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"Škola je jediným moderným problé
mom kultúry, ktorý beriem Yáine a ktorý 
ma občas w.rušf. Škola toho m mne yefa 
zničlla a poznám Iba málo yfznamných 
osobnosti, u ktorých by to bolo inak. Na
učll som sa tam iba latinu a klamať." 

KtoYle, ako by som pochodila, keby 
som Y kYize dala uhádnuť autora citoYa· 
ného yýroku. Sott'akto by asi tran/ do 
čierneho a bez Yáhania by za myšlienka
mi identifikoYal Hermanna Hesseho. 
Myšlienky nielen pádne a rozšafne rlip
né, ale - zázračne zasadené do rozmeru 
nadčasoYostl seJ nadprlestoroYostl. (Ak by 
som Jeh chcela ešte riac zaktualizoyať 
a sprftomnlť, z poslednej Yety by som ty· 

škrtla tú latinu - zato zdôraznila, w.hľa
dom k sláYe doby našej edukácie ten dru
hý predmet ... ) 

NeYiem, či niekedy jeslt'oYalo obdobie, 
ktoré jednoznačne spieYalo na chYálu 
školslt'a, systému vfchoty, pedagogiky ••• 
Čo si pamätám, neustále sa bije na 
pop/ach, ZYOiáYsUÚ sa múdri a pOYOianf 
na uskutočnenie Yeľkých činoY reformy 
nášho školslt'a. Je to zrejme chronická 
a nety/iečiteľná bolesť, pre ktorú niQsť 
terapiu je prl1iš zloilté. Aspoň zdanliYo. 

Obraz /.: Zmrazilo ma pri pohl'ade na 
polročné tySYedčenie môjho syna-školá
ka. Nie, prospech ma nezarazll, ale fakt: 
- chladné konštatoYanie pri rubrikách 
hudobná vfchoYa, vftyarná vfchoYa ••• 
"naYštemyaJ". Nehodlám márnim obha
joYať SYOjU "staYOYSkú česť" S tt'l'deniami 
a propozfciami, ie napr. hudobná vfcho
Ya by mala byť medzi hlamými predmet
mi. Bol by to romako extrém, utópia ••• 

Obraz n.: Hŕstka školákOY tiahne do
moY z tyUČoYania. Cestou " robia neporia
dok". VrieskscJú, kopú do áut, tu a tam 
preYrhnú smetiak, alebo aspoň odlomia 
konár čo im trčf Y ceste. Neľútostnf, ošl'a
hanf tieinát'ŠteYnfci yýchoY - tých škol· 
ských ale seJ mimoškolských. Tých, ktoré 
im bez opýtania a bez pardónu sernruje 
tep a Ykus doby. V jedinečných imporlOYB
ných snfmkach, brlskných akciách oslam
júcich nesmrtel'ných hrdinoY thril/eroY, 
heroioY násilia, cti ttrdých úderoY. Alebo 
heaty-decibeloY umŕlt'ujúcich YO Yedo
miach embriá emócii, zamieňscJúc ich za 
kategórie animálnych hodnôt. 

Obraz m.: Riaditeľ základnej umelec
kej školy tySYetľuje rodičom, prečo po
riada túto nešťastnú podpisom akciu. 
Chce ňou ratoYať ohrozenú existenciu 
školy, zachoYať vfchom našich deti. .. Ab
surdné, bedákam opúšťscJúc staré múry 
budoty mojej " rodnej" hudobnej školy, 
ktorá mi kedysi Yel'koryso poskytla solfd
nu predprfpram k mojej profesii. K pod
pisu priplijam nekonzumný, o to aktuál
nejší pow.dych: zachráňte naše duše, ale 
hlame -zachráňte duše našich deti! 

... škola je jediným moderným problé
mom kultúry, ktorý beriem Yáine ... dek
larujem Yedno s Maestrom. 

LÝDIA DOHNALOVA 
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Záverečná "klaňačka" SKO a sólistov po slávnostnom koncerte. 

Spokojnosť s podujatím sa zračila i na tvári 
ministra kultúry Dušana Slobodníka. 

Ak sa naša politická a eko nomická 
diplo macia s nádejou o bracia k Brusselu 
a Lo ndýnu, misie našich hudobníkov 
smerujú tiež do tradične hudo bno vy
spelých krajín. V tomto čase sme ko n
kré tnymi činmi presvedčova li o kultúr
nej svojbytnosti Slovenska v krajine vy
chádzajúceho slnka - Japo nsk.u . k:lc 
mesiac pôsobila Slovenská filharmó nia 
a "na skok" v ·susednej Viedni , kde sa 
sľubne rozvíja obojstranne užitočná kul
túrna výmena prostredníctvom veľvysl a
nectiev. 

Tak to mu bolo aj nedávno, 2. marca , 
keď ma riad ite ľ Slovkoncertu pro f. 
Dr. Ferdinand K l ind a, pozva l na sláv
nostný ko ncert p ri príležitosti nadobud
nutia samostatnosti Slovenska. Tento 
vzorový a nasledovania hodný počin , 
ktorý vzišie l z iniciatívy nášho vefvysla
nectva vo V iedni , za výdatnej podpory 
Ministe rstva kultúry SR a Slovkoncertu , 
sa konal v mimpriadne priaznivom 
a pria tefsko m p rostredí. Keďže naša 
časť ambasády sa odsťahoval a z bývalé-

ho čsl. veľvyslanectva, vynikajúce ná
hradné pŕiestory - gratis- poskytol Ta
liansky kultúrny inštitút na Ungargasse , 
v ktorého koncertnej sieni (väčšej ako 
moyzesovka) sa uskutočnil spomínaný 
koncert a spo ločenské stretnutie. 

Vyslancom našej hudobnej kultúry na 
tomto podujatí nemohol byť nik vhod
nejší ako Slove nský komo rný orchester 
so svoj ím umeleckým šéfom Bohdanom 
Warchalo m. V programe uviedli Con
certo a qua tro G dur č. 2. Baldassare 
Galuppiho , Koncert pre vio lončelo a o r
cheste r C dur Josepha Haydna (sólista 
Jozef Pod horanský), Árie z oratória 
Mesiáš a opery Rinaldo G . F . H ändela 
(sólis tka Lívia Ághová) , Divertimento 
O d ur č . l. KV 136 Wolfganga A madea 
Mozarta a na záver Serenádu pre s láčiky 
o p. 5 Eugena Suchoňa . 

O štandardnosti výko nov Slovenské
ho komo rného orchestra sme sa mohli 
presvedčiť už vefakrát. Inšpirujúca 
osobnosť Bohdama Warchala , reprezen-

pokračovanie na str. 7 

Počas soiré sa živo diskutovalo nielen medzi nami ... ... ale aj s prítomnými hos.fami. Snímky M. Jurík 
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a konfe re ncii E Ll A v Stra~burgu Y., IU'. 
a . ll. novemb ra 1992 jednohlasne schvá lilo 
nasledujúci text 450 zástupcov z Ume leckých 
inštitútov zo vše tkých umeleckých disciplín 
(výtvarné umenie , design , umelecké re meslá, 
di vadlo , hudba, tanec , audiovizuálne ume
nic,. film , arch ite ktúra) z celej Európy. 

l. PREČO J E UMENIE TAKÉ DÔ LEŽITÉ? ' 
V posledno m desa ťročí 20. storočia je ume
lecké vzd elávanie po treb nejšie ako kedykoľ
ve k predtým. 

Tvorivé umenie musí náj sť uzna nie , preto
že je jedným z hl avných tvorcov ľudského 
myslenia, a prispieva k životnej skúsenosti 
rovnako u mie rou ako veda a filozofia. Preto 
inštitúcie ume leckého vzdelávania nemajú 
iba zodpovednosť za vzdelávan ie , a le aj ob
čiansku zodpovednosť prijímať výzvy , ktoré 
v súčasnosti vyvstávajú pred ľudstvom . U me
lecké inštitúcie sú hlboko ovplyvňované tech
nickým a po litickým vývoj om našich čias. 
Ne mali by hľadať únik pred to uto ko mplex
nosťou , a ni sa cítiť prinútené hľadať zvláštny 
prístup . V súčasnom procese zjednocova nia 
Eu rópy môže umelecké vzde lávanie svojo u 
pluralito u a otvorenosťou voči súčasnej rea li
te h rať dô ležitú úlo hu tým , že po môže novo
vznikaj úcej európskej e ntite stať sa vzrušujú
cc jšou a atra ktívnejšou a získať väčš i e vedo 
mie ku ltúrnej zodpoved nosti než mala do te
raz v trhovej spoločnost i. 

2. UMELECKÉ VZDELÁ VANIE 
Ume lecké vzdelávan ie je kľúčovou zložkou 
všeobecného vzde lávania. Táto skutočnosť 

by sa mala uznať a ko na národnej tak i na me
dzinárodnej úrovni . 

Z to hto dôvodu by sa mala ume lecké mu 
vzde lávaniu venovať väčšia pozornosť a mal 
by sa jej vyčlen iť väčší p riesto r v osnovách na 
základnom a stredno m stupni vzdelávania. 
Tiež by sa malo viac rozvíjať a zapáj a ť aj do 
ďa lš ieho i vyššie ho vzde lávan ia. 

V spôsobe výuky j e v tvor ivom a repro
dukčnom ume ní pedagogická slobod a a ini
cia t íva práve taká nevyhnutná ako exis tuj úci 
k lasický a vedecký p rístup. 

U študentov tre ba podporovať a rozvíjať 
individuál nosť , predst av i vosť a inovačné prí-

" stupy. Z to hto hľadiska je pedagogický pro
ecs v ume lecko m vzde lávaní v porovnaní s o s
tatnými a kademickými disciplfnami jedineč
ný. Treba rozvíj ať no vé ume lecké a pedago
gické stred iská, kto ré by umožnili študento m 
tvorivo a kr it icky reagovať na úžasný vp lyv 
vedy a nových techno lógií na kultúru . Re for
movan ie "akadé mie" na p ružný nadnárodný 
systém zdrojov, progra mov a spoločností bu
de vyžadovať štrukturálnu integráci u vedy, 
techno lógie a umenia. 

3. HODNOTA UMENIA 
U me nie má ne pochybne eko nomickú ho dno
tu a p rispieva k rozvoj u e ko no miky, keď sa 
j eho hodnota meria trhovými krité riami 
a masovými k ult úrnymi trendmi . Prid áva tiež 
ľudskej č innosti hodnotu tvorivé ho vyjadre
nia . T ie to fakto ry ale neznamenajú , že by 

funkcia inštitúcií umelecké ho vzd eláva nia 
mo h la byť zredukovaná či znížená na prízem
né očakávanie bezprostredného e ko no mické
ho ale bo finančného po tenciálu ich výsled
ko v. Ned á sa od nich očakávať, že sa budú po
die ľať na vytvára ní duchovne naruše ného 
jedno rozme rné ho trhového ste reotyp u člove
ka . T rhová ho dno ta umenia b ude v porovna
ní s je ho hodno tou tvorivo u , sociálno u a ľud
sko u vždy iba vedľaj ši a . 

4. EURÓPA A OSTATNÝ SVET 
T í , čo zabezpečuj ú umelecké vzdelávanie 
v Eu rópe, musia zváži ť a pomôcť rozr iešiť zlo 
žitú o tázku dosiahnuti a sociá lnej a k ultúrnej 
rovnováhy medzi identito u a pluralito u , jed
noto u a rôznosťou v rámci tohto ko ntine ntu 
i mimo neho. 
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E Ll A sa poduj íma presadi ť rovnosť p r íleži
tostí pre všetkých štude ntov a učiteľov bez 
ohľadu na pohlavie, kultú rn y. pô vod , prípad
né postihnutie , nábožc'nské vyznanie či poli
tickú prís lušnosť. E LlA verí, že jedna z jej 
silných st ráno k spočíva p ráve v kultú rnej roz
manitosti jej členov a bude h ľadať spôsoby 
a ko prcsl.ávi ť a zjednotiť rôzne kultúry. Je dô
ležit é viesť rozhovory s "druhou" kultúrou , 
aby sa zaručilo , že pozna nie histórie u men ia 
niekto rej kultú ry nezostane potlačené an i ne
bude chýbať na dominantných rozhovo roch 
o histó rii e urópske ho ume nia. Jed ine takáto 
d iskusia zaručí , že sa Európa stane rozman i
tým a pluralitným ku lt úrnym p riesto rom. 
a) Umelecké vzde lávanie je proces, ktorý 

prebúdza vedo mie a zvedavosť voči inym 
kultúram. 

b) Po litické a e ko nomicke zjed nocovanie 
Euró py je ideálno u príležitosťou na stimu
lovanie uved omenia si susedných kult úr . 

/ 

Husl'ová dielňa 
V Zilinc sa začiatkom februára t. r. usku

točnilo stretnutie mladých huslistov základ
ných umeleckých škôl z celého Slovenska - l. 
husl'ová dielňa. Dva dni, nabité aktivitou všet
kých zúčastnených viedol prof. Jindi'ich Paz
dl!ra , rodák zo Žiliny. Okrem účinkujúcich. 
žiakov a ich profesorov sa na HD prihlásilo aj 
SO husľových pedagógov z celej republiky. 

Na úvod sa konal výberový koncert , na kto
rom sa predstavili najlepší malí huslisti zo 
ZUŠ z Banskej B~strice, Bratislavy, Košíc, 
Piešt'an, Vrútok a Ziliny, z ktorých prof. Paz
dl!ra vybral 14 žiakov na individuálnu prácu 
v rámci otvorených hodín. Venoval sa najmä 
problematike pravej ruky, tvorbe tónu a cel
kovému uvol'ncniu žiaka a j eho hry. 

Najvýraznejš í ta lent bol najmladší účastník 

HD, sedemročný Dalibor Ká rvay z Vrútok, 
ktorý sa predstavil Paganiniho Témou s variá
ciami . Okrem ceny Husľovej dielne získal aj 
cenu Slovenskej filharmónie, jedného zo spon
zorov stretnutia. Ďalšími sponzormi boli naj
mä IFM Žilina a žilinské firmy Co-Go Káva, 
Do-Do, Hl-Vita a TAIMP, zásluhou ktorých 
vecnými cenami boli ocenení všetci účastníci. 

l. Husl'ovú dielňu zorganizovalo ZUŠ v Žili
ne Dolný val v spolupráci s MŠV SR. Poduja
tie nic je tradičnou súťažou ; jej cicl'om je prc
dovšctkym zmapovat' a podporil' talentova
ných žiakov husl'ových tried ZUŠ a poukázat' 
tak na opodstatncnost' tohto typu umeleckého 
školstva v našej spoločnosti. 

- LL -

e V Bratislave sa koncom februára t. r. konalo výberové kolo Medzinárodnej tribúny 
mladých interpretov, ktorú z poverenia UNESCO u t po l+lmit organizovala umelecká 
agentúra S WVKONCERT v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Výber sa uskutočnil 
na základe nahrávok, ktoré nominovali rozhlasové spoločnosti zo 16 knQín (Belgicko, 
l:eská republika, Dánsko, ksko, Litva, Luxembursko, Mad'arsko, Monako, Nemecko, 
Nórsko, Pofsko, Rusko, Slovinsko, ~v~čiarsko, ~védsko a Slol'enská republika). Medzi
národná porota pod vedením Qulda Defel'era (Belgicko) vybrala z 22 kandidátov finall~ 
tov, ktorí vystúpia na verejných koncertoch v rámci Bratislavských hudobných slávností 
(11.-14. IO. 1993). Do finále postúpili: Radek Haborák (ČR), horna, Natab Korsakova, 
husle (Rusko), Safrl percussion duo (Dánsko), Dlmltrij Kosmačev, klavír (Rusko), S l
gurd Slatterbrekk, klavír (Nórsko), Ellssa Lee Kokkonen, husle (Monako), Diana Doher
ty-Oguey, hoboj (Šv~čiarsko), Dychové kvintteto Akademia (Mad'arsko), Krysztof Pelech, 
gitara (Pofsko). Slovensko budú reprezentovať klavírne duo Pažický-8olárik. T . O. 

c) Túto otvoreno~ť by sa nemala o bmedzova i 
hranicami Európy. Účelom otvore nosti 
.v rámci zjednocovan ia nie je b udo vanie 
supereuró pskcho ega či euró pskej pev
nosti , ktoré by nahradi li menšie nació na
listické cgá . Vznikaj úca príleži tosť vzde lá
van ia sa má vzťa hovať tiež na mi moe uróp
ske ku ltúry ako zá kladný kameň globálne
ho procesu inte rn acionalizácie. 

d ) Rozmanitosť sa musí ch ráni ť a podpo ro
vať. Vzájomné obohate nie sa dá dosiah
nu ť jedine dialógo m medzi jed no tlivými 
kult úrami. In ternacio nalizácia nesmie 
znamenať štandardizáciu a ho moge nizá
ciu . Systé my vyššieho vzdelávan ia v u me
ní majú byť dost atočne pružné, aby mo hli 
podporovať rozman itý obsah vlastný to-

SnímkaM_ Jurík 

muto druh u vzde láva nia. Od umeleckého 
vzde láva nia by ~a nemalo požadova!', aby 
zapadlo do všc<>becných systémov, ktoré 
maj ú tende nciu š tandardizovať vyššie 
vzdelávan ie bez sk(aman ia ~pecifick ých 
požiadavie k rôznych d iscip lín . Pri a kcep
tovan í rovnosti st upňov, o bsah prednášok 
je vecou voľného výberu a bude nutne roz
die lny. 

c) Bude iažké dosi ahn uť a ud rža ť kre h kú 
rovnováhu med zi podporovan ím rozma
nitos ti a otvorenosťou voči iným . Na jcd 
nej strane. preh nané vyzdvihovanie p rovi
cio nálnej či národne j ident ity je dc~t abil i 
zujúcc a škodlivé; na dru hej strane si mu
s íme 'dávať po zo r na vždy príto mn ú mož
nosť. že provincionál nu a národnú rozma
n itosť potlač í tech nický po k rok multiná
rod nej ko nzumne j spoločnosti . Optimá l
ny stav výsled né ho zmiešan ia ku ltúr sa d á 
dosiahnu ť jedi ne vzdela ným a kult ivova-

nym pn~tupum 1.. 111) 111 l..ulturam. Ludpu
vcdnosť nevyh nu tná pre takýto príst up je 
to, na čo sa ume lci ako aj ostatn í z<t intere
sovaní v ume leckom vzde láv<t ní sústavne 
a citl ivo pri pravujú. 

S. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 
A VÝMENA 
Študen ti umen ia a ko budúcnosť Európy. kto
rú sa snažíme vytvorit', by ma li d ostat' pr íleži
tosť preskúma ť a pocho pi!' živé kult úry na 
tomto ko ntine nte, ako aj byť vystavení vp ly
vu mnohých zmie n p reb ie haj úcich v spoloč
nosti. 
a) Zdá sa , že b ude po tre bné, aby školy, ná

rodné vlády a nad národ né inštitúcie veno
val i väčšiu pozornosť administratívnym 
in fraštrukt(aram . ktoré sú nevyh nut ným 
predpoklado m p re založen ie a udržiava
nic med zinárod nej spo lupráce. 

hl l . to ho dôvodu treba podporovať program 
l RA SMUS a rozširovať ho tak , aby obsa
hoval kurzy uznávané na naj vyššej pro fe
sio nálne j úrovni. E LlA je toho názoru. že 
vlády by mali uzn a ť rovnocennosť p rofe
~ionál ne uznaných k urzov a kurzov vyso
koško lských. Program E RASM US musí 
fu ngovať v p rvom rade na európskej úrov
ni ako doteraz, rašcj ako by mal byt' post ú-. 
pc ný národným agentúram. 

c) Viac pozornosti treba venovat' podpore, 
k to rú vyžad uje príprava štude ntov na vý
men né št udij né po byty, aby mo hli využiť 
pr íleži tosť na skutočné objavovanie a chá
panie iných kultúr. Väčšiu pozornosť tre
ba venovať tiež o patre niam na rozvoj me
tód výsku mu v rámci umeleckých inštitú
cií. Následne treba podpori ť spo luprácu 
medzi výsk umník mi a výmenu výsledkov. 

d ) Ume lecké vzde lávanie by sa ma lo stať stá
lo u zložko u programu TEMPUS. 

c) Viac pozornosti treba venovať potrebám 
účast i umeleckého vzde láva nia v progra
moch E RASMUS . TEM PUS, COM ETT 
:t I.INGUA a akt ívne mu uznaniu. kto ré sa 
dava dlhodo bé mu potenciálu systé mov 
ako napr. E LlA , ktoré pracujú v tejto ob
lasti na princípe subsidiar it y. 

f) Euró pske a národné agcntGry pre financo
vanie inicia tív a rozvoja umelcck<>ho 
vzdelávania musia uznať potrebu pod
porovať inte rdisciplinárne a ku lt úrne p ro
ickty. 

g) Studenti , ktorí práve ukonči l i postgradu
álne št úd ium , by mali dostať prílež i tosť za
čať svo j pro fesio nálny život prostrcdn íc
tvom kooperatívnych p rogramov na eu
rópske j úrovni. Inštitúcie a o rganizácie . 
kto ré pr ipravujú mladých umelcov na pro
fc~ion álnu prácu by mali byť podporované 
pravidelno u fi na nčnou pomocou z fondov 
č lenských kraj ín a fo ndov ES . 

Pozn. Členmi ELlA sí• Vysoká škola mí•zic
kých umení a V~soká škola výtvarných umení 
v Bratislave a Konzervatórium v Bratislave. 
Na tejto konferencii sa zúčastnili prof. Miloš 
Jurkovič, rektor VŠMU a doc . Jozef janko
vič, rektor VŠM U. 

OHLAS NA KRITIKU 
A KO každý človek , aj ko le ktív, ~kol a, či 

jednot livec, aj súbory majú svoje úspešnejšie 
i slabšie obdobia. Ak sa hodnote nie z také ho 
o bdobia vyd á za typické, môže dôjsť k podce
ne niu a lebo prcccncniu , a le v každom prípa
de nie k objekt ívnemu hodnoteniu , Presne to 
sa prihodilo nám , č le n kám Ženského ko mor
né ho zboru učiteliek pri Školskej sp ráve Ko
šice l. 

Pani muzikologičkc S. F. stači lo zhliad nuť 

a vypočuť si iba časť nášho vystúpenia v B<tr
dcjo vských kúpeľoch, aby ho porovnala 
s ú rovňou detského zboru . Pri všetke j úcte 
k je j vzdelaniu jej musíme p ri pomc nlat', že 
o kre m to hto ociachovania sme nenašli v krit i
ke argumenty, kto ré by nám po mo hli na~u 
p rácu - ak je taká zlá- zlepš iť . V~etky čle n ky 

zboru majú to tiž od bo rné hudobné vzde lanie, 
samy vychovávajú mladé talenty a na svojich 
p racoviskách i v súbore sa stavajía krit icky 
k svojej práci. O tom . že sa im to darí , svedčí 

aj posledné hodno te nie od bornej poroty na 
Trnavských zborových diíoch , kde v novem
bri 1992 obhäjili svoje zarade nie do kategórie 
" A" . rad úspešných ko nce rtov v zahra n ičí 
i s(ačasn é pozvanie na mcd zimí rndn ý festiva l. 

OPRAVA 
\ ' lf). č . .a 1.aúradmal mi\ n'Cial..čni 

\krlatok a ' článku Jubilant 1. Brc1.na na 
H. 'itr. sa meclll host'ami obja,·ilu meno 

J)r. h.lindu. \ o;kutočnoMi bol na jubilejnom 
l..onc,•rtc 1bormaj~tcr Ur. š. h.limo. · 

Nic v poslednom rade sú to a j ponuky auto
ro v zbo rových piesn í na pred nostné. pre
miérové uvede nie nových die l (Z. Miku la . J . 
Po dprocký) . 

T ie to úspechy i štanda rd nú ú rovc ri svo jich 
vý ko nov udržiavaj (r i napriek tomu. že sa 
v po~lcd ných rokoch vystrieda lo viacero 
zbormajstrov, čo ~amozrcjmc. ncprbpicva 
k syste matickému ra~tu žiad neho sú boru . Ak 
sa túto i rad ďalších organi začných problé mov 
d ar í súboru prckon;í vať . svedčí to o jeho ži
votaschopnosti a nezaslúži si takúto sporad ic
kú kri tiku ani v odborno m časopi~c lludobný 
život. ale a ni v de nníku Lúč. kde bol uverej
ne n) vdmi podobn ý. a k nic totožný č l ánok. 

atnačujc to, tia L u rč i t ú zauj a to~ť pani S . F. 
Kritimva né č l e n ky zboru si len iažko domýš
l'aj(a mo tívy tej to .. kritiky". ale nech s (a aké
ko l'vek . navrhu jú t?ani S. F. ak jej ide sk u toč

ne o vec. aby si našla čas na p ravidelnejšie ~lc
dovanic p r;ícc to hto t boru a možno aj na na
pravcnic svojho o mylu , ak pravda . nebo l 
úm yselný. 

Ženský komorný zbor učiteliek 
pri Školskej SJ>r:ÍVl' Kn~icc l. 

' " l ' tr;mc pud d.url..••nl 
1\ an;a l'.ua l..a '' l'nll d ' l' 11 111.: r11.t 'Pt.Í\ n~ d.t
tum j.: IO. l . 1'11 / ~ (llt c' 1'1:-o.>L 
\ ' tnm a' tnlll (·a,k 11:1 ,ll , Ili bo l <~ 1>r11\ lnm d\ a 
l.. r; it Pll:t('L' Ila ta ,,, ,~ h > l <\~ľ. tt ia 1 ob:thr ( ' l> 
\ Jtt,l<..t ~ lo\ . !Cd . 

( hJ'I <th·dl r'w jc mc 'd .lllhH<llll ·ll .:·tt,ttdnm 
Hl·d. 



.. 
ROZHOVOR 

-JOZEF OVEC: 
"Umelec je človek, ktorý neodmietol svoje detstvo" 
•• Jeho skladby, napriek neokázalému exteriéru priťahujú záujem. A po

skytnú dostatočný priestor: na súhlas, obdiv, aplauz, ale 14} p(Jiemlku ••• 
Medzi umeleckými dielami- podobne ako medzi ľuďmi- naijdeme typy, 

ktoré nás, vďaka svojmu enigmatickému vnútornému ustrojeniu priťahu· 
jú. Máme si s nimi čo povedať. V neustávajúcom tichom dialógu, s v_äzbami 
vypovedaných alebo len tušených myšlienok ( .•• vychodené chodníčky v ga
lériách vedúce k tým istým obrazom, x-krát prečítaná a precítená novela, 
y-krát videný film ••. ). Nie je to len jednorazový apel, chVJľkové oslovenie 
prchajúce do stratena. Je to akási trvalá mysteriózna provokácia, zobú
dzajúca vo vedomí vždy nové, ďalšie neobjavené a neobjasnené súvislosti. 

Zvláštne. Keď som si pred rokmi podrobnejšie "prečítala" jednu· zo 
skladieb Jozefa Malovca, nevdojak som s ním vstúpila do toho neustáva
júceho tichého dialógu. S ním, aj s jeho hudbou. Možno práve preto sa 
mi teraz ťažšie darí štylizovať sa do jubilózne znejúceho jubilejného tónu 
(patria k nemu vzletné slová, vinše ••• ) v zmysle reflexu kohosi vtipného, že 
dnes už každý mladík má šesťdesiat, rezignujem. Siaham po úplne vec
nom dialógu: 

Začnem otázkou pre autora, tvorcu dost' ne
miestnou: Dokázal by si označiť alel,>o charak
terizovať určitú tvorivú etapu, ktorá je ti naj 
bliž~ia , na ktorú rád spomínaš? 

Neuvažoval som nikdy o nejakej periodizá
cii svojej tvorby. Každá skladba, ktorá sa mi 
doteraz podarila , je mi milá, rovnako rád sa 
k nej vraciam - ako k dieťatu , ktoré už žije 
ďalej svoj ím vlastným živo,tom. Aj keď pri 
starších skladbách mávam niekedy dojem, že 
dnes, po toľkých .skúsenostiach by som už 
mnohé postupy riešil inak. Ale to je, myslím , 
celkom prirodzený jav. Pri dnešnom bilanco
vaní a obzeraní sa dozadu necítim potrebu 
niečo zvlášť zdôrazňova ť , ani potláčať . Môj 
konkrétny život je, myslím , dostatočne za
znamenaný v hudob!lých skladbách, ktoré 
som až doposiaľ vytvoril. 

\ 
- Ale predsa sa mi akosi mimochodom po

núka otázka súvisiaca s obdobím, keď s i sa za
čal osobnostne skladate.l'sky presadzoval'. 
Dnes, zobudení novou slobodou, s dávkou 
nostalgie spomíname na šesťdesiate roky. Na 
ich elektrizujúcu atmosféru , ktorá zobudila 
toľké umelecké impulzy a - ~pätne - žičila (~ 
u nás) umeniu ... 

Celé šesťdesiate roky boli charakteristické 
- a to nie len u nás- hľadaním nových mož
ností v hudobnej tvorbe i filozofii umenia. 
Bol to čas horúčkovitého h ľadania a nachá
dzania nových techník , materiálov, estetiky 
a percepcie. Oficiálne miesta sa postupne v li
beralizujúcej sa politickej atmosfé re už ne
odvažovali na otvorenú represiu , takže sme si 
vytvoril i.pomerne dosť široký priestor pre cel
kom iné estetické názory, ktoré každý z nás · 
využil vtedy ako mohol. Dôležitým momen
tom bolo hneď na začiatku šesťdesiatych ro
kov založenie súboru Hudba dneška, ktorý 
pravidelne kon'frontoval svetové novinky 
s domácou tvorbu. To umožňovalo rast a pre
rod vkusu nie len domácich skl adateľov , ale 
i obecenstva a ,napokon aj interpreti sa obo
znamovali s dielami, ktoré na konzervató
riách a vysokých hudobných školách nefigu
rovali v osnovách. Už vtedy som zastával ná
zor, že všetky novodobé kompozičné techni
ky sú dobré len na to , aby slúžili základnému 
zámeru diela , pôvodnému hudobnému , či 
koncepčnému nápadu, ktorý musí sám osebe 
presvedčiť poslucháča . Ak skladateľ nemá in
venciu a muzikalitu , nepomôže mu nijaká 
kom pozičná technika. Bol som s i vedomý to
ho, že úloha, o ktorú sa musím pokúsi ť, je 
uviesť do rovnováhy všetky doterajšie výdo
bytky hudobného vývoja. A o to sa až doteraz 
stále snaž ím .. . 

V charakteristikách tvojho kompozičného 
vývoja sú o. i. zakódované dva dominantné 
pramene, ktorými si nasycoval svoje sklada
teľské krédo. Je to jednak umelecký odkaz 
osobností ruskej hudby - Sostakoviča, Proko
fieva, ale aj Stravinského, vedľa nich repre
zentantov Druhej viedenskej školy. 

Spomínaní autori boli generačne ľuďmi , 
ktorí mohli byť mojim i otcami . Každý mladý 
č lovek , buduje na tom, čo si osvojil od svojho 
otca. Platí to ako v živote občianskom , tak 
i v umeleckom. Toto dedičstvo si ľudstvo 
odovzdáva i napriek všetkým rušivým mo
mernom (ako boli napr. dve svetové vojny 
a všetky totalitné okolnosti) z generácie na 
generáciu. Každá z generácií je povinná k to
mu čo zdedila po predkoch ešte niečo navyše 
dodať . 

O to som sa snažil i ja. A dúfam, že nastu
pujúcim generáciám tvorcov zanechám aspoň 
nejaký odkaz, ktorý by mohl i potom zasa ďa
lej zveľaďovať , tak ako som sa snažil i ja zve
ľaďovať podnety, ktoré som prevzal od pred-

chádzaj llcich generácií. O Antonovi Weber
novi sa hovorí ako o veľkom avantgardnom 
skladateľovi . Ale on sa osobne i vo viacerých 
textoch, ktoré po sebe zanechal, veľmi osten
tatívne hlásil k t radícii. Takže sa mi zdá, že 
len ten , kto pochopí minulé generácie, je 
schopný priniesť i ni ečo viac pre nové a budú
ce generácie. 

Druhá viedenská škola , myslím, urobila 
zásadný obrat do ďalš ieho vývoja hudby 
nášho storočia hlavne tým, že dokázala "tvo
ri ť hudbu celkom inak" ako sa tvorila dote
raz. To spôsobilo spustenie lavíny všeobecné
ho hľadani a nových možností tvorenia hud
by. Druhej viedenskej škole vďačím za to, že 
už v mladosti som si zvykol pri tvorbe hľadať 
nové možnosti , ktoré hudba vždy poskytuje 
tým, ktorí sú 'zvedaví. Dalo mi to aj veľkú 
dávku disciplíny a askézy, ktoré hudba vždy 
potrebuje. D nes pre mňa znamená kus ne
vyhnutného dejinného štádia , ktoré ešte 
i dnes pôsobí svojou zotrvačnosťou na hudob
né praktiky, podľa individuálneho hudobné
ho vkusu . Tak ako sme sa kedysi ako žiaci uči
li od barokových a klasicisticko- romantic
kých majstrov , toto učenie sa novému poko
leniu pokračovalo cez osvojenie si techník 
Druhej viedenskej školy a ďalš ích techník 
až po súčasnú počítačovú hu1bu. Musím po
dot kn úť, že to podstatné Plie tvorbu hudby 
nie je štýl, či smer , ale idea,,duchovný zámer , 
ktorý z hudby vyžarujX: štýl alebo technika 
sú iba prostriedkami na v):jadrenie duchovnej 
skutočnosti , ktorú hudba môže sprostredko
vať. I v tom nám môžu byť osobnosti Druhej 
viedenskej školy príkladom na nasledovanie. 

Koniec sedemdesiatych rokov znamenal 
v tvojej tvorbe sústredenie sa na "subtílnu" 
tvorbu - komorné (superkomorné) výpovede: 
Hudbu pre bas a komorný orchester , Poému 
pre husle sólo in memoriam D. D. Sostakovič, 
sláčikové kvartetá atď ... Boli - a sú to skladby 
nezabudnuteľné, skladby úspe~né. V tvojom 
vývojovom diári predznamenali určitú modi
fikáciu. Úspech ... môže ho autor predvídal'? 
Dokážeš ho, trebárs spätne definoval'? 

O úspech sa snaží autor permanentne, 
ale predurčiť ho nedokáže. Je to vlastne 
akási šťastn á zhoda okolností. Problém, kto
rý prežíva tvorca a predostrie ho prostredníc
tvom diela poslucháčovi , sa odrazu stáva ve
cou jemu (poslucháčovi) vlastnou . Prichádza 
k zvláštnej rezonancii v tom istom čase, v tom 
istom priestore ... 

Ďalšia otázka je vlastne výňatkom z eseje 
Igora Podrackého: " ... Malovec kladie etické 
nad estetické. To však neznamená, že by to 
druhé ignoroval, veď potom by nemohol kom
ponovať. Ibaže umenie umiestňuje v sústave 
duchovných hodnôt na druhé - alebo až tre
tie? miesto ... " 

Samozrejme , že na to prvé miesto by som 
zaradil akúsi snahu o vnútorný duchovný ži- · 
vot , o ktorý sa rozličným spôsobom usilujú 
všetci kresťania. To však neznamená, že by 
som tie to hodnoty chcel nejako hie rarchizo
vať. Všetka duchovná aktivita človeka - tvor
cu sa vzájomne pre lína a dopÍňa. I čisto nábo
ženská aktivita by mala byť v skutočnosti -
a aj je , tvorbou v tom najvlastnejšom a najčis
tejšom slova zmysle. Je tvorbou vlastného du~ 

chovného priestoru - vzťahu čoveka k svojmu 
Stvori teľovi a Vykupiteľovi . Samotná hudob
ná tvorba je potom to , čo z tohoto prapôvod
ného duchovného vzťahu prekypí do zmy
sluplného tvaru realizovaného v tónoch a zvu
koch. 

Nápad a inšpirácia. Ako súznejú, v ktorom 
momente sa narodia, akými cestami prejdú, 

Snímka: M. David 

než sa materializujú do hudobnej skladby? ' 

Skladatcf musí byť pripravený na mo
ment , kedy príde inšpirácia. Na ten moment 
musí byť • pr ipravený technicky aj psychicky. 
Niekedy je na začiatku zámer, inokedy ná
pad , ktorý možno použiť pre nejaký zámer. 
V každom prípa.de sa snažím vytvárať také 
diela , ktoré v sebe skrývajú nejaký transcen
dentný zmysel. Hudba - azda okrem poézie 
je najduchovnejším umením. Ak ju neoživu
je duch, stáva sa prázdnym zvukom ... V pod
state každá umelecká tvorba - nech už sa tvári 
akokoľvek - sa nezaobíde bez duchovného 
rozmeru . Myslím, že len inšpirácia z "du
chovna" je tou pravou inšpiráciou. I racionál
na špekulácia je duchovnej podstaty. nesmie 
však byť oddelená od ostatných duchovných 
mohutností, ako napríklad intuície, prirodze
nej ľudskej hudobnosti . Veľa záleží pri tvor
be i od schopnosti všimnúť si mnohé vnútorné' 
i vonkajšie súvislosti a vedieť ich potom zo
becniť v hudobnej skratke, ktorá zaujme svo
jou zvášmosťou i poslucháča .. . 

... spomeniem rozospievané sekvencie v tvo
jich skladbách, striedajúce prísnu organizá
ciu série, alebo vedľa seba položené zdanlivo 

' nesúrodé výrazové jednotky, či "donekoneč
na" sa opakujúcu hudobnú anaforu .. . Je to 
akýsi "sliedivý" moment prekvapenia, hudob
né šibalstvá, lvoja záľuba v šantení, v hre ... 

Hra ... aj tá hra s materiálom je neodmysli
teľnou súčasťou každej tvorby . U mel ec je člo
vek, ktorý neodmie tol svoje de tstvo , a le si ho 
dokáže predÍži ť aj do neskorej staroby. Treba 
si všímať spontánnosť det í pri hre. Toto -
obohatené o zodpovednosť·- tvorí akýsi zá
kladný pilier každej tvorby. 

Zasiahol si aj do tvorby, ktorá čerpá zo 
žriedla hudobnej minulosti Slovenska. Mám 
na mysli skladby - transkripcie hudobných 
pamiatok (Suity podl'a Vietorisovho kódexu). 
Aký význam im pripisuješ? 

Pokladám to za celkom autentickú tvorbu, 
tak ako aj tvorbu štylizovaných úprav sloven
ských ľudových piesní. Pamiatky slovenskej 
barokovej hudby nemôžu ostať skryté v archí
voch alebo v múzeách . T reba, aby s a s nimi 
v prij ate ľnej forme oboznámilo aj súčasné 
obecenstvo , aby nadobudol náš národ aj his
torické hudobné povedomie. Len tak sa do
zvie , odkiaľ pramení jeho duchovnosť dnes. 
Len na silnej duchovnej minulosti možno bu
dovať silnú duchovnú budúcnosť . A veru , 
nám dnes dosť hrozí, že sa utopí naša tradičná 
duchovná kultúra v mnohých komerčných 

programoch importovaných odinakiaľ. My 
máme v našom národe také duchovné hodno
ty , že by nám ich mohli hocikde závidieť .. . 

Po špirále (po špičkách) sa opäť vráť~e do tt)j 
dráždivej doby šesťdesiatych rokov, tentoraz 
trochu z iného konca. Stá l si pri kolíske slo
venskej elektroakustickej hudby ... 

Vo svojom "ranom" kompozičnom štádiu 
som pozorne sledoval všetky možnosti, ktoré 
hudobný vývoj postupne prinášal. Jednou 
z takých možností , ktoré vznikali v Európe 
i Amerike bola popri konkrétnej hudbe, hud
ba pre magnetofónovú pásku a napokon elek-

troakustická hudba (je stále vo vývoji, ktoré
ho konečný po jem patrí vlastne budúcnosti) . 
I táto hudba má svoju historickú podobu 
v skladbách pre pianolu - automatický klavír 
- pre ktorú sa nehanbil komponovať ani Igor , 
Stravinskij. Ešte predtým boli aktuálne me
chanické hodinové hracie strojky a podobné 
hracie automaty v 19. storočí , ba ešte skôr. 
Vznik elektroakustickej hudby vlastne pod
nietila technická možnosť zaznamenávať 
a strihať zvuk na magne tofónovej páske. To 
umožnilo starému "hraciemu strojku", cel
kom nové možnosti , a tým aj kvalitatívny 
"skok" dopredu. Jemné diferencova~ie , 
možnosti práce s dozvukom a jeho rôznej . 
kvality i kvantifikácie, , možnosti kruhovej 
modulácie zvuku a jeho filtrovanie a celý rad 
novoobjavujúcich sa možností spôsobilo, že 
ma to - a nielen mňa - fascinovalo. A priam 
provokovala k tvorbe. Celá táto oblasť' preko
nala a ešte stále prekonáva prudký rozvoj 
tak , ako sa rozvíja i samqtná elektronika ako 
samostatný technologický odbor, so všetkými 
dôsledkami na obraz spoločnosti. Celá táto 
prudko sa rozvíjajúca ľudská činnosť ne
mohla obísť ani hudbu. Keďže som pracoval 
v rozhlase , kde bol pre mňa magnetofón k;tž
dodennou skutočnosťou , začal som s týmto 
"nástrojom" experimentovať, postupne pri
stupovali aj technickí spolupracovníci , kto-
rých " to zaujalo"... · · 

. Uvedomujem si, že mo ja generácia mala 
možnosť v našich slovenských pomeroch za
sahovať do svetového vývoja tohto nového 
média. Vytvorila sa na Slovensku taká silná 
vrstva tvorby, že dnes už v celom svete odbor
níci hovoria o slovenskej e lektroakustickej 
škole. Mali sme šťastnú zhodu okolností, že 
sa tu v Bratislave stre tli technickí i umeleck! 
nadšenci pre túto tvorbu a dnes už môžeme 
hovoriť o druhej generácii tvorcov v tomto 
novom odbore . l keď~o strany oficiálnych irt• 
štitúcií v minulosti bola snaha umlčať, alebp 
aspo i\ prl~kttiť tíeto snahy, .tlnes opäť táto 
tvorba reprezentuje slovenské umenie v ce
lom sve te . Som šťastný, že na začiatku tohto 
pohybu som sa v šesťdesiatych rokoch výraz
ne zúčastnil a ešte dodnes sa zúčastňujem. 

Vpád elektroniky do súčasnosti neobgiel 
ani oblasť hudbi Ide teraz však o to , aby 
všetko umelecké' zničujúca komercionalizácia 
nezničila a nespovrchnila este tické výdobytky 
prvej generácie našich tvorcov . Zatiaľ môže
me evidovať len paralelný vývoj . Dúfam však 
pevne, že slovenská elektroakustická škola si 
udrží svoje pevné miesto vo svetovom vývoji , 
tak ako si ho vybudovala doposiaľ. 

Ako vidíš v súčasnej hudbe prepóJe•le 
skladba - interpret - . posluchát? 

Celej hudbe nášho storočia sa v koncertnej 
praxi nevenuje dosť priestoru. A t iež len málo 
interpretov sa zaoberá uvádzaním súčasných 
diel s tou serióznosťou , ktorú by si zaslúžila. 
Prevažná väčšina interpretov berie naštudo
vanie novej skladby ako rutinnú, ekonomicky 
výhodnú záležitosť . Obecenstvo je zhýčkané 
počúvaním zabehaných postupov hudl)y mi
nulých storočí , ktorá nevyžaduje takú kon
centrovanú pozornosť pri vnímaní , ba aj in
terpretačný prístup k nej je viac-menej stabi
lizovaný. Väčšina sólistov a orchestrov nie 
je zanietená pre diela , ktoré má na~tudovať 
a uviesť , pretože sa musí "učiť niečo nové" , 
čo je dosť nepohodlné . Výsledok je potom 
rozpačitý . Pri takom prístupe k veci a obecen
stvo je dezorientované. Zrozumiteľnosť, kto
rú proklamoval Anton Webern je skutočným 
zákonom každej komunikácie, a teda i hud
by. V každej dobe sa komponovali a predvá
dzali aj "nekomunikatívne" skladby , alebo 
jednoducho menej výrazné skladby, ktoré 
nezaujali , či už vinou nezanieteného interpre
ta alebo vinou nie dosť talentovaného skla
dateľa . 

Napokon , skutočne vážna hudba vždy bola 
a myslím si - aj vždy bude prístupná a zrozu
miteľná len elite . (Bolo to tak za čias Schu~ 
berta , ne.viem, prečo by ' to malo byť t~raz 
inak .) V demokratickej spoločnosti 'má v~ak 
každý šancu na to, aby sa mohol stať vlastným 
úsilím e litou . 

Pre budúcnosť ostane len tá hudba, ktorá 
je úprimná , ktorá vychádza z vnútorného du
chovného života a potreby skladate ra a inte r
pre ta a ktorá je zároveň i technicky dokonalá. 
Len taká hudba môže skutočne zaujať elitné
ho poslucháča a1daf niu to, čo od ·nej. vo svo-
jich nárokoch očakáva. · 

Pripravila LÝDIA DOHNALO V Á 
'\ 
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Pocta 
pedagógovi 

V decembri oslávil Ľudovít Marcinger 
okrúhle jubileum a pri tejto príležitosti jeho 
bývalé kmeňové (v súčasnosti externé) praco
visko (VSMU) pripravilo jubilejný koncert 
v Moyzesovej sieni SF (pozri H2: 93, č. 3). Ju
bilant v ňom účinkoval ako komorný partner 
v spolupráci s niekoľkými , už profesionál ny
mi umelcami. Akýmsi doplnením Marcinge
rovho profilu bol vokálny koncert posluchá
čov jeho komornej triedy na VSMU . 

Poduj atie sa uskutočnilo vďaka, iniciatíve 
propagačného úseku agef!túry Slovkoncert , 
ako nedeľné matiné 7. februára v Mirbacho
vom paláci . 

Zhodou oko lností som bol účastníkom na 
oboch podujatiach. Tento fakt nevdojak núti 
k porovnávaniu . Marcinge r sa na o boch ak· 
ciách prezentoval ako skúsený komorný part
ner. Komorný v tom zmysle , že sa vie citlivo 
prispôsobiť svojmu spoluhráčovi, či speváko
vi. Akademický v tom, te je síce _preňho nepí
saným zákonom notový záznam, a te n sa sna
ží čo najdôslednejšie rešpektovať, ale v jeho 
prejave chýba to muzikantské, e mocionálne, 
inšpirujúce. Veď klav ír, najmä u spevákov 
ne má iba podporovať vokálneho partnera, 
ale spoluvytvárať s ním náladu , atmosféru , ci
tový zážitok. Ale i napriek tomu môžeme 
konštatovať, že Mareingerovo vystúpenie 
v Mirbachu bolo o čosi presvedčivejšie. A zda 
aj p reto, že koncepcia predvádzaných čísel 
bola usadenejšia, definitívnejšia , i keď dosť 
často bez muzikantského posvätenia . Rodila 
sa postupne, kryštalizovala v rámci vyučova
cieho procesu , v hodinách korepetície, kde 
Marcinger vďaka absolútnemu sluchu a d lho· 
ročnej skúsenosti sa veľkou mierou podie ľa 
na ce lkovom vyzne ní výkonov. I pri vyššie 
spomenutých výhradách boli mladí vokalisti 
s klavírom výborne skontaktovanl, súhra 

J 

V spektre 
poetík 

l 
l• 

Komorný koncert , ktorý v Mirbachovom 
pa láci pripravil 14. februára Spolok sloven
ských skladateľov , nebol rozsiahly . I keď na 
každom podobnom podujatí dochádza ku 
konfrontácii, táto dramaturgia bola okre m 
toho istým (náhodným a lebo zámerným?) 
stre tnutím odlišných skladateľských poetík 
z istých e táp vývoja slovenského kompozič
ného umenia . Z tohto uhla pohľadu vyplýva 
zámer , že jedno tlivé čísla ne možno hodnotiť 

v tom poradi ako odzneli na koncerte, ale 
v chronológii ich časového vzniku. 

Takto sa nám dostáva na začiatok Noneto 
Frantl~ka Babuška - osobnosti , ktorá ce lú 
svoju hudobnícku kariéru venovala službám 
rozhlasu , či ako kontrabasista, d irigent a- čo 
je v tomto prípade prvoradé- aj ako sklada
teľ. J eho Noneto nieslo pôvodný názov Sym
fonická veta pre 9 nástrojov a jeho vznik súvi
sf s a nsámblom Bratislavské komorné združe
nie, ktoré Babušek založil a viedol. Vzniklo 
v období Slovenského štátu a ideológovia bý
valého to talitného režimu mu pripisovali pro
ti fašistické zameranie. Na pomerne širokej 
ploche jedinej časti rozvíja autor invenciu 
a sadzbu, ktorá staršej generácii iste pripomí
na skladby , aké za ich mladosti hrával vo \'Y· 
siclaní vtedy ešte skromný rozhlasový orches
te r. Istá salónnosť, neskororomantické har
mónie, nie veľmi šťastne zvolený spôsob evo
lúcie (reflektujúcej iso' formovú nevyváže
nosť) snaha sólisticky využiť celé obsadenie 
ansámblu (účinkovalo Bratislavské noneto)
to všetko si autor vytýči l za cieľ , pravda s vý
sledkom priamoúmerným prílišnej rozptýle
nosti zámeru. Skoda, že interpretácia nemala 
väčší muzikantský ťah. Mohla preklenúť sla
biny diela - pravdepodobne prvého opusu pre 
toto obsadenie v slovenskej hudbe. 

Klavírny cyklus Ivana Parlka Piesne o pa
dajúcom Hstl pochádza z obdobia, keď slo
venská hudba bojovala o nový vývinový trend 
v neľahkých podmienkach totalitného režimu 
(prelom 50. a 60. rokov) , keď folk ló r ako in
špiračný zdroj mal ·byť výlučným a jediným 
východiskom pre ďalší rozvoj slovenských 
skladateľov . V tom čase vtedajšia avant· 
gardná garnitúra mladých autorov pre bojú-

KONCERTY 

a výraz boli j ~dnotn~J~Í~ ako na d~c~mbro
vom koncerte. 

Nckladieme si za cieľ podrobne hodnotiť 
výkony všetkých deviatich mladých spevá
kov. Prezentovali výsledky svojich pedagó
gov zrejme s odlišnými prístupmi k usmerňo
vaniu vývoja hlasu . Metódy bývajú rôzne, dô
ležitý je však konečný výsledok! Zásluhou 
Marclngera získavajú adepti vokálneho ume
nia zmysel pre štýl , pre presnosť rytmu i into
nácie, pre premyslenosť a ustálenosť koncep
cle výkonu. A to nie je málo! Po osvojení si 
týchto základných kameňov remesla, majú na 
čom budovať vo svojej umeleckej kariére 
v spo lupráci s režisérmi , dirigentmi , korepetí
to rmi , vokálnymi poradcami a pod. 

Množstvo predvádzaných ukážok z tejto 
práce zastupoval rad žánrov a autorov (J. S. 
Bach, A. Dvoták, G. F. Händel, W. A. Mo
zart, M. I. Glinka, R. Strauss, S. Bar ber, L. 
Bernstein, F. Liszt, H. Duparc, G . Fauré) -
boli dokumentom vkusu, širokého diapazónu 
Ma rcingerovej tvorivej potencie, dlhoroč
ných skúseností, kto ré plným priehrštím na 
tomto učilišti rozdáva. 

Zo sólistov boli skromnejšie zastúpení mu
ži. Bo li iba dvaja: barytonista Mario Fančovlč 
(vedúci pedagóg Hana Stolfová-Bandová) 
a basista Gustav Beláček (doc. Eva Blahová). 
Zo žie n - ako vždy - viedli soprány- Zdenka 
Furmančoková (Magda Blahušiaková), I.:ubi· 
ca Vargicová (doc. V. Hudecová), Ivana Dlvi
šová a Katarína Kmeťová (doc. E. Blahová) 
pred nižšími hlasmi - presvedčivá a štýlová 
Magdaléna Kožená (doc. E . Blahová) a Jozefí
na Puczová (Zlatica Livorová). Preze ntovali 
uspokojivé pedagogické výsledky svojho hla
sového vývoja. V Kantáte s obligátnou flau
tou J . S. Bacha (BWV 249) so sopranistkou 
l. Divišovou spolupracoval perspekt ívny 
flautista Tomáš J ánošik (prof. M. Jurkovič). 

Protagonisti nedel'ného dopoludnia v Mirbachu 7. februára 

Podujatie malo veľmi srdečnú rezonanciu 
a poslucháč odchádzal s pocitom uznania 
k práci , ktorá priniesla také hre jivé výsledky, 
so želaním zapriať umelcom v ich ďalšom na
predovaní veľa úspechov a súčasne pi um desi
derium, aby si pokladali za povinnosť záväzo k 
voči vlasti pôsobiť predovšetkým v domácom 
prostredí. 

Stanlslal' Zamborský 

vala o rien táciu na novšie kompozičné prúdy. 
Bo l to súčasne aj boj starnúcej zak ladate ľskej 
s mladou čerstvou , priebojnou, nastupuj úcou 
generáciou. ' 

Pa ríkov cyklus využíva prednostne dyna
mické možnosti klavíra prevažne na kvázi 
neoimpresionistickom princípe. Nová zvuko
vosť je v popredí, j ej paleta je rozšírená 
i o drsné škvrny, miestami vstupuje do popre
dia rytmus. Skladba je však viac ako púha 
kompozičná štúdia , ktoré tak hojne v tom ča
se vznikali . Zohrali úlohu pri osvojovaní si 
nových prostriedkov , neskôr vyústili do syn
tézy, ale dnes už zapadli prachom zabudnu
tia. Paríkov cyklus je aj vhodným priestorom 
pre uplatne nie tvorivej invencie, fantázie 
(nielen zvukovej) klaviristicky dobre vyzbro
jeného interpr~ ta ; Týmito danosťami dispo
nuje Sťanislav Zamborský. Z ámer d iela je mu 
jasný: staval na j eho zvukovo-farebnom para
me tri , nie kedy neutiahol líniu, ale dokázal 
dielo prežiariť aj citovým vkladom. 

Z obdobia po roku 1968 pochádza Sixtovo 
Noneto. V tomto opuse Jozef Sixta nehľadá , 
neoveruje, ale uplatňuje svoje dovtedajšie 
skúsenosti , vzdelanie i vlastný naturel. None
tu dáva charakter svojho meditáciou pozna
čeného rukopisu . Vyžaruje z neho istá nosta l
gia - akoby odraz vtedajšej doby v citlivom 

vnútri skladate ľa. J e dokumentom Sixtovej 
skúsenosti v nových kompozičných techni
kách- o. i. aj v para metri časovej organizácie 
hudobného materiúlu ( on~ to si autor aj ~ám 
dirigoval). Je n;ímrnou ul..;'tikou Sixtovho 
skladateľského ru kopiw.' !..torom prevažuje 
precízna kompozičn á práca, dôkladné zváže
nie každého postupu , miera úspornosti , kon
cíznosť, výrazné a št'astné riešenie formy. 
Vďaka týmto atribútom vyznieva Noneto 
presvedčivo. 

Jediné premiérované č íslo programu - vý
ber (5 dvojíc) z Prelúdií a fúg pre klavír od 
Vladimíra Bokesa pochádza zo súčasnej epo
chy s jej kladnými i zápornými peripetiami, 
ktoré skladate l' pocítil pri a mo na svojej koži. 
Akoby hľadal únik od drsnej reality, ľudskej 
zloby, závisti v absolútnej hudbe. vo svete 
kontrapunktu (a le nielen jeho ku konštrukci i 

Sním!..y: M. Jurí!.. 

smerujúcej l l't ll k nľi t l. Nl·pozn<ím rozsah ce
lého opusu. a to ma ncoprúvríujc pasoval ho 
za pendant Tcmpcrovaného klavíra. Z poču
tého môžem konštatovať. že autor tu výdatne 
t'aží z variabi lity výrazových a farebných mož· 
nost í nástroja, využíva svoju dávnejšiu i nov
šiu kompozičnú prax a v dvojiciach (niekedy 
le n v jedinej súčast i tohto pä ru ) uprednostiíu
je isté parame tre a dosahuje tak účinný kon
trast. 

V Prc lúdiu gis mol je to hravá klavírna 
technika, v jeho fúge schcrzózna ná lnda. 
v dvojici g mol zas osobitosi melanchólie . 
kto rou opuncoval obidve časti . V Prelúdiu 
a fúge C dur dominuje para mete r dynamické
ho narastania hudobného prúdu -od nesme
lého rozvíjania a narastania až po drsný 
vrcho l. V prípade Prelúdia C dur sa mi ne
vdojak natíska otázka, či by sa tu nemala ešte 
úspornejšie- na širšej ploche- budovať gra
dácia, najmä v prvých dvoch tret inách priebe
hu. Vyzn~ lo trochu prizdÍhavo. nepresvedčí· 
vo. Pomerne ~irokí1 paletu nálad vystiho l 
Zamborský imponu jm "· rytmicky pregnant
ne, s ne malou dávkou ť<.~ntázie. ale iste ešte 
nie definit ívne. Je ho handicap na tomto pod
ujatí spočíval v tom, že Paríka hráva roky. 
kdežto Bokesa iba premiérova!. Ale aj tak 
úspešne! 

Úspešné 
ent ré 

Na komornom matiné v Mirbachovom pa
láci 21. februára za spoluúčinkovania českej 
klaviristky Evy Krá mskej sa predstavilo Trio 
Státneho komorného orchestra Žilina v zlože
ní: František Figura a Marie Davidová - hus
le, Roman Harvan - v iolončelo. Podujatie -
súčasne aprobačný koncert vyššicuvcdcného 
ansámblu - pripravi l Spolok koncertných 
umelcov p ri Slovenskej hudobnej únii. 

Prácu žilinského Státneho komorného o r
chestra som vždy sledoval so sympatiami 
a obdivom. viacero ich programov som i rc
<Jcnzov<JI. 2:iar, nepoznám už jeho najstrč<Js- , 
nejšiu problematiku, viem však že František 
Figura je jednou z kľúčových osobností ži lin· 
ského telesa a už dlhé roky sedáva za pultom 
koncertného majstra. Je poctivým hudobní
kom z rodiny s muzikantskou tradíciou. pri
spe l rozvoju o rchestra dlhoročným smykova
ním partov celej s láčikovej skupiny. Niekoľ
kokrát som ho poču l aj ako sólového hráča 
a pokiaľ sa p;.miitám. živé muzikantstvo v je
ho só listickom prejave vždy dom.inovalo. 
Rokmi nadob(rdania pódiovej skúsenosti 
z o rchestnílncj p raxe sa kladné stránky jeho 
husl istického profilu sústave vylepšujú. Dô
kl ad mí prfpra'va, pricboj ná hudobnosť Figuru 
opuncoval i ce lkové vyznenie predvádzaných 
štyroch a utorov. S uzna ním sa treba vysloviť 
aj o kvalitách ďa l~ích dvoch- vlastne troch
spolupracovníkov. s ktorými Figura na pro
grame p<.~rticipoval. 

Úvodný Händel - Triová sonáta g mol 
(v spolupráci s E. Krámskou) nebol staveb
nou špekuláciou s akademicky prísne odstup
ňovanou terasovitou dynamikou. ale prúd ži
vej hudby raz vážnej . slávnostnej. či lyricky 
spevnej. aj pregnantne pulzujtrcej s výrazným 
vyzdvihovaním tcmaticko-polyťônnej ~ad1-

by. 

Ďa lš ie dva opusy Triová sonáta č. 3 (; <lur 
J. Myslivečka a Divertimento č. 2 (KV 22'J J 
D dur - W. A. Mozarta mal i v interpretačnom 
prístupe vda spoločného: ušl'achtilú vyrovna
nosť . elegantnú iskrivost'. kultúru tónu. vyci
zelovaný celkový zvuk. Interpretácia oboch 
klasických majstrov bola pri rodzená. vychá· 
dzala z hudby a spätne ju umocňova l a . llodi
ny, ktoré hudobníci pri spoločnej tvorivej 
práci st rávili. bolo cíti i v istote súhry. v inten
zite prejavu. v úči nných náladových kontra~
toch a v nepo~lednom rade aj bezpečnom 
technickom na~t udovaní s iba zanedbatdný
mi drobnými prehre~kam1. 

AJ záverečné Maličkosti (Bagatelles) op. 47 
Antonína Dvoŕáka, v ktorých so ~úborom 
opiitovnc ~polupracovala (a vynikajúco!) Eva 
Knímská. boli poznamenané tvo rivým muzi
kantským elánom a hl bokou citovosťou. 

Nadšení a poctiví muzikanti (dúfam. že ne
podliehajú provi nčnému komplexu) svojím 
prfklad ným výkonom môžu sltržit' ako model 
viacerým ansámblom z metropoly Slovenska. 
Bohužiaľ. v dnešnej dobe trhového mecha· 
nizmu aj na pódiu začína prcvládai profesio
nálne remeslo bez posvätcnia tvorivou inšpi
ráciou. bez nadšeného idealizmu. V prípade 
Tria SKO 2:ilina dominovali len kladné strán· 
ky muzika ntskej profesie a priniesli zaslúže
né . št'avnaté ovocie. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 
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Január v SKO Zilina 
O tom, že Státny komorný o rcheste r L:ilina 

odštartoval d ru hú polovicu sezóny na plné 
obrá tky, presvedčil aj Novoročný koncert. 
Jeho dramaturgia svojou koncepciou akoby 
nahráva la hráčom " na smeč". 

Úvodom zaznc l,o Concerto grosso g mol op. 
6 č. 8 Arcangela Corelliho. C harakter skladby 
umožn il prezentovať umelecké schopnosti 
členom o rchestra: Františkovi Flgurovi 
(husle), Mariánovi Remencov! (husle Il.) 
a Romanovi Harvanovl (violončelo). Podarilo 
sa im zák ladné p rincípy kontrastov obohatiť 
o ďalší rozmer fantazijnej tvorivosti , výsled
kom čoho bolo muzikantstvo na úrovni , ktorá 
poteší ucho i dušu posl ucháča. 

komorná kantáta Otvlránl studánek. V poda
ní Vratislava Ki'lža (barytón), Radovana Lu
kavského (recitácia), Márie Hulajovej (husle 
1.), Mariána Remenca (husle II.), Zoltána Ba
láža (viola), Marty Fllovej (klavir) a Detského 
popradského zboru vyzneli všetky tcchnickď
·výrazové charakteristiky autora suve ré nne 
a samozrejme. Dirigent Eduard Fischer si na
šie l vhodný priestor pre d emonštrovanie tvo
rivého nadhľadu a precfzneho vypracovan ia 
diela. 

U melecký večer vyvrcholil o rchestrálnou 
skladbou Toccata e due canzonl B. Martinu. 
Autor ňou n adväzuje na 5. symfóniu. Na zvý
raznenie farebnost i aparátu použil ok rem slá
čikov aj 6 dychových nástrojov, bicie a kon
certantný klavír. Koncepcia dirigenta našla 
tvorivo-emočnú frekvenciu u zainteresova-

"s) 

Kantáta Milana Nováka Styri tváre roka 
odznela v podaní Detského popradského zbo
ru . Predstavuje typ harmonicky nenáročnej 
sk ladby jednoduchým sprievodom. V šty
roch žánrových obrázkoch približuje sklada
te l' poslucháčovi detský pohľad na jednotlivé 
ročné obdobia. Detský popradský zbor už 
niekoľko rokov (•spešne repreze ntuje a obha
juje svoje postavenie na najvyšších priečkach 
domácich a zahra ničných vystúpe niach . Všet
ky úspechy sú podpísané dirigentským ru
kopisom umeleckého šéfa Jozefa Búdu. Zá
kladným i atribútmi {elesa sú vyváženosť 

hlasových sku pín, vrúcny výraz, sym paticky 
žiarivá spontánnosť a kompaktný výšľ'~f 

ných u me lcov. ' 
V nasledujúci hudobný večer (28. janu

ára) odznel bežný program o rie ntovaný na 
hudobný odkaz klasicizmu a raného roman
tizmu . Odzne la Symfónia č. 14 A dur KV 114 
Wolfganga Amadea Mozarta . Za sympatickú 
možno považovať myšlie nku priblížiť poslu
cháčom nie len známe a obohrané symfó nie , 
a le siahnutie aj za tými menej známymi .. . 

Súčasná mir Státneho komorného orchestra Žilina 
Snímka : archív HL: 

využil v dostatočnej miere fa rebné možnosti 
nástroja . Aj vďaka opore. ktorú našiel v hrá
čoch Š KO naplno vyznela je ho technick{! spo
l'ahlivosť a značnú zásoba tvorivej fantázie. 

zvuk. , . 
Druhá časť veče ra bola venovaná výlučne 

tvorbe Bohuslava Martinu. Najskôr to bola .. 

O hlásený auto r už auto maticky navodí 
očakávanie iskrivej hudobnej e legancie a mu
zikant.ské ho šarmu. Dirigent Franz Lam
precht z Nemecka viedol o rcheste r pevnou 
rukou . s jasným gesto m a veľkou dávkou dy
liltt!nizmu . Napriell. tomu sa mu nepodarilo 

rozohriať hráčov o rchestra k potrebné mu mu
zikantskému elánu . a tak predvedenie bolo 
menej zaujímavé. chýba la mu d e tailnejšia vy
trfbenosi. 

,.Svetlým bodom" večera bol huslista Fnm
tišek F igura, ktorý sa predstavil v Kon~ert~e 
pre husle a orchester č. 2 G dur .Jnwpha 
Haydna. Dielo patrí k najhranejším h u,J'o
vým koncerto m autora a pre tože poslucháč 
má možnosť porovnávať jeho rôzne umelecké 
výklady . zvyšuje sa tak náročnosť na prezen
táciu die la. Inte rpret v ponúknu tom priestore 

Symfónia C dur č. l Carla Mariu von We
hera pr~.:ds t avuje typ skladby zamerane j pre
dPI''-.: tk ým na virtuozitu hdčov dychovej 
,d;.:ic. Výkon orchestra tlzko korešpondoval 
s dirig<.: ntskou ko ncepcio u a inte rpret ačné 
predvedenie diela tak vytvo rilo uspokojivú 
umeleckú bodku za celým večerom . 

J A, A TAR l OV Á 

Slovenská fii.tiarmónia vo februári 
4. a S. februára. Franz Schubert: 2. 

symfónia, Anton Bruckner: 2. symfónia. 
Slovenská filharmónia. Dirigent Aldo 
Ceccato. 

Show must go o n ... Pozrime sa, kde 
všelikade možno použiť dnes už legen
dárny "výkrik" F. Mercuryho pozname
naný príchut'o u trpkosti a pocitom bo
lesti! A ldo Ceccato kráča neohroziteľne 
44. koncertnou sezónou SF, pripravuje 
jednu show za d ruho u . Prvé symfónie 
Franza Schuberta a Antona Brucknera 
to už mali za sebou , začiatkom februára 
prišli na rad druhé symfónie . Človek by 
povedal, že pán Ceccato roztočil v Brati
slave veľkorysý a veľkolepý proj~kt , 
ktorý by prípadne mal poslucháča fasci
novať a nemal by necha ť jeho senzorov~ 
"aparatúru" a jeho vedomie nečinne re
l axovať. Ale , napokon , čosi podobné 
som ko nšta toval už v súvislosti so spomí
nanými Numbers One . Druhý schuber
tovsko-brucknerovský večer ma, ži aľ, 
utvrdil v presvedčen í , že ostáva (a asi aj 
ostane) iba pri prísľuboch kvality, že 
ostane iba pri veľkorysosti nadhodené ho 
projektu . Schu bert je asi príliš virtuóz
ny, Bruckner zasa príliš majestátny, 
dlhý a nepochopiteľný. A ldo Ceccato sa 
síce navonok vložil do veci, svoj výkon 
opäť dokonale zrežíroval, od hráčov or
chestra toho ale veľa nedostal. Nechal 

ich skôr tápať na obidvoch frontoch - te
da v porcelánovo-krehkej schubertov
skej faktúre, aj v ro bustno m a preple te
nom organizme brucknerovskej partitú
ry . Druhú symfóniu Franza Sc\1Uberta 
kedysi pred štyrmi rokmi dirigov'a l Zde
nek Košlera, pravdu povediac, ani tento 
zna lec po merov v Slovenskej filharmó
nii neodišie l vtedy z pódia bez dlhu. Al
do Ceccato, !;wei fungoval celú sezónu 
ako šéfdirigent SF, predsa však nepozná 
problematiku a psychológiu to hto or
chestra tak , ako napríklad pán Košler 
a jeho prístup je vždy povrchnejší , ne
hovoriac o tom , že je väčšinou obrátený 
na jeho vlastnú osobu. tento vzťah sa mi 
vidí byť nezdravý a neplodný. Ako po
slední v 44. koncertnej sezóne naň teda 

·; doplatili znovu Schubert s Bruckne rom. 
Ich druhé symfó nie bol i odohraté ako . 
polotovary (veď čo možno očakávať po 
troch-štyroch skúškach ... ?) a ničím ma 
obzvl ášť nemotivovali . Argume nty? Asi · 
tie isté ako v súvislosti s prvými symfó
niami a ešte aj čosi navyše. Ne môžem sa 
ubrániť konštatovaniu , že som sa aj pri 
Schubertovi aj pri Brucknerovi troška 
nudil. Nepríj emné zistenie , nepríjemné 
konštatovanie. 

17. februára. Bedfich Smetana: Má 
vlast. Slovenská filharmónia . Dirigent 
Zdenek Košler. 

Z lá zhoda náhod chce la , že som ne
mal možnosť s l edovať filharmonikov ll. 
a 12. feb ruára pri ich dvofákovskej pro
dukc ii režírova nej O ndrejom Lenár
dom. A aby bol chaos dokonalý, 17. feb
ruá ra som dobehol do Reduty .,po hodi
ne d vanáste j", takže prvé tri symfonické 
básne cyklu som počul v izoloí<.:ii. za mo
hutnými dverami na galé rii. Verím v~ak . 
že obraz druhej polovice bol ve rný obra
zu prvej polovice a že ·polupr;ka hr;íúl\ 
SF a Zdeňka Košlera fungovala na tých 
istých princípoch profesio nalizmu a zá
ujmu . Schyľovalo a k japonskému tur
né, bolo treba zapnúť a zaktivizovai 
vše tky rezervy. Po d magickým vplyvom 
pána Košle ra sa udalosti Smetanovho 
cyklu vyvíjali k prospechu účinkujúcich 
aj počúvajúcich . Zdenčk Košlcr odstrá
nil z partitúry Tábora a Blaníka hrubé 
l}ánosy vlasteneckého pá tosu , nepripus
til , aby Smetanova hudba podľahla nás i
liu a pokrytectvu . Z nela c ivi lne. ko
rektne . pre niekoho možno aj skro mne. 
Nechýbali ale v)'bu<.:hy a expanzívnej šie 
úseky. V poprcd ~ však vždy a q ;* bola 
hudba s jej zákoPmi a požiad :1,·kami. 
Zdcnčk Košle r stiho l aj pri obmedze
nom počte skúšok vybrúsil' v kompliko 
vanej partitúre každý detail . nc~kr~·,·al 
sa za romantickú zvukovosi a L<l '\ra.w 
vú hyperbo lu . Touto ~eriózn.,, to; l .. na -

Číž~kove interpretácie Hummela 
Stre tn utie s Humme lovou klavírno u tvor

bou býva u nás zriedkavosťou . Naši inte rpre
ti , až na ma lé výnimky. akosi za búdajú na 
tvorbu to hto skladatcl'a. O to potešite ľnejšie 

bolo stre tnutie s Humme lovou klav írno u 
tvorbou v interpre tácii Vladimíra Cížika. 
V malom auditó riu na Panenskej ulici sa 
stretlo zop<Ír poslucháčov . aby sa započúvalo 

clo hudby majstra klasicizmu , ktorého tvorba 
sto jí vlastne už na rozhraní dvoch štýlový.ch 
období - presnejšie. zasahuje hlboko do bu
dúcnosti klavírnej hudby. 

Vladimír C ížik v krátkych komentároch 
k jednotlivým skladbám poukázal na histo ric
ký i umelecký význam J . N . H umme la i na 
evidentné vplyvy Mozartove a Bce thoveno
ve . Takpovediac v kruhu svojich priate l'ov 
usilova l sa o nadviazanie ľudských kontaktov 
medzi inte rpre tom a poslucháčom . Bolo by 
malicherné hodnotiť výkon staršieho kolegu 
muzikológa i klaviristu z hľadiska ne jakých 
prísnych kri té rií. Skô r by som chcel vysl oviť 
isté po l'utovanie nad tým , že na to mto stre t
nutí nebolo viacej posluch áčov. ktorí b y 
mohl i siahnuť po dielach tohto bra tislavské ho 
rodáka . Napokon nad drobnými interpretač
nými prehreškami by sa nemali pohoršovať 

ani naši interpre ti - na všetko sa dá pozerai 
z rozmanit ých zorných uhlov. 

No predsa len (a to so m u ž raz vyslovil na 
margo vystú pení V . C ížika) by stá lo za to ho
voriť trochu hl bšie o jednotlivých in te rpre to
vaných dielach . V prípade Humme la by to 
bolo dvojnásobne osožné . Poto m by sa aj na 
interpretúciu holo možné pozerať ako na urči
tú demo nštráciu v zmysle istého prepojenia 
na slovo. V . C ížik s íce hovoril o tom . kde po
čuť v Hummelových d ie lach vplyv Mozarta č i 

Beethovena - no ovcfa za ujímavejšie by bolo 
poukázať na nesporné vyžarovanie vplyvu 
smerom k romantikom . Aj o samotnej faktú 
re klav írnych die l by bolo zaujímavé hovoriť 
( napríklad o Humme lovej klavírnej melod i
ke. o spôsoboch využívania diatonickcj 
a chromatickej faktú ry v kl avírne j tvorbe .. . 
atď.). 

V žiadno m prípade netreba z koncertu 
spraviť prcdnúšku , či opačne , len spojiť a pro 
porčne vyvážii tieto prvky . Samozrejme. že 
v hre V . C ížika bolo dosť problémov. Na 
technické lapsusy by som sa nesústredil. skô r 
mi prekúžal tvrdý úder. pe rmanentné forte. 
Ale s tým sa stre távame aj u profesionálnych 
inštrumenta listov. Pravda aj to je .. p roblé m". 

ktorý každý múže ch<'lpat 1nac a v ~kulOénosti 

sa aj ch;lpe vdmi rozdie lne a diferencovane. 
Pre m1ia je však na o~obnosti V. Čížika pr í
iažlivé to . že ako muzikológ a hudobn ~' kritik 
m<'l kontakt so živou hudbou . C'í2ik č i chce . 
alebo nechce. sa mu~ í zapodievať i ~ prob lé
mami intcrprcuícic- a to je obrov,k;í 'kú~c
nosi - pocít ii na vlastnej ko.li kontakt ~o íi
vou hudbou. kontakt s n;btrojom . a Z<ÍY<.: r 
som dlžný inform;íciu o program.: . Treba po
vedať. že v r;ímci ~pomínaného J..onL'<.: rtu ml 
zneli o d J . M . ll um me la Kontc mpl ;íci.: . d a ki 
Ro ndo Favori. Sonata l nll>l. Rondo l 'dur 
La Galante a Variúcic . 

Bol by ;om v..: l'mi rúd . J.. ~o·h~ ' a 11.>'1 l lllc' l

preti pozerali na tak ýto druh konc..:rt1ll ' ur
čitým nadhľadom . Teda nic ako na konku r.:n
čný podni k. a lebo snahu vyt l ;íčať itll ..: rpr..:tm · 
z ich miesta . a le o snahu lepši..: ich pod10pii. 
prestúpiť kruh istej špecializácie. A keď ni č 
inšie. tak výsledkom to hto .. prek ročenia" 
profesie bude to. že ak takýto človek bude pí
sai o inte rpre tác ii . bude istotne po hl'ad ovda 
erudovanejš í. nd u také ho. kto a ktívne hud
bu nepestujc . 

IGOR BERGER 

kazi l" aj hráčov SF. ktorí zrazu chápali. 
o čo ide . Z razu bol.i hrdými hudobník
mi. profesionálmi . výrazy ich tvá rí z razu 
vyžarovali čosi viac, než iba pocit povin
nosti odohrať zasa jeden konce rt. cho
lo to prvý raz, ked pán Košle r urobil so 
Slovenskej filharm ónie fung ujúce o r
chestrá lne te leso vhodné - napríklad -
aj na japonský t rh . Ne mám vôbec 
v úm ysle pokračovai v),poéto m pozitív
nych okamihov . Bolo ich nadostač. a to 
je vari to najpodstatnejšie . Filha rmon ici 
odchádzali na mesačné .. potulky" Ja
ponskom v pohode , odchádzali podkutí ' 
majstrovskou rukou. pre to ve rím . že na 
o~trovn cj t.emi vychádzajúceho Slnka 
zabodujú plným 7<ba ho m. 

IGOR JAVORSKÝ 

Skladatcl' Jotcf Si'\la na kunccrtc' \lirba
chu dirigO\·al S\'Ojc ~oncto. 

Sn 1111l..a : :'ll. .lu1il.. 
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HUDOBNÉ DIVADLO 

Bystrická 

Veselá vdova 
Klasická opereta - tento, dnes vo svete l'ah

kej múzy prekonaný žáner, je pre diváka stále 
pôsobivý a pre inscenáciu vďačný typ. Po
tvrdzuje to už niekoľko rokov aj operná scéna 
DJGT v Banskej Bystrici, ktorá v každej ume
leckej sezóne oživ{ niektoré z populárnych diel 
svetovej operety. Tento raz to bola Lehárova 
Veselá vdova, ktorú IS. a 16. januára t.r. po 
dvadsiatich siedmich rokoch opäť uviedli na 
scéne opery DJGT v réžii umeleckého šéfa sú
boru Mariána C hudovského. 

pondovala s kostýmovými návrhmi Petra ča
neckého, a. h., kto rý ne nadviazal na jasavú 
farebnosť scénického návrhu . Tmavé farebné 
ladenie a prílišná jednoduchosť vyvolávali 
v divá kovi viac predstavu trúchlohry, ako far
bami hýri acej operety, kto rej honosnosť pod
čiarkl i aj čierne fraky mužských postáv. 

Veselá vdova je dielo typicky lehárovskej, 
príjemne vtieravej me lodiky, harmo nických 
zborových a só lových partov a lahodnej , p ri
rodzenej kantabilnosti , podriadenej hudob
né mu a dejovému obsahu. V tomto duchu 
vyznela aj práca o rchestra s hosiujúcim di
rigentom Adolfom Vykydalom, ktorého 
dlhoročná opere tná sk(tsen osť sa prejavila 
v cit livom frázovaní a agogickom tvarovaní 
detail ne prcpracovaných čís iel. 0fchester 
umocnil Le hárov skladateľsk ý odkaz do stále 
sviežej polohy a sta l sa výrazovým spo lunosi
tcľom scénického stvárnenia. Výtvarn ík Ja
roslav Valek, a. h. , z martinského divadla 
podči arkol ž ia rivosť die la svetlobéžovými lát
kovými závesmi , ktoré rozčlenili javisko na 
stupňovité plochy; strmé chodisko však 
značne sťažovalo po hyb účinkuj(tcich . Na
viac, druhé dejstvo s pavilónom bolo skôr ob
razom zimného vojenské ho stanu , bez súvisu 
s o bsahom ľúbostnej romance Kamila (,.Tak 
ako púčok v máji"). Farebná .scéna nekoreš-

V speváckych rolách sa zaskveli všetci , kto
rým opereta prirástla k srdcu. Je to predo
všetkým Stefan Babjak v úlohe Baróna Zeta , 
ktorý sa stal ťažiskovou postavou, sršiacou 
humorom , grotesknosťou a správne volenou 
nadsádzkou. D ej osviežoval aj decentne vole
nými vtipnými slovnými replika mi . Šarmant
nými manželkami, so ženskou prefíkanosťou 
,.podvádzajúcimi" svojho manžela , boli 
Alžbeta Drenková-Trgová v alternáci i s Ol'gou 
Hromadovou. Hlavnú postavu Hany G lavari
ovej na prvej premiére stvárnila Mária Toma
nová v decentnom, hlasove skvelom podaní. 
Jej alternantka Alena Dvorská-Gallová oživi
la postavu koketným afektom, kto rý koreš
pondoval s jej dikciou a pohybom, čím posta
va dosta la správne ope retné rozme ry. Ich 
partnera , G rófa Danila podal Ján Zemko ako 
ľahostaj ného poživačníka a dobrodruha s mi
luj úcim srdcom, s rutinou a patričným nad
hľadom . 

Veselá vdova - l·la na Glavariová v podaní Aleny Dvorskej-Gallovej v spoločnosti Vlkomta 
Cuscada, k toraw 'tnírnil Ján Svetlík (\•ľa,·o) a Raula de S t. Briocha v poda ní Petra Schnei
dera . Snímka: M. Oľha 

cov. Za111atuvo tn .tl- 1- ~ .t la rchnc w ietivý 
teno r je zrejme opat predurčený na ďalšiu 
umeleckú kariéru . Jeho psychické a umelec
ké dozretie iste sľubuje v Banskej Bystrici 
onedlho ďalšiu výralnú umeleckú osobnosi. 

Dobre zohraný rozme rný cnsembe l sólis
tov dal priestor i komike mladých - Jána Svet
Ilka, Petra Schneidera a J ána Sanitru s jeho 
vtipne premysleným a stále o n iečo , či vlastne 
o nič usilujúcim kancelistom Negušom. 

Prfjemným ožive ním je ro la Kamila de Ro
sillon , v ktorej sa predstavil mladý Ján 
Babjak, syn operného protagonistu . Po úspe
choch jeho brata Martina dnes môžeme ho
voriť o ~peváckej dynastii rodiny Babjakov-

. Drobné hviezdičky o perety zažiarili aj v po
s tavách Igora Lacku, Boženy Fresserovej, 
Stefana Turňu , a . h .. Aleny Stopkovej, Bože
ny Lenhardovej a Andreja Bystrana , ktorý, 
už v dôchodku , stále cíti tep hudobného di
vad la. 
~alctn ý súbor v naštudova ní Borisa Slovák 

Jubileum Magdy Blahušiakovej 
Encyklo pedické heslo , ktoré 

som o M. Blahušiakovej p red pár 
rokmi vypracovala , hovori o päť
desiatke závažných ro lí nemecké
ho, talianskeho1 slovanskqhp a ~c,s
kého repertoáru. Kva litné škole
nie na Konzervatóriu v Bratislave 
uM . Smutnej-Vlkovej a na VSMU 
u Bulharky Táni Cokovej (neskôr 
i u Michaila Popova v Sofii a G . 
Cigni v Benátkach) ju zdokonalilo 
v bel can tovom štýle i technike 
a vyzbrojilo k všestrannému využi
tiu hlasu. Počas svojej speváckej 
kariéry- prakticky od l. l. 1969, 
keď nastú pil a angažmá n v Brne -
zasahovala (a zrela) do viacerých 
odborov: od koloratúrno-lyrické
ho , subretného, mladodramatické
ho po dramatický, ba zaspievala si 
aj Juditu z Bartókovho Modrof(t. 
zovho hradu , ktorú zvyknú spievať 
mezzosopranistky. Bolo tor. 1975, 
keď súčasne n ašt~dovala Alžbetu 
z Dona Carlosa a Barču v Hubič
ke (!) . Pe rlou medzi jej zrelými hr
dinkami je veristická Santuzza 
z Mascagniho Sedliackej cti . Bola 
ňou už na začiatku kariéry v Brne 
r. 1969, potom ju naštudovala 
v SND r. 1984, kde získala dokon
ca prívlastok .,európska Santuz
za". 

postavy , ktoré mi naj~ilncr;il: 

utkveli v pamäti z re pertoáru M. 
Bla hušiakovej (na scéne i z obra
zovky , kde robi la najmä od po lovi
ce 70-tycll rokqv), bol<j by to isto 
A lžbeta z V alois - najmä éterický
mi výškami , Desdemona z O telia 
s modlitbou , kto rá dojímala až 
k slzám , Leo nora zo Sily osudu - na 
obrazovke r. 1983 i v inscenácii 
SND r. 1 990 či J enUfka -sočisťuj(t 
cim utrpením postavy a autentic
kosťou hudobného štýlu Janáčka , 
ktoré ho spievala aj ako Káťa Ka
banová, Katarína Izmajlová, resp. 
v opere Z mftveho domu ... 

. Ak jej prudko osci luj (tci cit v ne
skoršom období kariéry prirodze
rre bránil siahnuť po kľude kla~ i 
eizmu (hoci sa nevyhla Pamine . 
Elvíre či Anne v Mozartových ope
rách), plne sa realizovala - ~pcvúL:

ky i herecky v Puccinim (Butl l:rfl y. 
Tosca), Dvofákovi ( Ru~; ll l-a) . 
Čajkovskom (Líza i Tatiana) . 
Smetanovi (Blažena z Tajomstva . 
K rasa va z Libuše, Milada z Dalibo
ra , Hedvika z Čertovej steny), no 
najmä vo Verdim (Desdcmona , 
Aida , Nanetta , A lžbeta , Traviata , 
Leonora zo Sily osudu) . Jednou 

z ki ostatných rolí je dávno vysn í
vaná rola Carme n z Bizetovej rov-
nomennej opery, čo ďalej rozširuje 
vokálno dramatický záber jubilu
júcej umelkyne . 

a. h., hol výborným pohybovým osviežením 
diela , vrcholiacim v záverečnom tempera
mentnom kanká ne. 

Ak posledné riadky ven ujem ré~ i i našt udo· 
van ia , nic je to okrajový zámer. Celá inscená
cia nesie v sebe pre mysle né raden ie scén 
a hudby, aby dielo vyznelo kompak tne, nie 
rozvláčne, a le výstižne a vtipne. Azda prvé 
dejstvo by v replikách znieslo viacej akčnej 

isk ry a b risknej náväznosti. Menej šťast ne 
však korešpondovala Chudovského réžia so 
scénickým a kostýmovým vybavením javiska. 
Alebo snáď zámer ,.nadľahčiť" (už i tak ľah
kú) operetu moderným tvarom mal dať insce
nácii rozmarnosť, či skô r ťažko pochopiteľnú 

"všehochu ť"? 
EVA MICHALOV Á 

Pri významnom životnom jubi
leu Magdalé ny Blahušiakovej , só
listky opery SND, ~opranistky uni 
verzálneho záberu , sa mi chce zno
:vu zopakovať , že živo t plynie rých
lo ako sen - s dobrými i zlými ob
razmi . Našťastie tá to vynikajúca 
umelkyňa tomuto životu - snu 
úspešne odo láva svoj ím ženským 
pôvabom , priam cudzokrajnou 
krásou a najmä speváckou kondí
ciou. To všetko spo lu ju stále radí 
medzi najzaujímavejšie a popred
né osobnosti našej národnej oper
nej scény. Ak uvádzam podoben
stvo o sne, nuž i preto , lebo je to 
ako včera, čo som v Janáčkovej 
opere Štátneho divadla v Brne po
čula jej Toscu a Alžbetu z V alois
dve z pro fi lových rolí, ku ktorým 
sa neskô r vrátila aj v SND . Už vte
dy , začiat kom 70-tych rokov ma 
uchvátila hl asom i výrazom, dra
matickou iskrivosťou v stredoch 
a hfbkach , účinne stricdaných ja
som štíhlych pian. Kvôli je j hlasu 
som kedysi- podobne ako za inými 
zahraničnými umelkyňami do Pra
hy - cestovala v mladosti do 
Brna ... M. Blahušiaková má hu
dobnú inteligenciu, neomylný cit 
pre gradovanie obrazu, frázy. pre 
j aviskovú skratku a o pe rné he rec
tvo. Je to navyše profesionálka -
s poctivosťou strednej gene rácie , 
ale i zdravou ambfciou a sebavedo
mím . Áno , aj to v umení treba . 
Ináč sa v ňom človek pohybuje ako· 
tieň. 

Od sezóny 1981- 82 si "brnenskú 
Slovenku" konečne vážnejšie vší
ma naša ná rodná scéna , kto rá s M. 
Blahušiakovou uzatvára naj prv 
polovičný a od sezóny 1982-83 celý 
úväzok. Ak by som mala menovať TERÉZIA URSfNYOV Á 

Magdaléna Blahu§iaková ako Alžbeta vo Verdiho Don Carlosovi. 

Carmen večne živá? 
Nemám chuť znova oprašoval' výhrady voči 

bratislavskej inscenácii Bizetovej Carmen . 
Komerčné dôvody zrejme neznesú pro tiargu
mentáciu , takže- na škodu divadla i divákov 
- bude toto pred ôsmimi rokmi nešťastne 
splodené dieťa "zviditeľňovai" repertoár 
i naďalej . Pre dlhší život Carmen svedčí tiež 
nové sólistické obsadenie, ktoré do nej vstú
pilo v druhej polovici februára. 

Škoda, že nešlo súčasne o obnovu ce lého 
naštudovania, mohol to byť určitý dra matur
gický kompromis. Keďže dirigent Dušan Ste
fáne k ostal nezme ne ný, v zabehanom rytme 
sa viezla i celá vlažná hudobná koncepcia 
opery. Azda jediným momentom prekvape
nia bol fakt, že do kostýmov hlavných postáv 
sa o bliekla generácia dnešných päťdesiatni-

kov. Mohol to byť výraz pocitu zodpovednos
ti , že k náročným partom pristupujú až v štá
di u ume leckej zrelosti, v hre však mohli vy
skoči ť i púhe prevádzkové nevyhnutnosti , či 
osobné ambície sólistov. Výber ponechám na 
diváka. 

V titulnej ro le si po prvýkrát (odhliadnúc 
od dvojpostavy v Rusalke) vyskúšala mezzo
sopránový teré n niekdajšia brnenská Mica
ela , Magdalé na Blahušiaková. Má preň 
oprávnenie vďaka tmavému timbru a hlboké
mu "zakotveniu" hlasu , po dlhé roky profilo
vané mu ako dramatický soprán. Dnes, para
doxne, altová po loha poskytuje só listke viac 
možností pre uplatne nie zmyslového obsahu 
tónu, kantilénu i podmanivé mezza voce. 
Výšky , a to i v rozsahu Carmen, zneli zvlášť 

pri vypätej dynamike nckorKcntrovane 
a~ nadmc rn) m vihratorn . Hcrcd.y profilova
la svoju hrdinku ko rwcncnc. pričom racionál· 
na ~ebaJ..ontrola (lll'čudo. po dc~iatk ach ro 
mantickýdr prilll<tdon ) prevl:ídala nad zi
vo~íšnou spontún n osťou. Bude zaujímavé 
s ledovať. akým smerom. po Carmen, sa po
berie ďalšia umelecká púť Magdalény Blahu
šiakovej. 

Joze r' Ábel aj pri svojich občasných výle
toch do dramatického fachu ostával stále ly
r ickým spinto tenorom. Sám dobre pozná 
hranice svojich voká lno-technických dispozí
cií, takže v postave Dona Josého ce lkom po
chopiteľne akcentoval komornejšie a zovnú
torne né struny partu . V týchto rovinách znie 
jeho hlas príjemne a plasticky, ne možno však 
prehl i adnuť námahu a tlak, bez kto rých by 
nezdolal expres ívnejšie a vyššie položené tó
ny roly. 

Snímka: .1 . Vavro 

Escamillo ne patrí k spevácky vd'ačným zá
\ tojom. Ak nc1abodujc \ uvcre nitou v~tupncj 
pic~nc . prílcžito~ti n<t rehabilitáci u ne má. To 
je do istej miery aj prípad Róberta Sziicsa. 
ktorému ~a ne podarilo .. prekroč i i svoj tie ií". 
Zna mená to t oľko, že razantné a technicky 
plnohodnotné výšky ostali le n naznačené 
a ďalšia . pekne a mäkko znejúca po loha už 
rozpaky pokryi nc~tačila . Eva Šcniglová. za
~kakujúca v tomto predstavení za M. Tun,o
vú, má už nickol'ko Micac l za sebou. Je to ro
la korešpondujúca s lyrickým natu rclom só
listk y. škoda len, že tušené výJazové nuansy 
nedokáže vždy premietnuť do trocha jedno
row1erného hla~ového materi álu . Ladislav 

c\hyba bol prij atcl'ným Z unigom , Zoltán 
Vongrey spoľah livým Moralcsom. Kvart eto 
pašerákov zne lo s priam odstrašuj t'tcou ne
presnosťou a farebnou nesúrodosiou. 

PAVEL UNGER 



ZO ZAHRANIČIA 

(DokoncenH' < 1 strany ) 

ta l ívne prost red ie. pochopenie ~odpo
vedno~! i úlohy a poslania. pod nietili 
om ladený orchester k vynikajúcemu vý
konu . k jednému z na jlepších. aké som 
v ich históri i počul. Zvuková ku ltúra sa 
~ núbila s techn ickou precíznosťou . vir
tuozitou .' štýlovou vyprofi lova nosťou 
a muzik<111tskou spon t<111e itou. Prítomné 

pu bli kum. ktorého .. warchalovský" re
pertoú r nic je neznámou ve li č i nou , vc l'
mi zre tdne aplauzom artikulovala svoju 
spokojnosť s predvedením Haydnovho 
koncertu či Händlových árií , ale najmä 
Mozartovho Divert imenta, ktoré zazne
lo v priez račne č i stej , hravej a plno
krvnej interpretácii . Príjemným prekva
pe ním pre prítomné publi kum bola Su-

choňova hudba , o ktorej sa mnohí vy
jadrovali s nadšením (obdiv získala naj
mä Uspávanka a Notturno). Je príj em
né písať aj o sólistoch , najmä o vynikajú
com virtuóznom výkone Jozefa Podho
ranského i Lívie Ághovej, ktorá zauj ala 
peknou vokálnou kultúrou. 
Spoločenské soirée, so slovenským 

,.menu" a pri modrans~om vínku , vy
tvorilo príjemnú priatel'skú atmosféru 
bohatého diplomatického zboru , v kto
rom nechýbali zástupcovia Japonska , · 
zámorských, európskych i ázijských kra
jín . Hovorilo sa všetkými svetovými ja
zykm i vrátane ruštiny. Nechýbal dokon
ca ani exvicekancelár Hans Androsch 
s manželkou, ktorý údajne Slovensku 
,.drukuje", pápežský nuncius Monsigno
rc O Dr. Donato Squicciarini a nechýbali 
ani predstavitelia rakúskeho hudobného 

Osobné kontakty - najdôležitejšie články úspešnej agentáže. 

Fínska Národná opera sa koneč
ne po prvýkr·át od svojho založenia 
nasfahuje koncom roku do vlast
ných 1>riestorov, ktoré sa projekto
val i a technicky vybavili špeciálne 
pre hudobné divadlo a balet. 

Tradície fínskeho operného 
umenia siahajú do roku 1873, keď 
bol v Helsinkách založený operný 
sírbor, ktorý sa od roku 1911 ofi 
ciálne nazýva Národná openr. Od 
roku 191 8 pôsobí v terajšej starej 
budove na Bulevardi , kde predtým 
pôsobilo cisárske divadlo, v ktorom 
sa predvádzali varietné programy 
pre ruskú garnizónu. Keď vr. 1948 
Národná opera oslavovala 75. výro
čie svojho vzniku predstavitelia 
mesta Hels ínk pri slávnostnom ce
remoniáli oznámili darovanie J>O
zemku na výhodnom mieste v centre 
mesta na stavbu nového operného 
domu . l'o niekol'koročných pora
dách a diskusiách splnomocnila ra
da poslancov v roku 1975 adáciu 
pre výstavbu novej opery na vypí
sanie všeobecnej architektonickej 
sírfaže. Zo 101 architektonických 
mívrhov v roku. 1977 zvífazil pro
jekt ,,Scalapuikko" od architektov 
Hyv<imäki, Karhunen und Parkki
ncn. Stavchné práce sa začali v ro
ku 1986 a ukončené hudrí v novem
bri 1993!!! 

ov ý operný dom v srdci Helsínk 
na Nábrežnom 1>arku je pred do
končením; 120 rokov tq>ezlivého 
čakania sa vyplatilo. Hlavné hl'a
disko má 1364 miest, 750 na príze
mí a 614na balkónoch. Malá scéna, 
ktorá bude slúžil' na skúšky a men
šie produkcie pojme 200-500 divá
kov. ový opern~· dom rwdrt·~ hyf 
len hlavnou prol'csionálnou scénou 
Národnej opery, ale má spÍriaf aj 
srrsrc 1>edagogicko-organizačné 
úlohy pri výchove a rozv íjaní oper
ného a baletného umenia pre celé 
Fínsko. 

Slávnostná inaugurácia fínskej 
Národnej opery sa bude konal' 
v dr\och 30. novembra - 4. decem,. 
bra t. r. Slávnostným otváracím 
predstavením bude dielo domáceho 
autora Au lisa Sallinena opera 
KULLERVO (30. ll. ). Nasledoval' 
budír: Čajkovského balet Labutie 
jazero (l. 12.), Bizetova opera Car
men (2. 12.), opäť Sallinenova 
opera Kullcrvo (3. 12.) a na záver 
bude Galakoncert (4. 12.). 

Pre úplnos!' uvádzame, že gene
rálnym intendantom je Walton 
Gronroos, šéfom baletu Jorma 
Uotinen , šťfcliri :.:t·ntom Miguel 
Martincz. 

M. J . 

života. ' 
Prečo zdôrazň ujem význam tohto vie

denského soirée? Nuž, z jednoduchej 
príčiny. Bol som na mnohých podob
ných poduj atiach, ktoré sa konali na čsl. 

ambasádach, vo svete , kultúrnych stre
diskách, no vždy sme tam hrali akúsi 
,.pridružen ú výrobu", slovenská účas ť 

bývala zväčša povinným federálnym 
apendixom a účasť bývala minimálna. 
Fakt totiž je , že vďaka suverenite nás 
svet bude akceptovať (škoda , že sme už 
vo Viedni nemali aj vel'vyslanca). Opäť 
sa ukázalo , že umenie je nenahraditel'
né , že je schopné vytvárať bezkonflikt
ný, pravdivý imidž svojej krajiny. Zatial' 

S lámostný koncert otvoril chargés d'affaires 
Dr. Peter Kollárik 

Slovenská sopranistka t:ubica Or
gonášová (na obr.) pôsobiaca 
t • . č. vo Viedenskej štátnej opere 
získava čoraz väčšie medzinárod
né úspechy. Nemecký časopis 

OPERNWELT č. 111993 v recenzii 
z pera šéfredaktora časopisu Imre 
Fabiana vysoko hodnotí jej Inter
pretačný podiel na nahrávke Mo
zartovej opery Únos zo Serailu pre 
firmu Deutsche Grammophon, 
ktorá sa realizovala v roku 1991. 
I. Fabian konštatuje, že pani Or
gonášová má pre túto hudbu 
priam ideálny hlas "Cesta tuby 
Orgonášovej k špičkovým mozar
tovským speváčkam našich čias 
patrí k najradostnejším ljavom 
dnešnej opernej scény" - píše 
I. Fablan. 

SOLTIHO 
~BDIKACI~ 

Svetoznámy dirigent Sir Geol'l 
Soltl, ktorý sa stal Kanqanovým 
nástupcom vo funkcii umeleckého 
riaditeľa Veľkon«K!ného festivalu 
v Salzbul'lu a vlani sa zaslúžili 
o vynikajúce uvedenie pôvodnej 
venie Straussovej opery žena bez 
tieňa, abdikoval. Zdôvodnil to na
sledujúcim komentárom: " Po šty· 
ridslatych piatich rokoch umelec
kých, admlnistratfmych a organi· 
začných povinností, chcem sa naj
bllišle venovať výlučne hudbe v jej 
tvorivej podobe. Preto som požia
dal vedenie Vel'kon«K!ného festiva
lu o zruienle zmluvy." Na druhej 
strane sa šíria správy, ie Soltlho 
Odstúpenie je motivované tým, ie 
vedenie festivalu rokuje s Claudi
om Abbadom na túto funkciu v ro
ku 1995. 

sme išli s chudobnou drotárskou kap
sou, ale s vyspelou umeleckou kultúrou , 
ktorá iste bude akceptovaná aj na bu
dúcich podujatiach. Bárs by sa podarilo 
uskutočn i ť takéto podujatie aspoň v kaž
dom európskom hlavnom meste. A na
pokon opäť sa potvrdilo - ak reprezento
vať, tak s visačkou ,. High quali ty" . 

e .\\'agnero,·sk;· festh·al ' Ba)TCuthc 
sa začne 25. 'júla t. r. novou insee-· , . 
náciou opery Tristao a lsolda. V ti
tulných úlohách budú účinkovať 
Siegfried Jcrusalem a Waltraud 
Meierová. lnscenačnc ju pripraví 
Heiner Muller, dirigovať bude 
Daniel Barenboim. Na programe 
festivalu sú ďalej inscenácie z mi
nulých rokovľannhäuser, Blúdia-
ci Holanďan, Lohengrin a Parsi
fal. Fest l val končí 28. augusta t. r. 
e Berlínsky operný režisér Harry 
Kupfer získal Cenu mesta Frank
furt, ktorú vo výške 25 000 mariek 
dotuje mesto Frankfurt, Nemecká 
spoločnosť výrobcov hudobných 
nástrojov a Frankfurtský vel'trh. 
e Šéfdirigent Berlínskej filhar· 
mónie Claudio Abbado bol za Sl'()o 

je zásluhy o rqzvoj nemeckej hud-
by vyznamenaný Spolkovým krí
žom za zásluhy. 
e V dňoch od 27. júna do 22. augu~ 
ta t. r. uskutoční sa 8. Schleswlg
·Holstein-Musik-Festival. Obsa
hovať bude vyše 130 koncertov, na 
ktorých bude účinkovať tridsať 
nemeckých orchestrov. Na festiva
le sa zúčastnia početní umelci 
z Veľkej Británie (o. i. Londýn
sky filharmonický orchester s Giu
seppe Sinopolim, Academy of St. 
Martin in the Fields), Pol'ska (Fil
harmónia z Katowíc, Filharmónia 
Artura Rubinsteina, Varšavský ko
morný orchester, Sinfonia Varso
via s Yehudi Menuhinom, Chopí
novo trio), ďalej program oboha
tia Orchestre de Paris, Mládežníc
ky symfonický orchester Gustava 
Mahlera, Orchester Kirovovho di
vadla z Petrohradu a i.). Zo sólis
tov program uvádza Jessy Nor
man, Anne Sophie Muller, Shuru 
Cherkasského a i. 
e Maurice Béjart je od tejto sezó
ny " prvým hosťujúcim choreogra· 
fom" Štátnej opery "Pod lipami" 
v Berlíne. V súčasnosti s tamojším 
baletným ansámblom U . marca 
uviedol ZJasnenú noc Arnolda 
Schonberga a Zázračného manda
rína Bélu Bartóka. Po prvý raz 
v tomto divadle baletný večer diri· 
goval šéfdirigent opery Daniel Ba
renboim. 
e Mníchovský operný festival, 
ktorý sa bude konať od l. do 7. au
gusta t. r. bude prebiehat' v novo
otvorenom Národnom divadle a 
v divadle Cuvillie. Na programe je 

l 

MARIÁN J URÍK 
Snímky autor 

35 operných a 6 baletni·ch a pics· 
ňových večerov i\ko jeden z vrcho
lov festivalu sa očakáva inscenácia 
Šostakovičovej opery Katarína lz· 
majlovová, ktorú bude dirigovať 
Peter Schneider na scéne známe
ho filmára Volkera SchiOndorffa. 
Titulnú úlohu bude spievať Hilde
gard Behrcns. Na festimle uvedú 
tiež nové naštudova nie Verdiho 
ľraviaty, ktoré prevzal• Gíinter 
Krämer. Ďalšou udalosťou festi· 
\'alu má byť Stra ussova opera že
na bez tieňa. 
e Slá\'RY huslista a pedagóg Sir 
Yehudi Menuhin bol vyznamena· 
ný Vel'kou cenou mesta Duisburg, 
ktorá bola dotovaná vo výške 
20 000 mariek. Túto cenu, ktorú 
Menuhinovi udelili za celoživotné 
umelecké dielo venoval majster na 
dobročinné ciele. 
e Český dirigent pôsobiaci v za· 
hraničí Jii'í Kout bude od l. sep
tembra t. r. generálnym hudob
ným riaditel'om lipskej opery. Vo 
svojej prvej sezóne naštuduje Čaj
kovského Eugena Onegina, Mo
z.a.rtovho Dona Giovanniho. Okrem 
pôsobenia v Lipsku pokračuje 

J . Kout vo svojej umeleckej čin
nosti v Berlíne. 
e Muzikál Andrew Lloyd Webera 
Fantom opery patrí k najhranej
ším javiskovým diela m v Nemec
ku. V sezóne 1991-92 ho len 
v Hamburgu videlo 730 000 divá
kov. 
e Royal Academy of Music a Royal 
College of Music zlúčili svoj& 
operné triedy čo im údajne umož· 
ní lepšie využiť ekonomické zdro
je na angažovanie kvalitnejších 
pedagógov. Vedením novej spoloč· 

nej triedy je poverený dirigent J a
mes Lockhardt a tenorista Robert 
Teaŕ. 
e Cenu poľského Zlatého Orfea 
za rok 1992 v oblasti hudobnej in· 
terpretácle bola udelená Krakow
skej opere a jej dirigentke Ewe 
Michnikovej za naštudovame die-
la Smrť Dona Juana od Romana 
Palestera. Za kritickú činnosť bo-
la odmenená Dorotea Sz\varcma
nová, ktorá pravidelne publikuje \ 
v denníku Gazeta Wyborcza. 
e K najúspešnejším produkciám 
Broadway patria muzikály "Crazy 
For You" a "City Of Angels". 

Podl'a zahr. tlače - mj -
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JUBILANT 

Ladislav 
Schleicher 

Je priam symbolické. ~c sa mi v tomto čase 
do~ta la do rúk fotografia z jese nn ých os láv 
150 . výročia založenia novozámocké ho gym
názia . na ktorom som objavil aj terajšieho j u
bilanta - prof. Ladislava Schlcichcra . Reťaz 
jeho dlhoročnej. bohatej pedagogickej 
a umeleckej organi začnej činnost i sa začala 
totiž utvärať pri1vc na tej to ško le. Profesor 
Schlcichcr je brat is lav~kým rodákom (30. 3. 
I'JOX). tu ~tudova l na Gymnázi u a neskôr na 
U niverzite Kome nského . Je ho pôvodným 
odborom bola jazykoveda a ako uči tcf lat inči
ny a maďarčiny nastúpil aj do profeso rské
ho zboru v ~pomínanom gymnáziu v ových 
Zámkoch. Popri tom však od začiat ku mal 
vzťah k hudbe. paralelne študoval hru na 
husliach a po ~kon6.:n í vojny si svoje h udob
né vzd elanie rozš íri l o štúd ium di rigovania. 
kompozície a hry na orga ne na bratislavsko m 
ko nzervató riu . Tu potom pôsobil ďalej ako 
pedagóg hudobno-teoretických p redmetov. 
Celých dvadsaípäi ro kov bo l však aj neúnav
ným dirigentom ch rámového zboru v k o~to lc 

Jezuitov a Sv. Trojice. kde popri duchovnej 
literatúre uvád zal aj vlastné skladby. Naďa lej 
~a zdoko naloval v husrovcj hre a pôsobil vo 
viacerých s láč i kových kvartetách . Hoci v ro
ku I'J6il odišie l do dôchodku. naďal ej sa ak
tívne ve nuje vyučovaniu i umeleckej činnosti. 
Je ho širok ý akčný rádius ' iaha aj do hudob-

nej historiog rafie . Stredobodom jeho z;íujmu 
je minulosť svojho rod ného mesta. najmii 
vziah F. Liszta k Bratislave ako aj p ropagova
nic umeleckého dedičst va sk ladateľa . Ko ru
nou tejto neúnavnej celoživot nej pníce je za
loženie Spoločnosti Ferencza Lizsta v Brat i
, )ave v ro ku I'JilO. kto rá pod je ho odborným 
vedením dodne' C1~pdnc pôsob í. 

Praje me X5-ročnému j ubilantovi. aby 
v d obrom zdravf a s neochvejným c l;íno m 
naďalej na če le Spoločnosti prispieval k je j 
úspešnému rozvoj u. 

JOZEF VARGA 

POTREBUJEME NOVÉ UČEBNICE HUDOBNFJ VÝCHOVY? 

Dôraz na tvorivosť 
Tvorivý prístup je ncodmyslitcl'nou súčasfou moderného a efcktivncho vyučovania. Ešte stá le 

však absentuje u mnohých vyučuj úcich , najmä pre ich nevyhovujúce tvorivé schopnosti, ne
dostatočnú prípravu budúcich učitcl'ov na vysokých školách , ale i pre neúmernú pret'aženosľ 

učitcl'ov mimoškolskými povinnosťami. . . 

Pomôci môžu. a~p01i čiastočne. učebn ice 
a metodické príručky. ktoré sú pohotovým 
a prb tupn ým (7iaf. u nie ktorých uči tdov i je
din ým) zd rojom tvorivých podneto v nie len 
pre učitda . ale i pre žiaka . Hoci tvorivé po 
stupy sú za~túpené aj v našich učebniciach 
a me todických príručkách hudobnej výchovy 
pre l. stupc1i základ ných škô l (rciazové hry . 
hry na ozve nu . otúzku a odpoveď . tvorba in
štru me nt{linyc h sprievodov. ryt mizácia a me
lodizácia textov a pohybová tvorivosť) . ich 
škála a rozsah sú dnes už nepostačuj ú ce. čo 
v podstate pri znávajú i samo tní autori . 
V učebniciach hudobnej výchovy je po trebné 
~ t <i le viac využívai učebné prog ramy. problé
my. po~tupy a hry orie ntované na t vorivo~ť . 
Tvorivé ú lo hy v učebnic i ach l-IV sú však za
tia r pome rne ste reo typné . väčšinou zame rané 
na rytmizovan ic a melodizovanic textu . č i do
konče ni e melódie. čo je s íce sprúvnc. ale ne
komplexné. ~abl<'> novi té a tým me nej pútavé . 
Dobre ove re né praktiky by sa v nových učeb

niciach mali dopln ii. roz~ íriť a variabi lne ino
vovať . 

Dávno je prežité p011atic učebnice. z ktorej 
učite f vyučuje a žiaci ' a učia . Ž iak hy mal po 
učebnic i siahnuť nielen z povinno~t i . ale na j
mii z vlastného z:íujmu . Každá učebnica mú 
obsahovať nie lo.:n výkladový text - ktorý po
dúva . vysvetľuje nové info rmácie . poznatk y. 
ale aj tzv. ncvýkladové zlo žky - i l u~tníc ie. 
~chémy. grafy. fotografie. názorné prílohy. 
didakt ické pokyny. úlohy. problémy ... Práve 
tie to . spo lu ~ výtvarno u a typog rafickou 
~tránkou učebn ice ako i jci.cc lkovou e~tetic
ko u úpravo u patria k fak torom . ktoré by ma li 
nen útc ne upCHať a vyprovokovai z<iujem žia
ka. Aj netradičné formy učebných progra
mov. hudobných úloh . altern at ívne riešenia 
hudobn ých problé mov. kontrolné i rozširujCI
ce informúcie. rôzne tvorivé aktivity. inšpirá
cie. hry. impulzy ku ~amotncj p ráci. vedú žia-

ka ku zvcdavo~ti . poci tu očakávan ia . k dob
rovornej a radostnej činnosti. A lternatívne 
a vctvcné riešenie problémov umož1i uj e 'a
mos tatn ú p rácu v individuálnom te mpe. pod
poruje d ôvtip a fantáziu žiakov. napriek rôz
nej úrovni ich hudobných schopností a vcdo
mo,tí. 

Obrázkové sk ladačky. doplriovačky. taj
ni čk y. húda nky. krížovky. ..priesvitky"" 
viacvrstvové doplriujúcc sa fó lie - to vše tko 
by malo byť súčasťou učebnice hudobnej vý
chovy. ktorä by tak dostala cha rakter akéhosi 
pracovné ho zošita . Na obalovej doske učeb
nice by mohla byi malá . ncn;íročná ozvučen;í 
klavia túra . zo~trojená na princípe se nzorové
ho ovláda nia . Po moco u nej by žiaci okrem 
iné ho zbkali lepšiu predst avi vosť mcdzitô no
vých vziahov. rozvfjali svoje intonačné 
schopnosti . tvorili a hrali jed noduché harmo 
nické sprievod y k pics1'1am : p rípadne sa na 
učili zahrať. za~pievať nie ktoré takt y nczn<i
mcj znotovanej piesne ... Prečo hy nemohla 
byť súča~ťou učebnice hudobnej výchovy aj 
magne tofónová páska s nah rávkami hudby 
rôzneho žán ru . dru hu i posla nia . aj in; tru
me ntáln ymi sprievodmi k .. povin ným·· p ies
ňam'' Le n učebnice využívaj úce krcatfvne 
úlohy . p rogra my a postupy môžu rozvfjať tvo
rivé vlastnost i osobnosti . tak potrebné v našej 
spoločnosti . Die ia je tvor spontánny. zveda
vý. h ravý. Tie to vlastno sti treba rešpe ktovať 
i p ri tvorbe nových učebníc hudob nej výcho 
vy pre l. stupeň základne j školy. preto vý
bo rné. owedčcné prostried ky rozvoja tvo ri
vo~ti ako ~ú hudobno-tvorivé hry by nema li 
chýbať v žiadnej učebnici a metodickej prí
ručke hudobne j výchovy. Poskytnimc die ťaťu 
i pro,tredníctvom učebn íc výchovy možnosť 
uplatnenia je ho prirodzených ~chopnostf 
a vlastností : nech sa "'JX>ň na hod in;kh h u
dobnej výchovy h n'i. vymýšfa a vy užíva ~voju 
fa nt áziu . 

ELEONÓRA BARANOVÁ 

e l. medzinárodná kompozičná súťaž Alberta Ginasteru sa uskutoční v októbri 1993 
v Buenos Aires (Argentina). Súťaž dotovaná pre víťaza čiastkou USD IS 000,- je venO\'aná 
symfonickým dielam v trvaní 15-20 min. Onorená j e mladým autorom do 40 rokov zo 
v~etkých krajín, uzávierka prihlášok je 30. júna 1993. Súťaž organizuje a doplňujúce in· 
formácie poskytne: Fundacion Alberto Ginastera, Marcelo T . de Alvear 2371, S plso Dto 
"Do" , IU2 Capital Federal Republica Argentina, tel. 54-I-83-3SSI. 

24. marec 
SND Bratislava - W. A. Mozart - G. Ve rdi : 

Lux c t Requiem ( I'J.OO) 
SF Bratislava - A . Viva ld i. O. Rcspighi . 

G . B. Pcrgolcsi: Cape lla Istropolit ana . 
SFZ. L. Ághov;í . M. Bciíačkov<Í . dir. J . 
Krček (l 'J .30) 

SD Košice - P. l. Cajkov,k ij : Spiaca knhavi
ca ( I'J.OO) 

Stúdio Smer - A. Vladigcrov: Vlk a 'cd cm 
kozlia tok ( l 0 .00) 

Piešťany SLK. Kongrc,ov<Í hala - M . Pivka. 
klav írny rccit ťi l. Hiindcl. Bee thoven . C ho 
pin 

DJGT Banskú Byst rica. Bohém ;~ l- lub - Z a 
hranice s J . Mórym (IX. OO) 

25. marec 
SND Brat i~lava - G . Verd i: Ma~l-arn) b;íl 

( l '} .(Kl) 
DU Pi6ťany - Reprezentačný program ~ú

boru Lúčnica ( l 'J .(Kl) 
SK Košice. Stúdio Sme r - A. Chačatu rian . 

M . de Fa lia : Maška r;ída - Troj roh ý klohC1k 
( )(1.00) 

SF Košice - G . Fa u ré. J . Matčj . G. Bizc t : SF. 
J . Hrubovč;ík . dir . Yuc Long (Cína) 

DJ GT Ban,k;í By~trica - Rccit <il Jit ky Zclen-
kovcj ( I'J .!Kl) 

DJZ Prdov - Ko ncert ( I'J.()(l) 
26. marec 
SND Bratisluva - P. l. Cajkov,kij : Labutie 

jazero ( 1'}.00) 
SD Košice - A. Szirmay: Magn:íš Miško 

( l 'J. OO) 
DJ GT Banskú Bystrica - F. Lehá r: Vc,cl:í 

vd ova ( l lJ .OO) 
Bohé ma klub - Učiteľom z l;bky. ko ncert 

~tudcntov konzcrvat<Íria (l X. OO) 
27. ma rec 
SN D Bratblava - G . Verdi: Nablll:w ( l lJ.OO) 
SF Bratislava . Moyze,ovu 'ieň - Kom:ert 

v r;í mci roku baroka Anglil:ko v epoche ha
roka : Musica a ..: te rna . d ir. Ch . Med iam . 
L. Ande rson. soprť111 . GB 

SD Ko~icc - G . Ve rdi : Nabucco ( llJ.OO) 
Picšiany . Kongre,ov;í ha la - Po po ludnie 

s operou 
Orchester Ko mornej opery a SN D ( 15 .30) 

2X. marec 
Mirhach Brati, )ava - Nové b ratislavské t rio : 

Me ndelssohn - Bartho ldy- B. Mart inu 

e Koncertné aktivity orchestra Spevohry 
Divadla JoniiLí Ziibôrskeho, vymykiijucebo 
sa z ramca)eho hlameho poslania, vyvrcholi
li na prelome uplynulého a tohto )"Oku kon
certným turné v Taliansku. 

Toto umelecké teleso pod taktovkou ta
lianskeho dirigenta, v~estranne vzdelaného 
hudobníka Leonarda Quadrlnlho, profe~ 
ra dirigovania na Konzervat6rlu Cosenze, 
uviedlo na ôsmich koncertoch v dňoch 
29. U . 1992-S. l . 1993 proaram zostavený 
z populárnych diel P. l. ť:ajkovského (Ta
lianske capriccio, Kvetinový valčfk z baletu 
Luskáčik a pod.), d'alej známych intermezz 
z opier Leoncavalla a Pucciniho, ako aj z naj
známej~ích valčfkov J. Straussa ml. 

Jednotlivé koncerty sa konali väBinou 
v prekrásnych chrámových priestoroch miest 

"Takmer pred dvoma desiatkami rokov stál 
pri zrode nového slovenského profes ionálne
ho telesa - ~tátneho komorného orchestra 
Žilina, ako jeho dirigent. Snažil sa S\'Oje 
umelecké ideály vpísať do formujúceho sa 
ansámblu. 1\1 keď po niekoľkých rokoch 
opustil Ufdirlgentský stupienok, orchester 
sa nevytratll z jeho zorného poľa. Sledoval 
ho a dirlgentsky " nadtevoval". V minulej 
koncertnej sezóne sa znovu do Žiliny vrá-
tli ... " 
Tak začínal v čísle S rozhovor s dirigentom 
Eduardom Fischerom. Neskôr, až po vyjdení 
novín sme sa celkom neoficiálne dozvedeli, 

DJ Z Prešov - E. Kálmán: Cigá nska láska 
( l ~).(lO) 

Poprad MKS. sála MÚ - H usfový rccitú l P . 
Michalica . T . Gáal (17.00) 
J . S. Bach . J. Brahm,. F. Lchúr . F. Schu· 
bert . E. Satie 

2lJ. marec 
SND Brati~ lava - G . Verdi: Sila o•udu ( l lJ.OO) 
NS Bratislava - E. Ká lm;ín : Čard<išov;i prin-

cezná ( llJ.()()) 
DJG T Bansk;í Bystrica . Bo héma klub - Spe

vák na cestách ( l X.OO) 
Večer sG. Ovsepia nom 

DJZ Prc;ov - Staní komédia (l 'J .OO) 
Vy~né Ružbachy. SLK - ll u~fový reciuíl P. 

Michalica. ľ. Ga;í l ( I'J.!Kl) 
30. marec 
SND Bratis lava - V. Patejdl. B. Filan: Sne

hulienka a sedem pre tck;Úov ( l X.OO) 
DJGT Bansk;í Bystrica - G. Bizet : Carmen 

( IX.30) 

:l l . rT)a rcc 
DJGT Ban,k;í By,trica. Bo héma klu b - KM 

Swing (HUK l) 
S KO Ž ili na - Mozart . Dusík ( llJ .OO) 

SKO . J . Novot ný. H. Stolfovťl . J . Jon ;í~o
vá. Ľ. Ludha. J . Galia. dir. E. Fi~cher 

OJ Z Prešov - l lc ll o Dolly ( ll) .OO) 
l . apr íl 
SND Bratis lava - /\ . A dam: Giselle ( llJ .OO) 
S F Košice - Symfonický koncert . G . T intnc r . 

O . Ve i,( I'J .OO) 
2. apríl 
SN D Brati~ l a va - C. Mon teve rd i: Korunovťl

cia Poppey l. pre mié ra ( IY.OO) 
SD Košice - A . Dvo fúk : R u,alka. obnoven;í 

premié ra ( llJ .OO) 
3. apríl 
SN D Brati, lava - C. Monteverdi : Koru nov<Í

cia Poppcy (l lJ.OO) 
DJ GT Ban, k<Í Bystrica - G . Puccini : Ma

tlame Buterfly ( llJ .OO) 
4. apríl 
S K Ko~icc - A . Vladigcrov: Y.tk a sedem 

kozliatok ( 14 .30) 
5. apr íl 
SN D Bra tislava - G . Verdi : Traviata ( llJ.OO) 
NS Brati, lava - J . Strau,s : Cig:í mky barón 

( IY.OO) 
DJGT Bansk;í Bystrica - Vokú lny konce rt 

G'. Ovscpiana ( IY.OO) 
SD Košice - E . Kálmť111 : Card;gov:í prin

cezmí ( 19 .!)(1) 

6. apríl 
S D Brati, )ava - C . Mo nteve rdi : Korunov;í

cia P1>ppcy ( llJ.OO) 
DJGT Ban, kú By,trica - J . Su·au~~: Ci g;'111~ky 

barón ( l lJ .OO) 
7. apríl 
SN D Bratislava - M. N ičík: Sve tlo v tme 

(19.()(1 ) 
SF Brat islava - A . D vofúk : D . Siepkov~k ;í . 

L. Ághová. P. Mikulá~. dir. O . Len;írd 
NS Brat islava - L. Tolcsvay: Evanjel ium 

o M<irii (llJ .()(l) 
DJGT Banská Bys trica - A. D vof:ík : Ru~alka 

( l lJ .OO) 

v okolí Neapola - Caserte, Benevente, Mor
cone, Pompejách a l. - , pričom posledný 
koncert S. l. sa uskutočnil na predmestí 

Perugie v T01·giane. Na tieto koncerty nad
viazalo turné Prešovského komorného or
chestra, ktorého umeleckým veduclm je Jú
illiSSelčan, umelecký ~éf celej Spevohry 
DJZ: Komorný orchester na troch ko ncer
toch 6.-8. l. t. r. opiť v okolí Neapola, v mes
tách Taurasl, Salerno, Cava de' Tirreni, uvie
dol diela A. Vivaldiho, A. Corelliho, G. Mer
cadanteho a J. S . Bacha. Za dirigentsk )'IR 
pultom sa okrem Júliusa Selčana vystriedali 
talianski dirigenti Enrlco Volpe a Leonardo 
Quadrini. Ako sólisti sa predstavili taliansk i 
umelci huslisti Michelangelo Masova a Sal
vatore Teranova a vynikiijúci flautista SaTvit: 
tore LOmbard!. --

že dirigent Eduard fischer, práve ,, čase uzá
' 'ierky čísla, 22. februá ra zomrel. J e to ,·iac 
než krutá irónia, že aj v nasledujúcom čísle, 
v recenzii o jeho poslednom žilinskom ,~·stú

pení tento smutný fakt neevidujeme. Nie je 
to však naša cynická nevš íma,·ost', skôr sku
točnost', renektujúca realitu dnešn}·ch vda
hov ... 

K úvodnému citátu teraz môžeme dodať už 
len smutný dovetok ... Koncertom 22. januára 
sa navždy skončila spolupráca ~KO s t)·m
to umelcom, ktorý svojou prácou a umením 
obohatil s lovenskú hudobnú kultúru. 
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