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DÔVERA 
Iste sí 'l'šetcí dobre pamätáme na euf6-

rlu preja'l'o'l'ania dô'l'ery a nedô'l'ery spred 
troch roko'l', keď ktokoľ'l'ek mohol komu
koľ'l'ek ad hoc preja'l'ít' dôt·eru či nedô'l'e
ru podľa smjej ľubot·ôle, alebo podľa 
s•·ojich mútorných " pohnútok". Aj to rie
me, koľko nek'l'alinko'l'aných ryslo'l'ílo 
nedô'l'eru k'l'aliliko'l'aným ľuďom, čí to 
bol rysokoškolský profesor, medzinárod
ne uzná'l'aný chirurg, skr~tka odborn fk. 

S dô'l'erou sa manipuluje dodnes. Jed
nu politickú silu rystriedala druhá, kal
kul~e sa s politickým pozadfm, ktoré 
preniká sú do takej citli'l'ej eticko-morál
nej oblasti, ako je dô'l'cra či nedô'l'era. Ui 
dlh šf čas je opäť toto s lom frck'l'cnto'l'ané 
na rôznych stupňoch štátneho systému. 
Vyslo'l'ujú sa dô'l'ery či nedô'l'ery, sú tam, 
kde je to problematické, oslabuje sa dô
t'ert<hodnosť fakto'l' a čo je nsúdôleiítej
šie, u občano'l' klesá hodnota "fÝLnamu 
SIO'I'a dô'l'era. 

Čo j e dô'l'era? Podľa môjho názoru je 
to 'l'iera 'l' kÓnanie jednotli'l'ca. Či u i man
l eJa, manželky, spolupracomlka, štátni
ka, politika alebo sú dô'l'era 'l' zákony. Veď 
bez dô'l'ery by nemohli jcsl'l'omť usporia- • 
dané št'astné manielst'l'á, tzťah rodičo'l' 
k det'om, k okolitému S'l'etu spoločenské
mu či politickému. Ľudia s dô'l'erou 'I'O 
mľbách 'l'kladali do mličských urien s•·o-
je hlasy určitým politickým silám a osob
nostiam. Verili im a dô'l'ero'l'all. Bez dôt·e-
ry nastá'l'a rozpad morálky, etiky. Bez dô
Yery stráca naše konanie perspektímost~ 
bez nej občan stráca cieľ S'l'ojho konania. 
Dô'l'era 'I'Šak nie je jednostranná. Musf 
byť obojstranná, -mUomná a zaslúžená. 
Dô'l'era alebo nedô'l'era nemôi e byt' preja
Yom politickej a mocenskej kalkulácie, 
met6dou špekulácif a kariérizmu. Dô'l'e-
ru si zfska'I'B kaidý člo'l'ek sm}fm kona
nim, s'l'ojou dôslednosťou, disciplino'l'a
nosťou a dodrlia'l'anfm zákonnosti'. Tak
mer denne sa preS'I'iedčame o porušo'l'anf 
zákono'l' a niekedy sa zdá, i e zákony pre 
niekoho platia a niekoho nie. Ba dokon-
ca len čo 'I'Yide zákon, o ch'l'fľu je no'l'eli
ZO'I'aný, zásadné 'l'eci sú pozmenené. Dô
t'era k zákonom začfna klesať, i íal', aj 
k tým čo ich pririedli na S'l'et. 

V poslednej dobe sa diskutuje o prob
lémoch školst'l'a a nsúmii umeleckého. Už 
pred d'l'oma rokmi sme U'l'erejnili ol'l'ore
ný list námestm'ko'l'i 'l'tedsúšieho Minis
tersi'I'IÍ školsl'l'a p. Hejnému. Odpo'l'eď 
dosial' neprišla. V okt6bri 1992 sme u'l'e
rejnili ol'l'orený list účastnfko'l' prt<ej cclo
slo'l'enskej konferencie SHS ministro'l'i p. 
Matúšo'l'i Kučerori a požiadali sme ho 
o stano'l'isko. Odpo'l'eď dosiať naprišla. 
Ja 'l'iem, i e Hudobný žiYot a hudobná 
problematika našich štátniko'l' " nenru
šuje" . Nui ale je tu napr. tlačo'l'ý zákon, 
ktorý ho'l'orí, že " štátne orgány a organi
zácie ... sú po'l'inné poskyto'l'ať šéfredak
torom a ostatným redaktorom ... infor
mácie netyhnutné pre pra'l'di'l'é, !'Časné 

a 'l'šestranné informo'l'anie •·crejnosti" . 
V inom paragrafe sa hm·od, i c "štátne or
gány a organizácie ... sú po'l'inné zauja{ 
do jedného mesiaca stano'l'isko k dôleži
tým spoločensky prospešným nárrhom, 
odporúčaniam a podnetom a k zá'l'ai llej 
spoločenskej krítíke, ktoré boli u'l'erejne
né 'l' periodickej tlači ... " Nui, dodriia'l'a
nie sú takýchto zákonných "maličkosti'" 
k spoločensky prospešným nárrhom 
a odporúčaniam ako je umelecké škol
sl'l'o, patri k etike a morálke, ktorá tytní
ra dô'l'eru. 

MARIÁN JURÍK 

• 3,50Sk 5.5.1993 9] 
HoYorit' dnes o školsh'e Z/lame

ná stupiť do osieho hniezda. 
Z akejkoľYek strany sa dotk11ete 
tohto chorého organizmu, Yidy 
zabolí. V ostatnom čase snáď ne
bolo dňa, aby sa v tlači neobjavil 
článok upozorňujúc/ na katastro
fálnu situáciu v rôznych typoch 
škôl. l my sme ich uverejnili nie
koľko, z veľkej časti súviseli naj
mii !t; problematikou základných 
umeleckýc:h škôl. Nakoľko však 
tz''· racionalizačné opatrenia 
dosť radikálne zasiahnu i školy 
pripravujúce budúcich hudob
ných profesionáloY, zamerali sme 
sa tentoraz na konzervatóriá. 
Konkrétne, oslovili sme riaditeľa 
Konzervatória v Bratislave Petra 
Čermana s otázkou, čo navrhova
né racioualizačné opatrenia 
v p1·axi pre školu znamenajú. 

,. 
HOVORIME 

S RIADITEĽOM 

KONZERV A TÓRIA 

V BRATISLA VE 

PETROM ČERMANOM 

... ~ jazz je náš ... ~ jazz patrí pod strechu umenia ... 
Kto hľadal systematické informácie o dianí na našej i zahraničných jazzových scénach, 
mohol ostať sklamaný a neuspokojený. 
Ale POZOR! 
Počnúc týmto číslom môže sledovať v Hudobnom živote stranu, ktorá pod titulkom IN
FOJAZZ bude prinášať Informácie, aktuality, hodnotenia a správy z tejto oblasti hudob
ného umenia. Snímka A. Palacko 

Škola pred zánikoDJ? 

~ 

V takom rozsahu ako sú navrhova-
- né. sú to skô r deštrukčné. ako ra-

cionálne opatrenia. Ak by sme na ne pristúpi
li. mu~c l i by ~mc v podstate zruši ť každú tre
tiu vyučovaciu hod inu. Ako riaditeľ právneho 
~ubjck tu sa musím totiž stále ri adiť zákonní
ko m práce a - každú odučc ntl hodi nu pedagó-

govi aj honorovať. Keďže na to ne máme. mu
se li ~mc to r ieši ť urči tým kompro mbom , tak . 
aby to bolo čo naj me nej bolestivé. 

Konzervatóriá však už pred pá r rokmi re
dukovali počet i rozsah všeobecných predme
tov , práve v snahe posilnit' viac oblast' umelec
kej výchovy, čiže odborných hudobných pred 
metov a hlavného nástroja . Čoho sa leda tieto 
obmedzenia týkajú? 

- Všeobecné pred mety sme, aj vzhľadom 
na ~pomínanú predchádzajúcu redukciu , ne
mohli ešte viac krátiť. Žiaľ , tentoraz sa racio
nalizácia dotkla predovšetkým od borných 
pred me tov. No zrušili sme aj nie ktoré hodiny 
výučby cudzieho jazyka (čo nás samozrejme 
mrzí) , zredukovali te lesnú výchovu, namies
to kto rej maj ú žiaci spoločné tu ristické vy
chádzky. zrušil i sme alebo maximálne obme
d zili vyučovanie v skupi nách . museli sme. 
žia ľ , zníži ť aj počet hod ín povinného klavíra 
a korepet ície na minimum. a ko aj zredukovať 
počet vyučovacích hodín v hl avnom pred me
te- o krem prvého. maturit ného a záverečné
ho ročníka . na 2 hodiny týžde nne. Taki~to 

sme obmed zil i nepovinné p redmety a hru na 
oblikíttnych nást rojoch. Celkove sme takto 

u~ctril i tristo hodín . viac už nemôžeme. Na
prie k to mu nám ešte chýba l 400 000.- Sk. 

Pod l' a a kých kritérií vá m ministerstvo škol· 
stva pridel'uje finančné prostriedky? Je neja
ko zohl'adnené, že ste umelecká ~kola , s inými 
ná rokmi, než má, napriklad, gymnázium? 

- Financie sa prideľujú podľa počtu štude n
tov. čo pociťuj eme ako určitú diskrimináciu 
našej ško ly. lebo konze rva tó rium nic je u rčo· 
vané le n počtom žia kov. a le predovšetkým 
počtom vyučovacích hod ín týžde nne. Prito m 
~a rozpočet tvoril podľa minulého roka a ne
zohľadnilo sa viacnásobné zvýšenie nák ladov 
vzhľadom na väčší poče t žiakov i zvyšovanie 
platov. Je však povážlivé. že v rámci noveli
zovane j p latovej sústavy sa platy uč i teľov ni
vc lizuj(J, takže vzni ká taký pa radox, že naj
le pším pedagógom sa znižuje p la t o l 400 Sk 
a naopak . tf naj horš í získavajú navyše až 
HOO Sk. 

Uvažovali ste o možnosti získal' určité finan
čné príjmy aj , nazvime to, podnikatel'skou 
činnost'ou? Účinkovaním na rôznych poduja
tiach, pr ípadne vydavatel'skou činnosl'ou, 

prenajímaním sály a pod.? 
Pokračova nie na 3 . srr. 



AKTUALITY 

I. ročník Detského hudobného festivalu 

~ .Jána Cikkera v Banskej Bystrici 

NrE OČAMI ŤA 
U VNÍMAM 

v 

SRDCOM TA 
VNÍMAM _ 
LÁSKA JE MÔJ ZRAK'* 

moon UMillt 

JÁN CIKKER 

Účastníkov súťaže vítalo vyLnanie Jána Cikkera ... 

l \ tc raj~cj kritickej ekonomickej ~it ~r;kii ~a 

podarilo zorgan izovať Z;íkladnc j umeleckej 
~kole J ;ína C ikkera v 13an>kcj By>trici l. roč
ník Dct>kého hudo bné ho fc~ t i va l u J . Cikke
ra. ktorý mal nečakane vysokú úrovcri. hoci 
počas troch dní z;ípolilo o najvy~~ ic hudobné 
méty HS adeptov hudobné ho ume nia v troch 
ve ko vých kategó ri úch (v l. do ll rokov. v ll. 
d o 14 rokov a v Il i. do IH rokov). Odborn<í 
porota na čele ' pred,cdom prof. Petrom 
Orličkom z brati, lav>ké ho konzervatória ma
la ncfahkú (tlo hu a nečakane vcfa p ráce . 
V jednotlivých kateg(lri ;ích >a ncurčova lo po
rad ie jedno tli vcov. a le zanrtl'ovalo do pás iem. 
pmll'a počtu získaných bodov (zlaté pásmo od 
20 l do 2S bodov. ~l rieborné od l X.O do 20 
bodov a napokon bronzové do l X bodov). 
Z namenalo to. že do jed not livých p<ísicm sa 
d ostali viacerí (rčastníci a nezabudlo sa ani na 
t)·ch . ktorí neprešli ~itom vyl učovacieho p rvé-

\ ho kola . Organizá tori ot:c ni li vše tkých diplo
mami a upo mie nkovými cenami . 

Z laté pú~mo v jed notli vých kateg6 riách 
zí>kali : l. kategória (do l l rokov) - Pavel Píís
poky, klarinet (ZUS Modrý Kameň). Alžbeta 
G robárová, zobcov;í flauta (ZUŠ Bardejov) . 
Eliška Pavlfková, flau ta (ZUS Senica) . 

Il. kategória (d o 14 rokov): Ivan Danko, 
hoboj. (Z US Banská Byst rica) . Martin Koró
ny, saxofó n (ZUŠ Vala~k á) . Peter Maurér, 
klarine t. (ZUS Brat i~ l ava . H úlková) . Milan 
Krňa, flauta (Z UŠ Bratblava , Sklcnárov;í) 
a Viera Šmelfková, fla uta (Z US Stupava). 

III. katcg6 ri<1 (do IH rokov): J án Baláž, >a
xo fó n. (ZUŠ Brati~lava . Sklcnárová). An
drea Mojdisovlí, 7o bcová fl au ta (ZUŠ Barde
jov) . Ivica Encingerová, flauta (ZUŠ Brati
slava. Karloveskú). Dagmar Frimmová, flau
ta (Z UŠ Ban~ká Bywica) . 

La urd to m l. ročníka ~a ~tal hoboji~ta Ivan 
Danko (ZUŠ B. By~trica). ktorý zbka l naj
\ yš~ic bodové hodno te nie. Je to vcl'ký hudob
ný talent. kto rý bo l práve prij at ý na štúdium 
na Konzervató rium v Brati~ lavc. Predseda 
poroty na margo ~lrťažc po podujatí ok re m 
iného poved<Jl : .. Prvý detský lrudohný festil'til 
so stol medz níkom l ' d'ol.1'om l'ý voji ná.í-lro Iru
do/mé/ro fkolsti'O .. . Uká:ol snu•r. kwn 'm hr 
\'O do/o l ' lmdúcno.lfi uheroľ l' nelitlrkej ~kont;
mickej situácii, , . okej so no.~e .í-ko/srl'o nad uí
d za. Vedenie Jkoly ,. <'"ie .1 rioditel'om l?ôl~t•r

UIIII Tmárom IH'.VIIÍio 10 w loi en vm i m /..ami 
o w minimálnej podpory minister.~r, ·a .í-k olstl'O 

.. 

sa plll'tilo do l'ei'korysélw projektu. spojené/ro 
s. l'd k_1'm i podnikmdskými rizikomi ... " 
Uča~t n íci 'ú ťaží poča~ d voch ~úúržn ých dní 
mali okrem toho možno~t' zúčastnii ~a aj na 
zaujímavých ku lt (rrnych podujatiach: Kon
certe Trúvničkovho k vartc ta . Dychového 
kvinteta Šimona Jurovského. Š KO v Ž iline so 
só li stom J . Figu rom . Komorného s(rbo ru p le
chových dychovýt: h nústrojov .. Brass Harmo 
ny" . predstavenia Madam Buttcrtly. Výstava 
výtvarného odboru školy a ďalšie podujatia 
dotvára li atmo~féru ~(H'ažc. vypl nili a ~prí
jcmni li pobyt v Ban~kcj By~tr ici a pôsobili na 
mladých fudí i výchovne . 

Z<íverom je potrebné dodať. že k zdarné mu 
prie beh u tohoto fe~tivalu. ktorý zorganizova
la Základmí umelcck{l ško la J . Cikkc r:t 
v Banskej !3yst rici. prispe li ~vojou troškou aj 
ďa l~ ic inštitúcie mc~lil . a ko aj súkromní pod
nikate li a. ktorým je potrebné aj touto cc~tou 

poďakovať. Osobitnú cenu pre troj icu najlcp
~ích venovalo aj Litc ráf\1(}-l)udo bné múZ~llfl1 
v Banske j Bystrici . 

JOZEF CVA.INICA 

laureát hstimlu J . Cikkera han Danko. 
S nímky autor 

Za Janou M. Terrayovou 
l'red rokom (' ~. 11/92) 'Ime ' jubilej

nom článku bilancmall íhotné 11 odbor
né púte mutlkoloKiék~ Or. Jun~ ~l. 'Jer
r;~~·o,ej. l)nc'i musíme ui.len smutne kun· 
~tato,·af, /.e to bola \lustne posledná !ltaf. 
ktorá pri tejto príld itosll prlpomínalu 
celo/.hutnc! úsilie nt•úna,·nej prae<nníč· 
J..~ . bádatel'k~' ublu\11 hudobnej hl!>tllrle 
S lcn ·cnsku. Odi~laz na~ich rado,· l4. aprí· 
la. 1ancchajúc dô,tujnj pumiitník. O'illl· 
'ujtíci a pripomínajúci jej obeta\ Ú prácu. 
"'--· Or. lerra~má tu bola ,.pnole1com"' 
- tuk ' teoretickej rm im•. aJ..o aj ' pra,J. 
lloli to 1áklad~ pC\ né, na ú rom i dob~ . 
moderne chápunC:hu ' iskumu a \cd) . 
nmmcnujúec 1úrm ei1 prepojenit- ,.so ~H'
tom". hoci moínu\ti 'tt•d y boli ' tomto 
\mcrc H•l'mi obmcd1cné ... ,\\Šak Dr. Ter
nt~o'á neto!!lhhuht len ' tejto rm·inc, prú
\C naop11k., ' obdhuhudnej \írkt• ju prl'
J..raČOHtla: pučínajúc monol(rafickimi 

iotúdiami k prameňom či O'iObnostiam 
(najmä fnmti,kánlu tunečná hudba 17.
IH. !!llonK!Iu) cez prumcnné '~dania aí pu 
koncertné pred,edenle čenh}ch .,t.,-ko
pá,uk" nálezo,, nahrahk)·, tele,·íznerelá
cie. mm~· ... 

... Nepoznám hudobnéhc1 historika, 
ktori. b~ nc!lpumímd na láskavú ruku 
a poučné slovo Or. l erra~mej ... mnohí 
\pumínajú. že to boli ča!>~, J..toré im dali 
'el'a, moi.no naj,iac: 11iklad ,.remt'llllo"', 
be1 ktorého ani pruca hudobného histo· 
rllm nemôi.e !>lát' t a\dll"' ... (1,. Kačic) 

l.,ripnmínajúc a\poň čast' jej diela, tli u· 
1~. hudbu. ktorú Or. rcrra)'mli ožh'ila
Rn~koľského \ 'esperac bachanale.., Via· 
1utc:ná om~a 1: dur 1 llarmonlc pastora ll~. 
'~danie l "hrcn'ikej tbierk~ 1. roku J7.U, 
u ntolóKiá :\lu'ilca antiqua !>lmaea 111. -
~ úctou a \ďakou budemt• \Pflmínal. 

-R-

S TVORIVOU AKTMTOU 
Deň za dňom, rok za rokom si ukrajuje čas 

z nášho života a núti nás uvažovať nad zmys
lom a poslan ím našej existencie na tejto zemi . 
Životné jubileá sa so závratnou rýchlosl'ou 
približujú k nám, preblesknú okolo nášho zor
ného poľa ako telegrafné stlpy či mil'niky z ok
na Idúceho vlaku a opät' sa stratia v dial'ke 
a- žiaľ, neraz i v zabudnutl. Dnes sa k také
muto časovému mil'niku približil PAVOL BA
GIN. Výpočet jeho tvorivých aktivit (skladba, 
dirigovanie, organizačná a riadiaca činnost') 

priam predurčili posty, ktoré doposia l' v živote 
zastával. K jeho tvo rivému naturelu (či už to 
boli aktivity v SND, vo vydavateľstve OPUS, 
či ako dlhoročný predseda výboru SH F) patri
lo vždy nadväzovanie na minulosť, túžba na
pojiť sa na to, čo bolo dobré a životaschopné. 
Spomínam to preto, lebo v podmienkach vý
voj a slovenskej hudobnej kultúry (a nielen hu
dobnej) je to vzácnosť. U nás každý chcel skôr 
začínal' sám od seba. Tendencia nevynulovať 
minulosť patrila i patrí k zá kladným Bagino
vým mentálnym črtám. 

V tvorbe sa láto orientácia prejavovala ako 
istá primknutost' k zakladatel'ským osobnos
tiam slovenskej h udobnej moderny. J e priro
dzené, že v tvorivej práci každej osobnosti sú 
priam zakódované určité postoje, kto ré fun
gujú ako výslednica talentu , d uchovnej roz
hl'adenosti a ďalš ieho nespočetného množstva 
fakto rov, ktoré si tu ani netrúfam menoval'. P. 
Bagin i keď v tvorbe skôr nad väzoval než ex
perimentoval, nemohol nevidieť snahy, ktoré 
sa u nás od rokov šesťdesiatych hlásili k slovu. 
Cez jeho ruky ako predsedu SHF prechád zali 
stovky a tisícky rukopisov, ktoré uzreli svetlo 
sveta a stali sa z dnešného zorného uhla du
chovným dedičstvom do by, v ktorej sme žili ... 
Tieto l'ažké a zložité roky budú možno s od-

stupom času hodnotiť ďalš ie generácie . Pre 
tvorivú osobnost' však zostáva vždy rozhod u
júca vlastná tvorba . V nej nemožno mal' žiad
ne iné kritériá, než umelecké. Pravda nechcel 
by som využiť tento krátky l>rispevok na akési 
sumarizujúce ítvahy o Buginovej tvorbe. Čas
to som sa k nej otvorene vyj~1droval na strán
kach našej odbornej i d ennej tlače. Napokon 
chcem veriť , že P. Bagin sa ná m bude i naďa

lej ako skladatel' prihováral', preto nie je po
trebné formuloval' tu nejaké sumarizujúce 
úvahy. Azda len tol'ko, že v záplave rozmani
tých pracovných povinností sa P. Bagin dostá
va l k tvorbe len sporadicky. Proces tvorby bol 
u neho výsledkom autobiografických reflexií . 
Preto komornosť jeho výpovedi netreba chá
pal' len v zmysle žánrovom, ale i duchovnom 
a výrazovom (je evidentná d okonca i v orches
trálnej hudbe). V jeho hudobnej reči presvita li 
vždy nápadne slovenské intomície- raz vo for
mc citátov, inokedy vo forme 1>ríznačn)•ch in
tonačných krokov. To pravda všetko sú len 
popisné znaky hudby, ktoní sa v Baginovom 
prípade rodila vždy len vo sviatočných vol'
ných chvil'ach . Čo sa týka dirigentskej činnos
ti - tá je dokumentovaná početnými nahráv
kami , v n \ mci ktorých zohráva dôležitý podiel 
interpretácia domácej produkcie. Isteže 
súhr n t vorivých akti vít či už v oblasti inter
pr;etačnej, či skladateľskej nemožno a azda ani 
netreba , tu vyčerpávajúcim spôsobom per
traktoval'. V živej práci s hudbou sa s ňou kaž
dode•me stretávame. A azda tu ani nejde o to, 
aby sme všetkému súhlasne pritakávali, ide 
skôr o to, aby l na1>rlek kritickosti, resp. iným 
názorovým orientáciám žila v nás úcta k prá
ci iného. Snaha hl'adat' a nachádzať v práci to
ho druhého niečo dobré, prospešné a hodnot
né. IGOR BERGER 

Ad "Potrebujeme nové učebnice 
hudobnej výchovy?'' 

!'vÍ~ >L ill;• ~~;il l ;r':,; , hadam 
~ každ o u myš lien kou uvc
dC.!J!>U. ~ t!iiul.u!.J. torý bol • 
pod týmto t it ulkom uverej
nen ý v H Ž. č. ó/1993 a ktorý 
akcentoval potrebu tvori
v'ost i. A k sa však v i\ om 
konštatovalo. že tvorivý 
prístup stále ešte absentuje 
u mno hých vyučujúcich . 

najmä pre ich nevyhovujú
cc tvorivé schopnosti, ne
dostatočnú prípravu budú
cich uči tcl'ov na vyso kých 
školách. ale i pre ncúmc rnú 
prct'aže nosi učitcl'ov mi
mo školsk ými povinnosiami 
(Je to ešte dnes pravd a? ) . 
tak je to signál. ktorý vedie 
k otúzkam typu: Prečo mú
mc takých vyučujúcich ? 

V čom spočíva nedostatoč
n<í príprava budúcich uči t c

fov a ako s ňou súvisí tvori 
vosi? 

Poslednú otázka je ak
tmílna nielen u nás. Podľa 
publikovanej informácie 
profesor Daniel z Palacké
ho univerzity v Olo mo uci 
vo februári prehlásil . že tak
mer všetci učitelia hudob
ne j výchovy na zákl adných 
školách sú na výko n povo la
ni a p ripravení nedosta toč
ne . 

Je pravdepodobné . že 
mladší učitcf ncm{l širší roz
hľad v problemat ike. nemá 
také pedagogické a meto
dické skúsenosti. aby vyba
dal možnosti tvori vého apl i
kovan ia h udobno-teoretic
kých poznatkov v praxi. čo 
sa znásobuje. ak uč i tcf bu
dúcich uč i teľov mä sám ma
lú alebo žiadnu hudo bnový
chovnú prax. Snaží sa pre to 
osvojiť si aspo i\ o~vcdčcné 
postup y. Starší učitelia zas 
radšej ncvybočujú z osved
čených . všeobecne uzn úva
ných postupov. Obc ~ituá
cic však tvori vý p roces blo
kujú. lebo pre ň je charaktc
ri~ tické . že ob~ahujc aj 
prvky neisto ty. riziko zná
šania dôsled kov nevydare
né ho pokusu. 
Ďalší problém je v tom . č i 

• •"• 1"1 H tf""' f• ,. r 
~a l \OII\ O~tou 1.'11ap..: k n \ <l-
tvá ranic niečoho ú plne no-

xéhQ. .J)J;c~ sa .~f.ccl?t'-!ic 
pnndp. pÔľa ktorého tvo
rivosť je aj operovanie sta
rými p rvka mi p"'ri tvol·bc no
vých útva rov . Auto rka 
článku pomerne vyčerpáva
júco naznačila . kto ré prvky 
by mo hli byť v obsahovej 
náplni učebníc . Ak by sme 
ich systémovo zhrnul i. javí 
sa, že učebnica má o b aho
vať nové poznatky . infor
mácie. teda učivo - zjedno
dušene povedané po znatky 
zäklad nej hudobnej náuky. 
Má obsahova i kreatívne 
úlo hy . poM upy - teda čin 
nosti. Tieto dva ko mpo nen
ty by sa mali realizovať pou
žitim vybraného hudobného 
materiálu (piesne . skl adby. 
iné). Podo bné názory . a to 
najmä v s(rvislosti s učebni

cami pre l . stupc ti ZŠ. bo li 
však prezentované už pred 
rokmi. či už a ko potreba 
pracovných listov. transfo r
mačných činností. uvedo
me nosti žiakov v narúban í 
s hudobným materiá lo m . 
alebo ako po treba grafov. 
schém , uplatne nia princípu 
hrovcj činnosti a i .. nap rí
klad .. K otázkam hudo bnej 
výchovy a je j učebníc" in 
Učite ľské noviny č. 21198~ . 

Niekedy sa tvrd í. že pre 
javom tvo rivosti je len taký 
výsledok , kto rý nevznikol 
čin nosťou podľa neja ké ho 
algori tm u. Auto rka č lánku 

však spo mína po trebu alter
nat ívne ho a vc tvc né ho rie
šenia problémov. ktoré 
u možriujc sa mosta tn ú prá
cu žiakov na rôznej ved o
mostne j úrovni. Te nto prin
cíp ale súvisí s progra mova
ným vyučovan ím a teda s a l
go ritmizácio u učiva. Ak 
platí. že a lgoritmus o dhafu
jc logické vzťahy medzi 
prvkami činnost i a ved ie 
k ich uvedo meniu . ne môže 
byi na ško du veci. keď na
príklad na Láklad c algorit
mu pochopíme a owojímc 
si pojem. št ruktúru a tvorbu 
stupnice . lebo prcd~t ava 

~tupn11.:..: ~.~ p<lllllll Ji ll l/<: ~la t 

jednou z operác1í ""algo rit-
•• y. me JW ~.~Po)enie a kq rdov 1 

i'Sói. Ved aj Beethoven. 
prv než vytvori l gen iálne 
d ie la . muse l s i osvoj i ť .. ne
tvo ri vé" rcmc~clné . zau to
matizované operácie . pouč
ky. algoritmy súvisiace 
s harmó niou. fo rmami. kto
ré poto m podvedo me pou
žíval a ko prvky vyššieho 
stupria či nnosti . 

Tvorivosť rmí veľa podôh 
v oblasti produkcie, rcpro
ttu kcic. in te rp retácie . re
cepcie. má vcl'a aspektov. 
ktoré te nto pricMor nedo
\ Ofujc an i naznačii . ale je
de n z najdô ležitejš ích je 
možno te nto: .. Ciovek na
ozaj tvorivý musí najskôr 
zvládnuť v~ctko to, k čomu 
v da nom odbore dospeli fu
di a pred n ím. Ina k poveda
né. prvým predpokladom 
tvo rivej činnost i je učenie 
v užšom s lova zmysle" (J i rá
sek - Souček : Úvod do 
obecn í p~ychologic. Praha 
19ó9). 

Scho pnost' tvorivej či n

nosti učitcfa teda závisí 
hlavne na to m. d o ake j mie
ry dokáže od ha l ii ( na Z<ík la
de a na lyt icko-syntct ické ho 
po hfadu) a využit' zjavné 
i sk ryté vlastnosti hudobné
ho materiálu dôležité pre 
rozvoj žiakovcj hudobno~t i 

a jej prostredníctvom i p re 
rozvoj žia kovcj ~oci abil i t y. 

A k sa teda pýtame. či po
trebujeme nové učebnice 
hudobnej výchovy. odpo
vcd' je .. <íno". pretože viičši

na te rajších učebn íc je zos
ta vova n{! na základe empí
rie. bez hlb~ej analýzy prob
lémov. bez to ho . aby pri 
výbere. ~pracovaní a ~truk
t(rrovaní hudo bné ho učiva . 
ma teri ;í lu a hudobn ých čin

ností bo li ko mplexne upla t
nené h fad i~ká prakticko
o pc ratív ne. sy~témové. lo
gické. p~ychologicko-meto

d ické . pedagogické. ~ocio
logické. 

URAN ISLAV VARG IC 



ROZHOVOR-POLEMIKA 

Škola pred zánikom? 
Dokončenie z J. str. 
-Zatiaľ je to pr(( nás veľmi nevýhodné, na

koľko pre škol y platia tie isté podmienky ako 
pre podnikatelov .. :čiže odvádzať zo zisku tak
mer päťdesiat percent štá tu , čo je pre nás ab
solútne nere ntabilné. 

Podl'a informácií z dennej tlače má prísť 
v tomto smere k novelizácii zákona. Máte 
o tom bližšie informácie? Veď školy budú zrej
me odkázané získavať si financie aj z iných 
zdrojov, · než štátnych ... 

- Jedným z rezultá tov stretnutia pracovní
kov školstva s parlame ntným Výboro m pre 
školstvo, vedu a kultúru bol aj návrh na nove
lizáciu tohoto zákona. Mal by sa zmeniť nic
len daňový, a le aj colný zákon. Podmienky 
zatiaľ nie sú vytvorené ani pre sponzoring. 
Podľa te raj ších zákonov sa, napríklad, podni
kateľovi neznižuje pri darovaní samotná daň , 
ale o darovanú sumu sa zníži iba základ pre 
výpočet dane. Čo je zanedbateľná položka. 
Aj o tomto sa hovorilo na spomínanom stret
nutí s poslancami . My sme sa to zati al roz
hodli riešiť tak , že založíme nad áciu na pod
poru ško ly , pretože táto je o slo bode ná od da
ne. 

Pre prípadných záujemcov: kedy začína 

nadácia svoju činnost', prípadne ďalšie pod
robnosti o nej ... 

- V čase vyjdenia tohto rozhovoru už bude 
na svete. Nadácia ko nze rvató ria v Bratislave 
sa zakladá 7. apríla t. r. a b~de slúžiť na pod
por~ umeleckej činnosti študentov , pravde
podobne divadelných a koncertných produk-

cií. Veď. naprí klad, le n jedna výprava v na
šom divadie lku Sen stála 11 5 tisíc korún . ! do
teraz sme ich získaval i od spo nzorov. Cez 
nadáciu to vašk bude výhodnejšie. Dúfame, 
že sa nám podarí presvedči ť aspoň niektorých 
rodičov - podnikate l'ov. Sú to však v porov
nan í s celkovým i nákladmi školy doslova iba 
omrvinky. Pritom máme šťast ie, že posluchá
či h udobno-dramatického oddelenia môžu 
využ ívať na svoje predstavenia priestory 
Istropolisu , ktorý nám ich vel'koryso v rámci 
spolupráce poskytu je spo lu s techniko u bez
platne. Je to pre nás vcl'mi vel'ká pomoc. 

Hudobno-dramatické oddelenie sa voľake
dy zakladalo so zámerom vychovával' adeptov 
pre operetné, resp. muzikálové divadlo. Za
tial' to ,.hudobné" je skôr v defenzíve. Pritom 
mám pocit , že práve toto oddelenie je finančne 
najviac náročné. Už v minulosti boli názory, 
vytvorit' samostatnú hereckú školu a vrátil' 
Konzervatóriu pôvodný profil. 
- Zati aľ sa s tým neráta , hoci treba pripus

tiť , že herecké odde le nie je veľkou záťažou 
pre školu a tiež, že sa nám zatiaľ nedarí spl niť 
tento pôvodný cieľ vo výchove hudobných 
hercov. Robíme všetko pre to, aby sa to zlep
šilo , vel'kým problé mom je však aj nedosta-· 
to k pedagógov pre tento žáner . Brzd í nás aj 
ned o mysle ná legislat íva, ktorá bazíruje na 
predpísano m vzdelaní. Tak sme napríklad 
voľa kedy nemohli ad ekvátne zapl atiť pani 
Veclovú, ktorej podl'a týchto predpisov patrila 
odmena len pätn ásť korún na hodinu. 

Otázka pedagógov, najmä kvalitných exter
nistov, je tiež zaujímavá. Vraj sa chystáte na 
vel'ké prepúšt'anie? 

- Snažíme sa udržať si aspoň tých najlep
ších . Je fakt , že mno hí , i kvalitní externí pe
dagógovia, budú musieť od ísť. Neodchádza
jú však z nášho popudu, ale najmä z finan
čných dôvodov . Veď ak sa situácia rad ikálne 
nezme ní , budeme musieť pristúpiť aj na ne
platené voľná ... 

Činnost' školy obnáša i také prozaické veci, 
ako je údržba nástrojového parku, rôzne 
opravy atď. Ako riešite tieto záležitosti? 

- To je ďalšia bol'avá stránka. Na údržbu 
nástrojov nemáme vôbec žiadne peniaze, na
še klavíry sú v katastro fálnom stave. mo me n
tálne by sme súrne potrebovali cimbal. Ne
máme na to. C hystali sme vlastnú edičnú čin 
nosť, máme pripravenú do tlače učebnicu hu

dÔbňcJ psychoiógle, kiavírnu školu pre zu~. 
t. llll<:lllcnycn aovoaov sme to museli zastav1t. 
To čaká zrejme aj náš časópis Suita , kto rý 
sme chceli rozšíriť i na Košice a Žilinu a dať 
mu odbornejší charakter. 
Ťažko S<J hovo rí aj o zrušení plánovanej 

prístavby školy , zastavení prác na fasáde bu
dovy, čo síce nie je v našej kom petencii , a le 
ško lskej správy, tá_.však rovnako nemá penia
ze na väčšie investície. 

Aká je teda podľa vás najbližšia budúcnosť 
vašej školy? 

- Predovšetkým robíme všetko pre to , aby 
sme primäli ministerstvo, vládu i parlame nt 
prehodnotii situáciu a finančné dotácie zvý
š i ť. Všetkým zainteresovaným i priazni vcom 
sme odovzdali list , v ktorom upozorňujeme 
na význam bratislavské ho konzervató ria , vy
me novávame najvýznamnejších abso lven tov 
našej ško ly, z ktorých mnohí SLI laureáti me
dzinárodných súťaží a pôsobia v popredných 
našich i zahrani čných ansámbloch . Napriek 
nepriaznivej situácii pripravuje me i rozšíre
nie č i nnost i školy: od septembra začne u nás 
pôsobiť oddelenie pre nevidiacich a slabozra
kých , ktoré doteraz bolo iba v Prahe. Sú s tým 
dos i vel'ké problémy, nakoľko nemáme žiad-

Polemika na t:ému košickej opery 

......., 
Nesmierne ma teší , že moje slová z článku 

Boj o pravdivý obraz (HŽ č. 4/93) zarezono
vali a našli si pravého adresáta. Riaditeľ ŠD 
v Košiciach Anton Grega mi síce o tázku z ti
tulu - pravdivý obraz, akýže si? - vracia ping
pongovým oblúkom (H Ž č. 8), ešte predt ým 
však ponúka zopár vysvetlení a zopár výči
tiek. Rád na ne zareagujem. 

Najskôr dovoľte , pán riaditel', vyčist iť si 
stôl od úvah vzdia ~e ných me ritu košicke j 
"kauzy" i od te nnino logických nepochopen í. 
Konštrukcia o úmyselnom neuverejnení roz
hovoru so šéfom o pe ry Františko m B'alúnom 
pre nesúhlas s jeho obsaho m , o mojo m - či 
azda redakčnom?- cenzorstve je tak absurd
ná, že na ňu nenachádzam inú odpoveď, ako 
odkaz na HZ č. 8. Tam to tiž stratený mate
riál, po dodatočnom od ovzd aní z rúčky do 
rúčky , uzre l svetlo sveta v pôvodno m ~ncní. 
Čo sa týka obhajoby lo ká lnych recenzentov 
(mimocho dom, oná .. zviazanosť s prostre
dím" skutočne nie je .. podcenen ím" ich prá
ce , č i nckolegiálnosťou , jednoducho konšta
tuje fakt) , nazdávam sa, že ju práve od riadi
teľa divadla nepotrebujú . Pokiaľ ide o názvo
slovný problé m recenze nt ve rsus kritik , lás
kavo odporúčam nahliadnuť d o slovn íka cu
dzích slov. Riaditeľom spomínané čísla 
o prekroče ní plánu návštevno sti a tržby zo 
vstupné~o na 100.8 %, resp. 107,4 % mi čím
si ani nie ta k dávnym nepríje mne zaváňajú. 
Podsta tnejšie však je, že nejde o ukazovatele 
relevantné pri hodno te ní úrovne d ivadla . 
A nakon iec , stavať sa do polo hy večnej u k riv

. denosti·, vidieť stále číhajúccho nepri atcfa 
("existuj ú l'udia , ktorí b y radi videli SD ako 
topiacu sa loď" , ,.na ume lecké kritiky P. Un
gera som si zvyko l, a že to , čo sa u nás vypŕo
dukuje nemôže byť dobré, už považuje me za 
normálne"), teda vzl ykať v akomsi popoluš
kovskom komplexe , je podľa mňa slabo šstvo 
nehodné ved úceho pracovníka. 

Jednoducho , .. topiaca sa l od'", ak sa už táto 
metafo ra stala leitmotívom pole miky, je rea
litou. Hroziaci prevádzkový kolaps- potvrdil 
ho v rozhovore i sám šéf opery - je rea li tou 
tiež , odťahovan ie rúk od rázneho riešenia 
problému zo strany d i rekcie tak isto. Čo je te
da z hľadiska kritiky korektné a čo nie? 
Pohľad z Bratislavy na jedno predstave nie 

(premiéru) je možno málo , rozhodne však 
viac, ako mať u pretý zrak len do seba . Vidieť 
za posledné sezón y drvivú väčšinu nových in
scenáci í a posudzovať ich z nadhľadu , v ko n
frontácii s inými sú bormi (ne myslím tým 
SND , hoci ambície Košičanov by ma li smero
val' skôr tým smerom) i vlastnou minulosiou , 
azda užitočné nie je? Ziť uzavre tý vo vlast
nom mikrosvete , súc chlácholcný úprimnos
ťou ,.zviazaných" recenzentov a negovať tren-

-dy , lP je j a~da po 's lcpcj kol'aji. Nuž , cestovať 
na premiéry je jednoducho úzus. Ale, ruku 
na srdce, majú v Košiciach reprízy úroveň 
vyššiu? 

Neviem , na základe čoho mi pán Grega dá
va do úst ,.meradlo vychádzajúce z finan
čných a personá lnych možností in ých diva
diel". Beriem ho za slovo. Overil som si, že 
štá tne d otácie pre ŠD Košice nie sú nižšie ako "' 
pre DJGT Banská Bystrica (zohl'adňujúc 
fakt , že v prvom pripade ide o trojsúborový, 
v druhom o dvo jsúborový subjekt) , teda kri
té rium je tiež naporúdzi. K ne mu som si pri
rad il umelecké výsledky oboch telies za osta t
né ro ky a po rovnával som. Košice nevyšli so 
cťou. 

Rád by som sa však zastavil pri ,.personál
nych možnostiach" . K nim som mieril v HZ 
č. 4 i ďalš ích recenziách. Ak po d nimi máme 
na mysli s pánom ri aditcl'o m to isté . dovolím 
si zopár poznámok k situácii v ume leckom sú
bore o pe ry. Mám pred sebo u ročenky zo se
zó n 197 1172, 1981182 a stav k sezóne 199 1192. 
Nebudem čitateľov unúvať detailami , us
kro mn ím sa len s nieko l'kými údajmi. 
V prvom sledovanom úse ku súbor dokáza l 
uviesi štyri žánrovo tak rozmanité premié ry , 
ako Massenctova Mano n , Borodinov Knieža 
Igor. Verdiho T ravia ta a J anáčkova Káťa Ka
banová. K dispozícii mal pre prvý odbor po 
troch te noristoch a barytonistoch , dva dra ma
tické soprány. O desať rokov neskôr sa usku
točni li operné premiéry tri (Trubadúr. Don 
Quijote, Traviata) , sú tu už štyria tcno risti 
a štyria barytonisti pre vedúce ro ly . V tre tej 
analyzova nej sezó ne sa odohra li iba dve oper
né premié ry , ne našie l sa však vhodný prvood
borový teno r . ro vnako z domäcich zdrojov 
chýbala alte rnácia pre mladodramatický sop
rán , divadlo ostalo bez schopné ho barytonis
tu. 

V o statne j novej produkcii Sedli ackej cti 
a Komediantov dve ústredné dramatické te
norové partie muse li obsadiť hosiami , čo pre
vádzkovo ani e konomicky nic je výhodné rie
šenie. V nedávnej minulosti opustili só listické 
rady sopranistky Váradiová , Mräzová , Maty
ášová, te noristi Harant a Šomo rjai , baryto
nista Bárcl . Väčšinou bez rovnoce nnej náhra
d y. 

Nahliadol so m i do aktuálne ho hracieho 
pl<ínu . Počet večerných operných (ope rety 
som nerátal) predstave ní v marci a apríli '93 
je zhodný: štyri plus komorná jednoaktovka 
v Smere . A ešte slovko k dramaturgii . Za os
tatné tri sezóny, s výnim kou hodinového Pim
pinona . nedovidela táto zložka v nových pro
du kciách za obzor ta lianskej opery. Pre 
upresnenie: Anton G rega zastiiva fu nkciu ria
ditda ŠD Košice od l l . 6 . 1990. na poste šé fa 

opery_ vystricd<ll v t~jto sezóne František Ba
lún Romana Ski'cpka. T o aby si čit atol' d qkú
zal vykreslený stav personifikovai . 
Keď som pred dvoma rokmi robil rozhovor 

pre H Z s vtedajším šéfom o pery, tvrdi l, že sa 
(po O. Korotkovovi) zaujíma o ďalš ie po sily 
z vtedajšieho ZSSR. Výsledkom bol Femi 
Mustafajcv, tenorista s barytónovým rozsa
ho m , ktorý sa po roku ukázal ako nc po užitd 
ný. To bola celá aktivita . 

Odhalil som teda podsta tné dôvody , pre 
ktoré som v článku Boj o pravdivý obraz oz
načil te ra jších vedúcich pracovníkov ako spo
luzodpovedných za alarmujúci d nešo k v ko
šickej opere. Zial'. v po lemic kom o hlase argu
mentoval A nto n G rega nepodstatnými fak ta
mi. Pre kvapuje ma tiež jeho krátka pamiiť, 
a č i skôr ncvôl'a spomenúť si pa obdobie, kedy 
tamoj šie ŠD produkovalo kvalit u interpret ač
n ú i d ramaturgickú . Oba ja o ne j dobre vie
mc . A prečo som sa do košického problé mu 
zahryzol. prečo so m z neho vyrobil ,. kauzu•·? 
Jedno ducho vidím . že zmien'í ujúcc . ale nclie
č i acc p rostriedky nep rinášajú výsledok , že je 
zapotreby chirurgický rez. Zástoj k ritiky - na 
rozdie l od riaditel" a Gregu - nevidím v zviaza
nosti s divadlo m. ale v nezávislej kontrole je
ho činnosti , popise reálne ho stavu . nač rtnutí 
východísk. Jedným z nich je úp rimné želanie 
ko šicke j opere. aby .. topiaca sa lod'" našla 
am biciózneho a rozhľadeného ko rmide ln íka . 
Le bo - verte-neverte..:. mám toto divad lo rád . 

PAVEL UNGER 

'ÚSPECH -". 
"KONzERVATORÍSTOY .. 

,:~~ ' -,_ ~ -· -- ' ' ' : f 

ne skúsenost i v tejto oblasti, nemáme ani dosť 
vhodných pedagógov, kto rí b y ovládali aj 
braillove písmo. Základy ško ly sú však už po
stavené - deti budú bývať v internáte pre sla
bozraké det i na Hrdličkovej ulici, kde budú 
mať a j individuálne vyučovan.ie-. Tam budú na 
novozaloženej ZUŠ pripnwovať deti na kon
zervatoriá lne štúdium. Zat iaľ máme prihláse
ných 5 záujemcov. predpokladáme, že ich bu
de postupne viac. V Prahe bola doteraz aj je
dimí l adičskä škqla pre nevidiacich. Tú b y 
sme tiež radi čo najskôr otvoril i na našom 
ko nzervatóriu. Otvorená je aj otázka výučby 
vojenských d ychových hudieb. kto rá sa dote
raz tiež zabezpečovala v Čechách. Oslovilo 
nás už aj Ministerstvo národnej obrany. my 
vša k uvažujeme podeliť sa o tie to nové povin
!lOsti i s konzervatóriom v Košiciach , resp. 
Ž iline. V situácii , v ktorej sme , sa však ťažko 
plánuje. Vše tky úsporné opatrenia, ktoré 
sme spravili. maj ú už dtics jednoznačne do
pad na úrovc1'í ško ly. Ale ďalej už nie sme 
ochotní ustupovať. Z name nalo by to zánik 
školy . 

Pripravila MARTINA HANZELOV Á 

.. 1 l 
Kon k ur z ' 

Rladltel'ka Slovenskej nlharmónie v Bratl· 
slave, vypisuje konkurz 

na obsadenie vofných miest 
v orchestri Slovenská ftlharmónia: 

husle - tutli 
1. fagot 

Konkurz sa uskutočni v Koncertnej sieni 
SF, Bratislava-Reduta, dňa 25. mája 1993 
o 13.00 h. 

PrlhWky prljfma a Informácie poskytuje 
personálne ref. SF, 81601 Bratislava, Medená' 
3, telef.: 33 33 51·3. 

Na Slovensku d oteraz neexistovala súťaž 
pre najralenrovanej.~ie deti v o dbore klavír vo 
veku do 15 rokov. Aj z tohto d ó vodu sa akti· 

·vita učiteliek' ZUŠ na Hlavnej 68 stretla s po
chopertím nielen na Ministerstve Jkolstva a ve
dy SR, ale so záujmom celej hudobnej a kul
túrnej vl'rejnosri v Ko.šiciach, ako aj u pedagó
gov v celej republike. Póvodne "federálna" sú
litž sa mimohudo/Jným zásahom z menila na 
m edzinárodnú , najmä keď k ! 50 účastníkom 
pribudli prihlá.5ky aj z· Beogradu .. V čase od 
23. - 28. marca sa v Ko.ficiach sútÍdilo v troch 
kategóriách , vo veku do ll , 13, a 15 roko v, 
v dvoch sálach , čo samo o· sebe vytvára pred
sra vu o náročnosti zvládnutia takéhoto podu
jatia. Organizačný .fráb 8 učiteliek , pod vede
ním riadire/'ky p. Kararíny Reuterovej, doká
z al, že v.~erko je možné. Bohatý sponzoring. 
pozornosť zo strany rodičov. výhodné priesto-

. ry konz ervmória. pozomosr' meJtaa obyvare
l'ov. publicita, účasť popredných osobno,wí. 
ako doc. P . . Toperczer. doc. E. Fischero vá 
v po rotách a hlavne množstvo talentovaných 
a d obre pripravených súťažiacich , podnietili 
túž bu pokračovať aj na z áklade z áujmu dai
Hch zahraničných pedagógov v tejto súťaži 

i v ďaWch rokoch. 
Výsledky súti1že ukázali, ú medzi súťažia

cimi holo vera rale/ltO\' romako od 11ás. ako 
aj z Č'iech i /Jeogmd11~ ' okrem prvých pimich 
cie11 holi udelené daWe: Ce11a SHF w najlep
-~ie u••ede11ie slove11skej skladby (z ískala Mar
tina Merrmková z Kromťlíža Zi l SonatÍII II 
C-d11r }. Cikkera), ce11u C l-/ F z a najhodllot
nej.fie uvede11ie českej sklrulhy (získala Mar
k ét;l Ty mlová z Ceských Rt~déjol'Íc Zl/ f'rl'iú 
dillm M . Kaheláča) . Swrost11 mn1.1"kej ľasri 

Ko.í:ice-Swré m esto Ing . Ján Suli tide/il llaj
IÍspe.fnej.í:ej úľastn íc'ke s /Í(a že z Ko.l'íc Zl'lií.flllll 
cenu. k toní z ískala víti1z ka l . kategórie Clau
dia Debreová z triedy u( . .1. BerrhrJI'ej. N111/á
cia 1-/emerkovcov po prv1íkrár 11111/a llložnos( 
udeliť án u Márie Má!iiko vej- 1/em erk o l'ej naj
mlad.fiemuiÍÚIStníkovi s1íti1Že- ó a pol ročné

ll /ll Petrovi Bi/dovi z Prd ova z tried v 11c'. Klá
ry Gan zerovej (na k~mcerre víiÍIZO I' ~apú.mbil 
aj rý m , ž e na klávesy dosiahol/en posroja('k y ). 
l?iadire/' Š tátnej filharmónie Ko.fice .1. Klein 
poz val naj1í.1pe!inej.fie /Í('asmíčky. víli1z ky 
oboch vy.V.Vích kategó rií Markétu CibulkoviÍ 
a Markétu TymloviÍ (obe z Ceských Bud(ljo
víc , z triedy naj1íspe.vnej.fej pedagogic'ky Marie 
Kmrc'ovej) na IÍc'illkol'allie poc'as rohroro( nej 
Ko.vickej lwdolmej jari (23. m áj). 

SIÍťaž 11káza/a, že pred svewm 1/eiii/ISÍI//e 
ma( komplexy . ked" IIUÍ/1/e také hohatsti'O 
t • 1111.~ ich ra/('JIWI'IIn\'ch d eli1ch . Vieme o 11ich 
11 1/a.vtii.Wie je dosť múdrych 11 profi'sii odda
n_ých l'11df. krorí im l'_l'fvoria podmienky pre 
dili.1' í rasT. V h11d1Ícnosti sa m o '::no ::m enia 
11 sprísnia kritériá p re IÍf'aslllíko l' s1Írl1::e. ale 
o jej zaduJI'anie a p otrehe niet žiadnych po
chýb . 

L ÝIJIA VRBANČÍKOV Á 



KONCER1.,Y 

Paml Bagin 

Jubilanti komorne 
Boli ta l..é ča,y. ked· >a slovemký au tor (a7 

na výnimky. samozrejme) .. dostal k slovu .. 
iha vtedy. ak na to hola ncj;1kú prílcžitmi. 
Powm prišlo obdobie . kedy autorské ko ncer
ty a strc tnutiH .. vy~l i z módy-· - každý predsa 
dm tal prí ležitost predstavi i svoju tvorbu kHž
doročnc na T)•ždni novej tvorby . Dnes SH 
však ukazuje. 7e l' najbližších ro koch bude 
pre nejedného \ lovcn>kého ' kiHdatcl'a okrúh
le jubileum jed nou L. mála príležitostí. aby je
ho dielo vôbec zHznelo - pokia L samozrej me. 
nemal také .. šia\tné pero .. a niektorou svojou 

'kladhou ' i ne.dska l in te rpre ta na tol"ko. že >a 
' la la natrvalo st'u:asiou jeho repertoáru . 
N a~ú1 s t ic m;ímc interprétov. ktorí k novo

v; nil..aj lk cj tvnrhe vziah maj t'1. dok<'1žu jej 
porozumieť a zahrai ju tak . že ju pri jmú i po
sluchMi. ktorí si k súčHsnej hudbe cesiU a2 
tak vcl'mi nc hl"adajt'1. Presvedči la som " ' 
o tom (op:í i) na koncerte v Mirbachovom pa
láci 1-l . marcH l. r .. koncerte. ktorý usporia
dal Spolok sloven>kých skladatd'o~ Si l Ú pri 
príležitost i ~e>idesi ati n skladatdov Pavla Ba
gina a Jozefa Malovca . Stretla ~om lu skutoč-

J otef Mulo,ee so S tunis lamm Zamborsk}m . 

ne ' kaln)ch a 'ÚČ<NH:j \ lovem,kej tvorbe 
do\lova oddaných umelcov - predov~e t kým 
MoY7C\OVO kvancto (ich 'lovcnsk)• repen o;ír 
hy s1Hítf bolo dobré pndtai. m;ím pocit. že hy 
sme iH7ko hl'adal i medzi st'1hormi . ale i medzi 
súli, tami niekoho . kto hy ich v tomto !>men: 
prcdči l ). all.: i ďal~ ích vern ých - Stanislava 
Za mbor!> kého a Elenu ll o ličkovú s Ľudov í

tom Marcingcrom pri klavíri. V tej to inte r
pret ač nej zostave som si uvedomila. 2c Pavo l 
Bagin a JoL.cf Malovcc maj ú čosi spoločné 
(odhl iadnuc od toho. že Mnyn .:sovo kvH rtctn 
každcj ' 1-.ladhc . ktorú predvedie. vtlačí svoju 
charakte ri, tickú pcčai) - a t)•m je subtílnosi. 
prepracova iHl'l deta ilov. mcdital ívno\t až 
mclam:htília 1 poci tovcj \ fé rc . ncha. K)·m 
1 Baginov)•ch \kladháeh \O m cítila prevahu 

S nímky M. Jurík 

mclodicl..e j inl'encic (Prclud i;í prc \láči kmť 
kl artcto) č i '>ilu mimohudobn.::j zlo2k~ 
v Troch 'pevoch na poc;iu \ 1iro,lavH V;ílka 
(zvýraL.ncnú d ra rnatickej~ou polohou l okúl
neho prejavu Eleny llol ičkovej). u Jo;da 
Malovca v;budtujc obdi1 prcdov~~:t k~ 111 

~tavba . ktorá pô>ohí al..o produkt .,pománncj 
invcncic. pričom je v~ak 1 ý~ledkom dô~lcdnc 

racion(il nej pr;ícc \O t.vo lcn)·m matc ri úlom 
(na programe bola Parti la prc 1-. lavír a S) mcl
rick;í budha .'i. ~ l ;'1čiknvé l..1·artelo). Praj.:m 
vše tkým autorom . aby a'po1i obča., mali moi-
11(1\1. vypočui 'i \\ojc dicla 1 tal..cj pndob.:. 
ako na spomuHIIHllll 1-.once rt c a nielen p1i 
ol..ru h l~ch jubildch ... 

EVA é 'IDERLIKO\'A 

Zo života Hudobnej mládeže v Bardejove KULTÚRA AMY ••• 
IJardejovSkJ; klub Hudobnej mládežl' začal 

.~voju čirmost' v junmid l 989 :1 OJJroti dvadsut'
ročnej existencii HuM je vla.~tnc velini mludý . 
Jeho vzniku predclni dzilla široko koncipovaná 
pr:ícu .5o strNioškol.~kou mhídežou už od roku 
1986. Vdi1k11 pocllopeníu vtedajšíc/l riadite
ľov SOU-oiJclwdné/10, SO U-obuvnícke/IO 
a gymnázia 1'7.nikol k lub HuM. s (ažiskom 1111 

miestnom ~:ymnáziu. Žiar. táto škola neskôr 
zaujima pasivny postoj k HuM a poéiatočnJ' 

ph11•1ienok sa po novemiJri 1989 nepodarilo 
udržJlt'. 
Dne.~ bardejOI'.~ké záujmové združenie 

HuM ll•orí 1•iac ako osem de.~iatok študentov 
d10cl1 strednýc/l šklil - J)ievčenskej školy 
a SOU-obdwdné/10. Výbor aj v súčasnosti za
bezpečuje 1•zdeláw1cie programy pre oiJcllod
mí akmlémiu. kde by cllcí•l 7.illožiť tretiu sek
ciu. U:l pri I'Ziliku bi!rdejOI'Skej HuM sa zria
ďomtcľom st;~/o Mestské kultúrne stredisko 
. s prev7.11tím v.~ctkýcll z tollo p/ynúcic/1 ZÚI'iiz
kov. ilie nevi11stni:u·e :lhldne vhodné priestory 
pre činnost'. Tie pn1videlne s ocllotou posky tu· 
jú školy, kde m1tCr:1z pracujú dve sekcie. Vo 
l'ý iJor e HuM je ro vnaké zastúpenie pedagógov 
11 študentov, ktorí su spoločne podie/'i!jri 11<1 
rozlwdov;~ní. Pri samotnej organiz;ícii podu
jatí ponuíhajú ochotne Jlj ostatní č/eno1 ·ia . 

Za uplynulé šty ri roky Sll <' inuost' Hu/\1 1'.\'· 
profilovulll do vh1cerýd1 llktivít. Je to IWfJrí
k lad podujatie M l lldí mllld.vm - stretnutia 
s poslucluíčmi umeleck.í cll .iik(j/. Velini dobrú 
spolupnk11 v tomto smere j e s pedllg6gmi ko
šické/IO konzer vut6riu. Okrem koncertnej 
časti sú icll sríčast'ou pm vide/né besedy so štu
dentmi a icll pedug6gmi, čiže stretnuti;~ s ro
vcsnfkmi, ktorí si ZI'Oiili lludbu za woje ži vot
né povohmie. Cestu medzi mladýd1 si našli 
všuk aj profesionálni umelci a keďže zriaďovu
td' nu činnost' HuM nevyčle1lr~je finančné pro
striedky. s1í ocllotní účinkovať aj be7. míroku 
11:1 lumorár . Spomeniem aspo1í lwsli.stu Karo
lu JJetnkzilw. kla1•iristku A mw Ličkovrí . gita
ri.5tu Jun(j ll IJegalu, sólistov opery ŠD l ' Koši-

ciuc/1 Emku l'upflOI'IÍ, Oleg11 Korotkol'll , 1'1.·
my M . Mustlllii,Íel'a, khll·i ristu Stanisla va 
Zambor.~ké/10 , nw7.ikoi1Ígll Vr. Vhtdimínt ( í 
žikll 11 osoiJitne čestné/lo predsedu IJ;Jrdejor
skélw klubu fi uM Mariána Lap.~;mské/10 , kto
r.\ bol i IW tolltoročnom 1ýmčnom januáro-
1'11111 strt'lnutí . 

i\l<•dzi inidllt ÍI'y členo l' flu/\1 patr ia aj llod
notenill l'ýchovnýdl koncertov a rea/iz;icill 
spel 'ál·kej slitilie. HuM takto odborne guran
tol'llla d1'a mčníky spe1·áckej sút~1že pre žia
kol' základn.ŕch a stredn.ŕc/1 šk ôl. 
Keď:le medzi bardejovskými stredoškollik

mi j e značné percento dochádzajúcich, kto
rým ne1•y lwvujc večerný termín kom·ertOI' 
klasickej h/fCJby, pripra vuje klub ak1ísi upm
veniÍ reprfzu týchto kOII('ťrtOI' pod náZI'om 
Prečo je to pekné. 1~1k sa uskuto<'nilo stretnu
tie s ll us/istom Petrom Midwficom, klaviristll
mi Mikulášom Škutom. Valériou Kellyovou. 
Tomášom Gllálom, fllgotistoml'etrom Hanze
lom, git lll'istmui ) 11/'0Shtvom Bhtlwm <1 Jánom 
L11lmntom. Členovia pravidelne IWvštc•vt~jtí uj 
koncerty IJardejovskej hudobnej jari a Hu
doiJm:j jesene .Jozefa Crd;ika. Škoda, že su 
dosial' nepodarilo získat' 1111 ne pre členO\' 
fluM zľavu. Vel'mi dobní j e aj spoluprác11 
s mií•stnym KPH. mnolw podujatí sa r e:tlizuje 
spoločne•. é leiiOI•ia Hu /\l pomáhaj tí pri propa
g:íäi i org;mizlidi koncerlm či prc•daji gr ll
moplutní. K ll'alším :tkti1•itlim patrh1 :1} kom
biiiOI IIIIé ltudo/Jno-literám e program). 

Bardejol•.sk;í HuM prežila .5ty ri náro<'né ro
ky l'd ilk ll IICIÍStupt'iiOSti mód11ym tlakom. Ile
dali/ sa 7 • .'11/učit' do JJOzície pasíl'llelm krúžku. 
al e st:t/11 sa žil•.ŕm. inid:tt ím ym organizmom 
v míestn<:i kulttíre. Načim e.5te dorieši( ot:ízktt 
prál'llej su/Jjektil·it.Y il11uti11 U uM. pretože zís
k:ll :mie /immí'n.ŕdt prost dedkov Je I'Íitzallé 
prlive 1111 te11to momc11t. Dne.s j e už 11eži vot11.Ý 
model mumutíc/1 kultúmycll i11štitríäí . cesta 
vedie /; zmluvn.ŕm pr:ícwn odlwrníkov l ' d m
d konkrétnyc/l kulttírnyí·ll poduj;~tí. 

SIL VIA FECSK OVÁ 

Na poči a tk u bolnedn1jcm - či prežil o!.. mi
nulo'! i ... 

Dramaturc.ia ~ centra , financie .wi, tené. 
pu blikum nc~lô ležit é. Akcia .. za č i a rku ... ll:da 
odotv<~ nct.aujímav;í . 

Z mcnil 'a 'Y'lém. t:udia 'a menia pomal
\ ic . Pri.:;la 1-.pnkurcncia ~ lik romn)•ch agenlllr. 
Ca, v\al.. dozrieva po, lupne. My,lcnic "' prc
oricntúva e\ tc pomal\ic . Ekonomická situ;í
eia 1 \a l.. ntlli i po,luch;íčm Ul ažovai: k.::d w
plawn 1 iac. chcem V) ""iu k1 alitu. 

V Brati,hll c to mnohí u2 pochopi li. Prcto 
a j ku lt u ra - pr;íve l<Í najprogre~ÍI ncj\ia ~ i a

ha po 'pon/ oroch a . 'amnnejme. po rck l <~
mc . R<llhla,ol c j i te lc1 11nq. V iď Bcdn;íriko-
1 u podobu Grand llotcla . Vidie k c.:. tc !>l<í le 
U\a7ujc. alebo 7V)knul) do\IÚ\ :I l 1\etko ho
lm é nc;ača l e\tc my,lid po IIOI'Oill . Cai.. ;í. 
JdHl ak tivi ta je v priamcj úmere a v.:;domn~

tami. l'll7hl"adom. iniciat ívou . ambíciami jed
notlivcov v nímci kul tú rneho strediska . 

Na príklad. 
Pozoroval kult t'1rny život v kt1pc1'nom me'

le je mimoriadne t aujínwvé. ' Kol"ko pnHi
chodných pe ripe tií " ' tam ocitne v pricbehu 
j etln ~ho l icčehné ho C) l.. lu. 
Naj~kôr net:íujcmu,porilldatcfov a. samo

t re jmc. 1 priamoumcrn} nez;í ujem publika 
(.10 ľudí IHIJcdnom l..oncc1le !). A napriek to
mu. hcz 1 iič~cj rd lam~ al..t il il) druh} manti
neli/Inu ': \ pncbchu d1·och ty7dí1m prc
hnanú mic1alÍi a - 1edna akcia za thuhou . 
V t)idni od :10. marca do -l . apríla prowamy 
ta l.. mcr dennc. Komorné koncert y. \ ~Stúpe
nie deh ké ho a mhídciníckeho ' PCI';kkeho 
tho1u. , JHm -proj!rarny zába1 n}-ch ' kup ín -
no. s al..ým po,luch;íč~kym efektom - to snm 
ui. nc, tihla 1 ~c tl.. o absolvovai v dôsledk u 
ul..on(·c nia pobylll . Pro>lé 1-.onštatovanie: 
v pricbehutroch tý/dňov-sa rady poh li kvan
titou. K1alit ou umclcckého obsadenia - po
dl'a mien - vo vdcS inc programov tiež, no 
pub likum na jslabším o hnivkom rct'aze . T f. 
l.. ll ll í 'i 1 obil i propag:it~ i u .,;11ni (kedže i<lo aj 

o súkromn.: agcntt'1 ry. na pn l.. lad R UDA HU) 
- publi kum ho lD \l :"tníl..m i ;;w ng:IŽO>:ntl! 
v nezvyklc vdkom pocte . Ostatne produkcie 
tO!>lali viac-menej na n;\hodu (pre toic \ pora
dicl..é ta hla.,ovan k poča' obcda , č i plaj!átil..y 
nicked) i bc1 udania programu . nemôzu zb· 
k.11 publikum ). Kvtt litna pr<ka 1-.tipdnéh('! 
1-.ull wneho ~u·edi'l..a nema totii poto!> l :Íl ať 
iba 1 dmn1.11 urgic lu 10 \ <lc\inc ptlpa
dov tid ;bkavaju ponul..m \ m '~'>lemom 
1 ccnt ra . l)ominantn:'l al.. tilita h\ mala .,potí
l at \ propagúcii . dthlol a 1 r~·k lame tednot li-
1 ych účinl..ujucich . 'loll'h !..1 .1 h t~ hy malt b~ i 
l..u lt úlll} m pracm n1J..om ; n;íme 1 o'ohn\ch 
1-.ontal.. tOI . aby 1cdcli ako !..oho prop:(J!mai 
a hel lap,usO\ l) pu huduce h\ ic!d) operného 
ncba - a prídu si rowspic\al s1oje hl;bky /a
č ia točn íci z VSJivi U?! Opiiť t}·ch tri<bať poslu
ch:ičov holo . 1 ked vcfmi ncadek~;ít ncho pn
vítania sa im dmta lo pr;he od 1-.orcpctítora, 
kto l} , uc,;a,ne oznámil 11ncnu proj!mmu . 
Zmýlil ' i toti7 pm,l uchačov s organizä tormi , 
k ton sú tudpovední za oho,adcnic konceltm:j 
, ic ne. Taki.c i l;ll..éto lap'u' 1 ~ i musí platiaci 
n;'1v~tevn ík ve\:c rnéiHl podu j;llia 1 ypoéut. Ne
ho101iac ui llibc~: o f.. 1alit;h:h 'Y'Illpuj úcich, 
ktorí 10 1iič\inc prípado\ pmk.:ňuju 1-.upd· 
nélm Jw,ta. ncU\Cd0111UJlll si zodpOICthHN 
"ot ho p<l,lama 1 profl:,ion;'llnc llwlo,li l}l'h 
nc;núm)ch. !..ton ich poč1n :qú. S nuictou 
1.. posluch;i<'ml h1 p.u11 um,•kl '1-.utočnl' ui 
mah ' 1-. llnľlll< l l. aJm<i kcd n:1 dlllh<' j 'tra
ne sa ho dotadu jli! \ cd napok11n' cl ick~mi 
prindpn11 ume 111a \ Ul ~<,Í ' n;1ha ro/thn at :1 

ohohaco1 at .. ? 
S 1-.ullúrou >a pracuje na ročnc. Dnes c~tc 

n;íročncj~ ic. prc toie 7ncui1vané plagatové 
kl i\c (ncra; i ho udania mi~·n au1oro1) -nc
mMc h1 ( do~ta točn\m reklamnÝm ' timulom 
pre /.1\l...a nic rú;nomdcho l.. upd;1ého o'adcn
'l va (Iii!.. 1 radov ll il~ lch 1 tych pat lah raniť·

ných n ;ív~tc vml..m \ jl·dn}rh z naj1 yhfad:il'a· 
nej~ H.:h ~ l o1·cn, l..)ch ku pcloch v 'l renči:Ín
'l..}ch '1\• pliciach. ETELA či\RSKA 

V r;ímci cyklu komorných podujatí. ktoré orga nizačne pri- Všetky tieto kvality. klady. predno~t i oslabuje však jedcn ne- Aj na prie~tore tohto opLNI sme L.aL.namenali niekol'ko pam ~í -
pravuje Mesbké kultúrne stredi~ko v Brati~lave. odznel dostatok: drobné. nie kedy v:ičšie . ale pomerne dn. i ča,lé- vy- tových lap, usov. 
IH. marca v koncertnej sieni Kl llrisiek klavírny recitál talian- bočen ie z hudobného prúdu. zapríčine né neb totou pamiíti . Umelky1ia nezaradila do programu \ kladb) autorov mi nu
~kej umelkyne Marie lsabelly de Carl i - v Stlčasnost i docentky Raz je to len t akolbanie v >prievode ľa vej ruky. inokedy za vá- lých ~ ~~· lových epoch. a le \ propag:ícii l\orby S\ Ojej vla, ti dala 
klavírnej hry na milúnskom konzervatóriu a lektorky inlerpre- han ie. niekedy však aj dosi zrejmé .. plúvanie ... naj m ii pri mo- radšej prednost' diptyehu Rima od Franca Donatoniho, \ ytvore
tačných kurzov l ludobnej akadémie v Siene . dul ačných zmenách hudobnej fakt t'1ry (napr. pri rO?vedeniach ného v rok u I':IH3. Pri propag;ícii 'úča\neJ hudb~ zvolila hru 

Túto 7aujímavá klaviristka upútala 1 1acerými parametrami Mozartovej " Loveckej'' Klavírnej sonáty A dur č. 18 KV 576). z notového L.áznamu pred hrou 'pamati. Opus má uz dlh~ie za-
wojho o~obnostne vyhraneného i nte rpre t ačnéh ,·, u . M;í V Mozartovi Úlllla umel kyňa ~gunc· . ž iv~· u prednesu. k~Jl ný v repertoäri. Jeho podanie je vykry~tali70vllné a 'ta-
starostlivo vy pe<;tovanú. pe rlivú a vz;knc vyrov l l ,a· E"~s i ti . cho ( . u oa " e. r úE ' zno,( ~ pr i ncípom minima! mu\ iC Oll l;í\tnila a vy-
techniku. ktor;í je jej aj východiskom k farebne 1 ll j . t 1 'to , i' il· bu n 1i ~~~ ~á a ebným lic itovaním . dynamick) m nara,taiíím a uvoľ-
micky bohato oddiferencovanej hre. Hudobné f : torc ·ýc oc st 10 mal pn a 1vu a mos éru . ň( n11 udohného prúdu . Boli sme wedkami \lOrmej ukáž-
del uje. sú prirodzene ohybné. dýchajl.í - Sll výsledkom rozu- citlivú dávku farebných nuansí. 'v iežo~t. fahkos(. vrt'1cnnst ky prístupu k ~liča -,nej hudbe. 
mom u'mcrneného vý razného. vždy a všade prítomného cito- a spevnosi. Záve r večera palrill>ebussymu. rechnicl..é di-.potícic prsto1 
vého prcžiarenia . Märia b<ibella de Carli aj samotným zjavom ' kve le demonštrova la (1a výraL.Ilcj útasti re~pel..tovania fareb-
vyžaruje na pódiu istú pohodu . vy rovnanosť a súčas ne skrytý Son:lta A dur op. postil. 120 Franza Schubel'ta navodi la od l i ~- né ho rozmeru) v Chromatickej etude (1::!. 1vií;ku zbierky ctud) 
iskrivý temperament. Mikro~l ruk túra jej hry sa opiera o pevný nú atmosféru, do ktorej vstt'1pil i už aj ďalšie náladové od lie nky. a priam maliarsky spô>oh na rúhan ia 'o 11 u kom evo ko\ ala 
rytm ický pulz . ktorý postupuje ruka v ruke s priezračnou , vrátane hu tnejších dramatických úsekov i so zasnene tvarova- v etude Pour les sonor ités CII>I>OSét·~. Skvclú bodl.. u za progra
a preto aj ľa hko pochopitcl'nou artikulúciou. Zaujme tiež ncnä- nou kantilénou, prezrádzaj (lcou veľkého melodika , ktorý mom reprezenwval l)chu~~~·ho (htrO\ radosti pochopeny ako 
silnou. temcr nepozorovatcl'nou agogikou . ktorá práve svojím v chvate geni;ílneho tvorenia nedokázal vždy rc~pektovaizáko- hudobný vír virtuozity a meniacich '" ľar 1cb. 
ci tliv)•m dávkovaním umociíuje dopad jej hry na poslucháča. ny klasickej výstavby a napln il ju vnúwrne sklbcnou hudbou. VLADIMÍR č:l:ž: tK 

• 

j 



l.l· hrati, lal ,~o. a opera to 111.1 ' l' ' prolilaťiou 
na cnncltrne . d.1 namit·kc a nl'konl cnčnt• di1 ad
lu lailll'. poll n l iia '"latnou lll'l'lllié rcnc i\ lon
ll'll'l'cliho harokml'j d r;im~ Koncncn ;ída Po
ll(ll'~· .ki /.anjima1~ jali.,km~ 1\ar dal poza
huclnuf na lri,ln~ cnnl'lcck.í ' cHH) l 1 podohc 
l'l'lmc;írm t'lw Ecq.:ena O negi na. kl or~· ~a - na 
\fa,lil• - ešte nestihol udom;Íl'nif v hracom 
pl:ím·. , ajll'p~ie hudc Um ' 1-.cír na neho za
hndncíf . 

Inak jr lo ' Poppcon. titulom nc~pornc 
;c lraklil n~ m . ha a:i lahu:i.nírk) dclik;íln~ m . 
1\l'l;íka ena'~. nic je ka\nv~ 111 ku\olll. l'ot 1 rdili 
to napokon vol'né ~t·dadla na ohoch prcmié
radt. jl'lw mic, to , . reperlo:í ri je v~ak 1 iac nl'Ž 
uJ.i toc'nt•. ' l\ orí dram;clurgick)• knnlrapunkl 
k prl'vHhc diel l CJ. storoč ia, obohacuje uml'lec
k.í kolek! Íl o ' ktÍSl' tHlsf 1 št ~ k vzcliaknocnjc
ho clennémn C'hlehíc'k n, rcm:;irujr nhwr d id
ka a 1 nepo.,ll'dnnm ncde n •lleklujc bl ížiace sa 
.l~tl . 1 .í ročic um ria C la udia i\ lontcH'rdiho. 
\ je In aj čn~i 11a1 ~ .~c. Shnami .hí liu.,:c (;~er
llll'ka 1 hull cl i nl'. '~ kaz uje lli>Cra .. (>n·k 1 api1 é 
para lel~ mccl1.i antickou a <. t'tča~nou morál
kmc", c'o u'mcr nilo M'ilmr k v~· ll nrcniu takej 
podnhy clic:la ... ktorá sa vcdnmc dištanr uje od 
sn:íh pn rekonštrukcii opuMc 1 .iehn t>rap(ll'od
nej podo hl'". 

lo , (, 1 >tručclll>li pn: cn i>~. 011 :'crajúcc uh o l 
pnhl;cdu. 1 hodn~ pre ;c nal y;u produkcie. Po
~c;cl cdc o odmie tnutie '"~ct ic~ej ' lohmej 
IO:IIlll\l l. nic je to ' p rípade lo ntt'lerdi ho 
iiadc·n malé r . /\k berieme do C11·ah~. lC jc'
tluju tha . 1 Ucn útkach a capoli obja1 cné 
cn<lllu, kripl) . kde je t.achov:t n:í kn >pevnú li
ni ;c a ha" o conti nuo . kde nie t pozn(cmok o in
\ trurncntúci i. lwrrnó ni i č i . temp;kh. treha kaž
du ndopirnvanú im ccn;kill pm aíovat' ~a no
IU 1crtiu . S dilemou. či re\t:c urcll a t' partitúru 
' r;clinm·anc oh,ad en)lll o rchc:,tc o m . alebo 
na ori!,:ina l n~ch cHí,tcojoch a ' po1odn~ch 
hla"" 1ch poloh ;'ech (, c: cone 'Cl(Han. ,\rnal-

h cta Mat)á~o'á (ľoppca) a h an Ohát (Ne
ro) na fantazijnej scéne Albína BrunO\·ské
ho. S nímk) K. MurenčinO\á 

/IUIJOBNÉ DIV AD/JO s) 

ta tenor. Ot tone ;c itu') 11budrt rl un u mu
/KIICI\ a nea ' prcd :l :'iO ro~m. '" 11111,1 1 ~ ro1 na f 
~aÍlh dnc''- n) ~ ric:,itc:l nHJntcl e rd im '~ého 
od~a/tl. 1'1<1\ d:11 a na 111am<hl. ic mo2no>ti 
'll ol\Occ·nc: a a ni n: rHHlllllana \\C:tola ~ rit i~a 
nc:1 1 n(c\a j..:dno;n<tčné ortie-le: na d het\ ~hrad

IHlU ' pra1 rH"tclu cc~l) l la rnoncounmc:j (pu
r i,tirk~ . ne,~ r:'ctc n v orig in;í l ). hi,tori~uj(rt:cj 

upra l') Ra yrnontla l.cppa rd:t (·i Waltera Giih
ra . alcho romantincjtkcj. Kara janom pro tc
imanCJ 1crtic Ericha Kraack:t . 

Brali, hll a ponúkla Korunm:íciu l'uppe) 
' <ľal~t·j r edakcii. z pera dnm:ícťho ~kladatcl'a 
i\ l ilana Duhovského. Jeho autor,k\ nbah " ' 
pohybova l 1 ro1.piit i rned t.i réiiou a ~lramat ur
giou požad ovan)•rn ča>m')'m kr:'cte n irn origi
n;ílu . tran,ponm <tnirn nic kto r),ch pa rtov 
(na,i rnii Ottonc:ho) p re potreby ,(rl:<t>nýc lt ~ú
li,tm a Ccpravou inštrucm:nukic ~ cidorn pri
hlriil 'a autentickému zvuku na modc rnvch 
nú,tc Cllorh. Cc: l~m o moi no pr;ícu pm <ti,;val 
J.a dcccntnu a pcctnu . aj ked· ptlkmika w 'tra
ny monte l erd ic ll ... ~y.ch puri , tm "' l ') l Ct či t' nc
d;í. 

Zaujin1<11 é je ~ lc:dov:tl. aké podne ty vy~la
lo prvé majstrov>ké d ie lo '>hakc,pcarov~kého 
forrn ittu v dcjinitch o per) ... cnnorn k in,ccmí
tororn r·ežisérovi Milanovi Sládkovi, scéno
~:rafovi Albínovi Brunovskému a knsl)'lllOvé
mu 1.íl\arníkuvi L>aniclovi Brunovskému -
" a~o ich '>p raco\ a li. Zhrnul b) 'om ich do 
troch ro1 en. Po prvé. je to 1cčno,f té m) : bcz
\krupulcítna ho nba J.a mocou . nadčaMll ;í tre
cia plocha medzi l:t~kou a mocou a z nich p l)
n(tca .. , (cč:"no,f" p ríbeh u. l'o druhé: .. anti ha
rokovo,f .. l ' zmy>lc odpCil :c nia '"od koš;rtw,ti 
dobovej poe ti ky. zrm u rn itdno,( >itu;íci í 
;c prirod7cno-,f textove j di~cic. 1\ do tretice. 
O\ lOI iia l'oppca in,.:cn{r torol pr v~;rrni com
mc:dic de ll' art..: . 

Vhodné l') ra10vé pro,tricdky pr e naplne
nit- 11 r hto I)C:hodc'~ l)bc tal ~l ilan Slúdd 'o 
\\o jim lemom 1 artc:n;í lu jemu rWJhl ii~iclw 
i nterpretačného \ lovn ik:c. Su nimi pohybové. 
gc>tick~ a mimick~ vy jad rc: ni c olNthu hudby 
i rny~lien~ y. ich >y rnhi t'mr >o 'pcvom . A k 
v Moza rtove j rigarovcj svadbe to to spo luži
tie. podľa cnúj lto núzoru. krivdi lo 'k ladatdo-
' i (tu 1\a~ i~ l o hlavne o rotpor medzi b;íbko
h rou a operou) . , , Poppc) ~a u2 tw~icl jalyk 
in'Cl'a ~onÍ(cnÍLc tÍvncj\ i . lJt cí:H•:tjÚct jm\\•o • 
kluC:mcho po,talcnia ' PC:' u' opc:rc. 'cci.cb) 
S,l:'tdck tent o~ r;í t u~etril \<Íii-,~ov ,l?,<;l .~ ~co,:q pia 1 
role na hra ne operno-č i nohcrno-pantomi rn ic
~~houmcn ia . le n pochop il. /e n {r ročný ban'
k(~vý prcd iH.:~ potrebuje tiež pokoj . pric>tor 
pre na pl nen ie fyz iologických špecifik k lasic
k.:ho 'pcvu. eholo to na prckM~ u . naopa k . 
Sl<íd~m an.,;ímbcl vytvoril nwtaik u o'tro 
profilovan)·ch typov. dokonale w>Ccladcn) ch. 
1\lo o úlohu o to iaEiu . o čo 1 iac ma~ ko' a nie 
a ko~t\mm a nic do bie la. celkom vedome. 
>pú tav;clo inte rpretov do mik ro~veta .. an 
; ich". pric:~toru . kde v~et k y detaily urč uj e z;í
klad n;í filotofia irN.:cn{rcic . 

A k ~a k rcži\é rovi Slúdkovi priho vo ril 
Mo rnc vc rdi ho barnk11vý Gc,amtkun\ twcrk 
.. ~úr aotumitdnm.iou . takpovediac priamo
Ciaro,iou t:íp i\u. tak ~a ho aj ~nažil prcthnočif 

' mincmom dobmého koloritu a hi,tori;ujú
c ic:h lii1 il'11 . S1ct ~1ojich hrdinm tadmnllal 

Bi~:arné, ús me\ l.t:budzuj tíee, barukoHl k) pré haľ) ko~l)mm)ch kreácií Daniela Brunms k('
ho znujoli, napriek S\'ojej \) 's trednosti \'Šak neprekročili mieru dobrého vkus u. 

do 13rurm"k~ho v~prav). ' }'ol<ivajúcc:j 
p retbtavu 'tarého R íma vari iba pricčclírn an
l i ek ~ ho domu . pred ktnr)·m ~a vy~t1va nirdhcr
n)· ma rm an ý prn,pekt. T vori nadča,(l\ý. 

k vofncj fant :í1.ii p ro1ok uj úci horiwnt. Do 
otvoreného h racie ho poľa upro, trcd javi,ka 
" ' ,p(t\ia a~)\i modr)· ' tan.' hl:ll!lll 1 3a~chu
" ' na vrcholc. ponú~ajúci rnfc,to na ro1.0hr;í-
1anic fúbo\tn)•ch 'cén i .,plic tan ic intríg . 
Kn>týmov~ náv rh y Daniela 1 3rtc nov'k~ho. 

inšp irované comrn cdio u de ll' a rtc. prcznídJ.a 
j ú vcl'kú thívku f<lllt:ízic. nadsúd~ky a vy~trcd
nmti . takže vd'aka ich .. d bal u" m(\7 u (r či n k u
jt'cci odha l'oval vnady. poh r;ívaf ,;, 'erotikou 
het prek ročen ia hranic vk u\ u. l ch úlo\tivé 
"eny pô,ohia prívcti1 o . 'o ;m) 'lom p re hu
mor. Vilhcc. či už 1·cdc:nic 'úl i, t ic~\ch po
'tal . rmna~o hla1n)·ch a~o cpitodmch . ale
bo mimic~c:ho chc'lr u 'a prCJ<II cloma\inwlnou 
mierou \ty lit;ícic. oth odenou od rcži,0rovi 
najb li7\cc:h urnclcck)·ch žirnrm . Za uj irna vý je 
J.<btoj cl ~e'mc . krcov;c n~ho členmi bale tu . 
Pred~tavuje za v~c živú kul i ~ u . zav~c kul isou 
man ipuluje. je kompat7om i priamym úča~t
níkom deja. 

Lúbo,t n:í af~ra Po ppcy a cra ~antického 
Ríma Dtrc7nnovala v Sládkovej r~.li i ako 
tlll)~lupln~. inteligentné a a~tuali;ujúcc.; di

~:1(11~1; ~p)~Y~\~ \~~~~I]O~!Í i'e!1\1l n;ísiln ý i· y,i,~t,C· 
-menej či tateľn ý medzi riatlkami. no o to 
údcrncj~í. Ko nani e v me ne a zá ujme moci 
núrn prcds;c nic je cudzie. l nscen;íci a o hn<rli la 
'~rytý tale nt mladej gcncnícic M1 1i, tov. odu
~cvncnc odovzdaných ko ncepcii tvorco'. pri
nic:,la d o bra ti>lavskcj ope ry úplne nov)• vy
jadrovací ~ lovn ík. novú poet iku . 

/\ko ~om už ' po me nul. hudohn;í úprava 
Milana l ) uhov,k~ho p ripravil a dirigentovi 
Duša nO\ i Štcfánkovi a orchc>tru S D tc r~ n 
ku kom o rné mu muzicirova niu na ~úča,n)•ch 

n;ht rojot.:h . vr:'rtan c.: čem ba l a (Milada Synko
vá) a organu (Peter Rchru). Voči Štd:'rnkovcj 
taktovke čo do vol'hy te mp. ud rí iava nia ryt
rnu a vnútorn~ho poriadku p a rti túry nc rmí rn 
'}'hrad). occiíujcm tiel jeho 'chopno\l na la
dif počctn) 'úbor >ôlistov na jednu ~tylovú 
-.1nrn 11. c:možno ~~a~ 7a mlčaf. /c 1ýkon o r-

che>tra opiil kríval. a to cw obc no hy . cladi
la súhra. vy nárali " ' wch nické nc prc"1m ti. 
-. l ;'r č i kom chýba l jed no tný iah . dychorn č isto

ta . T nc n>pa re ntn:'r mon tcvc rdiovsk:t parti túra 
odkryla nedo~tat ky v plnej nahote a rw>tavila 
ncúprmn~ nkadlo to muto kole kt ivnrmu tc
lc\tr . Odporúčam. dohre "r do neho 7ah fa
did. 

\ ' titulnej úlohe odhalila Iveta Malyášová 
nový rm:mcr ~vnjhn la lcnl u, vďaka ktorému 
rozohrala postavu vcl'kcj ant ickej ku r tizány 
s pohybovou a gcstickou virtuozitou . Pl:" tic
ký. ; amatov)' 'op r{rn so ' ÝlOII ' trcdnm r polo
hou a konce nt rovano u v),;kou. hoci "' tlo~iaľ 
poh) boval ,kôr na romantickej par kt.: te. uči
ni l ;adlht'i 1)r;11m)•m \peci t i ~arn baroka. T ie 
"' u ~a/a li a~o priam ide<ílna prilcžilnsf pre 
charai-tcr o1 5 tenor Ivana Oh á ta. Po m no
h)ch cpi;<idach a komick)ch lig urkach \a d o
'lova i tlť n t ifik oval s rolou ci,{rnc c ca. IY
ch ut n:'lval j u do jcm nô,tok vok:'rl nc ltll vý razu. 
v charak tcrok rc:sbc a he recke j ekvi libr i, ti kc. 
Tre ťou vdkou o,obcw>ľou pre mié ry bo la 
mlad:í S il via Sklovská ako O tta vi a . Zvl{t~f 

v prvej ... c~ nc impo nova l jej tmav)·. kovový 
meuo>opr:'rn . 1 ynwnaný v poloh;ích. č i~tý 

' inton:íc1i i 1Cdcni barokovej fr:ÍJ.). 
l' o, tm a Scnccu ~i 'yžadujc 'onórncJ~' ba '> 

a mar~<~ll!n.~W.fWHJ. c,tc;?jcj '.l.w.mcnt.<í!n.,:.d<i
'a ~ d i~poLicii vy~~í a rah~i bw.barytú n Juraja 
Petra . K uvo lneném u a farchncjcd no li:rtc mu 
tónu 'a rnw,picval Simon Šcunnrjai ako O t
tone. lll:r,ovo i herecky ~k vel ú kreílciu vy tvo
ri la .Jaroslava 1-lo rská (Arnalta ). v)1borným 
l)pom Pe,tú nk) hola Anna Czaková. Za po
v~imnutic stoja tid kult ivm·ané ' ý ~ony m la
d)•ch soprani' t i ck ·luni k) Martincovej ( Páža) 
a Adria n) Kohútkovej ( Dvo rn:í d<im a a ror
tuna ). 

Mila n Sládek so svoj ím tímom ~ i dal za ciel' 
uvicsf vlastn ú víziu Monlevcrdiho Ríma po
čas vlády cisára Nera . Zámer splni l do bodky. 
Presvedči l , že l riapolstoročná Koru novácia 
l'opt>e)' nie j e t iadnou m í·t,ou kráskou , a le vie 
b) f ~tále ~vicžmr mladuchou, hodnou ~trá vit' 
v jej spoločnost i cel)' ope rn j ' ečcr. 

PAVEL 'CER 

Holand'an rečou symbolov 
pcClbl<cvcnic '"po vizu;í lncj \ l r <í n~c vyjadru
je rečou 'ymbolov. raz viac. inokedy me nej 
prichl'ad rt)•ch. Scénogral'icky je w:'czornené 
modc:rrtými pro~ l ricdkami . t.a vý raznej pod
pory farieb a wctl a. V cent re pozorno~t i je 
Scnta . takmer ncust:í lc prítomn;í na javi~k u . 
Ž ije ' i \\Oj 'Y'n ívaný.ncre:í ln ) /ivot. o hra ni-

čc n ý vízio u t ;cjom ného llo lantfana. pudovýrn 
c itov)nn vzpla rt utírn a 'ľu bom vc rno,ti. až po 
o'udové vyk úpenie . Stavy hrdinkincj hypnó
zy sa ' t ricd ajt'c 'rC:. Inym . citupln)'lll kona ním 
a podobne kol í~c i jej vzt'ah k o~oli u . O bduhic k' aMc neohišlo v porevolučn)'ch 

rokoch a ni brnenské divadlo. Menili 
~a nielen jeho názvy - zo !itiítneho sa sta lo pre
chodne Zemské, z neho :1rodné - ale i názo
ry, č i puncchaf sllhory pod spoločnou stre
chou , a leho im udelil' suhjckl ivilu . Situácia, 
zdá sa, je vyriešená kompromisom , vyjmlrc
ným slovami riaditcl'a l vana Draholu: "Ná
rnd né di vadlo v Brne j e nad rcgionúlnym di
vadlom , ktoré integruje jednotlivé umelecké 
\ tíhory a umožiíuje im (cčclnú ekunomickú 
a pln ír umeleckú samostatnu~f." 

Okolo dezignol'ancj šéfk) ope ry Evy Ran
clo1•cj, kturá by mala prevziat' žezlo od budú
cej sezóny, som sa pri ostatnej návšteve Brna 
nedočíta l nič nové ( predčasom bul j ej postoj 
ešte váhavý). po zhliadnutcj premiére však vy
šlu najavo, že jej budúca funkci:t vôbec nic j e 
závideniahodnú. Súbor sa totiž nachádza 
l' evidentnej umeleckej kríze. Potvrdil to 
i Blúdiaci l-lolall(l'an , v t>odobc ktorého sa du 
Janáč kOl ej opery vrátilo dielo Richarda Wag
ncnt. Aku In už ' našich (rnwmcj slmens k)ch 
a C:·e~k) dt ) 1.emcpisnjch šírkach hýva. nebol to 
Tristan , ani Rin~. a le romanticko-ka ntilénové 
dielo mladusli. Zvcc·il i hu nemeckému rciisé
ruvi a len sa nkrcm nemcckélw jazyka rozho
dni r cšpckluvaf pôvodný zámer skladatcl'a 
u viest' operu bez prestávky. 

Hru no Ur rgcr. a,i,tcnt l lampcho a dc l Mo
naca . rothodnc nepatr í ku ~omcnčn) mtlor

c:om. vy,lcdo k jeho \ polupracc ~ v)tvarnič-

~ou Amclinu Franken-\\ a" ile11ou hol prc~

vapu jt'cci . Dýcha z ne ho ' yhra ncný. hoci nic 
nc,porn) n;ízor i filozofické po~obtvo. Celé 

Ridmrd llaan (llolanďan) a Rich ard ~mák (Daland) ' brnenskej in,cen ácii Blúdiaectw 
llolunďano. S nímka P. Nemeškal 

Mno hé z toho. čo divákovi vyplynie l tex
tu . "' na \Cénc neu~kutočn i. llo lantfanovu 
lod' ~ymboliwjc neónov)' trojuholník (údajne 
navodwjc pred stavu ž ivota a pohybu) . priad 
~ y dicvčatnah rúdza spletanie povrazcov. Sen
ta neko rt čí život ~kokorn do rnora. a le l íha do 
ka m ienka mi ohra n ičené ho h robu . ktorý si ·na 
proscén iu pri pravila už počas prcdohry. 

V~eličo z tejto vo nkoncom nic jednoznač
nej icbccn<icic sa d :í akccptovat'. čo však 
.. , trá l ii" nemožno. bol hudobný ga limati;'j~ 

dirigenta G rahama Buck landa. Je ; koi.la 
prie,toru rozoberaf v tiom detaily. keď ten to 
~ok uj úc i anti-Wagner ncpo,kyto l an i núzna
ky mo tivickej práce. prirodzené ho ia hu die la. 
za to h rd il technicky. rytmicky. koncepčne. 
l l rôza ... (To to konštatova nie: som ~ i dovoli l 
na z;í klade dvadsaťročného pozorovani a br
nen,~ej o pery) . 

V amatér~kom štýle. s lámajúcimi ~a a do 
fi \tuly prc~kakujúcimi vý~karni , .. otbpicva l .. 
t itulný part nczn<irn y Američa n Brcll l-lami l
ton, zatiaľ čo domáci vctcnín Ji ri Olcj níček 
( Erik) woj u rolu doslova odrccitmal. Po pri 
vždy 'po ľahlivom . hoci už n ic tak >Vid om Ri
chardovi Novákovi (Daland) a kvalit nej !)a
niele Suryovej (Mary). prekvapila príjem
ným . ja, ným túnorn sice lyricU. no e motívna 
a 11:rrna c elt a v Brne udocmícncnc j 1elindy 
Liebe r ma nnovej . 

PA VEL NGER 



' 

'O ldavfmej bre 
w liírfi©furu@il~~@fim(§ 

V diíoch 2. - 5. apríla Jl)l)) som 
sa z poverenia SHÚ a ako hosi ne
meckej sekcie Európskej asoci;ície 
uč iteľov klavíru (EPTA) zúčastn il 

na jej k<in ferencii poriadanej -
prvýknít spoločne s nemeckou se k
ciou ESTA (European St ring TeaJ 
chers Asociation) v Michaelsteine . 

Tejto spolupráci zodpoveda la 
náplň konferencie a jej téma "Gar·
landový štýl - pokus o realizáciu 
v praktických artikulačných cviče
niach pre s láčikové a klávesové ná
stroje v klasickej komornej hud
be". Táto téma naznačila do akej 
hfbky smeruje úsi lie súčasnej hu
dobnej pedagogiky, keď chce po
stihnút' korene tvorivej interpretá
cie - v tomto prípade hudby obdo
bia klasicizmu. Pritom sa nastoľuje 
množstvo dielč ich. niekedy pre 
menej zasvätených - zda nl ivo pod
ružných problémov, riešenie kto
rých ale prispieva k jasnejšiemu 
obrazu podstaty skladatcl'ského 
odkazu vcl'kých majstrov a jeho 
vernej, aj keď súčasným paramet
rov zodpovedajúcej in terpretácie. 

Medzi najdiskutovanejšic okru
hy patril problém otáznej autenti 
city hudobných tex tov. v minulosti 
často postu pne skrcsl'ovan ých no
vými vydaniami . do istej miery 
poplatnými momentálnemu vkusu 
a interpretačn ému ideálu. V súčas
nosti , porovnaním niektorých bež
ne dostupných súčasných vydan í 
s pôvodným textom (Urtcxt). prí
padne rukopismi, zistíme znepo
kojujúce množstvo odchýlok , ne
presností , vydavatcl'ských zásahov 
a úprav, ktoré nakoniec výrazne 
deformujú pôvodný text. Naprí
klad prof. 'Bcycr (Mníchov) spo
menul 60 (!)odchýlok od rukopisu 
v jednej časti Haycl novho kvarteta . 

l . .. 

Ďal ším suvrsracim problémom je 
otázka historických nástrojov a ich 
významu a vplyvu na modernú in
terpret ačnú prax. Obidvoch týchto 
tém sa dotk li dve vrcholné prccl
n(r~ky. zahrriujúcc prácu s mode
lom. Klavi rista Paul Badura-Skoda 
(Viedcr'\) na Mozartovej Fantázii 
d mol K. V. 3lJ7, Haydnovcj Soná
te c mol Hob. XVI/20 zaujímavým. 
neraz objavným spôsobom priblí
žil zásady hudobnej artikulácie 
v klasickej hudbe , práve tak ako 
jej vývoj , prebiehajúci paralelne 
s vývinom klávesových nástrojov. 
Porovnanie možností moderného 
a historického kladivkového klav í
ra (Hamm.crk lavicr) je pre každé
ho interpreta, hlbšie sa zaoberajú
ceho obdobím viedenských klasi
kov , nesmierne poučné a pravde
podobne už nevyhnutné. Týka sa 
to hlavne oblastí ako je frázova
nic, artikulácia . tempá , pcda lizá
cia a dynamika. 

Spontánne muzikantstvo , opic
raj úcc sa o nesmiernu erudíciu 
a priam encyklopedické znalost i 
charakterizova li prácu vio li stu 
prof. Franza Beyera (Mníchov) 
s vynikajúcim súborom z Berlína 
Petersenovým kvarte tom. Aj pri 
jeho prednáške som si uvedomi l, 
že v snahe o očist enie interpretácie 
klasickej hudby od mnohých často 
rozporuplných. archaizujúcich ale
bo rornan tizujúcich názorov , zde
dených od mnohých generácií , sa 
musíme vráti i k pramcnným, pô
vodným textom. (Vcl'ká úloha pre 
vydavatcl'stvá!) Nemôžeme pritom 
obísť poznanie historických nástro
jov, ich možnost( a predností , 
pravdaže bez toho, aby sme spo
chybňoval i nesporné vymoženosti 
r.1ástrojov mc_>d,crných. Pr5,t

1
or aj ~~ ~~ 

ZO ZAHRANIČIA 

Refektárium, dnes koncertná sieň v kláštore Michaelstein, miesto konania 
konferencie. 

Slovensku sa musíme pokúsi ť o cel
korn konkrétnu renesanciu ham-· 
mcrk lavíru ; nästrojc, ktoré u nás 
existujú , čakaj ú na svoje oživenie 
a návrat na koncertné pódium. 

Vystúpenie všetkých zúčastne

ných imponovali svoj ou odbornou 
fundovanosťou a vcl'kým vedo
mostným zázemím. Pritom, šlo 
nielen o pedagógov , ale zároveň aj 
aktívnych interpretov. Ž.ivá pole
mická diskusia po každej prednáš
ke naznači la , že v prípade nemec
kých sekcií E PTA a ESTA ide 
o fórum skutočne diskusné, umož
ri ujúcc výmenu názorov a skúse
ností, podložených poctivým $tú
diom problematiky vo svojom, ale 
aj v príbuzných odboroch. Stále sa 
neviem zbaviť pocitu , že u nás tak
to vybavení interpreti, ale aj pcda
.gógovia sú skôr výnimkou. Je prav
da. že v hudbe je množstvo vecí, 
ktoré postihneme skôr in tuíciou, 
než poznaním, to ale nič nemení 
na skutočnosti , že tvorivá interpre
tácia sa musí oprieť o masívne zá
klady poznania a vedomosti z mno
hých odborov. a to nielen hudob- . 
ných a hudobnovedných. Špičkoví 
interpre ti hrajú zdanlivo spontán
ne , inšpirovanc, sugestívne, ale tá
t~ b,czpr~s1u;~~nosť č~rr,~ si,IN ~~W 

jej presvedčivosti nielen z intelek
tuálneho potenciálu a talentu in
terpreta , ale tiež z neuveritel'ného 
množstva informácií , znalostí , ná
vykov, počas d lhoročného štúdia 
uložených do podvedomia. Sta
rostli vosť o napÍi\anic a rozvoj 
týchto zdrojov umeleckého maj
strovstva je minimálne prvých 15 
rokov v rukách hudobných peda
gógov. Skutočná profesionalizácia 
slovenského hudobného školstva 
vo všetkých jeho stupňoch je úlo
hou. ktorú medzinárodná reali ta 
pred nás stavia. Uči te l i a musia vy
jsť z u rčitej ešte stále pretrvávajú
cej izolácie , n adviazať kontakt me
dzi sebou v rámci Slovenska , odbú
rai bariéry medzi jednotli vými 
stupriami (ZUŠ-Konzcrvatóriá
VŠM U) a hl'adať kontakty regio
nálneho , to predovšetkým, ale aj 
v rámci celoeurópskych združení. 
Problém tot iž· nic je ani tak v tom , 
že by sme sa doma málo vzde láva li 
a rozmýšl'ali , ako skôr vo všeobec
nom nedostatku informácií. A tak 
často dlho a pracne objavujeme už 
objavené , namiesto toho , aby sme 
teraz už medzinárodne dostupné 
poznatky po užili ako odrazový 
mostík na rozvíjanie našich špeci
fík , kto,ré sarnf:m,<;jrne ~a~sl,ý~,n~T.9.9 

má aj v hudobnopedagogickcj ob
lasti a tieto priniesli ako vk lad na 
i n formačnú burzu, akou stretnutia 
EPTA-a Esta sú. Preto si myslím. 
že prípadné založenie združenia 
alebo spoločnosti slovenských uči· 
tcl'ov klavíru a jej rýchla transfor· 
má cia na národnú sekciu EPT A 
má práve teraz svoju aktuálnosť 

a hl boký zmysel. Perspektívu po
tom vidím v úzkej spolupráci s už 
založenou, a hádam aj pracujúcou, 
slovenskou sekciou ESTA. 

Tieto úvahy v čase, keď sa nad 
ZUŠ vznáša otázn ik, ohrozujúci 
ich plnohodnotnú existenciu v bu
dúcnosti , sa možno zdajú nenáleži
té. Ale stačí si uvedomiť, že otázni
ky sa nad l'udským úsilím vznášali 
vždy a čaka ni e na ideálnu chvíľu je 
čakaním na Godota. Ak by som 
mal stručne charákterizovať konfe
renciu v Michaelsteine, tak by to bol 
návrat in terpretácie ku prame
ňom . In terpretácia výsostne súčas
ná, adekvátna dnešnému mysle
niu , cíteniu i estetickému ideálu , 
opierajúca sa o pôvodné pramene 
viac ako o i nterpret ačnú tradíciu 
to je v hrubých rysoch trend súčas
nej interpretačnej praxe. Riešiť 
ti eto a .podobné otázky je samo
zrejme aj úlohou slovenskej hu
dobnej pedagogiky, ktorá by nc
,mala stáť bokom od európskeho in
terpretačného hľadačstva a nachá
dzania umeleckých východísk. 

Program dopln ili sprievodné 
podujatia - informačná a predajná 
výstava popredn ých vydavate ľst iev 
- Bärcnreiter •. Sch o ll- Universal, 
Breitkopf, Faber Music, Deut
scher Verlag fiir Musik, Hofmeis
tcr a ďa l ších . pre nás až s neuveri
teľnou ponukou notovín , kníh 
a katalógov. A samozrejme kon
certy - už spomínaného bril antné
ho Petersenovho kvarteta (Haydn, 
Mozart, Beethoven) a hlavne Pau
la Baduru-Skodu (Mozart , Haydn, 
Schubert), ktorý prvú časť koncer
tu (Mozart Fantázia d mol KV 397, 
Sonáta Facilc KV 545, Haydn So
náta c mol Hob. CVI/20) , hral na 
Hammerklavfri. 

...... ~~RIÁN LAPŠANSKý 

Cit livá duša .. neskrotného barbara" a s(Jčasne jedného z najorigimíl· 
nej ších skladatel'ov svoj ej doby M. P. Musorgského , bývala infilrrovaná 
posolstvom Dostoj evského k resťanského nadhl'adu. Pokia[ rešpekruje
me Musorgského estetické pravidl{! , pod l' a ktorých hudba by sa mala od
v íjať v určitom dialógu medzi l'udnli v zmysle princípov pravdivého re· 
alistického st várnenia, vredy bez problémov vnímame origin{l lnu jedi
nečnos ť Borisa Godunova poved fa Chovančiny, kroré sa nez{t visle vymi
kajú zo ; lohového rámca zaužívaných operných maniér. Ich sugestívna 
frc>ka presýten{t t ragédiou fud; kých charakrerov a o; udov. pripomína 
na prvý pohh1d hrací ;rôl s rozloženými kartami . ibaže prekvapivé cs;í 
z talónu odvážne predkladá ten opravdivý maestro režisér . Funkčnosť 
dramatického sp{Jdu diela zakomponované ho do autent ického prejavu 
v priestore a nových významoch, sa samozrejme diamet r{l lne odlišujú. 
S týmito fenoménmi sa pred sedemnástimi rokmi skôr trad ičnejš ím spô
sobom vyrovnával Nathaniel Merrill v Opere du Rhin v Strassbourgu. 
oproti vizionúrskemu ladcniu Andreja Tarkovského začiat kom osemde
siatych rokov v londýnskej Krúľov;kcj opere Covent Garden - kroré 
n{lm autenticky sprístup1i uje tiež súčasnú viedenská inscenúcia zásluhou 
jeho bývalého asistenta Stephena Lawlessa. S úplne novým a netradič· 

ným pohfadom v rovine difcrcncovanej,;icho chápania diela sc1e sa v up
lynulých týžch'loch stretli u Jeuna Lou isa Martinotyho v Bordeaux. 

e rotičnosiou a obrazom úpadku sveta hierarchie) . ďalej cez búrli vú scé
nu pod Kromami (týranie a št vrtenic jedného- zo zajatých boj arov). až 
po finále v Bojarskej dume. Teda M artinot y nekončí dramat ický príbeh 
K roma mi (ako to býva zaužívanou zvyklosťou) . ale smriou Borisa upro
st red bojarov, medzi ktorými dominuj e namiesto súci ru skôr sarkazmus. 
A za týmto úče lom využíva pôsobivú scénickú výpravu Hansa Schavcr
nocha. umoc1iovanú lahodiacou n{tdhcrou kostýmov Daniela Ogiera . 

Tarkovského londýnsko-viedenská inscenácia uchvacuje myšl ienkou 
zakomponovaného fixného priestoru do laďovaného farebným spek
trom. Scénu Pimena umoc1i uje vidinou zavraždeného cároviča , Bojar
skú dumu obrovským kyvadlom a rel igiózne scény dekoruj e monumen
tálnou ikonou (pravdepodobne inšpirov;umu skúsenosťami z nakrúca
nia fil mu o Andrej ovi Rubl'ovovi) . M aninoty naprori rom u funkčne 'roz

dcl'uje javisko pomocou dvoch širokoplochých pohyblivých zrkadiel, 
ktoré v dramaricky ladených scénach striedavo využíva na prekrývanie 
resp. zvýraznenie konkrétneho priesroru. Oproti Tarkovskému a Mer
ri llovi divá kovu pozornosr' vo vhodných momentoch koncent ruje aj sú
hrou efektnej bočnej a horizontálnej projekcie. A tieto technické pro
striedky pomocou zrkadlových reflex ií dominujú tak v korunovačnej 
scéne. ako aj v kreáciách Borisovho zúfalstva. 

Jej predchodcom bol vlastne "Celoštátny spolok učiteľov 
hudby" , ktorý sa v r,oku 1893 rozhodol, že prijme meno.Fercn
ca Liszta . Pri zrode Spoločnost i sa objavujú mená takých osob
ností akými boli Jenó Hubay, Árpád Szendy, Arthur Nikisch, 
Dávid Popper a ďa lší. Počas uplynulých sto rokov, Lisztova 
Spoločnosť nebola bez problémov. Po niekoľkoročnej činnosti 

sa Spoločnosť rozpad la a sa obnovila až 

Musorg~kého hudba Borisa Godunova prekypuj úca neobyčajnou si· 
lou psychologického pow ehu v shakespearovských dimenziách. iritova
la vždy renomované osobnost i dirigentského kumšru . V poslednom čase 
pat ria k nim maj st ri takrovky ako dynamický Alain Lombard, famózny 
Claudio A bbado a umelecky dozrievajúci Vachrang Matchavariani . 
Každý z nich osobitým , pôsobom odkrýva jed inečné pramene Musorg
ského i nvenčných zdrojov. Lombard s Matchava rianim majú už skúse
nosit s modifikovanou a dos( zabehan<;Ju verziou N. Rimskeho-Korsa
kova. no noblesný Abbado skôr uprednoslli uje Musorgského autograf. 
V 1iom !.a totiž najplnšie odr{tža šty lizovanosť desivých dramat ických oh
razov. v i; k rivom kolori te nežných až barbarských harmónií . na podkla
de dynamických pohybov. 

Premiéra Borisa Godunova v modifikácii N. Rimskeho-Korsakova sa 
uskutočnila dňa 12. marca v Paláci športov správneho a kultúrneho sr re
diska Aquitanie v Bordeaux. s nasledujúcimi štyrmi reprízami . Úst red
ným rvorcom netradične chápanej inscen5cie. i keď s rešpektom histo
rickej dimenzie strhujúcej fresky z konca 16. sroročia . sa stala osobnosť 
režiséra JeHna Louisa M an inotyho. V prcdpremiérovom interview in
formatívne zvýraznil charHktcrové rozloženie Borisovej protirečivej po

' vahy zdanlivo uh ladenej . no v psychologickej sonde agresívnej šie cy
nickej . Tragédia fudských charakterov, boj dobrodruhov o c{t rsky rrón, 
demaskovanie lží. prerv{trok a pokrytectva tvoria v n iekoľkých navz{t
jom sa prelínajúcich dramatických rovinách hlavnú os spoloče nsko-k r i 
tického. apelatívncho a pl'l>t itotal irného posolstvH. V M artinotyho duši 
neu,räle rezonuj ú detské poryvy z dávnejších alžírskych programov. 
Celý tento proce' zrady naj vy<.ších ideálov. udupania ľudske j dôstoj nos
ti . či zatracovania plnoprúvnych hodnôt pulzuj e od Prológu diela (zos
miešJi ovaný a hanohený ľud ). cez poľské scény (presiaknuté zmyselnou 

Musorgského neobyčajná hudobná dráma znela v interpretácii kom
paktne farebne znejúceho Slovenského filharmonického zboru (zbor
majster Jan Rozehnal) a Orchest ra National Bordeaux Aquitaine, pod 
taktovkou mladého dirigenta gruzínskeho pôvodu pôsobiaceho v Parfži , 
Vachtanga Matchavarian iho, ktorý už v úvodných skúškach pohotovo 
musel vys t riedať zdravotne indisponovaného dirigenta Alaina Lombar
da. Aj keď Lombardova osobnosť v dlhoročných vzťahoch k nášmu re
prezentačnému telesu býva obvyklou zárukou veľkých umeleckých zá
žitkov (tradujúcich sa od pamätných inscenácií Dona Carlosa a Borisa 
Godunova z polovice sedemdesiarych rokov v Strassbourgu) , predsa len 
pohotový Matchavariani svoj ou prirodzenou muzikantskou korektnos
ťou a správne gradačne rozvrhnutou hudobnou zložkou udržal vysoký 
štandard umeleckého prejavu v priebehu všetkých predstavení. Po
tvrdzoval i to nadšené ovácie neustále vypredaného hl'adiska. 

Rozporuplnú postavu Borisa zakomplexovanú psychickou t raumou 
z následkov spáclwného zločinu , v j edinečnom hereckom a hlasovom 
prej ave stvárnil znamenit ý gruzínsky basista Paata Burčuladze, ktorý 
úspešne brilíruje tiež vo viedenskej inscenácie Chovančiny . V tíme hos
ťujúc ich protagonistov vynik la Galina Kalininova ako Marína, Grigorij 
Seleznev (známy svoj ho času tiež z hosťovan ia v našej opere SND) vo 
skvelom poňat f Pimena, Stefan Elenkov ako Varlaam, Paola Kudriav
čenko v postave Dimitrija a Novozélanďan Stuart Kale stvárňujúci Šuj
ského. Sólistickú príležitos ť dostalo aj niekol'ko č lenov nášho zboru , 
z ktorých môžeme vyzdvih n(Jť A dama Blažu s M artinom Lampertom 
v postavách Lavického a Černikovského . Pre nás ostáva zv lášť potešitel'
ným faktom , že povedfa v iedenských t riumfov v Borisovi Godunovovi 
a Chovančim:, náš Slovenský filharmonický zbor si v oveľa náročnejš ích 
inscenačných podmienkach podržal svoj prednosrný umelecký štandard 
aj na pôde v Bordeaux. MARIÁN BULLA 

v roku 1932, ale po 
sledné zn 
Miklósa 

z Ka 
pod 
už aj v 
rencic bo , na kto-
rom pod umorné lisz-
tovské Gyórgya Sel-
mecza a László sa predstavil mla-
dý ruský pianista SergeJ víťaz Lisztovej súfaže 
v Utrechte r. 1992, obdarený predovšet fenomenálnou ma-
nuálnou zručnosťou . Priam senzáciou záverečný koncert 
v Korunovačnom chráme Mateja Corvina , kde zaznela svetová 
premiéra orchestrálnej verzie Lisztovej klavírnej skladby Á la 
Chapellc Sixtinc , ktorá nebola ešte nikdy verejne predvedcná . 
Až v rámci súborného vydania Lisztových skladieb bola táto 
partitúra zrekonštruovaná a po prvýkrát uvedená pri teraj šej 
slávnostnej príležitosti . V druhej časti koncertu odznela Ostri
homská omša pod taktovkou László Tardyho. 

JOZEF VARGA 
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... že sa ozývame až teraz. Ncvyh y

nuli sme. dôvod je prozaickej ší: 
vzorná zostavovatcl'ka tohoto občas
níka Yvctta Lábska je tak zavalená 
povinnosiami a ncodkladnými pra
covnými záleži tosťami , že je dočasne 
v neinformujúcom stave. Pokúsili 
sme sa plátai, čo a ako sa dalo. ale 
i tak je naše adoptívne dicia značne 
prenose né. 

FESTIVALY 
2. - 4. U. 1992 sa v Žiline konal 

6. ročník Slovenského jazzového fes
tivalu. Koncerty boli tentoraz v do
me umenia Fatra. Z ôsmich súťažia
cich kapiel porota v zloženf Adriena 
Bartošová, Andrej Seban, Marián 
Jaslovský, Arnošt Coufal a Yvetta 
Lábska ocenila tieto: 
Cena Slovenského hudobného fon
du (finančná): Piešťanský dixieland 
band. 
Cena S lovenskej jazzovej spoločnos
ti (dvojtýždenný jazzový kurz v Kla
genfurte): Brož Band (Bratislava). 
Cena agentúry Rock, pop, jazz (kto
rá zaplatila profesionálne nahráva
cie štúdio): Tralala Band (Prešov). 
Kelly Art Gallery venovala päť vec
ných cien. Dostali ich: 
- S-Quartet z Prešova za skladbu 

Posledná šanca, 
- Peter Adamkovič (klavfr, Tralala 

Band) za skladbu Jazzibaba, 
- Robo Roth (spev, vokálne sexteto 

Big Bandu bratislavského konzer
vatória) za spevácky výkon, 

- Marcel Bunataj (biele, Brož 
Band) a tubomír Samo (husle, 
Tntlala band) za inštrumentálne · 
výkony. 
V profesionálnej časti vystúpili 

skupiny Jazz Face (so saxofonistom 
Stepánom Markovičom, Praha) 
a švédsky kvartet Chrille And His 
Burning Cornflakas (2. U.), Unicum 
Jazz Kvintet Doda ŠOšoku s brazíl
sko-nemecko-kanadsko-americko
-bratislavskou zostavou, španielski 
pop-jazzovf showman i Jazz el destri
pador (3. U.). Celý tretí večer (4. U.) 
patril slovenskej profesionálnej jaz
zovej scéne. Vystúpili skupiny ASH 
Band, T + R Band a skupinu Seat 
A. Bartošovej, ktorá sa ospravedlni
la, nahradila Bosá noha. 

x x x 

18. a 19. 12. 1992 sa uskutočnil aj 
Košický jazzový festival, ktorý mal 
skôr klubový charakter . To zaručo
valo vel'mi dobrú atmosféru. Priazni
vý ohlas malo hlavne vystúpe nie sku
piny AS H Band P: Lipu a dua Jonáš 
+ Jakabčic. 

x x x 

Peter Adamkovič, Ján Melich 
a skupina nadšencov z Prešova už 
niekol'ko mesiacov pripravujú pre
šovský jazzový festival. ChVJ1'u sa 
zdalo, že celé podujatie je " pod stre
chou". Pravda je však tam, kde sú 
peniaze a, samozrejme, všetko je 
opäť ináč. Sponzori by asi sami po
trebovali sponzorov, rada fondu Pro 
Slovakia ešte nezasadala. Takže ter
mín festivalu, ktorý mal byť v apríli, 
za zatiaľ presúva na prvú polovicu 
septembra. 

x x x 

Tohoročný festival v Karlových 
Varoch , ktorý sa naďa lej nazýva Ces
koslovcnský, sa uskutoč nil 23. -24. 4. 
1993 . Slovenské farby na ňom reprc~ 
zentovala skupina T + R Band 
a Bossa Noha. SJS verí, že v budúc
nosti sa podarí dôkladnejšie naplniť 
názov festivalu, prvým dôkazom _j e 

historicky nevídaná bohatá účas ť na
šich jazzmanov. 

PODUJATIA DOMA: 
7. 12. 1992 sa na VSMU konala 

prednáška jazzového pedagóga a hu
dobníka Gregory Yasinitského 
z USA na tému jazzová kompozícia 
a improvizácia, ktorej zaujímavosť 
bola nepriamo úmerná slabej účasti. 
Pri príležitosti IO. výročia založenia 
Bratislavského Big Bandu udelil 
Slovenský hudobný fond a Sloven
ská jazzová spoločnosť tomuto tele
su cenu za dlhoročnú aktívnu čin
nosť. Cenu L. Martoníka za rok 1992 
dostal Juraj Bartoš a Cyril Zeleňák. 
Všetkci títo laureáti si zahrali na 
koncerte, ktorý sa konal IO. 3. v Slo
venskom rozhlase. 

x x x 

Jazzmani a občania kolaborujúci 
s jazzom si mohli zaplcsai 13. 3. v ka
viarni Grand. Do tanca i na odpočú
vanie hrali skupiny T + R Band 
a Bos(s) a noha. Ako kultúrna vložka 
bola podávaná kapustnica. 

.JAZZOVÁ KNIŽNICA 
V priestoroch konzervatória fun

guje pre členov SJS od pondelka do 
štvrtka v čase 7.30- 12.30 (prvé po
schodie). J. Aebersold nám poslal 
zásielku, v ktorej je asi 72 LP platní, 
6 kaziet, 54 dielov kompletnej jazzo
vej školy. Na druhom poschodf je 
k dispozícii video, CD prehrávač 
a gramofón. '· '' '' 

Ingrid J enscn (Kanada). 
Snímka M. Kohler 

PODUJATIA VONKU 
Na súťaž dixielandových skupín vo 

Francúzskom Saint-Raphael SJS pri
hlásila Komárňanský dixie land a BB 
band z Banskej Bystrice. Festival sa 
bude konať 2. - 4. jú la 1993. 

x x x 

Big Band bratislavského konzer
vatória dostal pozvania na účinkova
nie vo Francúzsku a Turecku. Na 
ďalšie zahraničné vystúpenie sa 
chystá Maťo Jakabčic so skupinou 
v zložení Juraj Bartoš - trb, Juro 
Griglák - bass, Cyril Zeleňák - ds 
(vlastne Stop Time bez kláves alebo 
tiež The Quartet bez šutu). Tentoraz 
to bude v Karlsruhe, 17. 4. 

Kým v Bratislave ešte jazzový klub 
nemáme (aspoň nic klub, v ktorom 
by sa jazz hrával pravidelne a výl učne 
- skrátka normálny jazzklub) . v Levi-

ciach už ho majú! S Klub pod l'a rnaji 
tel'ap.Salingeraotvori li 12. 12. 1992, 
vmestí sa doií 150 návštevníkov a bu
de samostatným podnikatcl'ským 
subjektom . Samozrejme. že to nešlo 
bez sponzorov . Sú to Jablonecká bi
žutéria a od februára Kozmeti ka De 
Miclén. Osobou, ktorá je zárukou 
zamerania , je člen rady SJS, ne
únavný J . Gergely. Otvorenie jazzo
vého klubu avízujú aj v Prešove. 

x x x 

Ďalším bratislavským "stolovým 
zariadeniam", ktoré aspoň sporadic- 1 

ky prichýlilo bezprízorných jazzma
nov (teda nielen na pohárik, ale aj 
zahrať si) sa stalo Grémium café (za 
Korzom dol'ava). Gratulujeme! 

x x x 

Jazz sa hrá aj v Mcfi sto klube na 
Panenskej ulici a (to už, predpokla
dám, všetci vedia) i každý . piatok 
v Danglár klube (bývalý klub VŠMU 
na Hviezdoslavovom námestí). 

• .• atď 
S tým Danglárom to bol taký ne

chcený oslí mostík k jednej gratulá
cii. Tí, ktorí chodia do tohoto bo
hémskeho "dúpä" vedia, že v spomí
nané piatky tam hrá skupina v zlože
ní Juraj Kalász - Maťo Jakabčic -
Marcel Buntaj (daJ a Marcel Palon
der (voc). Tento bandík vznikol pres
ne pred rokom a po rozpade skupiny 
Just Jazz na dve polovice ho založil 

1 l(bntraba~ista Juro · Kalasz. Nazýva 
sa J~ Special a 23. 4. bude mať 

, prvé narodeniny. To je dôvod, aby 
sme si pripomenuli zásluhy tejto ka
pely pri budovaní a bránení sloven
skej jazzovcj scény: 
- za ten rok si s Jazz Specialom za

hralo množstvo jazzmanov a väčši
nou vel'mi známych: Juraj Bartoš, 
Cyril Zeleňák, Štepán Markovič, 
Emil Viklický, František Uhlír, 
Andrej Šeban, Richard Šarkozy, 
Pavol Bodnár, Boris Urbánek atď. 

- Stálym spolupracovníkom Juraja 
Kalasza je americký, momentálne 
na Slovensku pôsobiaci klavirista 
Gregory Durk. 3. 3. v klube Čierny 
Havran absolvovali vystúpenie 
v zložení Juraj Kalász - Gregory 
Durk, Marcel Buntaj a tuboš 
Priehradník (tr). V zložení Kalász 
-Bu rk- Jakabčic - Buntaj už ma
jú za sebou aj demo nahrávky pô
vodných Burkových kompozícií. 
Tešíme sa na rozhlasové trvalky. 

- 16. 3. v Košiciach sa uskutočnila 
pozoruhodná akcia - koncert 
dvoch amerických klaviristov 
(ktorí sa inak orientujú na vážnu 
hudbu a preto aj boli v Košiciach) 
- Brenta Runnelsa a Johna C. 
Whitneyho. Sprevádzala ich ryt
mika C. Zeleňák - da a (hádajte, 
kto?) - kontrabas. Šot z vystúpe
nia prevzala aj televízia, Sloven
ská, samozrejme.-

- Málokto vie, že Juraj Kalász j e je
den z mála hudobníkov, ktorí sa 
živia výlučne jazzom. Je to pozoru
hodné, ale vraj nehladuje. Podotý
kam, že štíhly bol odjakživa a s je
ho remeslom to nemá nič spoloč
né. 
Juraj Kalász a Jazz Special pozva

li svoj fan klub na narodeninový 
koncert, ktorý sa konal 26. 4. vo vyš
šie uvedenom Danglár klube. Zahra
li si na ňom i niektorí špeciálni hostia 
(viď vyššie), ktorí už s kapelou hrali. 

x x x 

30. 3. mala premiéru nová zostava 
skupiny Adrieny Bartošovej Seat. 

l'v1omcntal nc Adriena angatm ala 
iadro !.kupi ny ASi l Band - Andreja 
Scbana (g) . Mareka Minári ka {bg) 
a Emila Frátrika (as). a klávc!>y hrú 
Martin Breznický. Šeban a Minárik 
hrajú i v rockovej zostave Marcela 
Palondcra s názvom Accidente l lap
pan . Z kruhov blízkych jazzu sme sa 
však d07vedeli . že v~ády jednej sku
piny sa zatial' obávať nemusíme. 

x x x 

30. 3. sa v klube SHS na Medenej 
ulici konalo prvé stretnutie , hudob
níkov a kritikov, ktoré zorganizovala 
SJS. Vzniklo z potreby VY,jasniť si 
niektoré názory systémom zoči-voči. 
Napriek tomu, že nemôžeme zverej
niť resumé, pretože žiadne oficiálne 
závery neboli formulované, dúfajme, 
že to bude prvé z radu podobných 
podujatí. Spory medzi kritikou a hu
dobníkmi sú normálne a logické. Ide 
iba o to, aby neboli hlúpe. Práve k to
mu majú prispieť i takéto stretnutia. 
Diskusia na tom prvom smerovala 
ku konštruktívnosti. 

EUROP JAZZ CONTEST 
Poča~ J)(1Sledného se ptembrového 

_v íkendu sa v Belgicku skutoční s(lútž 
mladých jazzových kapiel In te rnatio
nal Jazz Contcst 93 v Jcsus-Eik/Ove
ri jsc {blízko Bruselu). Podmienk y 
účasti : hudobníci ne mú byť starší 
ako 30 rokov. Je pot rebné za!> lai or
ganizátorom kazetu s 30 minútovou 
nahrávkou a nasledujúce udaje: ná
zov a fotografiu kapely. dátum vzni 
ku , hudobné zameranie, adresu pre 
zasielanie korešpondencie. ako aj 
mená. adresy, dátumy narode nia 
a štátnu príslu~nosi každého hudob
níh.a . Finúlc -.a u~kutoční' dlloch ~5. 
- 26. 9. 93. Organit:.ítori hradia ča~i 
cestovných núkladov a ubytovanie. 
Je možné získať viaceré ceny - mini
mum 7000 ECU + CD štyroch najlep
ších kapiel + cenu pre naj lepšieho 
sólistu a pod. Preto neváhajte a ak sa 
chcete zúčastniť , pošli te alebo prines
te kazetu s nahrávkou a požadovaný
mi údajmi na sckrctariät SJS najne
skôr do IO. 6. 93! 

x x x 

7. 6. 93 o 19.30 sa uskutoční v S lo
venskom rozhlase (Štúdio 2) Jazzová 
nálada special live - hrá Big Band 
Radio Bratislava, uvádza Patrick 
Španko (priamy prenos). 

UPOZORNENIE 
všetkým hodobníkom, usporiadate
ľom , fanúšikom atď : Jazzový život sa 
poma ly, ale iste rozpticstraií uj c a nic 
je v silách jedného alebo dvoch l'udí 
s ledovať celé dianie. SÓlo by dobré 
pre vás. i pre nás. aby ste zavolali na 
tel. č. 36 14 06,36 14 07. (Saša Leo
nová) a nadiktovali pripravm a né 
podujatia . plány. výsledky plnenia 
päiročnicc atď. Inzercia v lnfojazze 
je a bude zadarmo. 

Zdraví vás 
Marián Ja~ lovský a 
Slovenskú Jazzová spoloO::no!>i 
Jakubovo nám. 12 
8 11 09 Bratisla\ a 



\ (s SERVIS Hi- INFORMÁCIE 

P RAGA . um . vcd . V . Kozder
ka 

1 Koncerty Hudobnej jari Š O Košice - E . Kálmán: Čardášová pri n-
cezná ( l 0 .00) 

OJZ Prešov - Stará ko média ( 19.00) 
! 

' 

Nové Zámky 
13. 5. Brati~lavské d ychové trio 
Hlohovec l 
l l) . 5. Flautový rccit<í l - Y . O~hima . Japonsko 
Rimavská Sobota 
IX. 5. Klav írny rcc it<íl - M. Lapšan~ký 
Zvolen 
ll . 5. Violonče lový rccitÍI I - J . Po dho ranský 
Žiar nad llronom 
ll . S. Ko morný ~úbor ll a rmo nia antiq ua 
Humenné 
ll . S. Klavírny rcc iuí l - M . Pivka 

i 

! 

IX. 5. Komorný ~úbnr The Sercnadc String Trio (Svajčiar~ko) 
Michalovce 
IO. 5. Orga nový konce rt - K . llanzclová, ~polu Cačin kujc M. D vorský, teno r 
Kežmarok 
llJ . 5. O rganový ko nce rt L. Szab6 . spoluúčinkuje P. Mich<•licu - hu~lc , l. O žvá t - te nor 
Vranov nad Topl'ou 

5. S. O rganov) 1-.onceat J . V. Michalko. ~pol uúčin kujc L. Streš mík - trúb ka 
llJ. 5. De h ký ~pev;ícky Lbor O zve na 
Prešov 
12. 5. DychtW<í h udba Robotníckeho kultúrneho ~polku 
l lJ. 5. Ko morný :.úbor T he Sc renadc St ring Trio 

S veľkou zodpovednosťou sa pripravili banskobystrickí konzervatoristi na svoj p rvý koncert. 
S n ímka K. Mlklóši 

BOHÉJMA VBOHÉ~E 
V predvečer Dňa uči te ľov (26 . marca) sa 

v Bohéma klu be o pe ry DJG T predsta vilo 12 
štude ntov Ko nzervató ri a J . L. Be ll u vB. Bys
l ri c i na prvom vere jno m koncert«'. 

Po krá tko m pr ího vo re riaditeľa ško ly T ibo
ra Sed lické ho . ktorý zrekapi tulova l poslednú 
e tapu dlhoročné ho úsilia o zriade nie také ho-

to typu ško ly v B. Bystrici , rodičia , pedagógo
via i ve rej nosť s vďakou p ri jali pekné výko ny, 
najmä v inte rpre tácii o rga nových . klavírnych 
a husľových skladieb J . S. Bacha, R . Sebu
ma nna, F . Cho pina. A . D vo fá ka <1 S. Ju rov
ského . 

B. VARGIC 

Zahraniční Slováci - učitelia 
v Banskej Bystrici 

V rámci dvojtýidenného pobytu zahranič· 

ných Slovákov - učitel'o v 1w Univerzite M. Bell. 
v Banskej Bystrici zavíwli naJi hostia aj na ka
tedm hudobnej výchovy PF UM 8 . Spolu s pe
dagógmi katedry sa zúčastnili na otvorenej ho
dine na Z ák ladnej .!Jkole na Mo.1·kovskej ulici 
s rozJíreným vyučovanfm hudobnej výchovy. 
Po jej skončení v diskusii slovensk[ učitelia vy
soko hodnotili úrove1í i mareriálne vybavenie 
celej .likoly. Po prehliadke .~koly čakal hostí po
obede v aule pedagogickej fakulty koncert , na 
ktorom účinkoval súbor Sedmok ráska zo zS na 
Kuznuínyho ul. (pod vedením uč. Barana) a sú-

bor Radosť (u111. ved. O. 11/asicová). Z kultúr
neho programu si na.ši hostia odniesli prekrásne 
dojmy a zái itky. obdivovali čaro slovenského 
folk /aru, ľúbozvučnosť slovenských ľudových 
piesní, k rásne kroje, šikovnosť m uzikantov 
i majstrovské výk ony detských ranečnfkov. Na 
kmec/re H v sa potom na.ši hm tia dozvedeli zá
k ladné informácie o banskobystrickom regióne, 
počúvali hudobné ukát ky, naučili sa niekoľko 
slovenských ľudových piesn[ i r6zne tvorivé hry 
pod vedením pedagógov K-H v. 

BEÁ TA UHLIAR/KOVÁ 

NA STRUNÁCH ·LUTNY 
Vrcho liace obdobie tohoročných fašiangov 

inšp irovalo Mestské kultúrne stredisko 
a Kru h priatc l'o v h ud by v H ume nno m k uspo
riad ani u večera renesančnej poézie a h udby. 
Na strunách lutny bo l názov programu , v kto 
rom sa 23. februára 1. r . pred stavil i hume n
ské mu pu blik u herec SN D Štefan Bučko 
a lutnista profesor bra tislavské ho Ko nzerva
tó ria A lois Mc nšík . Na štýlovo upraveno m 
pódi u ko ncertnej siene renesančno-baroko

vého kašt ieľa zoža la úprimn ý potlesk štýlovo 
precízna , technicky a muzikálne vcl'm i prc
svcdči vá inte rpre tác ia d ie l majstrov a nglic
kej , francúzskej a ne meckej proven iencie. 
Mono lóg ,Ham le ta z rovno me nnej , drám y 

a výbe r zo sonetov W . Sha kesp eara zaujali 
predovšetkým zvýrazne ním nadčasovost i od
kazu to hto velikána svc~ových kult úrnych d e
jín , a le aj umelecky strh ujúcou inte rpre tá
c io u je ho ve ršov a výrazným pret lmočcním fi
lozofického zmyslu jeho stá le plat ných myš
lieno k. 

Úspech a o hlas po d uja tia potvrd ili opráv
ne nosi ko ncepcie, kto rá spája poéziu a hud bu 
v jeden kompaktný ce lo k , a le aj ich zasadenie 
do prostredi a hu menské ho kaštieľa , kto rý je 
ojedine lým archite kto nickým skvosto m nie
len v humenskom rcgio nc. 

ELENA GOMBITOV Á 

5. máj 
SND Bratislava - B. Fi lan - V . Pa tejdl: 

Snehulie nka a sedem pre
tekárov (organ . preds!. -
l l . OO) 

ŠD Košice (OK) - A . Szirmay: Mag náš Miš-
. ko ( 1().15) 

DJZ Prešov - Stará koméd ia 19 .00) 
6. máj 
SND Bratislava - G. Verd i: Maškarný bál 

( 19 .00) 
SF Bratislava - F. Schube rt. G . Resp ighi . 

E. C hausscon ( l lJ .30) 
SF. A . Cappc llc tt i, husle, 
di r .: Z. Košlc r 

ŠF Košice - KHJ - Otvárací koncert ; J . L. 

7. máj 

Be lla . P. l. Čajkov~kij , R . 
Strauss, M . Ravel. dir. P . 
Strub, M . Fcdotov, hus le (Rus
ko) 

SND Bratislava - W. A . Moza rt - Verd i: 
Lux c t Req uie m ( l lJ. OO) 

SF Ura tislava - p rogram ako 6. 5. 
8. máj 
SND Bratislava - J . O ffc nbach : llo ffm an

nove poviedky 
ŠD Košice (DK) - A . Szirmay: Magnáš Miš

ko( IX.OO) 
DJGT B. Bystrica - F . Le hár: Vese lá vdo-

va ( 19. (Xl) 
D.JZ Prešov - He llo, Do lly ( 19.00) 
9. máj 
Mirbach , Bratislava - Ko morný ko nce rt 

SSSkl , SH Ú ( 10 .30) 
z tvorby posl. komp. 
odd . b ra t. ko nzerva
tó ria a VŠM U 

ll. máj 
SND Bratisla va - P . l. Čajkovskij : Eugen 

One gin 
~F Košice - KHJ 
ŠD Košice - E. Kálmán: Čardášov{t prin

cezná (10.00) 
12. máj 
ŠD Košice - KHJ , CONSONANZ A DI 

13. máj 
SND Bratislava - G . Do nizctti : Lucia di 

Lamme rmoor ( 19.00) 
SF Bratislava - M . l. G linka, P . I. Čajkov

skij , M . P . Musorgski j 
( 19.00) 
SF, P. Topercze r , klavír, 
dir .: A . Ligeii 

ŠF Košice - KHJ , G . Rossini , J . N. Hum
me l, G . Mahlcr ; dir. O . Le
nárd , J. Bartoš , trú bka 

Š D Košice - L. Dclibcs: Coppélia (19 .00) 
DJGT B. Bystrica - G . Verdi: Aroldo 

( Hl.JO) 
14. máj 
SND Bratislava - Ľudia a čas- Večer súčas

nej choreogra fie - pre
miéra ( l lJ.OO) 

SF Bra tislava - program ako 13. 5. 
ŠD Košice (Prešov) - A. Szirmay: Magnáš 

Miško ( 19 .00) 
ŠF llratisla va (mimoriadny koncert) Moyze

sova sieň - F . Mend elssohn 
Bartho ldy. A . Bc rg , J . Brahms 
( l l) .30) 
Ph ilharm o nia Q uarte t: Berlin 

15. máj 
SND Bratislava - Ľudia a ča~- Večer súčas

nej cho reo grafie 
DJGT B. Bystrica - J . Strauss: Cigänsky 

ba ró n 
16. máj 
SND Bratislava - Ľudovo-umelecký súbor 

Csemadoku Szôttcs 
( 19 .00) 

· ŠD 1\oš icc - Sne hul ienka ( 14 .30) 
(Prešov) - A . Szirmay: MagnáS Miško 

( 19 .00) 
17. máj 
SND Bratislava - G . Ve rdi : Nabucco ( llJ.OO) 
NS Bratislava - A. Tolcsvay: Evanje lium 

o Márii ( llJ .()()) 
ŠF Košice - KHJ , T he Scrc nadc String Trio 

(Švaj č iarsko) 
18. máj 
S D Bratislava - C h . Go unod : Faust a 

Margaré ta (19.00) 
NS Bra tisla va - A . To lcsvay: Eva nje li um 

o Márii ( 19.00) 
ŠD Košice - S. Pro ko fiev: Pe te r a vlk 

lt.IOáj 
( 19.00 ) 

SND Bratislava - P. l. Čajkovskij : Labutie 
jazero ( 19.00) 

ŠD Košice - A . Szirmay: Magnáš Miško 
( I U Xl) 

DJZ Prešov - C igánska láska ( 18 .30) 

BYSTRIČANIA PO PRVÝKRÁT 
Neveľké štúdio l S lovenského rozhlasu v Banskej Bystrici bolo 28. marca t. r. svedkom 

" historickej" udalosti. Prvýkrát v dote~šej JO-ročnej existencii tejto inštitúcie sa tu usku
tc>énila verej!'á nahrávka koncertu. V podaní Komorného zdruienla ŠKO Žilina (F. Figura 
- l . husle, M. Davidová - ll. husle, R. Harvan - violončelo, E. Kramská - klavír, čembalo) 
odzneli die la G. F. Händla, W. A. Mozarta, J. Myslivečka a A. Dvoi'áka. Na uskutočnení n a
h rávky participovalo ~ S tredoslovenské hudobné združenie S H Ú. 

Vydarená predpremiéra 
S vcl'ko u o dozvou u pr ítom ného pu blika odznel ko ncert z hudo bnej tvo rby Jána Mó ryho, 

kto rý sa uskut očnil v stred u 24 . marca v Bohéma Klu be pri D ivad le J . G. Tajovského v Banskej 
Bystrici. Úči nkovali sopra nist ka Al'lbeta Trgová, klavir istka Dar ina Turňová, huslista Alexan
der Jablokov a te no rista J án Babjak . Bo la to vyda rená p red pre mié ra programu pripravované
ho na turné do NSR , kto rý sa uskutočni l v apríli t. r. O rganizova l ho spo lo k karpats kých Nem
cov v spo lupráci s M iniste rstvom kultúry Slove nskej republiky pr i pr íležito sti 100 . výroč i a na
rode nia bansko bystrického rodáka Já na Mó ryho . Dvoj hodi nový p rogram doplnil slovný ko
me ntár riaditc l'ky LHM v Banskej Bystŕici PhDr. Marianny Bá rdiovej . 

JOZEF CVAJN IGA 

Sopranistka Alžbeta Trgová. Tenorista Ján Babjak. S nímky autor 
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