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S problematikou chrámo'l'cj, duchot·· 
nej hudby, j ej stamm, pcrspektí'l'ami, 
l'l'orbou sa dnes ui častejšie stretá'l'ame 
na stránkach odbornej tlače, konzen•at~ 
ria sa chytili praktickej príprary organ is
tot' a zbormsústro'l' pre potreby kostolo'l'. 

V utrfu~Af~ í'ie len 
sporad•• Y J.re~c~~ orga
nom 't'Zdelaného muz1kanta 'l' hre na ná-
stroji, ti'o&inej oblasti .6 ljturgike. 
Priesto ??:e ch6ru 
7-Ŕ'I'ise/ ho úra· 
du, čl nálad 'l'eriacej o e. Nchomriac 

~~m.trttJst· 
Na Základnej umeleckej škole '1'0 Vráb

ľoch 't'Znlkla pred dmma rokmi mynicn
ka poriadať školenia pre dirigento'l', spe
'l'ák m• a ia/misto'l' katolfck)'ch spe'l'áckych 
zboro~, teda tých, ktorí 'l' súčasnosti sedia 
za organmi a dirigl.(/ú chnlmo'l'é zbory. 
Dnes je to ui cyklické školenie s dlhodo
bým plánom pre zál(jemco'l'. Po jednom 
z týchto školeni, k toré sl rlcdy ešte len 
hľadali smju podobu, 'I'Znikla myšlienka 
zaloiiť katolícky spe'l'ácky zbor s ce/os/o
'l'enskou pôsobnosťou, pripomlnsúúci 
Slo'l'enský spenicky zbor učiteľo'!'. Vzni
kol prlpran rý organizačný 't'ýbor zloi cný 
z 'l'iacerých nadšenco'!' z rôznych kúto'l' 
S/O'I'enska, ale ťaiisko práce spočí'l'alo na 
Jozcfo'l'i Vrábclovi a V. Smieško'l'ej a J. 
Smieško'l'l. V októbri 1991 bol celoslo'l'en
ský spe'l'ácky zbor zaregistro'l'aný na Mi· 
nistersl'l'c m útra sn. 'l' miUi 1992 dostal 
sch'l'álenic a poi ehnanie Biskupskej kon
ferencie Slo'l'enska. Po konkurznom ko
naní sa 'l' júni m. r. začala činnosť klasic
kého chrámo'l'ého zboru oficiálne pod ná
zvom Slo'l'enský katolícky spe'l'ácky zbor 
Adoremus s umeleckým 'l'edením Antona 
KBI/aya a Jany Rýchlej. Sídlom zboru sú 
Vráble a miestom stretnuti raz 'l' mesiaci 
historický zámok 'l' Topoľčiankach. 

Päť desiatok obetat'CO'I' od Bratislary, 
cez Ora'l'u až po Poprad, Košice, PrešO'!' 
a Bardejo'l' zaS'I'iicl.(/e soboty, nedele, do
mienku na nác'l'lky. Stanory posta'l'ili 
prrd ansámbel náročné úlohy: V'l'iesť do 
praxe 'l' spoluporáci so Slo'l'ellskou litur
gickou komisiou 'l' súlade S ll. 'l'atlkán
skym koncilom liturgickú hudbu, priná
šať sk'l'osty sakrálnej hudby predchádza
júcich štýlo't'ých obdobi, s dôrazom na 
diela riažúce sa k hudobnej kultúre Slo
'l'enska a podneco'l'ať l'l'orbu diel no't'ých, 
'l' súlade s liturgickými potrebami. Vrátiť 
klasickému chrámot·ému zboru stratené 
posta'l'enie a úlohu. Dbať o sk'l'alitllellie 
prlprary chnlmo't'ých zbormsústro'l', aby 
'l' rámci liturgie znela hudba liturgicky 
a interpretačne k'l'alitná. Preto sa náleží
tá pozornosť 'l'enl(je sú hlaso'l'ej 't'ýcho'l'e. 

Dôleiltým momentom je skutočnosť, ie 
členoria zboru - prc'l'ažlle sami dirigenti 
a členoria chrámo't'ých zboro'!' získané 
náryky prenášsúú na domáce podmienky. 
Veď organista a zbormsústcr msúú moi
nosť mpiJYňO'I'ať hudobný 'l'kus širokej 
obce 'yeriacich - pričom možno po'l'edať, 

i e chrám j e skutočne nsúširšie estetické 
prostredie s 11/ÚŠiršlm záberom 'l'eko'l'ého 
a profesného zloženia. 

SILVIA FECS KOVÁ 
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Karlheinz Stockhausen Snímky: archív a utorky 

~ Suzanne Stephens " StockhausenoYom projekte Michaels Reise 

ZUZANA MARTINÁKOVÁ 

Karlheinz Stockhausen 
- mystická hudba súčasnosti? 

Karlheinz Stockhauscn patrí k legendám 
hudby 20. storoč i a . Odvtedy , keď ako jeden 
z popredných sk l adateľov prichádzal aj na 
Slovensko (participova l na Medzinárodných 
semi nároch pre súčasnú hudbu v Smoleni
ciach). ube hlo viac ako 20 rokov. A po tom je
ho hudba presta la existovať na našich pódiách 
a javiskách. Prvý krôči k k ., renesancii" Stock
hausenových die l urobi la v 80-tych rokoch 
skupina AGON v Prahe a o pár rokov neskôr 
ansámbel YEN ! v Bratislave. Jednalo sa však 
viac o uvedenie niektorých komorných d iel, 
ktoré neodhal ujú komplexnosť filozofie -
hudby - umenia Stockhausena posledných 
20-tich rokov. 

Poznať Stockhausena predpokladá zažiť ho 
v jeho kom plexite . V šiest ich zväzkoch Texte 
zur Musik, vydaných v edicii DuMont. Doku
me nte Kôh1 , je obsiahnutá podstat ná časť je
ho teoretických štúdií , komentárov i analýz 
prevažne k vlastným skladbám a k problema
tike kompozičn ých technfk novej hudby; 
možno tu n ájsť aj množstvo dokume ntov 
v podobe rozhovorov, sk fc jeho sklad ieb i fo
tografického materiálu. Tex ty odhal'ujLI vý
voj Stockhausenových filozofických úvah, 
ktoré majú blízko k mystickým a teozofickým 
svetonázorom , čo o to viac vzbudzuje záujem 
o jeho hudbu. Desiatky nahrávok, dnes už 
prevažne na compact discoch (vydaných vo 
vlast nom vydavateľstve v Kí.irtene) poskytujú 
vša k le n čiastočný obraz o tom, aká hudba, le
bo lepšie povedané umenie Stockhauseria 
v sk utočnosti je. Ide viac o ,.reprodukciu" , 

ktorá môže o riginál pripomenúť za predpo
kladu, že ho poznáme. 

Sama som mala možnosť te nto rozdiel po
súdi ť , keď som po prvýkrát zažila Stockhause
na tak povediac naživo. Bo lo to v Bruseli 
23. - 25. 3., kam som pricestova la špeciá lne 
na Stockhausenove tri koncerty, uspo riadané 
v rá mci fes tiva lu A rs M usica (tohoročný v po
radf p iaty festival ve novaný súčasnej hudbe 
pozostával denne z niekoľkých koncertov 
a prednášok). Za zvukovej a svetelne j réžie 
Karlheinza Stockhausena boli uvedené kon
certné verzie skladieb z d ruhej polovice 
80-tych a dve z 90-tych rokov, kto ré .sú súčas
ťou cyklu opier Licht (Svetlo) a niektoré star
šie elektronické kompozície. Zaznela dokon
ca v histó rii e lektronicke j hud by jedna 
z prvých sk ladieb s názvom Stud ie I , realizo
vaná v ko línskom štúdiu e lektronickej hudby 
vr. 1953 , tiež temer chronicky známy Gesang 
der J í.i nglinge z r . 1955-56, kde je po prvýkrát 
použitá rotácia zvuku v priestore a kombiná
cia ľudského hlasu s e le ktronickými zvukmi; 
a Tele musik z r. 1966, realizovane j v e lektro
nickom štúdiu tokijského rozhlasu , kde sa 
Stockhausen prýkrát pokúsil preklen úť roz
die ly od lišných hudobných kultúr , a pritom sa 
vyhnúť koláži. / 

Netreba zvlášť zdôrazni ť, že je rozdiel me
dzi ste reofónnym počúvanfm tej to hudby 
z nahrávok a kvadrofónnou verziou v kon
certnej sále. Predsa vša k fascinujúcim zážit
kom bo l priamy kontakt s umením inte rpre
tov, špecializovaných temer výhradne na 

Stockhausenovu hudbu - Suzanne Stephe ns 
(klarinet a bassetho rn) a Kathinka Pasveer 
(flauta) - ktorým sk ladateľ ve noval väčšinu 
svoj ich d iel. Hovori ť o die lach , či skladbách 
v prípade Stockhausena nie je celkom na
mieste , pretože približne 20 rokov komponu
je autor jedno "univerzálne" d ielo, ktoré na
zval Licht - Die sieben Tage der Woche fí.i r 
Solo-Stimmen, Solo-lnstrumente, Solo-Tän
zer, Chôre, O rcheste r, Ballet und Mimen , 
Ele ktronische und Konkrete Musik. Jeho do
kon·čenie je plánované na rok 2005, kedy bu
de obsahovať sedem o pie r pomenovaných 
názvami dn í. Z nich sú už ho tové Donners
tag, Samstag, Montag a Dienstag, rozpraco
vaný je Freitag. Ich koncepcia a tematický 
mate riál je daný (Tripe l-Fo rme!, tri základné 
fo rmulky, charakteristické témy, ktoré per
sonifik ujú mytické postavy Evy, Michaela 
a Lucifera). V Bruseli zazneli súčast i opier 
v koncertnom prevede ní , t.j . ako inštrumen
tálne sóla a lebo duá s pohybovými kreáciami 
interpretov, vystupujúcich v špeciálnych kos
týmoch, ktorých účinok bol zvýrazne ný sve
te lnými efe ktami. Stockhausen vyžaduje ba
letné i mimicko-gestické kreácie od interpre
tov a sám navrhuje kostýmy, ktoré vyjadrujú 
ním vytvo rený viac filozofický a me tafyzický 
ako popisný obsah o pie r. Tým je to tiž samot
ná hudba, ktorá je súčasťou kozmického uni
verza a samotná dianie navodzuje mytolo
gické asociácie, symbolizované postavami 
Michalea, Lucife ra a Evy majúce nadreálny 

(Pokračovanie na 3 . str.) 
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SLOVAK ARTISTIC AGENCY 
is the main organizer of HUDOBNEJ JARI 

Nové Zámky Humenné 
The Bratislava Music Festival, Member of AEF 

Phone: +42/7/33_0378, 334546 
29. 4. Husľový recitál - P. Michalica 21. 4. - SF Košice, sólista J . Lupták 

21. 4. - Pražské gitarové kvarteto 
Hlohovec 
21. 4. - Moyzesovo kvarteto Kežmarok 

27. 4.- Koncert rakúskych umelcov 
Malacky M. Schulz- flauta, M. Zalodek - husle, S. Cox - klavír 

Slovkoncert, Slovak Artistic Agency 
Michalská 10, 815 36 Bratislava 

Slovak Republic 

26. 4. - Klavírny recitál - S. Čápová-Vizváriová 
,Vranov nad Topľou 

Phone: 

Rimavská Sobota 28. 4. - Michalovské akordeónové trio 
S. S. - Organový koncert J . V. Michalko, spoluúčin kuje 

L. Strešnák - trúbka 
Foreign Relations Dep.: +42/7/33 45 61, 33 45 38 

Concert Dep.: +42/7/33 45 35, 33 45 25 

4. S. - Organový koncert J . V. Michalko, spoluúčink uje 
L. Strešnák, trúbka 

Zvolen 
Prešov 
28. 4. - Klavírne duo Z. Zamborská - S. Zamborský , , ,., . • P(oduction Dep .: +42/7/33 47 57 

21. april 

Promotion Dep.: +4 2/7/33 45 22 
Fax: +42/ 7/33 26 52 

SND Brat isla va - V . Pa tejd l - B. Filan: Spehulienka 
a sedem pretekárov ( 11.00) 

SF Bratislava - J . Sibelius, E. H . G rieg, E. A. Ber· 
wald(19. 30) · 
S. Z amborský - klavfr . d ir. : O . Lenárd 

SD Košice- A. D vofák: Rusal ka (1 9.00) 
Piešťany, Kongresová ha la - W . A . Mozart ( 19.30) 

Orcheste r Komornej ope ry. d ir. M. Vach 

22. april 
SND Bratislava - G . Verdi: Traviata. org. preds!. 

( 19.00) o 

Zichyho palác, Bratislava (SMA)- Stret nutie s osob
nosťami : Interpre ti a inscenátori o.pery Koruno· 
vácia Poppey ( 15.00) 

SF Košice - Koncert poslucháčov VSMU ; O . Mo
roz, B. Smetana , F . Liszt , A. Dvofák ( 19.00) 
J . Lupták - v iolončelo, J . Jartim , B. Kostka 
dirigenti 

Starý Smokovec, rk. kostoi - J . S . Élach, J . G, Walt· 
her, G. Bohm ( 19.00) · 
J . V. Michalko - organ 

23. a pril 
SND Bratislava - P. I. Čajkovskij : Labutie jazero 

(1 9.00) 
NS Bratis lava - Intervaly - pohybové d ivadlo 

(1 9.00) 
súbor O dyle D uboc, Francúzsko 

Komárno, NS Bratislva: E . Ká lmán: Čardášová 
princezná ( 19.00) 

DJ Z Prešov - F . Le hár: Cigánska láska ( 19.00) 

24. apr il 
SND Bratislava - G . Puccini: Madame Butterfl y 

(19.00) 
DJ Z Prešov- P. A . Bréal - 1. Báz! i k: Husári ( 19.00) 

25. apríl 
SF Bratislava - D . Sostakov ič, M. Bruch. E . E lgar 

(1 1.00) 

27. 4. - Flautový recitál - M. Jurkovič 
Starý Smokovec 

Poprad 
2S. 4. - Organový koncert - V. Rusó 

22. 4. - Organovy ~onccrt - J. V. Micha'lko 
29. 4. - Klavírny recitál - l. Černecká 

Mládežnícky orchester G. Mahlera , M. Venge
rov- husle, dir. N. Mariner 

SF Moyzesova sier\ - A. Scarlatt i, G. F. Hiindel 
( 19.30) 
Súbo r G radiva 

NS Bratislava - Davis - Wright -· Forrest : G rand 
ho tel (19. 00) 

So Košice - J . Rakowiccky - J . Witte in : Snehulie n· 
ka ( 14.30) 

MKS Poprad - rk. kostol - J . S. Bach, Bardejovská 
tabulatúra, J . L. Bella ( 19. 15) 
V. Rusó - organ 

26. apríl 
SND Bratislava - G . Verd i: Nabucco ( 19.00) 
DU Žilina - III. Stredoeur. festival koncert ného 

umenia ( 17.00, 19.30) 
SD Košice: A . Szirmany: Magnáš Miško ( 19.00) 

Stúdio Smer - S. Prokofiev - C. Debussy: Peter 
a vlk, Skrinka hračiek ( 19.00) 

27. apríl 
SND Bratislava - Ch. Gounod : Faust a Margaréta 

( 19.00) 
DJGT B. Bystrica- G . Bizet : Carmen ( 18.30) 
DU Žilina - III. SFKU ( 17.00; 19.30) 

28. apr fl 
SND Bra tislava - Hérold - Herte l: Márna opatrnosť 

(19.00) 
SF Bratislava (Moyzesova sieri) - L. v. Bee thoven 

(19.30) 
J . Slávik - violonče lo. F. Supin - lesný roh . D . 
Rusó - klavír 

NS Br atislava - L. Tolcsvay : Evanje lium o Márii 
( 19.00) 

DU Žilina - III. SFKU ( 17.00; 19.30) 
DJZ Prešov - W. A. Mozart: Čarovná fla uta ( 19.00) 

29. apríl 
SND Bratislava - G. Verdi: Rigole tto ( 19.00) 
SF Bratislava - F. Mendelssohn - Bartholdy, F. 

Schube rt ( 19.30) 
SKO - B. Warchal , l. Ženatý , husle, M. Lapšan
ský, klavfr 

NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanje lium o Márii 
(1 9.00) 

So Košice - J . Rossi ni : Barbie r zo Sevilly ( 19.00) 
DJGT B. Bystrica - F. Lclulr : V csc l <l vdova ( 19.00) 
DU Žilina - I II. SFKU ( 17.00; 19.30) 
DJ Z Prešov - W. A . Mozart: Čarovná lla uta ( 19.00) 

30. april 
SF Brat islava - program ako 29. apríla 
NS Br atislava - L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii 

(19.00) • 
DU Žilina - Ili . SFKU ( 1?.00; 19.30) 

Salónik Hotela Slov:tkia (SMA) Sem inár: Aktuá l· 
ne problémy hudobnej kri tiky a publicistiky 

DJ Z J>rešov - W . A . Mozart : Čarovná flauta ( 19.00) 

Oiía 23. apríla 1991 sa v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici po prvýkrá t stretli 
zástupcovia rôznych hudobných a kultúrnych inštitúcií, ako aj slovenských miest, ktoré sú späté 
so životom Jána Levoslava Bellu . Ich ciel'om bolo nielen pripraviť návrh podujatí k ISO. výročiu 
narodenia tohto významného slovenského skladatel'a v roku 1993f ale aj pripravit' podmienky 
pre jeho ďalšiu propagáciu a najmä šírenie tvorby. S odstupom času možno povedať, že i keď 
s problémami a nie v celej plánovanej šírke, predsa sa pre tieto zámery podarilo vytvoriť vhodnú 
pôdu. 

Už na d ruhom stret nutf tejto prípravnej skupiny 
sa zrodila myšlienka založi ť Nadáciu J ána Levoslava 
Bellu , ktorá by mohla aj v budúcnosti pok račovať 
v takej to práci. O dva mesiace, 5. decem bra 1991, 
bo la Nadácia založená . J ej čestnou predsedkyr\ou sa 
stala skladateľova vnučka, prof. Dagmar Stu rl i Bel· 
lová, ktorá Žije vo Viedni. Nadácia J . L. Bellu ako 
samosta tná právnická osoba má celoštátnu a zahra· 
n ičnú pôsobnosť. Jej hlavným c ieľom je propago· 
vať . š í riť a vydávať die lo J . L. Be llu , prispieť k to mu, 
aby jeho umelecká tvorba bola integrálnou súčasťou 
slovens 'lfj hudobnej kultúry a adekvátne sa prezen· 
tovala v zahraničf. V rámci svojich finančných mož

usporiadate ľmi podieľa aj na príprave toh toročných 
osláv význam ného skladateľovho výročia . 

Celoslovenské oslavy by sa mali začat' 24. a prfla 
v Liptovskom Mikuláši, kde bude prvá vernisáž mo
negrafickej výstavy Osud a ideá l (sceniir Dr. Boris 
Banáry) . Výstava bude po tom inštalovaná v ďalších 
usporiadateľských mestách. Rodné mesto okrem to· 
ho pripravuje aj komponované ume lecké pásmo 
z lite rárnej a hudobnej tvorby J . L. Bell u, kto ré bu· 
dú môcť využi ť aj záujemcovia z iných miest. 
V dňoch 29.- 30. mája bude v Kremnici tradičný, no 
tohto roku iste slávnostnej ší Bellov festival dycho· 
vých hudieb. V Banskej Bystrici sa 24.- 26. júna 
uskutočni medzinárodná muzikologická konferencia 

nostf bude podporovať skladate 
muzikologické, publicist ické a 
ty, ktoré sa viažu k osobnost i a 
va Bellu . Sfdlo Nadácie j e na 
skej Bystr ici a jej členom sa 
a lebo právnická osoba z 

~·v~s~~;".lllliiJáiin~~Le::,voslav Bella v kontexte európskej hudobnej 
•• tajomníčka Dr. J . Lengová , 

ktorá zaplat í členský 
eiu 1000,- Sk a pre · 
Vzhľadom k tohtoroč 

sa záujemcovia ešte 
daj(rcim i Členmi N 
vyšší. 
štyri spolky Sl<lver~ skc i 

fond a Slovkoncert v 
tovský Mikuláš, Banská 
Dagmar Sturli Bellová a jej 
z Kanady, napriek tomu , že 
členmi , prispeli na účet 
Vďaka finančnej i morálnej 
členov mohla Nadácia začať 
da la dva druhy pohľadníc j . L. 
je v t l ači reprezentatívny bulletin 
Čfžika a J any Lengovej pod názvom 
menturn , život a dielo J . L. Bellu v obrazových doku
mentoch. Pohľadn ice i bulle tin budú k dispozícii 
v síd le Nadácie . Z jej podnetu vyjde faksimflia Bel· 
lovho autografu z piesri ovcj tvorby pod názvom 
Mat ka nad kolís kou, ktorú vydá Matica slovenská 
v Martine a 14 . apríla t. r. vyjde aj poštová známka 
s Bellovým portrétom od ak. ma l. Jozefa Ba láža , 
s hodnotou 5.- Sk. Je možné, že aj úsilie o vydan ie 
pamiitnej mince bude korunované úspechom. Na
dácia sa okrem toho . pochopiteľne , spolu s ďal š ími 

s konferenciou tu budú viaceré 
· a najmä zborový fes tival Aka· 

venovaný Bellovmu výro
Bra tislave chystaj ú usporiadatelia 

"'--·· - ··- •--- -·- ·· týždni. Naj veľkolcpejš írn 

podujatím by však malo byť 

n.llve<lenie opery Kováč Wieland v po· 
filharmónie pod ta ktovkou J ozefa 
vyzdvihnúť, že to to te leso o tvorilo 

obdivuhodne - uvedením jeho 
Es dur v te levíznom novoroč· 

nutých ak tivít sa budú konať aj rôz· 
pod ujatia . Je chvá lyhodné. 
napríklad z koncertov Zá· 

v Kremnici - bude venova· 
Levoslava Bellu. ktor)' 

najmä na prípravu kri tického vydania 
e llovej tvorby. Pre záujemcov, ktor f by tú to oblast' 

mohli a chceli podporil', uvádzame číslo účtu : 
l 143247 3 12/0200 VÚB Banská Bystr ica. Opodstat .. 
ncnosť tohto zámeru po tvrdila aj prfprava tohto roč·· 
ných koncertov. Ukázala , že robi ť dramaturgiu a in
terpretovať diela z hudobných autografov je s fce 
možná, ale zbytočne náročná a často aj problema tic
ká cesta. A ide nám predsa predovšet kým o to , aby 
Bc llova hudba nczne la len pri príležitost i jeho výro· 
č í . 

MARIANNA BÁRDIOVÁ 



TRIBÚNA NÁZOROV • 

FRANTIŠEK BALÚN, UMELE~KÝ ŠÉF OPERY ŠD KOŠICE 

"Musím mať vytvorené podmienky" 
PredslO\' 

V podčiarniku nazvanom Boj o pravdi-vý obraz (HŽ č. 4/93) som venoval závereč
ný odstavec neopätovanej ponuke na rozhovor s umeleckým ~éfom ko~ickej opery 
Františkom Balónom. Pri našom neskoršom, náhodnom stretnutí vysvitlo, že do
šlo k "hlbokému nedorozumeniu", pretože písomné odpovede na položené otázky 
sa utopili kdesi v mori predvianočnej pošty. Keďže za poštárov sa ospravedlňovať 
nemôžem, ponúkam stratený dialóg dodatoč.ne. 

Prevzali ste žezlo ko§ickej opery v nezávide
nia hodnej situácii, na pra hu prevádzkového 
kolapsu. Aké prvotné ciele ste si vytýčili pri 
nástupe do funkcie a a ko sa vám darí ich na
plňat'? 

- Prvotných. cieľov bolo a je veľa: zažeh
nať, či aspoň oddia l i ť spom ínaný kolaps, kto
rý je naozaj reálny, angažovať nových sólis

·tov, s t abi l i zova ť zbor a o rchester. Aby som to 
mo ho l dosiahn ui, musím mať vytvorené pod
mie nky, zvlášť fin a nčné, na pokrytie reálnych 
po trieb a požiadaviek p re no rmá lny chod 
o pery. Práve te nto fakto r nie je v mojej moci, 
i keď zohráva najdôležitejšiu ú lo hu . O rche
strálni h ráči ná m odchádzajtl do le pšie p late
ných telies, alebo do podnikateľskej sféry , 
viacero mlad ých, nádej ných só listov - čo je 
pochopi teľné- odišlo do Bra tislavy i Prahy , 
i keď nie všetci tam naplnili svoje a mbície . 
Byť odkázaný na hosťovačky je ne mie rna zá
ťaž na náš biedny rozpočet . Mám však ešte je
den cieľ , te n však bude asi ešte menej dosia
hnuteľný, než fi nančný . T'Cda ak už nic "vy
chova ť", ta k chcem aspoi't popros i ť najmä 
bratislavských kritikov, aby na naše premié ry 
nechodi li len ako na výlety do Košíc, a to už 
s vopred pripraveným zámerom a úmyslo m: 
skri t izovať pod č iernu zem čo sa le n dá, bez 
snahy pochopiť a pomôcť . . . 

Pod l' a môjho názoru by dnes na čele operné
ho divadla mal stál' typ " intendanta", vybave
ného schopnost'ami i právomocami manévro
val' v širokom spektre umeleckých, ekonomic
kých a manažérskych záuj mov. Stotožňujete 

sa s takýmto spôsobom šéfovania? 

- Á no , stotožň uj em sa. Problém je však 
iný, a vy by ste to mali ved ieť , ani jeden súbor 
na Slovensku ne má právnu subjektivitu . I na
ša opera je súčasťou trojsllborového d ivad la 
a ta k ekonomická i prevádzko vá časť musí byť 
riešená v rámci celého d ivad la. 

Pálč ivý a vleklý problém košickej opery je 

za tvorená materská budova. Kedy sa do nej 
súbor vráti a ako sa mu da rí v podnájme Do
mu kultúry VSŽ? 

- Jedna vec sú plány, d ruhá skutočnosť . 

Opäť sa to týka n ic iba o pery, ale celého d i
vad la. Dúfa m, že sezónu 1994/95 už o tvoríme 
v zrenovovanej mate rskej budove. T o vša k 
zá leží od MK SR , ako sa zachová ku košické
mu d ivad lu pri zostavovan í rozpočtu. Na Ko
šice by sa zabúdať nemalo , aj keď sme ďaleko 
od Bratislavy. Ne musí sa to vypl at iť ... No 
a ako sa nám da rf e ko no micky? Predstavte si, 
že čiastku 3,3 milió na ko rún , kto ré platíme za 
podnájo m . by sme mo hli použi ť na mzdy pre 
ume lcov. Myslím , že by to veľm i pomohlo vy
riešiť personálne problémy. 

V obsaden í osta tnej premiéry , Sedliackej 
cti a Komediantoch, sa síce obja vili mená bra
tislavských sólistov, nevidno však posily zo za
hraničia . Má ich opera SND i ba nskobytrické 
DJGT , nemáte o takéto obo~atenie uíujem 
i vy'! 

- Záujem má me, rokovania s.p rípadnými 
posilami , naj mä z Ukrajin y, sú rozbehnuté. 
Dúfam , že sa podarí doti a hnuť ich do úspeš
ného konca. 

Aká j e situácia so sponzormi? 

-"- Nic taká, ako by sme si želali. Z premié
rového bu lle tin u ste sa však mohli dočítať , že 
inscenáciu nám spo nzorova l š. p. Víno - Ko
šice. Ro k uje me aj s ďalš ími , no nevid ím to 
ružové. Záleží od mno hých faktorov: daňo

vého systému, celkovej eko no mickej stabi li
ty, a tým aj e ko nomi ky podni kov, či pod ni ka
teľov. Chcem veriť , že aj v budúcom ro ku sa 
nám poda rf získať nieko ho na pod poru kultú
ry a p redovšetkým opery v Košiciach. 

Prezraďte mi váš názor na formu kopro
dukčných inscenácií, ktoré sú vo svete bežným 
spôsobom ekonomicky ímosného spestrovania 

prevádzky. O koncerta ntných podobách uvá
dzania opier ste neuvažovali? 

- Spôsob ko produkcie nie je p re mňa nič 
nového. Sám som ho navrhoval už pred nic
koľkými rokmi, no nepochodil som. Samo
zrejme, že počítame s takouto formou spo
lupráce. Máme rozpracované rokovania so 
zahran ičným i partnermi, no, pochopi teľne, 
radi by sme mali takúto spoluprácu s nie kto
rým d ivadlom na Slovensku . My sme prvé 
kro ky už urobili, čak áme na ohlas. C hcem 
pri pomenúť , že je tu aj iná možnosť, napr. po
užiť , či od kt1p iť zachovalý fund us niektorých 
titulov. Som presvedčený, že by to zna me nalo 
úsporu financií a ume lecký účel by bol tiež 
naplnený. Pokiaľ ide o konccrtantné uvádza
nia opier, plán ujeme touto forn;::>u uviesť 
Do nizcll iho Luciu di Lammcrmoor, alebo 
Ro be rta Dcverc ux ešte v te j to sezóne. Ve- . 
rím , že to naši diváci p rijmú a že neostane iba 
pri tomto jednom titule. 

Akým smerom sa poberie d ra maturgia ko
šickej opery? 

- Predovšetkým musíme vychádzať z to ho, 
čo máme po stránke personálnej i c konomic-

kej. Obávam sa, že na lepšie časy sa tak skoro 
blýskať nebude ... Pravdepodobne sa budeme 
musieť orien tova ť na komo rnej šie tituly, no 
v sezóne uviesť aspOI) jednu veľkú o peru. 
K spolupráci na ne j by sme si chceli prizvať 
aj niektorý z košických zborov. Ro kovania už 
bežia, treba len veri ť , že sa to podarí. No 
a pokladám za samozrejmé orien tovať dra
matu rgiu aj podľa požiadaviek , záuj mu a po
nu ky za h ra ničného partne ra. 

Máte možnost' otvorene sa vyjadrovať 

k najpálčivejším problémom vášho divadla? 

- Ale á no, no nie tam , kde by som si želal 
byť vyslyšaný, nap r. pred pánmi z MK SR, le
bo aj oni by si mali uvedom i ť vážnosť stavu 
košického d ivadla . Zanedbávať Košice aj 
v oblasti ku ltúry sa nemus í vyplatiť. Napo
kon, Košice sú nie le n význa mným kultú rnym 
centro m , ale aj dôležitým stra tegickým mes
tom a podľa toho by sa páni na MK mali dívať 
aj na problé m nášho d ivad la. 

Zhováral sa: PAVEL UNGER 

P. S. 
Dvakrát sedem hodin vo vlaku (zväčša 

na vlastné náklady), v lepšom prípade 
v aute niekoho z kolegov - uznajte - nie 
je príliš silná motivácia k "výletu" na 
opačný koniec republiky. Bez osobného, 
úprimného vzt'ahu k veci, snahy objekti
vizovat' situáciu z nadhl'adu, bez zviaza
nosti s miestnymi pomermi, nik do Košic 
nepocestuje. Aj preto je nás, oslovených 
bratislavských recenzentov tak málo
Upodozrieva(' kritiku z vopred priprave
ných hodnotiacich úmyslov, notabene 
v stave opakovaných umeleckých debak
lov v súbore, je prinajmenšom nepocho
penie jej základnej funkcie. S " výcho
vou" by mal začat' pán šéf vo vlastných 
radoch. S výchovou k profesionalite, kto
rá je jediným kritériom pri posudzovani 
opodstatnenosti existencie operného tele
sa,· resp . kompetentnosti jeho vedenia. 
Pochopit' možno prípadné umelecké 
prešl'apy, právo na omyl, nie však rezig
náciu, apatiu, koncepčné blúdenie. 
A akúže pomoc má šéf opery na mysli? 
Chválit' čo nic je hodné pochvaly, hl'adat' 
za neho kontakty, určit' dramaturgickú 
líniu, vypísat' recept na moderný ume
lecký management ... ? Nie, takýto trend 
nesleduje kritika nikde na svete. 

P. U. 

"BOJ O PRAVDIVÝ OBRAZ 66 -len či je ozaj pravdivý? 
Ne mám vo zvyku po lemizovat s kritikm i, 

pre tože uznáva m práva na názor. O bjektívne 
hodno tenie je iste sna ho u každého úprim né
ho a fundované ho kr itika , le nže nijako nie je 
možné vyl úči ť subje ktívne fakto ry a naj mä 
vplyv osobného vkusu . Tento raz som však 
do nútený reagovať , pretože nejde o kritiku 
inscenácie , č i predstaven ia, a le o celú inštitú
ciu , ktorú napáda pán P. Ungcr v č l án k u " Boj 
o pravdivý obraz" uverejnený v HŽ '93 č. 4-
24. 2 . 1993 . Iba d úfa m, že redakcia uverej ní 
tie to moje poznámky, lebo z iných novín 
mám smut né skúsenosti . 

Keby bola pravda , že: "J e smut né, že p rví 
ležali na lo patkách, tí , čo mali " topiacu sa 

• loď" opust iť ako posled n í - vede nie divad la 
i opery." Keby to bola p ravda , súčasná sit u
ácia by bola iná. Možno , že e xistuj ú ľud ia, 
kto rí by rad i videli ŠD ako topiacu sa loď. 
Sme trojsúborové d ivadlo (opera, či nohra , 
balet), pričom operný súbor, ta k a ko p red
tým , p rodukuje aj operetu a ba letný, ta k a ko 

aj predtým , o krem ba le tných inscenáci í tvo rí 
súčasť o pe rných a operetných p redstavení. 
Máme p roblé my, a nemalé . Riešime ich s ná
maho u, ale má loked y s po mocou ľud í , ktorí 
by radi videli nás plávať v záchranných ves
tách. Ž.e sa ne potopi li, do kazujú čísla , napr. 
návštevnosti, kto rú o proti plánu sme pre kro
čil i na 100,8%, t. j . 14 1 tisíc d ivákov a tržby 
zo vstupné ho , kde sme tiež p lánovaný pred
poklad pre~ročil i na 107 ,4 % . A le aby sme 
tie to výsledky mohli dosiahnuť, museli sme 
vyprodukovať v mimodivadclncj činnost i 

skoro d va milió ny ko rún . Teda loď sme ne
o pusti li. 

Ž.i ť v Bratislave a občas zaví tať na vid iek , 
pozrieť si jedno predstavenie (premiéru) a iba 
z týchto a ta kto získaných info rmácií dávať 
rady p rostredn íctvo m člán kov v novinách ne
považujem za p ráve naj ko rektne jšie. A le bu
diž! Podceiíova ť však "lo kálnych recenzen
tov" (stoj í za povšimnut ie, že nie k ritikov) 
a zazl ievať im zviazanosť s prostred ím , pova-

žujem p rinaj me nšom za nekolegiálne . Pred
po kladám, že majú na recenziu aj krit iku od 
bornú spôsobi losť, ktorá a ni od n ich nebýva · 
vždy iba kladná , a le úprimná p ráve pre tú 
zviazanosť. Mať totiž meradlo vychádzajúce 
z fi n ančných a personálnych možností iných 
d ivadiel a svoje rady , poučeni a a hodnotenia 
podávať bez ana lýzy je prinaj me nšom ne
chcenie pochopiť problémy, ktoré existujú , 
žiaľ , bez nášho zavine nia. Na umelecké kriti
ky P. U ngcra som si zvyko l, a že to, čo sa 
u nás vyprodukuje, nemôže byť dobré, už po
važujem za normálne. 

Ešte k poznámke, že šéf opery nestoj í 
o reklamu! ? Možno naozaj nestojí, veď tú si 
robí sám svojím umeleckým zástojom na ja
visku , ale myslím si, že má právo odpovedať, 
alebo nic , na otázky, ktoré mu klad ie redak
tor. Napriek to mu, keď som sa po dlhšom ča

se vrátil na p racovisko, o pýtal som sa umelec-· 
kého šéfa opery pána F. Ba lt111a , prečo nedal 
odpoveď na o tázky, s ktorými ma oboznámil 

Karlheinz Stockhausen -mystická hudba súčasnosti? 
(Dokončenie z l. str.) 
charakter. V Bruseli bol uvedený výbe r 
z opier v sólisticko m alebo d uovom prevede
ním: T raum-Fo rmel pre bassetho rn (S uzanne 
Stephens; 198 1) , Luzifcrs T ra um alebo Kla
vierstiick Xl ll pre klavír a bas (Elie n Car
ver , Nicolas Ishc rwood ; 198 1) , Kathinkas 
Gesang als Luzifcrs Requie m p re flau tu 
a elekt ronickú hudbu ( 1983) , Z ungcnspitzcn
tanz pre flautu p iccola a syntezáto r (Kathi nka 
Pasvccr , Simmon Stockhauscn; 1986; Sam
stag) ; Xi p re basscrtho rn ( 1988) , Flautina pre 
flau tu alto a flautu piccola (Kathinka Pas-

veer; 1989) , Avc p re bassctho rn a flautu 
(1985), Woche nkreis pre bassetho rn a synte
zátor ( 1986; Mon tag); Ypsilo n pre flautu 
( 1989) a Synthi- Fou alebo Klavicrstiick XV 
pre syntezáto ry, mod ul , sampler a aparáty 
s multi efektami s po užit ím 13 1 naprogramo
vaných zvuko v a e lektron ickú hudbu (Simo n 
Stockhausen 1992; Dienstag); Elufa p re bas
setho rn a flautu ( 1991, Fre itag). Ak by so m 
slovami chcela charakterizovať tdto "hudo b
né d ivadlo," nevyhncm sa značnej mie re p ri
bližnosti. To, čo sa hudo bne odohráva , je vý
sledko m dôkladne racio nálne prcmysle ných 

kompozičných postupov, kde nic je miesto 
pre náhodu či improvizáciu. Každý detai l je 
domysle ný, prito m kompozičný princíp je 
primárne jednod uchý. Práca so zvukom, so
noristickými, výrazovými a artikulačným i 
možnosťami je neobyčaj n e bo hatá. Nie v ne
posledno m rade (ba p ráve naopak) tu auto r 
zúroči l skúsenosti z elek tro nickej hudby, kto
ré apl ikova l špeci fickým spôsobom v nástro
jovej či vokálnej hud be. Výsled kom je kom
plexný a zároveň e mo tívny záži tok ... 

P ísa né v Nemecku počas štipendia 
z Humboldtovej nadácie 

pred mojím odchodom na l iečen ie. A ko od
poveď mi dal k d ispozícii kóp iu listu, resp. 
odpovede na otázky. Zazl ievam mu , že list 
nepodal doporučene, pretože teraz nemá dô
kaz. Po prečí t a n í odpovedí som začal ded u
kovať a práve z nich predpokladať, že tieto asi 
nemuseli byť v sú lade s očakávanými a mož
no, že bolo lepšie "ho nedo ta ť" . 

Ospravedl ňujem sa za túto konšt rukciu , 
ale ani to nevylučujem , pretože cenzúra síce 
u nás už neexistuje, ale cenzori nevymreli . 

Teda na záve r , pän Ungcr, dovoľte mi 
otázku: "Nuž pravdivý ob raz košickej opery, 
akýže si ... ?" Loklil ni recenzenti, k torf žijú 
zviazan í s nami , to vedia. A keby častejš ie 

uverejňovali ich "recenzie" aj ústred né den
n íky, vedeli by to aj t í, ktorí žij ú mimo našej 
vidieckej lo ka lity. 

Mgr . ANTON GREGA 
riaditel' ŠD Košice 

~imon ~tockhauscn ~llllll("a: au.:l111 autur("y 

' 



KONCERTY 

panielsko- slovenské imprésie 
.. · (Alebo: Už nie správa., ešte nic recenzia) 

Už roky sú nedeľné dopoludnia v Mirba
chovom paláci vyhradené na schôdzky s hud
bou a výtva rn ým ume ním . 7 . marca patrila ta
mojšia lichobežnfková koncertná sieň dvom 
po predným konce rtným umelkyniam, hu
slistkc Andrei Scstákovej a klaviristke Elene 
Michalicovcj . E. Michalicová pôsobí v súčas
nost i na VŠMU a A. šestáková prijala post 
koncertnej majsterky Symfonického o rches
tra v Malage. Azda tento fakt je v pozad í prí
ťažli vej drama turgie ko mo rného koncertu , 
na ktorom d o minovala krásna španielska 
a slovanská hudba a vynikajúci pódiový vý
kon oboch umel kýň . 

Bo l to koncert pozoruhodný z viacerých 
d ôvodov. Po tvrdil napr. starú známu pravdu , 
a ko je dôležité venovať pozornosť výberu 
sklad ieb pre ko nkrétnu prfležilosť a čas. Pub
likum v Mirbachu mo hlo byť spokojné. Dvoj
pólovosť španielsko-slovanského repertoáru 
vytvoril a priestor pre širo kú škálu rozma ni
tých hudob ných impresií. Okrem prvej soná
ty ostatné die la obsahovali latentný progra
mový p rvok. Možno to bolo príčinou spon
tánnych viizieb medzi dielami . Vznikal 
dojem , že po nad po tlesky posledné časti skla
dieb nachádzaj(! voľné pokračovanie v prvých 
častiach nasledujúcich diel. (Dramaturgia 
tohto komorného koncertu skutočne vytvori
la priestor pre to to moje " fantazírovanie .. .''). 

Už úvodná Soná ta č. l in O o d Joaquina 
Turinu rámcovo ukázala spektrum inte rp re
tačných možností o boch umel kýň , mieru ich 
muzikality a zmysel pre štýl. Inte rp retácia 
španie lskej hudby má mno ho špecifických 
prvkov a záludnost í nie le n tempo-rytmic
kých , ale najmä vo frázovaní a vystihnutí 
príznačných sonoristi ckých po lô h. A k nazna
čím , že obc partnerk y si, priro dze ne, vychá
dza li v tiStrc ty a rešpektova li osciláciu d omi
nancie nást ro jo vých línií , pla tí to vlastne aj 
o ostatných sklad bách. V Turinovcj sonáte 
okrem prvej časti trochu pozname nancj na
pät fm z prvých minút. vyťažili podstatnú časť 
z charakteristického španielskeho kolo ritu 
tejto pôsobivej 3-časťovej sonáty. Naplno sa 
rozohrali naj mä v druhej, sýto u farebnosťou 
huslí podfarbenej časti , ale aj v príznačne vy
grad ovanom Ro nde. Manuel de Fa lla tvoril 
ústrednú časť španielskej časti koncertu . Je ho 
Španielska suita, či Suita v španie lskom ľudo-

vom s lo hu bola pôvodne ko mponovaná pre 
spev a kla vír , no rovnako známa a populärna 
je aj z iných nástrojových o bsadení. Scsťčas
ťová suit a, nasýtc ná všetkými esenciami špa
nielske ho fo lklóru bola v tomto prípade vy
nikajúcou možnosťou pre duo Sestáková -
Michalicová preukázať veľkú dávku muzi
kantského vkusu a interpretačného nadhľa
du , aby sa z tohoto príznačne vďačného pó
diového diela nesta la zmes ľúbivých melódií 
a ryt mov. Našťastie. nestalo sa. Prirodzene. 

Elena Miehalicová a Andrea Šestáková. 

spo ntánne vyzneli rýchle časti . Klavír, často 
imitujúc akoby gitarovú sadzbu , podporil 
účin ne tie pasáže, kde bolo jadro me todicko
-harmo nického materi álu v parte huslí. 
E fektná a brilan tná časť Po lo, rovnako ako 
strhujúca záve rečná tanečn á časť Jota však 
nemo hli prekryť môj doj em z lyrickej usína
júcej Be rceusc a int rovert nej Asturie nne , 
v kto rých nielen farebnosť huslí a pritlmc ný 
zvuk klavíra , a le naj mä detail ne prepracova
ná dynamika sa výrazne podieľa l i na ko loris
tickom opare vznášajúcom sa nad vidinou 

V hlbokom porozumení 
Ko ncert mezzosopra nistky Marty Beňač

kovej a klaviristky Idy Černeckcj (2 1. marca) 
patril medzi tie vzácne chvíle v hudbe, keď sa 
nestretnú ume leck í partneri náhodne (naprí
klad na zák lade agentážneho účelového "d o
ho de nia''), ale ako dve bytosti, ktoré si poro
zume li buď d lho u spoluprácou , a lebo pr íbuz
nými osobnostn ými črtami. Myslím , že v da
no m prípade ide o druhú skutočnosť: rovnako 
Ida Cernccká a ko Ma rta Bcňačková patria 
k tým slovenským interpretom , kto rí sa nasilu 
net lačia do popredia , neokupuj ú ko ncertné 
agentúry svojimi prosbami o koncerty - ale 
zato, ak vystúpia , každá výpoveď znamená 
vážny a dô razný p ríhovor - hoci na malej pro
gramove j ploche . Skoda, že túto vlastnosť 
snah u o udržanie si j edinečnosti , ne kompro
misnosť v ume leckých nárokoch - si viac ne
všímaj ú pri oboch umelkyniach hoci na Slov
konce rte, v Slovenskej filharmónii , v rozh la
sových nahrávaclch štúdiách ... prosto všade, 
kde by sa dalo vážne umenie i pri dnešných 
menších invest íciách do ne ho , zveľaďovať 
v kutku zrelými , ncopakovateľnými príspev
kami. 

Tento krát priestor na p rezentáciu ponúkol 
Spolok koncertných umelcov pri Slovenskej 
hudobnej únii - na pôd e Mirbachovho paláca 
a tunajších Nedeľných predpo ludní. Z niek
d ajších akých-takých programových b ulle ti
nov sa tu sta li jednostranové rozmnoženiny 
bez b ližších o bsahových údajov o d ielach 
a umelcoch , zato sa za ko ncert y pla tí ... Nuž , 
časy sa me nia - ale dob ré zvyky a nároky na 
prípravu akcie by sa strácať nemali : ani zo 
strany jedného spo luusporiadatc l'a! 

Na (1vod zazne li známe Dvorákove Biblické 
piesne op. 99. Aj keď som si v Katolíckych no 
vi nách po tie to dni prečíta la spomie nkový 
článok o tom , že je práve 100 rokov od ich 
zro du , nie je to pravda. A. Dvofák skompo
noval cyklus IO piesní v marci 1894 -za tri 
týždne. Možno sa o to m presvedčiť v každej 
dost upnej dvofákovskej lite ratúre. Na to m 
však nezáleží. Je to len spresňujúci fakt. Pod-

Ida Černecká 
Snímka: J . Linzboth 

sta tné je, že Kniha žalmov z Kralickej biblie 
inšpirova la českého majstra v čase jeho ame
rického pobytu k napísaniu ojedinelej hudby, 
kto rú možno prirovn ať k spievanej modlitbe . 
J e v nej vcl'a utrpe nia , beznádeje , úzkosti , 
ht'ada nia východ ísk, ale i nádeje, horúcej vie
ry, oddanosti k Božím rozhodnutiam , ako aj 
následná os lav·a toho, ktorý riad i naše osudy, 
bez ohľadu na naše ambície. Ak sa Biblické 
piesne sp ievajú iba ako cyklus, v ktorom ide 
o krásnu farbu hlasu. dynamické odtiene a ich 
dodržiavanie, me lodické kle nby, kto ré sú tu 
preboha to navrstvcné- je to síce dost', a le nie 
vždy dostatočné. Biblické piesne asi môže 
s p lným pochopením vyspievai iba spevák , 

zasneného podvečera dusnej sce né rie vzdia
lenej Andalúzie. 

Výber z Prokofievovej bale tne j suity R o
meo a Júlia , ale najmä poradie častí (Mo nte
kovia a Kapu le ti , Tanec antílskych dievčat , 
Masky) ma opäť zvádzajú ku špekulácii , že 
Mo ntekovia boli na prvé miesto zaradení ako 
senzačný kontrast k záverečnej Fallovej Jo
te. Tanečný živý pulz a iskra podmaňujúcej 
Joty bezchybne kon trastoval vo výraze s ná
stu pom témy st rohých Montekov a Kapul e-

Snímka: Z . Michal icová 

tov . Tam bezstarostnosť l'udového tanca , tu 
aristokrat icky dôstoj ná , až tragicky vážna té
ma dvoch znepriatelených rodov . Tam ľah

kosť načrtnutá husľam i i klavírom, tu d ôraz 
a akási t'ažkopádnosť odľahčená neo klasickou 
str iedmosťou. Subtílnosťou a lyrickým preja
vom v Tanci a nt flskych dievčat podčiarkli obe 
interpretky krehkú hravosť prokofievovskej 
lyri ky, ktorá znamenite kont rastovala k čast i 

Masky. Tu zase mo hli naplno rozohrať zmysel 
pre skladatcľovu svojráznu grotesknú líniu. 
lmaginat ívne i skutočné masky- to je panop-

ktorý vie, o čom sa spieva- n'iclen slovom, ale 
dušou. Ma rta Bcňačková do tohto rodu umel
cov patrí : celým svojím zameraním , jemnos
ťou , del ikátnosťou , duchovnosťou povahy , 
ba i vie rou. To všetko sa odrazilo v jej speve 
s takou hibkou , že sme chvíľami prestávali dý
chal', pri vreli oči a vznášali sa spolu s jej mäk
kým hlasom do výšok, kam stúpa duša, keď 
sa chce odpútal' od pozemských tiaží. Krásne 
legato, ideálne rezonujúci mezzosoprán , mäk
ká farba, jemnos!' nasadwvania výšok - bez 
tlačenia tónu , umenie messa di voce ... to všet
ko bolo "v" speve súrodo - a nie " navyše", či 
"vedľa výrazu" . A tak, ako inte rpretka spe
váckej lfnie, aj Ida Černecká v klavíri zapa
dala do tejto introvertnej chvíle s požehnanou 
iskrou hlbokého porozumenia -autora i part
nerky. Perfektnosť v každom d etaile klavírnej 
minia tí•ry, ale i nadhľad nad celistvým vyzne
ním spevácko-klavírnych modlitieb nás 
uchvátili ! · 

Mahlerove Lieder nach Texten von Fried
rich Riickert patria k tým cca 42 sólovým 
piesň am so sprievodom klavíra alebo orches
tra, k toré Mah le r zhrnul do pia tich cyklov. 
Cyklus na Riickertovu poéziu bol aj zinšt ru
mcntovaný. Kladie vysoké požiadavky na 
klaviristu , kto rý má čo robiť s husto u a nároč
nou sad zbou. Sú to typické novoromantické 
kopuly, kde stavby jednotlivých piesňových 
čísel sú ladené v tej-ktorej atmosfére: od ra
dosti cez ľúbeznost', po pokoj, vyrovnanosť ... 
atď. Náladotvornú funkciu romanticky vzru
šeného klavíra - často v priam nosta lgickej 
atmosfé re - sme sledovali s rovnakým zauj a
tím , ako sólový part Marty Beňačkovej, kto
rá i v tomto cykle potvrdila svoj e prioritné 
postavenie v danom odbore a žánri: kultivova
nosťou, akou predniesla náročné d iela, priam 
sa láskajúc s lcgátovou , na dychu postavenou 
frázou, bezvadnou technikou, ktorá j ej dovo
l'ujc odpí1tat' sa od "starostí" spevného tó nu 
a pohrávať sa s nfm v rovine zmysluplných po
etických obrazov. Vo chvíli koncertu som si 
nie raz klád la o tázku , prečo si túto zrelú , 
výbornú mczzosopranistku nevšímajú viac 
v projek toch vcl'kých oratoriálno-kantáto 
vých a o mšových diel na pód iu SF - a prečo 
ju celkom obchádza SND, hoci host'uje v ND 
Praha! Veď , hej, spievala a. h. v Komornej 
opere, ale vzhľadom na jej súčasnú hlasovú 
vybavenosť si 1m ' Iím. že to bolo nepatrné vy-

tikum . Aj na neveľkej ploche te jto skladby 
ich bolo dosť. 

Ak sa v .tomto dô myselne vygradovanom 
koncer.J.e'"'ocitla za Proko fievovými Maskami 
Wie'rľlawského Legenda , tak iste nie náho
dou. Veď Šestáková si mohla vybrať z jeho 
početných virtuóznych opusov hociktorý iný . 
Ak siahla po Legende, tak iste nie preto, že 
ho má v repe rtoári už o d svojich koncertných 
začiatkov ( hral a ho s R. Macudzinským). 
Takže zase špekulujem: ak Legenda , tak vari 
preto, že medzi Maskami a záverečnými dvo
ma skladbami Rodio na Ščedrina (Humores
ka , V štýle A lbeniza) vzn iko l strategický 
priestor pre typ slovanskej kantabilnej husľo

vej lyriky. A na to je Legenda priam predur
čená . Ne treba an i pripomínať, že toto obľú
bené "prídavkové" dielko je v Šestákovej 
stvárne ní dramaticky nervnejšie , posunuté 
viac k expresívnemu, ako ku romantickému 
sent imentu. Z nelo prirodzene, neprešpeku
lovane, v súhre s klavírno u partnerko u. 

Lahô dko u v závere ko ncertu boli d ve "prí
davkové" sk ladby R od io na Ščedrina. V tom
to bod e ko nce rtu , keď už bolo jasné, že umel
kyniam sa podari lo nadviazať s prítomným 
publikom obojstranne inšpiratívne spojenie , 
zvolili metódu odľahčeného záveru. Humo
reska sama osebe je pôsobivou paródiou na 
typ " humo resky ako takej". Z banálnej témy 
na začiatku vyčaril autor (a spolu s n ím už ro
ky sa o to usilujú stovky huslistóv) vtipn ú per
sifl áž pln ú sarkazmu a diso nancií , kto ré tešia 
ucho i srdce. Vlastne je to zopár variáci í 
vstup nej té my v rozličných parodických va
riantách. Bo l to vďačný i nterpretačný "kus" 
pre obe h ráčky, no zároveň aj (omylom?) 
predčasný prídavok pre nedeľné obecenstvo. 
Po in to u celého ko ncertu bola sklad ba veno
vaná l . A lbe nizovi - Ščedrin j u nazval V štýle 
A lbeniza. Pointou preto, lebo Albeniz bol 
priateľom ako J . Turinu tak aj M. de Fallu. 
Takže vzdaním ho ldu tomu španielskemu 
skladateľovi sa uzavrel dramaturgický kruh 
od španielskych imp resionistov cez poľského 
romanti ka k ruskému neoklasicizmu. Ščed
rin d osiahol v te jto skladbe skro mnými kom
pozičnými prostriedkami prcnikavú ilúziu 
španielskeho "image". Rafinovaná , zdanl ivo 
salónna skladba, ktorú amatér i hrávaj ú pre 
po tešenie vlastné a špičkoví huslisti pre pote
šenie publika. A tak aj bolo. 

Na záver si neodpustím do mnienku , že jed
nu chybu te nto ko ncert predsa len mal 
(okrem to ho, že v úvode zabudli organizátori 
zapnúť svetlo, čo A . Šestákovej a E. Michali
covej síce ncubllžilo, ale ... ) Pociťovala som 
za obc ume lkyne a ich pozoruhodný výkon 
ako ma lú nespravodlivosť od inak vďačného 
publika , že si na záver nevynútilo prídavok. 
Bo la by som naozai zvedavá, čo by to bolo. 
Po lo? MEŠKA PUSKÁSOV Á 

· užitie to ho, čo dosiahla za posledné roky: tak
mc'r v ústraní , skromne , neustále pracujúc 
nad spevn ým materiálo m, zveľaďuj úc h las 
pod kvalitným pedagogickým vede ním! 

Stre tnutie s l. Černeckou aM. Beňačkovou 
ozvláštnilo ·-. nielen mne - nedeľné predpo
ludnie a spravilo z ne ho d uchovný sviatok aj 
cez hudobné majstrovstvo. 

o 

T. URSÍNYOVÁ 

- --........ .....____, 
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KONCERTY s) 

ROK BAROKA 
" 

V MOYZESOVEJ SIENI 
Tendencia posledných rokov zachoval na 

koncertnom pódiu autentickú podobu diela 
zaviizuje in terpretov i odborníkov k dôklad
nému štúdiu nie le n života a diela toho-ktoré
ho sk ladateľa, ale i prostredia ovplyvňujúce
ho vývin jeho osobnosti a hlavne dobovú 
in terpretačnú prax v spojení s oživovaním tó
nov tzv. "historických" hudobných nástrojov. 

V snahe podchytiť tento zámer sa hudobná 
verej nosť stále častejšie stretáva s novovzni
kajúci mi súbormi .,starej" hudby, seminármi 
a konferenciami hovoriacimi o problémoch 
reštaurácie a ochrany historických hudob
ných nástrojov a výroby ich kópií , ako aj rôz
nych festiva lov, súťaží a koncertov tematicky 
zameraných na interpretáciu hudobného 
umenia starších období. 
Vďaka vyhláseniu Roka baroka organizá

ciou UNESCO vyvolali realizované kultúrne 
podujatia vo ve l'kej miere väčší záujem publi
ka nielen o hudbu, a le i o ostatné druhy ume
nia dávnych storočí. 

Ich atmosféru nám priblížili i tóny znejúce 
Moyzesovou sieňou po tri večery ani nie 
v cykle (koncerty sa nekonali v pravidelných 
časových in tervaloch)- ale rozhodne so spo
ločným menovateľom - hudbou sta rých maj
strov. 

Pre poslucháča navyknutého na konso
nantné znenie melódií začal 4. 3. prvý z kon
certov súbor Musica aeterna prekvapivo -
spleťou tónov harmonickej stupnice d mol 
pripomínajúcou kompozičné snahy skladate
ľov 20. storoči a. Tento postup v skladbe Les 
éléments J . B. F. Rebela má však svoje .,pro
gramové" opodstatnenie (ako vyplýva z bul
letinu) a jej ďalšie pokračovanie ukázalo, že 
srne naozaj prišli na koncert venovaný Roku 
baroka. 

Súbor Musica aeterna nás opäť presvedčil 
o oprávnení pripisovať si k svoj mu názvu epi
teton "profesionálny". Svojej úlohy sa zhostil 
s prístupom jemu vlastným , podloženým tak 
výbornbu muzikantskou erudíciou, ako aj 
bohatými vedomosťami z oblast i hudobnej 

histórie , aplikovanými na ~.:haraktcr tcj-ldo
rcj skladby. 

Atmosféru koncertu oživili i výsledky spo
lupráce nadviazanej so súborom historických 
hudobných nástrojov Les Men us Plaisirs 
z Francúzska. V skladbách z autorskej dielne 
už spomínaného J. B. F. Rebela , ďa lej J. S. 
Kusscra , A. C. Dcstouchcsa a J . Ph . Ra
meaua zazneli žiarivé tóny nielen hobojistu 
Marca Ecocharda, ale i ostatných č lenov sú-
boru . ~ 

Dramaturgický plán programu predostre l 
poslucháčovi striedanie inštrumentálnych 
a vokálno-inštrumentálnych čísel , kde na spe
váckej zložke participoval kultivovaný sop
rán Kamily Zajíčkovej, svojím repertoárom 
zameranej práve na interpretáciu diel prcdro
mantických období. I kecf mohol byť jej pre
jav trochu istejší hlavne v technickom zvlád
nutí melodických ozdôb a figúr, možno po
vedať, že poslucháč odchádzal z koncertu 
s dobrým pocitom , obohateným o "drobné 
rozkoše" (Les Mcnus Plaisirs) baro kovej 
hudby. 

Umelecký zážitok nie len pre uši, ale i pre 
oči ponúkol návštevníkom Moyzesovej siene 
večerný koncert 9. 3. 1993, ktorým bolo 
umožnené počas prestávky pokochať sa krá
sou výzdoby čembál zapožičan ých z Viedne 
pre duo holandských umelcov Tona Koopma
na a Tini Mathot. 

Je paradoxom , že ukážkovú in terpretáciu 
čcmba lovej hry musia na Slovensko prísť 
predviesť zahraniční umelci a ešte k tomu na 
dovezených nástrojoch , keď našich hudobní
kov z tohto odboru vídať na pódiách zriedka
vo. To však nič nemení na fak te , že investícia 
v tomto prípade bola na správnom mieste. 

Holandskí umelci striedajúci štvorručnú 
i sólo hru na čembale predniesli vzor vycibrc
nej techniky hry s citlivým prístupom ku 
skladbám viacerých autorov rôznych národ
ností (F. Coupcrin , W. A. Mozart , J . S. 
Bach, P. Bruna , D. Z ipoli atď.) , a teda aj roz
ličným pohľadom na ich ornament iku. Kon-

IPO DLHOM PÔSTE 
Pred mnuhymi rokmi hrala v Ura tislavc 

slávna francúzska čembalistka Huguette 
Dreyfuss. V Redute sa musela uspokoji ť 

s úbohým čembalom , ktoré pod menom Am
mer vyrábala nábytkárska firma v bývalom 
NDR. Ani dlho predtým ani dlho potom or
ganizátorom hudobného života nijako nechý
bal tento žáner hudby, a tak sme nikdy naživo 
nepočuli kráľa čemba listov Gustava Leon
hardta , ani Kennetha Gilberta, ani Rafaela 
Puyana, ani Trevora Pinnocka, ak menujem 
len tých najslávnejších (a hrajúcich len na ori
ginálnych nástrojoch alebo na kópiách a rc
prezentujúcich autentický štýl inte rpretácie). 

"No a čo sa stalo?" 
Nuž keby iba to, že určitá časť vývoja klá

vesovej lite ratúry od 14. storočia po ko niec 
18. bola pre nás zakliata a bola pre nás veľkou 
neznámou hraničiacou až s analfabctizmom . 
aj to je už dosť zahanbujúcim fakto m, ak si 
nahováramc , že sme kultúrny národ. Okrem 
toho klavíri ti nespoznali , ako by mali zniei 
Bachove prelúdiá a fúgy, a tak dospeli 
k priam zmrzačenej podobe - vo fúgach vyná
šajú témy a z najvyspelejšej formy kontra
punktu rpbia rnonódiu. Pokloním sa každé
mu klaviristovi; ktorý zvládne celý Tempero
vaný klavír , ale dnes sa už nedá súhlasiť s vý
berom interpretačných prvkov a manier po
súvaj úcich Bachove skladby do oparu roman
tických a impresionistických prelúdií. Keby 
sme sa tak dlho nepostili , aspoň čo-to zo zá
konitostí interpretácie baro kovej hudby by 
nám zostalo v podvedomí. 

Huguette Dreyfuss nás pred rokmi oslnila 
brilantnou hrou vo virtuóznych tempách a čis

tými skokmi prekrížených rúk v Scarlattiho 
sonátach. V lyrických úsekoch bol jej prejav 
strnu lý a chlad11ý. Čembalo nemá totiž flexi
bilný , ohybný a tvarovatel'ný tón ako klavi
chord (mimochodom, pre nás ďalšia veľká ne
známa) alebo klavír. Hudobný prúd sa preto 
musí spestrovať a oživovať vertikálne a hori
zontálne - akcentami, stakatom a agogikou . 
Mnohí čcmbalisti zápasia s motorickou, fád
nou hrou , lebo toto členenie hudby si vyžadu
je veľkú invenciu a hlbokú vnútornú predsta
vivosť. 

Ton Koopman je čembalistom (nemienim 
písať kritiku, lebo ma zadržiava etika, keďže 
zatiaľ som aktívnym interpretom: obmedzfm 
sa preto len na opis štýlu hry), ktorý používa 
hlavne prvý spôsob - veľmi výraznú akcento
vanú hru. Akordy hrá z výšky , čo im dáva veľ-

k)' doraz, hou >a L ~.:..:mllala dal-.<.:d) OL)\ ;1 .IJ 
buchot. Horizontá lnym členením šetrí , no 
prekrásnou agogikou a pomocou suspcnsion 
( 8) vystaval Chaconne Louisa Coupcrina 
z andante Koncertu F dur W. F. Bacha obaja 
pomocou jemného frázovania nás presvedči li 

ud ivujúcou súhrou (celkom samozrejmou, 
veď sú predsa manželia). Súhra dvoch čem bál 
je totiž veľkou vzácnosťou. inokedy počui 

Ton Koopman a Tini Mathot. 

Snímky: M. Jurík 

skôr samé arpegio. Na profesionálnej hre 
týchto Holanďanov bolo vidno obrovské kon
certné skúsenosti. Obecenstvo to vycítilo 
a nadšene aplaudovalo. 

Ton Koopman a Tini Mathot hrali na kó
piách flámskych čem bál, ktoré postavil v roku 
1981 a 1986 Willen Kroesbergcn z Utrechtu 
(Holandsko). Ccmbalo, na kto rom hral Ton 
Koopman , je kópia Ruckcrsa (členovia rodi
ny Ruckers vyrábali čembalá a musclary 
v Antverpách na rozhraní 16. a 17. s toročia 

a v prvej polovici 17. storočia). Boli to rano
a strcdnobarokové nástroje. Vonkajšia časť 

korpusu bývala maľovaná a la mramor a vnú
torná bývala tapetovaná. Rezonančná doska 
je na tejto kópii veľmi klenutá, asi ako vrchná 
doska na sláčikových nástrojoch. Rozsah ná
stroja je prirodzene "grand ravalement", aby 
vyhovoval aj neskorej francúzskej literatúre. 

Kópie Dámskych čembál 

ccrt hosťujúceho dua tak nielenže "zapln il" 
jedno z bie lych miest v našej hudobnej kultú
rc, v poslednej dobe vo vyššej miere zamera
nej na prezentáciu diel mladších období, ale 
podal výkon zaručujúci este tické uspokojenie 
i náročného posl uch áča. 

Na poslednom z koncertov venovaných 
Roku baroka (27. 3.) vystúpil na pódium 
opäť súbor Musica aeterna, tentokrát s hosťu
júcimi umelcami z Veľkej Británie- vio lonče
listom Charlesom Mcdlamom z Londýna 
a speváčkou Lornou Anderson pochádzajú
cou z Glasgowa. Diela skl adateľov rodnej 
krajiny oboch interpretov ovplyvnili i drama
turgiu programu celého večera, kde prevažo
va li kompozície anglických au torov- J. Blo
wa, J. Stanleyho a G. F. Händela. 

Snáď skutočnosť, že hudba .. Ostrova" nie 
je charakterovo tak blízka mentalite stredo
európskeho recipienta , ako povedzme ne
mecká, francúzska, či tal ianska (i keď vzá
jomné vplyvy sú neodšk riepiteľné), spôsobila 
rôznu úroveň interpretácie jednotlivých čísel. 
Tak práve v dielach anglickej hudobnej histó
rie postráda la interpretácia v u rči tých úse
koch svižnejšie tempá a miestami i zohranosť 
súboru , čo vyvolalo celkový poci t "nedotiah-

Cembalo, samozrejme, nemá pedále, takže 
registrovať počas hry sa vôbec nedá. Zvuk 
čembala je silný, jasný, pri amy (ozýva sa 
ihneď), oplývajúci hlavne vyššími alikvótmi. 
Druhé čembalo je kópiou Coucheta (členo
via tejto rodiny stavali čembalá v Antve rpách 
v druhej polovici 17. storočia; jeden z nich bol 
zat'om Ruckersa); je natreté nabielo so zlatý
mi linkami po vonkajšej strane korpusu (fran
cúzsky štýl) , zvuk má temnejší (väčší podiel 
základného tónu) a harmonickejší (zvuk sa 
v korpuse viac mieša), tón nemá až taký pria
my (ozýval sa neskoršie), no zato jemnejší. Je 
to kópia nástroja zo stredného baroka. 

Kópia však nikdy nemôže vo zvuku zodpo
vedať svoj mu vzoru , nech je urobená akokol'
vck verne. Ten, kto pozná zvuk originálnych 
Ruckersových nástrojov z rôznych súkrom
ných zbierok, vie, nakoľko sa kópie od nich 
odlišujú. Dolcissi rno je totiž fyzikálnymi me
tódami ťažko zmerateľné. Preto je každý ná
stroj iný a znie inak. Rigorózne vzaté, spomí
nané nástroje sú najvhodnejšie na interpretá
ciu diel raného baroka- anglických virginalis
tov, J. P. Sweelincka, G. Frescobalcl iho 
a prvých francúzskych clavecin istov (J . Ch. 
de Chambonnicrcs). Diela F. Coupcrina a A . 
Forquerayho si vyžadujú nástroj s hlbším 
korpusom a temným, vášnivým zvukom. Na 
ranejších nástrojoch znejú (najmä pre fran-

. cúzske uši) trochu zvláštne. Napriek tomu to 
bola zvuková hostina a pre väčšinu posluchá
čov úplne jedi nečný koncert , s akým sa ešte 
nikdy vôbec nestretli. To n Koopman sľúbi l , 

že o rok znovu príde, ba sl'úbil, že tu ostane 
o dcr'i-dva dlhšie a že na pôde VŠMU urobí 
seminár pre študentov a že urobí aj väčšie in
terview pre HZ. Rok je ale dlhá doba. Bude
me sa po tejto hostine znova postiť? Nadšené 
publi kum cez prestávku a po koncerte oblie
halo nádherné a veľmi drahé nástroje, 
o akých sa nám nemôže ani len snívať (inak 
patria dvom viedenským čembalistom , žia
kom Koopmana) a postiť sa zrejme nechce. 
Publi kum toti ž zistilo , že ten zabudnutý úsek 
klávesovej literatúry je krásny a že obsahuje 
vzácne hodnoty, aké doteraz nepoznala. 
Mohlo by poznať aj ostatné poklady kláveso
vej literatú ry. Jestvuje totiž projekt "Dejiny 
klávesovej litera túry od počiatku po dnešok 
v koncertnom predvedení''. Od počiat ku po 
koniec 18. s toročia by sa v tomto projek te 
predstavil klavichord, spinet a čembalo, od 
konca 18. storoč ia po polovicu 19. hammer
klavicr a od polovice 19. s toroči a po dnešok 
moderný klav ír . Bola by to živá učebnica his
tórie. A bohatá hostina. Na hlad by srne cel
kom zabudli. Len č i sa nájdu pre to ... to 
onô... VLADIMÍR RUSÓ 

nutia" týchto skladieb do deta ilného vypraco
va nia. 

Počiatočný nie veľmi pozit ívny dojem pre
konal Koncert G dur pre 4 husle G. F. Tele
manna - sk ladateľa nemeckého - kde hráči 
presvedči l! dokonalou súhrou po všetkých 
stránkach. 

Najsvetlcjšírn bodom koncertu však bola 
sympatická sopranistka Lorna Anderson, 
ktorá predviedla doslova vzorový prík lad vo
kálnej interpre tácie "sta rej" hud by s mnohý
mi nuancami jej vlastnými. Uvoľnený prejav, 
absolútna istota v každej polohe i celkovej 
technike prejavu si vydobyli zatajený dych 
publika i nasledujúci búrli vý potlesk , ktorý 
bol zárovci1 posledným v rámci Roka baroka 
v Moyzesovej sien i. 

I vďaka podpore L' Associat ion Francaisc 
cť action art istiquel Institut Francais, Fonda
tion Pari bas Banque a The British Counci l 
v Bratislave srne boli svedkami koncertného 
umenia prinášajúceho nielen bohaté umelec
ké zážitky pre poslucháča, ale i dôležitého po
učenia pre in te rpretov a teoret ikov u nás tak 
potrebného. Kiežby takýchto podujatí bolo 
na slovenských pódiách viac ... 

SLÁVKA FERENCOV Á 

V čase polročných skúšok mali košickí konzerva
toristi , v porovnani so študentmi iných typov škôl, 
o jednu starosť naviac- pripravi ť verejné koncertné 
vystúpenie, ktoré malo byť previerkou ich piiťme
sačného štúdia orchestrálnej hry. 

Jasný zámer- preukázať na príťažl ivom, časom 

overenom programe svoju úroveň - vyšie l bezozvyš
ku a na výbornú. Z celého programu (predohra Ca
rostrelec od C. M. Webera, suita Arlesanka od G. 
Bizeta a ,. edokončená" symfónia F. Schuberta) 
bolo zjavné, že vynaložené úsilie dirigenta i študen
tov na skúškach holo dobrou investíciou. 

Obdiv vzbudila hneď v úvode Weberova predo
hra , ktorá bola technicky i intonačne skvele 7vlád
nulá. Prepracovanosť partov jednotlivých nástrojo
vých skupin, najmä lesných rohov, patrili k charak
teristickým črtám celej interpretácie. Poznanie kva-
1ft každého č lena orchestra umožnilo dirigentovi 
Bartolomejovi Burášovi primerane tvarovať aj Bi-
7etovu Arlesanku. Uznanie si' zaslúžili sólistické vý
kony študentov vyšších ročníkov. z ktorých niektorí 
sa predstavili už ako orchestrálni hráč i profesionál
nych parametrov. Premys lenosť koncepcie, gradácii 
i nuansov sme vychutnali aj v toku Schubertovej 
hudby. 

Úspech Symfonického orchestra Konzervatória 
v Košiciach na tomto koncerte (ak ho porovnávam 
s predchádzajúcimi vystúpeniami) vid fm predovšet
kým v uvedomení si, že prvoradou zárukou poslu
cháčskej zainteresovanosti je výber prilichavého 
koncertného repertoáru. Z tohto zorného uhla pô
sobivá dramaturgia, blfzka predovšetkým ,.du~iam" 
mladých interpretov, zohrala svoju pozitívnu úlohu. 

S týmto programom sa konzervatoristi predstavili 
nielen svoj im pedagógom a spolužiakom na samo
statnom verejnom koncerte v Dome umenia 
(20. 1.). ale ná~lcdne v rámci .. ~núry" výchovných 
koncertov aj ~ludcntov niektorých košických wed· 
ných škôl. 

,.Miadf - mladým" - tak by sa mohla nazvať láto 
forma výchovných koncertov v Košiciach; nenásilne 
a hlavne nic direktívnym spôsobom prispieva k to
mu o čom sa diskutuje na rôznych fórach. Ut roky 
pretrvávajúce .,verbálne" zápasenie o estetickú vý
chovu detf a mlúdeže je v prfpade konzervatoristov· 
vel'kou neznámou. Títo mladi ľudia robia to, čo ve
dia. robia to zodpovedne a v tomto štádiu prípn1vy 
na ~voje budtkc povolan ie im molno ich lápal iba 
závidie!'. 

JÚLIA IJUKOVINSKÁ 



Bystrický 
objav Verdiho 

Boli časy , kedy aj u nás zaradenie 
verdiovského titulu do dramatu r
gického plánu d ivadla prijímala 
časť kritiky s istým dešpektom. Na 
vine bol jednak výberový stereotyp, 
obohrávajúci úzky okruh diel 
strednej tvorivej periódy skladate
l'a , jednak rutinný prístup k ich re
alizácii a azda i pocit nadbiehania 
publiku. 

Hoci Verdiho opery skutočne ne
únavne nasycujú reper toáre diva
diel, dodnes na slovenskom javisku 
ešte neod zneli Jlapr. Lombarďania, 

Ernani , Attila, či Sicílske nešpory. 
Medzi vo svete oveľa menej uvádza
né tituly patri Aroldo, ktorého si 
ako celoštá tnu premiér u v pôvod
nom jazyku vybra la opera bansko
bystrického DJGT. 

Temer neznáme , no už zre lé die
lo, začal komponovať Ve rdi päť ro
kov po cenzúrou i obecenstvom 
odmie tnutom Stiffe liovi (premiéi-a 
v Rimini sa uskutočnila roku 1857, 
teda medzi Simo no m Boccaneg
rom a Maškarným bálo m) , pričom 
základný rámec pôvodne j pred lo
hy ostal zachovaný. Z menilo sa 
p redovšetkým zasadenie súčasné

ho p r íbehu do odľahlejšej do by 
a miesta , z kňaza sa stal križiacky 
rytier a tabuizované spoločenské 

konvencie dosta li pri riešení z~í

kladného dejového mo tívu p rija
teľnejší rozmer. Ak sa z A ro lda, 
o proti Stiffeliovi , vytrá tilo o no 
dráždivé ko re nie záple tky , nahra
dil ho hud obne vyzretý, stavebne 
účinne vygradovaný a psycho logic
ky dotvorený rukopis part itúry. 

Banskobystrický súbor sa nie
lenže nezl'ako l zabudnute j o pery, 

ale naopa k , postavil si cieľ , do ká
zai svoj u životaschopnosť i bez bar
ličiek popularity titulu . Podarilo 
sa ., Obe pre miéry bo li vypredané 
a - súdiac pod l' a o hlasu - nik neod 
chádzal sklama ný. O javiskov)• 
tvar inscenácie sa postarali režisér 
Martin Bendik a výtvarník Aleš 
Votava. Bendik je ume lec, kto rý 
modernosť svoje j optiky neponúka 
p rostredníctvom samoúčelných 

avantúr, a le b uduje na ade kvát
nych výrazových prostriedkoch , 
psychologicky motivovano m he
rectve a účinnej svete lnej réžii. 
V partne rstve s Votavom sa mu 
po darilo dôsledne vyrieš iť vzťah 
dramaticke j nosnosti libreta k hu
do bnej expresivite partitúry, naj
mä jej vo kálnemu ťažisku a sfor
movať ho d o štýlovej , viacvrstvo
vej výpovede. 

Proscénium bolo priesto rom in
tímne jších výjavov a osudových 
stretnutí , hlbšia d ime nzia javiska 
slúžila ku kolektívnym a prostredie 
ozvl áštňujúcim scénam. Výprava 
sa vedo me vyhýba la popisným 
a de tailizujúcim prvko m , zachytá
va la atmosféru celku . Obaja tvor
covia využili technické možnosti 
divadla, pričom hlavne svete lné la
d en.ie dalo produkcii punc progrc
s ívnosti. Kostýmy farebne a stri
hom korešpo ndovali s i nscenač

ným tva rom Arolda. 
Po proble matickej Pucciniho 

Madame Butte rfly sa za dirigent
ským pultom rehabilitova l Pavol 
Tužinský zmyslo m p re architekt ú
ru die la i sprevádzačskými scho p
nosťami. Jeho ko ncepcia rešpekto
va la štýl auto ra , nechýbala jej 

Veritiovské pošmytmutie 
V presvedčeni, že opätovať ne

všímavosť českých médii voči slo
v'enskej hudobnej kultúre by bolo 
na neprospech oboch strán , pokra
čujeme v mapovani divadelného te
rénu našich najbližších susedov. 
S istým pocitom vzrušenia bola 
v Prahe očakávaná premiéra Ver
diho Maškarného bálu v tamojšej 
Stá tnej opere. V generálkovom týž
dni totiž zborové teleso otvorene 
protestovalo proti pracovnej preťa
ženosti a údajným neodborným zá
sahom riaditel'a Karla Drgáča tým, 
že v predstaveniach spievanie iba 
predstiera lo . 

Pre mié rový veče r však napäté 
vzťahy v zákulisí ncpoznačil. Pre 
upresne nie treba uviesť , že v tej to 
sezóne išlo už o pia tu novú insce
náciu a d o ko nca júna sa maj ú ob
javiť ďalšie tri. Stá tna o pe ra , zdá 
sa , uprednostllujc rýchlu reko n
štrukciu repe rtoáru p red dô klad
nosťou študijného procesu , čo nie 
každému vyhovuje. Ho rúcou ihlo u 
bol šit ý aj v ta liančine uveden ý 
Maškarný bá l. Jazykový o riginál je 
v Státnej opere už pravidlo m (po 
p rvýkrát sa nad op6nou objavilo ti
tulkovacie zari ade nie, otázkou 
však je, či český pre klad nájde 
v hl'adisku nabitom cudzincami 
ad resáta) , takže zauj ímavosťou 
bola skôr voľba na Slovensku do 
siaľ ncvyskúšane j tzv. švédske j 
verzie. A ko je známe, nemi losrdná 
dobová cenzúra prinútila Verdiho 
zmeniť p rostredie deja i reálnych 
hrdinov, ktorí do istej mie ry odrá
žali historický príbeh švédskeho 
kráľa a okolnosti jeho zavraždenia. 
U nás zafixované postavy (Riccar
do, Re nato, Sam , T o m) dostali 
svoje pôvodn č mená (Gustáv III . , 
Anckarstrô m , Horn , Warting) a na 
aute ntický dvor sa vráti lo i dianie 
drámy. Potiaľ možno zá mery tvor
cov plne akceptovať. 

Stotožniť sa s este tiko u expe ri
mento m na klo neného švédskeho 
režiséra Claesa Fellboma a ne mec
kého scénografa Wolfa-Eckharda 

Langeho by však zna menalo prij ať 

až príliš radikálny odklo n o d ilúzie 
do by , ako aj modcrnistickú , no nic 
celko m signifika ntnú symbo liku 
javiskového tvaru . Yäčšmi než 
chladná a o d ta lianskej me lodiky 
o dtrhnutá výprava , zaujala práca 
s hercom , p rofilo vanie postáv 
a mod elova nie situáci!. Zvlášť 
v kreovaní G ustáva III . a jeho dvo
ra sa zrkadlili tendencie režiséra 
reflektovať historické fa kty o krá
ľovej obľube divad la a štedrom 
pro pagovaní kultúry. 

Hudobné naštudovanie sa dosta
lo do rúk renomované ho dirigenta 
Martina Tu rnovského. Koncepčne 
postavil produkciu v zhod e so štý
lovými požiadavkami , tempá zod
poveda li zvyklostiam , dramatické 
gradácie mali po trebné napätie. 
Sko da len , že dirigentove požia
davky , azda pre krátky skúšob ný 
čas, ned otiahli kolektívne te lesá 
do patričnej technickej presnosti 
a interpretačnej de likátno sti. 

Pri zostavovaní tradične medzi
národnčho obsad enia sa tento krát 
divad lo trocha pošmyklo. Ešte 
pred pár ro kmi kvalitný lyrický te
no r z Budapešti J ános Bándi (Gus
táv) po predčasnom precho de na 
dramatický od bor stra til farbu 
i lesk , "výroba" veľkých tó nov ho 
obrala o dychovú rezervu i kant ilé
nu. Tah ira Menaždinova (Ame
lia) , na ro zdiel od partnera , do vy
sokého C vystúpila s ľahkosťou , 
nie je však typicko u verdiovsko u 
hrdinkou , pretože jej hlasu chýba 
obsah a výrazová na l iehavosť . 
V tejto ko nšte lácii sa azda najle p
šie uchytili Ivan Kusnjer, kovovo 
znejúci Anckarstrô m, Zdena Klou
bová a ko zvonivý O scar a sloven
ská mezzosopranistka Marta Be
ňačková v apartnej kreácii U lriky. 
Ostáva dodať , že v trojito m obsa
de ní figuruj ú i ďalš ie slovenské 
me ná ako J. Hu rný, P. Mauréry, 
M. Doboš, P. Poldauf, resp . I. J an 
a O. Korotkov pôsobiaci na našich 
scénach . 

PAVEL UNGER 

HUDOBNÉ DIVADLO 

Scéna z Verdiho Arolda na scéne banskobystrickej opery. 

dynamickosť a dramat1cké gradá
cie veľkolepých finále. Pravda, 
chúlostivejšie úseky za tiaľ o rches
tru spôsobovali ncprchliadnutcl'né 
ťažkosti . Oduševnenie a elán vk la
dal)ý d o h ry, zjavne prevyšova li 
nad profesio nálno u p resnosiou. 
Podobná cha rakteristika platí i pre 
zbor (zbormajster Branislav Var
gic) , ktorý najmä v a cappella úse
koch bol značne ncsúrodý. 

Silnou devízou banskobystrické
ho Arolda je sólistické obsadenie. 
Mária Tomanová (Mina) sa stretla 
s verdiovskou rolou po p rvýkrát 
a hneď presvedči l a o svrávnosti tej
IO voľby. Jej soprán , inklinujúci 
k mladod ramatickému odboru , 

upúta rczonančnosiou, zvonivým 
a kovovým timbrom, no i sympa
tickým atakom , ktorýmprcklcnuje 
i cnscmblové plochy. Další vývoj 
mladej umelkyne by mal smerovať 
k výrazovému dozrievan iu, fareb
nému obohateniu stredov a zu
šl'achťovaniu kan tilény. Gurgen 
Ovsepian, popri Petrovi Dvorskom 
najtalianskcjší tenor na s loven
ských jayiskách, vychutnával lcgá
tové frázy titulného partu~ n c~k rý
vanou rozkošou zvlášť v stredn ýc h 
polo hách. Isté rezervy stále cítii 
v prechodoch do výšok , hoci Arol
do v tomto smere nepatrí k mimo
riadne expo novaným partom. l tak 
išlo o vcrd iovský výkon par cxccl-

Sním ka : M . Ol'ha 

lcncc. ový ba rytonista súboru 
Damir Basyrov (Egberto) síce ne
oplýva mi moriadnou krá~ou mate
riálu, je však technicky dobre ve- · 
dený, rezonuje vo všetkých polo
hách a cíti taliansku spevnú líniu. 
Menšie postavy našl i adekvát ne 
obsadenie v J ánovi Babjakovi 
(Godvino), Igorovi Lackovi (Bria
no) i ďalších . 

ÚSI)CŠnou premiérou Verdiho 
Arolda potvrdila Banská Bystrica 
svoj trend ku konsolidovanej oper
nej prevádzke i smelé ašpirácie zís
kat' rešpekt v celo tá tnom meradle. 
Kto neverí, nech tam beží... 

PAVEL UNGER 

Romantická opereta bez sentiment~ 
ŕmnz Lehár: Cigánska Laska. Uomanticka opereta 

v troch dejstvách. Libreto: Arthur Maria Willner a Ro
bert Bodanzky. Preklad: M. M. Dedinský. Dramawr
gia, úprava a texty piesní: Ľuboslava Semanová. Premié· 
ra: 12. marca 1993 na Veľkej scéne DJZ v Prešove. 

prcdstavitcl'ov v J ozefo vi Novotnom a Anne Benkovej. 

Hosťuj úci režisčr Boris Slovák sa nedal zmiasi roman
ticko-sentimentál nymi zákrutami · lib reta Lehárovej 
o pe rety, eliminoval íej dojímavý pod tó n , aký snáď mô
že evokovať "sen" hlavnej postavy Zoriky a vytvoril in
scenáci u vnútorne aj formá lne súd ržnú. Zdržanlivejšie 
a viero hodnejšie výrazové prostriedky sympaticky po
zname nali nie le n réžiu , ale aj výko ny sólistov a č lenov 

spevo hry DJZ. Z hlavných protagonistov zaujali najmä 
Helena Horváthová ( Ilo na) a Michail Adamenko (Jóži -
cigán), ktorí "utiahli '" popri herecky výrazných výko
noch i náročné spievanie. Na úspechu inscenácie sa 
v os ta tných úlohách podieľal i : na materskej scéne už 
v súčasnosti len hosťujúci Slavomír Benko (Pete r D rago
lin), Júlia Korpášová (J ulča- vo sne cigánka Róža), La
dislav Suchoža (Jo nc l Bo lcscu) a Elena Kušnicrová (Zo
r ika)- tá viac v hereckom stvárnení ako speve. Mlado
komické úlohy Kajc tána a Jo la nky máli rozkošných 

O rcpcstcr DJZ s dirigentom Jí1liusom Selčanom boli 
výbornými pa rtnermi javiska a Slovákovej réžie . Z Le
hárovej part itúry, prcšpikovanej viacerým i hudobne 
p rckomponovanými plochami, vytvoril celistvý hudob
ný tvar korešpondujúci s myšlienkovou jednoto u insce
nácie. Náročný part sólových huslí vk usne interpretova
la koncertná majsterka Svetlana Hičová-Beriša . Zbor 
naštudoval Ivan ľa..canovský. 

Boris Slovák bol aj tvorcom cho reografie, ktorá pôso
bila nielen celo plošne, ako samozrej má súčasť režijného 
plánu , ale aj ako prirod zené vyúste nie hereckej a pohy
bovej ak ti vity sólistov i členov baletu v štýlovo či té ci
gánske tance. 

Centrom romant ickej scény (návrh hosťujúci Vladi
mir Suchánek) bola tOČila , ktorá umož1'íovala plynulé 
striedanie značne p rehuste ného záhrad ného interiéru 
s lesným cxtcričrom. Návrhy kostýmov Zuzany Bočeko
vej a. h . zdôraznili c igá nsky e le ment , ako aj prvky ru
m unsko-maďarského folklóru. 

DITA MARENČINOVÁ 

Na skok s Luciou Poppovou 
Bola to šťastná náhoda, že po 

predstavení Lucie Poppovej 
v Strassovom Gavalierovi s ružou 
vo viedenskej Státnej opere sme 
mali možnost' na chvíl'u sa s ňou po
zhovárať. Najprv k j ej angažmán 
v zurišskej opere. 

- V opere v Ztirichu som neraz 
hosťovala, boli to veľm i dobré in
scenácie. Pred časom mi riaditeľ 
tej to opery Alexand er Perei ra po
núkol angažmán '!/ veľm i dobrými 
u meleckými podmienkami. Ponu
k u som prijala - je to zmluva na piii 
rokov, pri rodzene, umožňuje mi 
hosťovať aj v iných o perných do
moch a na koncert ných pódiách . 

Koncertná činnosť vždy hrala vo 
vašom umeleckom živote význam
nú úlohu ... 

- ... a hrá naďa lej, je to ncod
mysliteľná súčasť môjho života. 
Tohto roku, hoci sa zdá. že veľa 

spievam v opere, budem mať aj ve
ľa koncertov, napríklad v Zlirichu , 
Ženeve, Berne, v B,udapešti , Pari
ži, v Bonne ... 

Do Zurichu ste sa prest'ahovali 
z Mníchova, nazdávam sa však, že 
ste sa s tamoj šou operou celkom ne
rozišli. .. 

- Určite nie. V le te bude v Mní
chove tradičný o pe rný fes tival. 
aspo11 všetci d úfaj ti , že dovtedy bu
de opera znovu po reko nštrukcii 
otvorená - na tomto festivale bu
dem spievať v Straussovom Gava
lierovi ružou. 

Váš manžel tenorista Peter Seif
fcrt slávi vel'ké úspechy v Berlíne 
v úlohe Ottavia , v Metropolitnej 
opere v úlohe Tamina, nahral nie
kol'ko compaktdiskov, v máji bude 
nahrávať operné árie, neskôr Mís
su 'solemnis - spoločný projekt ne
máte? 

- A le áno, máme, bude me spo
lu n ahrávať pre firmu Sony Classi
cal Lohe ng rina , ja budem pre túto 
firmu realizovať v Londýne na
hrávku Styroch posledných piesní 
Richarda Straussa. 

V opere v Zurich u ste mali ne
·dávno premiéru ... 

- Spievam Vi te liu v Mozartovej 
o pe re Titus pod taktovkou Nico
lausa Harnoncourta. 

Vlani v lete ste účinkovali na fes
tivale v Salzburgu. Budete ta m aj ' 
tohto roku? 

- Mala by som mať piesňový re
citál a viesť majstrovské kurzy. 

Stretávame sa vo Viedni , takže 
ešte posledná otázka: kedy budete 
opät' spieval' v Stá tnej opere? 

- V apríli (23 . a 26. IV. , pozn. 
red .) mám dve predstavenia Ara
bclly. 

N. L. 



ROZHOVOR- JUBILEUM 

Neraz iba vzácne životné jubileá odhalia širšej verejnosti hodnoty zahádzané ha
raburdím ideologizmov, módnych trendov, povrchného exhibicionizmu. Vposled
ných rokoch v slovenskej kultúre zazneli dlhé roky umlčované hlasy vydávajúce 
svedectvo o umení, hodného kultúry vyspelých európskych krajín. Rozozneli sa 
historické organy. Dnes už aj prostredníctvom Medzinárodného festivalu roznáša
jú svoje posolstvo do sveta. Pri jeho vzniku bol <!lovek. Neorganista. Zapálený nad
šenec, lekár a historik MUDr. Karol Wurm. 

Jubileá sú chnTami tichých meditácií o tom, čo život dal a ako sme s tým darom 
naložili. Vzácne jubileum MUDr. Karola Wurma -lekára, organológa hymnológa 
je úspešným bilancovaním množstva aktivít, na postoch ktorých náruŽivo a múdro 
oslovoval tých, ktorí chceli zachytiť jeho hlas. 
Zostaňme pri. hudbe. Ona je zdrojom pri vytváraní hodnôt plného života MUDr. 

Wurma. Historacké organy. Stali sa jednou zo závažných dominánt jeho činnosti. 
Bez nároku na odmenu, bez perspektívy na vydanie <!i uznanie pestoval tohto 
ušľachtilého "koní<!ka" 20 rokov z <!istého entuziazmu. Naša radosť bola o to väč
šia, keď odborníci a vydavateľstvo OPUS prebojovalo vydanie reprezentatívnej 
publiká~ie, HI~TOJ_UCKÉ ORGANY NA SWVENSKU (v roku 1982 po prvýkrát 
a pre vel ky záUJem 1 zo zahrani<!ia jej rozšírené druhé vydanie - i v nemeckej mu
tácii v roku 1989). 

Nesmie rna láska , nadšenie a veľká dávka 
vedeckého záujmu oboch je j autorov MUD r. 
Wurma a D r. O tmara Ge rge lyho p riniesli vý
sledky, o kto rých odborníci tvrdia , že by 
mohli byť pýcho u v i acročnej či n nost i ktoré
hokoľvek profesio nálne ho pracoviska . Reak
cia MUDr. Wurma j e skromná , d ielo vša k 
reprezentuje jeho vn ímavého ducha . Odkial' 
pramení u neho toto nesmierne zaujatie o slo
venskú organológiu ... 

- Ešte v štude ntských rokoch. Vtedy sa mi 
dostala do rúk zahraničná kni ha o organove j 
reforme. Lákavú tému by so m bol rád apli ko
val na do máce podmie nk y. Začal som sondo
vai v našej histó ri i. Veľkú časť voľného času 
som venoval prieskum u v teré ne či práci v ar
chívoch. Pred 20 ro kmi som sa zoznámil s Dr. 
Gergelym. Spoločne sme zozbiera li množstvo 
materiálu . Le n tak , z vlastného záujmu. bez 
nároku na uverej ne nie. Až stretnu tiu s Dr. 
Klindom ko ncom 70-tych ro kov vďačíme za 
to , že o našu zbierku prejavilo záuje m vyda- . 
vateľs tvo O PUS . 

Dr. Klinda realizoval na niekol'kých zre
konštruovaných historických organoch prvé 
zvukové mapovanie slovenskej organovej his
tórie . .. 

- Ko ncom 70-tych ro kov vznikla séria na
hrávok v O PUS-e. p r. Klindíl demonštroval 
na adekvátnej dobovej literatú re (zväčša slo
venskej provenie ncie) zvukové kvality to ho
-ktorého nástroja . Po prvý raz zazneli v inter
pretácii profesio nála o rgany v Anto le , Kež
marku, Pruskom , Liptovsko m J áne, Spanej 
Do line, Smrečanoch , S ládečkovciach , Ili a
šovciach , Trenčianskych Bohuslaviciach , Ma
tejovciach , na Myjave , v Brezovej pod Brad
lom, Vojňanoch atď. Žiaľ , mno hé z nich sú 
už v súčasnost i nepo užitefné. Väčšine starých 
nástrojov chýba údržba . Ich technická strán
ka je zanedbaná. Vyžadujú si gene rálnu o pra
vu. K to mu dosiaľ sú príslušné inštitúcie ne
všímavé. Naprie k zmene systé mu sa zatia l' 
až na nalie havé úpravy pred festivalo vými 
koncertami, ne urobilo nič. 

Historické organy na dlhé obdobie stratin 
svoj pôvodný účel (nástroj a na bohoslužbách) 
a v nedávnej minulosti boli iba výtvarnou 
ozdobou, dekoráciou chrámov. Ich zvuk bol 
zakliaty . Odklína ho po rokoch až nová doba 
s nádejou na duchovné i umelecko-koncertné 
využitie. Doteraj šia prax organistov na ta
kýchto nástroj och v podstate na Slovensku ne
existovala. 

Dnešný interpret je zvyknutý hrai na mo
derných ko ncertných nástrojoch. V porovna
ní s nimi sú staré nástroje ťažkopádne. 
Pedálové klávesnice majú o bmedzený roz
sah. čím sa zužuje aj spektrum vhodne j litera-

Snímky z publikácie Historické organy 

Bytostná väzba ••. 

túry. Najviac starých nástro jov sa zachova lo 
v skupine po zitívov tzn. ma lých o rga nov bez 
pedálu . Veľké tro jmanuálo vé histo ri cké o r
ga ny vhodné pre inte rpretáciu svetovej dobo
vej lit e ratúry nemá me . A vzácne sú aj dvoj
manuálové nástroje. 

O rgan už v minulých storočiach bol ncodlu
čitel'nou súčast'ou chrámu. Liturgia , bohoslu
žobné spevy vrcholili zborovým spevom l'udu . 
Vplyv l'udovej tradície vel'mi mocne prenikal 
aj do chrá movej hudby. O rgan v podstate syn
tetizoval svojím registračným uspôsobením 
charakter takejto l'udovej hudby (ka pely či só
listických nástrojov). Mäkké hlasy sloven
ských pozitívov a ich registračné uspôsobenie 
priamo čerpali z tohto l'udového inštrumentál
neho zafarbenia . 

- Najbohatš ími strediskami kultúry na 
Slove nsku boli v minulosti banské mestá. Ma
li svoju trad íciu v rezbárstve , č i pk árs t vc , ná
stro járstve ... Veď i o rganárske rody sa grupo
va li v Banskej Bystrici, v Kre mnici - lebo tu 
ma li aj výhodné podmie nky. Mestské magis
tráty, ktoré boli v to m čase patró nmi o rganá
rov, starali sa aj o stavbu nástrojov. Ak ste 
spomínali slovenské špecifiká vo zvuku , ta k 
predovšetkým je tvarovaný kva litnými d reve
nými píšťa lami , kto ré ne raz svoj ou trva nli
vosťou prevýšia kovové. Ich zvuk je mäkší , 
sýtejš í . pr íjemnejší. Kva litou sa nielen vy rov-

naJ U popn:Jnym zahra 111én} m pa rt nerom 
tých čias, ale v mno ho m ich aj prcdčia . 

V čom teda spočíva špecifickosť slovenské
ho organárskeho regiónu ... 

- Na našich organoch j e prevaha dreve
ných píšťal. Možno si to vysvetliť tým , že naši 
star í maj stri o rganár i tvorili najmä v ban
ských mestách - teda v krajoch , kde bo li lesy 
vysoko položené so stro ma mi po ma ly rastúci
mi. T ým je dané, že d revo našich o rga nov je 
husté, trvácne a možl}o povedať , trvácnejšie 
a ko v o ko litých krajinách. Co sa týka práce 
s ko vovými píšťalami , tu ne jakú zvláštnosť 

nemáme. V strednej E urópe i u nás je bežné, 
že na pozitívy bo li použité kovové píšťal y 
z nic p ríliš kvalitnej zmesi cínu a o lo va. Tieto 
píšťa ly teda bývaj ú te nkoste nné . Inak výhod y 
sú v to m , že hoci sú into nované na tzv. o tvo
re nú no hu, ozvu maj ú ľahkú a jasnú . Co sa 
týka uspo ri adania jednotlivých registrov a ich 
výskytu . možno povedať, že slo venskí o rga-

. , 

·~ 
l 

Snímka : S. Uaehlcda 

l 
nári tvo r ili dosť podobne ako sa pracovalo na 
Mo rave, v Rak úsku a v j užno m Nemecku. 
V baro kovej dobe u nás i v spo menutých kra
jinách sa j azýčkové registre stavali ve l'mi 
vzácne. Pre Slovensko je vzácny register .,fu
gara", pre kto rý vzoro m bo la detvianska fuj a-

ra. No známa je ešte pred 19. sto r. z poľského 
a moravsko-sliczskcho prostredia , stotožne
ná s jed noduchšími pastierskymi píšia lami. 

Na územi Slovenska zasiahlo viacero maj-' 
strovských stavitel'ských škôl č i rodov. Spo
čiat ku lo boli silné pol'ské, nemecké a talian
ske vplyvy; neskôr sa však rozvinuli aj sloven
ské organárskc rody. Odked y sa začína písať 

história organu na slovenskom území? 
- Prvá správa o stavbe organu z nášho úze

mia pochád za zo 14. sto r. z ro ku 1367 v kláš
to rno m chráme východoslovenske j obce Le
les. V 15. stor . správ p ribúda, ale o rgany sa 
objavujú iba vo väčších a bohatš ích chrá
moch . Ešte aj v 17. stor. bo l !t ie n jed na treti na 
kosto lov vybavená o rgano m. Treba však spo 
menúť , že v to m čase sa organ vyskyt uje i ako 
svetský nástroj , v bytoch milovníkov hudby. 
Z našich starých záznamov treba vybrať v 16. 
stor. Kremnicu a Banskú Bystricu. Tu pôso bil 
napr. Ján West , k torý postavil 3-manuálový 
o rgan s 34 registrami p re mesto Sibi ň , ďalej 

Martin Podko nický a je ho syn Michal, ako 
i Micha l Kysel so syno m Karo lo m . Jed na 
z najp lod ne jších rod ín pôsobila v Rajci. Ro
di na Pažickovcov tu v priebehu vyše sto ro
kov postavila do 200 nástrojov. Najvýznam
ne jším orga náro m 19. sto r. bol Martin Saško 
z Brezovej pod Bradlo m. V 18. sto r. p rispe l 
viacerými pozoruhodnými nástroj mi v oblasti 

Levoče, Ua rdejova , Gemera hant i~ck l.:d u
ard Petznik . Skolc ný bol v Sopro ni, Paríži, 
Lo ndýne, Nemecku. K n ajväčším nástrojom 
18. stor. u nás patril nástroj v Saštínskych 
Strážach postavený J ano m Xaverom Vymo
lo m. O rgan bol darom od Má rie Terézie. 
A tak by sme mo hli uviesť desiatky nástrojo v 
a nástrojárov, kto ré zdobili naše ch rámy v mi 
nulosti a dnes väčšina z nich dož íva v nepo
chope ní kompe te ntných. 

Každý historický nástroj je ojedinelým opu
som nielen organá rskeho umenia , ale aj vý
znamnou slovenskou výtvarnou (rezbárskou) 
pamiatkou . Vo vel'kej miere dokresľuje cha
rakter úrovne umeleckých remesiel na našo m 
území. Výtvarné riešenie organových skríň je 
súčasťou organárskych prác alebo spoluprá
cou s umeleckými rezbá rskymi dieh\ami. 

- Malé nástroje aj s výzdobou stava l orga
ná r so svoj imi pomocníkmi . Pri veľkých ná
stro joch zver il túto prácu rezbárom , kto rí ju 
vyhotovili podľa jeho návrhov. Možno ko n
štatoval', že úroveň rezbárskych prác na Slo
ve nsku ma la vyso kú ú rovc11. Umeleckú vý
zdobu na historických organoch možno po
rovnať s na jkraj š ími v zah ra ničí. Rezbárske 
umenie na Slo ve nsku má to tiž starú trad íciu . 
Naj mä v horských o blastiach s dostatkom 
k rásne ho , kva litného dreva toto ume nie na
do búdalo širo kospektrálne ro zvin utie. 

V istom zmysle však nadväzovalo i na sveto
vé trendy. Mnohé organové skrine sú dokla
dom domácich kontaktov so svetovým umelec
kým prúdením ... 

- Isteže, do máca t rad ícia nezaostávala za 
vp lyvmi, kto ré prichád zali zo sveta . No istý 
vývojový posun je u nás evidentný (cca 50 ro
kov). Najadekvátne jšie to možno pozorovať 
na výzdo be sk ríň 1 20- ročncj rodinnej tradície 
o rganá rov Pažických. U nich výzdoby p re
chádza li cez neskoré baroko, rokoko až k dô
sto jné mu k lasicistickému cíteniu. K takým 
patrí napríklad ná trojová skrii\a v Sládeč
kovciach z ro ku .1790. 

Kvalitné fotografie týchto vzácnych ume
leckých pamiatok , popr i bohatom faktografic
kom materiáli , obohacujú výtvarný charakter 
publikácie Historické organy na Slovensku, 
~torá sa dožila d r uhého- vyda nia (myslím lfŽ 
hež rozobra néhV . , · · L 
_rpo'pŕvbm' 'vyda~ítej to knihy naša vy

skumná p ráca pokračoval a . Podari lo sa nám 
získať viacero vzácnych mate ri{tlo v na do
p lnenie živo top isných a faktografických úda
jov pri jed no tlivých o rga ná rskych die l ňach . 
Spresni li a obo hat ili sme historiografické 
úda je oko lo niekoľkých nástrojov. Je to vá
šeň , kto rá nás ne môže opusti i. Veď sme jej 
veno vali kus zo svojho života . Sú to vzácne 
pamiatky slovenskej ku ltúry. Bo li by sme ra
d i, ke by zai nte resovan í prejavili úprimnú 
snahu a záujem o ich opätovné uvede nie do 
živo ta . Pri bohoslužbách , v rámci ko ncertnej 
praxe, rep rezentácie . 

Histor ické organy patr ia med zi najväčšie 
a naj reprezentatívnej šie bohatstvá našej kul
túrnej minulosti. Prví sa spamätali na Spolku 
koncertných umelcov pr i Slovenskej hudobnej 
únii a odšta rtovali minulý rok l. medzinárod
ný organový festival. Pri detských chybách 
tohto záslužného podujatia, nemožno mu odo
prieť predovšetkým význa m vo zvidite l'ňovaní 

slovenskej hudobnej kultúry smerom do sve
ta . Veď vyznania zúčastnených organistov 
Talianky Letfzie Romiti i Poliaka J er zyho 
Kuklu o našo m zaradení medzi vyspelé kul
túrne národ y Európy neboli len spoločenskou 

konvenciou, ale konfrontačným stimulom od 
nich ako odborníkov a súčasne usporiada tel' ov 
podobných festivalov v ich k rajinách. l v tejto 
súvislosti meno MUDr. Karola Wurma sa ci
tovalo jedným d ychom s možnosťou a existen
ciou takej to akcie. V cd' jemu a Dr. Gergelymu 
patri predovšetkým zásluha nielen na zmapo
va ní našich umeleckých hodnôt z oblasti orga
nológie, ale aj v podporova n i 'povedomia do
mácej úrovne na Slovensku r v zahraniči. Ak 
dovolíte v mene všetkých, ktor í si vážia osob
nosť M UDr. Karola W urma by som si dovolila 
mu zavinšoval' slovami básnika, ktorými si 
uctil rovnako kmeťovský vek iného vel'kého le
ká ra, hudobníka a spisovatel'a Pavla Stra us
sa ; rovnako z Mikuláša : 

"Jariem, že.každý rok ., takomto .-eku 
je darom ui naryše. A Ty zasa rieš .-eľmi 
presne, od koho je to dar. Umožňuje Ti 
to ona neopako.-ateľná symbióza hori
zontály a .-ertiluily ., Tebe, symbióza po
kory a .-el'kosti, ústiaca neryhnutne do 
podoby kríža. 

Potntú nám ešte pod ním, máme t a ra
dl. A hlam e - potrebujeme t a tam. 

A Ty tú ako lekBr, .-Ješ, ie krl4lšle sa TI 
nemôže t' i i.-ote prihodiť, ako ta iJt1 po- ~ 
trebujú ••• 

Zotnl4l ešte medzi nimi" 

Za všetkých sa podpisuje 
ET E LA CÁRSKA 

\ 



(s ZO ZAHRANIČIA 

[Lipsko - bUdúca Mekka 
operného umenia? 

l nltmvúle t•ymäe, kwre prtll 't' 

lipské divadlo oslavuje, má sa stať 
v)íc/wdiskovým momentom k rene
mncii opem élio umenia a jeho 
adekvátnemu začleneniu do kon
textu 1111.~ej doby. Tak to asp01l vy
plýva zo smelých plánov intendanta 
Lipskej opery, hudobného sklada
teta, dirigenta a hudobného teoreti
ka prof Udo Zimme rman na, 
ktorý pred rokom a pol prevzal ve
denie tejto výwamnej nem eckej 
opemej scény. K jeho súčasnej i bu
dtlcej činnosti sm erovali otázky 
nášho rozhovoru. 

Po vašom suverénnom umelec
kom nástupe v Bonne a Salzburgu 
nás trochu prekvapil váš odchod do 
Lipska. Čo vás k tomu viedlo? 

- Dlho som túžil po tom , sta i sa 
ope rným inte ndantom. V Drážďa

noch som sa dopracoval le n na dra
maturga opery. Pre veri aceho a po
liticky ncangažovaného človeka 

bola v bývale j NDR vyššia funkcia 
nemyslite l'ná . Ku skutočnej oper
nej práci som sa dostal ako výko n
ný umelec až v ro ku 1985 ako šéf 
Ko mo rnej opery v Bo nne. Každý 
o mne vie , že som blázon pre diva
de lnú prácu . Niekedy sám neviem , 
či so m skladateľ , ktorý ro bí divad
lo , a lebo divade lník, ktorý tiež a j 
ko mpo nuje. Podobne o sebe hovo
ril Giuseppe Verdi . Stručne pove
dané , v podstate som hudo bník, 
kto rý má v láske divadlo. Teraz ve
d iem naozaj reprezentačn ú scé nu . 
Pred ltllo otázku bol som postave
ný po de mo kratickej revo lúcii vo 
východoeuró pskych kraj iná ch , ke
dy mi popri Lipsku boli po núknuté 
šéfovské miesta v Ztirrichu a vo 
Frankfurte n/M. Rozhodol som sa 
pre Lipsko . Priviedli ma sem pre
vratné udalosti , v kultúrnej sfé re 
ovplyvnené Kurtom Masurom. 
Spolu sme mo hli našt artovať na
plňan ie svoj ich predstáv a zahájiť 
ofenzívu v našej kultúre. 

S akými plánmi ste prišli do Lip
ska? 

- S bohatými a o ptimistickými . 
Chceli by sme z Lipska urobiť e u-

róp~kc kultúrne centrum hudu~:
nost i. Súvisí to nie len s terajš ími 
politickými zmenami, ale aj s per
spektíva mi trhového hospodár
stva . Lipsko má v to mto smere naj
lepšie predpo klad y stai sa vrcho l
no u st redoeuró psko u kultúrnou 
scéno u. Podľa môjho názo ru 
v dnešnom Ne mecku jestvujú štyri 
skutočné kultúrne centrá , z kto
rých možno pre budúcnosť vychá
dzai: Berlin, Mníchov, Drážďany 
a Lipsko. Medzi týmito mestami 
a ďa lšími euró pskymi centrami 
musí nastať vzájo mná kultúrna sú
ťaž. Mysllm teraz aj na Viede1í , 
Prahu i Bratislavu. 

Ako chcete tieto zámery v Lipsku 
presadiť? 

- Ktt1túra nic je iba o tázko u pe
ňazí , ale aj vhodných a scho pných 
ľudí. M usíme sa rýchlo prebudiť 
z provincionali zmu , kto rý je v spo
mínaných ku lt úrnych centrách veľ
mi silný. Chceme byť európsky. 
Znie to síce neskromne , ale je nut 
né pre to urobiť všetko. V súčasnej 
chvíli vyzerám azda ako fantasta, 
ktorý pracuje s prázdnymi še kmi. 
A le predpoklady tu Stl. Uzavreli 
sme patronát s výborno u b russel
skou opernou scéno u Théatre de la 
Mo nnai, kde pôsob il nový šéf Da
luburských le tných hier Gérard 
Moe rtier. K dispozícii máme vyni
kajúci lipský Gcwandhausorchcs
ter , kto rý predstavuje svetovú 
špičku . Jeho doterajší šéf Kurt Ma
sur bol, ako je známe, pred ro kom 
menovaný novým šéfd irigento m 
Newyo rskej fi lharmó nie. Lipsko 
ce lkom neopusti l, ale chce umožn i ť 

úzk u spo lup rácu s je ho ncwyor
ským o rchestrom. Za ve ľký zisk 
pokladám, že sa mi nedávno poda
ri lo k trvalej spo lupráci získať čes
kého dirige nta Jifího .Ko uta, kto
rým bol pri naštudovaní Tann
häauscra orchester tak nadšený, že 
si ho zvolil za svojho budúceho šé
fa. K nášim projek to m som pozval 
naj lepš ích tlirigcntov a režisérov. 
Chceme v Lipsku robi ť ve ľké, 

avantgardné divadlo. Do dvoch ro-

kov musí o ná~ vcdici celý ,ve t. 
So m presvedčený, že se m budú 
smerovať odbo rníci z ce lého ko nti
nentu , ako chodia do Salzburgu 
a lebo do Milána . 

S týmto vašim plá nom však súvi
sf aj regenerácia súboru, reperto
ár , publikum ... 

- Náš operný súbor budeme ra
dikálne o mlad zovai pri zachovaní 
c ticko-morálnych záväzkov voči 
starš ím spevákom. Pracovať u nás 
sa musí stať pre každého cťou . Z á
sada výberu najlepších s fl a neza
mestna nosti zostáva aktuálno u aj 
pre našu činnosť . Náš SO-členný ba
let sme osamostatnili a za ložili sme 
vlastnú baletnú ško lu , kde študuje 
150 mladých tanečn íkov. Chceme 
tiež položiť základy prvej opernej 
školy na svete . Je to d nes jediná 
cesta k skutočnej adaptáci i operné
ho umenia , pretože nemôžeme sta
vať repertoár na dobre plate ných 
penzistoch. Rušíme ti ež doterajš í 
spôsob angažovania na zäk lade 
predspievania dvoch-troch árií. 
Dobrého speváka je treba ro ky sle
dovať a vychovávať. Sám so m štu
doval spev šesť rokov a mohol som 
sa presvedči ť čo je potrebné urobiť . 

Operná škola bude mať u nás vlast
né inscenácie. Uzavrel som zmluvy 
s piatimi vyni kajúcimi pedagógmi 
a hlasovými poradca mi v rôznych 
krajinách . Okre m vlastných s fl bu
deme tiež pozývať popredných 
hosťov . So m presvedčený, že 
k.näm radi prídu Pava ro tt i, Carre
ras, Domingo, Raimondi, Riccia
rc lliová a i. Naša scéna im po núkne 
ich repertoär. Po ki a!' ide o progra
mový profil Lipskej o pe ry, veľa 
budeme ťažiť z klasických a lip
ských tradíci í, z die la Bacha , Wag
ne ra , Weilla. Ku Krenkovým dc
väťdesiatinám sme naštudovali je
ho die lo "Johny vyhráva". kto ré 
malo v ro ku 1927 v Lip ku svoj u 
pôvodnú premiéru. Nepodceňuje
me ani ko produkcie s významnými 
e urópskymi scénami a v tomto 
smere rokuj.emc s Hamburgom, 

Financie hýbu aj operou ... 
V súčasnom e ko no micko m I?O· 

hybe na európsko m či zámorskom 
ko nti nente čoraz viac o osude , kva
litách a perspektívach o perných 
do mov začínajú rozhodujúcu úlo
hu hrať fina nčné zdroje . Zdanlivo 
bo hatý kapitalizmus nie je tak 
šted rý pre umenie ako sa na prvý 
pohľad zdá, a keď tak za peniaze 
spo nzorov musí sa ume nie preme
niť na lukratívnu spoločenskú uda
losť . Lo ndýnska opera Covent Gar
den má iste významné postave nie 
medzi svetovými opernými do
mami , čo však ncznamcnä , že je 
uch ránená od eko nomických prob
lé mov. 
Keď sa v roku 1988 stal Jeremy 

l s a a cs generálnym r iaditel'om 
londýnskej Covent <Jarden Opery, 
vzbudilo lo miernu senzáciu. Vte
dy 56-ročný úspešný muž maso
vých médií, spoluzakladateľ súk
ro mného britského vysielača 

"Channel4", avšak hneď po nástu
pc do čela tej to scény sprevádzali 
ho zložitosti prevádzky, manko 
v rozpočte, štrajky technické ho 
pe rso nálu či orchestra, rozpory 
s A rt Council, naj mocnejšej 10 
britskej inštitúcie na podporu kul
túry a umenia , zlo mysclné titulky 
v no vinách a pod. Nie raz sa pod 
J . Jsaacsom hýbala stolička ... No 
napriek tom u bola s ním predlžená 
zmluva aj v roku 1992 na ďalšie dva 
roky. Dva roky pre operu je však 
veľmi málo času na to , aby sa mo
ho l pripravi ť zásadnejší obrat 
v ko ncepcii operného súboru. 
J . lsaacsa sa však na t lačovej kon
fe rencii tváril optimisticky . Vyhlá
sil nový progresívny program, 
z ktoré ho vyberáme: presadiť kva
litat ívne budovanie kráľovského 

o rchestra , aby zodpovedal najvyš
ším umeleckým kritériám. S po
moco u súkro mného kapitá lu chce 
zlepšiť aj p racovné a spoločenské 

podmienky operného do mu. Pat
ria k tomu priestory vo foye ri , roz
šíriť ša tňu v prízemí. odst rá ni ť 

Jeremy lsaacs 

chaos v bufete prostredn íctvom 
objednávok vopred (i ný kraj, iný 
mrav ... ) . V roku 1988 mala opera 
na repertoári dve tretiny starého 
repertoáru. Keďže predtým neboli 
peniaze, málo sa produkovalo. To
lo chcel lsaacs zmeniť , preto zvýšil 
ceny vstupeniek. Na Dominga 
resp. Pavarolliho stojí vstupenka 
v hodnote 4 000 rak . šilingov, čo je 
aj na b ritské po mery veľmi veľa. 
lsaacs začal obnovovať re pertoár 
nákupo m hotových inscenáci í, 

resp. kooprodukciami , aby ušetri l 
na scénických výpravách. Tak na
príklad Bc rliozovho Fausta v Kup
ferovej réžii prevzal z Amsterda
mu, Debussyho Pe llcasa a Mé li
sandu z viedenskej Štátnej o pery 
a pod. 

Sn ímka : arch ív l iZ 

K ďa lším lsaacsovým o hláseným 
reformám bude patriť finančné zre
álnenie nák ladov na technický per
so nál. Keď sa ho pýta li na je ho 
vzťah k A rt Council či je ešte stá le 
na bode mrazu , lsaacs odpovedal: 
" Práve naopak. J e extrémne pozi
tívny. Ja som sa pomaly sta l už 
vzorným žiakom. V roku 1992 sme 
mali mimoriadny umelecký výsle
dok a eko no mická bilancia je vcel
ku vyrovnaná. C hýba "ešte" asi 60 
milió nov šilingov - ale tie zoženie-

Udo Zimmerma nn 

Bo nno m , Karlsruhe, Krakowom 
a i. 

Vašou najaktuálnej šou udalos
t'ou je však jubileum Lipskej ope
ry ... 

- Pripravili sme k nemu nic ko l'
ko týždcnné slávnosti , pri ktorých 
uved ieme vybra né ·o perné tituly 
a nie koľko o pe rných a ba le tn ých 
premiér. Tristé výročie Lipskej 
opery bude pripo mcnuté 7. mája 
1. r . slávnostnou premiéro u Mu
sorgské ho opery Bo ris Godunov 
v réžii maďarského fi lmového reži
séra nositeľa Oscara Istvána Sza
bóa. Dirigento m bude Já nos Kul
ka. Ďalším slávnostným večerom 
bude baletná kreácia· Beethoveno
vej siedmej symfó nie a Be rliozovcj 

mc?!'' Cižc príde ku konkrét nym 
o patreniam: 40 percent rozpočtu je 
od Art Counci l, 15- 20 percent po
chádza zo súk ro mných zdrojov 
a asi 40 percent plynie zo vstupné
ho. Povedané inými slovami, aby 
vstupné bolo čo najakt ívne jšie , 
musí sa zmeni ť repe rtoá r , musí byť 
atraktívny príťažlivý a umelecky 
hodnotný súčasne. 

Problémy sú aj s baletom , k torý 
má v Britá nii veľkú tradíciu a po
pu laritu . Baletu sa tu dokonca ve
nuje veľk á pozornosť , avša k pod ľa 

lsaacsa je tu p rimálo moderné ho 
súčasného tanca . lsaac ov plán 
spočíva v inovácii celé ho domu od 
" pivnice až po strechu" čo predsta
vuje asi 2,5 mi lia rdy šilingov. 

Pod l' a názoru gene rálne ho inten
danta je to stále lacnejšie ako po
staviť novú budovu. Na adresu fi
nancovania o perné ho domu v na
stávajúcom o bdobí poznamenal, 
že ,.my sami chceme poskytnúť jed
nu tretinu finančných prost riedkov 
z vlastných komerčných zdrojov, 
tretinu chceme z ískať zo súkro m
ných zdrojov, ale te nto sek tor je 
ocho tný plat i ť len vted y ak prispeje 
aj štát". 

a adresu e urópskych operných 
do mov lsaacs povedal, že ich spo
ločným problémo m je a ngažovanie 
sólistov na doživotie . "Myslím si 
hovorí lsaacs, - že fixný súbor by 
nemal byť veľký a nikdy na doživo
tie , aby sa potom nebránil prílivu 
mlad ých talen tovaných l'udí. Som 
za angažovanie napríklad na tri ro
ky. Veď schopní umelci nechcú byť 
viazaní!" 

1 naprie k ťažkostiam a dvojroč
nej zmluve , lsaacs nel'u tuj e svoj 
prechod do ope rného biznisu. 
"Nic, nie so m z tých , kto rí zvyk nú 
ľutovať" - uzatvára svoje úvahy na 
margo situácie slávnej lo ndýnskej 
Covent Garden Ope ry. 

M. J . 

Snímka: archív HŽ 

Fantastickej ymfó nie. Dielo Ph. 
Ra mcaua Hyppo lytc 1'!1 Aricie hu
dobne naštudujcm ja s režisérom 
Gottfricdom Pilzom. Wagne rovho 
Parsifala v ko ncertnom predvede
ní pripravuje dirigent Marek Ja
nowski a Hillcrovu operu Ho n diri
gent Ju lien Salemko ur. SlávnosÍné 
týždne vyvrcho lia prcdprcmiérami 
Stockha uscnovcj opery Utorok zo 
svetl a v hudobnom podaní autora 
a He rchc tovej novinky Nočná 

hliadka v naštudova ní Lo thara Za
groscka. Ponuka je teda bohatá 
a myslím, že v o pernom svete 
vzbudí zaslúženú pozornos( Bude 
to súčasne náš vst up do novej tvo
rivej é ry Lipskej opery. 

Pripravil Ji iU VITULA, Lipsko 

Veľkonočný 

festival 
v' Salzburgu 

Tohtoročný Veľkonočný festival 
v Salzburgu, ktorý založil a do sv~ 
j ej smrt i (1989) viedol Herbert von 
Karajan, otvorili s lámostno u pre
miérou Verdiho opery Fals taff, 
ktorú dirigoval jeho nástupca 
Georg Sol ti. V tej to inscenáci.i, kde 
ma l salzburský režijný debut Luca 
Ronconi, spievali José van Dam 
{Falstaff), Luciana Serra (Alice) 
a ďa.Uí. Karaja novu pamiatku ne
dožitých 85. narodenín ~l pripo
menuli koncertom Berlín~kych 
filharmonikov, na ktoro m s piet
nou minútou t icha Claudio Abba
do uviedo l Drahmsom Requiem. 
V lete t . r. vydá Vel'konočný festi
val novú knihu o živote Karajana 
v ziirišškom vydavatel'stve Eid~ 
Io n-Verlag. -mj-

Zomrel 
Ni can or 
Zabal eta 

l. a pn1a zomrel vo svojom let
nom byte v Puerto Rico vo veku 86 
rokov svetoznámy špa nielsky har
fista Nicanor Zabaleta. Dol prvým 
virtuózom-ha rfistom, ktorý m~ 
dem ým interpretačným spô~ 
bom zrovnocennil sólistickú či an
sáblovú hru na harfu s ostatnými 
nástrojmi. Jeho repe rtoár obsah~ 
val obrovskú škálu pôvodných 
i upravených skladieb. V roku 
1990 sa utiahol do súkromnla 
a prestal koncertovať. Pre Zabale
tu písali pôvodné skladby takí au
tori ako Milhaud, Piston, Tans
mann. Joaquin Rodrigo napísal 
preňho Concierto Serenata, v kt~ 
rej v plnej š írke demonštroval sv~ 
j u nenapodobiteľnú virtuozitu. 



GIZELA VECLOVÁ j ubiluje. 
U dám sa nezvykne hovori ť o veku. 
Naznačmc a poň toľko, že l. 5. sa 
táto - rodom Bratislavčanka - do
žíva krásneho veku v plnej tvorivej 
sile. Veď iba koncom marca sa vrá
tila z nic ko l'komcsačného turné po 
Nemecku, kde ju angažovala agen
túra Landgraf! Tak ako roku 1981 
a 1982 hrala v nemčine v konver
začnej komédii J. Anouilha Pán 
Ornifle. Skoda, že máloktoré novi
ny si pomenuli v auguste m. r . na 
fakt, že Gizela Veclová 22. augusta 
1942 - ako záskok - spievala prvý 
raz na profesionálnej scéne Kuchá
ri ka v Dvoi'ákovej Rusalke. A tak 
krátko po sebe si táto veľká osob
nosť slovenskej spevohernej (ale aj 
či nohernej) scény pripomína pra
covné i životné jubileum. Stúdium 
spevu absolvovala na Státnom 
konzervatóriu v Bratislave u A r
nolda Flôgla. V rokoch 1942-45 
bola sólistkou opery SND v Brati
slave. Sama mi o tom povedala: 

.,V o opery ma angaioval vtedaj
šf !éf J. Vincourek. Potas troch ro
kov som spolupracovala s dirigen
tom L. Holoubkom, J. V. Schdffe
rom, T . Frešom a J. Vincourkom. 
Spievala som najprv malé úlohy: 

dulj{t Petráka, Dity Gabajuvej, 
Marky Medveckej, Z ity Frešovej, 
Franja Hvastiju, A rnolda Flägla 
a i. Od všetkých som sa veľa nauti
/a. V operetách mi bol par111erom 
F. Krištof Veselý i Stefan Hoza." 

Ak si č l ove k uvedomí, koľkí 
z menovaných naveky zatvoril i ka
pitoly svojho aktívneho i faktické
ho života, pokloní sa nezdolncj 
energii Gizky Veclovcj, stále čin
nej na javisku i v živote. 

Gizela Veclová po vojne odišla 
do Košíc, kde sa stala č lenkou Vý
chodoslovenského närodného di
vadla. Tu sa i vydala, založila si ro
dinu (j ej l . manželom bol E . Kos
telník , 2. manželom - neskôr - D . 
Živojnovič). Nečudo , že po rokoch 
- keď defini tívne uzavrela kapitolu 
bratislavského pôsobenia na Novej 
scéne a po smrti D . Živojnoviča 
odišla opäť do tohto mesta svojej 
mladosti . Ku Košiciam ju toti ž via
žu nielen rodinné spomienky a väz
by (žije tu i jej dcéra - herečka D a
niela Gažová), ale i jedna veľká 
éra jej divadelnej činnost i v rokoch 
1945- 1952. l o tom mi dala auten
tickú výpoveď: 

JUBILEÁ 9) 

Barbarku vo Figarovej svadbe, 
Grófku Ceprano v Rigole/lovi, ale 
i Musel/u v Bohéme, Ľudmiht 
v Smetanových Dvoch vdovách. 
Vyuifvali ma aj v operetách, kde 
som dostala hneď od zatiatku krás
ne prflei itosti: Lízu v Zemi úsme
vov, Silviu v Modrej rul i, Zoru 
v Tajomnom prsteni ... Spohuítin
kovala som s generáciou Dr. Janka 
Blahu, Margity Cesány iovej, Ru-

., V Košiciach som spievala tzv. 
veľký operný repertoár: Traviatu, 
Bohému, Rusalku, Toscu, Kom e
dianto v, Eugena Onegina, Mada
m e Bulletf/y ... , ale aj mnohé /ehá
rovské a straussovské hrdinky . Pri
deľovali mi tz v. primadonský od
bor. " 

Najväčšie úspechy zrelá spevo
herečka s prirodzenými danosťami 

pre hudobno-zábavné divadlo 
a s veľkou praxou na scéne predsa 
len dosiahla počas vyše 30-ročného 
pôsobenia v spevohre NS. Bola tu 
od r . 1952 do r . 1985 (aj po tomto 
roku však ešte hosťovala - aj keď 
sporadicky). Syntetické umenie 
Gizely Veclovej slávilo úspechy 
zvl ášť v novonastúpenom muziká
lovom repertoári , kde sa prejavila 
i ako ~ansoniérka - akýsi ženský 
pendant F. Krištofa Veselého , kto
rý vedel o čom spieva a dokázal 
text vypoi ntovať. T ak to bolo aj 
u G. Veclovcj. (Dokonca umenie 
šansónu uči la i na konzervatóriách 
v Bratislave a Košiciach ... ) Prav
da, pani Gizela bola nenapoe\obi
tcľná i v pohybovej kultúre, vedela 
so šarmom stvárňovať konverzač
né postavy v rade činoherných prí
ležitostí (zvlášť v prvej polovici 
60-tych rokov na NS), bola výbor
nou tanečnicou , mala vznešenosť , 
ale i ženskú koketériu (Dolly Lcvi
ová v Hello , Dolly!) , bola veľkou 
charakterovou spevohcrečkou 
(Golda vo Fidlikantovi na streche, 
Hortcnze v Zorbovi , Vorzová 
v Cervenej karaváne a i .) Jej - ke
dysi - koloratúrny a lyrický soprán 
dostal nutne nové odtiene, prešiel 
do prsného registra, ale dokázala 
sa opäť dostať - hoci kvôli j edinej 
príležitosti - do .,starej " formy, 
cvičiť h la~. aby mohla spievať vytú
žený part, ak to bolo treba a dávalo 
jej to šancu na konfrontáciu s iný
mi umelkyňami. Húževnatá, sve
taskúsená, rôznymi národnostný
mi vplyvmi starého Prešporku for
movaná umel kyňa sa nikde a nikdy 
nestrati la: bola úspešná v opere, 
operete, hudobnej komédii, kon-

vc rzačke , ba i dráme, hrala vo fi l
moch, t clcví~nych inscenáciách, 
rozprávkach, dramatizova ných 
pásmach, uči la , nahrávala pre roz
hlas ... Siastná to žena!- myslím si', 
keď splietam kytičku slov k jej ju
bileu. M ám tú výhodu, že ju i osob
ne poznám, a tak dokážem oceniť 
šarm tej to temperamentnej dámy, 

ktorá tak nesmierne miluje divad
lo, že by v i\om nedbala hrať i do 
poslednej iskry života. A le Gizka 
Vcclová má - naši astic- ešte v se
bc nic j ednu či dve iskry! Ona horí 
ohňom elánu , ktorý by jej mohla 
závidieť hoci ktorá mladica. 

T. UR ÍNYOVÁ 

Ked' som nedávno pripravovala rozhlasovú reláciu o Frantl~kovi Krl~tofovi Veselom 
(* U. 4. 1903 v Skalici - t 13. 3. 1977 v Bratislave), vtesnala som do nej i tieto slová, ktoré 
napokon - kvôli "minutáži" - vypadli, ale považlijem ich za výstižné smerom k F. K. V.: 

,.Život F. K . V. v mnohom pripomína pa
ralely nášho spoločenského a historického vý
voja: Slovenský chlapec Ferko Veselý odišiel 
za lepším svetom do Maďa rska (po l . sveto
vej vojne, za matkou, ktorá sa druhýkrát vy
dala do Budapešti za továrnika K rištofa). 
Prežil tu herecké školenie, profesionálne za
čiatky, rôzne angažmán, od r. 1931 však 
i prvú CSR. Jej slávu, nedostatky, sociálne 
rozpory - a v rámci toho i svoje začiatky 
a rýchle úspechy na domácej - slovenskej 
a potom i českej scéne. Zožal obrovský 
úspech aj za Slovenského štátu - priam trium
fálny bol po návrate z Prahy, v Dusíkovej 
operete Pod cudzou vlajkou ... a potom v ďal
šfch postavách kl asických aj súčasných ope
riet. Jeho umenie prekročilo hranice nacio
nálnych vášní: milovali ho v jeho najslávnej 
šej dobe rovnako v Cechách ako na Sloven
sku. Po vojne, keď opereta upadla u nových 
mocipánov do nemilosti - neupadol na duchu 
F. K. V. Séfoval v novovytvorencj Hudob
nej komédii Novej scény. l tu - na vymedze
nej ploche- sa snaži l zužitkovať svoje veľké 
dovtedajšie skúsenosti z hudobno-zábavného 
divadla. Hral , režíroval, h ľadal istoty v die
lach, ktoré nie vždy vyhovovali jeho prirodze
nému naturelu. Načas zobliekol frak , ktorý 
mu sedel ako druhá koža v postavách mlado
komikov a milovníkov klasických operiet. 
Ale dokázal v ,.novej" dobe nosiť aj uniformu 
- hoci len fešácku a nikdy nic bojovú .. . Pa
mätáte sa na jeho elegantného dôstojníka vo 
filme Stvorylka? Predvádzal i konverzačné 
majstrovstvo - najúspešnejšie snáď ako John 
vo Wildcovej hre Ako je dôležité mať Filipa. 
Režíroval Žobravého študenta, ale aj Duna
jevského Voľný victor, Zlatú rybku 
a Hrnčiarsky bál od G . Dusíka či Novákovú 
Plnú poľnú lásky ... 

Keby dnes žil , netúži l by vziať do ruky reži
sérsku taktovku a naštudovať ňou niektorý 
muzikál? Skôr áno, ako nie. Lebo F. K . V. 
mal jednu krásnu ľudskú vlastnosť - okrem 
darov, ktoré dostal od sudičiek pri narodení 
(krásny zjav, tanečný talent , hlas , herecké 
nadanie, prirodzený javiskový talent , schop
nosť ľahkej komunikácie s ľuďmi , fantáziu 
pre tvorbu ... nadanie pre výtvarné umenie, 
šport, zvl ášť pre plávanie, jazdu na koni, 
šerm atď. ) : túžil tvoriť . 

Casy sa meni li . F. K . V. prežil najväčší roz
kvet vojej popularity približne od začiatku 
tridsiatych rokov do r. 1948, keď násilná ideo
logizácia aj v spevohernej scéne nadlho za
brzdila vývoj tohto žánru a jemu , kráľovi 
operety, prisúdi la iné party. A le s postupnou 
renesanciou operety a jej návratom na javis
ko , s neskorými ukážkami umenia pomaly 
starnúceho bonvivána operety srne i my, 
mladší poznávali, o čo všetko sme prišli , keď 
sme ho nevideli v rokoch jeho mladosti . Lebo 
F. K . V. je v mnohom nenah radite ľný - hoci 
v ležérnosti , jemnom sentimente, elegancii , 
iróni i, ba i sarkazme, ktorými okorenil kon
verzáciu na scéne, v tanečnej genialite, ktorej 
sa ani nemusel učiť , bola v ňom akosi samo
zrej mc prítomná- tak , ako jemný opar džen
tríctva, ktorý prináležal práve .,zlatému 
i striebornému veku" operety ... Bol zrodený 
pre javisko - aj keď navyše nahra l stovky 
šlágrov domácich i zahran ičných . No on ich 
nielen nahral ! On ich " urobil" evergreenmi!" 

Stop. Tu zastanem v citovaní toho, čo som 
" uše trila" zo scenára pre čit a teľov. Všetko 
vy~~ icpovcdané je pravda. !\ lc to . čo sa nedá 

Gejza Dusík, František Krištof VeselÝ a Pa
vol Braxatoris. 

opísať , je spôsob interpretácie piesní, ktoré 
som si vypočul a po prehra tí zo starých šelako
vých platní (z archívu dcéry F. K . V . -
MUDr. Evy Veselej a jeho manželky Gizely 
Veselej), resp. z rozhlasového archívu. (Je 
pr iam trestuhodné, že práve v rozhlase ktosi
-kedysi , v nezistenom čase , tak ako iné zvu
kové klenoty, dal vyrnazai i de iatky nahrá
vok F. K . V. A tak tu zostalo len torzo ... ) 

F. K . V . sa ,.maznal" so slovom , vynášal je
ho podstatu, priam zvukomalebne ho dotvá
ral. Jemný tenor preteploval často sentimen
tálne veršovačky ozajstným ľudským citom. 
T ak j e to nielen v Dusíkových šlágroch z ope
riet . ktoré sa stali doposiaľ aktuálnymi ever
greenmi, ale aj separátne napísanýrni piesňa
mi F. Kováčika , Z. Cóna, J. F. Zemplfnske
ho, T. Šeba-Martinského či V. Kostku a i. 

F .. K . V . bol veľkým Dani lom vo Veselej 
vdove - vraj ho prirovnával v tej to úlohe kM. 
Chevalierovi .. . Bol Jimom v Rose Mary, Bro
niorn v Nedbalovej Pol'skcj krvi, Gustavom 
v Lehárovej Zemi úsmevov, Bartuccim v Pa
ganinim a Reném v Grófovi z Luxemburgu 
postavách z diel F. Lehára, ale i Edvinom 
v Kálmánovej Cardášovcj princeznej , Fran-. 
kom v Straussovorn Netopicrovi , nehovoriac 
o tom, že bol .,dusíkovským" tenorom - mla
dokornikorn a milovníkom j eho klasických 
operiet , ale i režisérom, ktorý priviedol na 
scénu i mladú Mimi Kišonovú v úlohe Ľubice , 
hrdinky druhej Dusíkovej operety Keď roz
kvitne 11;1áj , ktorá mala premiéru v SND r. 
1938 ... Zaspievai'Dusíkovu Dedinku v údolí, 
S tebou pod T atrami, Saigon, ty mesto krás
nych žien (všetko z operety Pod cudzou vlaj 
kou) a Rodný môj kraj (z prvej Dusíkovej 

operety T isíc metrov lásky) spô~obom , ktorý 
je podnes výrazom nielen jeho individuálne
ho vkladu , ale aj estetiky doby , v ktorej vy
rástol : s eleganciou a sentimentom, ktorému 
veríme tak , ako ver íme každej rozprávke 
s dobrým koncom a s víťazstvom dobra nad 
zlom. 

F. K . V. mal však i sex-appeal, ktorý ne
možno stotožňovať s hrubým sexom. Bolo to 
kúzlo mužskej príťažl i vosti , pre ktoré boli 
ochotné mnohé ~cnské srdcia zahorieť nevy
l ieč i t eľnou láskou. 

Krásnym paradoxom je, že ten, za ktorým 
šaleli ženy v Bratislave, Košiciach a iných slo
venských mestách, ale i Pražanky, kde pôso
bil až do roku 1940 - nakol'ko ho tu viazal i 
zmluvné záväzky vo fi lme- žil usporiadaným 
rodinným životom vedľa svojej celoživotnej 
družky, ktorú opustil až po 49 rokoch spoloč
ného života - aj to nie z vlastnej vôle, ale 
z rozhodnutia zákonov života a smrti ... 

F. K . V . je legenda. Jeho skalický pôvod 
prekonalo dl horočné pôsobenie na maďar
skej divadelnej scéne, kde ho "zavial i" rodin
né i osudové okolnosti . Tie zanechali na jeho 
výslovnosti J'ahučký akcent, ktorý dráždil cu
dzok rajnosťou i v akokoľvek vycibrenej javis
kovej slovenči ne. Jeho bonvivánom to však 
pridáva lo - nie uberalo - na šarme a lesku veľ
kého sveta. Od r. 1931- na príhovor Dr. Jan
ka Blahu - prišiel do Bratislavy, kde ho A . 
Drašar okamži te angažoval do operetného 
súboru SN D. Odvtedy pôsobil v Bratislave 
i v drašarovskcj pobočke v pražskom Karlíne 
(čo je zvláštna kapi tola podnikatcl'a A . Dra
šara a s ním i radu .,jeho" umelcov, ktorí tu 
museli hosťovať - no práve vďaka tomu ich 
vtedaj šia Praha poznala); nadviazal kontakty 
so Slavia filmom a vytvoril tu rad postáv s naj
známejšími hviezdami českého filmu tridsia
tych rokov. Od roku 1940 opäť žil a tvoril 
v tesnom' kontak te so SND a potom s Novou 
scénou. Jeho sláva sem-tam ožíva la na tele
víznej obrazovke a početných estrádnych vy
stúpeniach, ktoré nám. ho uchoval i v spo
mienkach už len v odlesku bývalej krásy - ale 
vždy s príznačným šarmom. 

Legendy neodchádzajú. A keď - nuž, len 
fyzicky. F. K . V . by sa dožil dcväťdes i at i n . 
Odišiel pred 16 rokmi - zmučený ťažkou cho
robou. Obohatil našu kultúru a divad lo vkla
dom, ktorý by nemal byť pripomínaný len ju
bilcjnými článkami . V tom vidím dlhy našej 
teatrológie- ale i celej spoločnosti , ktorá by 
mala od umelcov nielen prijímať hodnoty, ale 
im po rokoch vracať úctu pohl'adom hlbším, 
zaradením komplexnej ším . 

TERÉZIA URS(NYOV Á 
Snímky: archív G. Vesele) 
a MA TI CA SL OVENSKA 

l 



' 

' 

(•o ROCK -POP-JAZZ 

YVETTA LÁBSKA 

Mnohí seriózni teoretici pokladali modernú populárnu hudbu a jazz za oblasť 
nehodnú toho, aby si ju Yôbec začali Yšímať. Medzi konzenatíYnymi predstaYitel'
mi hudobnej Yere}nostl existuje tento názor dodnes. Jestt'ujú snahy o povfšenie 
jazzu na umenie, aj keby sa k tomu mal tyjadriť trebárs parlament štátu, ako je 
tomu Y USA. N Y jazze sú smery a predstaYitelia, ktorých tt'orba je bez Yedomej 
snahy orientoYaná komerčne. Podobne Y rocku sa objat'ujú tendencie "robiť ume
nie", hoci je často prezentoYané prostredníctt'om príťažlivfch gest, mimiky, 
účesoY, yYZýyayej scény na pódiu, čl show. MasoYá základňa konzumentoY nás pre
SYiedča o tom, že-čl sa nám to páči, alebo nie, - pre nich táto časť kultúry j edno
značne predstat'uje umenie. Mnohé z naznačených problémoY sa pokúša yYrlešiť 
zayádzanie postmodernistickej estetiky do oblasti teórie jazzu a rocku. Preto sme 
sa pokúsili objasniť niečo zo spomenutých okruhoY. 

Estetika modemy a postmoderny v jazze 

Do jazzu prinášajú vedome prvky raciona
lity predstavitelia bebopu v 40. rokoch, keď 
sa zaoberajú vertikálnou štruktúrou hudby 
akordom a jeho zložením. Sú prvými tvorca
mi modcrnistickej estetiky j azzovej hudby. 
Od tohto obdobia až do konca 50. a začiatku 
60. rokov, ako i nástupe free jazzu je celý vý
voj jazzu poznačený narastaním prvku racio
nality.' Prejavovalo sa to v štruktúre jazzu 
a v jeho filozofickom pozadí. Cool jazz si vší-

Chick Corea 

mal nielen vertikálnu zložku - akord , ale sú
stredi l sa aj na prepracovanosť horizontálnej 
línie (napr. kontrapunktické vedenie hlasov 
v tvorbe Modern Jazz Quartet), aj za cenu 
straty typických prvkov jazzu - spontaneity, 
tvorby tónu . V 50. rokoch s nástupom hard 
bopu dochMza k prechodnému ústupu racio
nality v jazze, ktorý už ohlasuje nové obdobie 
postmoderny. V ňom si totiž po prvýkrát mo
dernisti všímajú aj poslucháča, pretože im 
nejde len o tvorbu " umelecky hodnotnej hud
by';. DochiÍdza tiež k zjednodušeniu štruktú
ry. Prot ikladnosť tendencie hard bopu smeru
júceho k postmodernc, ale zotrvávajúcom na 
výdobytkoch moderny sa odráža i v ďalš ích 
faktoch. V hard bope odchádzaj ú umelci po 
prvýkrát do úzadia (S. Roll i ns, J . Coltranc , 
O . Colcman , M. Davis) , pretože nic sú spo
kojní so svoj ou tvorbou (racionálny prvok). 
Na druhej strane je to práve hard bop, ktorý 
si všíma aj hudbu iných kultúr- A friky, In
die, Lat in kej Amcriky .. . 2 (v tvorbe A. Bla
keyho, S. Rollinsa a iných). Tak jazz vystupu
je výlučne zo svojho afroamcrického okruhu 
a rozširuje svoje tendencie syntézy aj na hud
bu iných národov. Okrem toho práve z hard 
bopu vystupuje nový výl učne postmodcrnis
tický štýl - soul jazz, pod vplyvom orientácie 
hard bopu na africkú hudbu a afroamcrický 
folklór . Soul jazz svojím zameraním na po
s lucháča, opustením výl učne umeleckých 
funkcií hudby, j ednoduchosťou výrazových 
prost riedkov zanechal modcrn istickú racio
nalitu. Paralelne s ním sa však modcrn izmus 
v jazzc v historickom období rozvíjal ďalej 

súčasne so soul jazzom v podobe free jazzu. 
V i\om dochádza k prcpracovaniu celej štruk
túry j azzu. aj keď sa tu zachováva spontánna 
improvizäcia uvoľňujúca počas hry pre hu
dobníka spútanosť témou - jej rytmickou 

schémou (pattcrnom) , harmonickou kostrou. 
V neskoršom období smeroval k pevnému 
poriadku s vnútornou logikou až matematic
kými princípmi v tvorbe A . Braxtona, aj za 
cenu straty spontaneity. Súčasne so vznikom 
free jazzu v druhej polovici 50. rokov dochá
dza k racionälnemu uchopeniu spôsobu im
provizácie v podobe uplat ňovania modálnych 
stupníc, mimoeurópskych a umelých stupníc, 
vznikaj(! nové koncepcie improvizácie (G. 
Russcll , M . Davis, J. Coltranc a i.). S free 
j azzom sa spájajú aj rôzne filozofické špcktl
latívnc názory o spojení kozmosu a hudby, si
ly prírody a hudby - Sun Ra, Don Che ry a i., 
ako jeden z ďalších prejavov modernistické
ho umenia. 

Moderna vytvor ila pr iepasť medzi poslu
cháčmi a tvorcami jazzu tým , že do svojej 
hudby vniesla racionálny prvok , prejavujúci 
sa v komplikovanosti tvorby, ktorý sa v u rč i 
tej fáze vývoja mohol zdať nezrozum i teľný. 
príliš in telektuálny (bcbop, cool jazz, free 
jazz). Len tak sa mohlo s tať , že stredobodom 
záujmu nového nastupujúccho smeru v 70. 
rokoch - jazzrocku sa stal poslucháč s rozl ič
nými prejavmi ·r rela·xácic, zába\oly 1 hedoni~

mu. Dochádza tiež k vyk ročeniu výlučne zo 
svoj ho hudobného okruhu - jazzrock synteti
zuje doteraz na dvoch prot i póloch stojace ob
last i - jazz a rock . Postmodcrnistická snaha 
po plural i te umenia, uvedomujúca si hodnoty 
každej koncepcie a nových systémov v d'al
šom vývoj i jazzu pok račuj e, ked' sa syntéza 
prehlbuje smerom do histórie jazzu (W . Mar
sa lis) a rozširuje na celú sféru MPH ( folk , 
rock , populárna hudba), ako i na oblasť ne
európskych kultúr ( India , Latinská Amerika, 
Afrika, Polynézia ... ), alebo i európskej hud
by (minima! music- Oregon, Stcps A head) . 
Tým získava súčasný moderný j azz sk utočne 

pluralistický charakter . vo svojej hudobnej 
rôznorodosti , ako i rozmanitosť poslucháč
skych záujmov. Raciqnalita moderny tak 
ustúpila do úzadia, aby sa mohla prcjavit 
komunikatívnosť s posl ucháčom , ktorá je 
vlastná post moderne. Nie zriedkavo sa plura
lizmus postmoderny v jazzc prej avuj e skôr 
v podobe eklekticizmu jednotlivých hudob
ných druhov, štýlov, žánrov, či kultúr. Nedo
chádza tu teda k hlbšej syntéze (napr. Ore
gon). Casť z tohto pozorovania sme si doká
za li v kapitole o rytme vo fusion music 80. 
rokov. Tendencia postmoderny rozš i rovať 
svoje pole pôsobnosti aj na iné druhy umenia 
sa v jazze neprejavila. Jazz si tak vo všeobec
nosti zachoval svoju autentickosť a schopnosť 
vyjadrovania sa svoj imi vlastnými špeci ficky 
hudobnými prostriedkami. Nedochádza 
v i\om k spojeniu s tancom, výtvarným ume
ním, divadlom ako napr. v rocku. (Tendencia 
sa prejavi la vo filme, pričom možno povedať, 

Joan Baez 

Michael Brecker 

že táto snaha pramenila viac z tvorcov filmo
vého umenia, ako predstavi tcl'ov jazzu.) Jazz 
bez fi lmu nestráca na svojej pôvodnosti 
a komplexnosti výpovede , naopak fi lmovému 
umeniu bez jazzu, resp. bez hudby chýba ur
čitý druh vyjadrovacích prostriedkov. Podob
ne i zl učova nie jazzu s výtvarným umením, č i 

tancom, alebo inými druhm i umenia nevy
chádzalo zo zámerov jazzových tvorcov. 
V jazzc ani v rocku nedochádza v post moder
nistickom období k zlučovaniu s inými druh
mi umenia tak , ako je to napríklad vo výtvar
nom umení. V pop arie sa používa fotografia, 
realizuj(! sa výstavy s hudobným pozadím, 
zvukovou kulisou (napr. Andy Warhol + 
speváčka Nico so skupinou Velvet Undcr
ground), č i hudobno-výtvarné happeningy.4 

V op-arte dochádza dokonca k spojeniu 
exaktných vied s umcním.5 To všetko sú však 

Herbie Hancock a Peter Lipa 

tendencie postmodcrnistickcj estetiky vo vý
tvarnom umení. Vo všeobecnosti jazz nepre
javuje túto tendenciu a ak k tomu aj príleži
tostne dochádza v postmodcrnistických sme
rovan iach vo fusion music (napr. Hcrbic 
Hancock, práca so svetlom, vizuálne efekty), 
deje sa tak preto, lebo tu nastáva prenos vy
užitia mimohudobných prostriedkov z rocku, 
č i populárnej hudby (hitovcj produkcie) do 
j azzu. Nejde tu teda o priame spojenie jazzu 
s výtvarným umením. Pre rockovú hudbu je 
využitie .mimohudobných prostriedkov jed
ným zo špecifických prvkov. Už pri rock and 
rollc - prvom rockovom období sa s koncer
tami hudobníkov spájali mimohudobné pre
javy- tanec, gesto, mimika , kostým, osvet le
nie a pod. (Podrobnejšie sa týmto problé
mom zaoberáme v kapitole Účinky jazzu 
a rocku na posl ucháča.) To vedie k otázke, či 

nemožno označiť celú rockovú tvorbu za 
postmodernistickú , prípadne do akej miery 
sa v nej tieto tendencie prejavuj ú, o čo sa po
kúsime v ~ruhcj čast i tejto kapitoly. Orient á
ciou na plurali tu jazzu prejavujúcu sa v synt é
ze smerom do šírky a hfbky došlo v jazzc 
k strate celku. V súčasnom modernom jazzc 
nemožno povedať, že cxi~tujc .,stred", v ý ll č
ne jeden progresívny smer, ako tomu bolo 
v období pred nástupom moderny (trad ič 1ý 
jazz. swing) a v jej historickom ohran ičenom 

úseku - bcbop, cool jazz, hard bop, (č iastc•č
nc), free jazz. O dnc~nom jazzc nemožno to
tiž povedať, že je to doba nástupu napr. bcbo-

pu alebo free jazzu. Naopak k strate celku. 
"stredu" vo vývoj i a neschopnosti j ednoznač
ne predpovedať progresívnosť , či anachroniz
mus súčasných štýlov, napomáha i nové histo
rické vedomie jazzových tvorcov a posluchá
čov. Paralelne s hudbou fusion music sa v sú
časnosti rozvíja postbopový smer, swing ale
bo trad ičný jazz, bez ohľadu na to, v ktorom 
historickom období vzn ikl i. Každý štýl od tra
dičného jazzu až po fusion music má svoj 
okruh posl ucháčov aj dnes. 

Postmodcrnistická estetika jazzu rezigno
vala na intelektuálne snahy moderny o origi
nálny výraz, novosť v prejave. Naopak, nevy
hýba sa prej avom, ktoré môžu striktní zástan
covia modernizmu označi ť za triviálne, ba
nálne, lacné, predajné, komerčné, za snahu 
votr ieť sa do priazne po l ltcháča nevybera
ným vku om. Stačí si spomenúť na odozv) 

akými bol sprevádzaný nástup soul jazzu ale
bo jazzrocku.6 S tým úvisí ďalšia črta po t
modcrnistického umenia- zapojenia sa jazzu 
do trhu marketingu a umelcov po úspechu. 
släve a peniazoch. Takmer každý zo súčas
ných predst av i teľov jazzu sa chce stať znä
mym a bojí sa o stratu slávy. úspechu, svojho 
postavenia. V jazzovej postmodcrne sa ne
vyskytujú irónia, paródia, plagiát , citát, tra
vestia, pastiš, ako prostriedky na vyjadrova
nie v typickej podobe, v akej ich nachádzame 
v ostatných druhoch umenia alebo i v rocko
vej hube. Je to snáď i preto, že jazz si zacho
val ako jednu zo svojich typických čŕt osobitý 
vzťah k históri i, prejavujúci sa v improvizova
ní na témy, ktoré-patria histórii , alebo sú vy
požičané z iných hu'dobných oblastí. Toto sa 
však dialo v jazze od zači atk u j eho vzniku, 
a preto je táto črt a považovanä za typický 
znak jazzu a v žiadnom prípade nemôže byť 
improvizácia na témy chápaná ako citovanie , 
resp. paródia, či plagiát minulosti , t. j. ako 
znak postmodcrny.7 Neznamená to však , že 
sa irónia, alebo paródia v jazzc nevyskytujú. 
Sú chápané ako afekt, výraz, emócia. ale nic 
ako kombinovanie dvoch slohotvorných 
prvkov, ktoré vyplynuli zo spojenia dvoch 
rôznych kontextov- histórie a súčasnost i . 

Jazzoví hudobníci až pri prfchode swingu 
začia t kom 20. rokov získavajú povesť hudob
níkov- majstrov, vynikajúco vykonávajúcich 
svoje remeslo. Za túto prácu dostávajú aj po
ctivo zaplatené. Až pri komercionalizácii 



~wingu ~a z hudobnfkov ~ távajú hviezdy -
Benny Goodman. Glcn Miller. Louis Arm
strong. Ella Fitzgc ra ld ... Okolo ich života sa 
začfna vytvá rai aura. opradená rôznymi his
torkami . povcsiou. Takéto nazeranie na jazz
mana pretrväva ešte v období bebopu. keď sa 
tclllo náhľad na umelca prenáša na rock a je
ho hviezdy. Postavenie jazzové ho hudobníka 
bolo skomplikované jeho ,.č iernou" histó
riou. rasovými predsudkami a nie vždy každý 
slávny jazzman bol hviezdou. zbožňovaným 
umelcom, nedostupnou osobnosiou, tak ako 
to bolo v rocku (vynfmajtiC avantgardu a nie
ktoré postmodernistické štýly). Toto nazera
nie na jazzových hudobníkov sa sn áď väčšmi 
prejavilo v Európe, kde sa tešil jazz a jeh? 
predstavite li a vždy viičšcj úcte ako v Amen 
ke. viac poznačenej predsudkami. Keďže 
soul jazz nesie znaky populárnej hudby, jeho 
predstavite lia boli vo svojej dobe oslavovaní 
tak , ako hviezdy populárnej hudby. Ďalší 
postmodernistický smer jazzu - jazzrock ~ž 
stiera rozd ie ly medzi umelcom a po !ucha
čom . Voči umelcovi prejavuje posluch áč viac 
obdivu smerom k jeho technike, schopnosti 
improvizovať a pod., ako voči jeho získanej 
sláve a povesti. Je to jednak nový znak 
postmodcrnistického vývoja jazzu, ako i do
klad zmeny pohľadu poslucháča - fanúšika na 
hudobníka - jazzmana . 

!Estetika 
V rockovej hudbe le n ťažko možno vysto

povať prvky moderny a náležite na to ako 
protikladné smerovanie postmoderny tým 
spôsobom, ako v oslatných druhoch umenia 
alebo v jazzc. Rock and roll a hard rock pred
slavujú začiatočné smerovania rockovej hud
by, ktoré nemožno označi ť an i za modernis
tické. Naopak, h ľadať v nich tieto prvky 
estetiky by bolo mcchanistickým prispôsobo
vaním hudobnej produkcie praxi. Podobne sa 
nedá jednoznačne prisúdiť ostatným štýlom 
v rocku nálepku moderny. Skôr v nich vidno 
urč i té znaky modcrni,stickcj kultúry. Celkovo 
má MPH skôr postmodern istické črty vzhl'a
dom na úzku prepojenosť s masmédiami 
a celkovou tendenciou byť súčasťou masovej 
kultúry. To nás vedie i k poslaveniu otázky, 
č i rock so všetkými smermi , štýlmi, nie je vú
l učne postmodc rnistickým umením. Niektorí 
teoretici si uvedomujú tento problém: "Rock 
a jazz boli pôvodne ,,l'udovým umením", kto
rého tradície a pravid lá stáli v opozíci i voči 
konvenčným normám "vážnej" hudby. Obe 
stavali do popredia vitalitu a nadšenie na 
úkor fo rmalizmu, zdôrazňujúc improvizáciu 
a spoluprácu skôr, ako rigidné klasické pojmy 
o kompozfcii a štruktúre ... Neexistuje žiadna 
jediná Hnia postmodcrnistickcj Hudobnej 
evolúcie tak , ako je tomu v beletrii. Takmer 
všetci hudobníci zaangažovaní v tej to evolú
cii - glam a punk rockeri , rap-(scratch)-dub 
hudobníci, umelci performance , novátorskí 
jazzovf umelci a tď.- skúmali nové lechnoló
gie dostupné v hudobných štúdiách ... Dedič
stvo pop artu naďalej hralo svoj u úlohu v ex
perimentálnom rocku a jazze, keď sa súčasní 
hudobníci, podobne ako literáti a výtvarníci 
našli zároveň ponorení v masovej kultú re 
a kritickí voči nej ... "R l nf autori zastávajú ná
zor, že v historickom vývoji rocku možno 
neustále vystopovať prvky postmoderny: 
.,V priebehu vývoja od rock and rollu po roc
kové video a vysoko tcchno-popovú populár
nu hudbu až príliš sl raší jej vla tná metana ra
tívnosť , zahri\ ujúca a pr iv lastňujúca si viac
značnosť umeleckých foriem v post modernis
tickom procese pastiše a z l učovania ." 

Po prvýkrát sa racionálny prvok dostáva do 
rockovej hudby v 70. rokoch v art rocku 
a prenáša sa do začiatkov elektronického 
rocku (Kraftwcrk, K. Schulze, Tangerin 
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Dream). Prejavuje sa v dôraze predstaviteľov 
art rocku a elek tronického rocku na hudobnú 
formu. V období novej vlny v 80. rokoch sa 
jej predstavitelia zameriavajú na vertikálnu 
štruktúru - akord. Výskyt racionálneho 

prvku v novej vlne je protichodnou reakciou 
na výraznejšie postmodern istické tendencie 
punk rocku, ktorý prišiel s estelikou primiti
vizmu, hluku , irónie , paródie. 10 Tým došlo 
k nadviazaniu na prvé postmodernistické po
kusy avantgardných predstaviteľov rocku 
(Velvet Undcrground, Frank Zappa , Patti 
Smilh). Ďalšími pok račovateľm i rozvíjania 
racionálneho prvku v rocku sú sólisti - gitaris
ti - Yngwcc Malmstccn, Steve Vai. Joe Sat
riami a i. v 80. rokoch , ktorí prepracovávaj ú 
verti kálnu štru ktúru - akord , horizontálne 
rozvíjanie melodickej Hnic (použfvanie rôz
nych modálnych umelých stupníc), hudobnú 
formu (už nic sú len jednoduché piesne, ale 
mnohokrát prckomponované inštrumentálne 
skladby pre gitaru). Prenášajú racionálny 
prvok aj do spôsobu hry - využívajú improvi
záciu. V rockovej hudbe však prejavy racio
nality, ako znaky moderny nikdy nedospeli 
do štádia kompl ikovanosti , príl išnej abstrak
cie, in telektualizácie tak, ako tomu bolo 
v niektorých štýloch jazzu. Rock naopak nik-~ 
dy nestrati l pri týchto snahäch vn iesť racionál
ny element do hudby svoje publikum. Skôr 
naopak, obdobie art rocku je zn~me tym, že 
rozš írilo svoj o kruh posl ucháčov , a to nielen 
ponechávajúc si svoj ich vytrvalých fanúšikov, 
ale pri berajúc i nadšencov z oblasti artificiá l
nej hudby. 

Paradoxná je tiež situácia prvých avant
gardných osobností rocku (Velvet under
ground , Frank Zappa), ako i punk rockových 
predstavitel'ov, ktorých tvo rba bola známa 
len úzkemu okruhu fanúšikov, alebo špeciál
ne vyhranenému obecenstvu . Dekontexluali
záciou, prenesenfm prvkov irónie, paródie , 
využívaním citátov, plagiátu , pastiše v tvorbe 
nesie ich hudby lypické znaky postmodernis
tického umenia. Z toho vyplýva, že sprievod
ným znakom tej to hudby by mal byť patričný 

vzrast publika , komuni kalfvnosť, masovosť , 
priblíženie sa hudobnfkov k po lucháčovi . To 
sa v tomto prípade nestalo, skôr naopak, do
šlo k diferencovaniu fanúšikov k tvorbe vý
lučne pre špecifickú malú časť publika. Tento 
jav je možné vysvet l iť na základe typickej 
vlastnosti rockovej hud by byť komunikatívny 
a tvoriť pre širokú vrstvu poslucháčov . Je po
chopiteľné, že ak sa mala nová post modern is-

Snímky: P. Španko a A. Palacka 

tická estetika prejaviť a upozorniť na seba, 
mohla to urobi ť len na základe protikladnej 
tendencie - úzkej špecializácie pre daný . 
okruh publika . Tým sa potvrdzuje náš názor, 
že rock nesie le n určit é znaky moderny. 

Pluralizmus rockovej postmoderny sa ob-
1javil a odzrkadlil v tvorbe rockovej avantgar
jdy snahou po spojení s divad lom (F. Zappa) , 
•výtvarným umením a fil mom (Velvet Under
ground). Nakoniec i provokujúce a šokujúce 
a~cie punk rocku na pódiu, či v hľadisku mož-

1 no kľudne označiť za divadlo. 12 Ostatné pó
ldiové prvky - tanec, svetlá, dymová clona 
1a i., ktoré využívali osobnosti hard rocku, art 
rocku a v priebehu celého vývoja rocku tak-

· mer všetci jeho predstavitelia, patria medzi 
špecifikum rocku, ako som už uviedla v kapi
tole Účinky jazzu a rocku na poslucháča. 

Pluralizmus by sme mohli tak , ako v jazzo
vom vývoj i hradať v snahe syn tetizovať rôz
ne druhy a štýly, alebo rozmani té kultúry 
v rocku. K spojeni u rocku s indickou hudbou 
(využívanie tradičného indického Inštrumen
tára (najčastejšie silár) došlo ešte v hard roc
ku , art rock prevzal niektoré prvky free jaz
zu, aleatoriky a clcklronickej hudby, podob
ne elektronický rock sa priblížil charakterom 
elektroakustickej hudbe artificiálnej hudby. 
Moderní gitaristi 80. rokov čerpajú tiež z ar
tific iálnej hudby, ale i z rockovej histórie 
jazzu (Y. Malmsteen, S. Vai , J. Satriani ... ). 
Všetky ostatné štýly rocku syntetizovali svoju 
históriu (napr. hard corc- punk rock a heavy 
metal , punk rock - rock and roll a hudbu pri
mitívnych kmeňov, nová vlna - punk rock 
a hard rock ... ) V punk rocku a v tvorbe 
avantgardného rocku sa objavil vplyv hudby 
primit ívnych kultúr prenescním niektorých 
princípov z ich kultúr do hudby- napr. F. Za
ppa - LP Freak out !, 1966 (Help, l'm a Rock, 
T he Return of the Son Of Monster Mag
net ... ), LP White Light White Heat, 1968 
(I Heard Her Cali My Name , Sister Ray) -
Velvet Undcrground. V súčasnom vývoji 
rocku napriek niektorým postmodcrnistic
kým prejavom existuje sl red a aj celok, klorý 
vytvára tvrdší rockový smer a všetky jeho od
tiene- heavy metal, speed metal, black mc
tal, hard core. Aj ďalšia typická postmoder
nistická črta bola od začiatku existencie rocku 
jeho typickým znakom- zapojenie sa do mar
ketingu, "zbožštenie hviezd", vytváranie au
ry nedostupnosti okolo ich osobnosti patrilo 
v začiatkoch rocku tiež k typickým jeho vlast
nostiam. Až neskôr koncom 70. rokov záslu
hou punk rocku, keď boli objavené mnohé 
praktiky komerčného trhu , a tým i vedomé 
predkladanie , scrvfrovanic hviezd publiku, 
došlo k zreálneniu týchto vzťahov medzi 
predstaviteľmi rocku a poslucháčmi. Predsta
va o aure speváka , či gitaristu sa však prenie
sla do oblasti populárnej hudby. 

Moderna sa v rocku nikdy v plnej miere ne
prejavila, skôr si z nej rock vybral len prvok 
racionality a apl ikova l ho na niektoré vyjad
rovacie prostriedky rocku . V rock9vej hudbe 
možno vystopovať mnohé znaky postmoder
nistickej kultúry a estetiky, aj tie majú však 
v porovnaní so všeobecnými znakmi postmo
derny častok rát prolichodný a protirečivý 
charakter. Dochádza tu totiž ku konfrontácii 
lypických postmodernistických prvkov so 
špecifickými elementami rocku. 

1 " Postmodcrnf diskurs sl a le vytvái'i vlastní obraz 
modernismu a racionall7.ace j e v nčm chá pána ja
ko j eden ze základní ch dčjio konstituováni a roz-. 
voje moderny. Racionalizace a racionalita (racio
nalizmus) jsou s lova, bez nichž je moderna ne
myslitelná." 
S. Hubik: Postmoderni kultura, Úvod do proble
matiky, M. U. L. Olomouc 1991, s. ll 

2 " Postmodernismus pocit'uje potrebu pi'emostil 
obrovskou propast , která se v dusledku mnoha ra
cionálnfc h lnovaci vytvorila mezi modern! a tra
dičn! kulturou ... Stejnč pocit'uje nedostatečnou 
schopnost modern i kultu ry komunikoval s kultu
rama odlišnými. Postmodernismus rozpoznává 
modernismem nepocit'ované dlstancc - kupi'íkla
du distance mezi pfftomnosti a minulosti, mezi 

u) 
evropskýml a neevropskýml kulturaml, mezi 
pravdou a dorozum~nfm.", tamtiež, s. 11-12 

3 "A. Karl Berger , ktorý bol silne od začiatku. za
angažovaný v organizácii Don Cherry Orchestra 
napísal: "Gamelanová hudba nás učí , ako môže 
veľmi pomalý pohyb swlngovat' v dlhých okruž
ných behoch, zatiaľ čo zvuk zahust'uje druh koz
mu, ktorý sa zdá byť približnou harmóniou priro
dy. Pohyb je taký neodolateľný, ako prfroda 
a skoro dosahuje superprfrodné zahustenie ... " 
J, E. Berendt - sprievodný text k LP Don Cherry 
- Eternal Rhythm 

4 " V newyorskom kontexte nadobúda využívanie 
mestského folklóru čoskoro význam osobitého ja
vu skutočného koleklfvneho štýlu. Na reportážnu 
mal'bu a na objektovú asambláž nadväzujú viace
ré syntetické žánre: envlroment (Oidenburgova 
Ulica z roku 1959) happenlng, pn!dstavenia " mo
derného tanca". Kubisticko-dadaistická koláž 
nadobúda svoju poslednú syntetizujúcu dimenziu, 
ktorou je ľudská akcia. V tejto oblasti zohrávajú 
hlavnú úlohu maliar Allan Kaprow a najmä skla
dateľ John Cage, organizátori prvých happenin
gov v rokoch 1959- 1960." 
J, Pijoan - Dejiny umenia IO, Tatran, Bratislava , 
1986, s. 171 - 172 

' " Prvý raz v§ak použil výraz op-art (optical art) 
až redaktor časopisu Time v októbri 1964 za prí
prav výstavy The Responzive Eye (citlivé oko), 
ktorá sa mala konal' nas ledujúceho roku v ne
wyorskom Múzeu moderného umenia. Táto vý
stava mala z lúčil' obidva typy "geometrických" 
kinetických vizuálnych podnetov , ktoré sa dovte
dy použivall ... Oveľa významnejšia súvislost' sa 
však dá odhaliť , keď sa stanovi presný vzťah vizu
álneho umenia k teórii tvarového vnfmanla (Ge
stalt). Dajú sa zistil' i súvislosti s psychologickými 
výskumami , s technikou , s rôznymi odvetviami 
prírodných a spoločenských vied a s oblast'ou 
priemyselnej estetiky." 
J. Pijoan- Dejiny umenia IO, Tatran , Bratislava, 
1986, s. 239-243 

6 Podľa černošského obyvateľstva bol soul jazz 
znesvätením ich kultúry a snahou získať , zarobil' 
čo najviac nu tom, čo patrí do kostola. Podobné 
názory sprevád7.ali soulového speváka u klaviristu 
Ray Charlesa. Bluesový spevák Big Bill Broonzy 
o ňom povedal: " Z pivá blues a kričf , jako kdyby 
byl vysvčcenej. Michá blues se spirituálema. To 
se nemá dčlat. Mčl by zpfvat v kostele." 
L. Doružka - Panoráma jazzu, Mladá fronta , 
Praha 1990, s . 172 
K spojeniam jazzu n rocku dochádzalo často kvôli 
zlej finančnej situácii jazzmanov, ktor i sa ani 
netajili tým, že potrebujú zarobil' peniaze. Jazzo. 
vi intelektuáli, predstavitelia moderny, ako i fa
núšikovia preto považovull ich hudbu za komer
čnú . 

7 " .Je známe, že štandardný juzzový repertoár za
hŕňa populárne evergreeny skomercionalizované
ho swingu, rôzne tanečné piesne, plesne z muziká
lov, ako l ďalš ie skladby jazzovej histórie -bebo
pu, cool jazzu, west coust juzzu, hard bopu, soul 
jazzu. Jazzovi hudobnicl improvizujú tiež na roc
kové skladby (plesne Beatles - napr. Unlimited 
Singers, pieseň Rolling Stones - l Can't Get No 
Satisfaction- Tania Maria , pieseň J , Lennon - P. 
McCartney- Can' t Buy Mc Love- E. Fitzgera ld , 
pieseň C. Santana - Europa (Earths buy - Hea
ven's Smile) - Vital l nformntion, J. Page - R. 
Plant - Stairway To Heaven (Led Zeppelin) -
Stanley Jordan a pod .), plesne z muzikálov (G. 
Gershwln - Porgy a Bess, L. Bernstein -West Side 
Story a pod.), u lebo i úryvky skludieb z oblasti eu
rópskej hudby (tvorbu Modern Jazz 
Quartet - inšpirácie z okruhu barokovej hudby, 
citáty klasicizmu - Mozurta - M . Brecker a pod.), 
ako i folklóru (blues, spirituál, Indický folklór , la
tinsko-americký, africký folk l61· u pod .) 

~ L. McCaffery: White Noise, White Heat: T he 
Postmodern Turn in Punk Rock, American Book 
Review, March - April 1990, vol . = 12, l , p. 4 

9 "T. Mitchell : Performance and the J>ostmodern in 
Pop Music - Theatre Journal, 1989 October, Uni
versity of Nichigan, USA, p. 274 

10 " Ale čo má JMC (punk rocková skupina Jesus 
a nd Mary Chain) spoločné s punk rockom je spo
liehanie sa na spätnú väzbu (pra meniacu zo zlého 
ozvučenia) a hluk ako zložky predstavenia, ktoré 
podvracajú a dopravujú agresiu a (alebo frustrá
ciu, omnoho viac, ako pies1\ ová lyrika prepravujú 
postmodernistickú revoltu proti významu." tam
tiež, s. 278 " ... punkové umenie použiva primiti
vizmus, hluk, metódu sekanla, vnimateľné odcu
dzenie a oslavu perverzity a zakázaného ... " 
L. McCaffery - The Artists of Hell: Kathy Acker 
and " Punk" Aesthetlcs, In Storming The Reality 
Studio: A Casebook Of Cyberpunk and Postmo
dern Science Fiction , Duke Univ. Press, 1992, 
p. 220 

11 V rocku dochádza k vkladaniu citátov známych 
melódii do nových plesní, pričom v novom kon
texte tieto nadobúd1\Jú nový význam, nastáva ich 
zosmiešnenie, paródiu. Napriklad - americká 
vlastenecká picse1\ God Uless America - pa ródia 
F. Za ppa - LJ> Uncie Meut , paródia hitu MPH Lo
vie Lovic - F. Zappa - LP Uncie Meat, pa ródia 
anglickej hymny God Save The Queen - Sex Pis
tols , citát valčiku - J . Rosas - Na vlnách - v piesni 
Chemical Warfare - Dead Kennedys - LP Fresh 
Fruit For Rolling Vegeta bles, 1980, citát country 
piesne E. Presleyho - Viva Las Vegas, LP Fresh 
Fruit For Rolling Vegetables, 1980, paródia po
pulá rnej hudby - tanečných piesní - zvyčajných 

konvenčn)•ch textov - F. Zappa - LP Freak out!, 
1966, Velvet Underground - LP White l. ight 
White He11t, 1968, Steve Vai - LP Passion a nd 
Warfare 1990, pastiš a jej využitie ("Past iš je 
prázdna ' paródia, paródia, ktorá strác1Í zmysel 
pre humor." T. Mitchell - Performance and The 
Postmodern in Pop Music, Thcatrc Journal, 1989 
October, University of Michigan, USA, s. 178)
Sonie Youth - Provldcnc - zvuk - šum pokazené
ho gramofónu , hluk, rozladený klavír, ľudský 
hlas akoby z vysielnčky - LP Ocxdrcam Nation , 
1989, využi vanie koláže free jazzu, blues, rocku, 
folklóru, európskej hudby- J ohn Zorn - CD Spil
la ne, 1986, C D Spy VS Spy, 1988 

12 "Skupina Jesus and Mary C hain ... (punk) ukazu
je, že obecenstvo robi omnoho zaujímavejšie 
kúsky ako skupina." 
T. Mitchell - tamtiež, s. 276 \ 
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NAHRÁVKY HUDOBNÝCH DIEL- CD: 

Nahrávky hudobných die l - C D: 

l. Chamber Music l (ed ícia slovenskej hudby) 
M. B(tzlik: Quatuor a cordes 
D. Martinček : Sonáta pre klavír č. 6 
J. Ma lovec: 4. ~láčikové kvarteto 
J . Pospí~i l : Villonská balada pre klarinet a klavír. op. 24 
R . 9erger: Exodus - fi na le. organo solo 

2. C hamber Music 2 (cdfcia ~lovenskej hudby) 
l. Parík: Hudba pre Miloša Urbáska 
l. Zelje nka: Aztécke piesne pre soprán . klavír a bicie 
T. Salva: Balada pre v io lonče lo sólo 
J . Hatrík: C:111Z0m1 pre all , viol u a organ 
l. H rušovský: 2. sláčikové kvarteto 

3. De profundis l. (v spolupráci s Kullur kontaktom) 
R . Berger: De profundis 
l. Parík: Stabat Mater 

4. Musica Slovaca (edícia slovenských interpre tačných te lies 
Slovenský komo rný orcheste r. B. Warchal. M. Jurkovič) 
A . Moyzes: Musica Istropolitana 
L. Burlas: Planctus 
l! Zeljenka : Musica Slovaca 
P. Simai: Concertino rustico 
V. Kubička : Jesenná hudba 

5. Vcni (edícia slovenských interpretačných telies) 
J. Malovec: Kryptogram 
P . Kolman: Molizácia 
L. Kupkovič: Osemhran samoty. nudy a strachu 
P. Zagar: Hudba k videu 
M . Burlas: Z mô jho života 
D. Matej: G loria 

6. Juraj Be neš: 
Inte rmezzo No.2 pe r 12 violoncelli 
O vi rt ll mia pe r basso cd organo 
Sonata pe r violoncello 
Quartctto ďarchi No.3 

7. Beethoven pria tdom 
Sonáty Es dur. cis mol. f mol 
Na kladivkovom klavíri z r . 1800 v dolnokrupskorn ka~t ieli rodiny Brunsvikovcov hrá Daniela Rusó 
(vyšlo i na MG kazete) 

8. Hudobná rozprávka 
Krtko v krajine tó nov 
(MG kazeta a oma ľovačka pre malé deti 4-7 ročné) 

9. 3 MG kazety v spolupráci s ZDHS: 
Pri prešporskej bráne 
Od Vianoc do Silvestra 
Ked sa budú vinohrady obírat 

Predl\)ne SHF: Požičovňa a notový a n:hív SHF - Medená 23 (pred~\)) 

NOVINKY V PREDAJNIACH SIIF: 

l. Beethoven: Adagio sostcnuto (zo sonáty .. Mesačný svit" ) 
. Pre Elišku 

2. Dibák: Malý breviár komornej hry 
(rôzne allernatívne zostavy- 6 samostatných zväzkov) 

3. Krška: 7 pre lúdií pre klavír , 
4. P. Martinček: Sonáta č. 2 pre klavír 

Garpománia pte husle a klavír 
5. Patejdl : Klávesová škola l . (Casio Keyboard School) 
6. Rusó: Organov á 1 vor ba 
7. Telemann: Ká nonické sonáty (2 zobcové fla uty) 
8. Valenta : Najkrajšie menuety z U hrovca pre klavfr 

Prstové cv ičenia pre akordeonistov 
9. Duá starých majstrov pre sopránové zobcové fl auty 

Skladby pre dychové nástroje zo sk ladateľskej súťaže vypísanej SHF k l . ročnfku Detského hudobného 
festivalu Jána Cikkera Banská Bystrica: 

Bok es: Variácie na tému J. Cikkera pre klarinet 
Dibák: Kavatína pre zobcovú fl autu a klavfr 
D. Martinček: Malá fa ntázia pre altovú zobcovú flautu 
Nová k: Bukolika pre hoboj (zobe. fl .) a klavír 

Variácie na detskú tému pre klarinet ( flautu) a klavfr 
Salva: Melódia pre dva kla rinety a triangle 

Pieseň pre flautu a klavlr 
Prelúdium pre dva klarinety a klavfr 

Valenta: Variácie na pieseň M. Royovej pre flautu sólo • 
P. Zelenay: Na najvyššom konári - pre zobcovú flautu (tamburlnu , bubon ad. lib.) a klavlr 

Skladby pre dychové nástroje zo skladatefskcj súťaže vyplsancj SH F k l. ročníku De tského hudobného 
fes tivalu Já na Cikkera- Banská Bystrica: 

- š iroká ponuka komorných, zborových i orchestrálnych skladieb slovenských sk ladateľov 
- zvýhodnený predaj nôt z produkcie U IVE RSAL EDITIO N W IEN 

Stredisko Hudba a mláde:l - Suslekova 23, 851 (14 Bratislava (pred~ a zásielková shd ba) 

Hudobný život 
Dvojtýždennfk pravidelne Informuje o hudobnom dlani na Slovensku a v zahranlči 

Na stránkach Hudobného života n~dete:. 

e recenzie, správy, glosy, poznámky o koncertoch, operných a ope
retných predshl't'enh•ch ae ostatných hudobných podujatiach e re
cenzie gramofónových platní a hudobných publlUclf a rozho't'ory so 
skladateľmi, Interpretmi a ďaltími významnými predsta't'ltefmi na
t ej hudobnej kultúry e články l'eno't'ané popredným zahraničným 
osobnostiam z oblasti hudby e reportáfc zo zahraničia e informá-

V!ižení čitatelia a spolupraecomíci, r-~ 

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

čovatefa alebo 't'O Vydal'atefstn OBZOR, odbytové oddelenie &~Gpl
sov, ~pitálska ul. JS, SIS SS Bratislava, alebo priamo v redakcii 
Hudobný ih·ot, ~pltálska ul. JS, SIS SS Bratislava. Cena jedného vý~ 
tlačku Kčs J ,SO, ročné predplatné Kčs 84,-. 

Evidenčné čfslo predplatltera 
platltera sústredeného Inkasa 

iste ste s't'edkami 'súčasného pohybu "'ob
lasti 't')'dál'ania kníh a časopisol', ako l\) 
rôznych ekonomických tlakov a koncep
cií na ich 't')'dál'aoie. Jedným zo základ
ných nedostatko" kultúrnych časopisov 
je ich distribúcia cestou PNS a ich novi~ 
nových stánkol'. Preto Vám, l'~fení čitate
lia, odporúčame zabezpečiť sl formou 
tnalého abonentného odberu pravidelné 
dodál'anle časopisu domov alebo na Va~e 
praco't'lská. Takto dostanete ná§ časopis 
pra't'ldelne a včas a sl'ojfm pra't'ldelným 
odberotn prispejete l\.1 k stabilite pri jeho 
roz.llrol'anf. 

Objednávka tlače v pred platnom 
l l l l l l l REDAKCIA 

HUDOBNÝ 
ŽIVOT 

Staňte sa pravidelným predplatiteľom 
HUDOBNÉHO ŽIVOTA. Stačí vyplniť 
objednávku a zaslať ju na U't'edenú adre-
su. 

Redakcia 

Cuople Výtl. D6tum Kal t íalo 

HUDOBNÝ 
21VOT 4 2 1 5 6 

Meno a priezvisko ........................... .... ......... .. . : ..................................... 

ulica ............ ..... ................ ........... ..................... .. .. .. ...... : .................. ........ 

čfslo ................... posch . ....... .............. ...... čfs lo bytu .......................... 

PSC 

l l l l l l pot ta 

Dátum ............... ....... ............................ podpla .......... ..... ............. 

$pit áls ka ul. 35 
815 85 B rat islava 

IIUDOBNÝ ZIVOľ- dvoj týždenník. Vychádu vo Vydavalel'slve OBW R, n. p., Sphálska JS, !115 !15 Brallslava. Šéfredaktor: PaedDr. Marián J ur ík. Redakcia: Lýd ia Do hn a l ová, Martina H anze lová, Iechnický 
redaktor: Stanislav Ze m á n e k. Adresa redakcie: S pltálska 35, 815 85 Brallslava, lei. 49 OJ 06, 36 U 51-5, fax: 49 OJ 95. Tiačla: Nllrlanske llačlame, ~ p., 949 Ol Nitra. Rodl.nQe Poltová novi nová sluiba, objedná~ky 
prijíma každá poJ ta a doručovateľ. Objednávky do u hraničia vybav.Qe PNS- Ústredná expedícia a dovoz tlače, Martanovičova 25,813 81 BrallslavL Polročm! predplatn é 42,- Sk. Neobjednané rukopisy sa n~ú. 
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