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Zvýšiť či nezvýšiť?
Otázka pri11111 hamletovská, existenčná,
ktorá znie v podtóne v§etkfch protestov
a petfcif učiteľov základnfch umeleck f ch
§kôl. Lebo i oni, spolu s ostatÍ1j mi uči
te/iní, varujú... Určite oprávnene. Nuž,
ale- peňazf nieto. Máli sa každému, máli
sa v§etkf m. Napriklad aj poslancom. Oni
si v§ak vedeli pomôct' - a tf ostatn l, tf môžu
protestoval'. Veď máme demokraciu!
A v nej i peniažky sa gúľajú, kde sa im zachce. V údive nestačfme ústa zavriet', ako
sa pekne ukladajú- len na j ednu (z)bohat''úcu stranu. Zvy§ok, teda asi 80 %, si
z vf platy môže dovolil' zaplatil' akurát bf·
vanie a akú-takú stravu... Takže sa búrime. Slu§ne - veď sme Slováci! Pí§eme petlcie, organizujeme tiché demon§trácie...
Náprava akosi neprichádza- pellazí nieto.
Treba §etrit', racionalizoval', redukoval'.
Aj v §kolstve: od matersk ej ai po vysokú.
A zrazu v§etci majú po ruke pádne argumenty, prečo práve ich §kola, odbor, je nevyhnutná a bez nej nám z deti vyrastú samí trpáci...

W. A. Ammann pri

V tom učiteľskom mnohohlase akoby sa
stratil zmysel pre proporcionálnost'; niet
priorit, životne dôležité j e v§etko. Ale na
to ••§elko financie nie srí! Nebolo by teda
rozumnej§ie dohodnúť sa čo podporil', čo
udriat'?
A sme opiit' pri horeuvedenej otázke:
zvf§it', či nezvf §it'? Rozumej: rodičovský
príspe vok , ktorý sa z mesačných §tyridsat'
korún vy§plhal na sto§est'desiat. Celá hudobnfcka obec uni.~ono volá: nezvý§it'!
A dodáva, ie je to poplatok likvidačný,
pretože pri t oľk ej sume rodičia dietky odhlásia, nebude k oho učiť - a §kola sa zru§í.
Ja v§ak tvrdfm - zvf§it'. Práve s ohľa dom
IJa priority. Predov§etkf m som presvedčená, ie ti rodičia , k tori ochotne platia
i vyš§ie sumy Zll r ôzne jazyk ové, §portové
a neviem ak é krúžky , b;l i za drahé hračky
a módne oblečenie. iste podporia aj umeleck é záujmy svojic/1 deti. Na druhej strane. pre talentované deti zo sociálne slab§fch rodín j e tu možn osť znížil', či celkom
odpustit' §koiné.
čast' z dotácii, ktoré žiadaj ú ZUŠ-ky, by
som použila na zvý§enie úrovne hudobnej
výchovy na zákhrdných §kolách, kde sme
i doteraz ledva krivkali za európskym priemerom a j e predpoklad, že úsporné opatrenia z;1siahnu najskôr práve výchovné
predmety. A rozhodne nemôžem súhlasiť
s argumentom , že výberové základné umeleck é §koly (ktoré na v§tevr~je asi IO % detí)
saturujú nedostlrtočnú hudobnú výchovu
základnfch §kôl. Veď aj podľa európskej
Charty o hudobnej výchove, k torú sme aj
my prij111i, na z,1kladné hudobné vzdelanie
majú nárok v§etky deti bez výnimky, nielen tie nadané!

Dotácie patria iste aj konzervatóriám ,
b1.1dúcich profesionálov by mala muzikantskej obci leiať na srdci
asporl tak, ako výchova deti na ZUŠ. A už
dnes j e j :1sné, ie v rámci šetrenia prídu
konzervatoristi o povinný k/avfr, delené'
vyučovanie, ale najmii o k valitných externfch pedagógov.
veď k valit11á pripnll'a

A na záver: v celkom inom svetle sa j a vf
suma 165 Sk, ak ju porovnáme s poplatkom 3{)-50 000 korún, ktorý by mal podľa
nového vysoko§k olského zákona zaplatil'
ročne Zll §túdium každý poslucháč vysokej
§koly .
Teda, čo z vfšit' a čo nezvýšit'?
MARTI NA HANZ ELOVÁ

predná~ke.

Chvála husliaDJ ...
MARIÁN .JURÍK- .JÁN ALBRECHT
~

Čaro ped~gogiky spočíva v osobnosti pedagóga. Tak by sa dal stručne vyjadriť
dojem z pracovného snemovania pedagógov, ktoré sa konalo ako ll. ná rodný

kongres Eu rópskej asociácie učitcl'ov hry na sl áčikové nástro je (EST A) v dňoch
12.-14. februára t. r. v Dolnej Krupej.

Na prvý pohľad toto podujatie malo všetky znaky "trhovej" súčasnosti: nevyužitá
kapacita dolno-krupianského kaštieľa, ekonomické problémy strešnej organizácie čiže Slovenskej hudobnej spoločnosti, pobyt si každý účastník financoval sám,
zahraničných účastníkov "hmotne" zabezpečil sčasti z domácich zdrojov, sčasti
z prostriedkov európskej centrály ESTA, duša podujatia, prof. Mikuláš J elínek.
Dôležité však je, že atmosféra bola veľmi dobrá. Na podujatí sa zúčastnili početní
pedagógovia hudobných škôl, ale ~ seniori našej husl'ovej pedagogiky, ktorí sú
vždy otvorení názorom a skúsenostiam svojich kolegov zo zahraničia.
Kongres sa zača l viac-menej neformá lne
a to vydareným koncertom žia kov zo Žiliny
a Bratislavy, a prednáškou skúseného hu s ľo
vého pedagóga prof. Viliama Koľínk a, s ktorým si vo večern ých hodinách ú častní c i pobesedova li v s rd eč n e j diskusii.
Ústrednou témou kongresu však boli prednášky zauj ímavých zahrani č n ýc h hostí. Walte r Amadeus Ammann zo švaj č i a rs k e ho Bernu nás zauj a l svojím výkladom o pedagogickej metóde Am e ri ča n a Paula Roll anda. Vo
svojej za uj ímavej prednáške, bohato dokume ntovanej ukážkami , fi lmom i grafm i sa zame ral na objasnenie princípov a aktuálnosti
metódy Paula Roll a nda. Zdôraznil , že projekt výskumu Paula Rolla nda v r. 1968-1972
spája v sebe poznatky príbuzných vedných
disciplín a to fyziológie, kineziológie, kybernetiky a klasickej pedagogik y, s cicl'om zlepš i ť výučbu primá rnej pohybovej sféry v hre na
sl áčik ové nástroj e. Tento východiskový bod
podnie til - i naprie k Rollandovej skorej smrti
v roku 1978 - podsta tný rozvoj výu čb y
v Ame rike i v E urópe. V Rolla ndovej pedagogik e plat ia nasledovn é hlavné zásady:
- základy technických schopností sa koordimqú pomocou rytmlckopohybového tréningu.
- do hry na husliach sa prená~~ú pohyby,
a le aj predstavy, ktoré dieťa pozná a ovláda
zo svojho každodenného žh·ota a to podl'a
možností ako celok. Na reguláciu samovol'ných pohybov sa používa tzv. metóda "black

box", ktorá účinkuje neomylne na podvedomie žiaka.
- v~etky prvky techniky sa zavád~ú vel'mi

Kerstin Wartberg.

skoro pO'mocou ma lých krokov, aby sa hra na
nástroji pociťovala ako celok. .. atd'., atd'.
Naj väčš ím zážitkom bolo sledovať túto metódu na film ovo m materiá li , kde deti od útleho ve ku boli schopné tvorivým spôsobom
ov l á d a ť nástroj. Aby sme stru čn e charakterizoval i tút o me tódu, odcituj e me myšlie nku
F. M . Alexande ra, ktorú ako motto uviedol
W. A. A mma nn k svojej prednáške: "Celistvosť l'udského organizmu je nedeliteľná.
Jeho časti sú natol'ko pospájané v jednotu,
že každý pokus o zmenu v činnosti jednej
časti zaväzuje k zmene celku". Dôkazom faktu, že každou metódou možno dôj s ť k ciel'u,
bola prednáška nemeckej huslistky z Bonnu
Ke rstin W a rt be r gove j , ktorá pod názvom H udba a ko materinský jazyk- Suzuki·
ho cesta k výchove mladých inštrumentalisPo kračova n i e na 2. strane

Snímky M. Jurík
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tov, priniesla nové po hlady a mnžnosti vzd elávania. Ako mo tto w nj cj prcdn ;gky použila
slová japo n ~ k é ho pedagóga Sinichi Suzuki ho:
" Hudba účinkuje priamo na zmysly človeka,
sprostredkuje radosť, vzbudzuje tvorivé sily.
Hudba splija ľudí a je prameňom spoločných
zážitkov"••• Sinichi Suzuki je zaujímavou
osob n osťou svetovej husľovej pedagogiky.
Narodil sar. 1898'- dosial' žije - ako syn husliara , ale na husle sa za čal učiť až ako 17- roč
ný. Študova l v Nemecku , kde aj dlho pôsobil
do ko nca druhej svetovej vojny . Yo svojej
metóde vychádza z dokázateľ n é ho faktu. že
práve v predškolskom veku sa dieťa vie n ajrýchlejšie o ri e nt o vať pri vnímaní o ko lité ho
sve ta . Skúsenosti získané v útlom detstve
zostávajú hlbo ko vryté v duši dieťaťa a určuj(•
jeho ce lý ďal š í vývoj . Suzuki teda p rispôsoboval svoju metó du fyzi cko-psychologickým
skúsenostiam malých de tí, čo umožňuje za ča ť
s vyučovaním vo veku 3-4 rokov. Odtiaľ prame n í aj jeho základ ná idea materinského jazyka. Suzuki a tak isto aj p. Wartbcrgová.
kto rá niekol'ko rokov tLitO metódu študovala
v Japonsku - vychádLa jú L faktu. že dieťa sa
u č í rozprávai bez ak ých ko l've k po môcok.
imitujúc svoje o ko lie. Die ia samo urč uj e
tempo postupu .. . Podľa Suzukiho názoru sa
v útlom detstve aj v oblasti chápa nia a reprodukovania hudby dá predpokladať podobný
proces . V Suzukiho metóde sa prvé roky nepoužívajú noty. Di eťa sa učí hrať na nástroji
pomocou počúvania , pozorovania , imitovania, podobne ako keď sa učí hovoriť. Ďalš fm
dôležitým faktorom je individuálne a skupinové vy učova nie. Pri tej to metóde Suzu ki vyžaduje úzku spo luprácu rodičov , kto r! sa

vlastn e všc tt..o musia sanu nau č i(, aby mo hli
do ma pracovať s deťmi ... Aby pedagóg mo hol
vyučova ť Suzukiho metó do u, potrebuj e intenzívne školenie buď pri amo v tokij skej Suzikiho ško le, alebo v niektorom euró psko m č i
americkom ústave , ktorý pracuje podl'a je ho
metódy.
Po veče ri sa stretl i návštevn íci kongresu
pri o krúhlo m stole, kde sa rozvinula veľmi živá a podnetná diskusia trvajúca do no čn ých
hodín.
Ďalš ! deň sa konala p rednáška prof. Klausa
C. Sch norrenbcrgera , hudobníka a lekára
z Fre iburgu z Nemecka: Fenomenológia muzicírovania ako prevencia chorôb z povola-

nia hudobníkov". H lavné ciele prednášatcl'a
možno zhrnúť nasledovne: Používajúc pojem
" fen o meno ló gia" odvoláva sa na nemeckého
filozofa E . Husserla , ktorý pod týmto názvom
rozumie metódu myslenia. ktorá privádza
k ,.veciam samotným" . ,.Vec" hudby ako takej, m uzicfrovanie, ako aj hra na nástroji,
špecifi cky je činnosť integrujúca, v ktorej sa
kombinuje množstvo jednotlivých funkcií
zmyslupl ne a celistvo. Umelecký výkon hudobníka je teda výkonom integrálne-celistvým , spojením jednotlivých fu nkci í do urči
tého celku.
Takmer

v~ c tt..\ prcdn ;í ~ k v

uk áza li v Lho de

nárne zhromaidenie členstl'a združenia
ESTA, kde sa spomínala aktiYlta tohto zdruienla tak na Slol'ensku ako l " zahraničí,
o čom ná~ Jnlormol'al doc. Mikuláš Jelínek.
Hol'orllo sa aJ o problémoch, týJuúúcich sa
organizácie, pričom sa spomfnalo, ie, napriek l'eľkému záujmu a bohatej náYštemosti, bol počet učiteľoY základných hudobných
škôl menši, učitelia, pôsobiaci na yYŠšfch Inštitúciách boli " prel'ahe. UYaiol'alo sa aJ
o moinostlach finančného :njhodňoYanla
návštevnfkov kongresu v budúcnosti, v záujme lepšej aktMzáclc učltcl'ov základných

hudobných ustanol'izní. Rctrospektímy pohlad na činnosť zdruienla ESTA " uplynulých rokoch u.luízal, ie aktivita zdruienla ESTa mala stúpajúcu tendenciu. Okrem 1. a 2.
Národného kongresu sa konali rôzne semináre a kurzy. V ďalšej perspektíve je potrebné túto činnosť ešte rozšfrif a zlntenzfmiť
kontakt vedenia s členstl'om na celej rovine.
Seniori slovenskej husľovej pedagogiky A. Vrteľ, 8 . Warchal, A. Nemec. Snímka M. Jurik
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Zivot s rozhlasom·
K životnému jubileu

Oľgy

Odzganovej

Keď sa pred vyše trid"atimi rokmi začínala form ovať

rozhlaso vá hudobná publicistika ako špecifický žáner , patrila prom. pe d. Ofga Odzganová k jej
prvým prieko pníkom. Dô kazom toho bola výrazná
a zaujímavá hudobná pro fi lácia M od rej vlny, ktorá
vyplnala piatkové večery pre mladých celý rad rokov. V pamät i tých , ktorým bola určená , dodnes ožívajú spomienky na zlatý vek Modrej vlny,
kde- po kiaf ide o hudbu - pôsobila Ofga Odzganová svojou ci e ľaved omou d ramaturgio u so širokým
informač ný m spe ktro m a prft'ažlivou fo rmou 'o pracovania na vývoj a formo vanie umelecké ho •kusu
mladých zvlášt' pozitívne.
Druho u. d ô le žitou e tapou jej rozhlasovej práce
hudobnej redaktorky- publicistky bo li ro ky pôsobenia v redakcii symfo nickej , o pe rnej a komo rnej
hudby. Odzganovský tvorivý ruko pis nieslo vtedajšie Hudobné spravodajstvo i pravide lné priame prenosy koncertov Symfo nického o rchestra Slovemké·
ho rozhlasu , Slo venskej fi lharmónie a ďal š fch ko ncertných podujatí, vždy oz vl :\ št ň o vané rozhovormi
s interpret mi, skladateľmi , muzikológmi či organizátormi . V tomto s me re je nezabudnute ľn á jej tvorivá pracovná zanie tenosť v mno hých ročníkoc h
Bratislavských hudo bných \lávností. N aj mii v se·
demdesiatych rokoch to ho lo ' lávne a veľké obdo bie
nielen samo tného festivalu. ale 7Íil>luhou Ofgy Odzganovej aj je ho pretran, turmo vanie sa dn rozhla, ovcj podo by s ďal e ko si ahly m úč inko m . Ťa ž k o spoč í
tať jej s e ntuziazmo m realizované rozhovory, re po rtáže, besedy s osobnos ťa mi hudobné ho živo ta - domácimi i zahrani č nými . kto ré prostre dníctvom é teru zanechali trvalé stopy v raste hudobnej kulturnosti širokej poslucháčskej o bce .

s nedávnym p rejavom Sira Yehudina Menuhina , že sa vývoj pedago giky a didaktiky sl áči
kových nástrojov , ako i hudby vôbec, vzďaľu
je od mechanických metód . Usilujú sa skôr
dívať na fe nomén h ry ako na úzko súvislú oblasť najrôznejších parametro v, bez oddel'ovania napr. pohybo vých elemento v, zásad držania nástroja, od celkového muziká lneho obzoru . V ýsledky, ktoré sa dosiahl i v posledných d esa ťroč i ach , jasne dokladaj ú správnosť
tohto prístupu , ktorý sa v rovna kej zreteľn os
ti odzrk ad ľoval v pohľade Dr. Schnorre nbergera na úko n inštrumentálnej h ry. Z ce lko m
inej oblasti , inšpiro va nej fc no mcno logickým
prístupom v čín s kej medicíne , dospel autor
k zhodným uzáverom ako ped agógovia a ich
metódy , o ktorých sa na ko ngrese hovorilo.
Kongres, ktorý sa kon či l v nedeľu poobede, poskytol veľké množstvo zaujímavých postTehov a pozna tkov, k to ré , iste obohatia
v budúcnosti ped agogick(J činn osť č lenov
združenia ESTA.
V rámci kongresu sa konalo aj yýročné ple-

...

..-

Tretiu e tapu rozhlasové ho pô~obe ni a Ofgy O d zganovcj akoby pred určila jej za ni ete no~ť pre s pravodaj ~ké a publicistické fo rmy. V lllavncj re dakcii
sp ravodaj ~tva našla priestor pre ich uplatnenie v širšom kultúrno m a ume lecko m spektre.
!loci Ofga Odzganová uk o nčila svoje pôsobenie
v Slovensko m ro zhlase pre d tromi rokmi, nc~k o nčil
sa v z ťah k to mu, k čomu i na pôde rozhlasu mala
najbližšie. Ako zlatá symbo lická niť ide ďa l ej jej životo m s pä tost s Brati sl av~k ými hudobný mi s lávnosťa m i, pre kto ré pracovala- a ako vžd y, s mladistvým
e lá no m aj v priebehu osta tné ho roč níka festiva lu.
ZDENKA BERNÁTOV Á

Blalaolel4m.

• l'o tÍ\(1(•\nom \hurt)idcnnmnumdcckom /IVllfdc • JóiJlun,ku ' " 16. ft•br uarn 1. r. Hatil domm on·ht•\kr ~ft)>cn•ká filharmónia. l ilhnrmunlci natmutu "' \tHtnm jOIVI>n,l.omtlltnť (od r. IIJHU) udnkm :tli nn
15 koncertoch • dc~iotich '''n:lmu)ch nu.• ,hkh .lapmt,ka, 1 lolw 11!il' l.oncl'rlm bulu pri~tntll • tokiu.
O númoriadnom 1áujme o ná\ ort"hc~tt"r ~-.~dét i to, /c mt jednom k<IIII' I'J' IC bulu \Id~ ukulo 21100 po,lut"hnčm·, cclko•c na•\tnilo k11nccrt~ ~~ a\i JO thtc ná>\tCHtikm. Ort'lt<''lt·r >)\1\IJIO•lll pod takttnlum "ojho
~éCdlrigcnht Ondreja l.cnárda a /dcnl.a k.u,lcr••· \pttluuc:inkm a lija(l<>ll'kí "ili,ti. J>rn~ram, podla puliuda•ick jupon\k.cj agentú~. t•orili diťla HcNhn\t'na. J)wrulut, ~ml'lanu 11 japumkt·hn ,J"Iudutt·L• \!.iru
:\-lb<l\hlho. ~pokojm"f japun\k~ch U\poriadatclol 'nn\im on:h4'\lrnm ,,j udrttjl' i P•>~•uni~ nu npä tm né
účlnktnanlc • r. 1995, fcntor111 l '" \klndbou 'l"'~"'kliho autw·u 11 Jh•'> imi \é>lhtnmi. l'rij,•nu•<· j(· uj knnštutO\Ilnic, /c 1.á.iar.d mul pre l ilharmónlu i •lrutn) lwmcrč n) prílul\. l'odrobmi r1•porl:tr 1 pub, tu ~lmt'la
skej fllharmtínic , .Japon~ ku 1 pera jej riaditel k) Dr. \. RajtcrOH j princ\icm~ • niektorom 1 najblii\kh
·čísiel UZ.

7. aprťl
SND Bratislava - N . ičí k : Svetlo v tme. taneč né
divadlo ( 19.00)
SF Bratislava - A. Dvofák: Re kvie m (19.30)
SF, SFZ, L. Ághová - soprán. D . Slcpkovs ká- alt , B. Craft - te no r , P. Mi kuláš- bas, di r.:
O . Le ná rd
NS Bratislava - L. T olcsvay: Evanjelium o Má rii
( 19.00)
~D KoJiee - A . Szirmay: Magnáš Miš ko ( IO.()(J)
DJZ Pre§ov - J. Herma n: He llo, Do lly! (1 0.00)
S. apríl
SND Bratislava - C . Mo nteve rdi: Korunovácia
Po ppey ( 19.00)
SF Bratislava - pro gram ako 7. a príla
NS Bratislava - L. To lcsvay: Evanje lium o Má rii
( 19.00)
~F Ko§lee - J . Haydn: Sede m po~ lcdných \lov ~pa
site fa ( 19.00)
SF, D . J a mrich , dir.: Ľ. . Rajter
9. apríl
NS Bratislava - L . To lcsvay: Evanjel ium o Márii
( 19.00)

IO.

aprťl

SND Bratislava - V. Patejdl- S. Filan: Snc hulie nk<t
a sede m pre te ká rov ( 11 .00)
ll. apríl
Mirbach, Brallslava - Ko mo rný ko ncert Spol. slov.
skl. ( 10.30)
NS Bratislava - l . Stra u~~: C igáns ky baró n (I 9.00)
U . aprťl
DJZ Prdov - F. Le há r: Cigánska láska (19.00)
13. april
NS Bratislava - L. Davis : Gra nd ~otel ( 19 .00)
~D KoJiee - O . Verdi: La Traviata ( 19.00)
DJGT B. Bystrica - O . Ve rd i: Aro ldo ( 19.00)
Kúpeľmi dvorana T. TepUce - h us ľový recitá l - L.
v. Bee thoven, J . Bra hms ( 19.30)
P. Michalica- huslé, T . Gaál - kla vír
14. aprťl
NS Bratis lava - L. Davis- R . W right - O . Fo rrest:
Grand llo tel (I9.00)
~D Ko§iee - Po poluška ( IO.()(J)
MKS Žiar nad Hronom - J . S. Bach, C. Franck,
A . D vofák (19.00)
P. MikulM has. K. Hantelová organ
Bojnice r. k. kostol - J. Haydn: Sedem slov Vykupitcfových ( 18.1)())

.6. J.
POCT.Aft

GU''7~J'I'::'I.'W
LA-11' ~
uverejnení nekrológu

Dodatočne, po
~u0111auslovenskej~~lyJ~nkyGuzmej,
$1Ue ~a~vede1i,.že v Janwbi 1992 u~lilo jej

~níct\'0 SlovenskeJ hudobnej spoloč-

MARIÁN J U RÍK - JÁN ALBRECHT
IS. apríl
SND Bratislata - .1. Offt•nbach . lloffmannnvc poviedky ( 19.()())
SF Bratislava (DU Pieš ť•m y)- A . Corclli , O. Tart ini, A . V ivaldi , O. Ros~ ini , O. Rc~pi gh i ( 19.()())
SKO, um. vcd. B. Varchal , M. Vacck- husle
NS Bratislava - L. Davis R . Wright- O. Fo rrest:
Grand Ho tel (19.00)
Stúdio 11. SR - Koncert Sp. 'lov. fo lk lóru (17 .00)
~KO ŽIIJna
Ch. W. G luck, L. Bocchcri ni , .1 .
Haydn ( 19.00)
SKO , R. H arvan - violonč . , dir.: F . La mprccht
(SRN)
DJZ Prdov - J . Herman : He llo, D olly! (10.00,
19 .00)
Starý Smokovec (Hud. jar) - P. I. Čaj kovsk ij,
F. C ho pin ( 19.00)
S. Čápová- Vizváryová- klavfr
16. apríl
SND Bratislava - W. A. Mo?art-0. Verdi: Lux ct
Requiem (19.()(!)
SF Bratislava - J . H aydn. L. Bcrrio, B. Bartók
(19.30)
SF, ll . P. Ste nzel - klavír, V. Ste nzcl klavrr,
dir.: B. Režuch<t
NS Bratislava - L. Davis- R . W right- O. Forrest:
Grand Ho tel ( 1 ~ .00)
DJGTB. Bystrica - F. Lehár: Ve.,clá vdova (19.()(!)
DJZ Prdov - F. Le hár: Cigán\ka l á~ka (19.00)
Trenčín (Galéria M. A. Bazovského) - J. S. Bach.
F. Schube rt , J . Brahm,, E. Sucho•' (19.00)
P. Michalica- husle, T. G a<\1- klavír
18. apríl
Mirbach, Brallslava - Ko ncert Sp . kon~ um.
( 10.30)
SF Bratis lava - Hudobné ná•.troje zblízka, bicie
nástro je ( l l .IJO)
~O Košice (~tú dio Smer) - S. Prokofiev: Peter a vlk
( 14.30)
19. april
SND Bratislava - A . Dvofák: Rusalka (19.00)
~D KoJiee - Mascagni-Lconcavallo: Sedliacka če~ť,
Ko medianti (l 0.00)
~túdio S mer - S. Prokofiev: Pe te r a vlk ( l 0.00)
DJZ Pre§ov - F. Lehár: Cigánska láska ( 19.00)
Malacky, kostol (HJ) - A . Prcdmerská-Zúriková- o rgan, l I. Sto lfová-Bantlová- alt (17.1>0)
20.april
SND Bratl,lava - C. Mo nteverdi: Korunov~cia
Poppcy (19.00)
NS Bratislava - J. Strau~.,: C'igan~ky barón- org.
predstavenie ( 15.()())
~D KoJiee - E. Ká lmán: C'ardá~ová pnncezná
( 19.()())
21. apríl
SND Bratislava - V. Patejdl B. Filan : Snehulienka
a sede m pn:tc ká rov ( i 1.00)
SF Bratislava - J. Sibelius, E. ll . Gric g, E . A . Berwald ( 19.30)
SF, S. Zambo rsk ý - klavír, dir.: O . Lenárd
~O Košice - Po po luška ( 11 .00)
A. Dvofák: Rusalka ( 19.00)
Pldťany (Kongresová hala) - W. A . Mozart (l ') .30)
O rche'>tCr Ko mornej opery, S. Grznárová . dir.
M Vach
Hloho1ec (Empírové diva dlo)
W. A Mozart.
A. Dvoi ilk, l ZelJenka, A Moyzc~ (l!UO)
Moyzc,ovo kvarteto
·

Gnzová Predsedníctvu SHS ďakovný li~
;i ktorom sa plšc. "Neuverite, ale V.aie slov
~pre .u fascln..téd yfzum. Tu,
dilll'lwf 18 eeeá u al dostalo UZIUUiia
~ o6oraeJ •udobnej slovenskej
ltltlide... Skodn, o rom to akte sa hudohn

u

:nóstl Cest'né Uti'lanie a plaketu. Zá výrazný
verejnosť nedozvedela v prfhodnej chvíli.
podiel na interpretácii a tfrení slovenských
udnvých.piesnt
ji..l.292 zaslal~p.l~~.~,~.~.a__ _ _.L..-_ _ _ _ _ _ _~ - ~
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ROZHOVOR

ĽUBICA RYBÁRSKA: Spev je odrazom spevákovej duše
lpetftora. Obyčajne j e to postava v pozadt,
o ktorej sa vera nehovori. Aký význam pripisujete korepetftorovi vy?

Pred piatimi rokmi sme uverejnili celostránkovú reportáf z Pavarottiho speváckej súfafe vo
madelftl. Hlamou postavou, okrem vel'kého maestra, bola v nej ml"' slovensU sopranistka
l:ublca Rybánka, ä!nt'Vá vlfazka tejto súfafe, ktorej hviezda práve zatfnala stúpaf na speváe-.
kom orbite. Pit' rokov je dosf dlhý tas a je to !ý také malé jubileum, kedy sa m6te l trochu
bllanc:ovaf, l troc:hu spomlnať. Ale naozaj len trochu, lebo tublca Rybánka je eite st4le vo veku,
kedy sa hfadf n!ýmä dopredu a n!ývyUie méty mMu elte chvlru pofkať. Uf dnes je viakjasné11
le aovli hviezda spred piatich rokov neznamenala lén n~le vzplanutie meteóru, ktorý vúpäti
, zapadol a zhasol, ale skutočný zrod novej supemovy, pevne usadenej na svetovom opernom

- Veľmi veľký. Mal by to byť jeden z najdôležitejších spevákových spolupracovníkov.
Moj ím korepetftorom je už od začiatkov mojej profesio nálnej karié ry Jozef Malík. Je to
moja pravá ruka, zrkadlo , ktoré citlivo reaguje na každú chybičku . Všetci veľk í speváci
majú svoj ich stálych korepetftorov a systematicky s nimi pracujú . Aj ja, keď nemám predstavenia , ven uj em sa zdokon aľova niu môj ho
vokálne ho prejavu a neodmysliteTným partnero m je mi pri tom môj korepetítor. Chodí
so mnou aj na hodiny k prof. Hallovi a je to
práve o n, ktorý má za úlohu st rážiť potom
všetky moje h:íklivé, kritické miesta a usmerniť ma v ďals.:j práci.

nebi.

V tom roku 1988 bola tublca Rybánka elte sólistkou opery SND, o d'allie tri roky sa rozhodla
pre mofno riskantnejl lu cestu spevéfky bez pevného angalmán. Takmer na dva roky sme ju
potom akosi stratili z dohfadu a len útrikovlte sme sa dozvedali o jej llspechoeh na popredných
operných sdnach. Koncom minulého roka vlak lltlnkovala v Bratislave na vydarenom koncerte
slovenských laurelitov Pavarottiho sút'afe a t.aaatkom tohto roku sme ju mali oplf motnost
potut na slávnostnom koncerte v opere SND. V &se nálho stretnutia ju tekalo rite hosťovanie
na doskách SND. Zaujimalo ma teda, ti sa s ňou opiť budeme stretlivaf v Bratislave tastejile,
pripadne čl neuvatuje o svojom nlivrate na našu prvú opernú scénu.
- Na svoje zač i a t ky v Slovenskom národnom divadle spomínam vždy s láskou . Zažila
som tam vera krásnych chvrr, najmä za pôsobenia šéfdiri genta Ondreja Le nárda a operného šéfa pána Juríka . Bolo to obdobie veľm i
dobrej d ramaturgie a myslím , že väčš ina mladých spevákov si vtedy vážila možn osť vystupovať na doskách opery SND, čo sa prejavovalo i v prístupe k práci. Pamätám sa , napríklad , že by sme sa boli doslova hanbili
prísť na skúšku k pánovi dirige ntovi Frešovi
s nenaštudovaným partom. Zdá sa mi , že te nto pocit zodpovednosti sa dnes akosi vytráca.
Možno to súvisí s nedostatkom veľk ých osobností , pri ktorých by mladí speváci , ale aj dirigenti či režiséri mo hli ďa l ej r ásť. Ale späť ku
vašej otázke ; momentálne mi vyhovuje byť
v slobodnom ·povolan!, myslím si, že mám
takto oveľa väčšiu m ož n nsť umeleckého rastu. Samozrejme, to nezname ná, že ne prídem
rada h osťovať do Bratislavy, ak to len trochu
bude možné. Ko niec-ko ncov žij em tu a mám
tu aj svoju rodinu .
- Znamená to, že by ste neurobili výnimku
ani v prípade ponuky na stále angažmán do
renomovaného európskeho operného domu?
- S kutoč ne to teraz nie je pre m ňa ve ľmi
výhodné. Bola by som tak príliš dlho mimo
domova - a mám osemročného syna, ktorému sa treba tiež venovať, ale predovšetkým sa
prikl áňam k názoru, že treba robiť skô r menej, ale zato kvalitných projektov. A to by sa
mi v prípade stáleho angažmán nedarilo reali zovať. Myslím si, že naštudovať dve veľké
inscenácie za ezónu je optimálne, ak sa chce
spevák na ro lu dosta toč n e a kvalitne pripraviť. Teraz napríklad inte nzívne pracujem na
postave Abigaille z Verdiho Nabuccá , ktorú
spievam na tohtoročno m bregenskom festivale. Skúšky n aň zač ínajú už 16. júna . Výborne
obstáť na tomto známom medzinárodnom
podujat! je pre mňa ve ľmi d ôležité, nak oľk o
z to ho vyplývajú ďa lšie zaujímavé projekty
v rokoch 1994 a 1995.
- Každ ý spevák má svoje blizke i vzdialenejšie, možno i vysnívané a nedostižné méty.
Cesta k nim je málokedy priamočiara a nie každému sa podarí dosiahnuť ten najvyšší vrchol.
Aká bola, resp. je, vaša "cesta za slávou"?
- Pre mň a to u najvyššou métou je Metropolitan opera v New Yorku. Zat i aľ som pôsobila predovšetkým v nemeckých teritóriách.
V Stuttgarte , Frankfurte, Z iirychu , ale aj
v parížskej a flámskej o pe re; aby som spomenula aspoň tie najvýznamnejšie ...
- Zoberiete každ ú rolu, ktorú vám ponúknu, alebo máte svojho favorizovaného autora
či postavu?
- Obľú bená je väčšinou tá postava , na ktorej práve pracuj ete. Te raz je to ťažký a nároč
ný part už spo mínane j Abigaille. Mojím výluč ným záujmo m sú však v najbližšom období
Verdiho o pe ry, ktorým chcem nate raz ost ať
verná. V s účasnosti n ajčastej šie spievam
Amé liu z Maškarné ho bálu a Leonoru zo Sily
osudu . Na budúci rok ma čaká naštudovanie
Leonory v Trubadúrovi. Spevák by však mal
dobre po znať svoje možnosti a n eprijať rolu ,
ktorá nie je vhodná pre jeho typ hlasu . Mojím ešte študentským snom je Lady Ma c~eth .
K tejto role sa však chcem dopracoval postupne a nie veľmi rýchlo , s n á ď tak o sede m-osem rokov.
· - Va~ intenzlvnejšie hosťovania v zahranič í začali vlastne až po vašom víťazstve na Pavarottiho súťaži. Myslite si, fe súťaf j e vždy
ten správny odrazový mostik pre medzinárodnú ka riéru? Nakoľko toto vft'azstvo ovplyvnilo
váš ďal ší umelecký vývoj ?
- Víťazstvo v reno movanej s úťaži je určite
pre mladého speváka významným kfúč~m na
otvorenie tých správnych dve rí. Treba Sl však
vybrať i správnu s úťa ž. Hoci ani umiestnenie
na významnej med zinárodnej s úťaži neotvára
tie dvere automaticky. Je len predpokladom
a závažným odporú čan ím na predspievanie.
Mladý spevák musí vždy preds pieva ť a až potom sa vedenie opery rozhodne , či ro lu de finitívne dostane.
- V Pavarottiho sút'aži ste boli po Jozefovi
Kundlákovi d ruhou slovenskou laureátkou ,
v minulom roku sa víťazom stal Martin Babjak. Viacer! slovenskí speváci majú medziná-

rodné renomé. Možno teda hovoriť o fenoméne slovenskej vokálnej školy?
- Talenty sa rodia všade na svete, hoci slove n č in a je zrejme pre spev priaznivá reč, dobrc formujúca vokály. Samozrejme, významnú ro lu vo vývoj i speváka hrá pedagóg v kladnom i zápornom zmysle . Dobrý hlas je
však predovšetkým vec talentu , nadania znásobeného veľkou drino u.
Spevák musí byť predovšetkým osobn osť. S vysokou inteligenciou a hlasovou kultúro u. Samozrejme, základ je krásny hlas,
resp. hlas, ktorý je schopný ďa l š ie ho rozvoj a.
Ale jedno u z najdôležitejšfch vlastností je
práve inteligencia . Ned á sa povedať , že spievam len srdcom ... je to predovšetkým mozog,
teda rozum, ktorý je hlavný m korektorom .
Spev je o drazom spevá kovej duše. Okrem toho le n inteligentný spevák si dostatoč n e uvedomuje , že musf stále na sebe pracovať; nevysta čí so základom , ktorý mu dala škola .
Veľa robí aj divadelná prax, stretnutie s umeleckými osob n osťa mi , dôleži té ale je dokonale zv l ád nuť bclcantovú techniku. Bez nej nemôžete kvalitne sp i evať ta liansku operu. Bez
zvládnutia belcantovej techniky nemá spevák
sancu dosta ť sa až na absolútnu š pičku . Všetky n aj väčš i e spevácke hviezdy sú majstrami
be l ca nta. Žiaľ, d nes sa snáď na prstoch j edne j ruky dajú z rá t ať vokálni pedagógovia,

- Ak sme už spomenuli korepetftora, ako
sa vám spolupracuje s ostatnými dôlefltýml
" mufmi" okolo operného divadla - s refisérom a dirigentom? Ste typ, ktorý sa nechá
viesť, alebo sa snažfte presadiť svoju koncepciu?
vanie, celkovú koncepciu a výstavbu jedno tlivých partov.
- Mnoh l speváci v životospráve i v príprave
na vystúpenie dodržiavajú rôzny " rituál",
majú zaručené recepty na zachovanie hlasu;
existuje množstvo povier či poloprávd, ako
tento krehký l'udský orgán čo najlepšie rozvinúť či chrá niť . Ako sa pripravujete vy, patríte
tiež medzi túto kategóriu spevákov?
- Ž ijem úplne no rmálne a na žiadne záprostriedky č i formulky neverím. Na
druhej strane to nemá ni č s po l očn ého s nutnosťou dodržiavať určitú disciplínu.
zračné

- Akým spôsobom pristupujete k štúdiu
novej úlohy a ako vyzerá deň " D"?

- Záleží aj na tom , či študujem cetk/m novú rol u, alebo le n oprašujem staršiu úlo hu.
A k sa jedná o postavu už naštudovanú, pri
dlhších časovýc h intervaloch medzi jednotlivými predstaveniami musím as poň d va týžd ne pred vystúpe ním spolu s mojím ko repetí-

- Predovšetkým : ideálny dirigent by mal byť
predovšetkým odborník, profesionál, ktorý
rozumie svojmu remeslu , ideálny režisér by
mal byť v prvom rade milovnlkom opery.
Pri talianskych operách upred nostň ujem klasickú réžiu . Nemám rada rôzne avantgardné,
súčasné p retlm oče nia. Mysllm , že k starému
obrazu patrí i starý rám. V opere by mala dominovať hudba a spev , úloha režiséra, akok oľvek významná , by mala byť podriadená
predstave d irigenta a predovšetkým samotného autora.
- A odpoved' na otázku spevák versus dirigent, resp. režisér ?
- Pri štúdiu roly je dô ležitá už prvotná individ uálna príprava. Nes t ačl prísť na javisko
·a ča kať na režisérove pokyny. Každ ý spevák
by sa mal hneď od začia tk u sn ažiť vni kn úť do
postavy čo naj hlbšie. Preč ítať si čos i o histórii
doby, v ktorej sa príbeh odo hráva , získať čo
najviac info rmácií o samo tnej postave, o jej
psychológii , charaktere a vych ádzať z toho už
pri čítaní nôt, modelovaní fráz . Myslím si , že
spevák by mal mať svoj u rolu už pred vstupom na javisko nato ľko vnútorne zažitú a vymodelovanú, že si svoju základnú koncepciu
dokáže obháj i ť i pred odlišnou predstavou režiséra , resp. dirigenta. Mlad ý, začínaj úci spevák však po trebuje spo lu pracovať s veľkými
dirigentskými osobnos ťami. Len pri nich sa
môže ďa lej rozvíjať a rás ť. A týka sa to nielen
spevákov, ale i mlad ých dirigentov. To je,
ži a ľ , veľký problé m aj našej opery. Možno ,by
stálo zato , urob i ť radšej me nej nových inscenácii a pozvať as poň na jedno naštudovanie
niektorého z vynikajúcich svetových dirigentov. Je to nezaplatite fná investícia, ktorá by
stála i za pozo rn osť napríklad Fondu Pro Slovakia Min iste rstva kultúry.
- Doteraz sme hovorili Iba o opernom di·
-vadle. Neláka vás však intenzlvnejšie i koncertné pódium?
- Samozrejme. Milujem veľké oratoriálne
diela , je to jedna z mojich veľkých lások. Či
je to Dvoi'ákovo Requiem , Stabat matc:r,
Verdiho Requiem , Bethovenova 9. symfóm a.
S Missou Solem nis som prešla takmer celú
Európu.

- Ačo piesňový recitál?
tublca Rybárska s Petrom Dvorským v Sile osudu G. Verdiho na scéne opery SND
Snímka: K. Mare nč i nová
ktorí túto techni ku dokážu dokonale' naučiť.
Ostatní, a sú ich stovky, sú rôzni šarlatáni.
- Akú šancu má potom v takejto situácii
náš spevák? Kde ste napríklad vy študovali
umenie belcanta?
- Najprv doma - na ko nzervatóriu v Ž iline
u prof. Sestákovej a potom na VŠMU u prof.
Stracenskej. Získala som solídny základ , na
ktorom som mohla ďa lej budovať. Spevák nesmie prestať na sebe p racov ať ani po skonče ní
školy a ak jeho uč i t e ľ mu už nemá čo dať , musí sa pok úsiť z ískavať ďa lšie vedomosti od iného ped agóga. Ja už ro k beriem hodiny u sláv:
neho učiteľa bel canta De nmsa Halia, kto ry
žije v Be rne a žiakov má z celé.ho sveta , medzi
nimi i veľké operné osobnosti.
- Predpokladám, že nebolo l'ahké sa k nemu dostať...
- Predovšetkým mi pri jedno m predspievaní v Taliansku odporu č ili náj s ť si dobré ho
pedagóga a zdokona li ť sa v be lcantovej technike . H ľad a la som vhodný typ najmä prostredníctvom môj ho agenta. Dnes si myslím ,
že naša voľba bo la veľm i úspešná. Pán Hall
odkryl nové možnosti môjho hlasu , pomoho l
mi zásadne z me niť techniku spievania . Tóny
tvo rím s oveľa me nšou námahou , ľahko sa
dostanem na výšky ; pomohol mi nielen
s technikou spevu, ale študujem s ním i frázo -

to rom na parte inte nzívne pracovať, vyčisti ť
ho od starých "nánosov" , dô kladne prepracovať každý detail , spolu p remýšľa m e , ako
čo-to ešte vy l e pšiť. Až po takejto inte nzívne j
práci príde d eň predstaveni a , kto rý síce nemá
tiež žiaden rituál, ale snažím sa vted y oddychovať, dobre sa vy spať a sústred i ť sa vý lučne
na večerné ú či n kovani e.
- Aký by mal byť podl'a vás optimálny popredstavení pre j edného speváka do mesiaca?
čet

- Z môjho hľadiska sú to asi štyri predstavenia. Ak sa však pripravujem na novú , vä č
šiu produkci u, ktorá trvá aj dva-tri mesiace ,
je príprava oveľa nároč n.ejšia. Najmä skúšky
na javisk u, to znamená asi tri týždne pred
premiérou , sú nesmierne n ároč né a vyčerpá 
vajúce. Vtedy všetok môj vo ľn ý čas zaberá
štúdium roly: môj dc11 je rozdelený na skúšky
v divadle, na ind ivid uálnu prípravu s ko repetítorom , "do faďova n ic " proble matických
mi est a poto m už len čo najdlhší spáno k. Trochu vo ľnejš i e o bdobie nastáva až po premiére. ,Vtedy si nájde m čas aj na relaxáciu;
najradšej chodím na prechádzky do prírody,
túlam sa po meste a po obchodoch.
-

Niekoľkok rát

ste spomenuli svojho kore-

- Už dlhšju dobu mám v pláne pripravi ť si
jede n kvalitný celovečern ý pi es ňový recitál.
Myslím si totiž, že je veľmi dô ležité robiť aj
ko mornú tvorbu, žiar, ostáva mi na túto prácu veľmi má lo času. Postavenie takéhoto recitálu nie je to tiž krátkodobá zá l ežitosť .
Vybrať si po vokálnej , výrazove j i dramaturgickej stránke optimálne piesne je podľa môjho odhadu otázka približne dvo ch rokov. Nároč n á je už tá prvá fáza - správny výber piesní
a autorov. Zatiaľ mi je z p i esň ovej literatúry
bližšia viac talianska , prípadne španie lska
proveniencia, než nemecká.
- Máte v repertoári aj slovenskú tvorbu?
- Spievala som v opere SND

Su choňovu

Krútň av u . Bola to moja absolventská práca
a veľmi som si postavu Katreny obľúbil a. J e

to krásna slovenská deva , páči sa mi dramatický náboj , ktorý má táto postava i celá opera. Ž iar, zo slovenske j hudby, ak nerátam
Milk u v te levízno m Já11ošfkovi, je to asi všetko. Ale mimo'riädne 'o bľubuj em piesne M .
Schneidra-Trnavského .
- Verím, že sa

Ľubici

Rybárskej podari

reali zovať postupne všetky svoje plány a dos i a hnuť i tie vysnivané méty. Má na to v~tky
predpoklady: nielen jedinečný hlasový fond,
ale aj inteligenciu , zdravé sebavedomie, cieľa
vedomosť a najmä zmysel pre náročnú poctivú

prácu. Držíme jej palce!
Pripra vila : MARTINA HANZELOVÁ

KONCERTY

Medzi najaktlvnej šie a dramaturgicky stabilizované novovzniknuté spoločnosti v súčasnej Bratislave patrí Francúzsky inštitút.
K j eho rozsiahlym kultúrnym a pedagogickým aktivitám patria aj pravidelné koncerty,
realizované s vlastnými dramaturgickými
i ekonomickými prostriedkami. Poriadajú ich
predovšetkým pre svoj ich aktívnych členov ,
ale i pre bežných záujemcov. Takéto kultúrne
podujatia stávajú sa v pod state súčasťou spol oče n ského života Francúzov, žijúcich u nás,
alebo našich , ktorým uča roval a táto krajina
so svojou bohatou históriou a kultúrou . Pravidelné m esač n é vystúpenia francúzskych h udobníkov v Moyzesovej sie ni prinášajú pre
nás predovšetkým dramaturgicky zaujímavé
sondy do fran cúzskej hudby, najmä starších
obd obí. l keď interpre t ačne zachovávajú
slušné niveau, nie sú to špičky svetových
pódií , ale poskytujú pohľad na kvalitnú úroveň bežnej koncertnej praxe tejto umelecky
i historicky prebohatej krajiny.
Koncom minulého roka veľmi pôsobivo vy-

Večer

gitarovej hudby

O tom, že gitarový koncert ne naplní le n
auditórium atraktívneho Barokového nádvoria Unive rzitnej knižnice počas Dní gitarovej
hudby, ale aj kapacitne podstatne väčši u
Moyzesovu sie ň SF, sme sa presved čili 19.
februára , keď sa tu predstavilo Gitarové trio
z Paríža. Poriadateľom koncertu bol Francúzsky inštitút v Bratislave, a je treba ko nštatovať , že svoju úlohu zvládol výbo rne po každej stránke . Táto ustan ovi zeň v Bratislave
svojimi hodnotnými kultúrnymi po dujatiami
si získala za krátky čas existencie v našom
hlavno m meste p ri aze ň čo raz širšieho o kruhu
záuj emcov o francúzsku kultúru . V Moyzesovej sieni bolo ešte potešujúcejšie, že o becenstvo tvorili vo väčšej miere mladí ľudi a - tipujem predovšet kým na študentov Francúzskeho gymnázia a pos l uc háčov Ko nzervatória.
Teda, ak je program príťaž(i vj, nie t núdze ani
o posluch áčov!
G itarové trio z Paríža vzniklo r. 1984 z podnetu Michela Saltanp~ského.. kJ.Qrý. je .dodnes
vedúcou umeleckou osobnosťou tohto ne tradi čné h o komorného zoskupenia. Jeho ďalš i 
mi členmi sú Thierry Lebre a Toshiji lshiji.
Trio má za sebou koncerty v mnohých kraj inách E urópy, Ázie a Afriky. Je ho prednosťou
je, že v zložení, v akom účinkuj e, umožr'luj e
publiku obj aviť nové rozmery klasickej gitary, predovšetkým pre pisy o rchestrálnej hudby, ale i prístup k iným hudobným žánrom.

M

znelo vystúpenie L'Ensemble G illes Binchois
pod vedením Do minique Vellarda. Už názov
prezrádza, že im ide predovšetkým o oživovanie stredovekej hudby, ktorá- ako píše bu lletin - sa zachovala prevažne ústnym podaním.
H rajú ju, samozrejme, na d obovom inštrumentári. Stylizované . oblečenie - adekvátne
obdobiu znejúcej hudby , prirodzený pohyb
na pódiu , ovláda nie viacerých nástrojov (ako
by to malo byť u ta kejto hudby hlavnou 'p raxou), pôsobili v súlade s prostou inte rpretáciou hudby stred ovekej hry s názvom Rozsudok kráľa navarrského od Guillaume de Machauta - veľm i prirodzene, bez fa lošného
nadneseného "tvárenia sa", bez exponovania
seba na úkor uvádzanej hudby. Môže to b yť
dobrá ško la i pre našich viacerých hudo bníkov , zv l ášť tých , ktorí k francúzskej hudbe
inklinujú .
P. S. Napriek tomu , že brati slavské koncertné siene zápasia o posl uch áča, Francúzi
majú plno ...
ETELA ČÁRSKA

a ri ánovi Pivkovi uspori adalo Mestské kultúrne st redisko v Bratislave
v ko ncertnej sieni Kla risiek 9. februára klavírny recitál. Pre dlhoro čné h o rece nzenta ,
ktorý sám je trochu klaviristo m , je zaujímavé
sledovať vývoj svojich "fachkolegov" od
prvých úspechov na Prehliadke v Trenči a n
skych Tepliciach (1979) až do sú čas n osti.
V prípad e M . Pivku je to evolúcia nanaj výš
priaznivá , lemovaná početn ý mi trofejami,
uznaniami , vzostu pná, bez výraznejších meandrov, zako lfsaní , retardáci í.
D ramaturgia podujatia prezrádza , že najväčš iemu rešpektu zo stran y interpre ta sa
"tešili" dva populárne o pusy zo sko ršej vývinovej fázy veľ k é ho viede nského majstra .
Umelec ich zaradil do druhej polovice svojho
programu. Ukázalo sa, že i z hľadiska pe rcepčných schopností po sl uc h áča , bo lo to š ť astn é
riešenie . ('qedodržal potom štýlovú ch rono lógiu predvádzaných autorov.
Vystúpenie "naštartoval·' Passacagliou
svojho ge n erač n ého súbežníka - Vladimíra
Godára. Pivka na jej ploche rozohral širok ú
paletu svojho bohato ti e ňovan é ho d ynamického arzenálu a v jeho prípade (vzh ľad om
k fyzickej ko nštitúcii) fascinujúceho v kovovo
orchestrálne znejúcich vrcho loch.
Svet baro ka - jeho mo numentalitu , prcgnantnú polyfonickú sadzbu, motoric kosť ,
s dokonalou vyrovnanosťo u cizelérskej klavírnej techniky osvedčil Pivka najmä na
o pusoch romá nske ho regiónu vďa k a svojej
kultivovanej elegancii a hravosti . Aria con variazioni G . F. Händla zarad ená v tomto programe dostala cez Pivkov citlivý zmysel pre
farby osobité dimenzie. Opus nestaval na terasovitých dynamických stupňo ch (ako napr.
u Z. Ru žič k ovej v če mbalovcj ve rzii), a ké ponúkajú farebné možnosti čemba l a , ale bol to
vzostup ný prúd sad zby za husťova n cj od té my
k poslednej variácii, ale i s fl o rescenciou osobi té ho kale idosko pu Pivkovej výrazovo-fa rebnej palety. Dodal je j tak po eticko-meditatívny punc, č ím získala na za ujímavosti.
Nestáva sa, aby na jedino m veče re rovnaké
dielo odznelo dvakrát v podaní to ho istého

Tento umelecký zámer bol evidentný i z dramaturgie jeho brat islavské ho ko ncertu. Na
úvod ho prezentoval Vivaldiho Koncertom
a mol pre 2 huslí a sláči kový orchester,
v transkripcii skutočne originálnej. Na škodu
veci bolo. že autori jednotlivých transk ripcii

Oživovatelia stredovekej hudby L 'Ensemble Gilles Binchols

uvedení neboli, a tak len predpokladám , že
v prípade Vivaldiho, a ko aj Bacha či Ch ača
turiana , si skladby upravili členovia tria.
Nielen vo Vivaldjho ko ncerte, a le aj v nasledujúcom prepise Brand enbu rského koncertu č. 3 G dur J. S. Bacha bola evidentná
sna ha čo najvernejšie zacho~ať a čo najviac sa
pri blížiť k originálne mu hudobnému zápisu,
predovšetkým v oblasti tematickej i zvukovej, rešpe ktu júc pritom špecifiká git arovej
hry. l v transkripci i pre tri gitary dominoval
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Gitarové trlo z Paríža

Obohatený o nové dimenzie
umelca. Pivka sa po odzne ní záv e reč n ého
Beethovena odmenil vďač n ému publiku re prízou celého H ände la, ako by chcel sám seba
i obecenstvo pre svedči ť, že už osmelený, zžitý
s nástrojom a vnútorne ešte viac skoncentrovaný zah rá ho presved čivej šie . Sám poznám
te n pocit , ale ko nštatoval som , že sa mu to
podarilo iba ak v niektorých d etailoch, vykryštalizovanú podobu koncepcie výstavby
už neopustil a iba v rá mci nej zdôraznil lepšie
nie ktoré nuansy.
Ťažisko tohto programu spočí...-alo na
dvoch Beethovenových sonátach. Na popasovanie sa s populá rnym i opusmi je treba ve ľkú
odvahu , k eď to však dopadne tak , ako v prípad e Pivku - úspešne - musí byť umelcova
ambícia ešte viac uspokojená. Pivka sa doteraz presadil ako ideálny inte rpret Mozarta :
priez ra čná ľahkosť , a le aj z ret e ľn osť pasáží ,
kultivovano sť a spevno sť vedenia me lódie
a ko b y viac zodpovedali klaviristovmu naturelu. O to s väčšou zved avosťou som sa pripravoval na ( Pi vkovho) Beethovena . Bol som
príjemne a radostne prekvape ný. Výbušným
úsekom d odáva l správny tvar, priam titanskú
dr avosť, rýchlym častiam ž i vosť a n a l i e h avosť
spádu . V ýstavba línií bola dôsledne premyslená , nic však akademická - hudobný prúd sa
vinul ri ečišťo m .klasickej disciplíny a pokia ľ
z ne ho vybočoval , bolo to vkusné , citlivo prevedené, neraz ako b y logicky vyplývajúce
z charakteru hudobné ho toku, a preto aj jeho
in terpelácia zaujala. Poi\atic stred ného Adagia cantabilc z Patetickej sonáty c mol op. J3
sa vôbec neblížilo mojej predstave koncepčn ého riešeni a. Musím pri z nať: malo svoju
vnútornú logiku , ako by z[unerný citový odstup, čo sa odrážalo najmä na spôsobe vedenia kantilény.
Prvé dve čast i Beethovenovej Sonáty cis
mol op. 27 č. 2 (Sonáty mesačného svitu) prinášaj ú pre niekto rých klaviristov problé m

svojo u prirod zeno u prostotou, absenciou pátosu, v požiadavke náj sť správnu mieru dávkovania intenzity citu , tó nu a pod. Pivka si
v nich dokázal n áj sť správnu zlatú strednú
cestu med zi je mu vrodeno u citovou úprimnosťou, vypestovanou kulti vova n os ťou a klasickou disciplínou bez to ho , aby opomenul
správne zdôraz niť výbuchy váš ní zakódova né
do Allegre tta .
Pedanto m mo hlo vad i ť s akou ľa hk os ťou
s tvárňova l klavirista príval pasáží záve reč n é 
ho Presta agitato. Bo lo vystave né na k ontŕas -

Marián Pivka

ko nce rtantn ý charakt er die l, bohatý na sýte
farby, pri čom ni č neutrpe li ani štýlové znaky
jednotlivých a utorov, ani ich rukopis. Vkus
sa snúbil so stri edmosťou , technika s ľa hk os
ťou a e lega ncio u a výsled ok - te n bol niele n
príj emný a osviežujúci , ale i poučn ý. Už pri
týchto d voch sk ladbách sme sa mali m ož n osť
presvedč iť o vysokej úro vni interpre t ač n éh o
majstrovstva jednotlivých čl e n ov tria , o ich
umeleckej d isciplíne , kultivova nom prejave,
o ich muzika!ite. Po kiaľ Viva ldi a Bach reprezentovali baro k, Trio op. 9 č. l F. Carulliho,
pôvodne napísané pre fl autu , husle a gitaru ,
nás prenieslo do sveta klasicizmu , plného elegancie , ľa hkos ti a bravúry. Táto atmosféra
bola zrejmá aj vo Fandangu L. Boccheriniho,
ktoré zavŕši l o prvú časť koncertu. Druhá časť
veče r a bola zostavená z tvorby autorov 20.
sto roč ia . Tri skladby R. Maldonalda, venované parfžskcmu gitarovému triu - Candonbe,
Tango a Galope evokovali at mosféru juhoamerického fol klóru. Z nich upútalo najmä
Tango. V dvoch venezuelských valčík(_)Ch _t\ . ...
Laura p revládala ľahk osť a e legancia , snúbiaca sa s b ril antnos ťou a h udobným t e m peŕa
mcntom. V úprave D. Rcinhardta znela snivá
t1 súčas n e zemitá melódia známeho Nórskeho
tanca E. H. Griega, resp. variácie na jeho témy , kto ré vyvrcho lili až v kvázi jazzových impresiách. Tie boli d ôkazom to ho , že ani te nto
žáner nic je p re G itarové trio z Paríža vzdi ale ný. Záverečný Sabl'ový tanec A. Chačatu
riana bol vhodno u príl ežit osťo u na prezentáciu virtuozity, fantázie a šarmu všetkých čle
nov tria.
MARTA FóLDESOVÁ

te svetla a te mno ty, ľa hkos ti a dravosti , e legantnosti a spevnosti. Nic všetky vrcho ly boli
bezvadné, a le ce lo k strhol pos l uch áča do svojich osídiel a vnímal po tom iba výstavbu celku , kto rá v hie rarchii Pivkovho prístupu bola
na prvom mieste , aj k eď v technickom preved ení nevyšlo všetko v zre te ľn os ti a presnosti
stopercentne.
Druhým darom nadšené mu publiku bola
.. bis'· l . čas ti Monscheinso náty, o ktorej možno povedať približne to isté ako o repríze
Hände lovho opusu.
Pivka - d oteraz básni k - o bohat il svoju výrazovú paletu o nové dimenzie , zdanlivo jemu vzdiale né , ale "udomácn il " sa v nich presved čivo a úspešne . G ratuluj eme!
VLADO ČÍŽI K
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Koncom min ulého roka vyšla publi kácia,
ktorá je bezpochyby medzníkom nielen v živote evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ale v slovenskej hymnológii
vôbec. Nový evanjelický Spevník obsahuje
prvýkrát prakticky po troch s toroči ac h nielen
texty, ale je aj kompletne notovaný, teda obsahuje i nápevy. Zatiaľ je známy le n v podobe
"Evanjelickej partitúry" (Organový sprievod
k Spevníku Slovenskej ev. cirkvi a. v., T ranoscius, Liptovský Mikuláš 1992), na samotný spevník bude potrebné ešte pár dní či týždňov počkať. Niele n z tohto dôvodu prenechávame hodnotenie textovej stránky odborníkom - i keď v konečn o m dôsledku sú vždy
textová a hudobná stránka neodde liteľné.
Len na okraj treba pri pomenúť , že ide vôbec
o prvý evanjelický spevník v spisovnej slovenčine, lebo doteraz sa používala a používa
menej či viac prispôsobená bibl ičt i na (i nak,
čosi z tradičnéh o koloritu luteránskeho "chorálu" sa pre mnohých tým iste vytratí, ale to
je možno len nostalgia či vec zvyku .. . ).
"Dušou" nového evanjelického spevníka
je MUDr. Karo l Wurm, medzinárodne uznávaná osobn osť v oblasti evanjelickej hymnológie. Pod jeho vedením pracovala nielen hud obná kom isia (len na margo - zača l a pracovať na naše pomery t radične neskôr , až keď
sa zistilo, že spevník bez hudby sa robi ť ne dá ... ), ale zabezpečovala aj úZku koordináciu
a spoluprácu s textovou a liturgickou komisiou. Je to už druhá reforma v evanjelickej
cirkvi, ktorá využíva bohaté teoretické vedomosti a praktické skúsenosti Dr. Wurma .
Na 252 stranách v partitúre obsahuje nový
Spevník kompletnú li turgiu na služby Božie,
spevy "de tcmporc", ďalej piesne na jednotlivé obdobia cirkevného roka a početné ďalšie
príležitosti, ako úplnú novinku ďa lej aj piesne na biblickie hodiny a detské služby Božie,
responzóriové žalmy a niekoľko kánonov.
Definitívrly výber tvorí 384 nápevov, ale pre
prácu h4dobnej komisie, ktorá trvala vyše desať rokov , Dr. Wurm zhro maždil n iekoľko tisíc melód ií: ku každému navrhované mu nápevu desiatky variantov od najstarších po
naj novšie, vlastne všetky hu<;lobne cenné
podoby tej-ktorej me ló die, ako sa vyvíjala
v priebehu stáročí. Výber variantu sa nerobil
von ~oqcom mechanickr - najstarší náP.!!V sa
nepovažoval automaticky aj za najlepší á~aj- .
hodnotnejší.
Výsledkom je z hudobného h ľadiska moderný kancionál, porovnateľný s novší mi un i-
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verzálnymi spevník mi v zahran ičí ( napr. katolícky Gotteslob pre nemecky hovoriace
krajiny). Súčasn é mu trend u tvorby spevníkov zodpovedá napríklad pest rosť a bohatstvo pra m eňov, z kto rých sa čerpá. J ednota ,
m onolitn osť spevníkov patria z to hto hľadis
ka d ávno minulosti. Nieked y môže prive ľká
pest rosť materiálu prekážať, ale to nie je tento prípad. Ostatne, je to i vec osobného názoru. A le nejaké moderné "reedície" histo rických spevníkov sú dokona lou utópio u. Spevník vzniká pre po treby konkrétnej cirkvi,
konk rétnych ľu dí v konk rétno m čase a priestore. Dnes sa však nikto nevzdáva obrovského bohatstva duchovných piesní, ktoré nám
zanechali minulé generácie. Z hľadiska skfbenia historického po h ľad u a súčasn ých potrieb
nový evanjelický Spevník spfňa tie najnáročnejšie kritériá. Zámer vystiho l dobre
Dr. Wurm v predhovore: "Ak niekomu bude
ľúto za doterajším stavom , nech uváži, že nejde o odklon od "dobrej sta rej t radície" ale
naopak o návrat k ne j , a to návrat k pôvodnejšej fo rme, očistenej od mnoh ých neskorých a neštýlových nánosov." Osobnosť Dr.
K. Wurma zabezpečovala, že v prípade nového evanj elického Spevníka nedôjde k nesprávnemu vychýleniu na k t orúk o ľvek stranu: či v zanedbávaní a podcenení historických prameňov alebo v zohľadnení súčasných
potrieb , súčasných nárokov, d uchovnej úrovne, ale i estetickej úrovne dnešnej doby.
Spevník obsahuje tak počet n é predre fo rm ač
né nápevy (Surrexit Ch ristus hodie, Veni
Creator Spiritus, cenné Kyrie " de tempore"
a i.), staročeské nápevy, základné reform ač
né nápevy (Lutherovými počínajúc) , celú bohatú paletu piesní z tlače ných a rukopisných
kancionálov, najmä zo 16.-18. sto ročia (Kônig, Muzofil, Franus, Závarka, Ko menský,
Freylinghausen, G losius atď.), no i celkom
nové nápevy z domácich prameňov ( Prešovský graduál, 1635 , Kancionál P. Fabriho,
1698). Ďalej sú zastúpené staršie i novšie
"partitúry" (Škultéty, Szereday, Chorvát
a i.), ani ko nfesionálne nic je spevník uzavretý - obsahu je n ie k o ľ ko piesní z l . vydania
Cantusu Catholici ( 1655). K pestro~ti prispievajú početné ľudové piesne (slovenské, moravské, po ľské, ale napr. aj škótska, waleská,
, francúzska, americká), je tu dokonca jeden
nápev z Tanzánie(!) a dva hebre jské, ako aj
necelá desiatka če rn ošských spirituálov.
Autorská paleta je rovnako široká: od klasikov nemeckej protestantskej d uchovnej

piesne (Schein; Vulpius, Criiger, Franck,
Appeles von Lôwe nste rn , Gesius, Ahle , A .
Krieger , J . S. Bach a tď.), k torí sú zastúpení
samozre jme najviac, cez rôznorodú skupinu
autorov tak p ro venie nč n e, ako i časovo ( Händel , Bo rtiíanski j , Mendelssohn-Bartholdy ,
G ruber, Figuš-Bystrý, M . a K. Royové atď . )
až po poče tn ých anglo-amerických auto ro v
prevažne 19. sto ročia, kto rí , priznám sa ,
mne konvenujú naj menej (Mason, Hughes,
Monk, Dykes, Hastings a i.).
Naproti to mu počet pôvodných, či skôr dobových harmo nizácií je skro mný: J . C ho rvát ,
Hassle r, Praetorius, Schutz, Goudimel, Bortňan skij , Händel, J . Criigcr. Ostatné úpravy
sú - približne na polovicu - dielo m Mira Bázlika a D r. Wurma. Spevníky, samozrejme. už
dávno nezachytávajú nejaký dobový .,kolorit" to ho-kto rého nápevu, ani ho vlastne nikdy nezachytávali. Vždy tu bola jednotiaca
ruka zostavovat e ľa, edito ra, up ravova t e ľa. Je
to ostatne aj prípad Jedno tného katolíckeho
spevníka (hoci romantizuj úce úpravy starších
piesní zo 17.- 18. storoči a od M . Schneidera-Trnavského už prestali zodpoved a ť s účas
ným estetickým kritériám). Spevník ako celok je vlastne a j a kýmsi "umeleckým d ielom", no nie je len ním . V pred hovore nového evanjelického Spevníka sa píše: "Snažili
sme sa vy tvo ri ť harmonizácie slo hu piesne
primerané." S týmto zámerom treba vrelo
súhl as i ť a po h ľad do "partitúry" d osvedč uj e ,
že sa to i poda rilo (až na niek oľko naozaj ojedine lých výnimiek). Uvedený záme r a jednotiaca ruka sa da jú (a treba ich) skfbi ť.
Harmo nizácie oboch autorov sú veľm i nápad ité, mo de rné (hoci tu bolo treba prihliadať u rč ite na o bťažn osť) , najmä Bázlikove
s celko m bežnými nepripravenými disona nciami , netradič n ými spoj mi, chromatizmami ,
ale na d ruhej strane aj s mno hými archaizmami - nečud o, veď ml adosť strávil pri orga ne
na ev. chó re v Nemeckej Ľu pči , má teda luteránsky "chorál" dobre "od počut ý". Používa
ich s ve ľký m cito m (Surrexit C hristus hodie).
Ha rmo ni zácie Dr. Wurma sú zasa klasickej šie, nie sú také odvážne, a le d osvedč u j ú
naozaj mimo riadnu teoretickú zn a losť celých
dejín evanjelickej duchovnej piesne, ale na
druhej strane i dôvernú znalo sť praxe posledných desa ťroč í. Harmo nizácie oboch upravovateľ ov d okázali potl ač i ť aj "sl a dk osť" me nej
vkusných nápevov (Adeste fideles, Tichá
noc). Obaja celkom bežne využívajú v duchu
svojho zámeru nestály počet hlasov, teda

Hudba je len jedna
Názov tohto koncertu z cyklu Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Bratislave (3. 3.) mi nechtiac pripomen ul staré komunistické heslo: "Je jeden svet - a predsa sú
dva svety". Co všetko človeka nenapadne,
keď mu myseľ nekonccntrovane behá po
vzdialenej i nedávnej minulosti! Priznám sa,
že ako každému normá lnemu človeku, ktorého čosi maximálne nezaujme, odbiehala som
od hudobnej produ kcie myšlienkami kade-tade. Nie je to pekné, uznávam, aj keď chápem
cieľ o rganizátorov podujatia, ktorí prizvali na
syntézu symfonickej a jazzovej h udby najmä
mladšie obecenstvo. Prišlo- škoda , že mu nevid no do d uše a myšlienok aspoň tak , ako ich
od h a ľuje m v tomto člá nku ja . Tlieskali, lebo
u nás sa tlieska vždy a na všetko. Takže neviem ...

Možno preto, že nadväzuje na to naj lepšie,
sa v poetizácii jazzu spravilo na po li s:tmfonickej a koncertnej hudby. Mikuláš Skuta
hral 2. a 3. čas ť Ježkovho ko ncertu s muzikantskou iskrou. No ešte viac ma na j eho
výkone zaujala delikátna zvuková kultúra ,
ktorá preferovanú rytmickú zložku brala do
svojho rámca ako niečo samozrejmé- bez vyčo

zd vihovania a zne užívania. Bo l to výko n, kde
jemne vibrovalo rozhranie med zi hudbo u sólisticko-koncertného využit ia a dispozíciami
pre pocho penie sveta jazzu.
A ko fraška po stránke dra matu rgickej zapôsobilo zarade nie Concerta grossa od Jaromíra Dlouhého. Myslím , že staršie dielo povesť žijúceho skl a d a t eľa skô r poškodilo, než

Zaujím avá je iste aj otázka, ako rýchlo sa
nový Spevn ík ujme. U rč it e to ne bude zo dň a
na d e ň . Nové veci sa spravidla presadzujú
dosť ťaž ko, tak to bude asi aj s novými verziami , na jmä takých známych piesní , ako Čas
radosti, Veríme s rdeč n e, Narodil sa Kristus
Pán a pod . Až časom sa príde na to , že nové
nápevy i harmo nizácie sú či s tej ši e, korektnejšie. Pre nikanie do praxe by malo uľa hčiť lepšie ele mentárne hudobné vzdelanie (z nalosť
nôt) u ľud í, ale na druhej strane mQžno oča
k áva ť , že ho bude brzdi ť kvalitatívna stránka
(priemeru) o rganistov-kanto rov, ako aj ignorancia (možná) k ňazov (dúfajme, že je to
mylné "proroctvo" ). Viaceré demonštrácie,
ukážky či už konk rétnej liturgie alebo konkrétneho repertoáru , ktoré sa uskutočnili ešte počas práce na Spevníku, nedávajú celkom
dúvod k pesimizmu. Zbory by mo hli veci veTmi pomôcť . Spevník sa však vždy robí predovšetkým (aj ?, najmä?) pre budúce generácie, ·
ani táto s kutočnos ť by nedávala dô vody k pesimizmu . Presad í sa určite postupne, nie počas ni ekoľkýc h mesiacov - aj to le n za predpokladu prekonávania zotrvačn osti a pohodlnosti. Tie to úva hy sa však celkom vymykajú
s účas n é mu hodnoteni u. Možno ho uzav rieť
ko nštatovaním , že nový evanjelický Spevník
nie je- pra frázuj úc Ľ . Izáka - naskrze práca
qaromná.
LADISLAV KAČIC

mu pridalo na mene. V úvode sme poč uli veľ
ko lepý symfo nický pátos, ktorý sprevádzal
b udo vate ľs ké obrazy socializmu . Nešikovne
boli variované a Zllkrývané aj náznaky na melodiku piesne Z ne j , pi ese ň v íťazn á. (Alebokažd á melódia na svete má d voj ča ? Možno ... ) Ko m pozi čne (a inte rpre tač n e) tu lepšie
obišiel Big Band .
Ten zaujal aj v šikovne napísanej skladbe
Matúša Jakabčica Poslední, kde hral autor
i sólo. Škoda , že Val ovičov Big band fo rsíroval vo zvuku - tu , ale aj vo VIklického Variáciách na 3. vetu klavírneho koncertuJ. Ježka.
Ci astočne to bolo v danom prípade zavine né
samo tným s klad a te ľom , ktorý sám sebe napísal sólistický part efe ktne a partnera (M. Škuta) stiahol do d ruhého plánu. ČO-to mo ho l
vy l epšiť citlivejší sprievod ensemblu .
· Big Band Radio Bratislava je ko mo rne jšia
zostava s výbornými bicistami, perfe ktne zohraná , dobre vedená - možno by v dnešne j
dobe po trebovala zo ri e ntovať svoj repertoár
tak, aby bola využitá ko ncertne, v nahrávacom štúdiu, ale aj ko m erčne - na rôzne poduj atia i v rámci televízie ... Veď podobné teleso na Slovensku ne máme! Bo la by škoda,
keby zaniklo len kvôli momentálnej eko nomickej biede.

Moja zásadná pripo mienka ku koncertu sa
obracia na dramaturgiu , ktorá mohla vyb rať
d o oboch žá nrovo odlišných častí, ale i tam ,
kde sa preHnali d o jedného celku, závažnejšie, ume lecke jšie a presvedčivejši e d iela. Takými , žia ľ , nebola skladba La J azz od Bohuslava Martinu, kde vokálne trio s ľ ubova l o
väčšie využitie, než mu poskytol samotný
skl ada t e ľ v strednej ploche pomerne neinvenč né ho celku . Myslím , že aj Debussyho Rapsódia pre saxofón dala h osťujúcemu F. S lováč
kovi iba minimálny priestor na prezentáciu
bravúrneho "dychárskcho" umenia, ktoré
potom dokona le predviedol aspoň vo Wood y
Herma nnovej skladbe Variácie na tému zlatá
svadba (so sólovým klarinetom a za sprievodu
Big Bandu Radio Bratislava - dirigent Vladimír Va l ovič). Pos lucháč trochu ožil pri Slováčk ovom umení - aby potom opäť ustal v radostnejšom opojení, lebo nasledova la dosť
únavná, bopovou tradíciou poznače n á skladba Emila Viklického Kľ(ače od kráľovstva.
Viac ako dielo tu dom inovala klavírna virtuozita samotného autora v úlohe sólistu a jeho prizvané jazzové kvinteto ...
Zo ymfonickej časti programu najviac zaujal J ežkov Koncert pre klavír a orchester .

i m'e ne j ako tradičný Štvorhlas, ba doko nca
i unisono. J e to nie len o tázka nejakej " modernosti" - o no vyhýbanie sa "otrockému"
štvorhlasu, ale aj otázka hra teľnos ti a stupňa
obťažn os ti. Aj v evanj elickej cirkvi úrove ň
o rganisto v po klesla, no te nto spevník by ju
po maly mohol zača ť pozdvihovať . V niekoľ
kých prípadoch je ostatne m ožnosť výberu
ťažšej alebo ľa h šej verzie (inak zaujímavé je
po ro vnanie týchto variantov i z hľa diska prístupu oboch auto rov- napr . Lutherova hymna "Hrad pre pevný je Pán Bo h náš"). Malú ·
pripomienku možno mať len doslova k nieko ľkým harmo nizáciám M. Bázli ka , inak všeobecne ve ľm i hodno tným i z ume leckej stránky: sú to tie. v ktorých napr. nadmerným
vyu7ívaním zadrží, statickej harmó nie a niektor Vl: h spojov získava napr. pôstna piese ň
ur (·itý ., v i a n očný" nád ych, charakter. Nemá
to byť výčitk a , obťaž n osť (niekedy mimoriadna!) harmo nizácia krátkych, niekedy ni e koľ
kotónových nápevov, melódií, je všeobecne
známa.

SOSR d irigoval s evidentnou c hu ťo u mladý
šéfdi rigent R. Stankovský. Vie m si však orc h c~tcr i dirigenta predst aviť aj v n áročn ej 
šom programe z podobné ho "súdka". Napríklad s die lami Stravinského, Hinde mitha ,
Ho neggera, Milhauda ... To by u rči te viac posunulo SOSR dopredu , než ponúknutý galimatiáš .
Nep resvedči l ma ani imaginárny rozhovor
v bulleti ne, ktorý nemôže n a hradi ť precízne
info rmácie o autoroch a dielach.

Hudba je síce len jedn a - h áčik jé v tom ,
že záleží , či je dobrá, alebo zlá. V to m je zásadná deliaca či ara. Škoda, že precíznejšje
z tohto kritéria program nepostavila už dramaturgia; škoda , že na túto tému nezauvažoval aj in áč kultivovaný konfere ncie r programu Peter Lipa.
Snímka: M. Jurík
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Magnáš
Miško
Albert Szirmay: Magnáš Miško. Opereta
v dvoch častiach (troch dejstvách). Libretisti:
Karol Bakonyi a Elek Kaszó. Texty piesn{:
Andor Gábor. Prelot il: Július Piussi. Dramaturgia a úprava textu: Viera Petrušková. Premiéra: 5. a 6. marca 1993 v opere SD v Košiciach na scéne Domu kultúry.
Opereta Magnáš M iško priniesla m aďar
A lbertovi Szirmaymu zaslúžený úspech v roku 1916, hn eď po p re miére v Budapešti. Vzápätí sa z jej h udobne
vkusne napísaných piesní a tancov tešilo
publikum aj vo Viedni , Berlíne, Miláne. Dodnes mnohé z hudby op erety vnímame ako živé evergreeny (dueto Ho psa , Šíri a i.). A.
Szirmay patrí v rangu operetných s k lada te ľov
k tým zaujímavejším v maďars kej operete ·
(spolu s V. Jacobim) štýlovo sa prihlásil kF.
Lehárovi a l. Kálmánovi , no n ie v zmysle epigónskom . Životná dráha skladateľa sa uzatvorila v roku 1964 v Amerike , kde žil od
20-tych rokov a spolupracoval aj s muzikálovými autormi Rodgersom , Hammersteinom
(ako hudobný aranžér) . Solídne hudobné
vzdelanie , ktorč získal na Hudobnej akadémii v Budapešti v kompozič n ej triede Jenô
Koesslera (spolužiakmi mu tam boli B. Bartók a Z . Kodály - nie uči teľmi , ako to uvád za
bulletin košickej opery) uplatni l nonšalantne
a s jemným vkusom i v tejto - hádam svojej
skčmu skladate ľovi

Alena Fialeková ako

Marča

a J ozef Dzuro v role Mi§ka

najúspešnejšej operete , nap ísanej na inak
šab l ó n ovit č libreto .
Operetu v Košiciach režíroval hosť- sólista
prešovskej spevohry Štefa n Senko. Vymodeloval inscenáciu, k torá potešila n en ú t e nosťo u
i výkon mi niektorých sólistov. Dramaturgicky kom paktnejšie bolo druhé dejstvo, nie len
pre ·etapovite dobiehajúce komické výstupy
Miška a M arče (hádka a bitka na grófskom
večierku , pokračujúca v novom obraze ga-

Snímka: O. Bé reš

gom s vodným kúpe ľom v koryte) , ale aj
pružnejším člen e n ím a lepšou nadväz n osťo u
scén, než ako to bolo v prvom dejstve. P r íčin a
bola zrej me nie le n v texte (veď texty sú vždy
boľavou strá nkou operiet), ale často i v bezradnosti ú či n kuj úcich .
čoraz zriedkavejšie vidno o peretné inscenácie s pa trično u noblesou, náležiacou grófskemu stavu - síce často (aj v Magášovi Miškovi) persiflované mu , ale v bontó ne vyjadru-

júcemu stavo vskú výl učn osť- inými slovami :
" frak sa treb a naučiť n osiť". I nscenácia Magnáša Miška tiež ostala d lžná zmyslu tejto
o krídle nej vety- jedn označnej šej typologizácii príslušníkov grófskeho stavu.
Naštudovanie operety Magnáš Miško sa
ukázalo v danom o bdo bí , keď sólisticky ansám bel o pe ry ŠD je oborovo nevyro vnan ý za
naj príhodnejšie. V inscenácii sa zišli operetní
"harcovn íci" Ladislav Pačaj (Miško) , Božena
Han áková (stará mama), Jozef Konder (gró f
Elemír Tasilo) , Gajza Spišák (gróf Korláthy)
udávajúci jej o sobitý tó n s mladými só listami,
z ktorých zauj ala n ajmä J ana Havranová
( M a rča) ne núte ným d ynamickým prejavom.
Režisérovi vyšla sympaticky alte rnúcia M a rče
a Miška, k eď do týchto post;ív obsadil člen ov
zbo ru - Alenu Fialekovú a Jozefa Dzura mlado ko mický p ár, kto ré ho pe rspektíva závisí aj od invest ície do výchovy synte tického
he rca z vlastných rad ov. Úlo hu Ro lly alternovali mladé sólistky Svetlana Tomová a Tatiana Paládiová. Ich výko ny mali patri čnú dávku
op eretnéh o šarmu, no nie kedy ich zväzoval
text (viac u Tomovej).
Inscenácii prospela spplupráca s cho reografo m Jozefom Sabovčíkom . J eho zmysel
pre výstavbu ansám blových výstupov a sólových tancov bol i tento krát na mieste . V hu dobno m naštudo vaní sa odrazila n edo statoč
ná skúse n osť (možno však i slabšie hudo bné
cíte nie?) mladého d irigenta J ána Miškoviča
s o pe retným žánro m: dirigent nevyužil všetku
ra finova n osť rubat a tempe ramentu te jto
hudby.
Scéna hosťujúceho Stefan a Buntu vcelku
jednoduchým spôsobom riešila priesto rové
stvfl.rne nie grófskeho sídla ( pri ečnym ·p redelo m javiska skle neno u dverovou ste nou).
Menej nápadité sa ukázalo miešanie rôznych
p rvkov (budoár-salón) v druhom dejstve.
Priesto rovú ilúziu neustrážili ani režisér (Miško sa presúval zo saló nu do budoára?). Originalitu kostýmových návrhov Danice Hanákovej spoch ybnila podob nosť s kostýmami z ďal
šfch inscenácií SD (Traviata).
DITA MARENČINOVÁ

Bel canto Y Mirbachu
Je mi úprimne ľúto , že niekdajšia aktivita
mestského kultúrneho strediska v usporadúvan í piesňových koncertov (nie iba vinou inštitúcie) upadla, takže d nes asi jediným priestorom prezentácie komorného vokálneho
umenia ostala minisála Mirbachovho paláca.
V nej Slovkoncert naďa lej zúročuje tradíciu
nedeľňaj š ích matiné , ktoré sa stále tešia
priazn i verejnosti.
Inak tomu nebolo ani posledný februárový
víkend , kedy sa predstavila trojica operných
sólistov: Alena Dvorská-Gallová (soprán ),
G urgen Ovsepian (tenor) a Ján Galia (bas).
Prví dvaja sú pro tagon istami bansko bystrického DJGT, basista po v iacročn om pôsobe ní
v SND ne má pevné angažmán. D ramaturgia
podujatí v Mirbachovom paláci má svoje špecifiká dané prostredím a termíno m , ktoré nedovo ľujú preze n tovať umelcov na širšej ploche. Aj recenzovaný koncer t bol - s jedino u
výnimkou (Čajkovskij)- lad ený monotematicky , na taliansku strunu. Láska a obdiv k bel
cantu, koniec-koncov , najpevnejšie spájali
zúčas t nených umelcov.
Alena Dvorsk á-Gallová, už d lhš í čas balansujúca medzi sopránom a mezzosopránom , si
v opernej čast i zvolila Leonoru z Favoritky
a San tuzzu zo Sedliackej cti , v piesň ovej dve
ukážky z tvorby Tostiho. Jej doméno u je vysoká kultúra legata , ušľachtil ý materiál tmavej farby a schopnosť modelovan ia jemných
dynamických od ti eňov pri p lno m objeme hlasu. Škoda že sa sólistke ešte nepod arilo celkom vy ri ešiť technické pro blémy vo vyššej
polohe (tentokrát však ozaj neboli vypuklé) ,
čo jej bráni udom ác n iť sa v exponovanejších
sopránových úloh ách. U Dvorskej-Gallovej
však obdivujem nesmiernu schopnosť citlivo

reflektovať s k lada teľský zámer, vytvoriť dramatickú situáciu a vskutku veľkú inteligenciu
prejavu.
V dvojspevoch z o boch spom enutých opier
bol jej partnerom arménsky tenorista Gurgen
Ovsepian, ktorý o k rem to ho p redniesol á riu
Federica z Cileovej L ' Arlesiany a dvojicu
piesní. Ovsepia n je nesporne jedným z "najtalianskejších" te no rov, pôsobiacich na území Slovenska. Ako neskrývaný ct iteľ bel canta, prezentoval prfl<ladnú kultúru frázovania

Ján Galia

a- v dobrom slova zm ysle- i ju žanskú maniéru . Je ho hlas má hlavne v strednej po lo he
priam ideálnu fa rbu a lesk , je dynamicky a výrazovo prepracovaný, pri čo m tiahne i k d ramatickým breho m. Vyšli mu tiež expo nované
výšky, hoci p ráv,e v nich cítiť istú technickú
rezer vu.
J án Galia , odked y opustil rady sólistov
SN D , objavuje sa do ma iba spo radicky. Je
vari zb y toč né op akovať, že hlasový mate riál
nášho popred nč h o basistu je farebne a obsahovo jedným z najimpozantnejšfch v súčas
nosti a bo li d o ňho vklad ané oprávne né nádeje. Že sa m u p rienik na svetový "trh" celko m

Aida na koncertnom pódiu
Možno v snahe vyvážiť sklamanie z letnej
Aidy , zapríčinené nezodpovedno u prípravou
zahraničných organizátorov, usporiadal Interkoncert Budapešť v Kongresovom centre
koncertantnč uvedenie tohto populárneho
Verdiho diela. V posledných rokoch nefiguruje A ida ani na herno m pláne Štátnej opery
a jej novč naštudovanie je plánované až na
jar nasledujúcej sezóny.
Magnetom podujatia bolo med zinárodné
obsadenie sólistov , pričom domáce farby mimo o rchestra a zboru - reprezentovala iba
mladá vynikajúca mezzosopranistka Andrea
Ulbrichová v role h lavnej kňažky. Ostatné
úlohy stvárnili: Peter Her z (Rumunsko) - Faraón, Attila B. Kiss (Rumu nsko)- Posol, Kalodi Kaludow (Bulhars ko) - Radames, Kurt
Rydl (Rakúsko) - Ramfis, Alessandra Ma rc

Sn ímky: M . Jurík

Alen a Dvorská a Gu rgen Ovsepian

(USA)- Aida , J elena Obrazcová ( Rusko) Amneris, Sherril Milnes (USA )- Amo nasro.
Dirigoval šéfdirigent Slovenskej fil harmónie
Ondrej Lenárd.
večera bola nespo rne mlad á
v titulnej role. Jej med zinárodná
kariéra sa zača l a písať v roku 1989 a vďak a
krásnemu , fa reb nč mu dramatickém u sopránu je právom považovaná za budúcu hviezdu
svetových operných domov. Najväčš í zážitok
však pripravili veteráni svetových operných
javísk - J elena Obrazcová a Sherril Millnes.
Hoci výkon Obrazcovovej nebol rovnomerný
- zača l a opatrne a jej výšky nesporne prezrádzali prekroče ni e speváckeho zenitu - v d uete
s Radamesom a v nadväzujúcej súdnej scéne
zažiarilo jej spevácke i herecké umenie v tej

O bj avom

Američa n ka

Alessandra Marc

Snímka: archív HŽ

nepodaril , je d ôsled kom už d lhšie pozorovaných zábran v o blasti techniky. Tie devalvujú
inak strhujúci dramatický prejav práve v divácky oča k áva n ej vysokej po lo he. V nej stráca Gallo v bas pl ynulosť a voľn osť to ku nah rádza fo rsírovaním. Prejavilo sa to aj ten tokrát ,
v áriách (René z J olanty a Silva z Ern aniho)
i pi esňac h .

čo

Z klavírnych partnerov- sólistov bol o niepoho tove jší a výrazovo plastickejší J ozef

Malík (sp revádzal Ga liu) ako bystrický J evgenij Iršai.
PAVEL UNGER

na jkra jšej podobe. Na malom priesto re, bez
kostýmu, dokáza la s p lno u javiskovou inten.zito u za hra ť celú tragédiu sklamanej fa raónovej dcéry. Aj She rril Milnes'bol svojím bohato nuansova ným a výrazuplným prednesom ,
ako i majestátnym vz hľa do m najzname nite jšfm A monasrom , akého som počas pä ťdesia
tich ro kov vôbec zažil. V úlo he Ramfisa savýborne osved č il volum inózny a impozantný
b as Kurta Ryd la; Kaludi Kaludow, jediný
spievajúci z klavírneho výťa hu , nahradil
údaj ne Pe tra Dvorské ho. Podal pek ný, hoci
nie celko m zre lý výkon , koncen trujúc sa predovšetkým n a vysoký registe r, kým stredná
po loha postráda la po trebnú hutn osť a priebojn osť , cha rakteristickú p re túto ro lu . Dirigent O ndrej Lenárd sa nezame ral na drobnokresbu partitúry, ale viac sled oval d ramatickú gradáci u a vnú torné napätie diela.
O rcheste r i výborne pripravený zbor podali
pod jeho veden ím zname nitý výkon.
JOZEF VARGA

ZO ZAHRANIČIA
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FRANKFURT- PRAHA
Hudobné veľtrhy sú nevyhnutnosťou ...
V dňoch 3.- 7. marca t.r. us kutočnil sa ďa l 
ší úspešný hudobný veľt rh " MUSIKMESSE
FRANKFURT '93" . Je to priestor, kde je
skoncentrovaná svetová nástrojársko-vydavatefská produkcia , je to priesto r, kde sa nadväzujú obchodné kontakty a zorien továva
v trhových otázkach ponuky a d opytu . Hospodárska a politická integrácia súčasnej
Európy vytvo rila aj pre obchod s hudobnými
nástrojmi , javiskovou technikou , hudobnou
literatúrou , nové horizonty. Pod ľa údajov
usporiad a t eľov ve ľtrhu , súčas n ý európsky hudobný trh predstavuje 379 mi liónov spotrebiteľov tejto komodity, ktorej brutto produkt
č iní asi 6306 miliárd dolárov . V priebehu postupného o tvárania sa východoeurópskych
trhov, rozširuje sa odbytový región týchto komodít až na 800 milió nov spo treb it e ľov. Podobné integračné procesy badať aj v Ázi i
a Amerike. D nešný stav, kedy sa vyskytu jú
Mega-trhy , treba podria diť novým spôsobom
a metódam marketingu. lntcrnacionalizovanie odbytu na strane výrobcu a dife re nciácia
a špecializácia ponú k na strane obchod u,
smerujú v s úča s nos ti k centrál nej stratégii
k získavaniu zákazníkov.
Pod ľa n ázorov vedenia frankfurtského hudobného veľtrhu sa trh hudobných nástrojov
v rámci E HS v súčasnos ti nachádza v štádiu
stabi lizácie dopytu. Prejavuje sa to najmii
v oblasti elektroa kustick ých nástrojov. Výrobcovia hudobných nástrojov vše tkých druhov hodnotia obrat za rok 1992 v rámci E HS
na viac ako jednu miliardu Ecu , čo je asi 2 miliardy mariek.
Na tohtoročnom veľtrh u sa prezentovalo
vyše 1100 vys tavovateľov z vyše 40 krajín sveta , z čoho 600 bolo zo za hra ni č ia . Najbohatšie
expozície , opäť ako vlan i, priniesli USA , VeTká Británia, Taliansko , Spanielsko, Japo nsko
atď. Do minova li akustické nástroje, b icie nást roje a fúkacie. Novinkou t ohtoroč n é h o veľ
trhu bol akustický akordeón, ako a j vôbec
problematika výroby ako rdeó nov.
Dôležitým f<tktom je s kut oč n osť , že
o ve ľtrh rastie nielen obchodný záuj em , ale aj
u nemeckej a zahra ničnej verejnosti .
l

x x x
Sotva sa s k o n č i l fra nk furtský veľtrh , na stolc máme už p rojekt ďa l šie ho medzinárodného hudobného vcTtrhu , ktorý sa u s kutočn í

Lesk a krása dominujú americkým plechovým nástrojom.
Gitaristi sú stále v popredí mladých

ľudí.

v dr1och 29. IO.- l . ll . t.r. v Prahe. Il. medzinárodný hudobný vel'trh Praha '93, po riadajú
agentúra AK a časop i s MUZIKUS. Pre informáciu uvádzame, že ko ncom ro ku 1991 usporiad ala redakcia č asopisu MU Z l KU S špecializovanú výstavu gitár a gitarového príslušenstva , ktorá sa stre tla s n eočakáva n ý m o hlasom. A tak v roku 1992 sa uskutočni li. ročník
medzinárodné ho hudobného veľtrhu . Jeho
úspech dodal organizátorom o dvahu a na jeseň t. r. predstúpi a už z v eľkoryso u ko ncepciou. Pod Ta avíza organizátorov na nastávajúcom druhom ročníku b udú mať mo žnosť vyst avova ť výrobcovia a obchod níci hudob né
nástroje a prísluše nstvo, nahrávaciu techniku ,. ozvučovacie , osvetľovac ie za riade nia
a rôzne pódiové systéniy a efekty. Na veľtrhu
sa z účastnia firm y z česka , Slove nska a zo zahra ni či a. Veľtrh bude m ať tiež gramofó nové
~t á nky, preze ntovať sa budú nahrávacie štúd iá a prip ravuje sa celý rad koncertných
a spoločenských akcií (a~togra miády platní
a pod. ). Veľt rh sa uskutoční v pticstoroch Paláca kultúry. Naše firmy maj ú tak m ožnosť l
vstú piť do náročnej medziná rodne j konkurencie.

Svetoznáma rakúska speváčka
CHRISTA LUDWIG, ktorá sa
v poslednom období utiahla do
ústrania, nedávno pri pn1ežltosti svojho životného jubilea
sa znova predstavila ako jedl·
n~ná piesňová interpretka.
Ba dokonca sa v mlijl vracia na
scénu Štátnej opery vo VIedni,
kde sa vo Wagnerovej opere
Súmrak bohov predstaví ako
Waltraute. Christa Ludwig,
ktorá v päťdesiatych a ~sf·
desiatych rokoch reprezent~
vala svetovú špičku ako Interpretka Mozarta, Wagnera, R.
Straussa a 1- sa pokú~a o come
back.

INFORIWÁCIE
e Dlriaent Sir Geor& Soltl je opli( na čele >YLnamenanieh
rraneúz.\kou Akad~mlou nuko~·eh nahrá•·ok. Za aramofónovú nahrávku Strausso>ej Opel') žena be7 tlt>ňa ~\Jeden
skon Olhannóniou a Interpretmi llildqJard Behrenso>ou,
Placidom Domlnaom a José van Damom bol Solti >rtnamenanj eenou francúz.\keho mlni\terst>a kultún..
e Saská Wdémia vied' Dráiďanoch prlpramje súborné
kritické V)'danlettorby Felixa MendelssohnaBarthnld)hn.
Murlkolóa Christian Man in Schm led, ktor,\ je >edúcim \jskumného tímu. pro$í rietk)t"h majitc:l'o> ruknpiw•
a akýcllkofvek dokumtntov súvl~iaclch s Mendelssohnom,
ab) sa prihlá\111 na akadémii.
e Luciano Berlo bol poctcnj' če~tn5m člen\h'Om \ )SOkej
lkoh' Mozartea ' Sal~bur&u. Pred ti·mto 11ktom diriao>al
sl'vnostný koneer1 L vla.•tných skladieb.
e Luciano Pavaroui odriekol ďal~le pred\ta•enia. Tentoral. l. aprRa "Milánskej La Seale. kde mal ~pie,at' ~ Leonea"allovS·c h Komedlantoch. Prí~lnou odrieknutia je údaJ·
ne openl\-ia kolena, ktorá má b)'t' ,-,konaná neskôr.
e Vo l'ledenskej f;aátnej opere 7ačali sa \) učo•·aeic kolá

mann a Peter Norgard . Podrobnosti súťaže sú
k dispozícii v redakcii.
42. mcdzi národoá i nterp retač n á súťaž bavo rského rozhlasu v Mn íchove sa u s kutoční
v dňoch 7.- 24. septe mbra l 993. Súťaž je vypísaná pre nasledujúce odbory: klavír - violatrúbka - gita ra - dychové kvintcnto. Po drobnosti súťaže sú k dispozícii v redakcii.

Medzinárodná sút'až sl áčikových kvarte t
v Londýne sa us kut o ční v dň och S.- ll. apríla 1994 . Súťaž je dotovaná 18 400 librami.
Pre prvé miesto je vyhradených 6 000 libier + koncertné turné a nahrávka v gramo fón ovo m štúdiu firm y E MI. Predsedo m poroty je Sir Yehudi Menuhin . Po drobnosti s(rťa J.c
sú k dispozícii v red akcii.
Festival sakrálnej hudby vo švaj čiarskom
Fribourgu vypísal S. medzinárodnú skladateľskú súťaž s~tkrálnej hudby . Zadanie skladieb je termínované do 31. júla 1993. Skladby
posúdi S-čle nná porota, ktorej bude predsedať Thííring Bríím. Členmi poroty sú - Harrison Birtwist le, Jacqueline Fontyn , Horst Neu-

Slkorski Verlag prezentuje ~lroký výber súčasnej hudby.

Medzinárodnú skladatel'skú súťaž v tvorbe
pre mladých operných spevákov, ktori k jan e. Termin zadania dosiaľ nepredvedených
skladieb j e l. november 1993. Podrobné informácie o podmienkach súťaže možno získat' na
adrese: E . Lee Fairley, Washington International Competition , 6134 Tompkins Drive M C
LEAN VA 2210l-323S, USA.
ll. medzinárodná súťaž Roberta Schumanna v Z wickau pre klavír a spev sa us kutoč ní
od 4. do 13. júna t. r. Prihl ášky do 15 . aprila
prijíma Internationaler Robert Schumann-Wett bcwc rb fi.i r klavír und G esang , Mú nzstra~se 12. 0-9540 Zwickau.
Concours International d'Opera v Marseille vyhlasuje medziná rodnú spevácku sút'až
pre mladých operných spevákov, ktorý k ja-

Snímky M. Jurík

spc~áckcj \ Úťa.(e Placida Dominjla. Podnbné ,.,l učma
cie l..olá budú preblt•hať ' wnd)ne. Madride, Mnicho•·c,
Stockholme, \llláne a Parí}l.
e Komoru) ~úbor CMUR\TA i\(I\Ol-:.\1JC \ pod •tdeninl Sándura W~;lut, 111čal •cl'ké <'urópskc tumé. Súbor,,_
\lúpi • Zurichu. Rudape~ti, \ 'ietlui. Sabburgu, Parífi
a ' Bordcau ' ·

Veľkonočný

festival -

benefične

Na veľkonočnú nedel'u 11. apríla t. r.
uskutočni sa vo vel'kom " Festsplelhause"

o 11.00 h

s"vnosl·

1ný benenčn ý koncert v prospech akcie " Nachbar
in Not". Koncert bude uvádzaf Pete r Ustlnov. Účln
ko\'af bude BerUnska filharmó nia, ktorú budú dlrlgovat' Claudlo Abbado a S ir Georg Soltl. Na programe zaznejú diela W. A. M ozarta, F. Schuberta,
G. Mahlera a R. W a gnera. Sólistami sú Sylvia
Mc-Nair, Martha Argerich, Marjana Llpov~k, C•
rol Vaness a Leo Nuccl. ORF bude koncert vysielať
v priamom prenose.

nuáru t. r. dosiahli vek 33 rokov. Prihlášky do
20. mája 1993 prijlma: Concours International d'Opera de Marseille, 77, Boulevard du
Redon, Parc des Cedres K,F-13009 Marseille.
Tel.: 0031/91412826.
V rámci festiva lu starej hudby v Bruggách,
sa medzinárodná súťaž - Wcttbewerb Musica Antiq ua - pre sólový spev , melodické nástroje (Barockviolinc , Travcrso.
Barockoboe (B iocknótc ) a súbory. StÚažc sa
môžu z ú častn iť sótrsll , Kton su narooem
d o 31. decembra 1960 a speváci narodení do
31. d ecembra 1957. Prihlášky treba zaslať najneskô r do l. má ja 1993 na adresu: Festival
van Ylaande ren-Brugge, C. Mansionstraat,
B-8000 Brugge .
u s kuto ční

V dňoch od 19. augusta do 4. septembra
1993 uskutoční sa v Bozen 4S. medzinárodná
klavírna sút'až F. Busoniho. Sút'aže sa môžu
zúčastnit' klaviristi narodení medzi 3 1. májom
196 1 a 31. májom 1978. ·Uzávierka prihlášok
je 3 1. mája 1993. Hlavná cena je dotovaná
výškou 1S miliónov lír. Adresa: Sek retariat
des Busoni-Wetbewerbs, taatliches Konservatorium C . Monteverdi. Dominika ner platz 19,
1-39 100 Bozen. Tel./Fax: 0039/47 l/973S79.
IS. k lavírna súťaž Clary Kaskil sa us kutoč-

ní 8.- 19. septe mbra 1993 vo Yevcy. S úťaže sa
môžu z účas tn ii klavi risti , kto rí d osia hli
ve k maximá lne 30 rokov. Adresa , kam treba
do 9. j úla zasl a ť prih lášky: Concours C lara
Hask il, Ruc d e Sim plo n 40, case postalc 234,
C H-1800 Vcvcy l. Tel.: 004 l/41 2 1/9226704.
Fax: 004114 12 119226734.
7 . medzinárodná sút'až mladých klaviristov
Premio Dino Ciani uskutočn í sa 12.-23. sep tembra t. r. v Milán e. Sí•t'aže sa môžu zí• častniť klaviristi všetkých národností, ktori
sa narodili po 3 1. decembri 1963. Prvá cena
je vo výške 20 miliónov Hr. Uzávierka prihlášok je 30 . júna t. r . na adrese: Premio Dino
Ciani-Teatro alla Scala , Via Filodrammatici
2, 1-2012 1 Milano .
Teatro Lirico Sperime ntale di Spolc to
a V ied ensk:i komorná o pera vypisujú medziná rodnú s kl ad a t e ľskú sú ťaž na komo rnú o peru . Sú ťaže sa môžu zú ča s tniť autori vše tkých
ná rodností. O cene né d iela vyd á v y da vat e ľ 
stvo Ricordi. U závierka ~úťažc je 15. nove m be r 1993. Podrobne jšie info rm ácie poskytne Teatro Lirico Sperime ntale d i Spo leto
.. A. Bt:lli '', Pi azza G . Bovio r. l. 1-060-19
Spolc to.
Podl'a zahr. trače - n\1 S n ímky: M. Jurík (3)
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SPOLOK KONCERTNÝCH UMELCOV PRI SLOVENSKEJ HUDOBNEJ ÚNll
V BRATISLAVE

POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA KULTÚRY SR
v spolupráci so ŠtátnyDl .koDJ.orný.n orchest~oDJ. v Žiline
Slovenským rozhlasom
Slovenskou televíziou
Umeleckou agentúrou Slovkoncert
Veľvyslanectvom Rakúska v Bratislave
poriada

m. STREDOEURÓPSKY FESTIVAL
KONCERTNÉHO UMENIA
FESTIVAL
T

PONDE LOK 26.
17.00 Nám.

-

vio lon če l o

( Ho-

Ľ.

19. 30
A . Z immermann ,
Sólisti : J . Figura - fi
(ČR), Marián
Štátny komorný

klavír (Taliansko), János
ovcn, G . Bo ttesini

UTOR O K
.. Na dvore po l'ských krá17.00
Sebastian Wittiber - fl auta (SRN) , Zuzana Paulechová - klavír (SR)
P. Hindemith , F. Schu bert , L. J a n áče k , F . Cho pin
l . 5. 1993
19.30
SO BOTA
Slovenský komorný orchester - vedie Bohdan Warchal
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - Sólisti: Radoslav Šašina - kontrabas (SR), Igor Fábera - hoboj (S R) , Dana Satury- 19.30
ová-Šašinová - klavír (SR)
M. H aydn , J. Krtitel Vaňhal , A . Marcelli , J . S. Bach, F. Mendelssohn-Bartho ldy
· ZÁV EREČNÝ KONCERT
S. Caprico rnus, F. X . Budínsky, G. B. Pergolesi
Štátny komorný orchester Žilina, Spevácky zbor mesta Bratislavy,
Sólisti : Magdaléna Hajóssyová - soprán (SR) , Marta Beňačková - mezzosoprán
(S R).
17.00
Záhrebské gitarové kvarteto (Darko Pelužan, Ivana Trogrlič, Krunoslav Pehar, Mc- Zbo rm ajster: Ladislav Holásek (SR), dirige nt - Stanislav Macura (Č R)
lita lvkovič)
Nikola Nino Ru ževič - v io l ončelo (Chorvátsko), Lara Puntijar - klav ír (Cho rvá tsko).
J . Brahms, N . Paganini , J . S. Bach , G. H . Rodri gues, L. Brower
Sprievodné podujatia festivalu:
19.30
Vera Reigersberg - husle (Rakúsko) , Alphonse Sauer - ~ la vír (Rakúsko) , Katharina 26.-27. 4. 1993 Salónik hotela Slovakia
Reigersberg - klavír, Matthias Schulz - flauta (Rakúsko), Martin Zalodek - husle Stretnutie predstavitel'ov hudobných rád vi~~.:grúd\ k c j sk upin y (Česko , M aďars ko ,
Po ľsko, Slovensko). Hos i poduj ati a: Rak úska hudohn ;i rada , usporiada Slovenská
(Rakúsko) , Sar ah Cox - klavír (Rakúsko).
rada , čl e n Medzi národ nej hudobn~.:j rady U ESCO
hudobná
F. Schube rt, B. Martinu, F. Chopin , C. P. E. Bach, W. A . Mozart , L. van Beethoven, T . Bóhm , F . Kreisler, H . Wieni awski , F. Bo rne , P. A . Genin .
28. 4. 1993 Konzervatórium Žilina
Seminár: Niektoré aspekt y výuky ko mo rnej hry na konze rva tóriách a zákl adných
umeleckých školách uspo ri ada Slovenská hudo bná spoločn osť .
ŠTVRTO K
29. 4. 1993
STRE DA

28. 4. 1993

30. 4.-1. S. 1993 Salónik hotela Slovakia
Seminár: Aktuálne problémy hudo bnej kritiky a publicistiky.
17.00
Denisa Šlepkovská - mezzosoprán (SR) , Ján Salay - klavír (SR) , Ivo Bartoš - orga n Uspo riad a Slo venská muzikologická asociácia.
Predpredaj vstupeniek v informačnej kancelárii ŠKO- Dolný Val 47, v pracovných
( ČR)
R . Schumann , C. Saint-Saens , J . Offenbach, G. Bizet, O. Buxtehude , J . S. Bach, dňoch od 8.00 do 17 .OO h a hodinu pred koncertom vo foyeri Domu umenia Fatra.
F . Mende lssohn-Bartholdy, N. de Grigny, M. Duruflé.
Vstupné: IS,-, 20,-, 2S,-, 30,- Sk. Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!
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