moduláciou. 
K nemu sa Adams dostal cez minimalistický 
štýl, ktorý vstrebal do seba počas štúdií. Na 
rozdiel od Reicha a Glassa sa Adams nc uspo· 
kojuje s pomalosťou harmonických zmien 
v minima list ickej hudbe. Ako kontrast k nej 
stavia náhlu moduláciu, kto rú prirovnáva 
k ,.hýbaniu nebeskou pákou ''. T ento aspe kt · 
Adamsovcj hudby zdôraznil aj Dcib le r a pr i 
klavíri nám znázornil one n rozdie l medzi psy
cho logickým účinkom opakovania jedného 
harmonického spoj a a náhlou, ncčakanou 
zme nou harmónie. Dirigent sa predstavil ako 
rodený rečník , svoje argumenty dokladal po· 
četným i príkladmi a prirovnaniami . Podľa 
neho nic je minimalizmus ničím novým , po· 
znal ho už Monteve rdi a minimal istické sú aj 
h ry černošských detí. V súvislosti s Adamso· 
vou hudbou Deiblcr nadn icso l pro blém hu· 
dobné ho zážitku: ľudi a sa často správaj ú zoči· 

Začiatok koncertnej sezóny" Slol'enskej filharmónii priniesol pre náš hudobný život t'ýznam
nú udalost' - pné u\'edenle diela amerického skladatel'a Harmonium od Johna Adamsa. Oo 
"ducha" Adamsol'ej skladatefskej poetiky nás zanätlll klavirista Mikulá§ ~kula a dirigent 
Se'n Delbler na stretnutí, o ktorom píše Peter Za~r. 

Snímky: M. Jur ík 

-voči súčasnej hudbe a ko postavy z rozprávky 
C isárove nové šaty. Konfo rmizmus ich núti 
akceptovať umenie, o kto rom niekde počuli , 
že je hodnotné . Názorne nám predviedol ako 
asi vyze rá človek , ktorý si ide do ga lé rie po· 
zrieť výstavu Renoira len preto , lebo číta l , že 
nejaký jeho obraz sa predal z~ milión dolárov. 
Bezprostredný dojem z umeleckého d ie la je 
pre Deible ra dô ležitým vod ítkom , ale nezna
me ná to, že ak si ho má die lo získať, musí sa 
mu zapáči ť na prvé počutie. Sú skladby, p ri 
ktorých poslucháči už po niekoľkých minú
tach začnú pozorovať štukatérsku výzdobu 
sály a sú také , ktoré č l <wrka oslovia na určitej 
úrovni . zasiahnu j cu~..u osobnostný pól. 
Adamsovu hudbu zaraďuj e do tej skupiny 
skladieb, ku ktorým má najbližší vzťah , s kto · 
rými sa dokáže s totožniť , kto ré ho povznáša· 
jú. Tak ako sa človek má nechať unášať ~re
svictc nou, s l nečnou farebnosťou Reno•ro
vých obrazov, tak môže pristupovať aj k hud
be, najmä súčasnej . Vnímanie hudby chápe 
Dcibler mnohoúrovňovo: cit l ivosť č loveka na 
hudbu je preme nlivá a závisí od vonkajších 
okolností. Uvedomil si to , keď bol na juhu 
Spojených štátov a viezol sa cez tamojšiu kra· 
jinu. V aute mu hralo rádio , kde vysielali vý· 
lučne country and weste rn hudbu (kto rú ne· 
má rád). V te j chvíli mu však pripadala ak? 
n iečo veľmi prirodzené a jednoznačne poz•· 
tívnc. Jeho hudobný kozmo politizmus po· 
tvrdila aj vyhýbavá odpoveď na o tázku z pub
lika o skladateľoch , ktorých d iela by si chcel 
vziať na opuste ný ostrov. Poslucháčov , ktorí 
poznajú hudbu Adamsa bližšie , zauj ímal ná
zor hosťa na sk ladateľov sklon k paródii , fri· 
volnosti. Deible r medzi vážnou a odľahčenou 
polohou Adamsovej hudby nevid í žiadny roz
por, akceptuje rovnako obidve . Na otázku , č i 
aj na skúškach s o rchestrami približuje hrá· 
čom hudbu tak, ako ju priblížil ná m, s úsme· 
vom povedal: " Predstavte si h ráča na triangel 
v opernom o rchestri . Počít a pom lčky a v 104. 
tak te na štvrtej dobe má zah rať jednu notu .. 
Preňho je to veľký rozdiel , ak vie, že to jedno 
cinknutic sa v posl ucháčovi mení na kvapku 
slzy na tvá ri hlavne j predstavi teľky. " 

PETER ZAGAR 



SPEKTRUM 

1n margine 25 ... 
Tak si tu žijeme: Deň za dňom, me

siac za mesiacom, rok za rokom. Ai sa 
ich na vŕšilo päťadYadsať. tijeme ..• sme. 
V neustálom kolobehu, s presne dopa
dajúcou gilotínou odkrajujúcou čas 
" neúprosných dYojtýždňmých uzáYier
ko-.ých termínoch. 

1. 

Ú\ od né čítanie poLdnn n)ch ll stm·, ktorého sa !Úal 
mH ~érredaktor PaedDr. Marián Jurík, so zá!Ú· 
mom p~úvl\iú: (zľava) Ing. Milo~ Kocian, riaditel' 
SIIF, tl\iomníčka SMA Zuzana ~člová a sklada
tel' Hanu~ Domanský 

Vážení a milí kolegoYia a kolegyne, 

Tak si tu žljeme •• :JA naša redakčná 
posádka sa odrazu začala n:nášať. Ako 
na poriadne rozkmitanej hojdačke. JlJu 
hÓre, l'Zápätf dolu -a znoYa. V rytme ne
kompromisnej trhoYo-ekonomickej re
ality. V rytme nestí, ktoré na nás dolie
hajú. Dnes s }6boYskou hrozbou, že už 
máme zrátané dni, že sa rozplynieme. 
Lebo nás nik nepotrebuje, lebo nás ne
má kto žiriť, lebo sú Yeci potrebnejšie 
a diJiežitejšie, ako sú dáke noYiny. Ako 
je akýsi Hudobný žiYot ••• ~tra sa hoj
dačka prehupne na druhú stranu. Tú 
optimistickejšie sfarbenú - dáko už len 
bude. AJ my možno budeme. Prežijeme 
azda zázrakom realitu onej trhoYej ne
podkupnosti ••• 

* * * 
ZYiáštne, možno aj dosť rozpačito 

sme reagoYali na náwh nášho šéfredak
tora. te sa stretneme "deň dYadsiatych 
piatych narodenfn Hudobného žiYota. 
(OslaYoYať? V takejto rozkmitanej exis
tencii?) Napokon sme priJali tento, asi 
optimálny modus: Nie oslaYoYať, nie ja
sať (niet nad čim). Len sa proste 
stretnúť. S ľuďmi, ktorí žili s pu/zom 
našich notin počas celého šhTťstoro
čla. Ktorf sa aktfme zúčastňoYall na Jeh 
profiloYaní. Redaktori, prispieYatella, 
doplsoYatella ••• Stretnúť sa, na pár oka-r 
mlhoY sa zasta riť " tom nezmyselnom' 
pokluse za čfmsl. Zotnať na chyfl'u 
" prftomnosti tepla myšlienok, ktoré 
nás 7jednocujú a spájajú (aspoň relatíY-

doYoľte mi, aby som menom SloYenskej hudobnej únie i menom nojím, pozdra
yiJ týznamné -.ýročie Yášho, a či skôr - nášho Hudobného žiYota. •• 

Dnes riac, ako kedykoi'Yek predtým si uyedomujeme Yašu záslužnú prácu "hu
dobnom spraYodajstf'e, publidstike, kritike a hudobnej te6rii, prostrednfclf'om 
ktorých prispieYate k tytf'áraniu kultúrneho poYedomia našich spoluobčano"··· 

25 roko" tnania Hudobného iiYota patrí k dôležitým aktiritám našej hudobnej 
kultúry, a tak doYoľte, aby som Yám do ďalších roko" záslužnej a nel'ahkej práce 
zaželal Yšetko najlepšie, Yeľa podnetných nápado" pri realizácii každého noYého 
čísla časopisu a Yšetkým zamestnancom - našim milým kolegom, - poprial Yel'a 
zdraYia, chuti do tf'oriYej práce a pohody" osobnom žiYote ••• 

S úprimným pozdraYom 
PETER DVORSKÝ 
predseda Rady SHÚ 

* * * 

Vážená redakcia časopisu Hudobný ž/yot, 
doYofte, aby sme Yás "mene -.ýboru a Yedenia Hudobného fondu pri priležitostí 

25. -.ýročia n:niku časopisu Hudobný žJyot čo n14isrdečnejšle pozdral'ill. Pri tejto 
pTI1ežitosti oceňujeme prácu Yšetkých, ktorí sa zaslúžili o existenciu časopisu -
zakladajúcich členo" J redakčnej rady so stálymi spolupracomikmi. 

Do Yašej záslužnej a zodpoYednej práce Yám želáme Yel'a úspechoY a radosti 
z nich. 
Ing. MILOŠ KOCIAN 

riaditel' 
prof.ll'AN PARIK 

predseda -.ýboru 

Blahoieláme 

Soňa Kresákol'á- klal'iristka, korepetftorka. 70 r. (18. IUI"t!e) 

Jozef Malouc - hudobný skladater, 60 r. (l4. IUI"t!e) 

MUDr . .Karol Wu rm- slol'enský orpnolóa, 80 r. (15. maree) 

Magdaléna B l a h u i l a k 0\' á - sólistka opery SND, 50 r. (18. IUI"t!e) 

Ladlslal' Sch lelcher- bratislanký hudobný pedaaó&, dlriaent a skladater, 85 r. (30. ma
rec) 

e Nedávno sme v Hudobnom živote uverejnili 
správu o úspechu mladého dlrl~eenta opery SND 
Petra Fcra.nea. Získal hlavnú cenu v medzinárod
nej sútažl Fórum mladých umelco\ vo Viedni, kto
rá mu zaručuje dva koncerty s Viedenským komor
ným orchestrom. V tomto roku absoh·oval Peter 
Feranec ďal~lu súťalnú prezentáciu: zúwtnll sa 
na l. medzinárodnej súťaži Sergeja Prokofieva 
v Petrohrade. Spomedzi takmer sedemdesiatky 
mladých dirigentov postúpil napokon medzi dva
nástich nl\ilep§ích. Vzhl'adom na to, že usporiada-

tella pozmenlll na poslednú chviľu vyhlásené sú
ťažné podmienky a do ftn"e postúpili namiesto 
§leslleh len §tyrla súťažiaci, ťažko hodnotiť, aké 
bnce mal nál reprezentant na d'al§le umiestnenie. 
Úspechom je vbk l umiestnenie v prvej dvanástke, 
ktorý priniesol d'allle zaiÚÍmavé pozvania. Zatiaľ 
o nich vzhľadom na to, ie sú v ltádlu jednania, n~ 
chcel Peter Feranec hovoriť konkrétnejlle. Na 
prvých troch miestach sa v Petrohrade umiestnili: 
l. E. ~ďková (Ukrlqlna), 1. K. Wúng (J. Kórea), 
3. L. Tao (ť:í.na). 

ne, aspoň " zlomku času). Pospomínať 
so zakladajúcimi (Marián Jurfk, Terka 
UrsfnyoYá) redaktormi, priebežnými, 
minulými-a popriať si s prajnými praj
m1uni do budúcnosti •.• 

Stretli sme sa. V komornom prostre
di "obzoráckej malej" zasadačky (už 
odloženú ad acta sme ju pri tejto pr~1e
žitosti n:kriesili), " komornom obsade
nf. Náš (pr-.ý, zakladajúci, ale aj súčas
ný) šéfl,"edaktor Marián Jurík, nielenže 
predniesol motto popoludnia - t.j. uyf. 
tací, neformálne naladený pn1wYor, ale 
- prihoYoril sa aj sYo)ou nimródsko-

-gurmánskou alchýmiou- f'lastnoručne 
stf'oreným, neopakoYateľným smčfm 
gulášom ••. 

Nepadal/ Yeľké sloYá. Ani sľuby a zá
yäzky. Vedomí si "hojdačkoYej" alebo 
trhoYej reality ostali sme -s hla You ·sfce 
hore, ale s nohami perne na zemi. Ale 
aj so štipkou nádeje na prežitie. S myš
lienkou na tých, ktorí nás akceptujú, 
ktor( nás čítajú, ktorí nám žičia a kt orf 
nás dotujú - aktíYnou priazňou. So že
laním: tak teda žime; a buďme! Deň za 
dňom, fllesiac za mesiacom, rok za ro
kom ... (!) 

L. O. 

A potom sme sl vy~ull neformálny, možno trochu nostalgický príhovor šéfredaktora, nl\! mii o tom, čo 
bolo ... E~te postojačky ho sled !Ú ú: (zľava) na~a sekretá rka Elenka Matušková, Ing. Gubán, ktorý zastupo
val vyd. Obzor, Juri\! Hatrík, Junq Dób, Ján Pragant a Igor Berger s manže lkou. 

Milý Hudobný žiYot, 
pri TYo)omjubJieu prijmi srdečné blahoželanie a prianie dlhej úspéšnej existen

cie pre dobro sloYenskej hudob!Je) obce. 
So srdečným pozdraYom 

prof. MJWS JURKOVIČ 

"lávnostné pózol'anie pred objektíl'om: redaktorky LUka Dohnalová a Martina 1-lanzelová 
spolu s l'edúcou sekretariátu SHÚ Ing. ~uleko\'OU Snímky: T. Ursínyová 

NOVÁ KlAVÍRNA SÚŤAŽ 
\' lhíndl ~h.-~K. ·'· t. 1. '" u'kut\lc·ní Kl t\ 

VIR:'-1 ,\ Sli1 AZ KOSJCI; '9.\. ktnlc'i v~ hla · 
-,mat<:lnm jo.: 11.1ini,tc·l't'o '-~nht1 ·a .1 lc'd) 
Sl'" o.: n,(.. ..: j ro.:publi~~. J'ú1 od na ~OIK<:pc:i.t '>ll
tail·. pll'Íl'dnana a p11jatit ľ'm:dllllllllllll'ier
(..ou rad11ll 1\ IŠ ui ,. llllll. 1.11al.t 'ul:a-t•lll d.:t 1 
111 1ei-.u pd (l tlo l :'i toi-.111 1 rekj (Sl R. l ja
ll ll iÍ ra (<!•!.'\ ~a ,-~ak oq;•tnit:lt•HÍ nL·it li pro.:d ~ i · 
tu:k iou . ro;hodnut o n-.udc l :'i -1 /:Íl a/nl.' pri
hl:'l'o.:nú:h ,t.llaiiat:i.:h. 1 i-. ll ll \t:h tal-.tm:r poi<l- • 
'ira h;)la 1 (ic.:h . Rtekn~.:- 'a n:"ln a to 
nuhodnut im '' ll 'j)OI iada nt m<:dt lllatmlnq 
~lai HIK'.Í ,~·~ta/e.na l-.tor<: i l: ročníi-.u '.ll~~·cd
~tal'la mail (..i;t,·lrl\11 ;o Sh1vcn~ka . C te r h 
a lkol!radu. 

l'ríj;l a~ n~ •lrgani;ačn~ '~hor (Z. R..:uto.:ro
d - t iaditdka ZU$ au(·itd"' - J . B:uthma' 
a A . l h ehm·;í ) ma IHII~<H:,te ~taro,ti 'hnan
(·n~m ;abc;p..:čením ,t.lť.tYl.' . i"a n';pnčtl.' 'a 
(·i:"toén..: podida 1\ tS. ak propa!!úcia a 'a
motll<Í real inh:ia 'útai..: ~~~ \ ecou nrg.ani;;íto
ra . l-. tor~ 111 je ul' vy~~k 'rom..:nut:'t umeleck ii 

'k' 1la. l ltnck.:i-. c .:.(,ol,t ' o ''-ak nr nd l1nanci i 
n:t'~'-c .• 1 taJ.. ; o,t :í ,·a 'Polichať 'a na p•>muc 
nK·,ta. primator,1 a na 'il\Hl!Ort" 
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,~~'93 OSOBNOSTI 

"l'akmer pred dmma desiatkami rokot' (r. 1974) stál pri zrode nm·ého slot'enského profe
sionálneho telesa -Státneho komorného orchestra li/lna, ako jeho dirigent. Snaill sa smje 
umelecké Ideály t'J]fsať do formujúceho sa ansámblu . ..V keď po nlekol'kých rokoch opustil 
šéfdlrlgentský stupienok, orchester sa net'Y(ratll z jeho zorného poľa. Sledot'al ho a dirigent
sky "nat'~temt'al". V minulej koncertnej sezóne sa znoru po rokoch do llllny t'l'átll ... 

Na poslednom júnot'om koncerte, zakľučujúcom koncertnú sezónu 1991-92 stál za diri
gentským pultom a Ut'ledol s orchestrom koncert tak trochu s net'~ednou dramaturgiou. Ne
l'~ednou I'Zhľadom k "obsahu", teda obsadeniu orchestra. Vedľa Mozertot'ej symfónie zaznel 
Brahmsot' husl'otý koncert. Jeho sólotý part stt'árnll dlrlgentot' syn Marek. .. 

Po tomto hudobnom l'ečere sme staronot'ému šéfdlrlgentot'l SJ\0 l lllna Eduardot'i Fische
rorl položili nlelwl'ko " bodotých" otAzok: 

Váš návrat pred žilinský o rchester je priam 
symbolický . Prečo ste sa vrátili, čo vás k tomu 
priviedlo'! 

... prečo som sa vrátil. .. Toj.: vla~t n.: vd mi 
jedno duchá odpoveď: ŠKO sa odlišuje od 
väčši ny o rchestrov v to m. že je tu stá le veľa 
hráčov (č i už sú to ľudia z pôvodného ko lek
tívu alebo novr členovia) , ktor! ma jú skutoč
ný záujem pracovať na hudbe do detailov, tak 
ako to v ko mo rno m o rchestri má byť. Pre to 
ma dnes už nelá ka účinkovanie s .. bežnými" 
symfo n ickými o rchestrami - v tých to tiž in te · 
res a úroveň h ráča, ale aj zodpovednosť n ie 
sú tak inte nzívne a výrazné. ŠKO Ž ilina je te
leso naozaj tvá rne, s entuziazmom pracuj úce 
do dôsledkov- a to ma teší. Má samozrejme 
svoje nepopiera teľné kvality - trúfam si ho 
priamo po t aviť vedľa dobrých komo rných 
súborov tej to kategórie, napr. spo lu s Ko
mo rným orchestrom Pardubice, Pražským 
komorným orchestrom ... 

Stáli ste pri koliske ŠKO Žilina. Máte mož
nost' porovnal' tvár orchestra pôvodného s j e
ho dnešnou pod obou .. . 

Orchester, za ten čas čo som tu nebol, vy
rásto l a vyzrel. Fo rmoval a zdo ko na roval sa 
pod rukou pána Valtu , kto rý jl: po dra môj ho 
názoru veľmi do brý hudo b ník . Rozdiel je 
azda v skúse nostiach o rchest ra. Keď sme 
pred 18 ro kmi začrnal i , bo li tu väčšinou čcr
stvr absolventi zo škô l, bez väčších umelec
kých skúsenost!. Vtedy som s nimi pracoval 
ako so študentmi. .. v súčasnosti stojím pred 

o rchestro m s u rčit ým kredito m , štandardom, 
"životopisom ," do ktorého sa o. i. zapísala 
spo lupráca s rôznymi, áj zahraničným i diri
gentmi, sól i tami. Skúsenosti zanechali svoju 
pozit ívn u stopu - o rchester zdokonalili, stme
li li. 

Obráťme sa k dramaturgickej stránke 
ŠKO. Pozorujúc "z ústrania" , v posledných 
sezónach sa mi dramaturgické plány orches
tra javia po koncepčnej stránke zvláštne, 
mierne koketujúce s komerčnou stránkou na 
šej reality. Nakol'ko ste participovali na dra
maturgii uplynulej sezóny? 

Celko m súhlas ím s charakte ristiko u d ra
maturgie - zvláštna. Pozostáva vlastne 
z d voch na sebe nezávislých rovín . Jédnu 
tvorí repertoá r , ktorý by o rcheste r mal h rať, 
ted a hudba , ktorá ná lcžr clo ume leck),ch záuj
mov o rchestra. (Tým . že je to te leso s rozšíre
nou s l áč i kovou sekciou , môže sa špecia lizo
vať predovšetkým na hudbu klasicizmu ... 
eventuálne až po uvád zanie súčasných skla
d ieb .) Á no, tá druhá rovina by sa dala nazvať 
komerčnou . To už však dnes, bohuži aľ , súvisí 
s exis tenčnou o tázko u. Štátne d otácie sa sten
čili , na .. uživenie" o rchestra ne môžu vysta
či ť ... Z toh to dôvodu vzniko l napr . celý rad 
(tých d ramaturgicky .. zvláštnych") konce rtov 
o pe rných árir, podmiene ných o bjednávka mi 
nahrávo k: - pokia ľ je s výsled kom spo kojný 
objedni1vat e ľ plynie z to ho o o h - pre orches
te r aj hráčov. Viete, h ráč v Ž iline, aby exis
tenčne obstál, to nemá l'a hké ; možnosti na 
učenie sú, samozrejme. limitované určitou, 

Rakúske kultúrne aktivity 
12. feb ruá ra usporiadalo Rakúske veľvy

slanectvo v Brat islave t l ačovú konfe re nciu , 
s veľmi bohato u (Jča ťou novinárov a priaz
nivcov, aby nás info rmovalo o pláne kultú r
nych aktlv ít na ro k 1993. Z in iciat fvy kultúr
nej atašé Mgr. Stelly A vallone, zúčastni li sa 
na tlačovej ko nfere nci i počctnr prominenti 
z rakúskej stra ny, ktorí inlo rmuval i o nových 
možnosti ach kult úrnej spolup ráce medzi vie
densko u a slovenskou metro po lo u . Z veľké
ho množstva akt iv it , kto ré rakúske veľvysla
nectvo na tento rok pripravilo , z priestoro
vých dôvodov nemožno spomenú ť všetko. 
Spo me niem tie najdôležitejšie a najko n krét
ncjšic: 

- Medzinárodná konferencia Stred oeuróp
ske kontexty ba rokovej hudby , ktorá sa pri
pravuje v spolup ráci s Ústavom hudobnej ve
dy SAV. O kre m slovenských vedcov prisľúbi

li účasť aj známe osobnosti z Viedne (D r. Bi
ba, Dr. Kant ne r ,. Dr. Wagner) . Salzburgu 

(D r. Cro ll , Dr. W altcrskirchcn) a G razu (Dr. 
Flo tzingcr). 

- Hudobná revue Musica! Lady with ,Body 
and Soul - ktorú uvedie vied enské divad lo . 
Podujati e sa uskti t oční ko ncom apr íla na No
vej scéne. 

- Sympózium o súčasnej rakúskej a sloven
skej hudbe so súboro m Wiener coll agc a ra
kúskym sk l adateľom a hudobníko m R encé 
Staarom . Podujatie sa má uskutočniť v dru hej 
polovici j úna v Do lnej Kru pej . 

- Jazz-workshop (5.- 10. 7.) za účasti slo
venských a rakúskych jazzových hudobní
kov. Podujatie a p ri pravuje v spolup ráci so 
Slovensko u hudobnou asociáciou . 

Osobitno u kapito lou sú podvečerné ko
mo rné konce rty v Z ichyho paláci, ktoré už 
v minulo m ro ku i zr kali stabilné pu bliku m. 
Aj v to mto rok u sa tu každý druhý štvrtok 
o 17. h predstaví celá p lejáda mladých rakús
kych hudobní kov . Novinkou sú tematické 
konce rty. kto ré sa usk u točni a v barokovej sá-

Jedným z ostatných programov v Zichyho paláci bol program ~panielskych plesní a tancov 
Snímky: M . Jur ík 

kapacitou, ,.vedl'ajšie príleži tosti". akými sú 
napr. rozhlas, divadelný o rchester, ktoré ma
jli k d ispozícii hráči v Bratislave, tu vôbec nic 
sú. Vlastne jediným ricšenrm sú spomínané 
,. komerčné" nah rávky. pr íležitostné hosťova

nie zahraničných dirige ntov a sólistov ... 

Myslim si , že Žilina má objektfvne vel'mi 
prajné pod mienky (prítomnosť konzervató
ria, orchestra , záujem a úroveň publika ... ), 
aby sa penpektrvne stala j edným z oficiálne 
uznaných hudobných centier Slovenska . 
V čom vid íte klady, v čom brzdiace momenty 
v tejto tendencii'? 

Hovoril by som azda o záporoch. Tými sú 
u rčité zažité návyky , mate ria lizované v myš
lienke: čo nepochádza priamo z centra, nemá 
zaručené kva lity. To je, samozrej me, ako 
všetci dob re vieme. p režitok , kto rý by 
v prvom rade bolo treba prekona ť . 

Napriek tomu , že si ŠKO Ž ili na vybudoval 
stabil ný káde r hráčov. v urči t ých skupinách 
má problémy, ~pojcné ~ nedostatkom hrá-

čov ... Viičšina l'udf má oči upreté k centru, 
chce byt' priamo "pri pameni''- v Prahe, B ra
tislave ... Cít im však, že je tu príto mný aj ur
čitý cle~pcktuózny pohľad smerujúci z cen
tier. .. 

V tomto smere napriklad nejestvujú dife
renciácie v Nemecku. Veľkomiest-cent ier je 
viac. Postavenie o rchestrov, špičkových te lies 
je rovnocenné, rovnako o hodnotené. Pri pre
konávan í spomínaných rozdielov nás však ča
ká zložitá, dl há cesta; tá je podmienená iným 
myslcnrm. inými po dmien kami... · 

Ako by ste si pri optimálnych okolnostiach 
existencie orchest ra predstavovali jeho ume
lecky plnohodnotnú dramaturgickú vzorku? 

Predovšetkým vystavanú na interpretácii 
t'ažiskových pil ierov, 1. j. skladbách Mozarta, 
Haydna, prcdbeethovcnovskej klasicistickej 
h udby. Tiež hudbu 20. storočia, kto rá je mys
lená a písaná pre komorný o rchester ; Stravin
skij. Hindernith , Ho ncgger, Šostakovič ... , aj 
hudbu najnovšiu , súčasnú. 

Na záverečnom koncerte sezt>ny ste uviedli 
interesantný experiment : partitúra , kompo
novaná pôvodne pre vel'ký orchester zaznela 
v skromnejšej zvukovej transkripcii. Experi
ment nie práve všedný, n ie však márny. Hod
láte v tomto smere pokračoval'? S čím rátate 
v súvislosti s ŠKO Žilina v nasledujúcich sezó
nach'! 

Co sa týka týchto "experime ntov", ro zhod
ne by som chcel pokračovať . T reba tu však 
veľmi pd snc zvažova ť a selek tovať, čo je 
v zvukových možnostiach o rchestra, postupo
vai tak, aby neprišlo k zásadnej zmene , kto rá 
by hudobný obraz zdeformovala. Počítam , že 
v nastávajúcich koncertných sezónach naštu
dujem a uvediem nieko ľko programov, aj 
keď zatiaľ nic je dosť zreteľné a jasné, ako sa 
budúce ezóny orchestra vyprofil ujú (samo 
zrejme, determi nantou je všadeprftomná 
ekonomika ... ). 

Ste viazaný ako šéfdirigent ŠKO Žilina .•. 

... som skôr vo fu nkcii ,.čestného" šéfdiri
genta, aby som defin íciu u presni l. D irigujem 
vlastne ako hosi. Fyzicky nie som v orchestri 
p ríto mný permanentne, teda ne môžem ani 
rieš i ť bežné o tázky, kto ré ná ležia do kompe
te ncie šé fdi rigenta, s jeho každo den no u pra
covnou nápli\ou. 

Pr ipravila: L Ý DIA DOHNALO V Á 

Agilnú kultúrnu atašé M gr. S tellu Avallone môžete stretnút' skoro na každo m kultúrnom 
podujati 

lc Slovenskej fi lharmónie. Sú to programy 
Klasická jar (2 1. marca), Klasika včera a dnes 
(18. 4.), Piesňový večer Jutty Unkar t-Seifer · 
tovej (máj) a i. Rakúske vel'vyslanectvo sa aj 
v tomto roku zúčasti'luje Stredoeurópskeho 
festiva lu koncertného umenia v Žiline. Ra
kúsko budú reprezentovať Matthias Schulz, 
Martin Zalodck. Viera a Katarína Reiger
sbcrg, ktorí sa už v mi'nulom roku predstavili 
v rámci konce rtov v Zichyho paláci. Na 
úspešnom p riebehu podvečerných koncertov 
v Zichyho paláci sa podieľajú manželia Dr. 
A lwin a He lma Westerho fovci z Viedne. od 
delenie pre kul túru Starého mesta Bratislavy 
a Hu mmclova nadácia. 

Ďalšfmi ak tivitami je Dunaj ská a kadémia 
v Dolnej Krupej , ktorá bola založená v j(mi 
minu lého roku. Počfta sa tu s majstrovskými 
kurzami pre d ir igen tov, spevákov a inštru
mentalistov, s rôznymi hudobnými seminá r
mi a sympóziami. 

Na tl ačovej konferencii sa predstavila aj 
agentúra CLASSICA , ktorá má k dispozícii 
celý rad kvalitných hudobníkov s mcdzi ná-

rodnými skúsenosťam i . So svojimi p rograma
mi sa táto agen túra bude orientovať predo
všetkým na p riestory b ratislavske}. R eduty , 
ktorá im vyhovuje po estetickej i akustickej 
stránke. Pracovníci agentúry už nad viazalia 
konkrétne kontakty aj s našimi cestovnými 
kancelária mi. Agentú ra CLASSICA však 
hodlá vytvoriť podmienky aj pre prezentáciu 
našich talentovaných umelcov. Na spomína
nej t l ačovej konfe rencii bol širo ký kultúrny 
i umelecký záber. Predstavili tiet galériu L Ý
RA , ale aj reštauráciu Kukučie hniezdo, 
miesto stretávania mnohých umelcov -
hviezd muzik~lov, d ivadiel, tanečníkov, ma
Earov a hudobnfkov z celého sveta . 

Rakúske vcl'vyslanectvo nás prekvapilo 
rozsiahlou akt ivi to u . O krem spomínan ých 
programov sa počíra s množstvom p rednášok 
a akcií z literatúry, divad elného umenia atď. 
A ktivita, ktor(l rak(1ske veľvyslanectvo vy
tvá ra , bude zrejme čulým obohatením nášho 
kultúrne ho života , a le aj dobro u prHežitosťou 
na kon frontáciu našej a rakúske j kultúry 
a ume nia . 

M . J . 



7. a 8. januára. Jules Massenet: Klavfrny 
koncert; Sergej Rachmaninov: Rapsódia na 
tému Niccolo Paganiniho; Robert Schumann : 
l. symfónia. Slovenská filharmónia. Dirigent 
Oliver Dohnányi. Sólistka Tatiana Fraňová. 

O Klavírnom koncerte Julesa Masscncta 
som až do 7. januára iba počul. V inšpirujú
com prostred í albrcchtovského domu na Ka
pi tulskej ulici čís lo l o ňom občas rozprával 
Ján Albrecht. Spomínal. ako ho ktosi kedysi 
na tomto diele .. nachyta l" na hru~k;kh pri tra
dičnom labužníckorn kvíz.: L hudobnej litera
tLI ry. Keď sa teda táto skladba objavi la na pla
gátoch avizujúcich prvý tohtoročný abonent
ný dvojkoncert v Redute, spozornel ~om 
a bol som, úprimne poveda né, zvedavý. UJo
hu priekopníčky nových zážitkov na seba 
prevzala skúsená a pohotová pianistka Tatia
na Fnu'\ová. Pozná m j u ako pome rne vzácny 
typ umelkyne - fyzicky disponovanej, húžev
natej. uprcdnostií ujúccj štýl .. cesta ťažšieho 
odporu". Čosi o jej interpretačnom natureli 
prevravcl aj januárový abonentný koncert 
SF. Okrem objavi teľského akcentu to tiž Ta
tiana Fra1'íová vsadil a na ohurujúci akce nt 
a k Massenctovi pribrala oslňujúcu , no ex
tré mne n á ročnú Rapsódiu Sergeja Rachma
ninova. evedel som vopred, čo si mám 
o tomto dramaturgickom ťahu mysl ieť, po je
ho realizácii som ale zapochyboval o jeho 
únosnosti a adekvátnosti , o je ho význame , 
naj mii vo vzťahu k samotnej Tatiane Fraiío
vcj. Masscnetov Kl av írny koncert Es dur na 
mňa prehovor il hlavne si rupovou s ladkosťou 
e liminujúcou akýkoľvek pok u~ o zvra t . o drá
mu, o komrast. Klavirbtl-a to mala ťažké, pri
tom viazla efektívnosť jej pod ielu na akcii . 
Masscnet vyskúšal v priebehu dost' dlhého 
koncertné ho kúsku všeličo možné (aj nemož
né). Prvá časť ne mala konca-kraja, potom na
bralo d ianie vyššie obrátky. 

Je mi ťažko súdiť, kde a stala chyba. Mal 
som však poci t , akoby pani Fral'10vá občas 
pláva la na povrchu fak túry, akoby sa nechá
vala spontänne inšpi rovať mome ntálnym zvu
kom a od neho rozvíjala ostatn Ll spleť vi rtuóz
nych alebo lyrizujúcich pasáží. Chýbal mi dô
kaz pevnejšej koncepcie, nadhľadu a odhadu . 
Ostalo pri zá lužnom expe rimente , pri labc;>
'rató rnom výskume, kto rý by však predsa le n 
ma l dozrieť do štád ia životaschopnosti . Z veľ
kej miery odsúdil vopred interpretku sám pán 
Masscnet. čosi však bolo nedo tiahnuté aj 
v sekundárnom , rea l izačnom pláne. Sergej 
Rachmaninov zapôsobil pod rukami Tatiany 
Fraňovej odlišným , suverénnejš ím a pre
m.)~~ lencjším _doj mom. Bolo cft iť , že inte r
pretka má tento .. výstredn ý" kúsok v reperto
ár i už dlhšiu dobu a l.c k ~o ~ t ýlnm Rachma
ninova zohratá. Obdivo,·a l som predovšet
kým j ej odvahu a ambicióznosť prezentovať 
sa počas jedného večera dvoma výsostne só
li stickými výkonmi a že po Massenetovom 
"opíjaní sa" bola schopná nasadiť dr<:~vé frc
nctico rach maninovského Dies irac. Darilo sa 
a Rapsódia ožila vo všetkej svoj ej schizofre
nickej expresívnosti a technickej náročnosti. 
Oliver Dohnányi, ktorý po dlhom čase zavítal 
na pódium Reduty, pripravil Tatiane Fraňo
vej paušálne prostredie , ničím neoslnil , ničím 
nevyrušoval. Prvá polovica filharmo nického 
abonentného e ntré doznela a v mojej mysli 
ostal visieť otáznik, či toto všetko ma lo zmy
sel. Prečo až tak zaťažovať udalosti jedinou 
tendenciou? Vie m , že slovenskí klaviristi radi 
privítajú každú možnosť vystúpiť v rá mci fil
harmonického koncertu . Pani Fra1'10vá si 
však aj čiastočne zahatala cestu zbytočnou 
hypertrofiou vlastných ambícií , ktorú jej d ra
mat urgia SF na počudova nie schválila . 
V niektorých hrách existuje pojem vlastný gól 
a neviem, neviem č i obidve zo spomínaných 
strán nczask(>rovali pníve ta kýmto pa radox· 
ným spôsobom ... 
Ťarcha otáznikov ovplyvnila v mojom prí· 

padc aj vnímanie druhej časti večera. Olivet 
Dohnányi priviezol so _sebou živú , te mpera
mentnú a br ilantnú koncepciu Schumannovej 
Jarnej symfónie. Niekto povie: konečne zasa 
aj Schumann , iný zasa: pre.čo práve Sch u· 
ma nn a jeho antisymfonizmus ... ? Každý si 
h ľadá tú svoju pravdu a mňa realizácia l . 
symfó nie potešila. Dirigent možno troška ex
perimentoval vo sfé re te mpa a požadoval 
všetko rýchlejšie , svižnejšie , čo veľmi nevy
hovovalo predovše tkým s l áči ká rom. Inak ale 
nen~sta la vážnejšia skratová situácia , všetko 

. prebehlo v rámci normy, bez vzruchov. Pro-
to , Oliver Dohnányi nczmyl v spolupráci 

s fi lharmonikmi čímsi nadpriemerným neisto 
tu z prvej časti večera a celý koncert ostal 
v mo jej pamäti visict' v akomsi vákuu. 

21. a 22. januá ra . Maurice Ravel: Pavana 
za mŕtvu infantku; Antonín Dvorák: Violon
čelový koncert ; John Adams: H,armonium pre 
zbor a orchester. Dirigent Seán Deibler. Zbor
majsterka Blanka .Juha~iákuvá. Sólista Torleif 
T hedeén, violončelo . 

Očakávané .. jednovaječné dvojičky", teda 
štvrtkový a piatkový abone ntný koncert , sa 
narodili pod tlakom spoločenských udalostí 
ako "dvoj vaječné dvojičky". Stvrtkové abo
nentné stre tnutie v Redute nabralo na váž
nosti p ro tokolárncj akcie a tejto vážno.sti 
podľahla aj dramaturgia. (Vstu p Slovenska 

KONCERTY 

do OSN je pred a n.:myslitdné o~lavova( Pa
vanou za mŕtvu infnatk u ... ) Preto beriem do 
úvahy iba piatkovú verziu post ihnutého dvoj
konce rt ia. Tam už Pavana zaznela a vojou 
me lancho lickou nádhe rou začala postupne 
rozvíjať niť , na ktorej sa ma lq ocitnllt' ešte 
nie ko ľko výrazných deko ratívnych uzlíkov. 
V Pavane prezentova l hosťuj úci dirigent Seán 
Deibler (bol to môj p rvý kontak t s jeho me
nom a s jeho umen ím) zmysel pre prácu 
s hebkým , mäkkým hudobným materiálom. 
Aspot~ jeho vláčne gesto chcelo tosi podobné 
našcpkať. 

Nech to vša k bGia akákoľvek iniciatíva, Pa
vane ne možno nič závažné vyčít ať, dokonca 
ani ladenie ncviazlo, s láčikári vstupovali do 
rozprávania s tvorivou pokorou a senzitívnou 
ost rosťou. 

Zdá sa, že posledné dva-tri mesiace sú o. i. 

Violončelista Torleif ľhedéen 

v Bratislave obdobím interpretačných kon
frontácií. Začalo to .,duelom" Rahbari - Sta n
kovský v lvesovej skladbe Central Park in the 
Dark , ~účasnc prebehol súboj Davida Livc ly
ho a Mikuláša Sk utu na te réne Gershwinovho 
Klavírne ho koncertu in F, v ja nuári sa pre l . 
Schuman novu symfóniu rozhod li Patrick 
St rub z Nemecka a O liver Dohnányi , nuž a na 
ostatok, 13. januára vystupoval v KS SR na 
Mýtnej ulici Eugen Prochác v úlohe sólistu 
Dvofákovho Violončelového koncertu 
h mol, aby v te j istej skladbe zaútočil na naše 
senzory o niečo neskô r mladý Svéd Torleif 
Thcdcén. T akéto hókusy-pók usy v sfére d ra
maturgie môžu byť veci veľmi osožné, môžu 
však aj zradiť a zmariť dobrý úmysel. Myslím , 
že vo všetkých vyme novaných prípadoch išla 
vzájomná profesioná lna konfrontácia k duhu 
účinkuj(lcich aj k duhu publika. Prochácov 
"rozhlasový" Dvoi'ák na mňa zapôsobi l ne
všednosťou tónovej kultúry, ktorá akoby do
plnila ponuku na slovenskom violonče lis tic
kom me nu (mám na mysli osobnosti Jozefa 
Podhoranského a Jána Slávika). TorlcifThc
deén nasadil takisto svojský dynamizmus, 
kto rý bol v porovna ní s Prochácovým boha tší 
na miazgu , odpútanosť od materiá lu . Podľa 
m1ía to bol výkon o ptimá lny, vynikajúci. 
Dvofákov stoštvrtý o pus nie je maličkosťou , 

Torleif T~1edeén mi ale ani na krátky okamih 

Trávnlčkovo .kvarteto. Grafika S tanislava 
Troppu zo zbierky LHM v B!lnskej Bystrici. 

Snímka : M. Paulík 

neumožnil upadnú( do nič dobrO: n.:vc~tial:cj 1 
letargie. V jeho hre sa vy triedali stovky, ti
síckY. obrazov, okamihov, informáci L Raz 
odkryl karty ako rýdzi cxtrovert , vzápätí sa 
stiaho l na pri.ania majstra Dvofáka do intro
ve rtnejšej ulity, ktorá však ideálne rezonova
la s každým tónom. Violončelo bolo pre Thc
dcéna ozajstným partnerom a ten to partner
ský vzťah nepreži l jedinú krízu , hoci aj preko
nal nejednu transformáciu. O niektorých vý
konoch sa ťažko vraví, tobôž ťažko je o nich 
písať . A k ktosi plánoval na tento koncert 
prísť a napokon neprišiel, môže veľm i bano
vať. Tho rlcif T hcdcén vystúpi l okamži te 
po Qvofákovi a po Bachovskom prídavku 
(úchvatnom) na najvyšší piedestál 44. kon
certnej sezóny Slovenskej filharmónie. 
Našťast ie, ani hráči SF ničím negatívnym ne
za.s iah li do tohto ušľachtilého poslan ia mladé-

Snímka: l. Michalič 

ho Svéda a skô r sa ním nechali inšpirovať. Čo 
som si však všimol bol fak t, akoby Seán Dei
bler prestal stíhať regu lovať zložitú dvofákov
skú faktúru. čosi vyšlo, čosi však vyšlo z ini
cia tívy h ráčov orchest ra a Deibler sa nechal 
viesť. Toto nepríjemné podozrenie našlo svo
je opodstatnenie a potvrdenie vo vokálno- in
štrume ntálnom Harmóniu od Johna Adamsa, 
ame rického sk ladateľa raziaceho hudbe pred
sa len stále nové, aj keď možno ncnäpadné 
ka náliky aktívneho vývoja. Adamsovu kom
pozíciu na texty poetky Dickinsonovcj totiž 
dirigent podľa môj ho názoru vôbec nezvládol 
a chví ľami nechal fil harmonikov a predov~et 
kým členov filharmonického zboru plávať 

v spleti repetitívnych modelov , úsekov , línif. 
Jeho gesto ncvravelo o ničom , dokonca som 
v ňom nepobadal ani diferenciáciu párnosti 
a ncpárnosti , akú som počul v hudobnom dia
ní. Ešte šťasti e, že Blanka Juhal'láková zr<;j
me našich zboristov pripravila na tvrdý boj, 
a že tí sa usilovali čo možno najsvedomitejšie 
orient ovať v hrozivej skrumáži neporozume
nia. Adamsova skladba je majstrovským opu
som, je sugestívna vo fi lozofujúcej konfron
tácii stagnäcic a vývoja , zvukovej subtílnosti 
a hypc rbolizácie, v spôsobe budovania gradá
cie v detaile a v celku, v spôsobe chápanie ná
vratnosti a novosti , vo svojej neortodoxnosti 
v oblasti hudobného jazyka, hudobnej poeti
ky. Adams je predovšetkým muzikant a v tej
to ušľach ti l ej orientácii zrejme vidí aprioťne 
zakódované súžit ie mnohých pohľadov na 
svet. Harmonium mohlo prevravicť o mno
hých aspektoch adamsovskej "unitas mult i
plex", neviem však, či dirigent nepreukázal 
autorovi a jeho výtvoru medvediu službu. Pre 
mňa bol kontakt s p rcdvedeným polo tovarom 
napriek veľkým rezervám poučný a inšpirujú
ci. Darmo, niek torý mate riál je nczničiteľ
ný ... 

28. a 29. januára. Iris Szeghyová: Violonče

lový koncert (premiéra); Gustav Mahler: 5 . 
symfónia. Slovenská filharmónia. Dirigent 
Ondrej Lenárd. Sólista Jozef Podhoranský. 

Neviem koho a čo viedlo k tomu, aby zara
dil vedľa seba na jednom abonentnom kon
certe premiéru Szeghyovcj Violončelového 
koncertu a Mahlerovu ,.Piatu" ... Úmysel to 
bol možno dobrý (slovenskí skladatelia si asi 
termíny svoj ich premiér ne môžu veľmi vybe
rať) , ale výsledný efek t bol úderom pod pás 
hneď niekoľkým zúčast neným . Najväčšiu uj
mu, podľa môjho názoru , utrpel Violončelo
vý koncert Iris Szeghyovej. Mahler , to je 
v dnešných časoch príl iš tvrdá konkurencia, 
ktorá odvádza percepčnú e nergiu s predsti
hom aj s odstupom. Reduta sa počas posled-

ných ja nuá rových filharmonických koncertov 
naplnila pome rne dobre, hlavnou príčinou 
bol však Mahler. Aj pred koncertmi aj po 
nich som počul debaty návštevníkov a ich té
mou bo l_ Mahler. Mahler a Lenárd - ďalšia 
motivácia pre poslucháča, ktorá však zasa len 
odsunula význam pre mié ry čelového koncer
tu. Pýtam sa: má vôbec význam predsunúť 
mahlerovskej tragi komédii niečo do prvej po
lovice? Ncvystačila by si cis molová symfónia 
sama? Je až prehnane členi tá, heterogénna, 
než aby potrebovala akúkoľvek introdukčnú 
prípravu. Stalo sa však- a ty, chudák poslu
cháč a ešte väčší chudák recenzent, prekroč 

vlast né možnosti a vysporiadaj sa s prívalom 
informácií, stráv ich a dôkladne! 

O blazeovanom prístupe našej odbornej 
kritiky voči súčasnému dianiu na slovenskej 
skladateľskej lín ii som toho už veľa počul , ba 
aj čftal. A pozrite sa- tento raz som zasa od
súdený na blazeovanosť , pretože musím roz
dávať spravodlivo nielen z hľadiska aktuál
nosti tvorby (Szeghyová), ale aj z hľadiska 
ak tuálnosti percepcie a požiadavky (Mahler). 
Preto len stručne: Iris Szeghyová sa rozhodla 
vdýchquť život do živoriaceho organizmu só
lového koncertu . Dokonca zvolila celkom 
evide ntnú paralelu s barokovým ·trojčasťo
vým koncertom, vari iba sled jednotlivých 
častí je inverzný a passacaglia, ktorá baroku 
pripal;lala skô r ako záverová, retrospektívna 
metóda, pre Iris Szeghyovú znamenala vhod-
ný konštrukt ívny štart do udalostí. Nasledo
vala kinetická Toccata a preduchovnelá Aria . 
Koncert sa dostal do správnych rúk a Jozef 
Podhoranský v ňom ponachádzal nejedno pô
vabné zákutie. Vzh ľadom k celkovej poetike 
a k atmosfé re šetril svoj im passionátom, ko
nal rozvážne a tvorbu tónu reguloval skôr 
k asketickému pólu. Koncert je počúvatcľnou 
sk ladbou, schopnou vytvoriť komunikat ívny 
kanäl nielen s fachmanom . Predsa len som 
sem-ta m zacítil k lišé , redundanciu tvarovú aj 
náladovú. Počul som obidve premiéry a pri 
obidvoch som mal približne rovnaké pocity. 
l ris Szeghyová má nápady, má invenciu , ob
čas ale neodhadla ich nosnosť a informačný 
pote nciál. Je v tom kus ženského jemnocitu , 
noblesy a túžobnosti. Jozef Podhoranský, 
O ndrej Lenárd a hráči SF urobili pre oživenie 
partitúry veľký kus práce, čo isto najlepšie 
oceni la sama autorka. Usiloval som sa byť po
zorný, uvedomovať si dôležité momenty a te
raz o nich čo-to napísať. A j vtedy, v Redute , 
ale aj teraz , za p ísacfm strojom sa však do zá
ži tku z premié ry pomaly ale isto miešajú , 
úvodné, zúfalo opustené signály sólovej trúb-
ky Mahlerovej 5. symfónie . O ndrej Lenárd je 
odvážny bojovník. V minule j sezóne sa pokú-
sil za horúca ušiť Mahlerovu " Prvú", čo sa je
mu ani hráčom orchestra príliš nevyplatilo. 
Ten to raz teda vsadi l na kolosálnu, sedcmde
siatminútovú Piatu symfóniu. Na tých zopár 
skúšok, nech sú akokoľvek intenzívne, sa 
Ma hlc r asi zah rať nedá v takej podobe, v akej 
by si ho jeho vášniví obdivovatelia radi vypo
čuli. Slovenská filharmónia má s cis molovou 
symfóniou čiastkové skúsenosti vďaka Al dovi 
Ccccatovi a Liborovi Pcškovi. Obidve kreácie 
však patria ďalekej minulosti a od tých čias 
pribudlo do orchcstrišťa niekoľko nových tvá-
r í. O ndrej Le nátd teda musel mať plné ruky 
práce a ešte väčšiu skúšku pocítila určite jeho 
myseľ, jeho rozum. Mahlcr, to nie je iba ťaž-
ké hranie, ale aj povinnosť vedieť, o čom asi 
h rám. Je asi iluzórne predstaviť si takto pri
pravený o rchester uvedomujúci si fi lozofiu 
interpretačné ho poslania , v prípade Mahlera 
však kritériá stúpaj ú a výsledok je silne deter
minovaný všest rannou disponovanosťou jed
notlivých súčiastok obrovského aparátu . On
drej Lenárd je skúsený dirigent , čudujem sa 
preto troška, prečo použi l práve. 5. symfóniu, 
ktorá je extrémne náročná na dynamickú , 
tem povú réžiu , kto rej "doštelovanie" je 
predsa len zdfhavejší proces. Legendárne 
trúbkové sólo hneď v úvode zodvihlo mahle
rovskú dynamiku ci te ľne vyššie, z piana bolo 
mczzofo rte (nechcem tvrdiť, že slabšie forte), 
nuž a potom celé dia nie vyrastalo z takto sta
noveného minima. Všetko znelo príliš kon
krétne, ostro, chýbal mi "psychoanalyzuj(lci" 
aspekt , aký sa často prehnane , ale pri dávke 
opatrnosti oprávnene implantuje do výkladu 
mahlcrovských partitúr. Čo ma prekvapilo, 
to bola odvážna tempová predstava Ondreja 
Lenárda. Je ho požiadavky boli často na hra
nici a chvíľami, v prvej a piatej časti, až za 
hranicou možností Slovenskej filha rmónie. 
V burácajúcom tempe boli s láčikäri často 
odsúdení iba na .,pr ibližnosť", na náznak na 
odhad (že by predzvesť aleatoriky . .. ?). Ak si 
uvedomím o bje m prípravnej fázy, potom 
pred filharmonikmi klobúk dole . Robili, čo 
vládali, o ho rnistoch môžem dokonca zodpo
ved ne preh lásiť, že boli vyn ikajúci, podarili sa 
sólové vstupy trubkára, pána Lušpaia, pozor-
ni boli pozaunisti. Predvede nie Mahlcrovcj 
5. symfó nie nebolo rozhodne márnou ini
ciatívou , .myslím si, že ironické poznámky 
a úškľabky priaznivcov C D verzií s Abba
dom. Soltim and comp. neboli na mieste a že 
Ondrej Lenárd zviedol tuhý boj so sebou sa
mým, s textom objemnej partitúry aj s celko
vou konšteláciou, do akej realizácia skl adby 
zapadla. 

IGOR J AVORSKÝ 



Manželia Zsapkovci pri vystúpení v Mirbachu 

KONCERTY 

Snímka: M. Jurík 

Dušan Martinček sa prezentoval tro ma 
ko mpozíciami. V hie rarchii jeho tvo rivého 
zámeru je na ,poprednom mieste snaha o ko
munikatívnosť s prieme rne skúseným poslu
cháčom. Tomuto ciel'u podriaďuje invenciu , 
ťaží z overených postupov, a to vo viacerých 
para metroch: v kreslení melodickej línie , 
v rytme (R agtime) aj v budovaní formového 
pôdorysu. S výn imko u prvej skladby (E!égia) 
sú ďalšie dve e fektné , strhujúce a veľmi vhod
né aj na záver koncertov ako prídavky. 

Igor Uibák sa nechal v Troch romanciach 
pre bas a klavír inšpirovať veršami Petra Šti
liehu . Pri koncipovaní hudobných lín ií vychá
dza z obsahu li te rá rnej predlohy; aj klavírny 
part podčiarkuj e príslušné náladové roviny. 
K presvedčivému vyznc niu opusu prispelo 
skvelé naštudovanie špičkového speváka ba
sistu Petra Mikuláša , ktorý sugestívnym cito
vým dotváraním a množstvom nuansov skve
le ovládaného hlasu sa zaslúžil o jeho úspech. 
Na úvod matiné predniesol Mikuláš s porozu
mením , vzácnoulyrickou krehkosťou , nosta l
gio u a podmanivým citom známy Mahlerov 

s) 
tó no m, zmyslo m pre štýl, umelecko u disciplí
no u, kto rä vôbec neprekážala uplatn iť mu aj 
jeho veľkú zbraň - bohatli tvo rivú fantáziu. 
Málo kedy počujeme prednes Sonáty Domeni
ca Scarlattiho (v to mto prípade E dur a A dur) 
tak decentne , zvukovo krehko , precízne 
a bez akéhokoľvek náznaku snahy po pátose, 
č i exhibícii u akordconistu , ako v tomto 
prípade. Nejeden kl avirista mu túto štýlovosť 

môže závidieť . Aj známa Sonáta F dur J . 
Haydna (v origináli pre klavír) mala švih , ele
ganciu a potrebnú dávku zemitost i, nic však 
na úkor klasickej vyváženosti interpretač

ných paramet rov. Le nko dokázal s po rozu
me ním vstúpi ť aj do sféry netradičných kom
pozičných postupov, ktoré ťažili z možností 
nástroja (využíva nie mechov, klcpanie prsta
mi a pod.) , ale naj mä skvele postavené naras
tanie a zmenšovanie intenzity zvukových po
lô h v záve rečn ej Fantasmagórii Krystofa 01-
czaka . Len kov príkladný výko n svedčí o ďal
šom napredovaní naše j akordeó novej školy 
a súčasnej dáYa oprávnenú nádej na ďalš ie 
trofeje zo zah runičných súťažných kolbíšť. 

Slovenská hudobná únia pripravila do Mir
bachovho paláca v Bratislave v januári dva 
nedel'né mati né. Spolok slovenských sklada
tcl'ov IO. januára prezentoval komornú tvor
bu svoj ich členov-skladatcl'ov pre obsadenie 
dua - flauta s gitarou a jeden vokálny cyklus. 
Z duet odzneli opusy troch auto rov. Ich vznik 
zaiste inšpirovala akt ivita dua manželov Zsap
kovcov - flautistky Dagmar a gitaristu Jozefa, 
kto rí tie to diela starostlivo naštudoYali a s ne 
ma lým úspecho m predvied li . 

Rozmanitá prezentácia 
Eugen Prochác patri k špičke našich violon

čelistov. Pre Mirbach si vybral známy Kon
cert D dur op. 101 .Josepha Haydna, v spolu-

' práci s klaviristkou Zlaticou Poulovou. Výko
ny Procháca majú vždy vysoký profesio nálny 
šta ndard, ale súčasne aj intenzívnu tvo rivú 
nadstavbu. Tentokrát sa mu tento štandard 
vel'mi prekroči ť nepodarilo. Či to bol pocit , že 
hrá klasika , a preto musí jchq individualita 
stáť v úzadí, či momentálna indispozícia , ale
bo neobohratosť tohto opusu - treba úprimne 

. prizna ť - očakávali sme viac a presvedčivej ší 
irťdi v iduál n y vklad . Hádam potrvá ešte neja
ký čas, kým toto die lo v jeho repertoári do
zrie na úrovcr'\ takej ko nccrtantnej literatúry, 
kto r(l ovláda skvele. 

Peter Martinček sko mponoval The little 
fooleries, z ktorých jedna časť využíva gitaru 
temer výlučne ako nástroj rytmický (jej pul
zovan ie pripomína kolo r it špa nielsko-juho
amerických tancov), flau tu skô r ako inštru-

ment melodický. V ďalšej časti sa auto r od 
týchto východiskových princípov dosť vzďa
ľuje , čerpá aj z netradičných kompozičných 
postupov č i v sadzbe , fo rme , alebo v nálade, 
až je skladba nato l'ko odlišná, že dipt ych vnu
cuje dojem nejcdnotného štýlu . 

Víťazoslav Kubička v prcmiérovancj Fan
tázii na pomerne malej ploche ťaží z množ
stva zvukových kombinácií. Pri budovani hu
dobnej plochy stavia viac na ko ntrastoch ako 
na využíva ní techniky rozvíj ania . 

vokálny cyklus Piesne o mŕtvych deťoch. 
V obidvoch cykloch spolupracoval s ním citli
vý, fa rebne i fantazijne bohatý, muzikálny 
klavirista Ján Salay. Podujatie bolo pekne 
navšt íve né. 

17. januára pri pravil program nedeľného 
mat iné Spolok ko ncertn ých ume lcov. Pr<;:d
stavili sa na ňom dvaja vynikajúci mladí inter
preti . · · 

Akordeonista Boris Lenko zaujal veľmi cit
livým nuansovaním prednesu , kultivovaným VLADIMÍR ČÍŽIK 

PECEMBROVÉ KONCERTY ŠPANIELSKE 
V ŽILINE 

" Po dlhšej dobe opäť doma", ta
ký by mohol byť podtitul koncertu 
uskutočne'néhó l. dece mbra m: r. 
Hráči o rchestra po náyratc z úspeš
ného turné po Japonsku n'clo,tali 
nič dlžn í ani domácim priam iv
com . Programovou ponukou pre
zentovala dramaturgia svoju dô
slednosť a všetci zainteresovan í 
umelci " vdýchli" umeleckému ve
čeru pečať výbornej i n tcrpi·c tačncj 
kreácie. 

Úvodo m zazne la Ciaccona p re 
sláčiky Henryho Purcclla . Pri je j 
predvedení orchester do kumento
val vyladenosť a vyrovnanosť s láči

kových skupín , zásluhou ktorých 
vyznela sk ladba s interpret ačnou 

ľahkosťou. 

Taliansky kl avirista Paolo Res
tani (debutoval ako 1 6-ročný a je 
stálym hosťom najvýznamnejších 
ko ncertných pódií) prezentoval 
svoje ume nie v diele Frydcrika 
Chopina Variácie na tému La'ci 
darem la mane, op. 2 p re klavír 
a orchester . V šiestich var iáciách 
na tému mozartovho dueta Zcrli ny ( 
a Dona Giovanniho dominuj .: ~<Í

lový klavír , popri sk ronHWill ol
chcstrálnom sprievode. Rcstani ni
ho umenie vzbudzuje sympatie pre 
svoj u vyváženosť a dynamickosť 
a istú mieru technickej suve ren ity. 
Uvedené die lo sa stalo pre neho in
špiratívnym zdrojom na rozvinutie 
vlastne j tvorivej fantázie a schop
nosti gradovať a pracovať s fareb
nými registrami hudby. 

Technicky vybrúsená in terpretá
cia , strhujúci muzikantský zápal 
a dokonal,osť súhry boli hlavnými 
parametrami o rchestra pri uveden í 
Suity pre sláči kový o rchester od 
Leoša Janáčka . 

Interpretačným vyvrchole ním 
produkcie dirigenta i umeleckého 
telesa bola l . symfó nia D dur o p. 
25 Klasická Se rgeja Pro ko fieva. 
Dirigentom večera bol Walter A t
ta nasi (Taliansko). (S je ho meno m 
sme sa už stretli pri p re mié re Doni
zettiho Favoritky v Di\,1dlc J . ti . 
Tajovské ho v Banske j Bystrici.) 
V rámci svojej ko ncepcie upú tal 
výrazným gestom , sústredil sa na 
dokonalú archi tektúru die la a plné 
vyzne nie prokofievovského výra
zového arzenálu . 

Celkový doje m z koncertu patrí 
k tým , kto ré ne upaclnú do zabud
nutia , ale naopak. pozitívne stimu-

!ujú účastníkov večera k ďa l ším 
stretnutiam s hudbo u. 

Drarrtaturgická ponuka vianoč

ného ko ncertu uskutočneného 15. 
a 16. dCce n1bra 'si vytypovala po
, lu cháčsky "vďačné" die la 17. a 18. 
~toročia. Pro lóg patr il osobnosti 
francúzskej hudby Jeanovi Baptis
tovi Lullymu a jeho suite Král'ov
skí hudobníci. Hráčom o rchestra 
sa briskne podarilo vystihnúť štyli
zované dobové tanec a precíznos
ťou a vyrovnanosťou nástrojových 
skupín vytvorili efektnú tó novú 
eleganciu. 

Klavírny ko ncert C d ur KV 467 
W. A. Mozarta patrí k tradičným 
"evergreeno m" pianistickej lite ra
túry . Zaznel v podaní Rudolfa 
Rok la , s ktoré ho me no m . sme 
zvyknut í stretntlť sa skôr na teritó
riu jazzovej či tanečnej . hudby. 
Spolupracoval ako sólista s mno hý
mi orchestrami , najmä v Gcrshwi
novcj Rapsódii in blue a spo mína
no m klavírnom ko ncerte. Dialóg 
med zi sólisto m a o rchestrom nebo l 
ideálne mode lovaný a naj mä l . 
časť tým strácala na dynamizme. 
V nasleduj úcich čast i ach sa podari
lo "emo t ívne zvlnenie" zladi ť na 
spoločnú frekvenciu a vytvoriť zvu
kový rezult át zodpovedajúci mo
zartovskému natu relu. ' 

Via.nočný koncert vyvrcho lil 
Vianočnou o mšou F dur, zo zborn í
ka Harmo nia Pasto ralis od františ
kánske ho hudobníka Edmunda 
Paschu . O mšu sme si vypočul i 
v citlivom spolupartnerstve Ž ilin
ského miešané ho zboru (ume lecký 
vedúci Štefan Sedlický) , ktorý je 
nedávnym víťazom na medziná
rodnej zbo rovej súťaži v rakúskom 
Spittale . Sólistka Soňa Koczianová 
(t. č. pôsobí v Ž MZ) opäť potvrdi
la svoje umelecké kvality . Charak
te r jej hlasu plne zodpovcdallyriz
mu sólového partu skladby. Hana 
Štolfová-B andová je osvedčenou 
ume leckou partnerkou nielen 
v spo lupráci s ŠKO Žilina. Možno 
teda konštatovať, že jej pôso bivý 
výko n výrazne dopfl'wl výsledný 
charakter hudo bnej " mozaiky" . 
D irigento m večera bol Róbert 
Stankovský. Svojou umeleckou 
výstavbou mal vcl'ký podiel na 
zjednocuj úcej sile výrazu každého 
predvedené ho d iela. Vše tci zainte
resovaní umelci vzdali tak patričnú 

úctu tomuto barokovému autoro
vi. JANA TARINOVÁ 

li 

INŠPIRÁCIE 
Symlun id.) orch.:~ t.; r Sloven

ské ho rozhlasu v ' Bratislave hrá 
v rámci hudobného života sloven
skej metropoly (a nie len v rámci 
pej) významnú úlo hu .. Aj keď ťa
žisko o rchestrálne ho te lesa spoč í 
va v práci v nahrávacom štúdiu , je 
dobré, že o rcheste r pravidelne 
ko ncertu je. Jeho výkony na kon
certnom pód iu sú v posledných ro
koch vždy pome rne precízne pri
pravené, ko ncentrácia hráčov je na 
vysokej úrovn i. U rozhlasového 
orchestra nejestvujú také veľké in
terpretačné výkyvy , aké stále čas
tejšie zazname návame u takzvané
ho prvého slovenského symfo nic
ké ho telesa - Slovenskej filharmó
n ie: 

Tohtoročný cyklus ko ncertov, 
kto rý SOSR pripravil, sa nesie 
v znamení odl'ahčcncjšcj drama
turgie, avšak nic vyslovene ko mer
čnej a robiacej ústupky lacnému 
vkusu. 

Ostatný koncert to hto cyklu mal 
názov Španic l5kc .inšpi r{tcic a za-

Dirigent Róbert S tankovský 

zndi na 110 111 d iela Spaniclu Manu
cla de Fa llu , ale aj Rusa Nikolaja 
Rimského-Korsakova a Francúza 
Gcorgcsa Bizeta. Prvá suita z ope
ry Carmen zaznela v prcgnantnej 
interpre tácii , španielsky ko lo rit 
bolo cítiť v jasnej a precíznej ryt
mickej pulzázii aj v širokom fareb
no m spekt re pa rtitúry , ktor(l s or
chestrom rozkryl dirigent Ró bert 
Stankovský. Zat iaľ , čo u Bizeta 
vn ímame španielsky kolorit ako 
nanajvýš a utentický, u Rimského
·Korsakova (Španielske capr iccio 
opus 34) cítime , že ide o po hl'ad 
zvonka , že španie lske, prvky sú len 
ozvláštnc ním .. severoeuró pske j" 
hudobnej reč i . Je ťažké nájsť inter
pretačne jedno tiaci moment 
v kom pozícii, ktorá je svojou fo r
mo u aj štruktú rou značne d ifLlZna. 
Dirige ntovi aj o rchestrálne mu te
lesu sa to poda!·ilo len čiastočne . 

Z diela Manuela de Fallu zazne
la Čarodejná láska, v kto rej sa 
predstavi la ako sólistka mezzo
so pran istka Sil via Sklovskú . Die lo 

plné Lvl ú,;tn.:ho a očarujúcdw 
emocionálne ho náboja zaznelo 
v plnohodnotnej a výrazuplncj in 
tcrpctácii. O rchester úavodil vel'mi 
sugestívnu atmosféru , v kto rej jed
notlivé farby mali svoju funkčnosť 

z hľadiska obsahu aj expresivity. 
S jedinečným zmyslo m pre Fallovu 
hudobnú reč naštudovala svoj part 
aj Si lvia Sklovská . Jednotlivé výra
zové polo hy vedela náležite dife
rencovať, dobre pracovala s dy
namickými parametrami , citlivým 
zapojením "cigánskeho" registra 
akcentovala výrazové vrcholy 
ko mpozíciic . 

S espritom aj br io m zazne la na 
záve r ko ncertu Druhá suita z bale
tu Trojro hý klobúk odM. de Fallu. 
Róbert Stankovský dal dielu jed
no tn ý ťah aj pevnú architektúru 
celku. Falla znel vo vyväže ndSti 
jednotli vých nästro jových sekcií , 
v adekvátnych te mpách, s jemným 
isk rivým nábojo m. 

MILOSLAV BLAHYNKA 

Snírnka: D. Jakubcová 



HUDOBNÉ DIVADLO 

Tatiana Elen~ lluličkm·cj s Oncginum ' 1wdaní Jána Ďurču 

Vychádzajúc z autopsie , ·el'kej časti repertoáru Viedenskej štátnej opery, ale i na základe 
skúsenoslí z newyors kej MET a ďalších zahraničných scén, plne chápem lie v)iarady kritiky, 
ktoré mieria do konvenčného a dogmatického ponímania hudobno-dramatického divadla. 
Som tolerantný voči širokej manévrovacej ploche tvorcov, odhal'ovanlu druhých plánov, časo
vým a priestorovým posunom predlôh, pra,·da, ak sú kryté konzistentným názorom, komuni· 
kujú s poetikou partitúry a nejde o samoúčelné pokusy. Podčiarkujem, nie som prlatel'om 
operného múzea, aby si čitatel' i objekt kritiky niž!ie uvedený text nevysvetľoval ako princi
piálnu oponentúru voči akémukol'vek rúcanlu tradícii. 

Deštrukcia nestojí vel' a námahy, ani v umení. Postaviť na jej troskách plnohodnotný ekvi
valent je už ovel'a ťaž§ic, ako kozmeticky upraviť šablónu. Vážim sl, že režisér nového brati
slavského Eugena Onegina Pavol Smolík nešiel cestou l'ahšieho odporu. Váham však, čl do
myslel dopady svojho radikálneho počinu. Vnútorných nedorozumení a neosvetlených postu
pov je v Inscenácii nadmieru, naopak, zrozumitel'ného výkladu pomenej. Chaos, zavše úsmev 
a zavše rozhorčenie, sprevádzali pocity divákov na prvých predstaveniach Č~kovského opery. 

O čo teda išlo? Nazdávam sa, že v režisér
skej koncepcii sa lá malo viacero problema tic
kých rovín . Preskupenie obrazov do dvoch 
zošnurovaných blokov (štyri plus tri , prcdcle
né výzvou na súboj) vyplavilo na povrch Smo
líkov komplex z ,.lyrických scén '· ako poten
ciá lneho zdroja mozaikovania predlohy. Sú
časne jej odoprelo právo jemných ko nu'as
tov. pastelových núladových odt ier,ov a po
zvol'ncj vývojovej krivky. ll\tupk) v)•tvarn íc
kcho tandemu Ladislav Vychodil - Ľudmila 
Várossová v podobe nckonkrétnych obrazov 
a farebne uniformn ých kostýmov sa vzďal'o

vali hudbe a sp lošťova li atmosfé ru k fádnos ti. 
Z druhej scény sa úplne vytratila inti mita 
dievčenskej izby, kde z prcbdenej noci (listo
vá ária) vzíde rozhodnutie. ovplyvňujúce celý 
cfa lší dej . Predčasné spustenie opony tiež nc
rencktova lo ducha partitúry. 

Do červen a ladený bál u Larinorcov bol 
nato l'ko zglajcbšaltovaný, že pohltil i tak kon-

trapunktnú postavičku na ruskom st<ttku , 
akou je Fra ncúz Triquct. Ľudovosť a ncoká
zalosť tohto výjavu mi ne prekážali , ba ani 
groteskná choreogra fia zboru , avšak schvál
nosti vo fa rbách ,a strihoch kostýmov, spolu 
s bezradným aranžmán, ube rali scéne zo ži
vo tnosti . Za kľúčový problém považujem 
konflikt medzi reälnym a biza rným prvkom 
v režijno m rukopise. Rovna ko v po lohe Smo
líkových hrdinov (skutočné postavy sólistov 
versus čudácka, maskovaná spoločnosť 

u G re minovcov), ako aj v použitých výtvar
ných prostriedkoch (konkrétne rekvizi ty ver
sus výstredná symbolika). Symbióza tak od
ľa hlých svetov je privcl'mi násilná a brán i logi
ke javiskového diania. Rozpor graduje v ne
zvyklo komornej 2. plesovej scéne, kde je 
všetko naruby. Oncgin, charakte rizovaný 
ako ., rojko a podivín" sa na pozadí ireá lne 
kostýmovaných a zvlášt ne sa pohybujúcich 
plesových hosťov javí, a koby sa ocitol na inej 

planéte . Z ástoj Tatiany v tom to prostredí, 
vzhľadom na jej triezve konanie vo finále, je 
viac než otázny. Rovnako potrápi fantázi u di
váka výtvarná ,.špecifickosť" rôznych hybri
dov, ako kombinácia brezy a telegrafného 
stÍpa počas súboja, č i akýsi monštruózny lís
tím ob~astcný luster v záverečných obrazoch. 

Dilema medzi akceptova ním ncodmyslitcl'
nej dávky psychologického realizmu 1Ú1 jcd
nej strane a odhodlaním stoj čo stoj nasať rôz
ne nonkonfo rmné insccnátorské prúdy na 
strane druhej , jednoducho ostala vo vzd uchu . 
Výsledok Smolíkovho vnútorného sporu, za 
asistencie oboch v)•tvarníkov, sa rovnal pre
márnenej šanci , bol experimentom pre experi
ment. 

Kval itu inscenácie nepodporilo, žia!' , ani 
hudobné naštudovanie. Od Jonasa Alexu, 
ako dirigenta , predsil len blízkeho Čajkov
ského poetike (čo dokázal pred štyrmi rokmi 
inauguračnou Pikovou dámou), sa očakávalo 
rozhodne viac. Zdá a, že auto rita a inšpira
tívnosť jeho taktovky sa akosi vyčerpávajú. 
čo sa pre javuje v ľa hostaj nosti a úbytku sú
stredenosti o rchestra . Tempovo rýchle jšie 
miesta teleso takme r odšmírovalo, v citu
pln~jšlch polohách neprejavi lo dostatok vý
razových nuansov a farebných poltónov. 
Zbor (zbormajster Koloman Kovács) o>tával 
tiež dlžný v rytmickej presnosti a timbrovej 
pestrosti . A keď ho cho reografia zamestnáva
la náročnejšími akciami , p ribli žnosť spevu sa 
iba stupňovala. 

Ku cti d irigenta ťažko prirátať výber nie
ktorých sólistov. Osobne ma mrzí. že novým 
O neginom sa porušila bratislavská tradícia 
mladodramatických Tatia n. Vystrieda li ju tri 
timbrovo síce rôzno rodé, predsa vša k lyr ické 
soprány. Nemusel to byt' kameií úrazu, keby 
išlo o hlasy mäkké, emocionál ne bohaté 
a kantilénové. Ponechám bokom hodno te nie 
Evy Seniglovej, kto rej pre rušená premiéra 
(telefonát o prítomnosti bomby v budove di
vadla) zmarila ponúknuť kompletnú kreáciu . 
Altc rnujúca Ľudmila Hudecová má k Tatiane 
hádam tak ďaleko, ako dosial' k žiadnej úlohe. 
Chýbaj ú jej obc zák ladné charakterizačné di
menzie: vrúcnosť a cituplnosť pre polohy 
dievčenskost i, pevno>ť. objem a sýto i tónu 
pre štád ium zrelosti hrd inky. Je to T atia na 
s málom poézie, he recky odosobne ná a vo
kálne nie vždy bezpro blémová. Elena Holič
ková je prcdstavitcľsky o odticií no blcsncjšia, 
do hl bších zákutí hrdinkinej psychiky vša k 
nenačicra. Jej legatu vzdia le ný interpretačný 

štýl lrkrojil Tatiane z p lynu losti spevnej lfnie , 
piána ostávali suché, poet ika výpovede" zn ač-
ne utaje~á. -

Najväčšlm prínosom a jediným objavom in
scenácie sa stal Dalibor Jenis ako Eugen One
gin. Elegantn)• zjavom a cit livo vyhrávajúci 
cha rakterové polohy ro ly dokázal (po omyle 
v Mozartovom Figa rovi), že jeho parketou je 
tcssitura lyrického barytóna. V Oncginovi 
mohol naplno uplatniť krásnu zamatovú far
bu hlasu , jeho mäkkosť, plastickú frázu a vy
rovnanosť v každej po lohe. Ján Ďurčo si musí 
predovšetkým vyrieš i ť technické problémy 
a estetickú orientáciu. Lyrický mate riál zná
sih,ovaný do drsných a tvrdých tónov, trnave-

. 
l T 

Denisa ~lcpkovská zaujala v role Ol' gy, jed
ným z jej partnerov v úlohe Lenského je Igor 
Jan. 

Snímky: .K. Marcnčinová 

nic a preexponova ná dynamika značne deva l
vujú jeho ostatné kreácie. Herecká váhavosť 
ide už na vrub réžie . 

Ľudovít Ludha zvládol svojím l'ah kým, 
štíhlo vedeným tenorom vcelku pohodlný part 
Lenského bez !'ažkostí. Rol u mal starostlivo 
vypracovanú aj po výrazovej st ránke. K ne
sporným pozitívam produkcie patri Denisa 
ŠlcJ>kovská ako nezvyčajne tmavá, timbrovo 
obsažná a vysoko muziká lna Ol'ga. Herecky 
zaujala spontánnou, neafek tovanou pohybo
vou kult ú rou a príjemn ým zjavom. Jitka Zcr
hauová a . h. v tej istej ro li je korektná, ne má 
však ono fa rebné kúzlo Slepkovskej . Inscená
cia ponúka dvoch hodnotných Gremino,•: Mi
kulášovho mäkšie ho, p lastickejšieho. minu
ciózne vypracova né ho a Kopčákovho zrnito 
tmavé ho, s rezonanciou o rganu . 

Skoda, že viac pozornosti nevenovali tvo r
covia me nším postavám. Ide o charakterové 
party. do,laďujúcc kolo rit scén. kde vokálny 
výraz je dôleži tejší nc7 veľkosť hlasového 
fondu . J a roslave Horskej a Silvii Sklovskej 
(Fi lipicvna) by vekovo a typovo viac pristala 
Ol'ga (pravda , kde vziať i\ar'í u?), Alžbete Mi
chalkovej a naj mä nepríje mne ost rej Anne 
Kľukovej (obe La rin y) chýbal v cnsembloch 
cit pre umeleckú disciplínu . 

Ostatný bratislavský Eugen O ncgin sa teda 
nczrodil pod šťastnou hviezdou. Premiérový 
veče r narušil trestuhodný anonym , no ani 
kompletné predstavenia o opodstatnenosti 
jeho javiskového návratu nepresvedčili. Rus
ká hudba nic je iba Čajkovskij a - buďme 
úprim ní - invc t ovať kvôli dvom-trom krás
nym výkonom do rozporu plnej inscenácie 
tiež asi nebude najschod ncjšia cesta. 

J>A VEL UNGER 

BAROKOVÉ FRAGMEN1Y Grimmovci na opernej scéne 
Tohtoročné "Fmgmenty" - se
.1 m estrálne hudobno-scénické 

pásmo VSM U (21.- 24. januára) boli 
venované starej hudbe. Zazneli na nich 
árie z opier barokov:~ch 11 mnoklusicis
tických tvorcov (od Montnwdilw po 
G/ucka). Každá z árií bola režijne cit
livo koncipovaná (Branislav Kriška) , 
s dôrazom na jednoduché, zrozw nitef
né gestá, korešpondujúce s jednodu
chosťou, prostotou a gracióznosťou 

am ických námetov. Na niektorých 
mieswch účinkujúci podčiarkli určitú 
sošnosť hrdinov barokovej opery, 
v iných prfpadoch dej mierne persiflo
va/i. /Ira/o sa na jednoduchej, univer
zálnej scéne a v kostým och sčasti s íce 
požičaných z opery SND, ale viiUinou 
z dielne výtvarníčky Z. Lackovej , jed
nodurhých, funkčných tvarov, ktoré 
korešpondovali s duševným stavom 
predvádzcmých postáv. 

Spievať starú hudbu je veľmi nároč

né. Väčšinou je to problém ešte aj u ab
solventov, to znamená spevákov o d va
·tri roky starších. Z h/'adiska najprfs
nejších k ritérií interpretácie starej lwd
by by teda obstál asi len málokto. ·Dô
ležitý však je vôhec kontakt so Sl 'ťtom 
starej opery, ktorý m ri :e byľ v nejed
nom prfpade oplod1lujúci a inšpiratfv
ny. Pred klasicistickej opere sa vo svete 
venuje stále väčšia pozomosľ a je ve/in i 
pravdepodobné, že tento trend bude 
o niekoľko rokov akwálny aj u nás. 
Bez špecializácie a odborného školenia 
sa 111 hudobník (spevák aj inšlrume!lta
lisla) nezaobíde. 

Každý z vyše pätnástich spevákov 

zodpovedne pristúpil k svojllwtíčinko
vaniu. Speciálny cit pre svel Starej ope
ry bolo cítiť vo viacerých výkonoch. 
Klaudia Dernerová preukázala komic
ký aj výsosll'le dramatický talem (Per
golesi, Gluck) . V Gluckovej lfigénii 
vedela udržať počas rozsiahleho výja
vu potrebné napätie - v dynamike aj 
tektonike scény. Jozefína J>uczová 
v Monteverdiho árii zaujala tak hlaso
vým zafarben fm ako aj veľmi sugestfv
nym podan fm a zmyslom pre štý lo
vosť. N. Higano (Japonsko) vedela zo
súladiť hiindelovskú majestátnosť so 
zdravou dávkou muzikality a priro
dzenosľou a vrtícnosťou prejavu. Tak
tiež A. Csókovej sa v Hiindelovi darilo 
a predviedla wkmer zrelý umelecký vý
kon. V Lullym aj Monleverdim bola 
úspešná aj L. Vitková, ktorej farba hla
su i technika spevu by mohli v budtíc
nosci nájsť zúročenie na poli scarej hud
by. Vcipným komickým uchopenfm 
árie z Hände/ovho Allescmdra zaujala· 
Magdaléna Kožená . V árii z Purce/lo
vej opery Dido a Aeneas vedela vycvo
riť pôsobivú miniatúru J , Fogašová. Aj 
jej hlas by mohol nájsť uplafii(Jilie na 
rom ro poli. V daWclr áriách sa predsca
vili M. Neumannová, S. Matis, J, Pa
storková, K. Michacliová, D. Bezačin
ská , U. Melenová, A. Yoshida, S. Ma
lachovský, M. Masloviak, D. Žaludko
vá, J, Vaculik . Sprievodcami pásma 
boli S. Malachovský a M. Masloviak. 
lnšcrumenrálny S{íbor s contillii0/11 diri
goval Gerhard Auer. 

' MILOSLAV ULAHYNKA 

V plodnej at mosfé re posledné ho decénia 19. sto
ročia , rok po premié re Lconcavallových Komedian
tov a Masserietovho We rthera, desať mesiacov po 
prvom uvedení Verdiho Falstaffa, objavila sa na 
wcimarskom ~vadelnom javisku nová rozprávková 
ope ra na mo tívy bratov Grimmovcov. Je j autorom 
bol E ngelbert Hurnperd inck , volala sa Hänsel und 
G rc tcl (v slovenskej verzii Medovníková chalúpka) 
a zobrazovala známy príbeh o Jankovi a Maricnkc. 

Obdobie na prelome storočí prialo ľahkým žán
rom, rea listickým rozprávkam a detským té mam , čo 
možno chápať tiež a ko protivá hu vypätému ta lian
skemu verizmu a wagnerovskej hudobnej dráme. 
Paradoxne, práve Wagner, ktorý bol v čase premiéry 
Mcdovníkovej chalúpky už desať rokov mŕtvy. zna
menal pre Humperdincka veľký vzor, ško lu i objekt 
napodobovania . Wagnerovská inšpirácia poznačila 

aj hustú a polyfónnc komplikovanú part itúru roz
právkovej opery, čím sa trocha sťažila komunikatív
nosť s detským divákom . Prednosťou diela je prie
hľadná me lodická línia , rytmickosť i motívy ľudo-

vých piesní. . 
Dnes patrí Mcdovnfková chalúpka vo svete k naj

hranejším titulom a je vhodnou alte rnat ívou pre de
ti . Pre to nemožno zapochybovať o správnosti jej za
radenia do repertoáru pražskej Státnej opery- a to 
hneď v dvoch verziách, ne meckej a českej - pred lan
skými Vianocami. Išlo zrejme o poslednú opcrní1 
premiéru v ČSFR . Navštívil som prvú reprízu o rig i
nálnej jazykovej podoby, pod ktorú sa podpísal ra
kúsky režisér J>eter Lauscher, scénograf Josef Zu
bák, choreograf Andrew Morris a dirigent František 
Vajnar. Recenzovaný večer dirigoval Vajnarov asis
te nt Michel Philippe. 
Očakávanie , že avizovaný netradičný pohľad na 

pred lohu posunie výklad rozprávky do nových po
lôh, sa nesplnilo. Ani fakt, že predstavenie otvára 
hovorený prológ, že Ježibaba , večern á a ra nná víla 
dosta li trocha odlišnú tvár a aj ústredný de tský pár 

Režisér Peter Lauscher (vpravo) s choreo
grafom Andrewom Morrisom pri skúške na 
Medovníkom chalúpku. 

Snímka: archív auto ra 

je o odt ic r) "mode rnejší", neodk láňa celkovú atmo
sféru Humpcrdinckovcj rozprávky do prekvapujú
echo svetla. Navyše, málo nápadit ý bol výtvarný ná
vrh produkcie. Nemecká mezzosopranistka Annette 
Kuhn vytvoril a príjemne zne júceho Hänsla, rakúska 
sopranistka českého pôvodu Marcela Cerno herecky 
hravú Grc tel. Dagmar Livorová stvá rnila Ježibabu, 
René Turček a Antonié Denygrová rodičov. 
Poučen ie z pražskej návštevy sme ruje v prvom ra

de k ocho te tamojšej dramaturgie osloviť najmladšie 
nävštevníckc vrstvy, čo je investícia v každom prípa
de re ntabilná. Čo na to, slovenské d ivad lá? 

J>A VEL UNGER 



ZO ZAHRANIČIA 

/ Kr~ l' piesní odchádzaj 
Dll:THJCII H SCIII:.'R-DILSKAU je jedn.ŕm z mála s•·etov]'ch spevákov, ktorý 

na vrchole svojej kariéry včas povedal s t op svojej verejnej činnosti. šesťdesiat
osemročni svetový barytonista, pravý Berlínčan, nemeck]' piesňo'!ý král~ sa rozho
dol ukončil svoju aktívnu verejnú koncertnú činnosť. Nasleduje tak hŕstku sveto
vJ'ch osobností, ktorí pochopili podstatu tohto aktu, ako previerku sily 'ľlastnej 
osobnosti. 

Dietrich Fischer, kiorý sa narodil 28. mája 1925 .., Berlíne, prijal ako svoje ume
lecké meno Dieskau podla názru usadlosti jeho predkov, pre ktorých J. S. Bach 
napísal svoju Bauernkantate. Hudobne tyrastal v Berlíne, počas druhej svetovej 
vojne slúiil ako vojak a po vojne opäť pokračoval v štúdiách .., rodnom meste. Svoje 
prvé sólistické vystúpenie absol'ľo'ľal v roku 1947 v Brahmsovom Nemt>ekom re
quiem vo Freiburgu a o rok neskôr debuto'ľal na berlínskom opernom javisku ako 
Posa vo Verdiho Don Carlosovi. Jeho kariéra, ktorá sa V]"ľ(Jala velmi rýchlo, mala 
však dve stránky jednej veci, a to protichodné názory na spôsob jeho spievania. 

Faktom však je. že Fi~ehc r- Di..:'";ou ll' nu
moriadne vzácnouumclcekou i n tcrpr..:tač nou 
osobnosťo u . Len čo ohl{1sil svoje ukonč..: nie 

verejnej čin nost i. svetovú tlač sa ih ned pokú
sila zhodno til a sumarizoval jeho umelecký 
profil. Je isté . že nebol jednoduchý. podria
de ný hcdonbt ické mu opájaniu sa veľkému 

zvuku . ale skôr naklonený k vytvú raniu de
tailov. Mal pr iatc l'ov i ncpriatcl'ov. a t í druh í 
často o ňom šírili rôzne hi storky. Jedna z nich 
hovorí o tom. ako s Ottom KlcmpcrcrorÍ1na
hrúval Bachovc Mat(ršovc pašie. v ktorých 
Fischer-Dieskau ~pieval úlohu Krb ta . Diri
gentovc pomalé tempá údajne privúdza li do 
zúrivosti slúvncho barytonistu. Vtedy, ako 
historka hovorí , sa Dieskau odhodlal k male j 
ľsti. V pauze maj~trovi medzi štyrmi očami 
pošepkal: .. Včera sa mi ~n íva lo s Bachom 
a ten mi povedal. že v prvom Kri~tovom prí
hovore mal na mysli p lynulejšie te mpo ... 
Klc mpcrcr (rdajnc odpovedal: ,.No . dobre. 
tak to tc'da urobíme plyn ulejšie ... Nasledujúci 
deií . keď prebiehala nahr{lvka. Kle mpcrcr 
zničoho nič. last a ví nahrúvanic a n;1 hla' mio
vi l ba ryt oni~tu : .. Ach. ostatn.: ' '" 11,· 1. n..:IHI 
dete mi veril. ale mne ~a ticí ' lh l<.:l L)'l\11 
Bach. A tak som mu povedal o na~om problé
mc. Predstavte si. on povedal. že v;\s vôbe\: 
nepozná !'' 

O pravdi vosti tejto historky zre jme ne
jestvujú hodnovcrné .dôkazy. ich autor prav
depodobne chcel ňou charakterizoval spevá
ka. ako osobno~! za každú cenu prc~adzujúcu 
svoj núzor. Viedenčan W. Sinkowic-L je už 

"onkrétncjš í. ked· o Dicskauovi píše : .. svoj 
voľný. introve rtný. alebo len na introve rtn ú 
stranu hra júci. vcl'mi samol'(1by, príliš kOI·c kt
ný. a lebo len korcktno' t' prcdsticrajúci ume
Ice". 

lllavným problémom rozdielnych názorov 
na Dic~kaua bolo to . že vlastne n ik ho neve
dcl presne zaradil' do tradičných konzervatív
nych hlasových oborov. resp. že ho má lo-k to 
vedel pochopil'. Bola to prävc Vicdc1í , mesto 
hcdonisticky sa opájajúcc be l cantom, kde Fi
schcrov spôsob spievania bol považovaný za 
.. Liého ducha·· opery. (Aj v B ratblavc sa ke
dysi o ňom jeden významný spevák vyjadril. 
že Dicskau nevie spieva!'.) Viedenčanom to
tiž vadi la jeho prccfznost'. ktorou bol pr iam 
posadnutý. je ho intclektua lizmus. ktorý vnú
šal do striedmosti výrazových prostriedkov. 
jeho hlasová a technická ku ltú ra . ktorej ho
vorili .. spicvajt1cc profesorstvo•·. skrátka pre 
Viedenčanov bol vždy chladným Nemcom ... 

Fischc r-Dil:skau po svoj ich viedenských 
.. skúsenostiach" anti bclcantistu a .. spievajú
echo mozgu" . pochopil. že to nic je jeho mes
to . Skú~i l Sal1hurg s Verdiho Machbcthom . 
ak aj tu mu vyčítali . že Verdiho zloducha 
,picva ako Schubcnovc pic~c ... ! Fischcr
·Dicskau ncrczignoval. pretože jeho vieden
ské .. neúspechy" bohato kompenzoval obrov
skými úspechmi v Mníchove. Bay reuthe. 
Londýne . Milúnc a na početných svetových 
fc~tivaloch . ajmii jeho konce rtná či nnmt' 
a nahrávanie na gramofónové platne je un i
kátna . 

šesfdesiatdc,·äfročný Gyorgy Ligcti po pn·ý rat tískal "Nobcltwu cenu 1..a hudbu'\ ktorú ,.o 
výške 1,75 milióna šilingov dotuje Ernst-von-Siemens-Musikpreis. 

Snímka': M. Jurík 

Dni súčasnej hudby 
V PRAIIE 
V dňoch 18.- 27. marca t. r. usku

točnia sa v Prahe Dni súčasnej hudby. 
Na 12-tich podujatiach zaznie vyše 70 
skladieb, prevažne českých autorov. 
Zo zahraničných autorov v programe 
nachádzame D. Schnebela , Ch. Stau
deho. E. Kreneka , G . Crumba, zo 
slovenských J. Pospíšil a a Iris Szc
ghyovú . Túto festivalovú prehliadku 
spoločne organizujú Spoločnost' skla
datefov, člen Asociácie hudobných 
umelcov a vedcov, Západočeské hu
dobné centrum Plzeň. Česká televí
zia Praha. Klub moravských sklada-

tcľov Brno. Tvorivé centrum O lo
mouc, Tvorivé centrum Ostrava, 
lludobný odbor Umeleckej besedy, 
Prítomnost - združenie pre :.účasnú 
hudbu , Hudobné a informačné stre
disko Českého hudobného fondu 
a Spoločnosť pre duchovnú hudbu za 
podpory Minister:,'tva kultúry Českej 
republiky a Českého hudobného fon
du. Jedným zo špecifických tematic
kých programov bude "Televfzna 

, opera ako · problém", kde zaznejú 
ukážky z diel J. Filasa, F. Koníčka, 
L. Fišeru. -mj-

Dietrich Fischer Dicskau ako Falstaff 

Fischcr-Dicskau (Jčinkoval vo vcl'mi štýlo
vo širok01i1 repertoá ri . ktorý obsahuje tri 7Ú

kladné oblasti : - piesne - opernú lite ratúra
intcrpretúcia s(Jčasncj hudby. Ak začneme 

tým posledným . čo je charak t eri~t ické pre je
ho vrcho lné obdobie. treba povedal, že jeho 
umen ie si osvoji lo mnoho významných súčas
ných aut01:ov. ktorí už pri tvorbe mysleli na 
jeho herecké a ~pcvúckc '>chopnmti: Frank 
M<\rtin v opere Búrka. Hcnzc v Elégii pre 
mladých mile ncov alébo diskutovaná opera 
Lear Aribc rt a Reimana. Ako opc n1ý inter
pret vynikol ako Amfortas v Parsifalovi . 
l la ns Sachs. resp. Kothncr . v Majstroch spc
vúkoch norimbcr~k ých . Wolfra m v ľannhiiu

scrovi. Renato v Maškarnom bák. Jochana
an v Salome. Don Giovanni a i. K jeho oper
ným tzv ... glanz" partiám patri li Manclryko 
v Straussovej Arabcllc. Wozzcck. Hindc
mi thov Maliar Mathis a p redovšetk ým Fal
staff vo Ve rdiho rovnome nnom diele. Ako 
piesňový in terpret bol dlho povúovaný za 
nc ko runované ho krúfa intcrprc tilcic piesní. 
.w jednu 70 wc tových vedúcich osobnost í. 

l'~~ l 
e Budúci nO\'Ý šéf Českej filharmónie C.erd 

Albrecht, ktorému týldeň po koncerte 
s éF vydal Supraphon lh·e na hrávku, 
chce svoje skúšky robiť verejné pre čle
nov Hudobnej mládeže. Vo svojej práci sa 
vôbec chce systematicky venovať propa
gačnej práci, v.~:delávaniu verejnosti, pro
str~dníctvom televízie a pod. 

e V dňoch 15.- 17. októbra m. r. konalo sa 
v Strassbourgu 1..asadnutie Conférencc 
Européenne de la M usiquc (CEM) ru 
účasti 150 predstaviteľov hudobných or
ganizácií Európy. Podrobnosti o tomto 
zasadnutí sa môžete dočítať v 2. čísle Hu
debních rozhledu z pera h ana Poledňá
ka. 

e Vífazom medzinárodnej dirigentskej sú
ťaže vo francú:zskom Besantronc, na kto
rej sa zúčastnilo 43 kandidátov, stal sn 
Talian Tommasso Placidi. 

e Operný festival na jazere v rakúskom 
Bregen7.i pripravuje pre tento rok atrak
tívnu inscenáciu Verdiho opery Nabucco. 
V réžii Angličana Davida Pountn(\ya a za 
dirigovanie Ulfa Schirmera sa v jednotli
vých alternáciách vystriedajú viacerí spe
váci z tzv. bývalých socialistických krajín: 
Laura Niculescu, Veselina Kasaro,·a, Ka
tarína Kudrjavčenková, t ubica Rybá r
ská, Valerij Alexejev, Vitalij Taraščenko, 
Pavel l\lldrjavčenko, Michal Krutinov 
a ďalší. 

~111111"": ill<.:h ív l iZ 

o čom svedč í jd10 rotsiahla ko ncl: rt mí činnmt' 
i d is kotéka znhniujúca celú nemeckú picsiío
v(l tvorbu od Schuberta po Wol fa . 

O jcdincčno~t i Die~kauovej ~ymbiôLy vo
kálne ho prejavu a obsahového dii tku som sa 
presvedči l nic raz. ale najm(i v ka lvírnej spo
lupráci so Svajtoslavom Richterom vo Varša
ve. Umclcck;í kariéra tohto baryton i~tu bola 
nanajvýš aktívna. Okrem '>picvania maľuje. 
pokúsil ~a aj o dirigovanie. 13ol tri h út icnatý; 
najprv s violonče li~tkou l rmgard Poppc n. po 
j~.:j smrti sa o7cnil s popul ;í rnou filmovou he
rečkou Ruth Lcuwerik a napokon so sopra
ni~ t kou J úliou Varúdy. 

Dietrich fi '>cher-Dicskau \a \ Íce s vere jnou 
či nno'>!ou lúči. no nclúči "'s dalo\ími umelec
kými aktivitami . A to je pedagogid.<Í 6nnost'. 
chce sa venoval majstrovským in terpre tač

ným kurzom (to je typ aj pre Piešťany! ) a napo
kon chce lit cr;í rnc La\:hyti l a vyk resli l' svoj 
ume lecký vývoj a vyslovil woje núwry na 
'>picvanic. Aktivit;~ na sklon"u iicstdcsiatych 
rokov plodného íi\(Jia IHlOlaj impqnujúca ... 

MARIÁN .JURÍK 

e Čapkovu hru Biela nemoc zhudobnil 
a ako dirigent na operné javisko v ame
rickom Grcensborne U\iedol Peter Paul 
Fuchs. 

e Taliansky barytonista Ruggero Rnimon
di obdrlal od francúzskeho ministra kul
túry vysoké umelecké vywamenanic 
"Arts et Lettres". 

e Novoročný koncert Viedenskej filharmó
nie v roku 1994 bude dirigoval' Lorin 
Maazel. Na novoročné koncerty v roku 
1995 a 1996 sa vedú rozhovory so Zubi
nom Mehtom a opäť s Lorinom Maaze
lom, ktorý je od januára šéfdirigentom 
Symfonického orchestra Ba,orského roz
hlasu. 

e Nemecká spolková krajina Sasko plánu
je na leto 1999 "Umeleckú olympiádu'\ 
čím by Sil mala stať svetovým kultúrnym 
centrom. Na "Artiádu"- ako sa Olympiá
da umenia nazýva- budú podľa predsta
vy organi7.átorm• pozvané \Šetky štáty, 
aby tu prezentovali najlepšie diela v ume
leckých oboroch: architektúra, fotogra
fia, maliarstvo, design, film, hudba, lite
ratúra 11 sochárstvo. Podl'a vyjadrenia 
iniciátora tohto podujatia Eberharda 
Stepaniho zemská vláda prispeje na ten
to projekt tohto roku sumou 2,1 milióna 
šilingov a bude ho i naďalej podporoval'. 
Organizátori chcú založil' aj nadáciu, 
ktorá sa má zaoberať sponzorstvom a zís
kaval' finančné prostriedky predajom 
a utorských prá''· 

Podľa 1ahr. tlače -mj-

OZVENA V POĽSKU 
Vianočné tradície a zvyky, koledy, pastorá

le a stará hud ba zneli počas Medzinärodného 
ľcstivalu "Slow ia ns ke Gody" v di\ och IS .- 18. 
januára 1993 v pol'skom Rzcszówe, na ktorý 
bol pozvaný i Oievčenský spevácky zbor Ozve
na Vranov nad Topl'ou. Organizátor restivalu 
Wojwódsky Dom kultúry Rzeszow pripravil 
pre náš zbor zaujímavý program. 

V piatok 15. l . 1993 navšt ívili dicvčat ú ba
ziliku O tcov FrantiškärÍov v Lcžajsku . kde si 
v prekrásnom kosto le a múzeu plnom histo
rických pamätihodno~tí zaspievali a vypoču l i 
organový koncert na druhom naj viič~om or
gane v Poľ~ku . Večer s úspechom vystúpi li 
v cclovcč<; rnom programe v Dome kultúry 
v A lbigowc . Na druhý dei\ spoluúči n koval 
zbor v Rzeszowskcj fi lharmón ii v progral11e 

Od Vil ic do Troch "räľm . 'polu ' dal~ími . 
viič~inou poľ,kým i divadelnými a lo l"lórnymi· 
súbormi , kde Ozve na nakrútila p{lsmo slo
vens kých koli ed pre po l'skll tclcvítiu. J)a i~ic.: 
vystúpe nie ab~olvoval<\ ' ko~to l e Panny fv1<í
ric a v ko~tolt Otco' Be rnardinO\ . kde za
Lne li viičšinou polylonické i \ak rá lne zhorové 
sk l ~1dby. koledy a časti v ianočnej om~c. 

Uspdné z;íve rcčné koncertné vyst(!pcnic 
spolu s ďal~ím i pol'skýn: i telesami v kostole 
Otcov Be rnard ínov v ncddu večer dô,tojne 
ukončilo toto pe kné stretnutie zborov a fo lk
lórnych súborov. Ozvena pred\ta,·ila poľské

mu obecenstvu naše zborové umenie a stala sa 
na t>ár dn í miláčikom Rzeszowčanov svojím 
prirodzeným vokálnym 1>rcjavom a zaujíma
vo koncipovanou dramaturgiou. V. K. 



(s SERVIS HŽ 

Za Jankou Guzovou·Beckovou 

V sobotu 20. 2. 199J mrnrela \O Mojom new) or· 
skorn b)1e, ~ kruhu najbližš ích (man/cla a dcéry), 
~cl'ká slovenská speváčka l'udových piesní Janka 
Guzo,•á • Beckovú (nar. 4. 4. 1917). 
Rodáčka zo spišsk)ch Žakaro,icc absoh·o,·ala 

učilcl'ský ústav v l .c\oči, potom bola učitcl'kou 
v Kľulotli\'C, S pe\' študovala súkromne u A. Tarta· 
niho a [. Schiitza. Ako spe'váčku l'udO\'ÝCh piesní 
' 'Ystupm·ala od r. 1942. Ak nepočítume ostatné roky, 
prežité nn invalidnom \Ozíčku, je lo takmer polsto
ročie. Bola \Šak nie len spc,áčkou obdarenou krás· 
n)111 Z\ Učn5m hlasom a iskrh')·m temperamentom, 
:de aj zbcnatel'kou l'udm')·ch piesní v rodnom Spiši, 
susednom Š ar.iši, č l Zemplíne. Dialekt, nárečia, 
originalita podaniu - to všet ko s:tla do seba od det
sna. Nečudo, že bola čo\koro jednou L najznámcj· 
ších intcrpreliek l'udo,·cj piesne. S polupracoval:t 
s rudo\) mi hudbami •: ugena Farlutšu, Antona Lll· 

katoša, s dlrigentaml a upra~ovateľml, akými boli 
Bartolomej Urbanec, Pavol Tonkovlč, čl Július 
Móll. Národ Janku Guzovú milova l. A nielen 
doma. . 

Čím obl'úbenejšia bola Janka Gu7A~vá medzi š i
rokými posiucháčskyml vrstvami, tým nevysvetll· 
telnejšie boli zásahy politickej moci voči t ejto 
umelkyni. Z n!ÚV)'Hích straníckych orgánov vydali 
s triktný (ale I!Úný) úkaz spievať a vystupovať, po 
období SO. rokov zasa prišiel pn'kaz zma1.at' takmer 
150 piesní v jej podaní v rozhlase ... Prečo? Pani 
Janka sa nikdy pravý dôvod nedozvedela. 

Ked' sa po r. 1968 začali pomery u nás .,normall
zo,·af", pani Janka sa rozhodla neniesf viac breme
no nezmyselného prenasledovania a v apnli 1969 
emigrovala. N!Úprv do Viedne, odlial' do USA, kde 
dostala neskôr l americké občianstvo. V New Yor
ku žila plná nádeje, že ju svet americk)·ch Slovákov 
prijme s ohorenou náručou. Nesta lo sa tak odrazu. 
l tam sme ako rozvadení bratia. Až v r. 1975 začala 
Janka Guzová opät' spievať pred ~erejnost'ou ... Jej 
prirodzená muzikalita, Inteligencia a jedinečnost' 
podania originálnych klenolo,·, napojené na hlas, 
ktorý bol ako čistý prameň- to ~šetko otvorilo Jan
ke Guzo~ej brány ďalej. Ku kanadským Slovákom. 
Na tých sl n!Úradšej spomínala. Roku 1986 jej vede
nie Kanadskej slovenskej ligy udelilo Cenu sloven
ského srdca, ktorú sl mimoriadne vážila a opatro
' 'a la. 

Mnohé ťažké operácie a nevyliečiteľná choroba 
oslabili s rdce, také široké v láske k rodnému kr!Úu. 
1\i po jej definitívnom odchode budú nám znieť na· 
hrávky piesní A ja laka dzlvočka, ŽB!ulro~ký vala l, 
A okolo Levoče, A ja laka ča m a, Šale na ja bula, fj, 
neehodzite, parobci, fj, čamy s i ja k clgan, Mila 
moja pušc mne dnuka ... a desiatky ďalších. Tie sa 
podarilo zachránil' vďaka nebojácny.,. redaktorom 
S lovenského rozhlasu, ba roku 1990 vyšli dokonca 
,.o výbere v OPUSe. 

Janku Guzovú pochovali na popolcovú stredu, 
keď si krest'a nský svet pripomína: "Čio~eče, prach 
si a na prach sa obrátiš." J e to pravda. ;\le hlas nie
kedy vyletí z toho človečieho prachu do nadoblač
ných výšin. Tak je to lÚ v prípade Janky Guzovej. 
Bude nám spievať, lÚ ked' jej tu už niet ... 

TE R ÉZ IA U RSINYOVÁ 
( krútené z denníka Pd ca t 24. 2. 19<J2) 

K onkurz 
Riaditeľka Slovenskej filharmónie v Bratislave, vypisuje 

ko nkurz 
na obsadenie voľných miest v orchestri Slovenská filharmónia: 

- zástupca koncertného majstra l. huslí 
- husle - tutti 
- viola - tutti 
- l. klarinet 

Konkun sa uskutoční v koncertnej sieni SF, Bratislava-Reduta dňa 2. 4. 1993 o 12.00 h -
husle, viola, l. klarinet. · 
Dňa 8. 4. 1993 o 10.00 h- zástupca koncertného majstra l. huslí. 
Prihlášky prijíma a inf. poskytuje personál. ref. SF, Medená 3, 816 Ol Bratislava, tel. 

33 33 s't-3. 

IO. marec 
SND Bratislava - G. Bizct : Carmen ( 1\UXJ) 

S Bratislava - J . Strauss: C igt\nsky barón ( 19.00) 
SF Bratislava Moyzesova sieň - L. v. Beethoven: So· 

náty pre husle a klavír č . 5, 6. 7 
J . Cižmarovič, husle; D. Rusó, klavír ( 19.30) 
klavír ( 19.30) 

ll. marce 
S O llratislava - J . Straw.s: Netopier ( 19 .1Ml) 
SF Košice - R . Wagner . A. Dvoták. F. Li;,zt . O . 

Rcspighi ( 19.00) 
SF. dir. U . Schneider . P. Mikul <i~. ha;, 

SKO Žilina - Czo-Čžcnguan . J . S. Bach . G . Ros;,ini . 
W. A . Mozart ( 19.1Kl} 
SKO. dir. l. Lapin~ (Lotyšsko) . L. Nam. sopr. 
(Rusko) 

DJZ Pr·cšov - Cigánska lá;, ka (l 0.00) 

12. marec 
SND Bratislava - W . A . Mozart. G . Ve rdi: Lux c t 

Requie m ( 19.00) 
SD Koš ice - S. Prokofiev: Snehulienka ( l! L OO) 

A. Szirnwi: Magruíš Mi~ko ( 19.00) 
DJZ Prešov - Cig<in;,ka láska. l . premiéra ( 19.(MJ) 

13. marec 
S U Bratislava - G. Vc"rdi : La T raviata org. pred . 

(17.30) ' 
NS Bratislava - L. Dawis - R. Wright : G rand Hote l 

( 19.1KI) 

14. marec 
SF Bratislava Moyzesovo sict'i - Hudobné nást roje 

zblízka ( 11.00) 
Mirbach Bratislava - Ko ncert Spolku konc. um. 

SHÚ ( 111.30) 
Koncert tvorby juhilujúeich skladateľov J . Ma
lovca . P. Bagina 
E . Hol ičkov;í. sopr. S. Z am bor;,ký. Ľ. Marcin
ge r . kl. Moyze;,ovo kva rte to 

SD Košice - S. Prokofiev : Popol uška ( 14.30) 
NS Bnll islava - R. Wright : Grand Hote l ( 19.fMJ) 

IS. marec 
SND Bratislava - P. l. Čajkovskij: Euge n O negin 

(19.00) 
DJZ Prešov - C ig<inska l {Is ka 2. premiéra ( 19.1KJ) 
NS Bratislava - Wright : G rand Hotel (1 \UXJ) 

16. marec 
SND Bratislava - J. Offenbaeh: Hoffrnannove pe

viedky ( 19.()()) 
SD Košice - S. Prokofi ev: Snehulienka ( IO.IXJ) 

A . Szirmai : Magnáš Miško ( 19.fXJ) 
SF Košice - Večer plný džezu ( 19JJO) 

John C. Whitney. klavír (USA. Brent R unnels. 
klavír (USA) • 

17. marec 
SND Bratislava - V. Patejdl: Snehulienka a sedem 

prete károv (17 .00) 
So Košice, Stúdio Smer - G . Ph . T elernann : Pimpi-

none ( 19.1Kl) 
DJZ Prešov - Cigíonska láska ( 19.00) 

18. marec 
SND Bra tislava - Konce rt ( 19.1)()) 
SD Košice - S. Prokofiev: Popoluška ( IO.fXJ) 
SKO Žilina - Flautový reci tál - J . S. Bach. W. A. 

Mozart . F. Poulanc. Ján Figura. na uta ( 19.(XJ) 

19. marce 
SND Bra tislava - G. Verdi: La Traviata ( 19.(XJ) 
SD Košice - R . Leoncav<tllo: Komedianti. P. Ma;,-

cagni: Sedliacka česi ( 19.1Xl) . 
DJGT Banská Bystrica - G. Verdi : Aroldo l . pre

mié ra ( IY.OO) 

20. mart'C 
SND Bratislava - V. Pa tejdl: Snehulienka a sedem 

pretekúrov (l UK). 17 .IX l) 
NS Bratislava - J . St rauss: Cigil nsky barón ( 19.1XJ) 

21. marec 
Mirbach Bratislava - Koncert SKU Sil Ú; A . Dvo

rák: Bihlické piesne ( IO.IXJ) 
G. Mahlcr: Lieder auf texten von F. Rikkert 
Marta Bcl)<t čkov;í, alt. ld<t Cerncck(l. klavír 

So Košice - S. Prokofiev: Pe ter a vlk ( 14.30) 

23. marec 
So Košice - G . Rossini: Barbier zo Sevi lly (1\UMJ) 
DJGT Banská Bystrica - G. Verdi: Aroldo 

2. premiéra ( 19.(XJ) 
DJZ Prešov - Konce rt ( 19.()(J) 

24. marct· 
SND Bral i,la'a - W . A . Mozart . G . Verdi : Lux ct 

Reqtll ' '"' t ll),()()) 
SF Bratislava - A. Vivaldi . O. Respighi . G. B. Pcr

golesi ( 19.30) 
Cape lla Is tropolitana . SFZ. dir. J . K rček . zborm. 
B. JuhaMkovil. L Ághov(t sopr .. M. Be1'iačková. 
ah 

SD Košice - P. l. Cajkovskij: Spiaea krásavica 
(1 9.00) 
A. Vladigerov: Vlk a sedem kozliatok ( !().(JO) , 

DJZ PreSov - Koncert ( 19.1Kl) 

e Orchester Slo~enskej filharmónie so šéfdirigentom O. Lenárdom a hosť.qúclm Z. Košlerom odcesto
val 19. februára na ~tvortýždcnný umelecký Zlijazd do Japonska. S dielami Dvotáka, Beethovena, t!Úkov
'kt'hu a <;mt•! anu '"IIÍIIÍU \U \~lltarnn~dr .íatiUII'k~t·h rnt•, l:ídt H:i lum• Tukia. 

e .\SOnkn ľ(Tľf.[O\' lll 'OB\' Sl.O· \1\' SR Ilko sumoshttná orianilÍÍ~·(a s pnh-
u:~SKt\ ako. prof~lonlilna a stii\'Olská or- OWI ,subjektbitou. Súa!ln~ lU!IIM\'8 ,\.wclli-
pnil.aíciu učlt~·cn hudb~· m \\enbec:no\1:d~ clu nuďalej členom Slm~nskej hudobnej 
IIÍ\ll(.'ltni 'l~'ltéme ~kAl u nu um~lt.-cki·eh škc~ spoločnosti 11 Slownskej hudobn~j rad~. 
lách boht dňa 15. 1. 199.ll.llre~tlstntvaná na Predsedom !;u s tal deM: • • Juraj Hutrik. 

Hudobný život 
Dvojtýždennfk pravidelne informuje o hudobnom dlaní na Slovensku a v zahranlčf 

Na stránkach Hudobného života n~dete:. 

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

Vážení čitatelia a spolupracomícl, r-~ 

cle a recenzie o významných hudobných festivaloch a prehliadkach. 
HUDOBNÝ ŽIVOT sl moino objednať priamo u poitového doru

čovateľa alebo vo Vydavateľstve OBZOR, odbytové oddelenie časopi
sov, ~pltálska ul. JS, 81S 8S Bratislava, alebo priamo v redákcll 
Hudobný ilvot, ~pltáls~ ul. JS, 81S 8S Bratislava. Cena jedného vý
tlačku Kčs J,SO, ročné predplatné Kčs 84,-. 

Evidenčné člslo predplatltera 
platltera sústredeného Inkasa 

iste ste svedkami súčasného pohybu v ob
lasti vydávania kníh a časopisov, ako aj 
rôznych ekonomických tlakov a koncep
cií na ich vydávanie. Jedným zo základ
ných nedostatkov kultúrnych časopisov 
je Ich distribúcia cestou PNS a Ich novi
nových stánkov. Preto Vám, v4ižení čitate
lia, odporúčame zabezpečiť si formou 
trvalého abonentného odberu pravidelné 
dodávanie časopisu domov alebo na Vaše 
pracoviská. Takto dostanete ná~ časopis 
pravidelne a včas a svojím pravidelným 
odberom prispejete aj k sta bill te pri jeho 
ro:dlrovaní. 

ObJedn6vka tlače v· pt ed platnom 
l l l l l l l REDAKCIA 

HUDOBNÝ 
ŽIVOT 

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

Redakcia 

čaeopla VÝ11. O.tum Ket. čialo 

HUDOBNÝ 
l 

ŽIVOT 4 2 1 5 6 

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

r u tea .... .......... .......................................................................................... 

číslo .... ............... posch . ......... : ................. čís lo bytu .......................... 

PSČ 

l l l l l l polia 

Dátum .................................................. od p p Is ............................ 

Spitálska ul. 35 
815 85 Bratislava 

H UDOilNÝ ŽIVOT - dvojtý-i.dcnník. Vychádza vo Vydavatel'stve OBZOR, n. p., Š pitálska JS, 815 85 Bratislava. Šéfredaktor: P~edDr. Marián J ur l k. Redakcia: Lýdia Doh na lová , Martina Hanzelová, teehnil:ký 
redaktor: S ta nis lav Ze m á n ck. Adresa redakcie: Špitálska 35, SIS 85 Bratislava, tel. 49 OJ 06, 572 Sl , linka 57, fax: 49 OJ 95. Tlačia: Nitrianske tlai!lame, §.p., 949 Ol Nitra. Rozšlr.qe Po§tová novlnová s luf ba, objednávky 
prijíma každá poš ta a doručovatcl'. Objcdná~ky do zahraničia vybav!Qe PNS- Ústredná expedlcia a dovoz tlače, Martanovlčova 25, 813 81 Bra tislava. Polročné predplatné 42,- Kčs. Neobjednané rukopisy sa DCVrHCIÚÚ. 

lndexn é číslo: 492 IS Reg. číslo: 6/10 


