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SpQmienky 
Nedámo dvM)a českl politici Oeden ODA 

a jeden ODS) suverénne, ba id brdo rybláslll, 
ie Česko je vot/ Slot·ensku cudzím §tá tom. Ko
nečne som jeden krásny m4jový deň stráril 
v PnJbe. Po pnýkrát som rycestovMI do Česka. 
Ako do cudzieho §tátu ••• Aspoň cestomé form• 
llty tomu nasvedčovali ••• 

Kto v minulosti bol v PnJbe ako dom11, tomu 
sú Iste dôveme známe pndské uličky, st~ 
mestské, mMiostranské námest/11, divadlá, kon
certné siene, Mie M) hospody, k»rlamlčky a pod. 
Na pný pohľad sa nič nezmenilo ••• 11M, áno! 
Centrum mesta Václavák a prifMhlé ulice, do
stMil nový ut, ryblýsbné hotely lákM)ú s ele
gantne llwejoYMnými sluhami, bv/am/člcy 
a bistrá, jedno nové u druhým, pe§la z6na plná 
stánkov, mlnlbrlamlčlek. •. Len kde sl v tej ho
rúčne sadnúť .•• Ceny ml poskĎIÚÚ pred oku
liarmi ako bábková pantomfmM. Veď má§ z.
hranlčné diéty ••• 

Som v cudzine? 

Pe§o prechodfm kus Prahy, samozrejme, 
z MM/ej strany (zru§IJI ml Salt'átora, oo sl po
čnem bez korenfn ?), prejdem cez Kar/ov most 
k Národlli•u·- Cudzinec u cudzinoom sa ~~ 
(nM)tute}fie Nnncl), aby som parafrázoval 
známu ~ň ••• Na Ksrlomm moste sedla iob
rácl, mMIIMrl ponúkM)ú smje opusy, as/6-ročný 
chlapec s neuveriteľné silnými dioptriami ." .• 
hráva akúsi etudu, hM/Jere sem lMm ZJH:Vendila 
v puzdre, harmonikári ryludz'ÚÚ "Jidovky", 
veksláci a slečny ponúkM)ú St'oje .,sluibý' ••• 
A cudzinci fotognú'ÚÚ, fllm'ÚÚ a natáčM)ú ... 
nie umelecké pamiatky, onú sociálnu realitu, 
obdlt"Úú "na§u" slobodu, veď je načase podo
bať sa napriklad Parliu .•• 

Kde sú tie časy, keď nebolo problémom sko
čiť si naiJ'Idskújar na Hlndemitha, Ksnúana, 
BOhma a l ... stačilo pár korún do vrecka a §lo 
sa. Študenti, skladatciiM, Interpreti ... 'Vlezenka 
u bagatel~ klobása na Václaváku, i na pim 
u Flekú stačilo •.• Kde sú tie časy, keď som n• 
§le/ praiských priateľov vo VMid§tejnskej 
záhrade, kolegov z Hudebnlch rozhledú "V 
Schnellú", umelcov v S/árii, 8 v Obecnom do
me. .. Niet Jeh tam, miesta ubrali mM)etnej§f ••• 
Dnes m vrecku drmolfm drobné, poéltam zv.i
zok neko/kovanf'Ch desaťkorunái!ok, mojou 
nJt}čftanej§ou literatúrou sa stMil nápojové a je
tU~ ne Jlstlcy. Nui, pán Yfredaktor, nech sa psí
či. Srlečkot'li "Stroganov" u IIHJ korún, Miebo 
pizu :ul50.korún, prardide českých a kátičb 
u 50 korún ••• 

Zdá sa, i e som naoZ141 v cudzine ••• Ako kedysi 
sme chodili jednotlivo alebo kole kt ime na Zá
pad s kuframi plnými prot'lantu, tak M) teraz 
pôjdeme na západ od na§lch hranic, Mie so slo
venskými korunami. Lenie, kto nám Jeh Y,Jme
nft Pozriem do zmenárni, menia rletko, okrem 
Sk. •• Hlamá vec, ie dohoda o colnej únii plati ••• 
Spomienky sú niekedy veľmi dotieravé, id zlo
myseľné ••• Má to tielko vlastne nejaký imysel? 
-pýtam sa sám seba. Je to ono, oo sme chceli, 
nedMI/ sa t•ec/ M) inillle rie§lf? 

Nui preč sú zrejme M) časy triumfálnych 
praiských premiér Krútňar, Vzkrlesenf •.• len 
Mo:urt rydrial rletlcy remlúcle a lokot'é tera
pie. Mo:urtot'i patri PnJba ••• ZmlzJo M) Smet• 
nom diYMdlo. A oo nak i YM.fe (v Čechách) túi by 
po kultúre, po umeni, po ~omnom poznani. 
Kedysi tak reálne a plodné, hoci nie bez problé
mov? 

Reálna je zrejme ter14}§ia súčasnosť. Doke
dy? 

A tak som si uvedomil: Áno bol sl v cudzine ••• 
Chválabohu, aspoň na hraniciach panoval 

kľud ••. 

Chválabohu, i e z Prahy stále dostávam 
pozvánky ... 

MARIÁN JURfK 

' • l'· • , l aP"' , • ' .J 

• 3,50 Sk 19. 5. 1993 

Marián Lap~anský a Peter Dvorský- tentokrát ako ďakujúc! umelci... Minister zahraničných vecí SR Jozef Moravčík sa ~rmantne bavil 
s manželkou Petra Dvorského - Martou ..• 

FINÁLE BOLO V GALÉRH 
Na úvod 111 . ~tredoeurópskeho festiva lu 

koncertného umenia v Žiline bolo v salóniku 
ho te la Slovakia stretnutie predstavi teľov hu
dobných rád visegrádskej skupiny (Sloven
sko, Česko, Maďarsko , Poľsko). Hosťom 
podujatia (uskutočnilo sa 26.-27. apríla v Ž i
line ale jeho slávnostné zakľúčenie bolo 
v brat islavskom Mirbachovom pa láci 28. ap
ríla) bola Rakúska hudobná rada , zastúpená 
prof. Wil friedom Scheibom. 

Z Česka repreze ntovala - na miesto prezi
denta ČHR - členka Prezídia ČHR Dr. Jitka 
Bajgárová, z Budapešti prišie l r iadite ľ Inter
art Festiva lcenter Budapest Tamás Kleny
ánszky a generálna tajomníčka MHR Eva 
Csébfalvi, Poľsko reprezentoval Jan Steszew
ski , preziden t Poľskej hudobnej rady a Slo-

MIKUlÁŠ JELÍNEK: 

vensko- výkonný viceprezident Medzinärod
nej hudobnej rady UNESCO (a tiež SHR)
doc. PhDr. Ladislav Mokrý, CSc., ale aj člen 
Prezídia SHR Marián Lapšanský. V Bratisla
ve sa k týmto dvom významným zástupcom 
slovenskej hudby pripoj il - a skvele reprezen
toval preziden t SH R Peter Dvorský. Je len 
pochopi teľné , že nad celou akciou malo zášti
tu Ministerstvo kultúry S R, ktoré- nielen fi
nančne, ale aj morálne - patrónovalo i ni- · 
ciatívu mladej Slovenskej hudobnej rady. 
(Vz ni kl a 26 . n ove m b r a 1992 , za t i aľ 
čo osta t n é hud ob n é r ady "v iseg rád
skej s k u p i n y" s ú , v r aj, ml adšie - čo 
l e n o p á r týždr,ov.) 

Možno sa spýtať, prečo vóbec to to stretn u
tie , načo je tu potrebná "štvorka" kraj ín , pre-

čo nemožno rcprezc ntovai ~ám seba - bez 
účast i okolitých krajín? Pre TA SR na to od
povedal L. Mokrý takto: 

" Skôr, než vstúpime do Európskeho spolo
čenstva, máme preukázať, ako dokážeme spo
lupracovať v regióne. Dokázať to chceme spo
ločnými projektmi visegrádskej skupiny, 
o ktorých sa v Žiline rokovalo. Európska ani 
Medziná ro.dná hudobná rada nemá vel'a ta
kých aktívnych členských krajín, ako sú naše. 
Rátame s tým, že sa presadí mc aj na tomto te
ritóriu , napriklad v takej momentálne doslova 
pálč ivej téme, akou je hudobné školstvo." 

V rozhovore s Petrom Dvorským na recep
cii po koncerte v Mirbachovom paláci som sa 
ho spýta la na jeho názor. Odpovedal: "Stret

(Pokračovanie na 2. str.) 

Necítil som sa nikdy emigrantom ••• 
Keď som sa na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov ako mladý rozhlaso

vý redaktor spoznal s Mikulášom Jelínkom, netušil som, že tento húževnatý a pra
covitý umelec, ktorý ma zaujal šírkou svojich znalostí, rozhľadom v huslistickom 
repertoári a n!ýmä svojím kultivovaným vystupovaním, "zmizne" z našej hudobnej 
scény takmer na štvrťstoročie. Stretnutia a návraty býv!ýú síce radostné, ale ranu 
po "chirurgickom zásahu" nikto nikdy neodstráni. Aj zahojené rany občas bolia ... 

S Mikulášom Jelínkom sa dnes našťastie opäť stretávame. Z jeho tváre žiari ra
dosť a optimizmus, n!ýmä keď mladým ľuďom rozdáva svoje skúsenosti. Je jed
ným z n!ýaktívnejších "emigrantov", ktorí sem chodia predovšetkým pomáhať ... 

Spomienky emigrantov nebývajú radostné. 
Môžeš dnes s odstupom času charakterizovať 

atmosféru , resp. príčiny, vášho odchodu do 
cudziny? 

- Nie je príjemné hovoriť na túto tému. 
No myslím , že nadišiel čas vyjadriť sa k tvojej 
otázke a činím tak po prvý raz verej ne. Po 
skončen í vojny 1949 nastala v našom hudob
nom živote neobyčajne tvorivá a radostná at
mosfé ra. Najmä my mladí sme študovali 
a tvorili s veľkým e lánom a - lo chcem osobit
ne zdôrazniť , v duchu kamarátskej súdržnosti 
sme nast upova li , aby sme preberali štafetu 
slovenského hudobného ume nia z rúk našich 
učiteľov. Veľm i živo si pamiitám na pri ateľ

stvo s konškolá kmi Zdenkom Mikulom, Ber
com Urbancom, Lacom Slovákom, Jan kom 
Z immerom, Jankom Ke ndem, Hansim Al-
brechtom, Ja nkom Skladaným, Mikulášom 
Kresákom, La lom Ne mcom, A lbínom Vrte
Tom, Tiborom Andra~ovanom , z dievčat to 

boli Eva Záleská-Pappová, Zdenka Miillcro
vá-Ziková, Soňa Kresáková, Je la Hodžová
·Medvecká, Marta Országhová-Geeringero
vá a iné. Aj v staršej generácii bol i mnohí, 
ktorí mali pochopenie~ mladými , pomáhali 
a podporovali nás, nechávajúc st ranou všet
ky, v umení tak časté prejavy konkurencie 
a závisti . Podporu sme mali aj na úradoch 
!pOmínam si na záslužnú prácu Dr. J ozefa 
Samku na povereníctve kultúry, ktorý sa 
chystal vysielať mladých slovenských hudob
níkov na štúdiá do zahran ič ia , aj do USA. 
Koniec demokracie v r. 1948 akoby šmahom 
od základu zmenil situáiiiu. Nastalo obdobie 
- dovoľ , aby som ho takto nazval - podrýva
nia charakteru ľudí , vedomého donucovania 
"priznať farbu", čo zname nalo: buď ideš s na
mi , alebo si proti ná m. Nejdem opisovať vše
obecne známy vývoj, chcem iba znázorniť , 
ako sa na poli inštrumentálneho ume nia po-

(Pokračovanie na 3. str.) J elfnek počas Interpretačného kurzu v Žiline 
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(Dokončenie z l. str.) 

nutie opät' potvrdilo o. i. to, že sme jedným 
z kultúrnych centier Európy. Sme príliš 
skromní, ale ak už niečo robíme, dá me do to
ho kus spontaneity. Z umeleckého hľadiska 
sme chceli na slávnostnom zakl'účení stretnu
tia hudobných rád predstavil' čo len ZOI>ár 
umelcov, ktori nás reprezentujú vo vete. Do 
1- 2 mesiacov by sme radi pripravili projekt , 
na ktorom by sa podiel'ali viacerí slovenskí 
i zahraniční interpreti špičkovej kvality. Bola 
by to skvelá reprezentácia Slovenska, ako 
usporiadateľskej krajiny podobnej akcie - ale 
i platforma na konkrétnu umeleckú spoluprá
cu visegrádskej štvorky. Cenné poznatky 
o činnosti Ra kúskej hudobnej rady nám dal 
náš host' prof. W. Scheib. J eho účast' si cením 

ximálnu podporu Slovenskej hudobnej rade, 
nadšen í jej agilnost'ou i vzornou reprezentá
ciou pred tu pritomným svetom. A le medzi 
hosťami ko ncertu sme videli i veľvyslancov 
a zástupcov kraj ín na naj vyššej úrovni , boli tu 
predstavitelia nášho odborné ho školstva , 
agentú r , SHF , VSMU atď. Bolo i čo počúvať . 
Na úvod to bol Peter Lipa , náš popredný 
jazzový spevák , ktorého sprevád zal kl avirista 
Boris Urbásek z Ostravy. V ich spoločnom 

podaní sme si vypočul i slovenskú skladbu 
Schodiskový diplomat a dve jazzové " klasi
ky": Nature Boy a Moani 'n , teda baladu 
i sk ladbu v štýle blues. s perfektnou a virtuóz
nou improvizáciou. T o, že Peter Lipa je v sú
časnosti striedavo na prvých p iat ich miestach 
euró pskych jazzových vo kalistov (vlani sko n
čil a ko trc t1 !). mu da lo oprávnenie, aby o tvo
ril koncert na jpozoruhodnejš ích osobností 

Za duchovnou potravou prišiel s menším meškaním aj generálny biskup SECAV Pavol Uhor
skay, ktorého v reprezentačných priestoroch Mirbachovho paláca privítal " hudobný prezi
dent" ... 

i preto, lebo s Rakúskom nás spájajú úzke su
sed ké styky, ale aj kus spoločnej histórie či 
blízkosť kultúr. Spolupráca visegrádskej sku
piny hudobných rád nadväzuje na príklad 
škandinávskych krajín , združených v NO
MUS. Chceme nadviazal' kontakty nielen 
s ná rodnými hudobnými radami našich naj
bližších susedov, ale aj s medzivládnymi orga
nizáciami." 

SLOVAK MUSIC COUNCIL je teda na 
začiatku svojej činnost i - plne j elánu a no
vých perspekt ív. Bodaj by nebola len papie
rovou organizáciou, ale prospela in iciatívam , 
ktoré naša postcnkávajúca hudo bná kultúra 
ako celo k potrebuje. Neuzatvárať sa do seba 
- to by malo byť hlav né heslo ma lých, resp. 
novovzniknutých , cmancipovaných štátov 
i národov. Slovensko má skvelú polo hu na IO, 
aby bo lo sku točným centro m visegrádskej 
skupiny aj na poli hudby, aby spolu so svojimi 
partnermi na poli hudobných rád vstúpi lo do 
po vedomia kultúrne j Európy, a ko s íce ma lý, 
no významný partne r. 

Priznám, že som bola hrdá na výbornú or
ganizáciu celého záverečného podujatia, na 
ktoré prišla diplo matická špička a štátna rc

. prezentácia Slovenska . kde sme vide li poslan
cov i zástupcov agent úr a ku lt úrnych inštitúcií 
- od nás i zo zahraničia . Mirbachov palác bol 
v podvečer 28. apríla plný významných hosti. 
Spomeniem čo len ministra zahraničných vecí 
SR J . Moravčíka, štátneho tajomníka MK SR 
Romana Zelenaya , ktorí - obaja - sl'úbili ma-
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našej hudobnej interpretácie. Po ňom hral vo 
výbornej forme Marián Lapšanský Suchoňo
vu Malú suitu s passacagliou a Griegove Ly
rické kusy. 

S trochu väčším odstupo m od posledného 
počutia M. Lapšanského som si uvedomi la , 
aká silná osobnosť v ňom vyrástla , ako sa vie 
za kti v izovať pri špičkovej akcii, kol'kú silu 
emocional ity vlo ží raz do baladicko-rustikál
ncj partitúry, inokedy do sk ladbičiek (prav
da , akých iažkých!) supcrromantického štý· 
lu . 

Peter Dvorský sa síce ospravedlňoval za ná
hlu ind ispozíciu - pretože je stále zodpoved
ný a citlivý u mele~: - ale nemusel. Čaro je ho 
osobnosti , sila výrazu, kto rou prekoná akč

ko l'vc k zábrany svoje j psychiky pred vystúpe
ním , plné vloženie spcvákovho tc";Jpcra mcn
tu i emocionality do výkonu slávnostný ko n
cert vygradovali. P. Dvorský zaspieval dve 
canzonetty od Paola Tostiho a Ernesta de C ur
tisa. Malé , ale náročné ... Sprevádzal ho M. 
Lapšanský. 

V uvoľnenej atmosfčrc po ko ncerte sa 
dobre diskutovalo nášmu hudobnému "prezi
dentovi", o kto rého sa uchádzali mno hé "po
li tické" hlavy. Darmo , poli tika plynie, mení 
sa - ale osobnosti ume nia zostávajú . Rovna
ko ich čaro a sila výpovede. Bodaj by obe 
vlastnosti Pe tra Dvorskčho pomohli našej 
kultúre! 

TERÉZIA URSÍNYOV Á 
Snímky: PETER BRENKUS 

Pred otvorením festivalu adekvátnu atmosféru na Mariánskom námestí vytváral Brass Quin· 
tet z Ko~íc. 

v 

Festival mladých v Ziline 
V dňoch 26. apríla- l . mája 1993 uskutoč

nil sa v žilinskom do me ume nia FAT RA 11 1. 
stredoeurópsky festival koncertného umenia. 
Festival zorganizoval Spolo k koncertných 
umelcov pri SH Ú pod záštito u Minister!tlva 
kultúry SR v spo lupráci so Státnym ko mor
ným o rchestro m v Ž iline, Slovenským rozhla
som, Slovenskou televízio u, Umelecko u 
agentúrou Slovko ncert , R akúskym veľvysla
nectvo m v Bratislave a Veľvys lanectvom 
SRN v Bratislave. 

V priebehu festivalu vystúpili mlad í umelci 
okrem poriadatcfskej krajiny z Čiech , Rakú~
ka , Nemecka, Ho landska , C ho rvátska , Poľ
ska , Maďarska , Talianska . Počas festivalu 
usk utočn i li sa viaceré pracovné stretnu tia: 

Stretnutie predstaviteľov hudobných rád (pí· 
šcmc o ňom na str. 1}. Seminár .. Nie ktoré 
aspekty výu ky komornej hry na ko nzervató· 
riách a základných umeleckých školách" 
(usporiadateľ Slovenská hudobná spoloč· 
nosť) a seminá r "Aktuálne problémy hudob
nej kritiky a publicistiky". K hodno te niu fes
tivalu sa pod robne vráti me v č. 12 a k seminá
ru o hudobnej kritike a publicistike v letno m 
dvo jčís le 13- 14. 

Na záver festivalu udelili prítomní hudobní 
kritici Cenu kritiky holandskčmu duu Frank 
van de Laar (klavír ) - Larissa Groneveld 
(violončelo) . 

Text a snímky ·mJ· 

Festival otvorU Dr. Ivan Izakovič, riaditeľ SUKK Ministerstva kultúry S R a Marián Lapšan
ský, predseda Spolku koncertných umelcov. 

V minulom čís le HŽ sme priniesli informá
ciu o úspechoch našich mladých akordeonis
tov na medzinárodnej sút'aži v Dá nsku . Boli 
to, až na jedného, poslucháči bratislavského 
kon1-ervatória z triedy prof. Tibora Rácza, 
lf.torý bol aj iniciátorom založenia metodické
ho centra pre a kordeón a hudobnú výc 
pôsobiacom pri Konzervatóriu v B atis 
Už v minulom roku sa v rámci ht et 
kého centra uskutočnili a r é kur-
zy pre klávesov a o roku sa 
koná medzin o eónový festival. 
O pýtali kordeonistu Tibora 
Rác era e a činnost' metodického 

j na jeho najbližšie aktivity ... 
odické centrum pre ako rdeón a hu

dobnú výchovu pôsobí pri ko nze rvatóriu už 
dva roky; jeho snaho u je sprístupni ť sloven
ským pedagógom , študentom , žiakom Z US 
a inte rpretom naj novšie výsledky v oblasti 
akordeónovej pedagogiky a i nterpretačnčho 
umenia v celej Európe. Poriadame rôzne od
borné prednášky, semináre , majstrovské kur
zy i koncerty , ktoré umožňujú získať dosta
točný prehľad o všetko m, čo sa v akordconis
tike mo mentálne deje . Záuje mcom môžeme 
poskytnúť aj no tové materiály z medzinárod
nej ponuky, nakoľko spolupracujeme s ume
leckými školami v celej Európe, usporadúva
me výstavy akordeónovej literatúry , na hrá
vok , plánujeme aj prezentáciu majstrovských 
nástro jov, ž iaľ , pre väčšinu našich záujemcov 
z fi nančných dôvodov neprístupn ých. Brali· 
slavské me todické centrum je členom Med zi
národnej asociácie akordeonistov so s ídlo m 
vo Viedni, ktorá je jedn ým z č lenov Med zi
národnej hudobnej rady UNESCO. V rámci 
asociácie chceme propagovať a dosta i do me
d zinárodné ho povedo mia slovenskú akordc
ó novú školu . V roku. 1992 sme uspo ri adali 

l . majstrovské kurzy, na ktorých sa zúčast ni

lo takmer sedeml\'at fr~-.ntantov z ôs
mich krajíns o .. J! a od 21. mája do 
l . júna usk ' e zinárodn ý ako rdeó no-
v ' ~1 , 10 súčasťou bude seminár -

· zinárodno u Ll časťou - s ťažiskom na 
anic v oblasti komo rnej a o rchcstrál-

1 j hudby. V rá mci fe~tivalu pripravujeme 
štyri akordeónové ko ncerty a usporiadame aj 
d va koncerty v R akúsku . Spoluusporiadatef· 
mi sú totiž o kre m našich kultúrnych inštitúcií 
aj Rakúske a Maďarské kultúrne stredisko. 
Samozrejme, že podujatia sú prístupné pre 
všetkých záujemcov, či už sa jedná o koncer
ty , kto ré budú v Klariskách a Humme lovom 
múzeu, ale poslucháči môžu prísť i na odbor
ný seminár do priesto rov bratislavského ko n
zervatória. 

Sme radi, že z mno hých - donedávna ešte 
roztrieštených akti vít v oblasti a kordeonisti
ky , sa na Slovensku v poslednej dobe vytvoril 
jeden nový inšpiratívny konku renčný pries
tor , kto rý nám o tvára široké perspektívy 
a nabáda nás pracovať ešte kvalitnejšie. Tak 
sa popri medzinárodných podujatiach brati 
slavského metod ického centra , z dlhoročnej 

vzájomnej profesio nálnej úcty a úp rimné ho 
pr iateľstva moj ich ko legov V. Čuchrana a R. 
Káko niho zrodila myšlienka usporiadať po
dobné stretnutia ume lcov, pedagógov a štu
de ntov aj v Košiciach , s o rie ntáciou na výcho
doeurópsku bajanovú kultúru . Tieto ume lec
ké ideály košických uspori adate l'o v našli 
úrodnú pôdu a adekvá tne uplatnenie aj na 
VSMU v Bratislave . Tým dosta lo naše na
smerovanie na západoeurópsku akordeónovú 
tradíciu nové možnosti konfrontácie s inými 
pohľadmi , čo dáva o bom stranám dostato k 
impulzov pre ich ďalší umelecko-pedagogic
ký rozvoj . -H-



OSOBNOSŤ 

Necitilsom sa nikdy emigrantom ... 
(Dokončenie z l. str.) 
súvali kritériá : vedome sa potláčala emanci
pačná aktivita našich mladých , naproti tomu 
sa sem volali noví l'udia - nie vždy naj kvalifi
kovane jší - kto rým sa poskytovali všetky 
možné výhody (napr. byty) a umelecké mož
nosti , ktoré sa mnohým z nás odopierali -
mne konkrétne tak. že som a j s rodinou zostal 

Jelínek pri prednáške 

10 rokov bez bytu! Je jasné, že staršia gene rá
cia koncertných umelcov a pedagógov bola 
často nútená neči n ne sa pr izerať tejto "politi
ke", keď si chcela ako-tak zachovať svoje po
zície. Ak ešte pri rátaš známy fakt centralizo
vanej o rganizácie koncertného života v na
šom štáte, najmä smerom k možnostiam 
uplatňovania sa na pódiách v cudzine (vtedy 
ani Slovkoncert , ani Opus a podobné organi 
zácie na Slovensku ne)estvovali) , vieš si pred
stav i ť , ako jedna celá generácia našich talen
tovaných l'udí buď bojovala pro ti "veterným 
mlynom", resp. prepadla stagnácii a apatii 
a prestala pracovať . Kto z koncertných umel
cov mal príleži tosť alebo odvahu , opustil 
vlasť . Z lý stav nášho koncertného umenia ne
môže zakryť žiaden štatistický výpočet z'á
jazdov a koncertov určitých súborov , aby sa 
presvedčil o opaku. V mojom prípade išlo 
na dôvažok ešte o vykonštruovaný pokus, 
urobi ť zo m1'ía .. veľazradcu" a "nepriate l'a so
cializmu", čo som si spo lu s manželkou odnie
sol väzením a pobytom v tábore nútene j prá
ce. Chceme však pre spravodlivosť vyzdvi h
núť pomoc a pod poru mnohých , kto rí napriek 
tomu, že boli nie kedy v dô ležitej funkci i, p re
javovali nám solidaritu a pomáhali , Z<\ čo som 
im zo srdca povďačný . 

Ako ťa prijala nová vlasť? Kde všade ste tr 
i tvoja manželka pôsobili? 

- Vlasť má človek iba jednu. No môžem 
povedať, že nás všade prijímali s najväčšou 
ochotou a s porozumením . Ťažké bolo iba 
privykať si k spôsobu života v demokracii , 
kde hodno ty, požiadavky, práva a povinnosti 
človeka sa nám javili často diametrálne odliš
né od toho, na čom sme boli zvyknutí v ko
munizme. D nešná situácia na Slovensku po 
zvrhnutí totality mi živo pripomína naše poci
ty, keď sme prišli na západ. Ukázalo sa, že 
keď človek verí v slobodu , keď hľad í s opti
mizmom na život , vtedy nachádza v sebe sily, 

o kto rých sa mu možno ani nesnívalo, aby 
prekonal mnohé ťažkosti a krízy v nových po
me roch. To to mOJ e š(astné založenie bolo zá
kladom k neobyčaj nému rozletu - odrazu sa 
nám všetko darilo, no nič sme nedostali po
hodlne. Ľudia sú všade rovnakí , no tam posu
dzujú človeka podl'a je ho schopností a úsilia, 
každé miesto si musíš obhájiť prácou, nestačí 
robi ť dobrý dojem , treba si získať rešpe kt 
a autoritu vlastnosťami , ktoré mi vo vlasti 
predtým skô r prekážali. Moja manželka , kto
rá bola dlhoročnou členkou Slovenskej filhar-

. mónie, uplatnila sa v cudzine ako huslistka 
v symfo nických orchestroch a ako pedagóg na 
hudo bných školách všade, kde som sám pôso
bil. J a som po prechodnom angažmán v Saar
briickene (konc.' majster v rozhlase) a dvoj
ročnom pobyte v Štokholme (konc. majster 
vo švédskom rozhlase) zakotvil v Kolíne nad 
R ýnom, kde som si našiel akýsi náhradný do
mov. Viac ako 23 rokov som bol koncertným 
majstrom v tradičnom a ptvotriednom " Giir
zenich-Orchestri" . Popri hlavnom zamestna
ní som pokračoval v sólistickej činnosti , 

hrával som vel'ké koncerty s orchestrom a so
nátové recitály. Postupom času sa aj v Ne
mecku , tak ako predtým na Slovensku, 
vykryštalizoval môj vzťah k pedagogike . 
M'yslím si, že mám vyvinutý zmysel pre po-
chopenie potrieb mladých ľudí. 

Po páde totality si patril k prvým, ktorí sa 
, vrátili do starej vlasti. Patríš k najaktívnejším 
"emigrantom", ktorí ponúkli svoje služby 
a skúsenosti. Už pred tromi rokmi si vystupo
val na interpretačnom seminári SHS v Žiline, 
vlani v Piešťanoch. Prečo to. robíš? 

- Z toho , čo som povedal vyššie, vyplýva 
aj odpoveď na túto otázku. Patrím k l'uďom , 
kto rí sa vždy usilujú vyrovnať s reálnou situ
áciou a aj v ťažkých chvíľach života zachová
vať si svoj optimizmus a idealistické zmýšl'a-
nie. Preto som nepatril k tým emigrantom , 
ktorí opustili vlasť a po tom chodili do Kittsee 

alebo Wolfsthalu plakať pri pohľade na brati
slavský h rad. Nedúfal som v návrat. No keď 
sa nečakane zrútil svet komunizmu , tak -
priznávam , že prvý raz v živote - som pocítil , 
aké putá ma viažu k starej , teraz zase slobod
nej vlasti. A keďže mám šťastie byť nezávislý 
- som penzista - prichádzam na Slovensko 
bez ctižiadosti získať honor alebo pozície. 
Moje služby sa obracajú na každého, ktorý je 
ocho tný ich prij ať. Snažím sa využívať prepo
jenie záujmu a lásky k hudobnému dianiu vo 
svojej domovine s odstupom , ktorý som zís
ka l v cudzine a ktorý mi umožňuje objektivitu 
v zmýšľaní a konaní. Mimochodom, okrem 
tebou spomínanej aktivity účinkujem aj pra
videlne na VŠMU v Bratislave a tento rok 
som bol po d ruhý raz pozvaný ako docent na 
medzinárodné interpretačné kurzy do Pieš
ťan . 

Aktívne funguješ v slovenskej ná rodnej 
sekcii EST A. Aké sú perspektívy tejto činnosti 
a našej účasti v svetovej organizácii? 

- Môžem s radosťou konštatovať, že naša 
sekcia - i keď ešte mladá - sa rozvíja . Veľmi 
dúfam, že napriek ťažkým časom nestratí na 
aktivite . Máme za sebou už d ruhý národný 
kongres. Jeho hlavným cieľom bolo obozná
miť našich uči teľov-s láčikárov z celého Slo
venska s novŠÍiľl i metóda mi vyučovania , kto
ré vzni kali postupne za posledných 20-25 ro
kov. V cudzine spôsobi li prevrat v husľovej 

pedagogike. Podarilo sa mi získať význam
ných prednášateľov z Nemecka a Švajčiarska 
a ohlas u našich učiteľov bol ve ľmi pozitívny. 
Aj v medzinárodných grémiách je aktivita na
šej slovenske j sekcie známa a pozitívne hod
notená. Svedčí o tom uznanie , kto ré nám pre
javili jednak vo forme finančnej podpory za 
rok 1991- 92, jednak tým, že pozvali doc. J á
na Albrechta do Švédska ako prednáša teľa na 
ce loeurópsky kongres, ďalej doc. Petra Mi
chalicu, nášho prezidenta do Lille . Sám som 

bo l. vlani zvole~ ý do S--členného európskeho 
predsedníctva, prof. Karlíkovú z bratislav
ského konzervató ria pozvali na európske 
sympózium Suzukiho spoločnosti do Ne mec
ka, doc. Mariána Lapšanského teraz na spo
ločný nemecký kongres ESTA a EPTA (aso
ciácia pianistov), z ktorého sme sa práve vrá
tili a kde sme nadviazali užitočné styky so za
hraničnými pedagógmi a umelcami. Myslím, 
že s takým hodnotením našej sekcie na eu
rópskom fó re môžeme byť spokojní. No ja 
ešte nie som spokojný: ak chceme aj naďalej 
rozvíjať naše styky v cudzine, musíme dbať , 
aby ťažisko našej činnosti. bolo tu doma . 
Naším cieľom musí ' byť , získať všetkých na
šich učite l'ov - či pôsobia na základných 

umeleckých školách , konzervató riách , alebo 
na VŠMU , pre spoluprácu , bez ohľadu na to , 
aký zastávajú smer či metódu vo svojej práci. 
Naším cie l'om je preto pestovanie úzkej spo- · 
lupráce pomocou otvoreného , demokraticky 
vedeného dialógu v duchu to lerancie a pria
teľstva , a to jedine v záujme mladej generácie 
hudobníkov. Za nami sto jí celoeurópska or
ganizácia , ktorá spolu so sesterskými asociá
ciami ASTA (U.S.A.) , JASTA (Japonsko) 
a A UST A (Austrália) pracuje v demokratic
kom duchu' na rozvoji pedagogiky. Hlavným 
ziskom bude pre každého učiteľa vedomie 
vlastnej dôležitosti, potrebnosti, a teda spo
kojnosť, kto ré sa prenesú na j eho zverencov. 

Keď som"nedávno v Dolnej Krupej sledoval 
váš medzinárodný seminár, napadla ma otáz
ka: ako by si charakterizoval stav slovenskej 
a zahraničnej profesionálnej husľovej pedago-
~k~ • 

- Komplexná o tázka , ktorá si vyžaduje 
komplexnú odpoveď. Jednoznačne chcem 
zdôrazniť, že naša slovenská husľová a, samo
zryjme, aj čelová pedagogika sa niele nže ne
musí schovávať , ale obstojí v porovnaní s cu
dzinou nadmieru úspešne. Dovol' mi uviesť 
hl,avné kritériá, kto r.é považujem za rozhodu-

JUCe pre vysokú úroveň našich s láči károv, 
a teda za dôkaz kvality našich učiteľov. Slo
vensko má výhodnú zemepisnú polohu , súc· 
obklopené hudobne vyspelými národmi s veľ
kou tradíciou ako sú Cesi, Rakúšania , Maďa
ri , Poliaci. Disponujeme bohatou tradíciou 
ľudovej hudby a spevu, vnímavosťou .pre 
umenie a nappkon dobre o rganizovaným hu
dobným šRolstvom, kto ré sa aspoň vposled
nom období vyhýbalo škodlivému tre ndu čas
tých reforiem. Predovšetkým pre mladého 
hudobníka tak dôležitý stredný stupeň - naše 
konzervatóriá - zaručujú vysokou úrovňou 
svoje j výuky a pevnou organizovanosťou , že 
mladý hudobník dostáva vyborný základný 
výcvik vo vekovom období , ktoré považujem 
za rozhodujúce pre prípravu na profesionali
tu . Keď mám z toho to uhla porovnať situáciu , 
napr. s Nemeckom, vidíme, že tam práve 
chýba pre myslené riešenie štruktúry stredné
ho stupňa hudobného ško lstva. Dôvodom je, 
že v dôsledku decentralizácie umenia a škol
stva na krajiny (spolkové ministerstvá škol
stva alebo kultúry nejestvujú) , základné hu
dobné školy - pokiaľ nie sú privátne - sú ve
dené komúnami , vysoké ško ly patria k raji
nám. Pre stupeň , kto rý u nás predstavujú 
konzervatóriá, chýba "zamestnávateľ", kto rý 
by bol pr íslušný pre verejné dotácie, bez kto
rých kultúra existovať nemôže. Tým sa stáva, 
že všetko , čo je talentované a kvalitné, či h o
voríme o učiteľoch alebo žiakoch, sa tlačí na 
vysoké ško ly, kde pedagógovia sú svoj ím šta
tútom štátnych nevypovedateľných "úradní
kov" doživotne zaiste ní a štúdium zase je 
zdarma. Základné hudobné ško ly trpia chm
p ickým nedostatkom kvalitných p edagógov 

(vysoké úväzky , neatraktívne platy) , kto rí 
radšej odchádzajú do orchestrov. Tieto sú 
v Nemecku dobre vybavené ('>rostriedkami 
ako obje kty prestíže miest. A tak nachádza
me často situáciu , že zle pripravený absolvent 
základnej hudobnej školy nemá možnosť na
právať svoje nedostatky zavčasu , kým ešte 

' 

neprišiel do styku s tvrdými požiadavkami , 
ktoré sa kladú na vysokoškoláka pred nástu
·pom do profesie. Takto sa uplatňujú iba ozaj 
mimoriadne talentovaní a chýba širšia zá
kladňa solídne vychovaných , spol'ahlivo hra
júcich inštrumentalistov - Nemcov, čo pod
poruj e obrovský príliv výborných cudzincov, 
kto rí doma nemajú príležitosť na uplatne nie 

(napr. Američania, Japonci, teraz Rusi!). 
Rozvádzam tento problém preto tak obšírne, 
že chcem upozorniť , aby sme v našich nových 
demokratických pome roch venovali zvýšenú 
pozornosť hudobnému školstvu , jeho štruk
túre a aj zme nám, ktoré nastanú aj u nás v dô-

sledku prepojenosti o blasti kultúry k vývoju 
hospodárstva . Moja .rada· by bola na základe 
mojich skúsenosti . dóma a v cudzi ne: 
a) venovať vel'kú ~tarostlivosť zachovaniu zá
kladných ume lecký.ch škô l; b) neoklieštiť 

možnosti a širokú pôsobnosť konzervatórií ; 
c) zaist i ť dômysle nú spoluprácu medzi kon
zervatóriami a VŠMU , event . rozmýšľať o no
vých, efektívnych formách ich štrukturálnej 
náväznosti , napr. p ri výuke pedagógov; d) vy
užívať všetky dostupné možnosti medziná
rodnej výmeny a in formácií na poli pedago
gickom , k čomu sa ·rada pripojí aj · qaša 
ESTA . 

Čo vedia o slovenskej hudb~ v Nemecku, 
alebo napríklad aj inde? A čo treba urobit pre 
naše "hudobné zviditeľnenie~ ' v Európe? 

" ' 

- Vie sa už dosť-o nás vo sve te, ' no ne
myslím, že "zviditeľne.nie" je proces jedno
stranny, ale podliéha mnohostrannému vývo- ' 
ju . Musíme Ši ďalej ~uvedomiť , že aj v umení 
platí zákon investícií, reklamy, spoľahlivosti , 
vytrvalej · aktivity a kvality. Nespoliehajme 
sa, že štát , agentúra , vedenie ško ly alebo spo
lok nám niečo "zorganiz!lje": chyťme sa kaž
dý osobne, individuálne iniciatívy, získavaj 
me si známosti a priateľov v cudzine, buďme 
privátnymi "podnikateľm i" s " tovarom" Slo
venská hudba - aby som sa vyjadril moderne. 

· Pozoroval som po celé roky pobytu v cud~ine, 
že slovenskí hudobn íci-emigra nti poväčšine 
boli , aj sú dobrými poslami v smere rozširo
vania objekt ívnych a pozitívnych in formácií 
o našej hudobnej kultúre . 

Cítiš sa byť ešte emigrantom? 

- Necítil som sa nikdy e migrantom . Emig
roval som iba z pút totality, aby som sa oslo
bodil od toho , čo mi prekážalo prej avi,ť sa ako 
hudobník integrálne prináležiaci k ume lecké-\ .. 
mu svetu Slovenska. Preto ne mám ťažkosti ~ 
cítiť sa dnes na Slovensku doma. ~ 

' . ' ....... ': 
Pripravil : MARIAN J URIK , \ . 

Snímky: a utor 

\>: 
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Záber z 2. obrazu - Hodina temnôt : Miriam Kováčová a Petr Tománek . Autor ďakujúci dirigentovi Pavlovi Procházkovi a ostatným realizátorom. 

T ak teda máme ďalšiu slovenskú šp e
cia litu . Pribudla d o radu ume leckých 

re flexií, ktoré (a j) v epite tách zdôraziíujú 
svoju ná rodnú príslušnosť. Je to už akýsi znak 
doby ... Nehovoriac o "odk lfnan í" takmer za
budnu tých fori em, reliktov sakrálneho dedič
stva . (Akoby autorov súčasnosť náhle zobudi
la k viere.) 

Zeljenkove Slovenské pašie , ktorým bol pri 
súde ný (oprávnene a prilie havo) titul Syn člo
veka, mali slávnostnú (s prítomnosťou pána 
p reziden ta a predstaviterov politického živo
ta) pre mié ru 25. marca na sympatickej ko
m ornej scé ne SĽUKu . A práve táto inštitúcia 
je mecénom, č i - lepšie povedané, objedná
vateľom kompozície (pašie ... odháňam do
biedzavé my.5/ienky, vedúce k analógiám ... 
opakujem: ,,slo venská špecialita", ktorá nemá 
evokovať nadčasovú a hlavne nadpriestorovú 
sakrálnu odovzdanosť autorských projektov 
typu Schiitza, Bacha alebo Pendereckého .. .) 
Zuzana Lengová a Mária Farkašová sú autor
kami scenára a libre ta. To je skoncipované 
a vystavané umne, p rofesionálne- a v ncpo-

sledno m rade , ako potvrdzuje komple tný vý
sledok - inšpiratívne. Zeljenka dostal námet 
a vytipované fo lkló rne pramene (neobmc
dzuj úce sa na striktné stanovenie určitého re
giónu ; mal k dispozícii " vzorky" prakticky zo 
vše tkých kútov Slovenska); získal tak kontú
ry, ktoré mal možnosť podľa vôle a fan tázie 
hudobne naplniť i duchovne nasýtiť . Pôdorys 
vytvára päť častí s troma obrazmi ( l. Pastier, 
2. Hodina temnôt , 3. Ukrižuj ho), s úvodno u 
Evokáciou a záverečnou Codou. Osnovou 
a "dejovou" výstužou je- a kože ináč - evan
je lium - tlmočené a prebásnené Milano m Rú
rusom (skvelá voľba). A už prichádza k slovu 
skladateľ a ďalší realizátori. Zeljenka nic je 
novicom ani v oblasti orato riá lne j tvorby , ani 
v teriró riách folkló ru. Ide uňho o nový prvo k 
v zm ysle spôsobu prepo jc r , skÍbenia č i , 
syntezy, t l močen ia novotvar . Prvý pohľad 
azda napovedá, že by sa ma l sta t' akýsi zázrak 

Snímka: V. Ande r 

MUSICA PROF ANA 
v podo be insitne sfarbe né ho rezultátu (tre
bárs v duchu paschovské ho poňatia), vzápätí 
nás však p riebeh ko mpozíc ie presvedčí , že 
k o mylom , či este tickým zámenám a "zra
dám" nepríde. 

Od samé ho začiatku Zeljenka rozohráva 
v p ria m márnotra tných dávkach - epizódy 
v bizarných hudobných situáciách . Na h udbe 
o ra tó ria ef time, že bolo vytvorené jedným dy
cho m, jednotným ťahom. Napriek vonkajšej 
rôznorodosti ,.po užitého" materiá lu má p re
svedčivosť syntakt ickej p repojenosti , vnútor-

. nej zom knutosti . 

Jed en z najpôsobivcjš ích hudobných im
pulzov expo nuje au to r už v úvode , v krásne j 
freske, plačkách (" .. . synu môj . .. "). Imponu
jú nielen vonkajš ím neopakovateľným pôva
bo m , a le aj silo u mo me ntu , ktorý vlastne 
prcdznamenáva celý m yšlie nkový priebe h , 
vnútorný nábo j . Už pri týchto počiatočných 
sekvenciách pocho píme, kde sa reálne nachá
d zame: nie v duchovnom , teologicky stráže
nom a určovanom svete, a le v zónach člove
ka . Hriešne ho smrteľníka , ktorý si vo svojej 
slabej samoľúbosti dokáže uvedom iť dočas
nosť vlastného prebývania. Zeljenka nás ne
cháva počuť nariekať ženu-matku. Bytosť , nie 
m ýtus. Jej žiaľ nic je glori fikácia- je to gejzír 
bolesti a pre trpe ného poznania (počujeme 
autorov vzlyk nad sebou samým ... ). V tomto 
úseku je zakotvený .,le itmo tív" ďalšieho prie
beh u pašií , materia lizovaný do lapidá rnej 
štruktúry descendcnčných in te rvalových kro
kov (prízn ačnú aj pre "mimofolk ló rnu" reč 
elegické ho Zeljenku) . 

V určitých úsekoch projektu môžeme na
dobudnúť dojem ste reotypu. Dej prebieha 
v tlmenej výrazovej amplitúde. pre rušovaný 

je le n náznakmi dramatického zvlnenia . Ten
to fakt azda znásobuje scénická akcia, ch ví
ľami sa doslova topiaca v klišé postupoch , 
v gcstickcj mo no tó nnosti , "opozeraných" po
hybových situáciách. Dramatický vrcho l po 
staticky a meditatívne ladených úsekoch sa 
rozohrá v 3. obraze (Ukrižuj ho!) , p riam 
v kultickom víre, nasýtenom atavistickou váš
ňou , rudime ntárnou d ynamikou. Je reminis
cencio u na akýsi pohanský rituál ( Kristovi 
vysmievači v secco zboroch " nliVaríme, nava
ríme čierneho piva") . 

Myslím si, že k najsi lnejším- ako kom po
zičným , tak i interpretačným segme ntom die-· 
la patri a zborové úseky. T u sa autor uvoľňuje 
do mim o riad ne fan tazij ných vertikálnych sú
vislostí, harmonickej rafinovanosti až hý
ri vosti. Napriek " konvc ncional izova ným" 
zvodom a návodo m , kto ré sa mu v piesňach 
po núkajú siaha po nových , o riginálnych har
monických tvaroch i postupoch ( napr. in
verzne posadený mužský zbor vo funébrc "Už 

1 idem do hrobu" , alebo ženské zbory s apárt-
nými zvukovými tvarmi). 

V meditácii na Golgote a lebo v uspávanke 
v 2. obraze možno odhaliť ďalšiu z charakte
ristických čŕt - zvláštnu symboliku p revtelenú 
do pólov rem iniscencia - anticipácia. Tento 
moment zvýrazňuje istú plastickosť v celko
vom dramaturgicko m ustrojen í pašií. 

Napokon sa pribl ižujem k najpríťažlivcjšcj 
zložke kompozície, posúvajúcej ju do pozície 
ne fa lšovaných "slovenských špecialít". J e 
ňou sujetová parale la: príbeh Krista s osu
dom " nášho" , slovenské ho Jánošíka , vrátane 
analógie zrady Judáša a Gajdošíka , prcnaslc
.dovania, týra nia a napoko n smrt i. V te jto 
paralele spočíva po inta vypoveda ného. Je to 
- vlastne veľmi jednoduchý kľúč na dešifrova
nie celé ho príbehu o údeloch sm rteľného Sy
na človeka , videného cez rám Krista dvojjedi
nej bytosti, ncs1kcj životom ťažký kríž. 

Napokon niekoľko viet k celkovej rea lizá
cii. Ako som spomenula, naj pôsobivejšie 
a najvyd arenejšie vyzneli zborové scény vďa
ka pekne prip rave nému a ved enému zborové
mu sl'ukárskemu ansámblu, ktorý disponuje 
kultivovaným prej avom , zvukovou plastici
tou, originá lno u noblesou. Inštrumentálne
mu zoskupeniu SĽUKu "vypomáhalo" spo
ľah livé a vžd y bdelé Moyzesovo kvarteto, 
kto ré ce lkom iste dodalo tejto sekci i inte rpre
tačného apa rátu istotu a profesionálne para
metre. V zostave sólistov rozhodne lepšie ob
stá li ženské úlo hy v štandardných sľukársky 
o rie ntovaných , korektných vokálnych preja
voch . Naprot i to mu sólisti muži zvládli svoje 

Snímka: M. Jurík 

roly sotva obstoj ne a uspokojujúco ... , je to 
škoda . H lavným hudobným lídrom bol Pavol 
Procházka , verný a e rudovaný šírite!' hodnôt 
práve vo folk ló rnych žánroch. Autorom scé
ny bol Miloš Pietor ml. J eho kreácia je pôso
bivá , nápadit á. Za rušivý mo ment považujem 
u rčité nadužívanie kríža ako symbolu , mies
tami pôsobí dosť bezradne a v súvislosti so 
svetskou Zeljenkovou hudbou až samoúčel
ne. Kostýmy stvorila Hana Cigánová a pod 
celý projekt sa ako režisér podpísal J án 
Quittncr. 

T ak teda , - ďalš ia slovenská špecialita je 
tu ... Rozhodne by nebolo spravod livé, keby 
zapadla niekd e do prachu rekvizít. Myslím si, 
že Zeljcnové Slovenské pašie by si zaslúžili 
ďalšie realizačné pok račovania- aj s vylepše
niami. Do kázali by celkom atraktívne repre
zentovať Slovač v b lízkom i vzdialenejšom 
svete. 

L Ý DIA OOHNALOV Á 

Autorka malieb na skle M. Štrompachová 

Na muzikálovej strune 
Pôsobenie viaccrý~o·h age ntúr na 

poli bratislav~keho l..onccrtného 
života rmí woj pozitívny dopad na 
utváranie konkurenčného proStre
dia ~poň v názm1koch. Dramatur
govia inštitúcií sú n úten í premýšľať 
() rôznych formách prezent;ícic 
umenia. skú; af nekonvenčné typy 
programov. Nemožm) však pri tom 
zabúdať - pokiaľ ide\) vokdlny žlí· 
nc r - na kla~ické piesňové recitály. 
obohacujúce a zušfachťujúcc inter· 
prctačný profil ~ólis t ov . Napo ko n . 
kvantum k<)morncj speváckej lite
ratúry o~táva utajené. čo nic je 
dobrým zna kom formovania slo
vcn'>kcj hudobnej ku lt úry . 

Niekdajš í hlavný organizáto r 

brati~lav~kých komorn)ch konccr
tm . mcst~l..é kultúrne ~trcdr~ko. 
hoci bez ú~pcchov bojuje o zvý;c
nú priazeň publika i o prilichavcj;í 
a aku~tickcj~í prbtor ( Kiari~ky ~ú 
tvlášť v 1imc nevľúdne). pokúsilo 
sa 7aéiatkom marca vyboči i z dra
maturgickCJ norm y. Do utorkové· 
ho cyklu sa cl<l~tu l progra m za
svätený hudobno-zähavncj múze . 
Ponuka pod titulom Svetoznáme 
mt lódie z mu7ikálcw, nbsahovn la 
výber z die l prevažne známych 
z niekdajších hmtislavských uvc· 
dcn i. Škoda, že iniciatori projektu 
si nepostavili la tku tmcha vyš~ic 

a nevyužili možnosi roz~r ri i o bwr 
näo;ho náv~tevníka aj o ukoížky 

7 broadwaysk}ch hitov novšieho 
dátumu. ktoré poznáme iha pod la 
mena a chjru . Manko ' tomto 
~men· je u nás velKé. 

Poki:~f ide o formové a oh\ahove 
sprucovanic bloku melódií . bh i ilo 
~a skôr k výchovnému koncertu . 
Autor sprievodného slova Igor Ber· 
gtr , súčasne i klavir ista, konci po· 
val svoj text ako zál..ladné inform <í
cic o danom diele. skladateľovi 
a ukážke . Hudobné čí:;la holi lade
né na ~trunu n<Nalgických SJ'Xlmic
nok na klasikov muzikálu (Loď ko
mediantov, Pobozkaj ma , Katari· 
na, West Side Story, Fidlikant na 
streche, My Fair Lady). z al.. tuäl
ncjš ích au torov odznel ~ j edinej 

u kážke Lloyd Webber. Na úvod \a 
do programu zatúla la aj pi~ň 
Sporting Llfea z čcrno~~kej o pery 
Porgy a Bess. 

Koncertné vý~tupy <,(>Ji~ t ov. 
kombinované s prózou. bol i v he
reckom náznaku rozohnivnné 
v prie~torc. Z trojice in tcrprewv 
J'Ô\<lhil naj~uverénnejšic t)(l~i~ta 
banskobystrického DJGT a St:ít
ncj opery Praha Mikulá~ l)(lboš. 
Bohaté hla~~lVé di~pozícíc mu do· 
vofoval i popri uvoľnenom vystu
povanf dotvárai výrazovú strí111ku 
produkcie . Iva n Ožvát (SND, No
vá scéna) je výborným charaktcm
v)'m predstaviteľom. ~chopn)ln 

na,odii potrebnú a tmo,féru . Ško
da . h· ro1sahmé obmedzenia vo 
vyšSej po lo he mu neumožnili 
dd.tnejšic vygradovai spevácke 
vystupy . Relat ívne s lab~ím člán
kom ~6lbtickeho tria bola :;uhrcta 
Novej 'cény Eliška Horná, limito
vana h lavne po technickej ~tránkc. 

Muzikoílové ~oi rée v chladných 
Klari~k:ích s rcc nepočetné publi· 
k um sotvll zahrialo . bolo aspor1 ntí
makom jednej z cbt. po ktMej sa 
môŽu altc rn:u ívnc programy MKS 
7 ča~u na ča~ po hrai. Ak však chcú 
publ ikum \kutočnc o~lovii. potre
bujú dramaturgickú a intcrpretač
nu i\kru i vhodnCJ\ic prostred ie. 

PA VF: l UNGF:R 



KONCERTY 

február v ŠKO Žilina 
Koncertu 4. februára ~ymbol ickú pečať ne

zvyčajnosti vtisla d ramaturgia, kto rá zvolila 
pre tento veče r spevácky recitál ma nželské ho 
páru , sopranistky Kyoko Kiyamoto (Japon
sko) a barytonistu Christophera Norton-Wel
sha (Veľká Británia). 

Skladby tohoto programu spájala kuriózna 
jednotiaca idea - svet zvierat . S touto myš
lienkou prišli sami interpreti a pod ľa nej ladili 
celú dramaturgiu . Sopra nistka využila mož
nosť kontaktu s obecenstvom s osobným šar-

Kyoko Kiyamoto 

mom. Vo svojom výkone 'bola étericky kreh
ká so zmyslom pre výrazovú veľkorysosť. 
V decentnom prejave Ch. Norton-Welsha ne
chýbala oblosť a kanti lé na , bolo badať vý
raznej šiu zvukovú plasticitu . Sprevádzajúci 
klavirista Ivan Gajan je vyhľadávaným ume
leckým partnerom ; znovu potvrdi l vyváže
nosť svojich interpretačných parametrov 
a aktívne sa podieľa l na spo luvytváraní sym
patickej zvukovej atmosféry. 

Nasledujúci umelecký večer 24. februára 
úvodom zaznel Couperinov ná hrobok od 
Mauricea Ravela. V týchto pôvabných minia
túrach sa podarilo hráčom SKO bri lantne vy
stihnúť plastickú rave lovskú zvukovú f~reb
nosť a výrazovosť melodickej kresby. Usilie 

hudobníkov bolo korunované ich výborným 
výkonom a podporu našli aj u dirigenta Jaro
slava Vodňanského, ktorý vytvoril vhodný 
priestor pre uplat nenie svojho tvorivého nad
hľadu . 

C hristopher Norton - Welsh 
Snímky: a rchív autorky 

Nevšedný zážitok ponúkal huslista Jan To
meš (Svajčiarsko), kto rý si pre svoj u perfekt
nú interpretačnú kreáciu zvolil Koncert pre 
husle a orchester e mol op. 64 Felixa Mendel
ssohna-Bartholdyho. Technicky vybrúsený 
prejav a strhuj úci muzikantský zápal boli 
hlavné parametre, vďaka ktorým iskrivá vir
tuozita a snivá ka nti léna spomínaného diela 
dosiah la p lnohodno tný rozme r. 

Na záver večera zazne la Sch~Jbertova sym
fónia č. 8 h mol Nedokončená. Aj naprie k 
"podsadcnému" tempu sa hráčom podarilo 
sugestívne vystihnúť hlavné črty diela , a tak 
symfónia svojou grandió~nosťou vytvorila 
efektnú bodku za koncertom. 

JANA TARINOVÁ 

Rozospievaný Vranov po šiestykrát 
Vranovské zborové s lávnosti , 6. ročník fes

tivalu s medzinárodnou účasťou ( 19.-21. 
marca) je podujatím , ktoré dokáže príjemne 
prekvapiť nie le n s kutočnosťou , že vô bec exis
tuje (v daných ekonomických podmienkach) , 
ale aj dokona lou o rganizáciou , dobrou dra
maturgiou (menej by bo lo možno viac) 
a hlavne presvedčením , že zborový spev detí 
či dospelých, svetských či nábožensky orien
tovaných spevákov má hlboké ko re ne. Aj 
heslo , ktoré si zvolili na úvod fes tivalu túto 
úvahu potvrdzuje : "Nech nás teda spája to, čo 
je pre ľudí najprirodzenejiie, čo pramení pria
mo zo srdca. Nech nás spája krása spevu, veď 
spev spájal ľudí odjakživa." Organizáto rov, 
inštitúcie, sponzorov i funkcionárov, ktorí 
maj ú zásluhu na úspešnom priebehu slávností 
by bolo treba menovať v d lhom stfpci. Vidi
tcfnou .,dušou" ku lt úry a hudobného života 
je Vilma Kra uspeová, dirigentka Dievčen
ského speváckeho zboru Ozvena z Vranova 
nad Topľou . Potvrdzuje to známe pravidlo , 
že ak sa spojí entuziazmus a schopnosti osob
ností s podporou inštitúcie , akou je v tomto 
prípade Mestské ku ltúrne stredisko a mesto 
Vranov nad Topľou , nie t prekážok . 

Umeleckú a esteticko-výchovnú úroveň 
podujatia by mohli potvrdiť mnohí prítomní 
hostia z Bratislavy aj zahraničia . Scenár festi
valu rozvrhnutý do t roch dní mal premyslenú , 
hoci nahustenú koncepciu. Okrem koncertu 
detského speváckeho zboru z mesta Halle 
a výstavky výtvarných prác žiakov ZUS na té
mu Hudba očami detí , sa uskutočnil i prvý 
deň ešte dva festiva lové koncerty, ktoré bo li 
jadrom celého podujatia . Odborné semináre 
a stretnutia zbormajstrov ga la koncert vo far
skom kostole alebo koncert zborovej ľudovej 
tvorby dopfňal i podujatie , kto ré skutočne bo
lo slávnosťou zborové ho spevu. 

Každý zo zborov si pripravil ná ročný pro
gram, často až nad svoje sily a veľakrát 
zbytočne dlhý. Tak došlo k iste j únave z počú
vania . Nepomohli tomu ani vstupy s progra
mom iného žánru - vystúpe nia Micha lovské
ho akordeónového tri a a malého huslistu 
Stefana Eperješi ho s prof. Annou Ličkovou. 
D ievčenský spevácky zbor O zvena má bo

hatý repertoá r a skúsenosti na vystúpeniach 
aj v zahranič!. Tentokrát zaujal premié rou 

Ľúbostných spevov Z . Mikulu (venované di
rigen tke V. Krauspeovej). Miešaný evanje
lický spev , zbor Mern ík bol p re poslucháčov 
vzhľadom k dramaturg ii objavný (Securis, 
Dvofák, Lowry , Gasto ldi , husitská p.) . Spe
vácky zbor učiteľov Vranovského okresu 
" Domovina" má čo vylepšovať v hlasovej vý
chove , ale odvážili sa aj na zbory I. Zeljenku 
a E. Suchoňa . Záver l . festi valového koncer
tu patril deťom z Halle. Tradíciu , ktorú 
Nemci majú v de tských zboroch, bolo cítiť aj 
na spôsobe spievania, či to te hlasov a in tono
vaní v programe zame ranom na klasiku 
(Händel. Mozart , Liszt , Schubert) , a le aj na 
ľudové detské piesne , aj slovenskú Rege, re
ge. (Zbormaj ~tri zožali zaslúžený obdiv.) 
Mládežnícky spevácky zbor Erata z Hanušo
viec n. Topľou , Miešaný Collegium cantus pa i! 
Dome Matice slovenskej z Banskej Bystrice, 
mali neľahkú pozíciu na koncerte p ri skúse
nom vysokoškolskom zbo re Juve ntus peda
gogica, ktorý pôsobí na Pedagogickej fa kulte 
UPJS v Prešove, pod vede ním zbormajstra 
Igora G regu. Predniesli náročný a dobrý pro
gram: pre mié ru Slovenských ľudových piesní 
Z . Mikulu a Dve východoslovenské zo Zem
plína I. Hrušovské ho, Balady M. Licha rda , 
A. Dvofáka, R. Petroviča , Cajkovského, Ba
diagsa, Giovanelli ho a Gasto ldiho. Vyvrcho
le ním a vzorovým čís lom bol krátky, ale až 
profesioná lny výkon Miešaného spevácke ho 
zboru Academia Corale d i Lccco z talianske
ho mesta Lecco s di rigentom A ngelom Mez
zom. Program zostavený výl učne zo sk ladieb 
barokových skladateľov bol " lahôdkou" pre 
milovníkov tohto obdobia a zároveň bol dô
kazom toho, že aj dospelých amatérov možno 
naučiť všetkým hudobným zákonitostiam, 
ktoré spoločne vytvárajú celok hudobne j 
krásy. 

Ne možno nespomenúť záverečné spoločné 
zbory všetkých zúčastnených (Z. Mikula Pie
seň a E. Suchoň A ká si mi krásna) , ktoré zneli 
v podaní stovák hlasov bez rozdielu národ
nosti , vie rovyznania, veku - v jedno te a hoci 
som počula ta kéto spoločné spievanie už ne
sčíselnekrát , ani te nto raz som sa ani ja , ale 
ani - ako som si všimla - poslucháči nemohli 
zbaviť dojati a ... 

LÝDIA URBANČÍKOV Á 

Duo Bobuslara MartinU 
V Obradnej sieni MÚ Kollce- Staré mesto bol ll. februm mimoriadny komorný koncert, 

ktorého porlaclaterom bola ~tjtna ftlbannónla 1\Mice. CeloYeftrný propam pripraňlo Ko
morné duo BohuslaYa Mutln6 - Peter Sklenb - husle a Jana Kleaats~ulioYá - klam, 
l:R. Ob~ umelci spolupraccn'ali už po&s ltúdii na AMU pod Yedenfm prof. J . Hálu. Sú 
\'fťazml l:eskosiOYenskej SÚťUe komorných SÚboro\' "YSQkýeb ik61. V roku 1.990 dostali iti
pendium B. Mlll1in6 od l:eského hudobného fondu " Prahe. M.tú za sebou úspeiné koncert
né yYstúpeniL V r. 1992 od Spoločnosti B. Mlll1in6 a Nadácie B. Mlll1in6 dostali poYolenie 
použfYať názo" Komorné duo B. Mlll1in6. 

Umelci" Koliclach u:t "YJtúpUi niekol'kokrát a na SYoj tohoročný koncert si yYbrali náročný 
proiP1llll. V pnej wti koncertu odznela Sonáta f mol pre husle.a klanr Pietra A. l..ocatelliho 
- E. Ysayea a Sonáta a mol op. 23 pre klam a husle od L Yan BeethoYenL Druhá wť bola 
Yeno\'8Dá českýňa skladaterom- Antonmo\'1 0\'ofáko\'1- Sonáta F dur op. 57 pre husle a kla
nr a Josefo\'1 Suko\'1- ~tyri kusy op. 17 pre husle a klanr. P. Sklenb ako .tJ. Kleaats~u
UoYá dokázaU, :te sú zohratf umelci napriek tomu, :te :tiJú " iných §tjtoeh a mestjeb, Yedeli 
zúročiť to, oo zfskali na AMU" Prahe po&s ltúdii. , Ja 

Veľkonočný koncert 
Počas Veľkonočných 

sviatkov hostila súkromná 
Základná umelecká škola 
Canens Bratislava , Diev
čenský zbor Radia Den
mark z Dánska . V rámci 
družobných stykov ško ly 
a za pomoci Slovenskej aka
demickej in formačnej agen
túry uskutočnilo sa l l. aprí
la spoločné exkluzívne po
dujatie. Slávnostný Veľko

nočný koncert vo Veľkom 
ev. a. v. chráme za početnej 
účasti publika bol priamym 
prenosom vysielaný do 
Dánska. 

Dievčenský zbor Rádia 
De nmark je považovaný za 
jeden z najstarších detských 
zborov na svete. Jeh prvé 
vystúpenie na Slovensku 
s dirigentom Tage Morien
senom bolo úspešné. Sak
rálna hudba , ktorá tvorila 
ťažisko programového vy
stúpe nia- aktuálne volená, 
umocnila podstatu odkazu 

V Moyzesovej sieni 
Slovenskej filharmó nie 
sa konal1 4. apríla diplo
mový koncert huslistky 
Ľubice Hvastijovej z trie
dy doc. Petra Michalicu. 
Náročný program ko n
certu by bol zaručene za
ťažkávacou skúškou pre 
každého sólistu. Už 
v úvodnej časti tohto 
husľového recitálu sme 
sa mali možnosť stretnúť 

s krehkým a náročným 
dielom Mozartovou So
nátou e mol KV 300c/ 
/304. Je dobré, že si Ľ. 
Hvastijová vybrala na 
svoj diplomový koncert 
tak znamenitého spolu
partnera akým je klavi
rista Peter Pažický. Spo
mínam to pre to, lebo 
umelecká vyrovnanosť 
v náročných dramatur
gických projektoch je 
potrebná a žiadúca. Veď 
napríklad v Sonáte Es 
dur op. 18 od R. Straussa 
možno hovoriť o napros
to rovnocennej koncer
tantnej faktúre oboch 
sólistických nástrojov . 
Zatiaľ čo husľový part 
akcentuje predovšetkým 
kantabilné prvky variač
ne a fantazijne obohate
né - klavír plní úlo~u 

dramatického elementu 
s premenlivými harmó
niami , s nepretržitým 
vlnením . Slovom husľo
vý a klavírny part tvoria 
spolu jednoliaty celok , 
súvislý hudobný tvar , 
ktorého modelovanie je 
už vecou interpretačné
ho vkladu. Je to vlastne 
v pravom slova zmysle 

Veľkej noci kresťanom , ale 
i všetkým ľuďom dobrej vô
le. 

V podaní tohto spevácke
ho zboru zazneli kompozí
cie u nás neznámych dán
skych autorov: Knuda 
Jeppsena - Ecco la Prima
vera, S'io rido et sche rzo ; 
Diderika Buxte hude ho -
Veľkonočná kantáta "Sur
rexit Christus" s organom. 
Z ďalších sklad ieb to boli 
Jar E. H . Griega , Veľko
nočný kvet C. Nielsena, 
Veľká noc, Ježišov hlas Z. 
Kodályho a Holstova- A ve 
Maria. Ich interpretácia za
ujala vysokou kultivovanos
ťou , precíznou umeleckou 
prípravou, zvláštnou fareb
nou dimenziou hlasových 
skťlpín zboru a v neposled
nom rade presvedčivým 

estetickým doj mom. Z a ich 
úrovňou však nezaostal ani 
náš Dievčenský spevácky 
zbor Canes, súkromnej 

ko morná hudba, kde 
prvok sólistickej seba
realizácie ustupuje do 
úzadia a slúži vyšším cie
Tom hudobným. Ak je 
Sonáta Es dur dramatur
gickou zriedkavosťou 
aspoň v podmienkach 
nášho hudobného živo
ta , tak to potom pla tí 
dvojnásobne o Elégii pre 
husle sólo I. Stravinské
ho. Na tomto diele zauj
me polyfónia, ktorá sa 
odvíja zo spleti hlasov. 
Polyfó nia vystupuje 
z hudby ako rébus, či 
ako rozlúsknutie tajnič
ky . Stravinskij do svojej 
E légie zašifroval viac 
hlasov ako malé hudo b
né tajomstvo, ktoré tre
ba objaviť , tak zo strany 
interpre ta, ako i poslu
cháča. 

Už len výpočet d iel, 
ktoré sa objavili v prvej 
časti programu jedno
značne poukazuje na ná
ročnosť tohto diplomo
vého ko ncertu. Veď 

v každom interpretova
nom diele vystúpi la do 
popredia iná úlo ha - iný 
cieľ. V Mozartovi išlo 
o zvládnutie čistoty 

a prostoty hudby, mäk
kého pružného tónu, pri
rodzenej muzikality a vý
razného sólistického 
vkladu. V Straussovi 
o akcent na komorné 
muzicírovanie a v Stra
vinskom o schopnosť 

uvažovať nad hudbou, 
rozlúsknuť r ébus - ta
jomstvo hudby. Každé 
dielo prinieslo teda iné 
úlo hy, - iné ciele a prav-

ZUS Bratislava, vynikajúco 
pripravený d irigentom 
Gabrielom Rovňákom . Do. 
programu si zaradi li vokál
ne diela klasicizmu: Nottur
no I. J . Myslivečka , Missu 

Brevis in B- Agn us Dei W. 
A. Mozarta. Spestren ím 
programu bola i zaujímavo 
ladená organová improvizá
cia O lde Kocka Hansena , 
najznámejšieho dánskeho 
džezového klaviristu , v sú
časnosti hlavného dirigenta 
Big Bandu Radia Den
mark. 

Na záver vystúpili obidva 
zbory spoločne v interpretá
cii .slovenske j ľudovej pies
ne Dobrú noc, má milá (u
pravil W. Käfer) a tiež pie
seň Noc nežne prichádza C. 
E. F. Weysa. Srdečná , vrúc
na atmosféra v priestoroch 
chrámu a nadšený aplauz 
boli odmenou dánskemu 
i domácemu zboru. 

BOŽENA DLHÁŇOV Á 

du povediac, ukázalo 
oboch interpretov vždy 
v inom a inom svetle. 
A to je dobré i správne, 
p retože diplomový kon
cert by mal znamenať za
či atok profi lovania, hľa
dania vlastnej cesty 
a umeleckých sklonov. 
Tie, pravdu povediac, 
obnažila i záverečná časť 
koncertu v podobe inter
pretácie Šostakovičovej 
Sonáty pre husle a klavír 
op. 134. Ani Sostakovič 
neakcentuje vo svojej 
hudbe inštrumentálny 
exhibicionizmus, ale 
skôr hľadanie o brazov 
duchovného sveta . 
Vzďaľuj e sa lesku trblie
tavé ho hedonizmu a po
nára sa do seba. Ja by 
som túto sonátu nazval 
psychoanalit ickou hud
bou s otázkami a otáz
nikmi smerujúcimi do 
hlbín a prepadliska ľud
skej duše. Je preto pote
šiteľné, že sa takéto die
lo objavuje v rámci dip
lomového koncertu , že 
mladé generácie pociťu

j ú potrebu obracať sa 
k hodnotám, ktoré nútia 
človeka uvažovať nielen 
nad hudbou samotnou, 
a le prostred níctvom nej 
i o veciach, ktoré s ňou 
zdanlivo nesúvisia. 

Na záver by som chcel 
vysloviť želanie, aby sa 
tento diplomový koncert 
stal nielen bodkou, ktorá 
uzatvára štúdium, ale 
i určitým medzníkom pri 
vstupe do umeleckého ži
vota. 

IGOR BERGER 
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HUDOBNÉ DIVADLO 

SpeYácka súťaž Franza Lehára 
Nie tak d ávno sme na b ývalom Zviizc ~ lo- N už, madarská galantnosi a zdravá aQ1bícia, váci sa v tomto prípade ukáza li ako utiahnu-

venských skladateľov premýšl'a li nad prvým vytvoriť z tohto podujatia vskutku medziná- tej ší, mene j ambicióznejší , hoci - hl'a, majú' 
ročníkom Lehárovej súťaže- a zvlášť za po- rodnú platformu na prezentáciu talentov, mi súťaž v Slovenskej republike, pár d esiatok ki-
moci Z. Macháčka , vtedajšieho šéfdirigenta boli sympatické. Bola by som rada , keby aj lometrov od svojho hlavného mesta a nic ďa-
spevohry Novej scény, tvorili štatút l . roční- v budúcnosti zosta la sprievodným zjavom Lc- teko zo všetkých kútov malej re publiky. T úto 
ka . Roky plynú a v apríli ( 14.- 16. 4. 1993) bol hárovej spevácke j súťaže tolerancia jazyka , prílišnú skromnosť zvlášť zazlievam mladým 
III. ročník dnes už medzinárodnej speváckej mostík hudby, ktorá spája l'udí , nech sú už spevákom z Novej scény: určite b y získal i 

súťaže Fran za Lehára v Komárne. Prcdse- 7,;.;;;;;;;t.;;~::::;;,;~;,s;;;tr;;e;.:.:tá:v~a~-;·-im;i·e~kiitorú z cien ich výkony sledujem 
dom poro ty bol tento krát "' sta- tu odzne lo. Skoda. 
spevohry Novej scény - ako od p racov- u nás- nielen na sú-
ako sa obnovuje život mlamJ,uJu. níčok kultúrneho stretliska, resp. svižnejší susedia. Pritom 
té, že sa inovovali aj pod mien ttn.ikclln,~éhlo od zástupcu Slo vkoncer tu , ktorý bol tajomní- á ly a informácie o súťaži 
ko n ku rzu, ktorý sa v rodisku kom poroty (L. Dóša). v takej to a tmosfére ly, konzervatóriá, VSMU, 
poriada každ é dva roky. J eho sa dobre diskutovalo i vi acjazyčnému kolektí- hudobno-zábavných diva-
síce už nestojí - ale na jeho m· vu porotcov, v ktorom bol napríklad dirigent " prispatí" a zo spán-
vá busta skladatel'a , v meste M. Homolka z P rahy, speváčky t. Baricová až to , keď o d va roky 
Lehár , kde a tmosféra interié aG. Svercelová, ale i zástupca komárňanskej ceny samí. .. cudzinci. 
rovské obdobie, je tu tiež jók:afO.vslco -le ZUS. Ja som bo la za hudobných kritikov , 111. ročník medzinárodnej 
rovské múzeum (lebo rodákom ďalším členom bol šéfdi rigent Big Bandu Ra- ·hlásilo 30 ad eptov- z to-
je i slávny spisovateľ M . Jó kai, k dio Bratislava J. Zajaček, p rof. Dr. Jeno Si- nastúpilo 19 súťažia-
nik je pred Podunajským ~·' "''""''"'\ poss z Budapešti - pedagóg, ktorý vychoval zo Slovenska (o. i. 
v to mto roku neprístupné.·· rad vynikajúcich operných spevákov stred ne j anskcj Bystrice, Nových 
cerí českí účastníci a členovia m""'•in:~r""' generácie a sám je dávnym laureátom v9kál- z Čiech (Praha, Plzeň, 
poroty b y sa iste radi oboznámili nej súťaže v ženeve, alebo rakúskf dirigent , Frýdek , Ostrava) . 
mi na sk ladateľa, ktorého pri Constantln Schenk (syn známeho opem6ho bo lo nečakane štedré 
Ing . Stefan Pásztor, na úvod i režiséra O . Schenka zo Staatsoper W ien) , či spievalo v ňom ll fina lis-
predstavil obecenstvu ako tvclit:~téh,o prof. Kay Villlamsová z V iedne. P redsedo m í boli totiž také tcs-
vatcľa bývalého Rakúsko- odbornej poroty , ako som spomínala , bol šéf- zvedaví na muzikálový 
tom je - ale Lehár je pred dirigen t spevohry Novej scény - Rudolf Geri. okrem hlasových kvalít 
skym skladateľom , ktorý- Jeho jazyková vybavenosť (maďarčina rovna- zové akcenty . 
lé mu svetu. Prerásto l Kom ko ako nemčin a) a pohotovosť i hudob ná . ťažké , no hodno tilo sa 
ako dieťa a podnes potešuje gen i orientovanosť boli po každej stránke oporou ných podtextov, favori-
diami ctiteľov operetnej múzy. práce dobre si rozumejúcich porotco v . alebo členov súboru . 

V Komárne je publi kum Enr•rlti.-~<- Rudolf Geri oživi l podmienky trojkolovej sú objektívnym obra-
tované na operetu , a tak súťaže novými skladbami - zvlášť z muzikálov počuli , aj keď verím , že 
súťaže (jej organizátorom je JVJ<;~m•~~oc Evanjelium o Márii , Grand Hotel, Cats a i. kvalita ešte vyššia. 
ne stredisko, garanto m však Z rušilo sa tiež delenie súťažiacich na amatér- badať kvalitatívny vzo-
v apríli - máji už 8. ročník sku a profesionálnu kategóriu. P ravda , medzi výkonov nie t. 
·Komárno. Jeho dramaturgia vw·Mior1

7
" prihlásenými sa našli i takí , kto rí nemaj ú ab- talenty, ktoré "útočia" 

kej operetnej hudby - čo v scén solutórium konze rvatória alebo vyso ke j hu- nic od počiatkov 
dášová princezná v interpretácii dobncj školy, - ale , myslím, že tu nebolo ani vzostup (Ľubica Doj-
v Bratislave), koncertnom (rmlak.~m~erl jedného súťažiaceho, ktorý by sa nebol uči l 
ver speváckej súťaže - za <nr'""'n ' ,." spievať u vokálneho pedagóga. A to je po -
spevohry Novej scény, krok oproti prvým dvom ročníkom. 
skými účinkujúcimi na zá Mimoriadne dotovanie cien (od 10 000 do 
1993), prípadne kom 30 000 ,- Sk pre 111.- 1. laureáta) a ďalšie ceny 
(piesne Ernä Z ahovaia v za najlepšiu inte rpretáciu operctncj alebo 
zeu). I tu cítiť účinnú pomoc muzikálovej árie (tiež po 10 000,- Sk) , resp. 
túrnych inštitúcií ,· kto ré pomá hll·llu-croz;vtt!tf-..,..- r ,""" 
a uspokojovať tradíCie a estetické potreb y 
zmiešaného , ale - čo treba priznať - zvlášť 

maďarského publika. Rešpektovala som 
dvojjazyčnosť - napríklad pri uvád zaní pro
gramu , ktorý bol do konca konferovan ý na ga-

• lakoncerte priam " nadbytočne" i ne mecky 
(okrem s lovenči ny a maďarčiny): ako poklo
na nebodaj dvom nemeckým porotcom ... 

kanceláriou Slovakoturist , bolo lákad lom. 
Organizátorom sa podari lp z!skať viacerých 
sponzorov. Lokálpatriotizmus tohto druhu sa 
mi páči . lebo podporuje kultúrne podujatie , 
je na úžitok mlad ým talento m , a láka sem 
prostredn íctvom umenia- tých , ktorí sa ešte 
z cien dokážu úprimne tešiť. 

Pre mňa je smutné konštatovanie, že Sto-

Iveta Dufková z Karlínske
. Je tiež nositel'kou Ceny 

.-.Jhllt*..t• &t>•·etliciu operety. Mala naj
zaujala zvl ášť 

e !l)I'ClMiGI .... iiJiám;kej piesne lásky od R. 
. Zvončekovo čis

o strý, ďalej vývojaschopný! 
Má krásne výšky a jemne cíti štýl. 

2. cenu udelili Jánovi Vaculíkovi, posluchá
čovi VSMU, tcnoristovi lyrického tim bru, 
ktorý vie skve le vypoi n tovať naj mä muzikálo
vé čís la , ale výborný bol aj v ukážke z Modrej 
ruže a z Le hárovej G iuditty. Trochu bude 
musieť pracovať na uvoľnení tónu tak , ab y 
znel voľne, prirodzene, nie "knedlíkovo". Je-

RING SA UZATVÁRA 
Kdesi som čítal, že dnes sa na svetových scénach odohrá iba málo wagnerovských premiér, 

ktoré sa zaobídu bez známeho protestného "bú". Ide o súmrak kultu vel'kého operného refor
mátora, sú jeho dielami divadlá presýtené a publikum rozmaznané, niet azda vhodných inscená
torov, či interpretov? Nazdávam sa, že pravda je inde. 

V ostatných desaťročiach dostali operné domy do vienka tak rozmanitý a širokospektrálny 
pohl'ad na unikátny javiskový odkaz Richarda Wagnera, že i obecenstvo sa podl'a neho diferen
covalo. Našlo si svojho režiséra, svoj model Prsteňa Nibelungov či Tristana a k odlišným výkla
dom sa nespráva príliš tolerantne. V popredných divadlách, medzi ktoré bez pochýb patrí i Vie
denská štátna opera, utvárajú skalní wagneriáni prostredie, ktoré neraz hraničí s hysterickým 
extrémizmom. Rozdelené tábory fanúšikov sa potom pretekajú v hlasitosti výkrikov ,.bravó" 
a ,.bú", čo dodáva predstaveniam svojráznu atmosféru. Svojej vášni sú ochotní obetovať vel' a, 
napríklad prebdieť chladnú noc pred budovou divadla v rade na vstupenky. 

Viedenský R ing (Prsteň Nibelungov) na Ringu (okružná uli
ca Opernring) po uvedení Z lata Rýna, ktoré sme recenzovali 
v HZ č. 4/93 , pokračoval v d ecembri a marci premiérami Val
kýry a Siegfricda, ab y ho ko ncom sezóny korunoval Súmrak 
bohov. Ak už "predvečer" upozornil na nekonvenčnú optiku 
tvorivého tandemu Ad olfDresen (réžia) a Herbert Kapplmuller 
(scéna a kostýmy) , založenú na spolužití prvkov symboli ky 
s rozprávkovým realizmom , tak ďalšie dva večery tento trend 
potvrdili. N ie totožnými prostriedkami , napokon ide o diela 
iného chara kte ru i rozmeru , ale výbero m príbuzných staveb-
ných prvkov. . . 

Niet priesto ru pre opis všetkých podrobností dvoch monster 
- opier (predstavenia Valkýry a Siegfrieda trvaj ú päť a štvrť ho
diny), kde scéna Herber ta Kap plmtille ra p lne korešponduje 
s odmyto logizova ným poňatím Dresena. Vel'kú úlohu tu hrá 
j ednoduchosť a vkusná farebnosť. Dianie sa z veľkej čast i odo
hráva na takmer prázdnej scéne, kde iba fa rba a svie te nie vy
tváraj ú príznačnú náladu. Celá koncentrácia smeruj e k posta
vám a ich akciám . 

ho talent je podporený pôsobivým zjavom, 
muzikalito u , evidentným porozumením si 
ako s opereto u , ta k s muzikálo m. Byť riadite
ľom divadla , okamžite mám záujem o tento 
typ , ktorý spieva tzv. prvý odbor. .. Ján Vacu
lík dostal i Cenu za interpretáciu muzikálu. 

3. cenu dostal poslucháč JAMU v Brne
František Preisler. Zaujímavý typ muzikan
ta: vyštudoval hru na organe na konzervatóriu , 
teraz chodí na spevácke o ddelenie J AMU -
a o krem toho je už akt ívne d irigcntsky činný! 
C íti hudbu , je he recky nadaný, jeho spev, to 
sú výrazové etudy, ktoré sem-tam i "preh rá
va". Vie , aký re pertoár jeho barytónu prí
jemnej fa rby, no zatiaľ ustále nému najmä 
v stredoch , vyhovuje. Nečudo, že obecenstvo 
vycíti lo Pre islcrove muzikálové kva lity a ude
lilo mu Cenu diváka. 

Každý spevák z finále by si zaslúžil zvláštne 
zhodnotenie , Osobne sa mi páčil a jemná Ildi· 
kó Szabová z Novej scény, ktorá ešte len s pe \ 
študuje. Má jemný, krehký materi ál, kto rý je 
však výborne vedený tak , aby rástol, mocnel. 
a le na jmä zne l ušl'achtilo a mäkko. Trochu 
ma sklamala Daniela Šinkorová, kto rá "za· 
svietila" v Grand Hoteli ako komplexný spe· 
vácko-herecký tale nt. Tu bol však jej hla~ 

"odhalený", bez mikrofó nu , takže ani evi· 
dentný herecký a pohybový ta le nt nemohol 
zakryť vokálne medzery. Ol'ga Hromadová 
z DJGT Banská Bystrica reprezen tovala svo
ju scénu dôstoj ne- možno by mala viac pra
covať na tom, aby jej hl as získal o krem nos· 
nosti a peknej farby aj potrebnú mäkkosť 
tónu. Každopádne je to skúsená sopran istka, 
ktorej nerobí p roblém ani opereta, ani muzi
kál (Piesei1 Lízy z My Fair Lady bola veľmi 
pekne zaspievaná). Talentom je i t ubica Doj
čanová, ktorá v kategórii neprofesionálov 
(ako študentka PF Nit ra) už získala pred dvo
ma rokmi III. miesto. Vie "vystavať" áriu , 
pieseň, hudobné čís lo. Skoda , že jej hl as je 
menší, útlejší , me nej nosný, hoci na mikro
fón by zaiste vedela upútať aj v šansónovom 
repertoári. V ie to tiž nie le n o čom spieva- ale 
dokáže to i efe ktne " predať". 

Z Nemecka si prišla vyskúšať sily Gabriela 
Pittnerová, pôvodom Sloven ka. Zasvietila aj 
bez oficiálne ho uznania . Menšie disto novanie 
totiž u nej nebolo spôsobené technikou spe
vu , ale indispozíciou. 

3. medzinárodná spevácka súťaž Franza 
Lehára skončila 16. a príla gala koncertom, na 
ktorom spievaÚ laureáti, a le aj sólisti Novej 
scény a hostia z Budapešti. V konfrontácii so 
·zrelým umením profesionálov l . kategórie 
sme si uvedomili, kol'ko uznania si vyžaduje 
opereta i muzikál, aký šarm v sebe skrýva_, 
kol'ko citu a gracióznosti musia jej miláčikovia 
prejaviť, aby strhli publikum k takému nadše
niu, ako to dokázali všetci zúčastnení! 

TERÉZIA URSi NY OV Á 

I tu sa zjavne ukazuje túžba inscenátorov vyrozprávať ger
mánsky mýtus nie ako dogmu zamurovanú do 1w nk rétneho ča
su a p riestoru , rovnako nemali v úmysle predlo hu ideologizo
vať, či spoli tizovať . Jednoducho, dali vyniknúť nadčasovému 
posolstvu príbehov , priblížili ich dnešnému divákovi napríklad 
i tým , že aj božstvo sa na javisku chová akosi poľudštene, že 
hrdinovia sú zbavení prehnaného pátosu a neskrývajú priro
dzené ľudské slabosti. Sympatické na novom viedenskom 
Prsteni je to , že sa nevnucuje, je priehl'adný a zrozumiteľn ý, 
prito m však obchádza akúkoľvek konvenciu . V práci s hercami 
dosahuje v opere zriedka víd anú detailnú prepracovanosť. Bez 
heroických gest , bez prehrávania . 

Hudobné naštudovanie tetralógie zverilo vedenie divadla 
Christophovi von Dohnányimu. Ten však po prvých dvoch čas
tiach musel sériu predstavení Siegfrieda - pre chorobu - postú
piť mladému , v Bruseli angažované mu Anton iovi Pappanovi, 
Barenboimovmu asistentovi z Bayreuthu . Bola to zmena neča
kaná , priniesla však p ríj emné prekvapenie. Evide ntné sú ko n
cepčné rozdiely medzi Dohnányiho a Pappanovým Wagnerom . 
Zatiaľ čo prvý uprednostňuje zvukový id eá l transpare ntnosti , 
delilá tneho zvuku a pokiaľ to partitúra dovoľuje až ko morné ho 
muzicírovania, druhý cíti hudbu o čosi .,šťavnatejšie", farebne 
sýtejšie a možno i spontánnejšie. Obaja sú však dôverní znalci 
štýlu , pracujú s vcl'kou d ynamickou a výrazovou pestrosťou 
a plne rešpektu jú sólistov. 

Placido Domingo a Wa ltraud Meier vo Wagnerovej Valkýre. 

Ťažko zabudnúť na tak dojímavé scény , ako je prvé stretnu
tie a l'úbostné vzplanutie Sieglindy a Siegmunda , príchod Sieg
munda sprevádzaný snehovou metelicou , kto rá sa obj aví i na 
začiatku 3. dejstva Valkýry, alebo tzv . čaro ohňa , kreované na 
spôsob erupcie lávy. Siegfried prin iesol tiež rad dôsledne pre
myslených , imaginatívnych miest , ale i celkom ruko lapne vy
kresle ných epizód s drakom Fafnerom , alebo lesným vtáčkom , 
poletuj úcim v korune obrovského stro mu . 

Yo Valkýre a Siegfriedovi sa predstavi la celá plejáda reno
movaných wagncrovských interpretov. Nechýba l medzi nimi 
ani Placido Domingo (Siegmund) , ktorý práve s týmto štýlom 
vážne koketuje. J eho Wagner , vďaka ta lianske mu timbru a frá
zovaniu , bol obohatený o prísadu žiarivej kantilé ny, nepodce
ňoval však ani požiadavky p recíznej artikulácie a deklamačné
ho výrazu. Vytvoril nesmierne lyrického, citovo výbušného, 
krásne spievaj úceho a zjavom sympatického hrdinu . Ideálnu 
partnerku našiel vo Waltraud Meier (Siegli nda), ktorá sa do 
sopránovej polo hy p relad ila s absolútnou samozrejmosťou 

Snímka: archív autora 

a majstrovským spôsobom vyspievala i vyhrala celý oblúk par
tu . K ďalším výrazným pozi tívam viedenského Ringu patrí 
Siegfried Jerusalem ako Siegfried. Spája v sebe hrdi n nosť tirn
bru s jeho mäkkosťou a pl astickosťou , má obrovskú výd rž pod 
po renú techniko u , vyžaruje z neho sila osobnosti . V charakte
rovej štúdii Mimc ho sa predstavil -dnes azda bezkonku renčný 

Heinz Zednik. Kvalitní sú i ďalší mužsk í pro tagonisti a ko Ro
bert Hale (Wotan a Pútnik), Oskar Hillebrandt (Aiberich) 
a Kurt Rydl (Hunding, Fafner). Žiaľ , už len o triedu nižšie 
možno dnes zaradiť hlasovo nie dosť vyrovnanú a najmä vo výš
ke problematickú Hildegard Behrens v postave Brlinnhild y. 

PAVEL UNGER 



HAMBURSKÉ OPERNÉ P 
Operným znalcom je dobre známe, že Stát

naopera v Hamburgu patri nielen k najlepším 
operným scénam v Nemecku, ale aj vo svete, 
te od čias Liebermannovej intendantúry sa tá
to scéna vyznačovala vysokou interpretačnou 
úrovňou a premyslenou a progresívnou dra
maturgiou. Terajší šéfovský tím Peter Ruzic
ka a šéfdirigent Gerd Albrecht (okrem toho j e 
dezignovaným šéfdirigentom českej ntharmó
nle), ktorý ma za sebou štyri a pol roka z de
viatich zmluvných rokov intendantúry, pred
ložil na nedávnej tlačovej konferencii situačnú 
správu a dramaturgický plán opery do roku 
1997. 

Gerd Albrecht 

l 

ZO ZAHRANIČIA 

Wien 01.odern 
stin~Uluje tvorbu 
K týznamným aktMttím festlt'alu súéasnej 

hudby Wien modem patrí aj podporná tin· 
nosf súblsnej trorby. V spolupnkl s •idat· 
ným sponzorom CasinosAustrla. po dotenú
šfch tiastkotých akciách, prlpraruje Wien 
modem ľilBie a rozsiahlejšie proje/dy, ktoré 
by mali nadaným sldadatefom umožnil' kon
centroľllf sa na stoju tt·orbu. Pre rok 1993 
je na proerame projekt Video-Musik-Werke, 
pre rok 1994 detská komorná opera a pre rok 
1995 celoľeiemá opera.. Podporný projekt je 
túk ,, hrub.('Ch rysoch typracoľaný až do ro
ku 21)(J(J. Odborná jury pn! rok 1993 ude/lia 
riacero štipendi(, aby sldadatella. ktorých na 
záldade predložených rukoplso" vybrali, 
mohli n11 .~tojlch dielach n11ďa/ej pracoYať. 
Tak;ŕmto sp6sobom boli prémiOYIIni: Alke 
Wagenaar (Holandsko), tlllrlni skupina 

Axel Kle~h. (!Jrlke Klmmeskamp, Det/el 
KlepJCh a Wrlch Rydzettsld (Nemecko), 
Gerhard Wlnlder a Bruno Uberda (Rakú~ 
ko). 

Pre súťaž ,. roku /995 na celoYetemú ope
ru prišiel do konečného Jlýberu lblkúlan 
Christian Ofenbauer a popri dom Glotannl 
Bonato a Luigi Abbate (Taliansko) 11 Ksrl 
Henrik Juuse/a (VSA). Na oblast' detskd 
opeJy u kYallnkondi Ofer Ben-Amots 
(lJS.4), Datid a Syltian Glilckmann (Belgic
ko) a Bernhard Konig (Nemecko). Hudt»
n()odJyadelné diela boli posudzoYané po~&o 
tou na 1.Midade 10- 15-minútotých uluUok 
z rukopisných partitúr. Do Jlýberu došlo tyk 
50 tltulm•. l".e detskú operu, "konečnom d6-
sledku po Uf'edenf, je reurtot'aných 400 000 
a pre celot·elemé dielo 700 (J(J() šlllniJO"· 

Vedenie hamburskej opery konštatuje, že 
publikum naďalej kvituje a uznáva umelecké 
trendy tohto špičkového nemeckého operného 
domu a že aj po ekonomickej stránke, spolu 
s mníchovskou operou, majú 24 % nákladov 
z vlastných zdrojov. No napriek tomu v budú
cej sezóne sa vstupné bude musieť podstatne 
zvý~it', vzhľadom na terajšiu nemeckú hos
podársku situáciu. A tak sa ceny za A premié
ry vyšplhajú zo 195 na 260 mariek za predsta
venie. Avšak na každé predstavenie bude 264 
miest rezervovaných za "ľudové" vstupné, 
ktoré bude na úrovni cien kina. 

Kupfer) v ruskej reči a na záver nastávajúcej 
sezóny v máji 1994 John Neumeier uvedie pre
miérový program Henzeho ba let Undine 
a choreografické číslo Ravel rapsodisch. 

Lucio Fontana zostáva intendantom La Scaly 
Pred necelým mesiacom rozvírila operný Sl'et sprál'a, že intendant milánskej La Scaly bol 

l. aprila t. r. pozbavený svojej funkcie, na základe rozhodnutia správnej rady divadla. Dôl'~ 
dom tohto rozhodnutia bola úd~ne Informácia, že Lucio Fontana zastál'a túto funkciu p~&o 
tlprávne. Avbk cez Veľkú noc ministe rka Margherita Bonll'er s Fontanom zmluru obnol'ila. 
Príčinou tohto ~kandálu j e úd~ne byrokratická chyba bývalého ministra Carlo Tognoliho, 
ktorý Fontanu dosadil do čela Scaly po odstúpení Intendanta Carla Mariu Badlnlho len na 
čas do ukončenia jeho úradu a nie f!B plné ~tyri roky. Správnu radu o tomto "právnom ne
dostatku" lnformol'al tanečník Edoardo Colacrai, ktorý dal pred rokom výpol'ed' pre rôzne 
nezhody a ktorý Fontanol'i vyčítal jeho " politickú popularitu". Rozhodnutie správnej rady 
l')'l'Oialo vel'ké pobúrenie a protesty. Claudlo Abbado, Sir Georg SoUl napísali ministerke 
.Bonlverol'ej protestný list. Tiež Luciano Pavarotti, Carlo Fracci a Renata Tebaldiol'á sa pri
dali k protestným hlasom. Denník La Stampa l' j ednom svojom titulku vyzýva mllol'níkol' 
opery heslom: " Ruky preč od Scaly!". A tak zdá sa, že Lucio Fantana zostáva v čele slávnej 
milánskej La Scaly. 

Podstatné však je, čo sl'ubujú nastávajúce 
sezóny po umeleckej stránke. Úvod sezóny bu
de patril' koncertnému pred vedeniu málo hra
nej Gounodovej opery Romeo a Júlia, ktorú 
uvedú v mestskej Musikhalle pod taktovkou 
nemeckého dirigenta Ulf Schirmera, ktorý 
v súčasnoti má vedúce postavenie vo vieden
skej ~tátnej opere. Koncom októbra zavŕšia 
Wagnerov Ring Súmrakom bohov z dielne 
Krämer-Albrecht a v marci 1994 uvedú celú 
tetralóRiu. 

V ďalších sezónach sa na scéne hamburg
skej opery objaví v svetovej premiére Schnit
tkeho Faust , Liebermannovo dielo Freispruch 
fiir Medea a Lachenmannsov javiskový opus 
Das Mädchen mit den Schwefelhôlzern. Zo 
starš ích diel pridu na rad Gluckova Armida, 
Zemlinského Kráľ Kandaules, Straussova Sa
lome. Pucciniho Bohéma, Verdiho Falstaff 
a Rigoletto a i. Dramaturgický profil hambur
skej opery si stále udržiava svoj špičkový, 

progresívny a umelecky ambiciózny kurz . 

Ďalej budú nasledovať Lortzingov Wild
schutz (dirigent Carlos Kalmar) , Henzeho 
Bassaridky v réžii Ruth Berghausovej s diri
gentom Markusom Stenzom, Musorgského 
Chovanščina (dirigent G. Albrecht, réžia H. 

Mníchovská operná sezónlť 
1993-..94 l 

Nový inte nda nt druhej naj
významnejšej ne mecke j ope r
nej scé ny mníchovs ké ho Ná 
rodného d ivadla Peter Jonas 
oznámil drama turgický plá n 
pre nastávajúcu sezó nu 1993/ 
/94. Prvou z piatich pre mié r 
bude nemecká pre mié ra Ber
liozovej ope ry "L a da mna tio n 
de Fa ust" , ktorú v n ove mbri 
uvedie Gerd Albrecht a režisér 
Thomas Langhoff. Na záve r ja 
nuá ra 1994 nasle duj e V e rdiho 
Maškarný bál v naštudo vaní 
nového generálneh o hudob né
ho riaditeľa Pe tra Schne ide ra . 
S veľkou pozornosťou sa oča
káva marcová pre mié ra H änd
lovej ope ry Július Cesar , kto rú 
naštuduje anglický dirigent Sir 
Cha rles Mackke rras vo svoje j 
vlastnej ve rz ii . V titulne j úlo he 

bude účinkovai Ann Murray. 
Sve tovou pre mié rou v apríli 
b ude novinka Sansiba r od skla 
dateľa Ekke ha rda Mayera , 
kto rú napísa l n a libre to Wo lf
ganga Willasche ka . Prvá pre
mié ra bude 13. a príla v rá mc i 
festiva lu v S chwe tz ingenc a 8. 
júla bude mať o pe ra mních ov
s kú pre mié ru. Vrcho l sezóny je 
naplá novaný na 8. júla , kedy 
uve dú novú pro dukciu W agne
ro ve j ope ry T a nnhä use r. Za 
d irigentským pulto m mníchov
s kej o pe ry sa po prvý raz o bja
ví Z ub in M e hta. Na jeseň 1994 
m ajú túto wagne rovskú pro 
dukciu natočiť aj pre televíziu . 
Ba le t priprav í dve no vé pro 
dukcie . J ed no u je John Ne u
me ie rs " Somme rnachtstram" a 
d ruhá e šte nie j e d e finitívna. 

KURZY 
e 12. wo rzbursl\é.maj~>trovské kurzy pre klanme duo sa uskutcK\pla 

ed 1. do 15. Jlina 1993. Pcn-edd leh Karl-Heinz a Mlebael Sehlilter. J.n.. 
,......e a prlhlálky: 11. Winburpr Melsterkurs (Karl-Heinz uad 
Mldulel Sebliter, FlldaaUdealle fir Musik, Hofstnle 13, W-3718 
Wlnburs. teL: "31/46 416L 

e V rUtd Dctmolder Po!oaunenge~präche. ktoré sa uskutomla 
'Mloda 13. a 24.jiÚia t.r. na VysoMJ hudolmej l kolev Detmolde, bude 
6i!bllumlť pozaucmi sekela Symfolllekéllo. orclaestra hessenského 
rozhlasu z Fruklurtu a/M. V rúaellela. w()rkshopu sprostredkiQú po
~- popri Praktldltcla uWkaeh slwplnovej orchestrálnej bry 
• 6Yed do ~m~~~taar'ftélto laterpretaaébo ltýlu• Svoje praktické l'Y" 
...,... tloplaJa ._. teoretlekýlal predúllwnL UIQemcol'ia o tento 
*U h.clby Ŕll'deäle vftaaf. KoataliJ poskytne: Hochsebule mr Mu
... Detaold, elo prot Heinz Fadle, Allee ll, W-4930 Detmold. 

e V rUtd Altensteiger Sommermu~ik uskutomla sa" dioch 27.jli
la do 6. Hpsta t.r. Melster-, Klader-11ad Easemblekurse. Doeentami 
llllnov Ŕ na.. ~. Waada Wllkomirska, IJerko SpUler, 
Fruk Stadler a wutrled Taehezl. Kontakt a infol'lllliele: Kulturamt 
..., Stadt Alteaaceia. teL: 81453117115. 

e Bavorská Hudobná akadémia Hammelburg usporiada od 14. do 
Jl. aqulta t. r. Medzlúrodné kuny koalonaej hudby pre slá~ilLárov 
aldmrlltow. llllonúde ~ Dr. Joac:hi• Heusler, SehUlerstr. 
7, w .. n ou-....., teL: •'" 3455. 

Keď ~panlelska sopranistka Mon
tserrat Caballé získavala na sl'et~ 
vých operných scénach prvé úspe
chy, často sa jej umenie porovná· 
\'alo so slávnou legendárnou sop
ranistkou Mariou Callasovou. Ci 
to už bola zhoda okolností, alebo 
náhoda, i pri rozdielnosti hlason~
ho materiálu mail jedno spolcK\né: 
vysokú kultlvol'anost', vyžarovanie 
umeleckej osobnosti, artistickú 
brilantnosť, ktorou zvládli nlijná
ročnej§ie koloratúrne partie bel
cantovej speváckej éry. Caballéo
vej prekrásny hlas, nevyumelkova
ný " krasospev" pulzoval l' nej 1\i vo 
Vel'konočný pondelok, v deň jej 
~st'deslatych narodenín. Narodi· 
la sa 1.2. apn1a 1933 v Barcelone, r. 
1956 debutol'ala v Baseli. V roku 
1965 dosiahla obrovský umelecký 
triumf v New Yorku pri koncert· 
nom predvedení Donizettiho ope
ry Lucrezla Borgia. Odvtedy patrí 
k sl'etovej sopránovej elite. Jej d~ 
ménou sa stala n~náročnej§ia 
belcantová operná literatúra, n~
mä diela BelllnJho, Donizettiho, 
Rossiniho a i. V deň svojich nar~ 
denín opät' dokumentovala svoju 
umeleckú jedinečnost'. 

INFORMÁCIE 
e Michel Plasson bude novým ~éfdlrlgentom a gene
rálnym hudobným riaditel'om Drážďanskej fllharm~ 
nie, keď v septembri vystrieda l' tejto funkcii Jorg-Peter 
Welgla. 
e Medzi BBC Seottish Symphony Orchestra a Scot
tish Opera' s Orchestra sa plánuje fúzia. Táto fúzia sie- · 
duje zru~nle oboch orchestrol', aby potom ich funkciu 
prel'Z8l jeden orchester. Do tohto procesu reorganizá
cie l'šak neboli zainteresol'aní orchestrálni hráči, ktorí 
proti tomuto postupu začali ostro protestol'at'. 
e Dodatočnú poctu Y.ldali v roku 1990 zomrelému Le
onardo\'~ Bernsteinovi, keď jeho nahrál'ke Mahlerovcj 
9. symfónie s Berlínskou filharmóniou udelili Gramy 
US Music Academy. 
e Ruggero Raimondi, taliansky barytonista, bol vy
znamenaný francúzskym ministrom kultúry Jack Lan
gom titulom Arts de Letres. 
e Grécky dirigent Miltlades Caridls, známy 1\i u nás, 
sa 9. mája t. r. dožil 70. narodenín. Caridis po štúdiách 
vo VIedni a Athénach, pôsobil v Grazi, Kolíne n!R., K~ 
penhagene, l' rokoch 1960- 67 bol ~éfdlrigentom Phil
harmonlca Hungarica. Potom pôsobil v Oslo, l' rokoch 
1975- 81 bol generálnym hudobným riaditeľom v Duis
burgu a 1979- 85 umeleckým a hudobným U fom Nle
derosterreichischen Tonkiinstlerorchester Wien. 
e V Lipsku odhalili v marci nový pamätník Fellxol'i 
Mendelssohnol'i Bartholdymu. Tri metre vysoká bronz~ 

l'á plastika je dielom rostockého sochára Jo Sastrama. 
Plastika je umiestnená na vnútornom nádl'orl tamoj
~ieho Konzerthausu. 
e Po Brne má už~ Praha Spoločnosť Richarda Wag
nera. J ej predsedom sa stal riaditeľ ~tátnej opery Pra
ha Karel Drgač. V celom svete j e takýchto wagnerol'· 
ských spoločností asil OO a spolu majú okolo 20 000 čle
nov. 
e Roland Beneke, dlhoročný administratrvny riaditel' 
Lipskej opery, nastúpi do čela Saskej ~tátnej opery 
v Drážďanoch, kde sa stane nasledovníkom zomrelého 
Wolfganga Seh0nefe1da. 
e Václal' Neumann, ktorý dirigoval niekol'ko úspeš
ných koncertol' vo Viedni a l' Stuttgarte, musel zo zdra
votných dôvodov odrieknuť prisl'úbené naštudovanie 
Dvoi'ákol'ej opery Rusalka v Metropolitnej opere v New 
Yorku na budúcu sezónu. 
e Medzinárodnú spoločnost' Leopolda Mozarta zal~ 
žili v jeho rodnom mes~e v Augsburgu. Jej ciel'om je 
sprístupniť a propagovať dosial' neznáme diela otca 
slávneho syna. 
e Peter Ustinov bude pre Drážd'anský hudobný festl· 
val inscenovať Čl\ikovského jednodejstvovú operu J~ 
lanta a Francesca da Rimini od Sergeja Rachmanln~ 
l'B. Premiéra bude 4. júna. 
e Japonský dirigent Yukio Kitahara, bude generál
nym hudobným riadltel'om v nemeckom meste Aachen. 
Od roku 1922 je tu prvým dirigentom. 
e V katalánskom hlavnom meste Barcelone pome
nol'ali nové dámestle po hl'iezde pop-music Johnol'i 
Lennonovi. 

Pod ľa zahr . t lače stranu pripravil -mj-
\. 
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SERVIS HŽ 

Pozoruhodná nahráYka 
V poslednom čase sa na gramofónovom 

trhu objavilo viac nahrávok s cirkevnými 
skladba mi . Prvou lastovičkou cirkevnej hud
by východného obradu je však zrejme kazeta 
s nahrávko u liturgie sv. Jána Zlatoústeho, 
ktorá upúta už titulno u stranou s ikonou sv. 
Jána Zlatoústeho, ktorá približuje obradné 
spevy grécko-katolfcke j liturgie. Celebran
tom je vdp. Gabriel Székely, úči nkuje Zbor 
sv. Cyrila a Metoda pri chráme Narode nia 
Panny Márie v Košiciach . Sťastný bol aj výber 
sólistov , sopranistky Gabriely Stilichovej , al
tistiek Anny Dojčákovej a Márie Sedlákovej , 
tenoristu Jána Hrušovského a basistu Mikulá
ša Cisárika. Na kvalitnej umeleckej úrovni 
tejto nahrávky má zásluhu predovšetkým di
rigent zboru, odchovanec košického konzer
vatória, poslucháč grécko-katolíckej boho
sloveckej fakulty UPJS v Prešove, Simon 
Marinčák. 

Zbo r sv. Cyrila a Metoda pri chráme naro
denia Panny Márie v Košiciach má dlhoročnú 
tradíciu. Založený bol r . 1851 , účinkoval na 
liturgiách , rôznych cirkevných slávnostiach. 

Násilná likvidácia gréckÓ-katolíckej cirkvi 
zasiahla aj zbor a v 50-tych rokoch bola čin
nosť zákazaná. Obnovená bola vr. 1968 a vel'
ký obrat nastal v r . 1984, keď prijíma meno 
slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda. 
Od r. 1991 na čele zboru je Simon Martinčák, 
kto rý sústavnou a pravidelnou prácou vybu
doval z amatérov zbor, ktorý úspešne vystu
po val na Grécko-katolíckych festivaloch 
1991 , 1992, ako aj na Festivale sakrálnej hud
by Košice 1992. Zo zahraničných úspechov 
spomenieme vystúpenie počas návštevy Jána 
Pavla ll . v Maďarsku a na oslavách HlO. výro
čia založenia rádu Služobníc nepoškvrnenej 
Panny Márie v Taliansku . 

Liturgiu sv. Jána Zlatoústeho vydal BY
ZANT - vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila 
a Metoda, nahratá bola v Kresťanskom štúdiu 
v marci 1992. Zvuková réžia J aroslav Fabián, 
hudobná réžia Rudolf Hentšel. O grafickú 
úpravu sa postaral Jaroslav Mecka. Kazeta 
uspokojuje náročného poslucháča a určite 
?bohatí našu domácu diskotéku. -Ja-

Napísali ste nám 
15. marca 1993 sa konal v Dome umenia 

v Koiiciach verejný žiacky koncert, organizo
vaný základnými umeleckými §kolami na Bri
gádnickej a Zbrojnitnej ulici. Potúvajúc krás
ne interpretácie skladieb F. Schuberta, M. 
Sch . Trnavského, M. Dvoi'áka a ďa/If ch auto
rov napadlo ma, kol'ko asi roditov sa bude 
mócť teiiť zo svojich detf v nasledujúcich ro
koch. Koiické hudobné Ikoly už dali nái mu 
koncertnému publiku veľa takých umelcov, 
ktorf Ifrili dobré meno našich muzikamov po 
celom svete (L . Gerhardt, A . Cattarino, S. 
Reiter, K. Petróczy a ďa/If). Nedávno som sa 
vrátil z Holandska, kde je výchovno-vzdelá
vacf systém pravdepodobne najefektlvnejií 
v celej Európe. Bývali sme v malom, asi troj
tisícovom mestdku Gennep, v tesnej blfzkosti 
hudobnej Ikoly. Uticelia strednej priemyselnej 
Ikoly vo V en/o, na ktorej sme boli na Iwdij
nom pobyte, nám s veľkou hrdosťou ukázali 

gramofónovú plattlu, ktorú nahrali utitelia 
(jazykári, matematici), hudobnlci Ikolskej 
jazzovej skupiny. Samozrejme, aj žiaci majú 
svoju skupinu. Keď sme sa pýtali, ti to nie je 
troclltt prehnané - v rámci §koly technického 
smem, vyjadrili sa jednoznatne: hudobná vý
chova, okrem rozvoja muzikality, dá žiakom 
aj utitel'om pocit súdržnosti a šťastia. Vycho
váva deti k samostatnosti, k spolotenskému 
vyswpovaniu a v neposlednej miere vytvára aj 
hodnocné morálne normy mladého tloveka. 
A na záver konštacovali: "Veď u v4s na Slo
vensku sú hudobné školy tiež na vysokej iírov-' 
ni." Áno, majú pravdu, ale dokedy? . 

Dúfam, že zdravý rozum a vzťah našich /'u
dl k hudbe prispeje k tomu, že sa naďalej bu
deme mócľ tešiť z takých zážitkov, aké nám 
pripravili žiaci zo spomínaných výborných 
košických hudobných škól. 

LAD I SLA V PERHÁC 

Blahoželáme 

PhDr. Alžbeta Rajt e rová- muzikologička, riadltel'ka Slovenskej Olharmónie, hudobná 
01. 5.) publicistka, 55 r. 
Mária Djo rdj ev l č o vá - bývalá sólistka opery S ND, 75 r . 
(IS. 5.) 
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Radi uverejňaqeme ocenenia, ktoré zfskal v poslednom o bdobí ná~ skladateľ Tadeá~ Salva. 

V klube metodického oddelenia Ska lskej správy v Komárne sa stretli učitelia hudobne j vý
chovy , aby sa oboznámili s využitím počítača a syntetizéra v hudbe a v hudobnej výchove. 
Lekto ro m bol PaedDr. Vojtech Stefankovič, učiteľ zo zS v lmeli, ktorý sa touto problemati
kou akt ívne zaoberá už niekoľko rokov. Hoci spôsob komponovania cez počítač bol pre väč
šinu účastníkov tvrdým orieškom,.rozbory skladieb z obdobia romantizmu všetký<;h presvedčili 
o didaktických možnostiach poč ítačov. Takmer neobmedzené zv.ukové možnosti syntetizéra, 
práca s farbou zvuku, s rytmom a ďalšími trudobnými prvkami rozvíjajú hudobnú k reati vitu 
imanentne, bez vonka 'šic ho nátlaku . Nemožno nes omenúť , že využitím technických dispozí-

. l že · o ť 1 ··a~~ á~~i· , 1 ázi pa i a t 
mnoh1 uč1 e 1a u pre nostňuju v hu o neJ v c ove as1c h né ná OJ a e oa us c-
k ú hudbu prijímajú často s rozpakmi , pred technickým pokrokom sa ujsť nedá. Veď reprodu
kovaná hudba i syntetické zvuky nás obklo pujú s veľkou naliehavosťou. Žijeme v období, keď 
tradičné hudobné nástroje sa stretávajú pre mnohých rodičov cenovo nedostupnými , kým nic
ktoré druhy syntetizérov (napr. značka Casio) sú pomerne lacné. Samozrejme, že klavírna kla
viatúra je kvalitatívne odlišná od klaviatúry syntetizérov (výnimkou sú špičkové zahraničné 
nástroje) , preto aj nástrojová technika a spôsob tvorenia tónu je iný. Ak nám však nejde 
o dosiahnutie technickej virtuozity. ale o všestranný rozvoj muzikality a kreativity hravou fo r
mou, sú tieto nástroje vítaným doplnkom aj pri vyučovaní v základných školách , žiaľ, pre zná
me fin a nčné ťažkosti nášho školstva asi-aj vcl'mi vzd ialeným. 

Dúfajme , že nie naveky! 
MÁRIA V ANKOV Á 

19. máj 
SND Bratislava - P·. I. Cajkovskij: Labutie 

jazero (19.00) 
So Košice - A . Szi rmai: Magnáš Miško 

(10.00) 
DJ Z Prešov - F. Lehár: Cigánska láska 

(18.30) 
Kežmarok- evanj . kostol - P. Michalica, hus

lc, I. Ožvát, tenor, l. Szabó, organ (18.30) 
20. máj 
SND Bratislava - W . A. Mozart: Čarovná 

flauta (19.00) 
SF Bratislava (klub Reduta) - beseda s E. 

Klokem , dir., gen. riad . Bochumských 
symfonikov ( 18.00) 

NS Bratislava - Davis-Wright : Grand ho tel 
(19.00) 

SD Košice (štúdio Smer) - Prokofiev-Debus
sy: Peter a vlk, Skrinka hračiek (10 .00) 

SF Košice - KHJ; F. Mendelssohn-Barthol
d y, L. v. Beethoven ( 19.00) 
SF, J. Fischer , husle (Ne mecko), 
W. Attanassi- dir. (Ta l.) 

DJ GT B. Bystrica - F. Lehár: Veselá vdova 
( 19.00) 

SKO Žilina -S. Pro kofiev, l. Dibák , A . Dvo
rák (19.00) 
J. Ďurdina , hoboj , dir. L. Svárovský, ČR 

Zvolen , zámok - J. Podhoranský, vio lončelo , 

. l. Gajan, klavír (19.00) 
21. máj 
SND Brat islava - Ľudia a čas , večer súč. cho-

reografie (19 .00) · 
SF Bratislava - A. Schônberg, L. v. Beetho

ven, B. A. Z ime rmann (19.30) 
SF, SFZ, M. Hajóssyová, M. Bei\ačková, 
V . Kubovčík , D. J enis, dir. E. Kloke 

DJZ Prešov: J . Herman: Hello, Dolly ( 19.00) 
NS Bratislava - Davis-Wright : Grand ho tel 

(19.00) 
SD Košice - G. Puccini: Madame Butterfly 

l. premié ra (19.00) 
22. máj 
SND Bratislava - M. Dubovský: Veľká dok

torská rozprávka (11.00) 
G. Puccini: Madamc Butterfly (19.00) 

SD Košice - G. Puccini: Madame Butterfly-
2. premié ra (18.00) 

23. máj 
So Košice - S. Prokofiev: Popoluška (14.30) 
SF Košice - KHJ - Nedeľné matiné pre deti 

(10.00) 
J. Fischer, husle, V. Fischer , klavír, Ne
mecko; víťazi l. kl. súťaže Košice '93 

Michalovce MKS- SKO, B . Warchal (19.00) 
Mirbachov palác, Bratislava - Faurré , Sosta

kovič, Janáček, Z aka rjan ( 10.30) 
Ľ. Hvastijová, husle , P. Pažický, klavír 

24. máj 
NS Bratislava - Davis-Wright : Grand hotel 

(19.00) 
Boj nice LD Banik - J. Podhoranský, violonč. , 

l. Gajan, klavír (19.30) 
25. máj 
SND Bratislava - C. Mo nteverdi: Korunová

cia Po ppey (19.00) 
NS Bratislava - Davis-Wright : Grand hotel 

(19.00) 
So Košice - A . Dvorák: Rusalka (hosť: S. 
Kopčák) - ( 19.00) 

SF Košice - klub M - KHJ ; gitarový recitál 
(19.00) 
J . M. Gallardo del Rey (Spanielsko) 

DJGT 8. Bystrica - G. Puccini: Madame 
Butterfly (19.00) 

Bardejovské kúpele, LD Astória - A . Plasku
rová , V. Simčisko, M. Telecký, H . Gáforo
vá ( 19.00) 

26. máj 
SND Bratislava - Ľudia a čas, večer súč. cho

reografie ( 19.00) 
SF Bratislava, Moyzcsova sieň - L. v. Beetho

ven: Sonáty pre husle a klavír (19.30) 
J . Cižmarovič, husle , O . Rusó, klavír 

NS Bratislava - Davis-Wright: Grand hotel 
{19.00) 

So Košice - A . Vladygerov: Vlk a sedem koz
liatok (10.00) 

Bardejov ZK J as - SKO , B. Warchal {19.00) 
Spišská Nová Ves- A. Plaskurová, V. Simčis-

ko , J . Telecký, H . Gáforová (19.00) 
27. máj 
SND Bratislava - A. Ovo rá k: Rusalka (19.00) 
SF Bratislava - J . L. Be lla, O. Messiaen, H. 

Berlioz (19.30) · 
SF, S . v. Osten , soprán, di r. : O . Lenárd 

SD Košice - A. Vladygerov: Vlk a sedem koz
liatok ( 10.00) 

SK Košice- KHJ - G. Verdi, E. Schmidt, G. 
Puccini , U. Giordana ( 19.00) 
SF, C. Byers, soprán (USA), S. Ferri, te
nor (Tal. ), dir. K. Leitner, Rakúsko 

DJGT B. Bystr ica - G . Bizet: Carmen (19.00) 
SKO Žilina - Komorný ko ncert Brass-quin-

tet , Bratislava (19.00) 
Poprad, MKS - SKO, B. Warchal (19.00) 
28. máj 
SND Brat islava - ·G. Vcrdi7 T raviata (19.00) 
SF Bratislava - program ako 27. 5. 
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium 

o Márii (1 9.00) 
SD Košice - A. Szirmay: Magnáš Miško 

(10.00) 

Koncerty Hudobnej jari. 
TRNAVA 
22. S. S pevácke zbory Bradlan a Comenius 
30. S. Orchester Komornej opery Bratislava so sólistami KO a SND 
NITRA 
24. S. Vokálny koncert - M. H~óssymá, soprán 

P. Mlkulti, bas 
HLOHOVEC 
19. S. Flautový recitál - Y. Oshlma, Japonsko 
2. 6. Komorný koncert 

ZVOLEN 
20. S. Klavírny recitál - M. LapWiský 
9. 6. Orpnový koncert- F. Kllnda 

POPRAD 
28. S. Slol'enský komorný orchester, dirlaent 8. Warchal 
HUMENNÉ 
15. S. Slovenský komorný orchester, dlrlaent 8. Warchal 
BARDEJOV 
20. 5. Komorný súbor The Serenade Strina Trlo (~~lanko) 
26. S. Slol'enský komorný orchester, dlrlaent 8. Warchal 
MICHAWVCE 
13. S. S lovenský komorný orchester, dlrlaent 8. Warchal 
K.EŽMAROK 
19. S. Orpnový koncert - L Szabó 

spoluúčinkujú P. Michalica, husle; l. otrit, tenor 
VRANOV NAD TOPOOU . 
19. S. Detský spevácky zbor Onena 
PREŠOV 
19. S. Komorný súbor The Serenade Strina Trio 
26. S. ~tátna Dlharmónla Kollce, dirlaeat Konrad Leltaer (Rak.) 

sólis ti: C. Byers, soprán (USA), S. E. Ferrl, tenor (fal.) 
SEtOV CE 
24. S. Slol'enský komorný orchester, dlriaent 8 . Warchal 

e Komorný orchc ... tcr Mladí brati-.lavl-1-.í <;ólbti. 1-.torý vedie Jindi'ich Pazdera. :.a 
16. apríla vnítil z koncertného turné po Japon~l-.u . Reportáž z tohoto umeleckého 
pobytu prinesieme v najbligích číslach HŽ. 

( lpo;wrňujeme našich spolupracm níkm na zmenu čísla fa, u: 
naše nm·é číslo je ]6 H.l 95. Zmenilo sa i číslo tclcf•)nu. nmé je 
]6 83 06. 
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