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Bližšie 
k 

ciel'u 

"líódot'é slot'o pre kritiku t'edy a t'ed
COt' t' USA je "hubrls". Mohutnéyobsahu
je nánosy silných yfznamot'. Dalo by sa 
zhrnúť - krátkozralui spupnosť". (L 
Thomas). 

Citot'llný autor je nositeľom tých nN
yfznamnej~ích cien . za t'edeckú prácu. 
Dokázal St'ojimi esejami, že ona nemusi 
byť taká, a.k ndi hlbšie ll má na pamäti, 
že tt'ori llmltot'ané hypotézy a nie konec> 
né a absolútne prat'dy. (,.V také sú, akože 
2 a 2 sa ro má 4. No tu~fm iný t'eľký t'edec, 
fyzik, podotkol: "Nie je úžasné Ut'IIŽOt'ať 
a predstanť sl, že 2 a 2 je niekedy mol,no 
5?") 

Nemám ., úmysle obnňot'ať tú na~u 
muzikológiu, t'edu o hudbe, z krátkozra
kej spupnostl.l\oneéne, to bi som ju mu
sel t' úplnosti poznať a preiHtať: a t'eru sl 
nemôžem dot'ollť tt'rdlť, ie sa tak stalo. 
Chcem Iba poznamenať, že sú t'~etky "nli
~ie" oblasti pfsanla o hudbe, kritika 
a publlclstllul, môžu niesť známky "hub
ris". Je to pochopiteľné. Yed' člot'ek nie 
je stroj, prichádza na koncert a poéút'a 
t'idy t' Inej nálade, nie kaidý skladateľ 
či interpret je mu romako blfzky; ani sa 
nenazdáme, a už je tu predpojatosť. P~ 
tom už ťažko byť objektfmy, mlknúť do 
t'ecl sprat'odllm a už sú tu prfznaky s~ 
mfnaného kódm·ého slot'a. 

O čo Ide? Aby sa Zt'IIŽOt'alo každé slom, 
kaidá t'eta ., ~Jršfch sút'lslostlach: potom 
sú ostrá kritika môže mať opodstatnenie, 
môže poslúžiť umeniu i umelcom. Hoci 
sa na pný pohl'ad zdá, dotknutému l člta
tel'om, že iba ~kodf. Raz ml, už dát'no, Istý 
tiež umelec poredal, prat'daže o druhom: 
"Ale sl ho dobre znosil,. ale si mu dal!" 
Nuž ~kodoradosť je t'I'IÚ nsút'äéšla radosť, 
tt'rdf epigram. Ja som sa t'~k t1edy zhro
zil, ie moja snaha homrlť o hodnote 
umenia, hľadať prat'du tyšla celkom 
namlt'oé, že je to t'~etko Inak, že som to 
nemal tak "na o/né ústa" naofsať. 

Dnes už nem: t' kaidodennej not'lnár
skej práci sa kaidému z nás t'~ellčo prih~ 
dl, sú my sme pričlnou, sú čitatelia, ba sú 
tlačiarne (ak niečo skomolia), treba si 
ut'edomlf, ie časf ľudi pochopi a druhá 
zas nie. Ale nutne sl t' sebe musíme pest~ 
t'af ako základný moment, ako hlamú 11-
nlu, t'edomle nadhľadu a odbúrat'anla 
osobného diktátu ná~ho .,}a". Musfme sa 
stat oby~ným lakmusotým papierikom 
a bdulf, čo sa pri poéút'anf u~e, aké far
by a dojmy. Iba t1edy sa t' pfsaní o hudbe, 
pocht'alnom i kritickom, prlblfi lme k cle
fu, ktorým je jednota znejúceho a odony 
t' nás. Iba t1edy sa budeme môcť nádejať, 
že nepfkme s krátkozra}(ou spupnosťou. 
krásu. Spominam na pocity, ktoré · 
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Folklórne festivaly patria už tradične k atmosfére letných mesiacov. Ako ouvertúra ku Kultúrnemu letu uskutočňuje sa festival Večery novej 
hudby. Na tohtoročnom ~tvrtom ročníku sa zúčastnil i K.larinec Barlo. (0 festivale pí~eme na 7. str.) 

Snímky: J. Lof~, P. Brenkus 

SVETOZÁR ~VEHIÁK 

Od pôvodného zámeru napísať úvahu o ľudových hudobných žánroch teda pre
dovšetkým piesni a hre na ľudový hudobný nástroj budeme musieť čiastočne upus
tiť. Počet -~lfstov bol mi.itoriadne veľký. Programové bulletiny tradične neinfor
matívne a scenáre už roky nedostupné ani pre odborných kritikov. Zdôrazníme 
však dominantné programy slávností, ktoré sa každoročne konsqú na Myjave, vo 
Východnej a v Detve, ako lij v nich účinkaqúce vokálne a inštrumentálne zoskupe
nia zasluhujúce si pozornosť, lebo vystúplU na samostatných hudobných podaqa
tiach. 

Na Slovensku koná sa v súčasnosti , každo
ročne, bie nálne či dokonca niektoré i trie nál
ne, 43 slávností a festivalov ľudového ume
nia. Nezanedbávame, hodnot i ť však ne bude
mc, medzinárodné festivaly (Košice, Tercho
vá, a kademický Zvolen), an i ná rodno>tné 
podujatia Rusínov-Uk"raj incov (Svidník, Ka
mie nka), či Maďa rov (Zeliezovce a viaceré 
iné). Na týchto kultúrno-spoločensko-ume
leckých manifestáciach je slovenská ľudová 
hudobná ku ltúra zastúpená - spravodli vo -
iba parciá lne . Na nie kto ré nás síce ani nepo
zvali , nie kto ré sa prelínali s konaním sloven
ských , hoci regionálnych. Tak sa stalo, že ho
ci pozva ní, ne boli sme toh to roku ani v Stráž
nici, na Morave. 

Na všetkých slávnostiach konajú sa zábavy. 
Na nich účinkujú rôzne dychové i ľudové 
hudby. Nech sa nehnevajú , aj tie z nášho po
hľadu elimi nuje me, hoci nechceme znížiť vý
znam ich spoločensko vyžadovaného a po
trebné ho pôsobenia. Veď slávnosti sú aj p re 
návštevníkov. Všeobecne však môžeme kon
štatovať , že na všetkých nami pozorovaných 
slávnostiach zábavy, vďaka muzikám (smíd' 
okrem hlučného a d lhohra júceho ., tvnklh' 

metalu" uprostred sídliska, (v záhrade IJyva
lého hotela Jánošík , v Detve) zodpovedali 
p redstavá m o zábave na folklórnych slávnos
tiach. 

Hoci hlavný, nedeľný program ma l názov 
"Na Myjave hudci hudú", bol prevažne ta
nečný, takže z pohľadu našej úvahy domint
nou na XXXIV. Folk ló rnych slávnostiach 
v Myjave bola "Súťaž o Cenu Samka Dudí
ka". V čase keď na iných slávnostiach od po
ri ada ni a súťaž í upustil i (napríklad v Detve 
dlhodobá súťaž o Cenu Dr. Ladislava Lcnga 
pre výrobcov ľudových hudobných nástro
jov), na Myjave sa k tej to fo rme aktivizácie 
vrá tili. Zdá sa úspešne. Vlani sa na sú ťaž i 
o Cenu Samka Dudíka (1880 - 1967), legen
dárneho prcdníka myjavských sláčikových a , 

ako Česi vravia, cimbálových muzík , zúčast
nili štyri zoskupenia . T ohto roku - mimocho
dom 65. rokov od Dudfkovho najväčšieho ži
votné ho triumfu ( 1928) vo Frankfurte n. M. 
kam ho s kapelou vybra l a sprevádzal sám L. 
Janáček - na pozvanie odpovedalo k ladne už 
pä tnásť hudieb zo Slovenska i Moravy. Myja
vap Samuel Sme ta nu, sám výborný hudobn íl. .. 
'l'dtlci redakcie ľudovci hudby v Slovenskom 

l 
rozhlase, v Rad iu Bratislava, vymyslel si o ri
ginálny spôsob, vere jnú súťaž v amfiteátri. To 
zaväzovalo n ie len hudobníkov, ale aj porotu . 
Nádejné na celej súťaži bolo počúvať mia-

l 
dých, ba až mladučkých hráčov , predníkov, 
kontrášov, cimbalistky. Repe rtoár nebol 
vo pred stanovený, no viaceré hudby hrali po
dľa neme nej známeho kopaničiarskeho pred
níka J . Pctruchu. Zaujal nás J . Michalík zo 
súboru Devín z Bratislavy , M. Podfaj z Myja
vy, A . Mikóciová z Pukanca , V . Foltín z My
javy, pochopiteľne veľkí súčasn í prednfci P. 

· Galečka (hudba B . Miške ffka z Ve lkej nad 
Veličkou), P. Michalovič (Skaličan) , M. Já
rck (Ponitran, Nit ra) a Ľ. Mále k (O lšava, 
z Uherské ho Brodu - mimo súťaž). Obecen
stvo po tleskom ocenilo všetky zúčastnené 
hudby rovnako srdečne. Zdalo sa mi , že tie 
z Moravy o kúsok srdečnej šie. Aj rozhodnu
tie poroty pr ijalo o becenstvo súhlasným po
tleskom . Najvyššími cenami boli ozdo be né 

· ľudové hudby súborov Javo r z Bratislavy (ce- · 
na Slovenskej hudobnej únie), Skaličanu 
s primášom Petrom Michalovičom a Ponitra
nu s predníkom Mariá nom Járkom (hlavná 
cena Samka Dudíka '93). Súťaž hudieb na 
Myjave je staronovým prvkom . Je j zarade nie 
do koncepcie slávností hodnot íme ako šťast
ný krok po riada teľ ov: želáme je j pokračova
nie a ume lecký rozvoj . XXXIY. folkló rne 
slávnosti v Myjave konali sa 18.- 20. júna. 

Folkló rny festival VýchOdná '93 - XXXIX . 
ročník - komil sa. Už to je prvý úspech je ho 
hlavného poriada teľa Národného osvetového 
centra z Bratislavy , naj mä však včelič iek 
z Regionálneho kultúrneho strediska v Lip
tovskom Mikuláši a Obecného úradu Vý
chodná. Na inom mieste sme napísali, že toh
toročná sa niesla v zname ní spevu , v znamení 

pokračovanie na 4.'str. 
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IN MEMORIAM 

Posledná pocta Eugenovi Suchoňovi 
25. 9. 1908- 5. 8.1993 

Dňa 13. 81993 sa Bratislava a s ňou celé Slovensko rozlúčilo s jednou z najvýz
namn~jších osobností slovenskej kultúry prof. Eugenom Sucho ňom. 

významom presiahla hranice Slovenska, sa v smútočnom prejave rozlúčil minis
ter kultúry SRD. Slobodník. V mene prezidenta republiky, NR SR a v mene vlády 
SR vyslovi' príbuzným majstra E. Suchoňa úprimnú sústrasť k smrti im blízkeho 
člóveka. 

Pri katafalku obklopenom vencami, medzi ktorými bol aj veniec prezidenta 
SR, sa v čestnej stráži striedali poprední umelci a predstavitelia kultúrnych inšti
túcií. 

S vel'kým umelcom a vzácnym človekom sa prišli rozlúčiť jeho priatelia, žiaci 
a početní obdivovatelia jeho umeleckého majstrovstva. O 11.00 h nastúpila ku ka
tafalku vojenská jednotka príslušníkov pluku hradnej stráže a čestnej stráže 
a začal sa smútočný obrad. Spolu s rodinou zosnulého sa na ňom zúčastnili pred
seda NR SR I. Gašparovič a ďalší predstavitelia verejného a kultúrneho života 
SR. 

V mene slovenskej hudobnej obce, za celú hudobnú, hudobnodramatickú kul
túru a za nespočetných milovníkov Suchoňovej hudby doma i vo svete vzdal zos
nulému poslednú poctu predseda Slovenskej hudobnej únie Peter Dvorský. Ver
šami básnika J. Smreka sa s majstrom rozlúčil aj riaditel' SND D. Jamrich. 
V dojemnej atmosfére zaznela Mojmírova prísaha z opery Svätopluk a na záver 
smútočného aktu skladatel'ova hnonická pieseň Aká si mi krásna ... 

S umelcom, ktorého celý národ považoval za svojho a ktorého tvorba svojím TASR 

Rozlúčková reč Petra Dvorského, predsedu Slovenskej hudobnej úni 
Vážené smú.točné zhromaždenie, 
drahá smútiaca rodina ... 

V okamihu poslednej rozlúčky s \'el'kým ml\istrom a predobrým člo
vekom sa mi ťažko hl'adl\iú slová, ktorými by som za celú vel'kú rodinu 
slovenských hudobných umelcov, vedcov a pedagógov, ale 1\i za celý or
ganizmus na~ej hudobnej a hudobnodramatickej kultúry, a nl\imä za 
nespočetných milomíkm· Suchoňovej hudby doma i vo svete vyjadril 
to, čím sme svojmu učitel'ovi, vzoru a inšpirátorovi navždy vďační ... 

Životná púť profesora Suchoňa je pn"kkadom, ako sa jedinečný h'o
rivý talent naplno rozvinul v službe umeniu i službe národu ••• Od útlej 
mladosti, fonnovaný nl\imä dvoma vel'kými osobnosťami - Frieom Ka
fendom i Viti\zslavom Novákom, sledoval Eugen Suchoň neomylne 
a neúname jeden ciel': svojím skladatel'ským, pedagogiek)m i organi
zátorským dielom vybudovať základy slovenskej hudby ako národné
ho, ale súčasne naplno európskeho prejavu. Ako skladatel' dokonale 
spoznal všetko, i\ím ho moderná európska hudba mohla inšpiromt' 
a vybral si z nej to, čo zodpovedalo jeho naturelu i našej tradícii, re
prezentovanej jedinečným bohatstvom slovenskej l'udovej hudby. Jed
nota národných i svetových ciel' ov -to bola pre Suchoňa jediná reálna 
a lternatíva v čase, ked' sa Slovensko len prebúdzalo zo stáročného 
spánku a hl'adalo svoje miesto na mape Európy ... Preto sa Suchoňovým 
dielom ako červená niť vinie zretel' ku kompozičnoštýlovým ambíciám 
európskej modemy, ale 1\i k potrebám postupne sa rozvijl\iúceho slo
venského hudobného vkusu. Eugen Suchoň je preto roma ko autorom 
náročných symfonických či komorných skladieb, ako 1\i skvelého cyklu 
inštruklímych kompozícií pre deti a mládež "Obrázky zo Slovenska", 
ale l hymnickej zborovej skladby - Aká si mi krásna ... 

V súvislosti so Suchoňovým skladalel'ským dielom mi dovorte, ako 
umelcovi, bytostne spojenému s operným umením, osobitne vyzdvih
núť jedinečnosť dvoch Suchoňových hudobno-dramatických opusov. 

Operou Krútňava a monumentálnou hudobnou drámou Svätopluk 
rozhodol Eugen Suchoň o tom, že v modernej európskej opernej tvorbe 
tvorí jeden zo základných kameňov 1\i slovenská opera ... Pre našu hu
dobnodramatickú kultúru má nesmierny výtnam 1\i to, že na Suchoňo
vých operách, cez početné Inscenácie na všetkých domácich scénach, 
sa fonnoval štýl slovenskej opernej interpretácie, scénografie, réžie, 
jedným slovom, budm·ali sa základy, moderného operného slohu. Slo
venská operná kultúra v Suchoňových operách získala diela, ktoré 
strhujúco tlmočia bytostnú podstatu slovenského hudobného mysle
nia i mravné a psychologické črty nášl\o človeka. Vel'kolepá dráma 
z počiatkov na~lch dejín, opera Svätopluk, ktorá s takou silou a pre
svedčivosťou 7.aznela pred nedávnom, keď náš národ Y.tal osud do vlast
ných rúk, je v celom slovenskom umení nl\ipresvedčivejším spodobne
ním životodarných tradícií, na ktorých budujeme svoju štátnosf ... 

V Suchoňovom rozsiahlom, vyše 110 opusov čftl\iúcom diele má veľ
mi výrazné miesto vokálna hudba. Skladatel' si v nej s neomylnou ru
kou vyberal l!Jenoty našej poézie a z tohoto spojenia s jeho hudbou 
nniklajedinečná syntéza slovenskej básnickej a hudobnej tvorivosti ... 

• 

Suchoňovo dielo nennikalo J'ahko, bez náročného h'orivého zápa
su ... Neraz v ňom cítime, ako úporne bojuje o žh•otný klad a poz~tiv!'u 
perspektívu pre seba i svoj národ ... Žalm zeme PodkarpatskeJ tuto 
podstatu Suehoňovej tvorby obnažil rovnako zrete!' ne, ako o ~lstoro: 
čie neskôr Metamorfózy čl Poéme maeabre. Ak sa vbk Suehon slovami 
básnika pýta: ~Lež komu z nás sa podarí ntýčiť vll\iku tam hore, kam 
vedú všetky naše cesty?", vieme, že skladatel' odpoveď hl'adal a po celý 
život nachádzal opretý o svoju hlbokú vieru, o čom svedčí jeho posled
né dielo, slovenská omša ... 
Suchoňove kompozície, čo ako významné a neopakovatel'né, vbk 

tvoria' len časť toho, čo urobil pre našu národnú kultúru ... Dnes stále 
zretel'nejšie spozná,·ame, že nebyť nesmiernej obetavosti, ale 1\i štát
nickej múdrosti profesora Suchoňa, slovenské hudobné umenie by 
nestálo na tak pevných základoch ... Suchoň presne diagnostikoval, čo 
naša hudobná kultúra potrebuje a nevynechal jedinú príležitosť, aby 
sa za jej záujmy zasadli s plným nasadením s\'Ojej mravnej i O;dbornej 
autority. 

Preto dnes s vďakou konštatujeme, že vybudoval základy Slovenskej 
filhannónie, Bratislavských hudobných slávností, tvorivej organizácie 
skladatel'ov i ostatných hudobných aktivít. Potreby slovenskej hudby 
vždy chápal celostne, a pre~o sa tak obetavo staral !\i o festivaly v Tren
čianskych Tepliciach a Piešťanoch, dbal o budovanie podmienok pre 
ich plný rozvoj. S prihliadnutím na potreby svojich umeleckých kole
gov po dlhé roky viedol ochrannú organi7.áciu slovenských skladate
rov' a zaslúžil sa o záchranu a reštaurovanie zámku v Dolnej Krupej 
ako Domova siovenských skladatel'ov ... 

Nemožno nespomenúť ešte jeden rozhodujúci aspekt celoživotného 
diela profesora Suchoňa. Do dejín našej hudobnej kultúry vošiel ako 
osobnosť, čo nesmierne obetavo vychovával tých, čo sami chceli aktíme 
pestovať hudbu a nl\imä vychovávať národ ... Od roku 1948, kedy sa stal 
profesorom hudobnej výchovy na novozaloženej pedagogickej fakulte, 
po dlhé desaťročia fonnoval generácie slo,·enských hudobných peda
gógov, v ktorých hl'adal spolupracovníkov pre realizáciu celoživotného 
sna - pre Ytnik širokej obce hudobne l'Zdelaných a hudbu milujúcich 
slovenských l'udí ... Tento Ideál Suchoň zdieral s viacerými stredoeu
rópskymi skladatel'mi, ktorí podobne ako on, kládli základy národnej 
hudby. Podobne ako pol'ský skladatel' Karol Szymanowski v Pol'sku, 
či Zoltán Kodály v Maďarsku, stal sa Suchoň učitel'om svojho národa. .. 
Tomuto vel'kému ciel' u slúžili a dlho budú slúžiť 1\i jeho teoretické spi
sy ... 

A napokon to hlamé: Eugen Suchoň svojím dielom začlenil hudobné 
umenie do vrcholnej sféry národnej kultúry, po boku nl\ilepších preja
vov slovenského ducha v literatúre, výtvarnom umení, dramatickej 
spisbe, či architektonickej tvorbe ... 

Zásluhou skladieb Eugena Suchoňa, skladatel'a skutočne národné
ho, sl začala hudobná Európa uvedomovať, že jej mapa sa jeho tvorbou 
stáva bohatšou a zaujímavejšou. Medzinárodné uznanie Suchoňa -
skladatel'a, dokumentujú početné zahraničné Inscenácie jeho opier 
v Európe, Ázii i Amerike, stovky uvedení jeho diel na svetových koncer
tných pódiách, v rozhlasových štúdiách, ale i na televíznych obrazov
kách ... Jeho medzinárodné uznanie dokumentujú lij pocty, akými bolo 
udelenie Herderovej ceny, udel'ované Viedenskou univerzitou a čl 
členstvo v berlínskej Akadémii umenia. VIeme však, že profesor Eugen 
Suchoň, po dlhé roky odmeňovaný nl\ivyššíml poctamllij doma, osobit
ne si cenil čestný doktorát, ktorý mu v roku 1969 udelila bratislavská 
Univerlita Komenského, jeho posledné pedagogické pracovisko ... 

Dielo Eugena Suchoňa sa u7.avrelo, pričom ml nedá nespomenúť. 
ie )eho poŠiedné takty diktoval - pripútaný na nemocničné lôžko; 
dotváral fanfáry na slávnostnú Inštaláciu slovenského prezidenta ... 

Drahý ml\islre, 
lúčim sa s Vami s pocitmi hlbokého smútku, ale i skutočnej hlbokej 
úcty a vďačnosti 7.11 Vaše vel'ké dielo, ktorým ste obohatili našu národ
nú kultúru. Bude navždy-klenotom nl\icennejším, bude dôkazom n·orl
vého génia slovenského človeka ... 

V mene celej slovenskej hudobnej, divadelnej a kultúrnej verejnosti 
sa s Vami lúčim, drahý pán profesor ... Sl'ubujem Vám, že Váš odkaz 
lásky k svojeti a jej hudobnosti ponesie me ako štafetu posolstva ďalej, 
na prospech nášho národa, našej vlasti, na prospech hudobného živo-
ta ... 

Posolstvo, ktoré ste nám zanechali v prísahe Mojmíra vo Vašom mo
numentálnom hudobno-dramatickom opuse, sl budeme ctiť a navždy 
nosiť vo svojich srdciach ... 

tes ť Vašej p a mi a tlie! 

Smútočný príhovor ministra kultúry SR Dušana Slobodníka 
Povolanejší zhodnotili a zhodnotia rozvetvenú, v mnohých ohl'adoch 

7.akladatel'skú tvorbu ml\istra Eugena Suchoňa, ktorá svojím význa
mom presiahla hranice Slovenska. 

Mnohé diela ml\istra Suchoňa sa stretli s vel'kou odozvou \ 'O svete. 
Len ako príklad tu spomeniem operu Krútňava, inscenovanú okrem 
iného v Kasseli, Weimare, Augsburgu, Norimbergu, Budapešti, tubla
ne, Novom Sade, Moskve, Tbilisi, v Spojených štátoch a jeho Rapsodic
kú suitu pre klavír a orchester. 

Spomenul som však, že hodnotenie rozsiahlej hudobnej tvorby, ale 
1\i pedagogickej a teoretickej činnosti ml\istra Eu~eena Suchoňa prislú-
cha povolanejším. · 

Chcem vyzdvihnúť spätosť Eugena Suchoňa so životom slovenského 
národného spoločenstva. 

Život národa, jeho duchomá kultúra vrátane domácich hudobných 
tradícií bola hlavným inšpiračným zdrojom tvorb)' ml\istra Suchoňa. 

Napojenosť na život vlastného spoločenstva nachádza v obidvoch 
operách, svojím spôsobom komplementárnych, lebo ml\ister v nich 
preklenul oblúk medzi osudmi jednoduchých l'udí a osudmi štátnikm•, 
patriacich 1\i do slo,·enských dejín. Spätosť s duchovným životom slo
venského spoločenstva potvrdzujú mnohé jeho skladby- piesne, in~pi
rované tvorbou výtnamných slo,·enských básnikov, diela, v ktorých re
zonuje vzt'ah ml\istra Suchoňa k slovenskej prírode. 

Ml\ister Suchoň vel'mi názorne potvrdzuje tézu, že svetovosť musí 
mať korene v národnom, že národ, jeho duchovný život, jeho dejiny sú 
tou in~piratívnou silou, ktorá umožňuje vel'kým umelcom vyjadriť č i 
už pomocou tóno''• slov alebo štetca myšlienky a pocity, čo vedia nlijsť 
odozvu nielen doma, ale 1\i vo svete. 

Toto do tónov prenesené krédo vel'kého ml\istra Suchoňa hodno pri
.,Omen~ť práve teraz, keď sa doformúva slovenská štátnosf a keď by 
poniektorí chceli pojmy ako národ, národný odsunúf do úzadia. 

Velebné slovenské tóny ml\istra Suchoňa sú jedným z nl\ipresvedčk 
vejších dôkazov identity slovenského ná roda, jeho umeleckej S\'ojráz
nosti, a teda 1\i práva na plnohodnotný život nášho národného spolo
čenstva. Pred niekol'kými dňami pri vyvrcholení osláv 130. výročia Ytni
ku Matice slovenskej zaznela z pódia pieseň Aká si mi krásna, ty rodná 
zem moja, za ktorej hudbu vďačíme ml\istrovi Suchoňovl. A 7.aplnený 
martinský amfiteáter pri úvodných taktoch tejto dnes už hymnicky mf
manej piesne spontánne povstal. 

dosť, vzbudzuje úctu k tvorcovi a odtieň jeho slá''Y padá i na spoločen
stvo ktorého túžby radosti, ale i žia le v diele vyjadril. Nie je to zdvorl
lost~á fráza, ale hlboké presvedčenie, ktoré isto zdiel'l\iú so mn~u všet~ 
ci: kjm bude žU' naše národné spoločenstvo, dovtedy tu budu znlet 
vznešené a velebné tóny skladieb ml\istra Suchoňa, nl\i,ýznamnejšej 
osobnosti slovenských hudobných dejín. 

Dovone ~i, aby som v mene prezidenta repu,bllky, ~árodnej ra~y Zosnulého hudobného skladatel'a Eugena Suchoňa pochovali 
SR, ,•lády 1 v mene vlastnom vyslovil pribuznym ml\jstra Suchona 13 t 1993 v jeho rodisku _ Pezinku. Pohrebný obrad 
' · ' · ť k rt' · bi' k h čl k • augus a upnmnu sustras sm l Im l Z c o m·e ,a. • t , k katolíckom cintorinevykonal metropol!· 

Nie je to ob jarná pravda, ktorou chcem zavŕšiť príhm·or nad truhlou na mies nom nm s o- . 
pezinského rodáka Eugena Suchoňa, aleje to pravda nezvratná: umel- ta S lovenska, trnavský arcibiskup Ján Sokol. · , 
ci umierl\iú, ich dielo ostáva, rozdáva novým a novým generáciám ra- Smmky TA SR 
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NEKROL6G 

Za Eugenom Suchoňom 
Spisovatelia by mali vedieť o tajom

stvách . Maliari by mali vidieť, čo je 
iným skryté. A hudobníci? Počúvajú 
tlkot tejto zeme, jej vibrácie a rezonan
cie a umožňujú niečo z tohoto chvejivé
ho zázraku počuť aj nám. Niektorí sa 
vzhliadnu iba v tónoch. Iní túžia dať 
svojim zvukovým víziám aj silu slova, 
posolstvo myšlienky, naliehavosť sym
bolu. Nekladú otázky- dávajú odpove
de. Majster Eugen Suchoň každým svo
jím dielom nachádzal dvojjedinú istotu 
hudobného poriadku a ľudskej účasti 
v ňom. J eho umelecký odkaz je o člove
ku. 

Poriadok komponovania (nielen 
Stravinskij ho tak vyvýšil), technika, 
fakticita hudby. Suchoň je v tomto roz
mere priam neuveritel'ne monolitný. Sú 
skladatelia, čo vyzrievajú postupne, 
hl'adajú od diela k dielu vlastný nápev: 
iba ho v sebe tušia , raz sa im ho podarí 
úplnejšie, raz menej prieniesť na noto
vý papier . A sú zas takí, ktorí v sebe 
vďaka vnútornému ustrojeniu nosia od 
začiatku do konca presný plán. Potom 
sa iba v úžase musíme diviť, ako je kaž
dé ich dielo jedinečré a ako je súčasne 
v zázračnej dualite vytvorené podl'a ne
ochvejného modelu. Suchoň je, pokial' 
ide o akordiku, melo'diku, metrorytmi
ku , formu a všetky rezumovo postihnu
teľné parametre, práve taký typ. Stvo
ril kolekciu umeleckých diel ako reťaz, 
kde je každý článok iný; ale matéria 
a spôsob jej opracovania sú totožné, 
sú zhodné.· Nájdu sa pritom aj delikát
ne jemnôstky - ked' napriklad siahol 
po dodekafónii , tak nenápadne ju 
zintegroval do svojho spomínaného 

presného plánu, že fi 
na to sám, on, eru
dovaný teoretik, 
musel upozorniť. 
A akordika chro
matického totálu? 
Bola Hindemitho
va škola, no ak sa 
z nej aj poučil , tak 
nie vo vecných de· 
tailoch, ale systé
movo. Metóda su
choňovského chá
pania harmonic
kých vzťahov je 
výsostne originál
na. Až .sa s ľútos
ťou musíme pýtať , 
prečože to, prečo, 
že svet o tom tak 
málo vie? Ale to už 
je osud slovenskej 
kultúry i j ej vrchol
ných zjavov, medzi ktorých sa maj ster 
Suchoň dávno zaradil . 

O muzikologickej stránke jeho hud
by sa vel'a písalo, J. Kresánek ju konge
niálne rozobral. Prejdime preto k ľud
skej účasti v nej , k človeku, čo sa vyná
ra zo Suchoňových partitúr, k tomu ta
jomnému, čo presahuje fakticitu hud
by. 

Hudba je, tak ako každé veľké ume
nie, "náčrtkom Bytia" . 'Medzi jej du
chovné kvality patrí aj výraz ako nad
radená kvalita. Často sa hovórilo o Su
choňovej baladičnosti, rapsodičnosti , 
o dynamickom geste, o klasickej vyvá
žeposti jeho výpovede. To sú zrejmé 
pravdy: ale tajomstvo tkvie v čomsi 

inom. Sú v celých vávať J'udí: budúcnosť je pred nimi. 
dejinách hudobné • Náčrtky Bytia. Univerzálneho, ale 
skladby, kde noty predovšetkým slovenského, našského. 
poskytujú v zásade Pritom pochopitel'ne Suchoň nebol ni
jednu-jedinú mož- jakým folkloristom, čerpajúcim zo 
nosť výkladu. A sú studničky. Ak do nej načrel , tak blbo
naopak také, ktoré ko, poriadne hlboko. Ozýva sa z neho 
vlastnia dimenziu duch národa, počujeme jeho výstižný 
poddajnosti na obraz: psychologická zložitosť (Krútňa-
úplne odlišné, čas- va, Metamorfózy), heroizmus (Sväto-
to protirečivé in- pluk, Symfonická fantázia na BACH), 
terpretácie, či už zádumčivá túžba (Baladická -suita, Ad 
koncertné alebo astra), pokoj i vitalita, slzy i smiech 
slovné. Ovocie a mnohé iné. O slovenskom človeku sa 
najvzácnejšie. E. podobne presvedčivo vyslovili azda iba 
Suchoň patrí zrej- M. A. Bazovský alebo M. Rúfus. 
me do prvej skupí- Ako celkom stručne zhrnúť majstro-
ny. Jeho baladič- vu filozofiu? V jeho presnom pláne sú 
nosť dokonale rea- dominantné tri situácie človeka: rezig-
lizoval O. Lenárd, nácia, nádej, radosť. To prvé: vždy čosi 
povahu výklad~• strácame a zakaždým nás to vel'mi boli. 
klavírneho diela To druhé: aj tie najťažšie chvíle možno 
určila K. Havliko- prekonať; keď ,Jazýček váh je ~esne 

vá , slovnú analýzu stanovil J . Kresá- pri nule", vtedy už kdesi klíči nový ži-
nek. Sú však viaceré nádejné náznaky, vot- čo končí, začína. Preto môže prísť 
že Suchoňova hudba má aj onen roz- to tretie, radosť, svetlo, dych vyrážajú-
mer viacerých možných prístupov. Ak ca veselosť. Tak Suchoň komponoval 
M. Lapšanský hral Malú suitu v sch u- svoje diela, kvôli tomu máme jeho hud-
mannovsko-impresionistickom duchu, bu; aby nám pomáhala vnímať svet ako 
alebo J , Pazdera vložil do francúzsky sebaprekonávanie, ako výhru ducha 
elegantneJ Sonatíny vzlet a vášeň, ro- nad trpkastým bytím, ako zmysluplný 
bustnosť, pr ílivy a odlivy, výbuchy zápas. 
a vírenia - bolo to nieže celkom legitím- Skladateľská umelecká tvorba je 
ne, ale objavné. Kdeže sa vtedy podela vzrušujúcou kolumbovskou plavbou 
klasická vyváženosť, termín, čo už znie medzi blikajúcimi hviezdičkami , tón-
priam pejoratívne? Som presvedčený, mi. Pozbierať ich, pospájať, nech za-
že vo všetkých Suchoňových skladbách zvonia krásou a pravdou! Svoju úlohu 
je popri nej prítomná bohatšia viacvýz- prijal Eugen Suchoň ako údel, išiel 
namovosť, než dnes súdime. Preto sa priamo cestou života i práce a hviezdič-
vždy budú nanovo inscenovať a hrať, ky jeho umenia budú žiariť jasne a ne-
preto budú lákať, preto budú obdaro- prestajne. IGOR PODRACKÝ 

Snímky A. Palacko 

K:
ď televfzny hlásateľ 

oznámil smutnú správu, 
ie po dlhej chorobe 

umrel Eugen Suchoň, na chvíľu zo
vrelo srdce všetkým, ktori ho po
znali a milovali jeho hudbu. 

Ďakujeme- Vám, pán profesor! 
dôb Janáčka nemáme takú sklad
bu!" 

Mojim posledným silným zážit
kom bolo stretnutie s Vami na gene
rálke novonaštudovaného Sväto
pluka v opere SND v roku 1985, 
kedy som Vám dojato ďakovala za 
tú krásu a poéziu. Patrím medzi tie tisicky šťastliv

cov, na k torých j eho hudba m ocne 
zapôsobila a poznačila na celý i i
vot. Veď j eho nádherná pieseň Aká 
si mi k rásna kaidého očárila. Bola 
som jednou z mnohých, ktor( na
vrhovali, aby sa stala hymnou no
vého slobodného Slovenska. 

Dnes v duchu sto.ifm v ne~om 

dojatf pri jeho katafalku. Znova 
preiívam tie vzácne ch vile stretnu
tia s veľk.ŕm umelcom a človekom. 

Začalo sa to ešte na štúdiách . Bol 
naším profesorom teórie. Vtedy vy
šiel jeho cyklus Nox et solitudo. Mal 
veľký úspech, ktorý ui naznačoval 
hviezdnu cestu Krútňavy a Sväto
pluka. 

My, čo sme mali to šťastie, že 
sme účinkovali pri prvom uveden{ 
KrútJlávy, pod taktovkou Ladisla
va Holoubka a režiséra Karola Jar
neka, do konca svojho života bude
me spomfnať na tú radostnú tvori
vú atmosféru, v k torej sme vtedy ži
li. Krútňava bola našim milovaným 
dieťaťom. Vychutnávali sme jej 

v nás vyvolala hudba k piatemu ob· 
razu. 

Ďakujem Vám, pán profesor, za 
ten veľký dar. Ďakujem Vám za po
cit hrdosti a pýchy, pri uveden( 
Vášho diela v Prahe, kde nám pro
fesor Nejedlý ďakoval slovami: 
" Vy, Slováci, ste nás predbehli. Od 

Lúčim sa s Vami, pán profesor. 
Už nebude viac stretnuti, ui Jen 
v hudbe budete s nami všetkými, čo 
si Vás ctime a mil1~jeme. 

Ďakujeme, pán profesor! · 
DITTA GABAJOVA 



KONCERTY 

Klaviristka Dana Rusó bola partnerkou obom účinkujúcim: violončelistol'i Jánovi Slávikovi (snímka vľavo) a huslistovi Jurajovi Čižmarovičovi (vpravo) Snímky M. Jurík 

Verím, že je to ťažké poslanie vymyslieť 

v rámci bežnej koncertnej sezóny daja
kú novinku, niečo, čo by mohlo osviežiť du
cha koncertného diania. Vedenie Slovenskej 
filharmónie vyvíjalo v poslednom čase dosť 
pozoruhodnej aktivity v tomto sme re a tento 
fakt sám o sebe treba kvitovať. Občas síce 
vznikol aj zmätok - veď občas ~>a stáva , že 
zvýšená iniciatívnosť plodí aj nezrelé rozhod
nutia. Tie však asi treba hodnotiť s prihliad
nutím k dobre mienenému cieľu. Jedným 
z pokusov, ako zatraktívniť priebe h 44. kon
certnej sezóny SF bol projekt zvaný " cyklus 
E - Beethoven". Pod takýmto titulkom reali
zovali traja aktéri úctyhodný cyklus Beethove
nových husľových a violončelových sonát, 
resp. variácii. Mená spomínaných aktérov 
stoja za to: Ján Slávik- violončelo, Juraj Čiž
marovič - husle a Dana Rusó- klavír. Z uve
deného " trojuholníka" je zrejmé , že Dana 
Rusó zobrala celú vec úplne vážne a seriózne 
a že vychŕlila v priebehu niekoľkých mesiacov 

:zopár ťažkých tónov, ktoré pán Beethoven 
•;písal do partov svojich sonát. To, že niekedy 
i de o sonáty pre klavír a husle netreba o b-
2 :vlášť zdôrazňovať a o to cennejší je prístup 
atj konečný efekt vystupovania pani R usó na 
niekoľkých (konkrétne š iestich) komorných 
koncertoch o rganizovaných v relatívne (Bra-

Dramaturgické ,,.new ll 
tislavské pomery ... ) priaznivom akustickom 
prostredí Moyzesovej siene SF. 

Nerobím si ilúzie , že by som chcel v tomto 
mome nte podávať zasväte ný recenznetský 
profil "cyklu E". Prvá akcia prebehla kedysi 
dávno v hfbke minuloročného decembra 
(9. 12. 1992) a soná~ovo-variačný had dorazil 
do záverečného finiša až 26. mája 1993. Kaž
dý mesiac jeden Beethovenovský večer - taká 
bola dramaturgická stratégia. Priznám sa , ne
videl som všetky koncerty, čosi som však pre
žil aj naprie k tomu. Te raz mi ne jdCjO hodno
tenie výkonov, tie boli pomerne stabilizované 
a ničím ma obzvlášť neprekvapili,. A by som 
však nebo l celkom nevďačný: Danu Rusó ob
divuje m a vzdávam je ho ld . Človek nestretá
va veľmi často niekoho tak oddaného svojej 
veci, svojej viere a presvedčeniu. Ak duša cí
ti , srdce príjma, po tom aj prsty poslúchajú 
a nevzdorujú. Dane Rusó a Já novi Slávikovi 
asi naozaj o čosi išlo. Nemal som pocit , že by 
pre nich "cyklusE" zname nal zmluvnú povin
nosť a štatistické plus. Bol som raz svedkom 

udalosti , kedy o bidvaja muzikanti vykonali 
doslova pramennú a historiogr~fickú činnosť 
a realizovali Beethovenovu violončelovú so
nátu A dur na základe manuskriptu . Prosím , 
čo všetko znamená byť interpretom ... Ju raj 
Čižmarovič je isto tiež zdravým fa natikom 
a k svojmu vystupovaniu prechováva krásny 
" posvätný vzťah . Predsa však sa mi videlo , že 
nejde Beethovenovým sonáta m až natoľko 
pod kožu ako J án Slávik . Juraj Čižmarovič je 
naozajstn ý profík , prispôsobivý , adaptabilný, 
poho tový, ale sám neviem, kam ho zaradi ť -č i 

medzi typy o rchestrálne alebo medzi typy , 
kto ré sa do o rchestra nikdy " nezmestia" . Ju
raj osciluje medzi týmito dvoma pó lmi a aj ' to 
jemne aromatizuje jeho sonátové dialógy 

· s Danou Rusó. · 
V Bratislave teda odznel kompletný cyklus 

Beethovenových sláčikových sonát (a variá
cií). Raz sa darilo viac , raz menej , čo je záko
nité pri takomto dramaturgickom koncentr. á
te. Cosi podobné býva kdesi inde vo svete 
zvykom . Veľk í " šamani" sa radi popasujú 

s dramatu rgicky uceleným , homogénnym 
a monotemat ickým cyklom koncertov. Ak sú 
to "super-stars", poslucháč si nie je celkom 
na istom , či ho fasci nuje ten Bach , Haydn , 
Beethoven , Sch u mann ... , alebo pán, resp. 
pani xy, ktorý(á) zobral na seba dosť ťažkú 
úlohu zaujať podobným spôsobom . Aktivita · 
Dany Rusó, Jána Slávika a Juraja Čižmarovi
ča sa mi páčila kvô li jej entuziastickému zá
meru , hoci to nebol n iekedy výkonnostný 
top. Koncerty mali dobrú atmosfé ru, dosť po
slucháčov , dobrý úmysel, preto niet miesta na 
kamkoľvek smerované výhrady. Dúfam,, že 
každý zo zasvätených osobnost í vie , čo vyko
nal a čo by sa ešte vykonať dalo. Beethovcno
vi zložili všetci účinkujúci aj neúčinkujúci 
hold, ktorý je na mieste. Len sa pýtam: te'nto 
rok to bol Beethoven (prečo?) . Kto to bude 
nabudúci rok (a prečo?) . C hcelo by to jeden 
alebo viac rozhovorov zo zasvätencami - mož-

. no sa voľakedy niečo také uskutoční ... 

Zatiaľ môže m len gratulovať k všetkému, 
čo sa vydarilo a držať palce , nech dramaturgia 
SF nájde správny, logický kľúč k tomu, ako 
"cyklus E" odvíjať aj v nasledujúcich sezó
nach. 

IGOR JAVORSKÝ 

H,udobné sviatky v Humennom 
25. mája skončil v Humennom dramaturgicky pútavý a návštevnosťou 

bo.\latý 32. ročník Humenskej hudobnej jari. Mestské kultúrne s tredis
ko a kruh priateľov hudby spolu s ôsmimi štedrými sponzormi pripravili 
Humenčanom päť umelecky hodnotných a publiko m vďačne prijíma
ných večerov v divadelnej sále domu kultúry a v koncertnej sieni hu
menského kaštieľa a to s výrazným podielom mladých umelcov z domo
va i zo zahraničia . Mladá bola aj prevažná časť publika , vnímavá a pre 
počúvanie interpretovaných skladieb svoj imi pedagógmi pripravená, čo 
.je výsledok dobrej spolupráce o rganizátorov so škol~mi v m_<;:ste. Pro
stredie koncertnej siene renesančno-barokového kaštieľa , deJISka t roch 
večerov cyklu bolo výtvarným oddelením Okresného vlastivedného mú
zea s použitím muzeálnych exponátov štýlovo dotvorené. Novinkou 
cyklu bola aj znelka HHJ premierovaná členmi dychovej sekcie SF na 
úvodnom koncerte a reprízovaná (z mg pásky) v úvode záverečného 
koncertu . Jej témou je l ntrada z Hudobného tureckého Eulenspiegla 
od Daniela Georga Speera , ktorý v 17. storočí pôsobil v humenskqm 

kaštieli ako vojenský trubač a bubeník u grófa Drugetha. 
Cyklus otvorila 21. apríla Státna filharmónia z Koš íc s mladými diri

gentmi Branis lavom Kostkom a.Miroslavom Krajčím s programo1~ z diel 
R. Wagnera, A. Dvoráka, F. L1szta aB. Smetanu. Spolu s _,Profesionálne 

erudovanými mladými adeptmi dirigentského umenia sa o úspech veče
ra výrazne zaslúžil v iolončelista Jozef Lupták v Dvorákovom Koncerte 
h mol op. 104. Veľkému záujmu predovšetkým u mládeže sa tešil drama
turgicky pútavý koncert Pražského gitarového kvarteta. Diela M. Prae
toria, A. Vivaldiho, A. Rejchu, H. Villa - Lobosa, S. Raka a L. Almeidu 
našli v tomto umelecky jedinečnom ansámbli viac ako presvedčivých in
terpretov. Ich umelecké krédo- "zdieľať radosť z hudby so svoiimi po
slucháčmi" , sa na tomto koncerte vrchovatou mierou naplnilo. Ca ro in
terpretácie známych klavírnych diel L. van Beethovena, F. C hopina ale 
aj Árie s varlaciami G. F. Händla znásobené výbornou akustikou a pro
stredím koncertnej siene kašt ieľa poskytlo Mariánovi Pivkovi priestor 
na prezentáciu interpretačných kvalít. Ľahkosť zvládnutia úskalí tech-

nickej stránky diel , široký diapazón odtieňov hudobného výrazu , krás
ny klavírny tón, štýlová vytríbenosť ale aj pravdivé a ľudsky hlboké 
tlmočenie myšlienkového bohatstva diel programu ocenilo početné 
publikum nadšeným potleskom. The Serenade String Trio zo Svajčiar
ska tvoria vynikajúci mladí sólist i huslista Igor Karško- SR, violista Ale
xander Besa-C R a violončelistka Catherine Strynckx z Francúzska. Per
fektná súhra , mimoriadne plasticky hudobný výraz, vyspelé štýlové cíte
nie, mladistvý e ntuziazmus a hudobný temperame nt charakterizovalo 

vystúpenie tohto umelecky veľmi perspektívneho súboru v programe 
z diel L. Bocheriniho, F. Schuberta, B. Martinu, L. van Beethovena aJ, 
R. Francaixa. 

Záver 32. HHJ patril jej každoročnému účas tníkovi Slovenskému ko
mornému orchestru. Humenčania si vysoko vážia a ctia pozornosť, ktorú 
SKO mestu každoročne venuje a úprimne to prejavujú aj pri ich vystú
peniach . Vystúpenie Slovenského orchcst ra so sólistom - huslistom Mi
lošom Vacekom v progra me z diel W. Boyca , G. F. Händla, A. Vivaldiho, 
a F. Schuberta bolo nielen výraznou bodkou za uplynulým úspd ným 
ročníkom HHJ , ale aj skutočným umeleckým triumfom. 

ELENA GOMBITOVÁ 

NA ~LijVmN~~tC~ WijL~L~ffiNiC~ ~LAVNij~T~AC~ ~~~~ chotc , a Detvy. Strhujúca paráda. Ľudové, 
zfudovelé a najmä národné piesne spievalo 
i tu s účinkujúcimi i hľadisko v programoch 
"Svadba v 'Turci a na Hornej Nitre" a jeho po
kračovaní " Plody .. . " (V. J . G ruska , M. Ba
rabášová) , naj mä však v programe "Nedeľa 
s krajanmi" (J . Sevčík , l. Kovačovič). 

l ·~ ~m~®\1& Ibtn(Íl®l})rnc§ tláím~· l 
dokončenie z l. str. 

piesne. Nie je to presné . Totiž, nie je to 
úplné. Už pred festivalovým , šok vzbudzujú
cim náporom nadšenia účinkujúcich , ktorým 
ktosi, údajne opäť chce eliminovať vrcholnú 
národnú prehliadku (v tomto označení zho
dujú sa aj na Myjave aj v De tve) , konal sa vo 
Východne j (27. júna) , v evanjelickom kosto
le nevšedný program nazvaný Osud a ideál 
(E. Faklová, O. Medzih radská) venovaný 
150. výročiu narodenia J ána Levoslava Be llu. 
Program hodný všenárodné ho šíre nia vytvo
rili spevokol Tatran a spevokol A ndre j , Sláči
kový orcheste r ZUS všetci z Liptovského Mi
kuláša, Ružomberku. Liptovské ho Hrádku. 

2. júla o 19.00 v priamom vysie la ní sa to ne
odvol ateľne začalo . Ž enské spevácke skupiny 
z Východnej , VJžca a Strby, potom z Lúčok, 
Raslavíc. Deti z Malého Vtáčnika z Prievi
dze. Ľudová hudba Pecníkovcov , Detvančo
ku , a opäť Ľuboš Málek z Uherského Brodu. 
Dúbrava z Prešova, Kopaničiar z Myjavy, 
ženská spevácka skupina z Práznova, chlap
čenská , Telgarčok z Te lgártu , zahraničn í hos
tia z Bom bei, z Indie a Beťare , Slováci z Pod
karpatskej Rusi, z Ukrajiny. Rozhlasový pro
gram - spevácko-hudobný mal výborn ú dra
maturgiu , strhujúce tempo a kultúrny obsah 
(A. Domanská s kolektívom) . 

Vitajte. Skromne , no presvedčivo povedali 
M. Palasthyová a -N. G ilániová (s ko le ktí
vom) , keď predstavi li Stredný Liptov a pre-

dovše tkým je ho spevy vo zvykových pás
mach. Z tohto programu treba zdôrazni ť 
blok " Muzikanti , muziky a rozkazovači" 
z Bobrovca , Dúbravy, Smrečia n a Liptovské-
ho Jána. . · 

"Ozývaj sa, hlase ... ", s podtitulom piesne 
o práéi a prírode (H . Kyseľová) bol spevácky 
komorný koncert , ktorý odznel v rímsko-ka
tolíckom a vzápät í i v evenjelickom kosto le . 
Dôstojne , ako voľakedy , ako spomína už J án 
Kollár , keď sa do · žatvy a na kosbu chodilo 
v sviatočnom a pochopiteľne so spevom . J.. 
Ambróz, malá Z. Boboková , M. Re ndoš , H. 
Zahradníková , dievčenská skupina Dovinka , 
chlapčenská skupina Telgarčok , ženy z Práz
nova, muži z Cífera a hudba Borievka vyslo
vili dôstojnú úctu práci a prírode , v ktorej náš 
človek prácou obživu všerakým spôsobom 
získaval. 

Po vlaňajšom úspešnom uvedení v Detve, 
predstavili sa ako vo výchovno-vzdelávacom 
koncerte " Podpolianski hudci" (J . Dubovec, 
R. Uhrín , L. Faksová) . Detvančok s J . H az
lingerom a Ľ. Smutným ako predníkmi , Pec
níkovci z Banskej Bystrice, Be rkyovci z Ma
lých Stracín , Kováčovci z D úbravice , M. Za
char z Poník, J . llčík z Bie lych Vôd, Hronče
kovci z Hriňovej, M. Berky z Hrochote a kul
tivovaný sprievodný text bol program, na kto
rý sa nezabúda . Chválabohu , nebolo treba na 
jeho modifikovanú podobu dlho čakať . Zažili 
sme ho o týždeň v Detve . V cykle " Nosite lia , 
a ochráncovia - Slovenské ľudové piesne" 

s označením ll . a podnázvom Príležitostné 
piesne zo stredného Slovenska (po vl aňaj šom 
východoslovenskom bloku) počuli sme pies
ne z Kysúc (Dolný Vadičov) , Hontu (Hru
šov) , mužov z C hrenovca, ženy z Priechoda 
a Liptovskej Tepličky , skupi ny spevákov 
z Li ptovskej Lúžnej a Dobrej Nivy , sólistov 
A . Bendíka , E . Trgiňu , J . Vidiečana , J . Am
bróza, muziku Borie vka . Umne vybral a zos
tavil R. Veselovský. 

Ak o becenstvo spievalo s účinkuj úcimi 
v tomto programe i v nasleduj úcom , venova
nom 80. výročiu pôsobenia dedinske j folkló r
nej skupiny Kriváň z východnej (V. Hižnay) , 
či s deťmi v programe " Pra mene krásy - ško la 
hrou (E. Hrbíková a ko lektív) , tak sa nahlas 
rozospievalo vo veľkej scénickej freske " Po
cta d ielu ľudu a stáročí" (V. J . G.ruska s ko
lektívom) s účin kujúcimi z 57 obci z .celého 
Slovenska . "Slováci doma a vo svete a ich 
hostia" (P. Sútor a kolektív) spln il vlastne 
kredo Východnej vyslovené vo veršoch M. 
Kováča: "Táto krajina pripomínfl chrám .. . 
chcel by si pok ľaknúť ... dvere sú otvorené 
a spoza nich ťa víta ľudský hlas: Ne kfakaj! 
Veď si jeden z nás ! ... " · 

Na XXVlll . fo lklórnych slávnost iach pod 
Poľanou , v Detve sa viac tancovaio . Hud
bychti ví návštevníci si však prišli na svoje. 
V programe " Rozkazovačky" (A. Ostrihoňo
vá). Pred muzikami Hrončekovcov z Hriňo
ve j, Paprčkovcov z Hriňovej, Pecníkovcov 
z Banske j Bystrice, hudieb J . Hazlingera a P. 
Chlebničana z De tvy , M. Kováča z Ponicke j 
H uty rozkazovalo si piesne a cifrovalo bezmá
la 40 spevákov a speváčok z Hriňovej , zo 
Zvole nskej Slatiny, Poník , Priechoda , Hro-

Na Myjave medzi sponzormi súťaže Q Cenu 
Samka D ud íka ohlásili aj J ána Kováča , hu
sliara z Mníchovej Lehoty. V De tve sa svoj ím 
husliarským tvorivým majstrovstvom pred
stavili na dvoch výstavách viacerí majstri. Na 
výstave Insitné umenie dolnozemských Slo
vákov vystavoval svoje nástroje a technológiu 
výro by Ján Nemček z Kovačice v Juhoslávii, 
ktorého sláčikové nástroje boli pojaté i do ll. 
celosvetovej súťaže výrobcov huslí v nemec
kom Mittenwalde. "Ľudové hudobné nástro
je na Slovensku" (M. Sipka, V . Červený) bo
la pozoruhodná výstava výrobcov huslí , rodu 
Luptákovcov - Micha la ( 1903) , Emila (1908) 
a Dr. Dušana (1932) , žijúcich a tvoriacich na 
Orave a Miklosa Molnára z Fiľakova. Podľa 

je ho vzoru stavia husle mladý Ladislav Koblí
ček (1969) . Všeumelec a predovšetkým zruč
ný výrobca píšťa l fu jár, gajd , ninier, a rôz
nych iných ľudových hudobných nástrojov 
dominoval medzi výro bca mi a predávajúcimi 
priamo na mieste zhotovené výrobky, ľudo
vými majstrami - tušíte správne - Tibor 
Koblíček z Turíčiek . 

Pozorované slovenské fo lklórne slávnosti 
roku 1993 ukázali , že ich poriadatclia pozor
nejšie a hl bšie zamýšl'ajú sa nad d ramaturgiou 
slávností. Tak sa dostáva viac priestoru i pies
ni a spevu , inštrumentálnej hudbe i hre na só
lové hudobné nástroje . Teda nielen umenie 
ta nca a veľkých scénických obrazov, ale aj 
umenie súzvuku , harmónie našlo tohto roku 
na týchto slávnostiach dôstoj né zastúpenie. 

SVETOZÁR ŠVEHLÁK 



KONCERTY 

Tak ako po iné roky na sklonku koncertnej sezóny sa l tohto roku uskutcK!nll v dňoch 
6. mlija - 3. júna pod illtltou Ministerstva kultúry SR a primátora mesta Ko~lce už 
XXXVIII. ročník Ko~lckej hudobnej jarl. 

Úvodom treba pomamenať, že je ~ chvályhodné, že l v týchto pre kultúru obzvláU n& 
priaznivých podmienkach, sa podarUo predostrieť konzumentom hudby koncerty lákavé a to 
tak po stránke dramaturgickej, ako "' lnterpretalnej - bez prftomnostl zabranllných orches
trálnych telies, ktoré vbk v minulosti na KHJ nechýbali. Len z ftnanlných dôvodov dochádza 
Prakticky už tretí rok k urlltej izolácii, ktorá zaiste žiadnemu telesu neprospieva. Tento 
handicap sa snažili usporiadatelia festivalu vyvážiť prftomnosfou zahraničných dirigentov 
a Interpretov, ktorf na jednotlivých koncertoch spoluú&!lnkovall so Štátnou ftl.harmónlou Ko
llce. 

SYMFONICKÉ KONCERTY 
Na otváracom ceremoniáli 5. mája sa po 

úvodných fanfárach skladateľa Jozefa Pod
prockého Košičanom . prihovorili z balkóna 
pred Vedeckou kni žnicou predseda Príprav
no-organizačného výboru KHJ , starosta 
Mestského zastupiteľstva Košice-Staré mesto 
Ing. Ján Siili a riaditeľ ŠFK Mgr. Július Klein ; 
slávnostnú atmosféru navodil Fanfárový sú
bor a historickým jadrom mesta defilujúca 
Posádková hudba sprevádzaj(tca šarmantné 
mažoretky. 

Na úvodnom koncerte (6. mája), ktorý 
v priamom prenose vysie lal i Slovenský roz
hlas sa pred filharmonikov postavi l nemecký 
dirigent Patrick Strub. Program koncertu po
skytol Strubovi preukázať sa festivalovému 
publiku v dvoch rôznych póloch - ako diri
gentovi tvorivého typu v Slávnostnej predo
hre Es dur J ána Levoslava Bellu, symfonickej 
básni Smrť a vykúpenie op. 24 R. Straussa 
a populárnom Ravelovom Bolere i ako diri

. gentovi sprcvádzačovi , ktorý vďaka štúdiu 
hry na husliach v H amburgu disponuje výraz
nou schopnosťou a ktivizo'vať o rchester k ma
ximálnej spolupráci so sólistom. Do tvorivej 
pohody dirigenta a orchestra v Čajkovského 
Koncerte pre husle a orchester D dur op. 35 
vstúpil ruský huslista Maxim Fcdotov, ktorý 
v širo kom spektre výrazových odtienkov roz
vi nul naplno svoju muzikalitu, očaril technic
kou brav(trnosťou i mn9hofarebnou dynamic
kou pale tou. Spoľahlivá spolupráca P. Stru
ba, fi lharmonikov i virtuozita Fcdotova bola 
korunovaná zaslúženým úspechom a obecen
stvo si vyžiadalo i prídavky. 

Po úvodnej Slávnostnej predohrc J . L. Be l
lu , ktorou sa vzdal hold 150. výročiu narode
nia skladateľa, sa pozornosť poslucháčov 
upriamila Ra dielo R. Stra usa , symfonickú bá
seň Smrť a vykúpenie. Schopcnhaucrovou fi
lozofiou ovplyvnené dielo koncipoval diri
gent v intenciách expresívneho prejavu, dra
matizmu s forsírovaním nást rojového zvuku . 
Pomerne mobilizovaný orcheste r bol aj v zá
verečnom Ravelovom Bolere, v ktorého finá
le sme už pociťoval i únavu účinkuj úcich i diri
genta. 

Na druhom symfonickom koncerte 
(13. mája) sa poslucháčom predstavil v Koši
ciach mimoriadnej obľube sa tešiaci dirigent 
Ondrej Lenárd. Po úvodnej , iskrou sršiacej 
hudobnej riave predohry G. Rossiniho Straka 
zlodejka nasledoval, kl asickú vyváženosť dra
maturgie sledujúci , sólový koncert. Trúbku 
a jej sólový part sme si mohli vypočuť v Kon
certe pre trúbku a orchester Es dur Johanna 
Napomuka Hummela, v ktorom bol k spolu
práci vyzvaný Juraj Bartoš. Tento mladý slo
venský umelec sa v trojčasťovom , formovo 
klasicky riešenom koncerte predstavil ako in
terpret so zmyslom pre vede nie melodickej 
linky, ktorý dokáže technickú zručnosť využiť 
v prospech vyzdvihnutia umeleckého obsahu 
diela. 
Ťažisko koncertného programu spočívalo 

v monumentálnej , hoci časovo najkratšej , 
Symfónii D dur Gustava Mahlera , ktorej na
študovanie bolo nanajvýš presvedčivé. O r
chester vyžaroval pod vedením O. Lenárda 
tvorivú pohodu, ktorej výsledkom bola 
striedma zvuková koncepcia skladby s tech
nicky vypracovanými prelínaj úcimi sa lfniami 
nástrojových sekcií ; suverénne si počínal i 
i lesné rohy v záverečnom chorále. 

Zaiste najväčším zážitkom pre návštevní
kov podujat í tohtoročnej KHJ bolo vystúpe
nie "zázračného dieťaťa" - desaťročnej ne
meckej huslistky Julie Fischer na koncerte 
20. mája . Už v súčasnosti je Julia mimoriad
nou poslucháčkou Vysokej školy hudobnej 
v Mníchove a s mníchovskou filha rmóniou 
má už za sebou zdarné vystúpenia. Medzi ko
šickým publikom rozvíri la hladinu svojou 
reprodukciou sólového partu v Koncerte pre 
husle a orchester e mol op. 64 Felixa Mendel
ssohna·Bartholdyho. Koncert , ktorý kladie 
značné nároky na renomovaných umelcov, či 
už vo sfére artikulácie, alebo komunikácie 
s orchestrom, nevyviedol malú inte rpretku 
z tvorivej rovnováhy - pravda, ak sa v tomto 
veku dá o akomsi tvorivom prístupe "dieťa 
verzus dielo" vôbt;c hovoriť. Vzrušujúcim zá
žitkom bolo sledovať kreáciu malého , ale už 
sebavedomého dievčatka , ktoré hneď úvod
nými tónmi témy nenechalo nikoho v pochyb
nostiach , že spontánnosť a muzikalita patria 
k jej doménam. Je j sólový part , tak v jemne 
tici\ovaných náladách , tak v technicky bra-

vúrnych pasážach, naJma v treteJ éasll Alle
gro molto vivace , sa niesol vysoko nad or
chestrom, ktorý viedol taliansky dirigent 
Walter Attanasi. Viac cizelérskej práce s or
chestrom by si bol z jeho strany vyžadova l 
nielen spomenutý koncert , ale aj úvodné die
lo večera , patriace medzi najhrávanejšic opu
sy F. Mendelsoohna-Bartholdyho- predohra 
Sen noci svätojánskej, ako aj záverečné pro
gramové číslo , ktorým bola košickými filhar
monikmi už "obohratá" Symfónia č. S c mol 
Osudová Ludwiga van Beethovena. 

Nie .prfliš šťastnú dramaturgiu tretieho 
symfontckého koncertu aspoi\ č iastočne vy
vážila programová zostava záverečného kon
certu KHJ , na ktorom odznel Koncert pre 
klavír a orchester č. l e mol op. ll Fryderyka 
Chopina a Rekviem op. 48 Gabriela Urbaina 
Faurého. Sólistkou večera bola ruská klavi
rist~a ~olina. Fcdotova, ktorej i nterpretačná 
opt•k.a J ~ on entovaná predovšetkým na ro
manttcku klavírnu literatúru. Elegancia a 
uhľadenosť , tvorivý esprit a romantická vzlet
~osť zaujali na umelkyninej hre a zatieni li 
1 bežnému poslucháčovi ťažko postrehnuteľ
né menšie techn ické prehrešky. 

lldlkó lvánová Snímka archív HŽ 

Osobnosť švajčiarskeho dirigenta Ewalda 
Kôrnera za istila sústredený výkon orchestra 
i v záverečnej skladbe festivalu , ktorá v Koši
ciach zazne la prvýkrát , a to Faurého Rek
viem, ktoré v porovnaní s inými skladbami 
tohto druhu je prejavom skromnejším, ľud
skejším , hÍbavejším. Spoluúčinkujúcimi boli 
maďarskí sólisti - sopranistka lldikó Iván, ba
rytonista Kázmér Sárkány a Miškolcký Bartó
kov zbor, ktorý v súčasnosti vedú zbormajstri 
Edita Dappová a Sándor Zoltán. 

Umelci s korektnosťou tlmočili interpretač
ný zámer dirigenta , ktorého osnova podčiar
kla skladatcľovu , v základných črtách klasic
kú hudobnú reč , v ktore j prevláda krehkosť 
a senzitívnosť . Avšak i napriek dirigcntovmu 
úsiliu vdýchnuť partitúre životn ú miazgu, ne
zanechalo Faurého Rekviem dostatočnú odo
zvu v prítomných poslucháčoch . 

. J ÚLIA BUKOVINSKÁ 

KOMORNÉ KONCERTY 

V tomto ročn íku festivalu boli počtom ale 
aj významom skromnejšie . Sklamaním bolo 
vystúpe nie súboru Consonanza di Praga, kto
rého program z diel ba rokových skladateľov, 
naj mä so sólovou trúbkou sľuboval hodnotný 
večer. Obsadenie súboru - sk láčikové kvarte
to, čembalo a trúbka, dávalo členom možnos
ti rôzne kombinovať obsade nie uvádzaných 
diel. K najvydarenejším patrili inte rpretácie 
Corclliho, Torelliho, Purcella a Telemanna 
Sonát pre trúbku, sláčiky (dvoje huslí) a čem
balo, v ktorých sa ako najskúsenejší a ume
lecky najpôsobivejší ukázal trúbkar Vladi
slav Kozderka, ako aj spoľahlivá čembalistka 
Marie Šestáková. Zvukovo a rytmicky nevy
rovnanc, bez muzikantskej vervy pôsobili čle
novia kvarte ta (Zdeňka Pelikánová, Ján Du
dek, Jiri Richter a Václav Jirovec). Koncert 
však bol zaujímavý z hľadiska poznania diel 
Jana Zacha, Františka Turnu a Pavla Jozefa 

Vejvanovského, ktorých skladby sú u nás me
lll:j frekventované, vynikajú pôvabom, svie
;ll>ťou , prezrádzajú spätosť s talianskym ba
wkom a chrámovou hudbou. 

S menšou pozornosťou sa stretlo aj vystú
penie súboru The Serenade String Trio zo 
Svajčiarska ~ž tu účinkovali v rozhlasovom 
štúdiu , nahrali viacero skladieb pre sláčikové 
trio) . Na celovečernom koncerte v Dome 
umenia (17. 5.) zazne li v ich podaní diela L. 
Boccheriniho, F. Schuberta. B. Martinu, Z. 
Kodálay a L. van Beethovena - interpretačne 
náročné skladby rôznych štýlových období. 
Hoci 3 roky spolupráce súboru nie sú dosť 
dlhé na dokonal.ú súhru tria, ktoré je hádam 
najháklivejším komorným zoskupením , pre
svedčili o svojej istej umeleckej budúcnosti. 
Každý z členov je na vysokej profesionálnej 
úrovni , tónovo občas viac zažiarilo violonče

lo. Kým barokové Sláčikové trio č. 6 F dur op. 
14 L. Boccheriniho bolo na úvod koncertu po
značené miestami malou koncentráciou, už 
v Schubertovom triu B dur "Satz" zmizla aká
koľvek tréma, zne lo v rovnováhe a s klasici
zujúcou striedmosťou . Najviac zaujali Sláči
kovým triom B. Martinu, ktoré znelo z hÍbky 
srdca , s vrúcnosťou a so zdôraznením českej 
melodickosti. Dielo vskutku náročné a krás
ne , známe zrejme viac vo svete ako u nás. Gi
tarový recitál' José Maria Gallarda del Rey zo 
Španielska (25. máj) bol situovaný v Klube 
"M" (na Moldavskej ul.) , ktorý ani kapaci
tou, ani akusticky nezodpovedali festivalo
vým nárokom. Naviac, jeho súvislosť s kona
ním gitarových dní v blízkom kaštieli v Budi
mírc bola zdôraznená zopakovaním koncertu 
nasledujúci deň v tomto adekvátnejšom pro
stredí. Spojitosť Gitarové dni a ich termínové 
takmer prekrývanie s festivalom stojí iste za 
úvahu organizátorov pre budúce ročníky . 

· Koncert bol umeleckým prínosom do palety 
hodnotných podujatí , zaujal najmä dielami 
španielskych autorov A. de Mudarra, S. de 
Murciu, G. Sanza (16. - 18. stor.) a súčasní

kov J, M. Gallarda aR. Riqueniho. 
Samostatným podujatím, prvým v histórii 

KHJ bolo nedeľné matiné Deti det'om. Pred
stavi li sa mimoriadne talenty - 10. ročná 
huslistka Júlia Fischer z Nemecka, Klaudia 
Debréová (lO. r.) z Košíc, Markéta Cibulková 
a Markéta Týmlová-z Českých Budčjovíc. Po
slucháči sa mohli opäť stretnúť so "zázrač
ným" dieťaťom Júliou Fischer po koncerte so 
Štátnou fi lharmóniou. Tentokrát predniesla 
so svojím bratom Kurtom Fischerom (14. r.) 
Mozartovu Sonátu pre husle a klavír G dur 
KV 301 a P. Sarasateho Romancu Andaluziu 
op. 22. Z rejmá únava a nesústredenosť pood
halili aj inú stránku v jej interpretácii . Ako 
vidno, nic je vždy a vo všetkom závislá na svo
jom pedagógovi, ako to u detí býva v tomto 
veku, je sama sebou, jej hudobný talent sa 
snúbi s mimoriadnou inteligenciou a zdravým 
životným štýlom. Štúdium na hudobnom 
gymnáziu , pravide lná hra v komorných súbo
roch a výučba na Vysokej hudobnej škole 
u prof. Anny Chumachenkovovej, rovnako 
hlboký záujem o klavír ako husle , toto vše tko 
môže zaručiť naozaj perspektívny vývoj tejto 
nadancj malej umelkyne - dcéry kl aviristky 
Viery Krenkovej-Fischerovej , pôvodom 
z Košíc. A ké perspektívy čakajú ďalš ie účin
kujúce na spomínanom matiné, víťazky 
1. medziná rodnej klavírnej súťaže v Koši
ciach Košičanku lO-ročnú klaviristku Klaudiu 
Debréovú a Marketu Týmlovú a Cibulkovú 
z Ceských Budejovíc, možno iba hádať. Klau
dia Debréová skladbami J, S. Bacha, W. A. 
Mozarta (Variácie F dur) a F. Chopina (Polo
néza g mol) preukázala, že má ideálne fyzické 
predpoklady pre hru na klavíri , j e citlivá 
a muzikálna , zdá sa , že aj húževnatá. Jej per
livá technika , tcmpová stabilita, vnútorná lo
gičnosť iste nie sú len výsledkom práce učiteľ
ky Judity Barthovcj a mamičky, známej kla
viristky Judity Bé rešovej . Ve kovo staršie 
žiačky , Cibulková a Týmlová svoj ím účinko

vaním opäť presvedčili , že vysoké hodnotenie 
zo sú ťaže získali oprávnene. Najmä M. Cibul
ková zauja la muzikalitou v Hummelových 
Variáciách a Lisztovom Petrarcovom sonete, 
M. Týmlová excelovala Prelúdiami Miroslava 
Kabeláča. 

VOKÁLNE KONCERTY 
V centre pozornosti boli dva koncerty j ubi

lu júcich speváckych zborov. Spevácky zbor 
košických učiteľov si (IO. mája) pripomenul 
45. výročie vzniku. Koncert bol zostavený zo 
zborových skladieb a cappella pod vedením 
Karola Petrócziho, (prípadne s klaviristkou 
Annou Ličkovou) v druhej časti programu so 
spoluúčinkujúcou Štátnou filharmóniou Ko
šice a dirigentom Ondrejom Lenárdom, ktorý 
zbor viedol v r. 1972- 76. Na úvod zazne la 
skladba d lhoročného dirigenta Vojtecha 
Adamca Slovensko moje ako symbolická 
spomienka na všetkých , ktorí sa zaslúžili 
o vznik a vedenie tohto speváckeho zboru (E. 
Husár , E. Száraz , š. Gajdoš, R . Ski'cpek, T. 
Hirncr, V . Adamec, J. Polaško , O. Lenárd . 
K. Petróczi, P . Škvarenina , R . Stankovský 

s ) 
aď. ) . Program ktorý znel z diel Gastoldiho, 
Arcadelta, Scandelliho, Baumanna, Černo
horského, di Lassu je známy z predchádzajú
cich vystúpení a rozhlasových nahrávok zbo
ru . Záver tejto časti koncertu (Procházka, C. 
Weis, J, Lennon, G. Verdi a G . F. Händel) 
hol dramaturgicky ale aj interpretačne preex
ponovaný. Až Mozartova Korunovačná omša 
s O. Lenárdom a sólistami presvedčila o kva
li tách a najmä výsledkoch neúnavnej práce 
K. Petrócziho s týmto zborom. Dramaturgic
ky viac zaujal tiež jubilujúci zbor Collegium 
technicum, ktorý vznikol zo študentov a pe
dagógov Technickej univerzity pred 10. rok
mi . Jeho· dirigentmi sú v súčasnosti Eva Za
charová a Marián Vach. Umelecká úroveň 
zboru je jednoznačne profesionálna. Skladby 
Nicolaua, Mozarta, Pendereckého, Lukáša, 
Verdiho, Kostlanena, Debussyho a najmä 
Ivana Hrušovského vzbudili zaslúžený obdiv. 

Celoštátna premiéra žalmového triptychu 
pre miešaný zbor, detský zbor a organ (orga
nista Marek Vrábel a Detský zbor manželov 
Varínskych) od Ivana Hrušovského S rados
ťou slúžte Pánovi! bol preduchovnelou hu
dobnou reflexiou autora , rezonujúcou pro
stredníctvom Vachovej koncentrácie a kulti
vovanosti zboru u nadšených poslucháčov. 
Rovnako jeho Cantante Domino (venované 
dirigentke zboru Eve Zacharovej) , ako aj je
ho známa skladba Rytmus a výber zo sloven
ských ľudových piesní. Sympatický bol prís
tup zboru aj v tom, že na pódium v závere 
prizvali všetkých bývalých členov zboru , aby 
spoločne zaspievali (bolo ich asi 300) pieseň 
Tancuj , . tancuj ... Hanuša Domanského 
a Magnum mystérium Lodovica. "Zbor doká
zal , že je dnes už neodmysliteľnou súčasťou 

slovenskej hudobnej kultúry, je scliopný plniť 
najvyššie umelecké a estetické nároky , má 
nielen exkluzívny, ale aj široký repertoár , vý
borne zvládol krajne ťažkého Pendereckého 
Angus Dei-tak , ako žiaden európsky akade
mický zbor. " (I. Hrušovský - zo slávnostného 
príhovoru k IO. výr. zboru) . 

Koncert venovaný áriám a dvojspevom 
pripravila Štátna filharmónia s rakúskym di
rigentom Konradom Leitnerom (27. 5.). 'Só
listka Carol Byers z USA predniesla sopráno
vé party opier G. Verdiho, G. Pucciniho, te
norista Sllvio Eupani Ferri z Talianska zaujal 
najmä áriou De Grieuxa z opery Manon Les
caut G . Pucciniho, ale aj v dvojspevoch Verdi
ho a Glordanových opier. Sýty a najmä nosný 
hlas sympatickej a mladej sopranistky až 
prekvapil zre lým výrazom a dramatickosťou. 
Spôsob tvorby tónu u Ferriho, menšia prie
raznosť tónu ho posúvali do pozadia , ale jeho 
presvedčivé tlmočenie obsahovej zložky á rií 
prispelo k úspechu celého večera. Operný di
rigent K. Leitner musel orchester občas do
slova nútiť k zvoľneniu a agogickej až plastic
kej tvorbe hudobného sprievodu , aj tak sa 
miestami dynamicky dostal do extrémnej in
tenzity, prekrývajúc spevákov. O rcheste r sa 
mal možnosť blysnúť v samostatných orches
trálnych častiach - predohre k opere Sicflske 
nešpory, baletnej hudbe z Aidy, intermezze 
z opery Notre Dame (Fr. Schmidt),·z Manon 
Lescaut. Napriek výhradám bol práve orches
ter v rámci ope rného programu tou zložkou, 
ktorá prilákala veľký počet návštevníkov. 
Košický milovník opery má v poslednom 
období len málo príležitostí počuť krásny 
ope rný spev aj s adekvátnym hudobným 
sprievodom, keďže divadelný orchester ŠD 
v Košiciach je personálne a umelecky v kríze. 
Dôkazom toho boli aj ope rné predstavenia, 
ktorými ŠD prispelo do dramaturgie 
38. KHJ. 

O krem premiérových predstavení Puccini
ho Maciame Butterfly, ktoré propagačne ne
bolo správne podchytené (namie:ao propago
vaných domácich spevákov E. Pappová a J . 
Konde r vskutku spievali hosťujúci Mária To
manová z Banskej Bystrice , resp. Zdena Ma
toušková z Ostravy a Gian Carlo Ruggieri 
z Talianska , o ktorých sa vlastne obecenstvo 
nemalo možnosť dozvedieť - a neprišli !) boli 
do st.álych inscenácií pozvaní hostia: v Dvoi'á
kovej Rusalke ako Vodník hosťoval Sergej 
Kopčák, ktorý po niekoľkých taktoch Ve la
tovho orchestrálneho spievodu a pohľade do 
poloprázdneho hľadiska stratil akýkoľvek 
slávnostný pocit a predsta~enie dospieval na 
štandardnej úrovni. Sylvio E upani Ferri ako 
Ismael v Nabuccovi nedokázal už po svojom 
koncertnom vystúpení prilákať ďalších záu
jemcov. Je zrej~é , že hoci v Košiciach spieva 
často , nedokáže nahradiť chýbajúceho tenora 
v košickej opere. Tento nedostatok sa pre ja
vil aj na ďalšom predstavení , bola to opäť 
Verdiho T raviata. V úlohe Alfreda sme poču
li hosťa z USA Kerry Kellyho, ktorý zrejme 
stál na divade lnom ·javisk~ po prvýkráÍ vo 
svojom živote . Spieval bez akýchkoľvek 
operných skúseností a znalosti frázovania , 
techniky hlasu, atď. Bez predspievania na ja
visko nemožno pustiť kdekoho! Nesúhlas 
z hľadiska bol vyjadrením pocitov diváka 
v súvislosti so situáciou v opere. Niet pochýb 
o tom, že divadlo investovalo , snažilo sa za
pojiť do festivalového diania viac ako v pred
chádzajúcich rokoch. Niekedy je treba mať aj 
šťastnú ruku , ale sústavné problémy vyzývajú 
k zaostreniu na súčasný stav v košickej ope re 
samotnej . 

pokračovanie na str. 6 
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Axyltulxt v bratislavských Klariskách 
"Vo svete sa nachád~ú tri.vyvolené body, ktorých spojnice tvoria trojuholník. Tie
to body sú obdarené mimoriadnou tvorivou energiou, ktorá pôsobí univerzálne pre 
celý svet. Táto zhustená energia je zodpovedná za neustály pokrok l'udstva smerom 
k vyUej dokonalosti. Jeden z týchto bodov ležal stár~ia v Tibete a pred tisícimi 
rokmi bol na území Vel'kej Moravy. Teraz sa opäť vrátU na Slovensko. Tretí bod 
sa nachádza v Arizone u Indiánskeho kmeňa Hopi, a práve tento som pomenoval 
Axyltulxt. Ten istý názov nesie JQ moja skladba, ktorá je výzvou, na oživenie a pre-
pojenie týchto duchovných centier." (Jančár) · 

Koncert v Klariskách (28. 5.) sa pra- i keď sa v určitom období ešte na hodi-
málo podobal bežnej koncertnej pro- nách učiteľa B. Turzu snažil s ním vyrov-
dukcii . Zaznela na ňom jediná (cca. 45 nať. Už vtedy cíti l ovel'a väčšiu príbuz-
min .) skladba, pripravovaná priamo na nosť slovenskej a slovanskej hudby s in-
digitálny záznam pre CD , skladateľa dickým základom, ktorá sa odrazila v je-
a gitaristu Igora Jančára , ktorý bol širšej ho vlastnom hudobnom prejave. Nešlo 
verejno~ti známy v~ac ako j.az~~vý hr~č však o preberanie konkrétnych vzorov, 
Viac zamteresovam poznah aJ Jeho f1l- či o citácie, postupne transformované do 
movú hudbu, tiež kompozície, ktoré nového odevu , ale o vlastný štýl, ktorý 
sám tvoril a hral na gitare a gitarovom tieto príbuznosti len asocioval. Viacerí , 
syntezáto re na mnohých vernisáža~h. ktorí Igora Jančára poznali , pokladali 
Záujem o východnú, predovšetkým tn- viac-menej za samozrejmé , že keď chytí 
dickú filozofiu a húdbu (nemalú rolu ~a gitaru , začne sama pod jeho prstami 
ceste k nej zohral John McLaughhn hrať. Hudbu, ktorú vo svojom vnútri po-
a S~a~ti) bol príčin?u odlišné~o formó- čul, dokázal prostredníctvom nástroja 
vama Jeho .hudobneho myslema na roz- okamžite zhmotniť" čo však zďaleka 
diel od skladateľov vyrastajúcich z eu- nemožno ;okladať le~ za· dar boží. 
rópskeho hudob?ého základu. T?náln.y Nové problémy začali vznikať na ceste 
dur~molový system mu bol prot1 srst1 , premeny hudobných myšlienok do noto-

Oživovan ie neznám ych , pracho m zapadnu
tých skladieb patrí v súčasnosti už k tradičnej 
fo rme spestrenia repertoáru hudobn ých an
sámblov . Výber z diela rodáka z Borovej pri 
T rnave - Jána Silvána (ve re jnosti dodnes zná
me zväčša len v liter á rnej po do be)- sa tak , 
snáď i vďaka 500. výročiu jeho narod enia do
stal do programu komorného súboru M USA 
LUDE NS. ' 

Na pred premié re koncertu l. júla o 20.00 h 
v ptíjemno m prostredí budovy bývalej stani
ce konskej železnice (dnes Kultúrnom centre 
Hydrostavu) hostí privítal Miloš Lampert -
starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mes
to s pozdravom od ministra kultúry Dušana 
Slobodníka, pod záštitou ktorého sa tento ve
čer konal. Pozvanie hlavného organizát9ra -
agentúry AURUM i sponzorov ko ncertu -
hudobne j spoločnosti PIP-ART, s r. o. 
a FORD AUTO LUKO, spol. s r. o. prijali 

i viacer í pretbtavi tc lia vcrCJIICho a kul turn~-

ho života. · . 
Poslucháčov príjemne naladil už prvý po

hľad na členov súboru M USA LUDENS i re
c itá tq ra Štefana Bučka , ktorí do sály vstúpili 
v dobových kostýmoch. Dnes tá to form a pre
zentácie Starej hudby VO väčšin e prípadov ne
býva zvykom napriek všeobecne rozš íre nej 
tendenc ii predvádzať ju v pôvodnej pod obe. 
Snahy síce sme rujú ku hre na dobo vých ná
strojoch , resp. ich kó piách, no "sekundárne" 
zn aky a utentickej intepretácie sa d o úvahy 
neberú. Tento fakt si č lenqvia komo rného sú
boru MUSA LUDENS vzali za svoj (sam o
zrejme, nie prvýkrát na tomto vystúpen í) 
a pripravili návštevníkom koncertu zážitok 
lahodiaci :1ie le n uchu , a le i rak povediac - zá
ž ito k audio -vizuálny. Nemalo u mierou k to
mu prispelo i boha té sp ektrum kópií historic
kých hudobných nástrojov, pričom nie ktoré 
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Dramaturgiu komorných koncertov poriadaných 
v rámci nedeľných dopoludní v Mirbachovom paláci 
obohatilo podujatie venované tvorbe poslucháčov 
kompozíčného oddelenia Konzervatória a VSMU 
v Bratislave (9. 5.). Spolok Slovenských skladateľov 
SHÚ tak do rámca uvádzania súčasnej slovenskej 
tvorby zaradil verejnú, a tým i oficiálnejšiu prezen
táciu' výsledkov najmladších autorov, čo je pre 
adeptov kompozičné ho umenia nesporne zadosťuči
nením a dôležitým stimulom v ich tvorivých snaže
niach . Na koncerte zaznela pestrá paleta rozmani
tých "štúdi i", kÍorých spoločným menovateľom je · 
prevážne konfrontácia s tradíciou nielen Ifa úrovní 
zdolávania kompozičných princípov , ale i v indivi
duálnej výrazovej reflexií. V úvode zaznel Výber 
klavírnych skladbičiek Daniela Remeňa v interpre
tácií Martiny Hlubíkovej . Autor na báze kontrast
ných míníatúr pohybujúcich sa v rovine rozšírenej 
tonalíty rieši problém faktúry, resp. techniku tradič
nej formy. Hoci reflexia podnetov jt: úprimná a ne
pózovítá , miera štylizácie či už sk ladateľského vzoru 
alebo štýlového obdobia zaraďuje tento cyklus viac 
k typu inštrukt ívnej literatúry. Interpretka stvárnila 
text zainteresovane s citlivým nu;msovaním detai
lov. Peter Hochel v Troch ·baladách pre vyšší hlas 
a klavír stvárnil text ľudovej poézie ako jednoliaty 
celok bez výraznejších kontrastov jednotlivých čas
tí. Inšpiratívne tu vyznel štylizovaný folklór a janáč
kovský akord v úsporne traktovanom klavírnom 
parte, akcentujúcom prevážne dramatickosť textu. 
Samotná vokálna línia postrádala bohatšiu výrazo
vú škálu. Skladba zaznela v podani Kataríny Kuruc
zovej (spev) a Viery Doubkovej (klavír). Neo-Stra
vinskij zasviet il v skladbe Bromein - liek pre 4 ruky 
Mariána Lejavu (klavírna realizácia - autor a Da
niel Remeň) . Skladba má patričný drive v "perpetu
um mobile" S výrazne akcentO\faným metrickým po-. 
sunom podporujúcim účinok farebne vygradova
ných cl ust rov. Túto pôsobivo "ilustrovanú" hru skif• 
čiek výrazovo nevyvážila pomalá časť tvarovaná 
jemným posunom paralelízmov zámerne potierajú
ca sentiment , ktorá v sklbujúcej finálnej častí zostá
va v úzadí za dominantným pulzujúcím zvukom. 
Anton Steínecker v skladbe Ground pre hoboj a 
violu (Zuzana Greková - hoboj , Tomáš Kaiser 
viola) sí pre svoj u neoštýlovú konfrontáciu zvolil ne
sporne zaujímavý, ale súčasne náročný model. Pre
vážne meditatívny ráz skladby (daný i zaujímavou 
nástrojovou kombináciou) miestami obohatený šty
lizáciou barokovej melodiky v rámci dialogického 
riešenia variačnej formy postráda v u.rčitom bode 
potrebný gradus napätia , a tým i presvedčivosť vý
sledného tvaru. Jediným experimentálnym príspev
kom bola kompozícia Pavla Sušku O päť minút dva
násť pre klavír a zvukový záznam. Casové oznáme-

• ý 

nie ohlásilo ... to je stimul k aktivite a v tej to situácií 
dôležitý moment stímulujúci poslucháča k alterna
tívnym riešeniam. Subjektívna reakcia protagonistu 
(skladateľa) stvárnená sugestívnym ,.jednohlasom" 
vypochodovaným po celej klaviatúre a završený 
ostrým clustrom, po ktorom zostáva pomlčkový 

otáznik , je vo svojej "neutrálností" súčasne podnet 
pre rozmanité individuálne významy. Ako ďalej? .. . 
Dozvieme sa nabudúce. Zatiaľ akceptovateľné ako 
vtipný, recesiou ozvláštnený stimul. V Triu pre ho
boj , klarinet a fagot Milana Halušku dominoval pre
dovšetkým moment hry. Impresívne ladenú harmo
nickú zložku rešpektujúcu klasickú sadzbu nástro
jového obsadenia síce výrazovo obohatili ímítačné 
postupy, ale skladba ako celok pôsobila trochu jed
notvárne. Trio zaznelo v podaní Róberta Krchniaka 
- hoboj , Róberta Se best u - klarinet a Norberta 
Ďurčeka - fagot. Styri miniatúry pre klavír Norber
ta Baxu prezentovali autora tohto opusu v mimo
riadne pozitívnom svetle . Skladba zaujala naj mä 
originalitou pointovanía myšlienky budovanej pre
vážne impresívne ladenými metamorfózami vo vzťa

hu k rétoricky exponovanej .. otázke" . Zaujímavé 
harmonické cítenie obohacuje jazzovým prvkom. 
Pôsobivo vyzneli i zrkadlenia .,!cít" motívu finálnej 
čast í . K pozitívnemu vyzneníu diela nesporne pri
spel aj interpretačný vklad Kataríny Granecovej. 
V kontexte tejto dramaturgie svojim spôsobom fra 
pantne zapôsobilo Klavírne kvinteto č. l Juraja Val
čuhu . V technicky virtuózne zv!ádnutej kompo~ícíí , 
ktorá kladie značné nároky i na i nterpretačnú zlož
ku, sa autor nevyhol prilíšnej mnohovravností. Za
znelo tu mnoho zaujímavých muzikantských grifov 
a kombinácia rôznorodých prvkov vytvárajúca qua
sí kolážový typ skladby sklbujúcí folkló r, grotesk
nosť , expesivne ladený zvuk , čí romanticky podfar
bený valčík. Skladba ako celok zapôsobila značne 
teatrál!1ym d~jmom. Uznanie sí zaslúžia interpreti 
(A. Illéšová - l . husle , P. Míchálík - 2. husle, B. 
Kovács - viola , P. Tarkay - klavír), ktorí i napriek 
íntonačným nepresnostiam udržali potrebný drama
tický pulz. Záver koncertu patril kompozícií Dialóg 
pre basklarínet a kalvír Mirka Krajčiho , reprezen
tujúca relatívne vyhranený štýl autora najmä v ob
lastí zvuku , výrazgvým poňat ím akcentujúca pre
·vážne expresiu. Skladba vo svojej varíatností i v su
gestívne rozvíjaných líniách významne ťaží z fareb
ných kombinácií vertikály. K pozitívnemu ohlasu 
die la prispeli aj výkony účinkujúceho dua Petra 
Drličku (basklarinet) a Aleny Ulíckej (klavír). 
V ich interpretačnom poňatí v precízne artikulova
ných frázach i dynamickom tvarovaní miestami do- . 
mínantný klavír zatienil sonorístícké kvality sklad
by. 

OĽGA DUCHOVÁ 

vého zápisu. Vznikali partitúry pre rôz
ne inštrumentačné zoskupenia , často 
s požitím vokálneho prejavu, ktoré však 
nenašli svojich intepretov. Prvou 1(\sto
vičkou bol až koncert v Klariskách , kde 
zaznela skladba Axyltulxt pre soprán , 
gitarový syntezátor a bicie nástroje. Po
hl'ad do partitúry a najmä znejúca podo
ba diela sú odpoveďou na doterajšie 
problémy realizácie Jančá rových skla
dieb , ktoré si vyžadujú doslova interpre
tačnú špičku. Nielen preto, že sú v nej 
kladené nároky na mimoriadnú technic
kú vyspelosť a virtuozitu , ktorá vôbec 
nevystupuje do popredia v podobe 
efektných sólových pasáží, ale preto , že 
vyžaduje enormné vnútorné vypätie. 
Ktosi sa ma spýtal. prečo sa Jančá r viac 
neprezentuj e, veď vraj on je výborný gi
tarista! A tí , čo poznajú magické zaklí
nania Jozefa Doda Šošoku na svojich bi
cích nástrojoch, ktorému Axyltulxt bol 
aj venovaný, prekvapí, že tento reno
movaný jazzový hráč dokáže s napros
tou disciplinovanosťou a vnútorným na
sadením dešifrovať do notového zápisu 
zakliaty hudobný text a stotožniť sa 

z nich bývajú na koncertoch videné a počuté 
len veľmi sporadicky (s výnimko u klasického 
violončela s bo dcom na miesto v anotácii uve
dene j vila d a gam ba). 

Špecifický druh spevného hlasu potrebné
ho pre inte rpre táciu hudb y sta rších obd obí, 
hlasu nezaťaženého tradício u talianskeho bel 
canta na koncerte p rezentovala Ľudmila P ip
tová. Práve krištáľová č istota soprá nu tohto 
typu dokáže odhal i ť i drobné .nedostatky v in
tonácii či techni ke, ktoré sa miestami v jej 
prípade vys kytli , no celkový doj em z priez
račnosti oslobodenej od romantické ho vibrá
ta s rovným tóno m nás presvedčil o správnosti 
orientácie speváčky: Veľký podie l na úspechu 
súboru M USA LUDENS má i nádejná a ta
le ntovaná ma lá speváčka A lenka Piptová -
d úfajme, že v budúcnosti bude pokračovať 
v hudobnfckych šľapajách svojej mamy. 

P ozitívne treba hodnotiť i prednes v'cršov 
z tvorby Jána Silvána v podaní recitátora Šte
fana Bučka , ktorý je už tradične na vysokej 
p ro fesio ná lnej úrovni , čo však nemožno 
v plnej mie re povedať o Bučkovej in te rpre tá
cii vokálnej zloŽky. Hudobný sprievod poc;l-

Dom umenia v Košielaeh dnes · 
· Snímka G. Bodnár 

dokončenie z 5. s tr . 

Záverom niekoľko myšlie nok uzatvárajú
c ich hodno te nie festiva lového diania. Podu
jatia , kt.o ré sa uskutočnili v košickom Dom.e 
umenia boli vo veľkej väčšine naplne né pu bh
ko m , na koncerte malej huslistky so ŠFK ne
stačili kreslá , tak ako na zborových koncer
toch a lebo záverečnom koncerte , kde sa z išla 
aj celko m nová skupina návštevn íkov. Videli 
sme nie len nové tváre, sociá lne preskupenie 
návštevníkov a le aj hostí , d oteraz neb ývalých 
- predstavite l'ov strán , cirkví , poslancov , sú
dov, umelcov z iných odborov atď. Tí všetci 
sl' iste všimli a keď treba pomôžu pri definit ív-, 
no m vyriešen í problém ov o kolo budovy Do
mu umeni a. Nie je to už le n otázka prestížna , 
či správcom bude Štátna filh a rmónia a lebo 

· PKO ( už 25 rokov te nto spor trvá) , al~ naj mä 
kto zabezpečí rekonštrukciu ex terié ru , ktorý 
ako vidno z fotodokumentácie je žalostný. 

· Vyrieši konečne tento problém Ministerstvo 

s týmto bizarným svetom hudby. J ančá
rov gitarový syntezátor spoluvytváral so
noristické pozadie, qnú prírodu ako to 
sám nazval, ktorej oživovanie bolo 
v moci sopranistky, kňažky , č i mýticke j 
bohyne v jednej osobe. Sotva si možno 
predstaviť nie koho vhodnejšieho ako 
Beth Griffith , ktorá nielen preto , že vy
šla z country a prešla širokým repertoá
rom súčasnej hudby, zvládla vokálny 
part, ktorý vyžadoval spev uvol'ňujúci 
alikvotné tóny, o rie ntálny mikrotonálny 
spôsob prednesu , ale predovšetkým pre
to , že nielen hudba ju , ale aj ona spätne 
samotnú hudbu oživovala svojou ener
giou. Ťažko popísať pocit splývania 
troch umelcov na scéne , kto rí napriek 
svojej individualite, podo,bne ako to vy
jadruje Jančárova filozofická )<Oncepcia 
troch bodov trojuholníka sveta , tvorili 
jeden nerozlučný, možno povedať ma
gický celok. A pritom šokujúce bolo pre 
mňa poznanie, že tá hudb'a transcenduj e 
samotných jej "oživovate l'ov" , ktorí za
žívali dionýzske opojenie hudbou. Kto
vie?- možno sa raz dožijeme čias, kedy 
hudba a umenie bude primárnou a zá
kladnou potrebou l'udstva ... 

ZUZANA MARTINÁKOV Á 

farbujúci hovorené slovo by bolo vhodné 
v ďa lších vystúpeniach súboru MUSA LU
DENS opatri ť jemne jším piano m , čím by sa 
publiku tlmočené múd re a ve[avravné Silvá• 
nove m yšlie nk y mo hli zaskvi eť ešte v plnšej 
hÍbke. 

Väčšinou k Bohu sa ~xacajúca pointa re
nesančných textov vo fo rme ža lmov mo hla 
byť oboha tená i o ďalšie inštrumentá lne čís la, 

nie len o svets ké tance Levočského pestrého 
zborn íka z o bdobia baroka. Vznikla by tak 
možnosť le pšie priblížiť renesančného ducha 
l a tmo sféru doby za života J ána Sil vána. 

Celkový doje tn večera však zanechal v náv
števníkoch príj emný pocit z čohosi nového 
a na slovenských koncertných scénach netra
dičného napriek tomu, že b y sa tu d a li nájsť 
i chybičky krásy. Nakoniec však možno pove
dať, že i to patrí k veci - veď sám autor Písn í 
nových na sedm žalmu kaj ících .. . v piesni č. 
17 " Marnost ve všem zná m a vid ím" píše: 
.,NENÍJ V SVETE . N IC CELÉHO , ZE 
VŠECH STRAN DOKONALÉHO''. .. 

·l • • 1 .' SLÁVKA FERENCOVÁ 

kultúry SR , Magistrá t mesta Košice, Židov
ská obec , ktorej kedysi D o m ume ni á patril , 
a lebo Hudobná rada , či nebodaj Ústavný súd 
v Košiciach? 

V súvislosti s budovou Do m u 'ume nia ne
možno nespo m enút' už 5 rokov sa vlečúcu re
konštrukciu histo ric"kej b udovy divad la v Ko
šiciach . T ento problém je natoľko akút ny. že 
sa zd á, akoby sa predsa len črta l a perspekt íva 
dokončeni a sn áď v najbližších 2 rokoch. Do 
tej doby je treba nájsť cesty k z le pšeniu eko
no mickej , pe rsoná lnej a koncepčnej situácie 
v košickom divadle a najmä opernom súbore . 

Medzinárodný hudobný festiva l Košická 
. hudobná jar sa svojím o hlasom u posl ucháčov 

ukáza l ako opod statne ný, obl'úbený a pot reb
ný. Je to devíza, na ktorej možno stavať v bu
dúcnosti , vylepšiť všetko , čo je potrebné. 
Najmä dra maturgiu , koncepciu a organizač
nú štruktúru. J e treba si.,u vedomiť, že hudob
ná jar v Košiciach je samostatným festiva lo
vým podujat ím , ktoré n ie je súčasťou činnost i 
a ko ncertnej sezóny orchestra Štátnej filh ar
mó nie. Nie je preto opodstat nené, aby dra
matu rgiu festivalu zostavovala orchestrál na 
rada SFK. Nemožno podceňovať d iváka , 
á p rió ri predpok l adať , že ho uspokojí len re
pertoár ro m antizmu, prípadne impresioniz
mu , maximá lne jedna skladba slovenského 
autora . Za úvahu stoj í opätovné zaradenie 
džezového koncertu do rámca festivalových 
dní. Výkon G regory Burka z USA so sloven
skými džezmenmi (J akabčicom , Ka laszom ) 
a C. Zele iíákom z Brna nespln ili očakávanie 

ani priaznivcov tohto žánru , ked' že neboli 
vzájomne zoh ratí , zvukovo zosúladen í a pô
sobili viacmenej ako n a jam sessio ne. Od čias 
odčlenenia o rganového festivalu vzniká otáz
k a ďalšieho zamerania . A lebo sa uspokojíme 
s populá rnym jediným cieľom - prilákať po
slucháča , naplni ť sálu za každú cenu? Ako 
d lho možno vydržať s takýmto smerovaním? 
Je tu dostatočne d lhá tradícia , z ktorej sa 
možno poučiť , je tu aj zázemie odborníkov, 
ochotných prispieť k vylepšeniu koncepcie 
festivalu , jeho dra matu rgie , propagácie, or
ganizačnej štruktúry a ekono m iky. Aby zo
znam členov Prípravno-organizačného výbo
ru KHJ nebol len fo rmálnou vizitkou tých , 
ktorí hudobnú jar v Košiciach p ripravil i. 

L Ý OlA URBAN ČÍKOV Á 
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Už samotný názov festil'alu hol'orí -výrelne za y§etky ďalšie komentáre. No pred
sa len na za(!iatku tohto recenzného bilancol'ania žiada sa l')'slol'iť l'ďaku a radosť 
z toho, že Hudobné informa(!né stredisko Hudobného fondu a po(!etní usporiada
telia - l' neposlednom rade i dramaturgická rada festil'alu, nW.. dokázali spro
stredkol'af aspoň zlomok, (!l 'VZOrku z toho, (!ím sa zamestnál'a l'udský duch na 
sklonku nášho storo(!ia a tlsícro(!ia. 

Zastavme sa teda na týchto večeroch novej 
hudby a po ložme si spoločne o tázku , čo pre 
nás zname nali. 

Prvý festivalový večer by so m nazval stret· 
ou tím s Evan om Ziporynom ako skladateľom 

i inte rp retom , alebo možno ešte výstižnejšie 
stretnutím zo Ziporynovým k lari neto m . 

Mali sme to tiž možnosť spoznať to hto 
p lnokrvného ume lca nie le n v ú lo he inteprcta 
vlastných skladieb, ale i skladieb jeho gene
račných druhov (D. Motta, D. Langa, M . 
Gordona) . Napríklad v Ziporynovcj skladbe 
Tsimondao Ghmerto z roku 1922 badať dosť 
priezračný návrat ku gotike. Skladba vzbu
dzovala asociácie na prísne veden ie hlasov, 
ako by vox o rganalis sprevádzal vox principa
lis. Jeden z hlaso v sa sp ieval, druhý zne l z kla
rinetu. Postupne sa však asociácie na c urop
skú hudbu vytratili a výrečnejš ie sa vytvori l 
p riestor p re hľadanie mostov k mimoe uróp
skym hudobným kultúram . V naprosto ino m 
duchu sa niesla nap ríklad skladba to ho isté ho 
auto ra s názvom - Waiting by the Phone z ro
ku 1985. Tu sa dostáva k slovu h ra tó nov, sko
kov - akcentuje sa spájanie vzdi alenosti. 
Zvláštny dadaistický svet , kto rý je vo svojich 
kulmi načných bodoch premostený do názna
kov smerujúcich k d žezovým improvizáciam. 
H ra s nápado m úst í do pocitov netrpezlivého 
plynutia - nervozity z čaka nia , zámernej ne· 
rozhod nosti. Kľúčový charakter v ce lej sklad
be zo hráva pocit osamote nia. 

V Z iporynovej skvele j inte rpretácii sme si 
vypočuli i Mottovú skladbu Waiting at the Vil
/age Gate z roku 1993. 

Mo ttova skladba j e vlastne med itáciou 
o džeze, snaha o a kýsi nadhľad. Podobné te n
de ncie badať napr ík lad aj u D. Langa v jeho 
sklad be Press Release z ro ku 1992, kde naviac 
metro rytmický fenomén a konccrtantnosť 
bas-k larinetu zohráva k ľúčovú úlohu. Celá 
táto p lejáda sk ladateľov sa po kúša hl'adať no
vé mosty med zi americkou hudobno u kultú· 
ro u a hudo bno u kultú ro u ostatných kontine n
tov naj mä kultúr afro-ázij ských. Jednou 
z mála výnimie k bola tu skladba M. Gordona 
The Lo w Quartet z roku 1985 prefcrujúca vý
skyt hlbo kých polô h a opäť návrat k d žezo
vým inšpiráciam , o ktorých už toľkokrát bola 
zmie nka . Áno, džez prichádza neraz na po
moc ako animácia - ako partner viac než rov
nocenný. Podobne i využívanie už spo mína· 
ných mimoeuró pskych hudobných cleme n· 
tov , či nástrojov, a ko napr íklad v Ziporyno· 
vej skladbe Walk the Dog z roku 1990 pre ba
sový kl ar ine t a magneto fónový pás. Má m po
cit , že snahy o syntézu s inými kultúrami sú 
ešte nie kde na začiatku cesty , ktorá môže ver
mi výrazne zmeniť tvár a chara kter hudobnej 
reči. Zatiaľ možnO' hovori ť v prípade Z ipory
novej skladby len o impo rtovaní a dávkova
no m využívaní takejto hudby. Výsled ný záži
to k bo l však pútavý a ne pochybne táto cesta 
smeruje k ďalším veľkým objavom a synté
zam s cieľom rozospievať skutočný svetový. 
orcheste r. 

K nespo rným vrcholo m tohtoročných veče
rov novej hudby patrili stretnut ia s hudbou 
Mortona Feldm ana. Je ho klavírne die lo For 
bunita Marcus z ro ku 1985 sme si mali mož· 
nosť vypočuť v znamenitej inte rpre tácii Mar· 
tina Erdmanna z Bonnu. 

V súvislosti s predvedením Feldmanovej 80 
minútovej klavírnej skladby nemožno nespo· 
menúť Bô ttingerovu myšlienku sp rostredko
vanú Erdmanno m, ktorá charakterizuje Fe ld
manov p rincíp kompozičnej práce na ma· 
lých plochách , ako princíp , k torý umoži\uje 
rozsiah lejšiu výstavbu diela . Teda ide o stvár
nenie neuveriteľne d lhé ho času prostredníc
tvo m čo najkratších časových hod nô t. Feld
manova skladba sa teda nachádza pe rma
nentne na hranici zmfknutia a rozväzovania 
plynutia času . No veci sú zložitejšie . Z danlivo 
miniatúrne myšlienkove jadro obsiahnuté na
príklad hoci le n v jedno m takte, p redstavuje 
živý o rganizmus v to m zmysle, že klf či a rastie 
ďalej. Slovom , že sa s ním p racuje na zák lade 
istého neopísatcľného záko na sk ladateľovej 
hudobne j imaginácie . Fe ldman však vedo me 
e liminuje dynamickú p rácu , čo však nezna
mená absenciu vnútorného d ynamizmu, kto· 
rý spočíva v nenapodobi teľnej sono rickcj 
imaginácii , v scho pnosti modelovania tvaro
vej zložky, no a p rirodzene i v metrickej, ryt
mickej , pohybovej a časovej rovine . Feldman 

podľa môjho názoru vyrástol z We be rna , no 
jeho architekto nické projekty ma jú pr íbuz
nosť s Xcnakisom. To bolo napokon zre jmé 
i v ďa lšom gigantickom kompozičnom pro 
je kte - For Philip Guston z ro ku 1984 v in te r
pretáci i Z. Gyängyässyho- f lawa, Z. Rácza 
- perkusie a A . Wihleima - klavír, čelesta . 
Fe ldmanov viac než štvorhodi nový kaddish 
na odcudzeného priateľa , by som nazval vízi
ou postapo kalyptickou. Hudbo u, p rostred
níctvo m kto rej sa človek oci tá v raj skej blaže
nosti. Nenávisť , zloba, hriech sú už veci pre
ko nané. Á no , aj Feldman si prestal klášť 
otázky - veď sú aj zbytočné. Hudba splý
va s Nekonečnom i keď návrat k tvarom 
C-G· A·E (Cage) a B-A-C-H vytvára ro táciu 
a tende nciu ncodpútať sa úplne od záko nov 
gravitácie. Feldmano vu hudbu by som nazval 
vízio u sveta budúceho - profetickým snom , 

h es Ensemble 
v ktorom človek túži zot rvať večne . J e to svet , 
z kto rého by bolo najlepšie sa už nevrátiť do 
reality, kto rá je nasmerovaná do prepad liska 
smr ti a zániku. Interpreto m treba vysloviť 
vďaku a veľké ocene nie . Vráťme sa teda zo 
sveta snov a vízií do prítomnosti a zastavme 
sa na ko ncerte, v rámci ktorého učinkoval ko
mo rný súbo r London New Music založený 
Michaelom Bla kcom v ro ku 1986. Je zauj í
mavé, že silné zážitky sa natrvalo zafixujú 
v pamäti , zatiaľ čo na mnohé ďalš ie č lovek za
budne , a ko keby a ni neexistovali. Med zi tie 
zabudnuté patrí Trio Ch. Newmana, Skladba 
pre husle a klavfr M. Fargiona a Piano Quar
tet G. Barryho. V pamäti pre trváva Blakeova 
skladba Utekajme pred daiďom, kto rá upúta
la predovšetkým v hľadaní hravosti a jedno
d uchosti - v nasto lovaní istej poct ičnosti , pre 
kto rú je príznačná priezračnosť myšlienok 
a radosť z tvorenia hudby . Tá sa preniesla i na 
interpretov (Sally Rose a Michael Blake- kla
vír, pričom posledne menovaný je v jednej 
oso be i a utoro m d iela.) V po lohách nežne j 
preduchovnelosti sa niesla i Skemp tonova 
sk ladba Piano Trio. Poslucháča tu upútali č is

té me lodické línie , pôsobivé med itácie, vnú
to rný po koj a i ntrovertnosť. V ostatných die
lach ako to často býva zvyko m, sa dostalo 
k slovu množe nie hudby. Pravdu povediac, zo 
všetkých anglických skladateľov ma naj
väčšm i zaujal v rá mci ďalš ieho samostatné ho 
večerného koncertu Patrick Morris. V jedne j 
oso be sk ladateľ , klavír ista i spevák. Je ho 
post-industriálne p iesne a klavírne skladby, 
kto ré by sme mo hli nazvať šansónmi a prc lú
diami , ma jú svo ju neopísateľnú atmosfé ru , 
zvláštn u náladu. V piesňach počuj eme spev, 
ale i p rvky deklamačné, akési into nované roz-

právanie . Neraz sa zatúla Mo rrisova hudba 
do sveta po p-music, ne raz načrela do nálad 
protestsongov, -či romantickej hudobnej rc
či. Slovom ko líše, osciluje gravi tujúc raz 
k jednému, inokedy k druhému slohu, či štý· 
lovému obdobiu. Som presvedčený, že kom· 
p lexné vnímanie tej to hudby - s autorovou 
interpretácio u je nevšedným záži tkom; na
viac ak do tohto ko mo rného šansonového 
sveta sa vplicta prekrásna poézia V . Raymo n· 
da, či A . Rimbauda . 

V rámci večerov novej hudby sa predstavil 
i súbor Veni a to~ d ramaturgiou, v kto rej sa 
dostala k slovu i do máca produkcia. Hneď 
v úvode to bola miniatúra D. Mateja In the 
End z rok u 1989 pre fla utu , husle, klarinet, 
basklarinct a ko ntrabas . V zápätí Thordanso
nove Piece for Clarinet and Piano z rok u 1983 
- sk lad ba nesmie rne výrečná, expresívne 
s p rckvapivýmí náh lymi ko ntrastmi a nálada
mi. Zati a ľ čo T ho rdanson bol plný invencie 
a nápadov R. A yres, kto rý. vraj zásadne svoje 
diela ne ko me ntuje, mi vo svojom diele Oboe 
and Piano z ro ku 1990 nepovedal n ič. Sú to 
le n prázd ne tóny a žiadna hud ba. K lastrc, tó
ny a pauzy ... 

Náš Úž dobre známy trubadúr P. Morris sa 
ná m i na to mto koncerte prihovoril d ie lom 
Lament, Solitude ( Lame111, Samota) z roku 
l 985. A opäť Mo rris kompozične zapôsobil 
i keď jednoznačne dal najavo svoj obdiv 
k jednoduchosti , ktorá je v~ak ~umarizáciou 

predchádzaj úeeho hlboké ho poznania vecí. 
Zagarovo Trio z ro ku 1993 akoby vybočo

valo z at mosféry tohto nesporne zaujímavého 
festivalu . Počuli sme tu väzby opotrebované, 
unave né, z kto rých sa vytratila iskierka tvori· 
vost i. Ani Zimmerma11nova skladba Ephc-

. me r ( 1977- 81)' nczapôsobila jednoznačne. 
Autorov komentár k tejto p repracovanej 

sklad be nijako nekorešpo nd uje s tým čo regi
stru jem ako výsledný hudobný záži to k. Na
príklad stretnu tia no rmálnych tónov s flažo
lctmi vyúsťuje do naprostej bezradnosti. Keď 
vlastne začínala byt' skladba zaujímavá, pri
šie l záver , kto rý pre rušil pôsobivo sa vyvíja
j úcu med itáciu . Sk ladbu M. BrHiasa Building 
a New Society (1992) chápe m ako hudobnú 
karikatúru , na kto re j je vera p ravdy. V dobre 
nastaveno m kompozičnom zrkad le sa veru 
môže kele-kto uvidieť. O bávam sa však, že 
ľudská spoločnosť o svojo m dcgencratívnom 
úpadku nechce nič vedieť - čo je vlast ne na 
veci to najtragickcjšie. Preto je skladba nic
le n sa rkastickým hudobným obrázkom , ale 
i istým me me ntom. Je dobré, že sa na tomto 
nesporne zauj ímavom feStivale dos!<; l k slovu 
i taký sk l adateľ, akým je Klarinec Bar/o, kto
rý vo svoj ich tvorivých projek toch po užíva 
počítač ako nástroj ko mpozície. A veru s veľ
kým pôžitkom som si vypočul ~k ladbu tohto 

a utora f L/>! - A Time and Atte11tion Stli
dy. 

Ide o stcrcoko mpozíciu p re magnctofóno-

vý pás nazvanú tiež "Hlas jeho pána". Pod
robnosti komentári 

Al•ff,•llf:o •rt'' f ríg na 
pre 

aiiii'R t11lnr K. 1-/an
vorručný k/a

ľJT;,ctfmi:ua 87 ! ty ri hymny 
'JJ)j~ZZIS!~Iarln:io e 1111 piano for-

Skutočne sa nemožno podrobneJšie zasta
vovať pri všetkých dielach či koncertoch, kto· 
ré v rámci to hto festivalu odzneli. Spome
niem aspoi\ stretnutia: A1111 La Bergeová, 
j1a111y s V avidom Drammom, elektrická gita
ra, či s !ves Ensemblom z Nizozemska v po· 
daní kto rého sme si vypočuli d ielo, na k toré 
budeme veľm i dl ho spomínať - Trio ( 1908) od 
Ch . l vesa. Z Nizozcmských skladateľov sme 
si vypoču l i diela Ch . Foxa, S. Wolpeho, R. 
Rij11 vosa a l . van Emmerika. Z tejto malej 
vzorky naj markant nejšie na seba upozornil 
R. R ijnvos v skladbe Gigue el Double ( 1992). 
Si lnou stránkou te jto hudby je práca s časom , 
s kalkulovan ím ticha, s plynutím hudby. Rij n-

Sn(mka P. Brenkus 

vosova hudba je zvlá~tn ym spôsobom pre
pauzovaná. T icho, pomlčka, výdych tvoria 
kompaktný celo k s hudbou. Rij nvosove ná· 
pady sú prekvapivé a živé. 

A ešte som dlžný jednu stručná informáciu 
z posledného festivalového koncertu. v rámci 
ktorého sme počuli diela dvoch skladateľov 
J. Fulkersona a P. Niblocka. Pre mňa mimo
riadne zaujímavý bol najmä Fulkcrson, ako 
skladateľ, i ako interpret. Až bude v predaj i 
zvukový záznam z to hto festiva lu , určite bu· , 
dem znovu a znovu počúvať Fulkersonovc Si
lové polia a priestory, špecifické záujmy či 
Pessou/1/ z roku 1993. No nielen Fulkcrsona 
a jeho sk ladby určené pre amplifikovanú po
zaunu a živú elektroniku. či dychom ovládané 
MlD I resp. počítačom ovládanú elektroniku, 
ale napríklad i M. Feldmana, P. Morrisa. 
Áno, ich hudbu budem počúvať tak , ako po
čúvam Stravinského, Bruck nera, či Mahlera. 

Veče ry novej hudby sa skonči l i a mné neos
táva nič iné, len zabl ahoželať každému, kto sa 
na tej to nesporne veľkej udalosti podieľal. 
S poľutovaním treba konštatovať, že len malá 
hfstka sk ladateľov prejavovala o tie to kon
certy záujem. Za seba môžem povedať, len 
toľko, že mi tieto večery novej hudby dali ne
smierne veľa. Boli to večery poučné a to i vte
d y, keď som počúval diela, ktoré ma neoslo
vili. V p lejáde takmer pät'dcsiat die l, ktoré 
v rámci večerov novej hudby od zneli , bolo 
však možné nájst' i skutočné hodnoty. Verím, 
že p rostredPíctvom záznamov budeme mať 
možnosť sa s týmito hodnotami opäť stretnúť, 
pretože odzrkadľujú tvorivé ambície na pre· 
lome starého a nového tisícročia . 

IGOR BERGER 
\.. 
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, JUBREJNY KONCERT LUCNICE 
Zalm 146 l. Hrušovského. Dielo autora patr1aceno k frekvento
vaným skladateľom v zborovom žánri , s neomylným zmyslom 
pre jedinečnosť ľudského hlasu, postaveného do služieb výrazu 
a obsahového posolstva, zapôsobilo sugestívnosťou a vrúcnos
ťou. Zaujímavým spestrením koncertu bolo uvedenie dvoch 
premiér , skladieb mladých autorov (M. Súra, M. Čoreja) , ale 
aj u nás neznámej zborovej tvorby juhoamerických skladateľov 
(S. Piava, D Sánchez, H. Nuňez), ktoré s lúčničiarmi naštudoval 
a s dávkou vkusu a elegancie uviedol argentinsky dirigent Gus
tavo Maldino. 

Mnoh i. z návštevnik~_v ~oncertu v Koncertnej sieni SF v sobo- vedením zbormajstra prof. Petra Hradila, ktorý prevzal ume-
lu 29. ~áJa, pozostávaJUCich pr~važne z radov bývalých lúčničia- leckú štafetu po svojom predchodcovi v roku 1983. Výsledk 
rov, s~ mož?o s .trošk~u nostalgie zaspomínali .• R~duta sa hojne z minulosti zaväzovali, ale skúsenému pedagógovi , umeleck; 
napi mia pnazmvcam1 zboru, aby spoločne s tym1, ktorí v tento zrelému a erudovanému dirigentovi ruky nezviazali. ·Teleso krá-
slávnostný večer stáli na pódiu, si pripomenuli tvorivé nadšenie ča s duchom doby dneška a v kladnom zmysle sa tento posun 
~akladatel'skej generácie lú~niči~rskeho súboru pred 45 rokmi, odzrkadl'uje aj v dramaturgii telesa. Lúčničiarske programy sa 
Jeho umelecké napredovame a uspechy v dosahovani umelec- dramaturgicky orientovali na interpretáciu tvorby rozmanitých 
kých mét . . . • štýlových období, počnúc renesančnou polyfóniou až po zboro-

Prvé kroky zboru boh sučasťou celosuborový~h programo~, vú tvorbu nášho storočia. Významné zastúpenie v repertoári 
postupne s~ vďaka precfz~emu. a nekom?ro':"•sn~mu, muz•- zboru patrí súčasnej zborovej literatúre najmä slovenským skla-
kan.tsky cíhacemu zbo~maJstrov• Stefanov• Khmov1 sformoval dateľom, z ktorých viaceri venovali Lúčnici svoje zborové sklad-
za.met_en~ kolektív kvah!ných spevákov, ~hQpných prejsť od re- by (L. Bu rias, z. Mikula, o. Ferenczy, A. Zemanovský .. . ). Nc-
ahzác_le Jednoduchýc~ uprav ľ?dových p1esní k umelecky pre- postrádatel'nou súčasťou lúčničiarskych programov je l'udová 
sved~l.vému stvárne_n~u ná~očneho a cappella repertoáru na vy- pieseň kompozične umelecky spracovaná. Koncerty zboru 
sokeJ mterpretačneJ urovm. ~yše 30 ročné pôsobenie Dr. Klimu vhodne doplňa a zatraktivňuje aj odbočenie do žánru blízkeho 
formovalo charakter ~boroveho telesa, pri?ášajúce~o o~ocie _mladej generácii skladby z oblastijazzovej a populárnej hudby. 
v ~obe cen~ých.trofeJÍ ~ re~o~ovanýc~ _res.hvalov a suť~~· do- Pr?gram _rozdelený do dvoch časti uviedli vokálne skladby 
ma 1. za hramc~m1 . Med~• na.Jvy~namneJŠie uspechy patn~1 naj- starš1~h ~ajstrov (A. Scarlatti). Tvorba, ktorá je prevercním 
vyšš1e ocenema z cenher europskych zborových festivalov tcchmckeJ vyspelosti zborového telesa predstavila lúčničiarsky 

Prvá polovica koncertu gradovala v populárnej piesni Sum
mertine G. Gershwina a All the things you are J , Kerna. Mala 
som pocit, akoby sa Lúčnica spoločne so svojim dirigentom ma
ximálne uvol'nila, spievala spontánne, vokálne kultivovane, de
likátne sa pohrávala s každou frázou. V druhej časti koncertu 
sa zbor prezentoval interpretáciou l'udových piesní v spracovani 
skladatel'ov M. Šmída (temperamentná Muzika zahraj), z. Mi, 
kul u (lyrická pieseň Zasvietilo slniečko) a l. Hrušovského (Kyti· 
ca , dedikovaná Lúčnici). Aj ďalšie tituly pôvodnej tvorby Vlha, 
vlha, pekný vták J , Cikkera , Milá moja milenka D. Kardoša 

.a dva zbory z cyklu Ozveny E. Suchoňa vytvorili dostatočný 
priestor na prezentáciu vokálnych kvalít zboru , jeho výrazo
vých možnosti i muzikálneho cítenia. 

v Arezze, Gorizii, wal~kom Llangollene, anglickom Middl~s- z~r v ~Inom zvukovom nasadení, s 'kultivovaným prejavom, 
brough, Montreux, ale 1 z početných koncertných turné vo v1a- m1estam1 azda predimenzovaným ostrým sopránom v expono-

Spontánny ohlas u publika si vynútil niekol'ko prídavkov, me
dzi ktorými nechýbala ani prekrásna lyricky vrúcna lúčničiar
ska pieseň Pod Roháčom žijem, ktorá uzavrela hodnotný ume
lecký večer s večne mladou Lúčnicou . 

cerých. kraji~ách. . . . · . • . , • vaných výškach. Zmyslu pre ušl'achtilú kantilénu dal vyniknúť 
Ďalš1e kap1toly SVOJeJ ex1s~enc1e sllučmč1arsky zbor p1sal pod zbor A. Brucknera (Christus factus est), ale i premiérovaný 

20 rokov Musica Aeterna 
l:as plynie rýchlo a ani sme sl nestačUI 

uvedomiť, že 30. júla uplynulo 20. rokov od 
prvého koncertu súboru Musica aeterna. Je 
pra,-da, že tomu prvému koncertu predch'
dzall n~Qmenej dYoj- až trojročné pripramé 
práce. Priamym podnetom boU domáce hu
dobné Yečlerky. Vtedy dte študujúci mladí 
ľudia z Konzeľl'atória a Vysokej školy muzlo
kých umeni sa schádzali" Dóme Sl'. Martina 
a pripral'Ol'all nedefné ftprálne omše. Po 
jednej takej skúške prišlo asl17 hudobníkol' 
ku mne, aby sa tak fyzicky ako l muzikálne 
trocha zohriali. Vytiahol som rozne partitúry 
s barokoYou hudbou, ktoré hrá,-all s nl'kým 
zanietením. Tieto stretnutia sa stali pra
l'ldlom a tak l'ZDikU u nás dni "otl'orených 
dYerí". BoU to spočiatku stredy a schádzali 
sa u nás na Kapitulskej ulici yefml ~ikomf 
hráči, s ktorými sme preoral l takmer celý reo 

' pertoár barokoytch koncertol' a sult, ktoré 
boU uložené " mojich skriniach. 

UsUoYal som sa získať noYé materiály a po 
určitom čase som dospel k myšlienke Yeno
Yať pozornosť l hudbe, ktoní naša Yerejnosť 
Yefml málo alebo Yôbec nepozná. Sám som 
bol -n-edayt u diela autorot', ktoré ml lloiJ 
známe Iba z Hudobnej histórie. Ich znejúcu 
podobu som sám nepoznal. Poznl som dl'e 
speYáčky -Vieru Braunow a Danielu Lokni
šoru, s ktorými bolo možné reallzo,-ať IQ Yo
kálno-in§trumentálne skladby z obdobia go
tiky a renesancie. Prehfadal som detky mož
né antológie, získal som noYé ~peclálne yYda
nle. Bolo potrebné nesmieme množstl'o 
skladieb rozplso,-ať a spártoYať. Pres,-edčlll 
sme sa o tom, ie IQ skladby, ktoré l'ZDlldl 
"13. a 14. storočí, m~Qú dndnému čloYeku čo 
pol'edať, ie sme teda schopní dlť sa do 
ndlalenej doby. Umelecká hodnota takých 
diel sl zacho,-ala noju aktuálnosť a platnosť. 
Ked' sme absoll'Ol'all Yičšle množstl'o skla
dieb z dôb hudobnej gotiky a renesancie 
a ked' sa formonl názor na Ich Interpret'

. clu, ponúkli sme Dr. Alici TauberoYej, ktorá 
l'tedy pôsobila na Mestskom dome kultúry, 
program z gotickej a renesančnej polyfónle. 
Onen spomenutý koncert sa teda uskutočnil 
(30. júla 1973), ked' sme na nádYori Starej 
radnice " Bratlslal'e (Agneša Janol'lčoYá, 
Ján Géner, Zuzana Jarabákol'á a ja, ako l už 
spomenuté spel'áčky) tlmočUI obecenstw 
starodáme hudobné Idey. ZaujímaYosť pro
gramu a úspech koncertu nás osmelil pokra
ČOYať l' našej dobrodružnej ceste do hudob-

nej minulosti. V nasledujúcom roku nás po
žiadalo Pofské kultúrne stredisko Yenonť 
pozornosť starej pofskej hudbe a na~tudovať 
program z diel pofských autorol' 16. a 17. sto
ročia. K tomuto účelu sme prinall ďalšieh 
priatel'o,-, s ktorými sme chceli doter!Q~Ie 
obsadenie dYoma spe,-áčkaml, dYoma husla
mi a l'lolaml rozšíriť aparát generálneho ba
su. 

Koncert sa uskutočnil a dokonca sa IQ 
"ďalších rokoch s no\'ÝID programom 0pako
Yal. 

Súbor Musica aeterna sa mohol l' tejto 
rozšírenej podobe YenoYať IQ baroku, čo bolo 
dramaturgicky l'ftaným člnom. Bolo teda 
možné doplniť gotlcko-renesančný reper
toár o diela, pochádz!Qúce z raného a stred
ného obdobia baroka a ul'lesť zabudnuté 
diela Ich m~Qstrol'. Peter Mikuláš sa stal na
ším \'YDik~Qúclm spolupracomíkom a zaslú
žil sa o mnohé zaujfmal'é produkcie z dol'te
dy neznámych diel Periho, Cacclnlho, Fuxa, 

' MonteYerdlho, Rameaua l'rátane diel z rene
sančných zbierok. 

V ďal~ích rokoch súbor absoll'Ol'aiYcfa za. 
!Qúuytcll koacertol' na SloYeaslw 1,- zahra
ničí. Ui l'tectY sÍl oh-ánll mofnosti koncerto
Yať" Pofsku, kde po pnjkrát spleYala Kami
la VyskočiloY'-Z!QfčkoYá. Náš súbor sa do
stal do Dánska, Belgicka, Rakúska, ba IQ na 
Kubu a do Mexika, neskôr do Alžírska, Ne
mecka, Francúzska, do býYalého lSSR 
a Maďarska. V r.197S účinkoYala Musica ae
terna pn-ýkrát na BHS a prál'e l'tedy pristú
pil k nám tenqšf Yedúcl súboru Peter Z!Qf· 
ček. Mnohí yÝI)Omf komomf sólisti a speYácl 
obohacoYall naše koncerty: spomeniem Ha
nu ~tolfow, Martu Beňačkow, Dagmar 
Peckow, d'alej Maricu Doblášow (čemba
lo), Máriu Onderikow-KoYáčow (l'lolonče
lo) a bratov Ko,-áčo,-cov (husle, l'iola, kontra
bas). 

Vefmi Yefa znamenal pre nás kontakt s l'ŕ· 
znamnýml umelcami a teoretllunl zo zahra
ničia. Myslím tu na diskusie s Andrew Per
rottom ako l s Marcom Eccochardom a Phl
Uppom Meaussantom a ich priateľmi. Bol to 
rozhodujúcl,-piJY, ktorý l'ledol k preoriento
Yanlu sa súboru na historický inštrumentár. 

Prijatie súboru do ~tatútu SloYenskej ftl
hannónle nám poskytlo možnosť presadiť 
spomenutý historický ln~trumentár náklad
ným remonto,-aním n~Qmenej dYestoročných 
huslf na pôYodný barokol'ŕ tl'ar a preoriento-

Jubilant Ladislav Holoubek 
13. augusta si pri pomíname osemdesiate 

narodeniny popredného reprezentanta sta r
šej slovenskej skladatefskej generácie Ladi 
slava Holoubka. 

Profesionálna príprava majstra Holoubka 
na umeleckej dráhe sa odvíjala vo viacerých 
rovinách , v ktorých mimoriadnou ,kvantitou 
i umeleckou opodstatnenosťou dominovala 
skladateTská a dirigentská aktivita. Závažnou 
črtou jeho umeleckého životopisu je šírka zá
beru , ktorá ho predurčila k pôsobeniu na 
operných scénach Slovenského národného 
divadla v Bratislave a Štátneho divadla v Ko
šiciach. Cez prizmu súčasnej nepriaznivej si
tuácie na košickej opernej scéne som sa v sú
vislosti s maj_s t rov~m iubileom dostala k myš
lienke pripomenúť si jeho významný podiel 
na tvorbe hudobnodramatických tradícií vý
chodného Slovenska. 

Do kultúrneho diania tohto regiónu zasia
hol Holoub'ek prvýkrát v rokoch 1955- 58 ako 
šéf opery Štátneho divadla (po predchádzajú
com úspešnom pôsobení v SND , kde sa pod
písal pod rad objavných naštudovaní opier 
svetového repertoáru i premiérove uvedenie 

Suchoňovej Krútňavy). V úzkom kontakte 
s vedením divadla a výbornými režisérmi 
Kornelom Hájkom a Branislavom Kriškom 
privádza operný súbor v krátkom čase na vy
sokú umeleckú úroveň. Okrem prvej , Ho
loubkom tu premiérovanej opery - Mozar
tovho Dona Juana, ktorú rež íroval Karol Jer
nek - dokladom príkladnej spolupráce spo
menutých režisérov s dirigentom bolo naštu
dovanie ďalš ích titulov: Donizettiho Dona 
Pasquala, Korsakovovej Májovej noci, Cik
kerovho Beg Bajazida , Pucciniho Bohémy 
a Holoubkovej redigovanej Stelly. 

Z uvedených opier sa pre obmedzený pries
tor pozastavfm len pri Cikkerovom Beg Baja
zidovi, ktorý mal v Košiciach premiéru 17. 3. 
1957 a to iba s mesačným odstupom od pre
miéry v SND . 

Druhý návrat Holoubka zo SND na opern(• 
scénu ŠD v Košiciach sa uskutočnil v roku 
1966 a na tomto poste zotrval až do konca 
svojej ak tívnej dirigentskej činnosti , do rok u 
1981. Tých niekoľko rokov absencie Holoub
ka v košickom súbore bolo ci teľných ; s danou 
situáciou sa však nezmieril a o to .húževn atťl · 

Musica Aeterna 

yaf spôsob Interpretácie na štýloYé požiadal'
ky 17. resp. 18. storočia. Bola to práca, ktorú 
úsprine doridU tenq~f Yedúcl Peter Z!Qfček. 
Pred jeho nástupom ako Yedúcll'iedol súbor 
PaYol Baxa, ktorý sa zaslúžil o predvedenie 
diel s Yel'kým obsadením, l')'Žadujúclch diri
genta. 

Vý.mamnú náplň súboru tl'orilo úsilie ,-e
noYať sa interpretácii regionálnej hudby zo 
Slovenska. N~významnejším nábehom k (o
mu bol koncert " Elsenstadte, na ktorom sú
bor ul'ledol (ll. júla 1987) diela Roškovské
ho, Budinského, ~antracha, Daníka, Mate
joviča, Skalníka, ~mehlíka, Tosta a S perge
ra. Osmelil nás k tomu ytberu Robert Schol
lum, ktorý, žiaľ, krátko na to zomrel. V na
sledujúcich rokoch sme ul'ledll IQ niektoré 
diela Gaudentla Dettelbacha l' Elsenstadte, 
kde tento " Bratislave pôsobld í autor je po
chovaný • 

V poslednom čase sa Vytl'orila yeJ'mi úspe~ 
ná a in~plrujúca spolupráca so spomenutý
mi francúzskymi priateľmi, s ktorými sa 
uskutočnili spoločné koncerty l'O Francúz
sku l v Bratislave. Musica aeterna už niekol'· 
kokrát koncertoYala " rámci Festivalu vo 
Versailles. Zaujima\'ÝID produktom tejto 
spolupráce s francúzskymi kolegami je naša 
n~Qnodia CD so ~lestlmi suitami bratisla,·
ského rodáka Johanna Siglsmunda Kusse-

Snímka O. Bereš 

šic začala pracovať na tom, aby .,opera Stá t
neho divadla v Košiciach opäť nadobudla 
tak(• povesť , akú mala v minulosti". Toto 
predsavzatie napÍňal počas pätnástich sezón 
bezozvyšku. Pätnásť sezón, rovnaký počet 
premiérovaných opier , je iba lakonickým vý
počtom nadmieru rozsiahlej Holoubkovcj 
činnosti. Popri angažovaní sa v novovytvorc
nej košickej Štátnej filharmónii , hosťovaní 
v Slovenskej fi lharmónii, pedagogickom pô
sobení v symfonickom orchestri košického 
konzervatória i rozsiahlej kompozičnej čin

nosti mu zostávalo vždy dostatok času na 
.. kontrolu práce dirigentov, režisérov. ume
kckli disciplfnu cel.ého operného súboru". 

ELEO NÓRA KYSELOVÁ 

Snímka Z. Mináčol'á 
ra, ktorý tl'orí ideálny most medzi Bratisla
YOU a francúzskou kultúrou, keďže sklada
tef bol l'nQ žiakom J. B. Lullyho. Jeho ~týl 
sa približuje " n~Qväč~j miere k ~týlu fran
cúzskej hudby z doby tudovíta XIV, pričom 
je jeho dielo kompozične yeJ'mi hodnotné 
a samostatné, napriek tomu, ie sl Kusser 
lepšie vedel osYojiť ~týl francúzskeho baroka 
ako ktorýkol'vek iný nemecký skladateľ. 
Obmedzenosť priestoru nedovoľuje hod

notiť zásluhy každého člena, to ,-šak nezna· 
mená, že by som na ·nich zabudol. Jediným 
zakladiQúcim členom súboru je Ján Gréner, 
ktorý sa dlhý čas záslužne YenoYal formoYa· 
niu a sknlltneniu súboru. 

Retrospektíme 'treba povedať, že naša ces
ta nebola ľahká a nebola bez úskalf a kríz, 
ale nažujúc každé pro a kontra môžeme po
Yedať, že sme radi poskytli š iršiemu obecen
stw bohatstl'o hudobnej minulosti, pretlmo
čené prostriedkami a spôsobmi, ktoré doká
žu podať hodnoYerný obraz tejto hudby, 
oprostený od nánosoY, ktoré o,-plyvňujú 
a skresfujú Ich pral'Ú tl'ár. Bez ohl'adu na 
ťažkosti a problémy, ktoré naša cesta priná
šala a ešte prinesie, môžem, dúfam, " zhode 
so všetkými mojimi kamarátmi zo súboru 
Musica aeterna povedať, že by sme boli 
ochotní e~te raz začať - keby súbor neexisto
val už 20 rokov. JÁN ALBRECHT 

Nesmierna erudícia , snaha ncuspokoj i ť sa 
s málom , ale predovšetkým nadšenie pre hu
dobné divadlo - to boli devízy, prostredníc
tvom ,kto rých Holoubek vybudoval v Koši
ciach opernú scénu vysokých para)lletrov. Je
ho dramaturgický plán sa opieral o diela širo
kého spektra exponovaného svetového oper
ného repertoáru , predovšetkým s oh ľadom 
na ich komuni katívnosť, čím v priebehu nie
koľkých sezón vyviedol košickú operu z ume
leckej krízy a stagnácie. Dynamizmus drama
tu rgie .. klasického dedičst va" dotvá rali ako 
samozrejmosť opery svetovej , českej a slo
venskej súčasnosti , v ktorých sa jeho sebare
alizácia naplno aktivizova la. Na košickej scé
ne , podobne ako aj na bratislavskej, na kon
krétnych úlohách ovplyvni l i kryštalizáciu ta
lentu mladých spevákov- E. Pechánkovej , 
E. Pappovej , l. Ki rilovej, P. Mauré ryho , S. 
Kopčáka a mnohých ďalš ích . Z úskalia šabló
ny sa vymaňoval tvorivou invenciou, dômy
selným výberom spolupracovníkov - režisé
rov, scénografov, kostymérov. Jeho talent, 
vysoká miera profesionality i obdivuhodné 
organizátorské schopnosti zanechali hlboké 
stopy v histórii košickej opery, pre ktorej 
dnešnú stagnáciu by mala žiariť prík.ladom za
nictcmí práca jubilanta Ladislava Holoubka. 

J ÚLIA BUKOVINSKÁ 



HUDOBNÉ DIVADLO 

v 

Tažkosti s ľahším žánrom 
Súpis premiér Donizettiho opier na javisku 

SND, uvedený v bulletine k poslednej inscená
cii sezóny, je pravdivým, aj keď nic veľmi li
chotivým priznaním nevšímavosti voči sveto
vým trendom. Na príklade ignorovania bez
mála štyri desaťročia trvájúcej renesancie tra
gických opusov slávneho bergamského rodáka 
(a vedno s ním i vážnych opier Rossiniho, Bel
liniho a Qlladého Verdiho), dokladá bratislav
ská d.ramaturgia svoju orientáciu na repertoá-

. rové trvalky. Jej nemennost' a neochotu risko
val' potvrdilo opätovné zaradenie Donizettiho 
Dona Pasquala, ktorý sa po 20 rokoch vrátil 
na dosky SND. Na rozdiel od väčšiny súčas
ných naštudovaní , v slovenskom preklade. 
Zvláštne, veď práve bel cantovej literatúre 
prilieha taliansky originál väčšmi než čomu
koľvek inému. 

Výsledok však ukáza l, že inscenáto ri sa ria
d ia od lišnými krité ri ami . Pre nich neplatí 
,.prima la musica e poi le pa role". Prvotným 
zdrojom inšpirácie sa stala textová kniha (asi 
preto s lovenčina) , kresliaca skôr schemat ický 
dobový pr íbeh s banálno u zápletkou. Nedô
veru v hudobné hod noty partitúry potvrdil 
tiež podobný dramaturg ický zásah ako v mi
nulej inscenácii: znova, v rozchode s bežno u 
praxou , vypad la vdká scéna a ária Povcro 
Ernesto z 2. dejstva. 

Za n ic vcl'mi šťastné riešenie pova~ujem 
obsadenie režisérskeho postu Miroslavom Fi
scherom a jeho spolupracovníkmi . Fischerov 
vzťah k bufóznym námetom je už natoľko 

známy a v narába ní s hcrccJ<o-charakterizač
nými ·prostriedkami vyčerpaný , že dochádza 
iba k opako vani u zväčša málo originálnych 
gagov a špílcov. I tentokrát chýbala východis, 
ková výkladová koncepcia , ústredná myšlicn-

··ka , nosný nápad. Nahrádzala ich zlátanina 
nefunkčných a samoúčelných extempore, 
stupňujúcich sa v čoraz obhrublcjšo m balení. 
Na javisku sa znova liezlo do skríň . prášilo zo 
~tarého župana, pohadzovalo sa šatstvo , 
hrmotali re kvizity a obväzovali sa hlavy. 

Záhradné scény sa zmenili na plážové (kvô
li quasi striptízu Noriny?). objavil sa bizarný 
bicykel. koč ík a všeličo iné. In fanti lné výči ny 
bez ladu a skladu tvorili ncsú rodú a duchu 
hudby vzdialenú blázn ivú komédiu . N:1 11:1 

charakter boli napasované i herecké p ro
striedky viacerých účinkujúcich , najmä tých, 
kto rí Fischerove nápady prijímali bez triede
nia a uplati\ovali ich bez racioná lnej sebako n
troly. Výsledná po loha opcretnej fraškovitos
ti však Donizettimu nezodpovedá. 

Po Verdiho Traviate sa druhej premiérovej 
príležitosti - už ako stály dirigent súbo
ru - ujal Jan Zbavitel. Opať naznačil , že v ta
liansko m opernom teréne sa necíti do ma . Je
ho Donizctti trpel približnosťou a akousi 
l'ahostaj nosťou naštudovania. Počnúc predo
h rou, kde chýbala brilantnosť, iskrivosť i jerp
nosť , cez rozdrobenosť viacerých hudobných 
číse l (neprípustné parl andovanic sólistov 
hl avne v 2. obsadení), rytmickú labilnosť e n
semblov , až po výrazové a štýlové ma nko 
v kreáciách spevákov, sa Zbavitc lova .pro
dukcia zarad il a do slabšieho domáceho prie
meru. Ž.ial', v novom dirigentovi SND nc
získnlo tak po trebný typ koncepčného, pre
cízneho a pedagogicky náročného tvorcu. 
Orchester slabšiu ruku vycítil a dopúšťal sa 
celého radu e le mentárnych prehreškov. Ove
ľa lichotivejšie sa nemožno vyjadri ť ani na 
adresu zboru. 

Obc sólistické obsadenia sa vo väčšej -men

šej miere odvíjali od excentrických režisé r
skych predstáv a benevole ncii dirigenta. Ne
boli to však stimuly smerujúce k štýlové mu 
bel cantovému prejavu a čo prekvapuje, pod
ľahli im aj inte rpre ti domácej špičky. Prvé ob
sade nie bolo o poznanie d isciplinovanejšie 
a k skl adate l'skému zápisu pictnejšie. Peter 
Mikuláš (Pasquale) sa po čase dostal znova 
ku kom ickej postave, čo - podľa môjho názo
ru - nic je jeho najvlastncjšia parke ta . Robí 
ju však s chuťou , veľkým he reckým nasade
ním , poznaj úc hranicu únosnosti . Vokálne je 
markantný, farebne šťavnatý, no bez výhrad 
nemôžem prijať jeho bufóznu maniéru , spo
čívajúcu v príliš prudkom striedaní dynamic
kých krajností. Niekoľko veľkých , nato pia
nissimové a menej artikulované tó ny, narúša
jú ka ntilénu a nezodpovedajú charakteru do
nizettiovského komična. Zmysel pre mieru 
v rozohráva ní akcií chýba a lternujúcemu La
dislavovi Neshybovi. Na rcžisérove pokyny 
11:1' rstvuje .svoj triviálny humor a zabúda, že 

Peter Mlkulá~ (Pasquale), Dalibor Jenis (Malatesta), Miroslav Dvorský (Ernesto), J. Valti-
ková (Norlna) v Donizettiho komickej opere na scéne SND Snímka K. Marenčlnová 

je v opere. Partitúru považuje za orie n tačný 

doplno k, cíti sa· byť asi . ., nad" ňou. Frázuje 
svojvoľne, bez výčitiek svedomia prechádza 
zo sp ievania do parlanda , nedbá na kultúru 
tvorenia tónu. 

V roli Malatcstu vytvoril ucelenú a decent
nú kreáciu , v súlade s charakterom partu , Da
libor J enis. Zaujal príjemne sfarbe ným . za
matovým , zvlášť vo vyššej polohe vol'nc ply
núcim barytó nom i zmyslom ,rre bel canto . 
Oceňujem tiež snahu o poctivé vyspicvanie 
ozdôb a delených tónov. Sklamal ma Martin 
Babjak , stvári\ujúci doktora Malatestu s ne
pat r ičným pubcrťácko-figarovským nády
chom , používajúc prostriedky mladokomic
kého ope retného žánru . Dojem nenapravil 
ani povrchný vokálny prejav, kto rému chýba
lo viac ľahkost i , dy namickej diferencovanosti 
a precíznosti v detailoch . Nic je zdravé zaspať 
na vavr ínoch! 

Výrazová koncepcia oboch premiérových 
Norin - Jany Valáškovej a Ľubice Vargico
vej - pochádzala z režisérovho plänu. splošťu
júceho profi l ro ly v l'ahkovážnu, citovo chu
dobnú a cynickú o pcretnú subretu. Nori na 
však ponúka viac , ako stupňované terorizo
vanie Pasquala , pozná i pocit l'úbosti (po 
facke), je e mocionálne bohatšia. Po hyb li' ~ 

a dosť prierazný soprán Jany Valáškovej na
berá na intenzite, súčasne však stráca ušľach
tilý zábal a začína pôsobiť ostro. Ľubica Vargi
bcrá a začína pôsobiť ostro. Ľubica ~argi
cová je suverénnejšia vo vysokých tónoch , no 
pozná v nich hl avne forte , čím nadobúda jej 
kreácia jednorozme rnú dimenziu. Ďalším 
štúdiom by si ma la zdokonaliť najmä stredný 
register. I tak je to výko n mimoriadne per
spekt ívny. Tenorový part E rnesta, ochudob
nený o už spomenutú áriu , je aj nap riek rela
tívne malej ploche náročný a exponovaný vo 
vysokej polo he. Miroslav Dvorský ho pred
niesol s vytríbeným vkusom , p r íkladnou kan
tilénou a fa rebno u príťažlivosťou . U alternu
júceho Simona Somorjaia sa najmä v treťom 
dej stve vyplavi li technické problémy yo výš
ke, kto ré ko mpenzoval forsírovaním a otvo
renými tó nmi . 

Na predpremiérovom matiné (mimocho
dom , o jeho úrovni nater.az zdvorilostne po
mlčím) zdôvodnil šéf opery dodatočné zara
denie Dona Pasquala okrem iného potrebou 
posilniť ľahší žáner v prevádzke. Ukázalo sa, 
že pod poKrievko u ., ľahkosti" sa skrýva veľmi 
tvrdý o riešok , ktorý sa nepodarilo nie le nže 
r07lúsknuť , ale vari ani nakusnúť. 

PAVEL UNGER 

choreografii Stanislavy Selčanovej, , 
na scéne a v kostýmoch prcvzatých ' 
z minulej inscenácie auto rov Ota 
Sujana a Oľgy Filippi (v súčas
nej finančnej situácii opodstatne
né riešenie). Pôvodnú scénickú 
výpravu pre javisko Ma le j scény 
upravil Stefan Bunta funkčne 
a v súlade s priestoro~ými para
me trami mini-javiska Malej scény. 

Príležitostná "Príležitosť " ••• 
Na záver školského roku pripravila 

Vysoká škola múzických umení v Brat i
slave predstavenie Rossiniho komickej 
opery Príležitosť robí zlodeja. Inscená
cia , v ktorej sa verej ne predstavili pre
dovšetkým čerství absolventi, ale aj po
slucháči nižších ročníkov , ukázala, aké 
umelecké s ily pripravila ško la pre slo
venské hudobnodi vadelné súbory. 

na podala vcelku vyrovnaný výkon, 
s určitými technickými problémami vo 
vyšších polohách. I. Pasek (Alberto) 
sa usiloval s pomerne dobrým výsled
kom o štýlovost' interpretácie, no na 
druhej strane pomerne ostrejší tón zni
žoval kvalitu ,keho podania. Vcelku suve
rénny výkon ódviedol M. Fančovič ako 
Parmmenione; jeho vyrovnaný vokálny 
prejav postráda( však vyrovnanejšiu vý
razovú diferenciáciu. J . Vaculík so znač

nými technickými problémami stvárnil 
rolu Eusebia , nie celkom vhodnú pre j e
ho hlasový odbor. Presvedčivý a zaan
gažovaný výkon odviedol G. Beláček 
(Martino), s pochopením a citlivo roz· 
kryl buffózny charakter úlohy - tak spe
vácky, ako aj herecky. 

\ 
Svetlana Sarvašová a Stefan Senko (vpravo) ako Mam'zelle Nitouche 
a Floridor · - Snímka A. Ziika 

Rozhodnutie umeleckého vede
ni a uviesť Mam'ze lle Nito uche - tú
to komornú o pe retu , v komornom 
prostredí bolo múdre a pružné 
jednak z hľadiska získaných 
finančných úspor , ale aj možnos
ťou bezprostrednejšej komun iká
cie s d ivákom. Úspešným stvárni
teľom dvoj roly Céléstena alias Flo
rida bol Stefan Senko, situačne vy
naliezavý a vždy po ho tový. De nisa 
(Manľzelle Nitouche ) bola prvá 
úloha , s kto rou v roku 1985 pred
stú pila pred prešovské obecenstvo 
vtedy čerstvá absolventka hudob
nodramatického odboru brnenskej 
JAMU Svetlana Sarvašová-Kande
rová. Odvtedy jej Denisa získala 
na dynamike i využívaní he reckých 
prostriedkov a naplnila celý javis
kový priestor. Nový predstavi teľ 

Fernanda de C hampla ntreux ~ Jo

zef Novotný zvládo l úlo hu bez pro
blémov, s príznačne sympatickým 
a prirodzeným prejavom . Výstižný 
bol aj prejav suverénne ho Iva na 
Barlu v ro le majora C hateau-Gi
bysa. Osobité typy vytvo rili sólisti 
Júlia Korpášová (Matka predstave
ná) , Elena Kušnierová (Corina), 
Vladimír Timočko (riaditeľ divad
la) , Milan Gerjak (režisér) , Valéria 
Lešková (kľúčiarka) a ďalší , k tor í 
svoj imi výkonmi tiež p rispe li k in
terpretačne vydarenej inscenáci i. 

Pred rokom sa mladí umelci popaso
vali s vel'mi náročným titulom - Mozar
tovou operou Cosi fan tutle. A tohto ro· 
ku tomu nebolo inak. Ibaže Rossiniho ti· 
tu l je menej známy než Mozartov. Rossi· 
ni vôbec, okrem Barbiera, sa na Sloven· 
sk u hrá málo, renesancia jeho opier , 
ktorá intenzívne prebieha vo svete sa nás 
akosi nedotkla. Mladí speváci sa ne· 
mohli oprief o rossiniovskú interpre· 
lačnú tradíciu. A zložka, ktorá mala 
podoprie!' štýlovost' a kvalitu interpretá· 
cie, zlyhala. Hra orchestra Komornej 
opery (profesionálov!) nemohla spevá· 
kov veľmi inšpiroval', dominovala po· 
vrchnos!', laxnost', ignorovanie rossini
ovských interpretačných nuansov (diri
govali G . Auer a l. Bulla). 

Režisér B. Kriška zohľadnil menšie 
javiskové skúsenosti protagonistov, po
darilo sa mu rozohrať pikantné komické 
situácie, ktorými toto dielo priam hýri. 
Scéna a kostýmy z. Lackovej (iste po
značené skromnými finančnými pro
striedkami), boli koncipované vkusne 
a jemne. Hoci pohyb hercov na javisku 
bol prirodzený a nenásilný, celková in
terpretácia postrádala mladistvú svie
žosf . 

ZA MÁLO PEŇAZÍ 
VEĽA MUZIKY 

Bodkou tohtoročnej sezóny 
v prešovskej spevohre bola obnove
ná inscenácia operety F . 'Hervého 
Mam' zelle Nitouche, v ktorej sa od 
pôvodnej premiéry y roku 1985 vše
ličo zmenilo - sólisti, dirigent, cho
reograf, všeličo však ostalo pri sta
rom (resp. inovovanom) - scéna, 
kostýmy, réžia. K svojej réžii spred 
ôsmich rokov sa vrátil - tentoraz 
ako host', J á n Silan , aby j1,1 nie
len " oprášil", ale aj nanovo pod
tr~ol milú úsmevnost' predlohy 
a opät' potvrdil, že toto ltO-ročné 
dielko koreniace vo francúzskom 
vaudeville nestratilo svoju mla
dost' a šarm, pod ktorý sa kedysi 

podpísali libretisti H. Meilhac 
a A. Millaud , ako aj skladatel' 
F. Hervé. • 

J . Silan sa k minulej réžii nevrá
til mechanicky, a le domýšľal a do
ťahoval jej pôvodnú kostru a kon
cepciu v detailoch. Sústredenejšiu 
prácu s detailo m , nielen dovoľova

lo , no priam si žiadalo komo rné 
prostredie Malej sá ly prešovského 
d ivad la , čoho si bol J . Silan aj plne 
vedomý. Inšpirujúco pôsobil a zais
te aj práca so só listami , keď v mno
hých úlo hách sa obj avili nové tváre 
a mladí sólisti . Inscenácia získala 
na .svojej akčnosti i vďaka nenásil
nej, s hudbou vtipne rczonuj úccj 

S duchom inscenácie korešpon
dovala aj hra ko morne obsadené
ho orchestra DJ Z pod naštudova
ním šéfd irigenta Júliusa Selčana. 
Zbor pripravil Ivan Pacanovský. 
Inscenácia Mam'zelle Nito uche 
v'závere sezóny bo la vhodným vý
chodiskom , keď aj za málo peňazí 
možno dostať .,veľa muziky". 

DITA MARENČINOVÁ 

' Zo sólistov K. Kmeťová (Berenice) za
uja la dobrým technickým zázemím, me
nej však už osobnostným vkladom do 
diela. L. Bolebruchová ako Ernesti· MILOSLAV BLAHYN KA 

P. Fe ran ec vo Viedni 
Na vlaňl\l§ej dirigentskej súťaži F6-

runi mladých umelcov vo Viedni získal 

prvenstvo dlngent opery Slovenského 
národného divadla Peter Feranee. VIe
deň sl to všimla, zaznamenala. Netrva
lo dlho a dostal ponuku z Komornej 
opery ~a~tudovať Smetanovu Predanú 
nevestu ... 

Veľmi avantgardne poňatú Inscená
ciu rea lizoval medzinárodný ansámbel: 
orchester tvoria hráči Symfonické
bo orchestra ORF, zbor a sólisti sú 
rôznych národností i umeleckých kva
lít. Opera sa spieva v nemčine - zná my 
dej sa odohráva v súčasnosti ... A tak 
Kecal predáva nevestu a platí dolármi, 
príbeh sa odohráva v krčme '(doslova \ 
a do písmena), Marenka odhovára Va~ 
ka od svadby v jeho spálni. A kome
dia nti - z ich vystúpenia celkom vy-

· prelial pôvab, ktorý prlnáia na javisko 
prlneipál a jeho umelci... Reilséroal 
Inscenácie je Bruno Beraer, kostýmy 
výtvarníčky Amelie Franken-VuUna 
korešpond!Qú so zámermi rdi~ra 
(džínsy atd'.). Peter Feranee mill 1111 

.hudobné naštudovanie opery vofnú ru
ku, na želanie režiséra vlak zall• 
tok 2. dejstva tvorí záver l . dejsna 
a 2. a 3. dejstvo spi~ v jedno. Molno 
povedať, že nl\lmijebo zásluhou dlv~ 
akeept!Qe často príliš netradičné Insce
načné postupy a počúva stále krisn11, 
sviežu hudbu. Hoci, pravdu povediac, 
ária Matenky Ten lúky sen ••• do zady
menej krčmy vefml nepristane. 

Premiéra bola 28. m~a 1993 a po celý 
jún reprízy. Predstavenia sa končia 
aplauzom, na premiére zamelo 1\1 bravo. 

N. L . 
\. 

1!· .• 
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Pádom berlinskeho múru a zjednote
ním Nemecka sa nedávne dvojmesto sta
lo sídlom troch samostatných , plne obsa
dených a medzinárodne vysoko uznáva
ných operných domov. Nl,l východ od 
Brandenburskej brány stojí Štátna ope
ra Unter den Linden, divadlo pripomí
najúce si práve v tejto sezóne 250. výro
čie založenia, ale i povestné laboratórium 
smelých počinov moderného hudobného 
divadla - Komická opera. Na západ od 
bývalej železnej opony sídli Deutsche 
Oper, inštitúcia oproti svojej sestre Pod 
lipami ovel'a mladšia, no s výrazným ná
skokom profilovania v slobodnej časti 

mesta. 

Yvonne Kenny (Grófka) a Roman Trekel 
(Oliver) v SrausSOl'ej opere Capriciio 

Dne~. keď niet hra nice. vynorila sa celkom 
pochopi te ľne o tázka . či si Be rlín bude môci 
tri operné ~úbory i naďalej dovoli i. Všetko 
nasvedčuje tomu . že áno. S podmienkou. že 
každý z nich si vypestuje charakte ristický pro
fi l. Danie l Barc nboim. osobnost' svetového 
mena stojaca na če le Stá.tncf opery. sa nctaj r 
ambíciami vyniesť pnívc túto scénu na vedúcu 
be rlínsku pozíciu. Tak. ako j u k tomu zavä· 
zujc trad ícia . Podľa 'ne ho sa 'musí stat o pät 
magne to m pre prvo tricdnych spevákov. d iri· 
gc ntov a režisé rov. Odmieta názor. že medzi 
Státno u a Nemeckou o pe ro u sa vedie voj na . 
naopak . je ho vziah ku ge nerálnemu inten
dantovi Deutsche Ope r Gôtzovi Fricdricho
vi je korektný. vzájomtle koope rujú a rcšpck· 
tu jú sa. 

V tej to ~czónc už badai. že býva l<í výcho
dobcrtínska opera. kto rá sa vžd y chvá lila pev
ným sólistickým cnscmblom a teamovou pní
cou. ~a o tvorila mnoh ým zahra ničným tunc l
com a zaviedla do hracieho plán u i prvky b lo
kové ho systé mu. S to uto formou má cmcc
ká opera dl horočne skuscnostl ; práve ona bo
la v rámci býva le j NSR. popri Mníchove 
a Hamburgu . repreze ntatívno u o perno u tri 
búnou krajiny. V budovaní autentickej tváre 
má vša k značný prcds~ih Ko mická opera . kto
rú rok u 1947 uviedo l do chodu Walter Fclscn
ste in ako alte rnatívne divad lo. žriedlo pric
kopníckych režisé rskych prác , uvádzajúce 
všetky d iela v ne meckom jazyku . 

Štátna opera Pod lipami 
Capriccio 

Jedným z hla vných bodov v pred loženej 
ko ncepci i umelecké ho ri aditeľa Daniela Ba
rc nbo ima je uvicsi v každej sezóne aspoi\ jcd
no dielo 20 . Moroči a . V j ubilej no m roku te n
to trend sledovala labutia pieseň Richarda 
Straussa , Capriccio. Die lo. žánrovo ozna
(·~· n .: ako .. konvérzačn ;í hra pre hudbu". zna-
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MESTo·. s TROMA OPERAMI 
me ná s klada teľov testament a rieši filozofic
ko-estetickú otázku prvotnosti slova č i hudby 
na o pe rnej scéne . Ide o hudobnodivaddnú 
parafrázu na tému .,p rima la musica , poi te 
pa role", vsade nú do prostredia tichého zá
močku neďalekého Paríža. Pôvabná gró fka 
Madeleine. váhajúca medzi nápadn íkmi , no
sitc l'mi p rot ichodných umeleckých vyznaní , 
je ústredno u postavo u o pe ry. 

V súvislosti s naštudovaním Capriccia sa na 
stránkach bu lletinu otvára chúlostivá a nic 
celkom dopovcdaná otázka vzťahu Straussa 
k tre tej ríši. Nemožno totiž zamlčať, že prvé 
uvedenie Capriccia sa uskutočnilo ro ku 1942 
v Mníchove, pod záštitou ríšskeho ministra 
Goebbelsa. 

Libreto C leme nsa Kraussa neprináša sú
vislú dejovú krivku. ide tu vskutku o konver
začný text , avšak de liká tna, zrelá hudba Ri
charda Straussa zaujme pale to u rafinovaných 
farieb , i nštrumentačných nápaditosti a ty
rických melódií. Anglický režisér Jonathan 
Miller rozohral partitúru s veľkým vkusom 
a citom pre jej intímnosť a transparentnosť. 
Jed iným štýlovým posuno m bolo orámcova
nie hry znak mi doby, sprevádzajúcej voj novú 
premié ru . Docielil to zvukovými ukážkami zo 
sp ravodaj stva rozhlasu , tvoriacimi p ro lóg 
i epilóg predstavenia . Bol to neobvyklý, no 
účin ný kontrapunkt. 
Veľkým pôžitkom bol výko n oduševnene 

muzicfrujúcej Staatskapctle pod taktovkou 
Hartmuta Haenchena. V presnej nást rojovej 
súhre. citlivom ladení farieb a vynášaní mo tí
vov vytvorili pevnú oporu inscenácie. ovou 
tvá rou sólistické ho kolekt ívu bola aus trábka 
sopran istka Yvonne Kenny (Grófka), hlas 
~kôr inštrumentálny. korektný v ~týlc. no 
technicky vo vyššej po lo he nie bez problé
mov. Kva litným prcdstavitcfom divadelného 
riaditeľa La Rocha bol skúsený Siegfried Vo
get, no dalš í sólisti neprekročili hra nicu 
prie me ru . 

V Mozartovej Figarovej svadbe na scéne Komische Oper: Gertrud Ottenhal (Grófka), Chris
line Oertel (Cherubín), Dagmar Schellenberger (Zuzanka) 

tie die la. naJma v rovmc scenografickcj savý
tvarník Peter Sykora vzd ialil od rca liMickej 
kresby o rimbcrgu z polovice 16. storoči a. 

a javbkový horizont umiestni l vcfký kruho
vý výrez a dQňho vložil miniatúrnu maketu 
dejiska o pery. Stred ostal voľný pre p ro
jekciu , predná časť javiska p re rozohrávanic 
akci í. 

Gôtz Friedrich sa ro zhodol ncprid ržiavať 
. strik tne zámerov a utora a upriamil sa skô r na 

Mozartova Figarova svadba je dramaturgicky 
zauj ímavá tým , že vracia niektoré zažité zme
ny (naj mä zámenu sopránových partov Gróf
ky a Zuzanky v dvoch e nscmbloch 2. dejstva) 
do polôh a utografu . Zauj ímavá je i režij ne 
(Harry Kupfer, Reinhard Heinrich - scéna), 
no nic prevratnými fígľa mi , ale precíznym 
modelovaním postáv a situácií , majstrov
ským aranžmán. Za solídnu úroveň hudobné
ho naštudovania zodpovedal Rolf Reuter . 

Hito m berlfnskych májových d ní, ale zrej
mc i celej sezóny, bota však koprodukčná in
scenácia 1-t änd lovcj hudobnej drámy Július 
Caesar v Egypte. Vzišla spojením s íl fest ivalu 
v Schwctzi ngcnc a Ko rn ickej o pery, pričom 
na krstno m liste nájdeme atraktívne mená re
žiséra Harryho Kupfera, výtvarníka Hansa 
Schavernocha a d irigenta Richarda Hickoxa. 
Čím sa stal Caesar pFfiažtivý? Jednak part it ú-· 
ro u samotnou , žiaľ, zriedka oprašovanou , ďa
lej spôsobom akým ho prečftal team H arryho 
Kupfcra a napo kon i raritným obsadením 
dvoch h lavných postáv ko ntratcnoristam i. 

Scéna z Ml\lstrov spevákov norimberskj·ch v Deutsche o per 

R ežisé rov vzťah k Händ lovi je známy už od 
č ias jeho inscenácie Gi ustina a te nto krát svo
jou modernou optikou upútal rovnako. Prácu 
si ncufahči l popisnosťou, či barokovou vý
pravnosiou. Je ho zorný uhol sa totiž nckryje 
s reflex io u dobové ho kolo ritu , ne lipnc na or
name ntoch a formova ní postáv v histo ricko m 
ošate ní. Z tohto hl'adiska je režisérov výk lad 
veľmi vol'ný a via~rqzmcrný . Prísny a pictny 
je však pri obsadzova ní partov, čomu zodpo
vedá výber dvoch kon tratcno rov do postáv 
Caesara a Pto lemaia. 

Deutsche Oper 
Majstri speváci norimberskí 

ovú in~cc náciu jedinej kom ickej opery 
Richarda Wag nera Majstri speváci no rim ber
skí pri pravili d vaja .. domáci páni" - ge nerál
ny in tendant divad la Gtitz Friedrich a gene
rá lny hudobn ý riad iteľ Rafael Friihbcck de 
BurJ!os. Rozhodne nejde o .. kl asické" poiía-

Wolfgang Brendel ako H ans Sachs a Eikc 
Wllm Schulte (Beckmesscr) 

univerzúlne hodno ty predlohy. Ak časový po
sun smeroval k súča~nosti. podčiarkl i ho naj
mii ko~t ýmy. tak i p ro fily nie ktorých postáv 
o pustili woj zaužívaný rámce. Týka sa to 
predov~ctkým ústrednej roly Ha nsa Sach~a. 
ktorý - vyplývaj úc z osobnosti Wolganga 
Urendcla - ncbo1 fi lozofujúcim otcovským 
typom. atc ráznym . mladým mužom činu , 
~ partne r~kým vzťahom ku generačne mlad
ším spoluhráčom. Zmysel pre e fektné aranž- ' 
m;í n masových scén od hal ila réžia p ri vstupe 
do posled ného obrazu , súťaže spevákov. vy
stavanom na spôsob vcfko tepej show s kom
parzom-i akroba tmi . 

Pokiaľ ide o hudobné naštudovanie Rafae
la Frubecka de Burgos, pravdu povediac. 
prekvapilo ma .. bú" pri záverečnej k laiíačkc. 
Osobne som vnímal jeho produkciu ako dy
namickú. farebne sýtu , so strhujúcimi gradá
ciami . Ak predsa le n rezervy boli , tak azda 
v p ráci s detailo m. dotvorení meditatívne la
den ých úsekov. Wolfgang Brcndcl. po prvý 
raz v kostýme Hansa Sachsa, viac než na 
nuansy. sa upriamil na bohatý. šťavnatý a ra
zantný tón. Svetlým , kovovo jasným barytó
no m a výstižnou charak tc rokrcsbou upú tal 
Eikc Wilm Schulte ako Beckmesscr. Susan 
Anthony bola agil nou. príjemne znejúcou 
Evou. zat i aľ čo Gôsta Winbergh zvádza l 
s partom Stolzinga dos i iažký boj . 

Komická opera 
Figarova svadba, 

Július Caesar 

Po d va večery som ~cdct v h ľadisku Ko mic
kej opery. Staršia. už takmer sedemročná 

Celkovo išlo o p lno krvné, do detailo v vy
pointované divadlo. Divadlo moderné, tech
nicky do ko nale zvlád nuté, fa rebne pestré 
a v práci s hercom priam strhujúce. Nároko m 
réžie i vynikajúceho hudobného naštudova
nia Richarda 1-lickoxa zodpovedal výber só
listov, na čele s Jochenom Kowalskirn, Sabi
nou Passow a Axelom Kohlcrom. 

PAVEL UNGER 

Sabine Passsow (Cieopatra), Jochen Kowal
skl ako Julius Caesar v rovnomennej Händ
lovej opere Snímky archív 

autora 



Do štyridsať symfonických o r
chestrov údaj ne hosťuje ročne 
v T okiu - hlavnom meste J apon
ska ; v meste pôsobí deväť veľkých 

symfonických o rchestrov: pri poč
te 12 miliónov obyvateľov je to 
jede n orcheste r na približne 1 mil. 
200 000 obyvateľov - čo už n ie je 
až také senzačné; zato však týchto 
deväť domácich orchestrov má 
" husto tu" služieb v našich konči
nách zat iaľ ťažko predstavíteľných . 

A - obdobne a ko vôbec v stred-
. ných spoločenských vrstvách -
mzdy hudobníkov zďaleka nic sú 
na tamojšie pomery také lukrat ív
ne, ako by sme sa pri prvom pohľa
de na modernosťou a technickým 
prepychom prekypujúcu krajinu 
mohli nazdávať. V čom teda spočí
va magnetizmus te jto priam zasľú
bene j kra jiny vychádzajúceho 
slnka, kto ré mu sa málokto ubrá ni? 
Veď dnes azda niet a ni hudo bníka , 
kto rému sa pri pojme Japonsko ne
rozjasnia oči a azda z málokto rej 
inej o blasti ako práve z hudby je 
toľko profesionálnych príležitostí 
túto kra jinu navštíviť a spozn áva ť . 

' 
Spoznávať? Vari pr ieme rný Eu-

ró pan za relatívne krátky čas j ed
ného alebo aj opakovaných poby
tov môže preniknúť pod imponuj ú
ci povrch preelektronizovaného , 
pretechniwvaného, až do najme n
ších podrobností fungujúceho ve
rejného živo ta vo všetkých jeho 
o blastiach , až ku koreňom toh to 
fenoménu? Pochopiť, a ko je mož
né, že v mnohomiHónových mes
tách sa za niekoľko týždňov ncza
prášia to pá nky, že sa netreba obá
vať krádeže alebo mať strach uká
zať sa v noci na ulici - čo platí aj 
pre že ny? Pochopiť , ako je možné, 
že všetci sa náhlia (najmä do prá
ce) a nikto nie je nervózny? že 
matka nikdy neokríkne svoje šan
tiace dieťa , neurobí to vša k ani 

predav.ačka , keď sa dieťa normálne ( 
správa, t.j . berie do rúk , čo sa mu 
zažiada? Pochopi ť , ako je možný 

· onen doslova priepastný rozdiel 
medzi nepredstaviteľne pre techni
zovaným každode nným životom 
a oázami ticha v chrámoch či 
v pre krásnych záhradách? Pocho
pi ť zmyse l unifo rmovaných škôlká
rov , ško lákov, úradníkov, hoste
siek a súčasne priam neuveri teľnú 
farebnosť , ncuni fo rmitu tržnice? 
Čo z toho nám je blízke, čo vzdic
lené , pokiaľ môžeme chápať, kedy 
začíname tápať? 

V čom spočíva tajomstvo prispô
sobovania sa tejto kraj iny Európe 
či Ame rike , kde je tajomstvo - na-· 
prie k presvedčivej a chýrnej 
sk romnosti Japoncov - priam ne
zastavi teľného, dravého preni ka
nia vo všetkých oblastiach života 
do pôvodných priestorov týchto 
napodobňovaných a prcbcraných 
kult úr a spoločností? 

A ako je to s hudbou? Japonci 
študujúci na e uró pskych a americ
kých hudo bných uči lišt iach , skla
dateli a, komponuj úci v zmysle tra
dícií e uró pske j hudby, Japonci se
diaci v čoraz väčšom počte v sym
fonických orchestroch všetkých 
kontinen tov: kde zanechali svoju 
vlastnú hudbu? Zanechali ju vô
bec? Ako sami - zaoberajúc sa pre 
nich nedávno ešte cudzou hudob
nou kultúrou - hodnotia svoju tra
dičnú hudbu, ktorej my "starosvet
ci" nie a nie prísť na chuť? A ako 
vnímajú " našu" hudbu , nadchýna
j úc sa slovanskými skladateľmi 

i Beethovenom (v čase Vianqc -
aký to je vlastne sviatok : kresťan

ský, európsky, ame rický, japon
ský, komerčný?- zaznieva 9. sym
fónia každoročne na stovkách kon
certov v interpretácii domácich 
i zah raničných ume lcov), neustá le 
súc oboznamovaní však aj s hud-
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bou nášho storočia od Stravinské
ho cez Messiaena až po Schnittke
ho, ako možno súdiť podľa progra
mov predovšetkým domácich or
chest rov a komorných koncertov? 

S otáznikmi možno ľubovoľne 

pokračovať - azda bez konca a -
naj mä - bez odpovedí ... 

Zostaňme však pri faktoch : 

Slovenská fi lharmónia absolvo
vala svoj (od roku 1980) už štvrtý 
koncertný zájazd v tej to kraj ine ta
jomstiev i zázrakov v čase od 
20. februá ra do 18. ma rca t.r. Pre
važne na juhu súostrovia (s jedinou 
výnimkou) vystúpil na 15 koncer
toch v desiatich mestách , z toho 
päťkrát v Tokiu , dvakrát v Nagoyi, 
raz v Osake a v ďalších , aj ,.men
šfch" mestách. Pod taktovkou šéf
dircgcnta O nd reja Lenárda (k to
ré ho práve v čase tohto zájazdu vy
me novali za šéfd irigenta jedného 
z najvýznamnejších tokijských o r
chestrov- Shinsei Nippon O rches
tra) a Zdeňka Košle ra (zat i a ľ sa 
zúčastnil na všetkých zájazdoch SF 
v Japonsku) h rala p rogram z tvo r
by L. v. Beethovena, P. l. Čajkov
ského, A . Dvofáka, A . Miyoshiho 
a 8 . Smetanu a spolupracovala 
s j aponskými só listami , huslistkou 
Mariko Scnjuovou , violončclist

ko u Mari Fujiwarovou a klaviris
tom A . Sakom . 

Náš o rchester o bstál na výborn ú 
- ume lecky i spoločensky, čo v spo
mfl)ancj konkure ncii isto nic je 
jednoduché: bol prvou a jedno
zn ačne vysokou pozitívnou kultú r
na u reprezentáciou samostatnej 
Slovenskej republiky v Japonsku, 
čo osobitne vyzdvihovala aj rekla
ma uvádzajúca SF a čo s vďakou 
ocenil na záver zájazd u aj náš veľ

vyslanec v J aponsku. Úspechy sa 
meraj ú po tleskom , prídavka mi 
(nikdy ich nebolo menej ako dva). 

ll ) 

Koncerty Slovenskej filharmónie boli v japonských mcslách propago,•ané 
už niekoľko mesiacov dopredu 

ale najmä záverečnými roz~ovor
mi s pozývajúcou agentúrou: o pä
tovné pozvanie na jeseň 1995 ne
treba v tomto zmysle zvlášť komen
tovať - hovorí za seba . Azda ešte 
viac v tomto smere vypovedá prí
sľub o prijatí ponuky uviesť nabu
dúce aj d ielo slovenského a utora 
alebo o akceptovaní slovenského 
Šólistu. Priaznivá kritika je iba po
tvrdením už povcda né ho. V prípa
de konštatovania, že .. Slováci mož
no majú pred sebou ešte veľa so
ciálnych a ekonomických preká
žok, ale tunaj šie ko ncerty potvrd i
li, že čo sa ich hudby týka môžu byť 
~pokoj ní - je v dobrých rukách" 

(Japan Times, Robert Ry ker, 2 1. 3. 
1993) mís môže napÍňať hrdosťou 
a nesporne stojí za pozornosť nic
len celej našej verej nost i, a le poli
tikov zvlášť ... 

Filharmonici sa teda už dnes te
šia na bezchybne a neopakovateľ
ne fungujúcu organizáciu a z toho 
vyplývajúc.u pohodu, na vynikajú
cc koncertné siene s vždy vypreda
ným hľadiskom, s pozorne počúva

júcim a nadšene tlieskajúcim obe
censtvom , na japonsk(t techniku, 
na ruch miest i na svojráz kraj iny 
a na ľudí s večným úsmevom. 

ALŽBETA RAJTER OV Á 

WEŇAČKOVÁ A GRUBEROVÁ 
V ZiJRICHU 

Skladateľ Karlheinz Stockhausen 
(na obr.), jedna z mqvýznamnej~ích 
osobností európskej pol'ojnm·ej hu
dobnej al'antgardy, ktorý pred rok
mi pôsobil IQ na Smolenických semi
nároch pre súčasnú hudbu, 22. au
gusta t. r. oslávil Sl'Oje 65. narodeni
ny. Hudbu ~tudol'al " Kolín n!R a 
" Paríži. Od roku 1953 bol stálym 
spolupracovníkom ~túdia pre elek
tronickú hudbu vo WDR " Kolíne 
niR, od 1963 bol jeho l'edúcim. Od 
roku 1953 pôsobil ako docent na Me
dzinárodných prázdninových kur
zoch pre súčasnú hudbu " Dar
mstadte, v rokoch 1971-77 bol profe
sorom skladby na Vysokej hudobnej 
~kole " Kolíne n!R. Od roku 1958 
podnikal turné ako dirigent a inter
pret Sl'ojich l'lastných skladieb 
a prednáiatef na rôzných kurzoch 
a seminároch súčasnej hudby. K je
ho základným profilujúcim dielam 
patria: Kreuzspiel, Formel, Punkte, 
Kontra-Punkte, Zeltmasse a Klavír
ne kusy. 

Na scéne zurišskej ope ry sa 13. júna 
uskutočnila pre mié ra ope ry Richa rda 
Stra ussa Ariadna na Naxe . Hlavnými 
tvorcami te jto inscenácie boli d irige nt 
R a fae l Fri.i hbcck d e Burgos a režisér Cc
sare Lievi , k torí sa týmto die lo m pred
s tavili po prvýk rát. a d ruhej s tra ne, 
hlavné protagonistky večera G ab rie la 

Edita Gruberová v roli Zerbinelly v salzbur
skej lnscenácU Ariadne na Naxe 

Snímky archív HŽ 

Bcňačková-Cápová (A riadna) a L:.dita 
Grúbe rová (Zerbinetta) sa týmto die
lom prezentovali už vo viacerých e uróp
ských inscenáciách . A ko vyplýva z bul
letinu opery, pa ni G rúbe rová túto azda 
naj ťažš i u úloh u v ko lo ratúrnom odbo re 
spieva plných dvadsa ť ro kov a uviedla ju 
v 13 inscenáciách a v 160 re prízach . 
Ďa lš ie dôležité úlo hy spieval i Corne

lia Kall isch (Skladate ľ), He rman n Prcy 
(Učiteľ hudby), No rbert Orth (Ba
cchus). Spolupráca režiséra s majstro m 
svetla G . Saccomandim dosia hla viacero 
zaujímavých svete lných e fe ktov a zvý
raznila úspech o boch ume lcov. Režisér 
Ccsarc L icvi sa venuje hla_vnc činoher
ným inscenáciám a nic je špecia list-a na 
ope rné p rodukcie. H oci komo rné obsa
de nie o rchestra neposkytuje možnosť 
veľkej in te nzi ty zvuku (St rauss z re jme 
vede l p rečo si zvolil ta kéto komo rné ob
sade nie o rchestra) , dirigent Ra fael 
Fri.ihbcck de Burgos pracoval s pa rti tú
rou a ko ke by mal pred sebou dvakrát 
toľko h ráčov . Tým sa z predstavenia vy
trácala určitá ľahkosť, int imita, nadhľad 
a vzdušnosť tohto d ie la a dostavili sa nie
kedy zná mky ťažkopádnosti a prcforsí
rova nia . O bc hl avné p rotagonistky ve
čera Edita G rúbe rová i G abrie la Bcňač
ková-Čápová potvrdi li, že hudba Ri
ch~ rda Stra ussa je im blízka a dokonale 
splňaj ú požiadavky kladené na nich au
to rom to hto náročného, ale krásne ho 
diela. 

EVA BLAHOVÁ 

26. augusta t. r. sa dožil významný 
nemecký dirigent Wolfgang Sa
wall i sc h (na obr.) sedemdesiat ro
kol'. Hudbu ~tudoval v rodnom Mní
chol'e a Sl'oju umeleckú kariéru diri
genta začal v roku 1947 v Mestskom 
divadle v Augsburgu. Od roku 1953 
nasledovali posty generálneho hu
dobného riaditeľa " Aachene, Wies
badene, Kolíne n/R kde začal ~ svo
ju pedagogickú činnosť na tamoj~ej 
Vysokej hudobnej škole. V rokoch 

' 1960-67 bol ~éfdirigentom Vieden-
ských syrnfonikol', s ktorými absoi-
\'Oval viacero úspešných turné po Eu-
rópe, USA a Japonsku. V rokoch 
1970-80 viedol Sawallisch Orchestre 
de la Suisse Komande, od 1971-92 
pôsobil \'O funkcii generálneho hu
dobného riaditeľa Ba\'orskej ~tátnej 
opery v Mníchol'e, kde od 1982 bol IQ 
operným riaditeľom. Od r. 1993 ve- \.. 
die Philadephia Orchestra. 



SERVIS HŽ 

pozýl'a l'Šetkých milomíkol' hudby 
i tých, ktorý hľadajú altematíru" trvalých hodnotách 

do Sl'ojich koncertnýc~ siení 
"sezóne 
1993/94 

Každý z 9 koncertných cyklov v sezóne 1993/94 charakterizuje ak
cent na niektorú oblasť svetovej orchestrálnej , zborovoorches
trálnej i komornej hudobnej literatúry popri súčasnom zachovaní 
pestrosti i príťažlivosti dramaturgie . So Slovenskou filharmó niou, 
Slovenským filharmonickým zborom , Slovenským komorným or
chestrom, súborom Musica aeterna, Moyzesovým kvarteto m i nie
koľkými hosťujúcimi súbormi spolupracujú vynikajúce osobnosti 
domácej a svetovej interpretačnej scény. 
Cyklus A I - SCHUBERT, BRUCKNER a i. (l) - 8 koncertov 
. (SF, SFZ , SKO) 
Cyklus A II - VEĽKÍ INTERPRETI - 7 koncertov (SF, SFZ) 
Cyklus BI DEBUSSY - 10 + l koncertov (SF, SKO , MK) 
Cyklus B II SYMFÓNIE 1906-1990 - 6 koncertov (SF) 
Cyklus B III SCHUBERT, BRUCKNER a i. (2) - 8 koncertov 

(SF, SFZ, SKO a i. ) 
Cyklu_s C - HUDBA NÁRODOV - 5 koncertov (SF, SFZ, SKO) 
Cyklus D - KLANGFORUM . WIEN - WIEN MODERN -

6 koncertov (Klangforum , SF , SFZ) 
Cyklus E BEETHOVEN-ŠOSTAKOVIČ - 6 kon~ertov (MK) 
Cyklus F - KONCERTY STAREJ HUDBY - 4 koncerty (Mae 

a i.) 
M. Caridis, A. Caccato, V. Fedosejev, J. Judd , Z . Košler, M. Ta
bachnik , R. Weikert , D . Geringas, T . Grindenko, M. Hajóssyo
vá, I. van Keulen , E. Poblocka, J . Rachlin , Ľ. Rybárska , S. Stan
dage, Fou Ts'ong- a samozrejme O . Lenárd , J. R ozehnal, B . 
Warchal -ako aj mnoho, mnoho ďalších vynikajúcich zahranič
ných i domácich hostí (vrátane špičkových predstaviteľov nášho 
orchest~a) prispejú v širokospektrálnom programe 

OD BACHA. PO GÓR.E CKÉ HO 

k tomu, že sezóna 1993/94 sa stane permanentným 

FILHARMONIC,K Ý M F E STIVALOM 

Nezabudnite 
preto si včas zapezpeči ť vstupenky na čo naj väčší počet koncert
ných cyklov SF a presvedčiť sa o pravdivosti tyrdenia kritika po 
tohtoročnom úspešnom zájazde SF v Japonsku , podl'a ktorého 
Slováci možno majú pred sebou ešte ve l'a sociálnych a ekonomic
kých prekážok ale 

I C H HUDBA J E V DOBRÝC H R U K ÁCH 

Podrobné informácie 

o termínoch, programe, interpretačnom obsadení a o cenách abo
nentiek obsahuje programová brožúra Slovenská filha rmónia 
1993/94. Je k dispozícii vo foyer SF (R eduta). Z mena programu 
a termínov je vyhradená. 

Termíny predaja abonentiek 
l ) Pre držiteľov abonentiek zo sezóny 1992/93: 

6. - 17. sept. 1993. 
2) Voľný predaj : 20 . sept. - 15. okt. 1993. 
3. Abonentky na koncerty cyklu D (Klangforum Wien Wien mo

dern) sa predávajú len v terrpíne 5. - 21. sept. 1993. 
Pokladnica SF, Bratislava , Palackého č. 2 (foyer Reduty) je otvore
ná po nde lok - piatok , 13 .00 - 17 .OO h . Tel. 33 33 51 ( -3) , kl. 233. 

KONKURZ 

Riaditeľka Slovenskej filharmónie v Bratislave vypisaqe konkurz na obsadenie vorných 
miest 

- v orchestri Slovenská filharmónia 
- viola - tuttl 
- bicie nástroje. 
Konkurz sa uskut~n' v Koncertnej sieni SF, Bratislava-Reduta, dňa 7. 9. 1993 o 13.00 h. 
PrlhláJky prij,ma a informácie poskytuje personálny ref. SF, 816 Ol Bratislava, Medená 

3, tel.: 333 351-3. 

BLAHOŽELÁME '----·--··--
Čože je to päť

desiatka! - spie
va sa v piesni. My 
l'udia však , znalí 
neúprosných zá 
konov časy a by
tia, považujeme 
tento počet liet za 
významný '111 il'
nik. Za chvil'u, 
keď sa žiada i pa
t ri zastaviť : o b

zrieť sa spať, po~úd iť prejdené a načerpať s íl 
k ďalšej ceste. 

V týchto dňoch bilancuje hudo bný kritík 
a publicista PhDr. Stanislav Bachleda . Pa trí 
do početnej skupiny odchovancov prof. M . 
Potemrovej na košickom Konzervatóriu, po 
absolvovaní FFUK zakotvil v Bratislave a pre
šiel viacerými zamestnaniami. Vážnou etapou 
bola jeho kritická činnosť v-denn íku Smena, 
kde sa sústredil predovšetkým na oblasť hu
dobno-javiskovú. J eho štýl sa vyznačoval vec-

25. august 
Hudobná sieň Bratislavského hradu - Dni or

ganovej hudby, (20,00) 
l. Kalinovskaja (Ukrajina) 

Veža St . radnice, Bratislava - vežový ko ncert , 
Harmony Brass sex te t (18,00) 

Lúčky- SLK - Peter Michal ica, husle, Tomáš 

nosťou , serióznosťou , úctou k faktom. Okrem 
kr itik v pria mom zmysle slova využíval širokú 
paletu publicistických foriem (rozhovor, fej
tón , glosa, úvaha), pričom disponoval patrič
nou pohotovosťou a profesionalitou. Všetky 
tieto znaky dodnes nájdeme na stránkach no
vín v materiáloch s j eho podpisom. Druhou 
závažnou sférou Bachledovho záujmu bola 
práca organizátorská, keď a ktivne usmerňo

va l hudobné dianie v Mestskom dome kultúry 
a osvety a neskôr vo Zväze slovenských skla
dateľov a koncer tných umelcov. Dnes sa čoraz 
väčšmi pociťuje, aký význam má kvalifikova
ná a tvorivá dra maturgia, príprava akcií, ná
paditosť projektov- bez toho všetkého by váž
na hudba skôr živor ila ako plnohodnotne žila. 

S. Bachleda má rád zmenu. 50-ka ho zastih
la v kultúrnej rubrike nového denníka Repub
lika. Má možnosť začať ju profilovať, má 
energiu písať, má pred sebou množstvo tvori
vých zámerov a ciel'ov. J e vo svojom novinár
sko m živle: pôsobí na neho takou istou príťaž
livou silou , a ko kedysi na začiatku . 

Gaál, klavír (18.45) 
26. august 

JGOR PODRAC KÝ 

Klaristky, Bratislava - LKK , C horea Anti
q ua (20.00) 

29. august 
Trenčianske Teplice - Orchester a sólisti Ko

mornej opery Bratis lava; L. Larinová, I. 
Ncshybová, S. Šomorja i, P. Šubcrt. di r . M. 
Vach (19.30) 

Bardejovské kúpele - Akademické dychové 
kvinteto 

30. august 
Kla r istky, Bra tislava - Pocta E. Suchoňovi 

(20.00) 
E. Da nel. husle. P. Mikuláš. bas. M. Lap
šanský, klavrr , M. T e lecký, vio la, E. čcr
manová, vio lončelo, Slov. dych. kvin teto 

2. september 
ŠKO Žilina - Arrnonia Slovacca, komorný sú

bor ŠKO ; J . Mysl ivcček , W . A. Mozart, 
C h. Gounod ( 19.00) 

7. september 
ŠD Košice - A. Szirrnai : Magnáš Miško 

( 19.00) 

II. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL SLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY 
za podpory Ministerstva kultúry SR 

22. august - 26. august 1993 
Spolok koncertných umelcov prl Slovenskej hud. únii 

NedcCa, 22. augus t 1993 
J án Vladim ir Michalko - Slovenská republika 
SPI SS KÁ KAPITULA o 15.00 - Katedrála 

sv. Martina 
orga n Ricger (Krnov) z roku 1890 
Antonio De Cor veiras - Spanie lsko 

HUNCOVCE o 19.00 - rímsko-katolfcky kostol 
sv. Kríža 

organ S. Stascoviusa z roku 1653 
Pondelok, 23. august 1993 

Irina Kalinovskaja - Ukrajina 
POPRAD - VEĽKÁ o 17.00 - evHnjclický 

a. v. kostol 
organ J . Scybertha z roku 1856 

Utoro k. 24. august 1993 
Claudia Termini - Taliansko 

SPI SS KÁ KA PITULA o 19.00 - Katedrála 
sv. Marti mi 

organ Riegcr ( Krnov) z roku 1890 

Stred<~ , 25. august 1993 
Anna Zúriková·Predmerská - Slovenská republika 
MATEJOVCE o 17.00 - evanjelický a. v. kostol 

organ M. Podkonického a F. Deutsch manna 
z roku 1750 

Eva Kamrlová - Slovenská republika 
KEŽMAROK o 19.30 - nový evanjelický 

a. v. kostol 
organ Rieger (Krnov) z roku 1894 

Stvrtok. 26. august 1993 
Katarfna lianzelová - Slovenská republika 
POPRAD - VEĽKÁ o 17.00 - evanjelický 

a. v: ko~tol 
organ J. Seybertha z roku 1856 

Ja roslav Tuma - C:eská repuhlika 
KEŽMARO K o 19.30 - nový evanjelický 

a. v. kostol 
organ Rieger (Krnov) z roku 1894 

Sviat:ok so slávilun.i 
Ešte koncom školského roka sa v Ružom

berku uskutotnil 3. rotní k sút'ai e o najlepšie
ho speváka slovenských ľudových piesní žia
kov základných škôl - ZORNIČKIN SLÁ
VIK, ktorý vypisuje a organizuje redakcia ta
sopisu Zornička. Do finále. po predchádzajú
cich školských, okresných a regionálnych ko
lách, postúpilo dvanást' sút'ai iacich zo všet
kých krajov a z IJratislavy. Konalo sa opät' 
pod "ochrannými krídlami" Petra Dvorské
ho, ktorý bol sponzorom i predsedom poroty 
(a udeľoval aj " svoje osobité ceny"); s požeh
naním Ministerstva kultúry, s finant ným pri
spevkom Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia 
a v spolupráci s ďalšfmi spoluorgunizátormi. 

Vfťazný slávik je tentoraz spod Tatier -: JA
ROSLA V PA V LIGA zo Starej Lesnej, 2. a 3. 
miesto si vyspievali šikovné diel'i5ence, MO
NIKA BEDNÁROVÁ zo Širokého a MARTI
NA HANESOVÁ zo Zvolena. 

Všetci pritomni v sále, kde finále prebieha
lo, všetci, ktorf Slf na ooduiatí oodieľali (oo
čnúc redakciou Zorničky, t lenmi poroty, , 
Orchester ľudových nástrojO!' Radio Bratisla-. 
va, ktorý sprevádzallít inkujúcich, až po vyni
kajúcich hostiteľov - Ružombertanov) zažili 
podvečer plný pohody, radosti, pôvabu, sku
totný sviatok slovenskej ľudovej piesne. 

Okamih, ktorý sl malí speváčkovla Iste zapa
mät~ú na celý ~Ivot 

(nl) Snfmka J . Olejník 

PREDÁI'tl: 

koncertnú Scandalli UO basovú pianoyku. 

Mikunda, Ast rová 54, Bratislava, tel.: 07/22 14 Sl. 


