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O trojitosti, 
o hudbe 

• • a o Inom 
Pred časom som sa " krátkosti zamýš

ľal nad dualitou ná~ho m.)'Sienla. Dnes sa 
chcem prizrieť trojitosti. V katolicizme je 
Boh trojjediný (Otec- Syn -Duch st'iitý). 
Boj o to bol t'ŠBk zloiltý a dlhý. 1. nlcejský 
koncil (325) neut'eritel'ne tyJJechal z ty· 
znanla riery tretiu božskú osobu! Neskôr 
bol omyl naprat'ený, ale pot'edzme po 
prat'de, trochu ne",."ážene. Prlpomfnam 
to Iba bôll ,ioučeniu z histórie. AJ t'O fllo
zofii dlho tr.-alo, kým Hegel ",.myslel st'o
ju dialektickú triádu - téza, a~tltéza (ne
gácia), syntéza (negácia negácie ako ty~{ 
stupeň na ~plrále poznania). V bežnom 
l lt'ote sa tlel nachádZ141ú prfklády troji
tosti, ako áno, nie, moino alebo mui, že
na, dieťa. 

A ." umenľ! Aké obľúbené sú rôzne tri
lógie, zostat'a nM)častej~la, ak Ide o roz
slahle)~í zámer, na programoch koncer
tot' sme si Ztykll, že pozostát'IÚÚ z predo
hry, sólistického kusu a t'eľkej orchest
rálnej skladby. Známe je, aký yfznam pre 
hudbu mM)ú tri posledné Beethot'enot'e 
/darime sonáty, kt'artetá a symfónie (ma
pcký vplf" éfsla tri by sa dal dolollť Mi 
treťou symfóniou Erolcou, kde asi nM)
pln~le ty)adrll St'O) umelecký titan/z-. 
mus). Celkot'O t'Zlfié, je "~eplatné, že 
jesll'll.}e akýsi hlamý, týchodlskotý bod 
(Alfa), k nemu sa skoro a1 nástojčit'o žia
da bod úplne protikladný (Beta) a že z ich 
st'áru sa rodí bod tret(, obsah!Úúcl "sebe 
zlúčené pr.-ky predo~lých (Omega). 

Čo je symptomatické pre tencj~iu situ
áciu t'O st'ete? Domln!ÚÚ Iba pr.-é dt'a po
stoje a " tom spoéít'a celá bieda. Hlasy za 
a hlasy proti; ho"oria rôznymi jazykmi, 
nerozumejú sl, l'ZIUomne sl netychádnúú 
" ústrety, a preto nemôžu by( plodonos
né. AJ tak sa t'ŠBk má zdôrazňo"ať ne
tyhnutnosť negácle negácle. V umeni 
možno ryzdrihot'ať také )aty, ktoré čosi 
"tomto zmysle priná~ú.. I.:udol'li hudba: 
je tu pôrodný žltý folklór, jeho popretie 
(neadekl'átnc "cigánske" podanie) a také 
úpraty, ktoré udržiat'M)ú ducha na~Ich 
plesni a tancor a pritom ich poty~IÚÚ do 
nm·ej podoby. Treba ich forsfro"at~ "roz
hlase, "telerlzii, .-šade. Umelá hpdba - je 
tu odkaz 19. storočia (Flgu~-Bystrý, Bella, 
Schneider-Trna"ský), jeho popretie 
(Moyzes, Suchoň, Cikker) a žiada sa nOt•á 
syntéza. Jej náznaky nech budú oceňora
né, poralot'ané za n14idôleiitej~ie. V in
terpretačnom umení je ideál klasický (tý
razot'O neutrálny), romantický (týrazoro 
prepiaty) a súčasný, sp~M)úci prednosti 
prtých dt'och kncjností. 

Ale - málo také poéut~ azda preto si 20. 
storočie sroj jednotný princíp, štýl ani 
" skladatel'skej ani " interpretačnej sfére 
nena~lo. 

Čiže: uspokojme sa ro r~etkom s da
ným? To nie, iba si buďme t'edomí, ie je 
azda iba predohrou k sóllstlckému kusu 
a symfónll, čo príde neskôr. Boj o troji
tosť a o týhru zatTŠIÚÚceho bodu nie je 
otázka ch"fle. 

IGOR PAVOL PODRACKÝ 
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Primátor mesta Bratislavy Dr. P. Kresánek 
a prof. H. Czem y-8tefanska pri odovzdávaní 
cien 

IGOR BERGER 
V dňoch 10.-19. septembra sa uskutočn ila 

v Bratislave 2. medzinárodná klavírna sú(až 
J . N. Humme la. Už prvý ročník sú ia že uká
zal, že dobrá myšlienka sa môže zakorenii. že 
rok mi takáto sú ťaž môže preräsť do tradície 
podobne ako ostatné veľké európske medzi
národné súťaže. Prvým potešiteľn ým faktom 
tejto medzinárodnej klavírnej súiaže bolo to, 
že sa na ňu prihlásilo 29 slliažiacich z troch 
kontinentov (USA. Kanada. Japonsko. Juž
ná Kórea. Litva. Ukraj ina. Veľká Británia. 
Rusko. Lotyšsko. Rakúsko. l lolandsko. Čes
ká republika a Slovenská repub lika). Dcviii
člen nej porote predscda la Halina Czcrny
·Stcfmíska z Poľska. Členovia poroty: Ida 
Čcrnccká. Sándor F;J iva i, Eugen Indjic. Ma
rian Lapšanský. Robcrtc Mamom . Graham 
Melville Mason, Agostino Orizio a Peter To: 
P'Crczcr. Myslfn) , že o krité riitch súiažc >a ne
treba bližšie rozpisovai . Požadovaný rcpcr· 
toár , podobne ako na všctk)•ch mcdzinúrod
ných klavírnych ~úiažiach. pozm,tával l rov
nomenného zastúpenia štýlových obdobi . po
čnúc klasicizmom až po hudbu 20. ~ toročia . 
Je pri rodzené. že dominujúculllohu tuLo~r{t
vala klavírna tvorba J . . ll ummcla: v l. kole 
Etuda. v ll. kole Variácie F dur op. 57 a v Ili. 
kole jedno zo ~tyroch klavírn ych trií. Je dob
ré. že v požadovanom repe rtoúri bolo okrem 
Hummela vždy ešte jedno dielo z obdobia 
lda~icizmu . V l. kole ~oná t y W . A. Molarta, 
v ll. kole ,onúty L. V. Beethovena a ešte 
i v 11 1. kole okrem l-l ummclovho Koncertu 
a mol op. RS bol tu prcdpbaný výber z Mozar
tových a Beethovenových klavírnych koncer
tov. Z obdobia romantizmu bol priroS(zenc 
najfrckvcntovanej~í Chopin. Slovom ~t an 
dardné kritériá. , akými sa bežne stretávame 
na európskych klavírnych ~úiažiach . Z l. ko
la. ktoré bolo wojou llroviíou vcfmi rôznoro
dé. postúpilo IS kandidátov. Je prirodzené. 
že v l. kole sa prezentova lo i n iekoľko takých 
kandid;ítov . ktorí ~a prišli ostridai. odskllšai 
si >úťažnú atmmféru . schopnost' un icsi nema
lé p'ychické bremeno. Slovom. popa~ovai ~a 
so ~cbou , ~o wojimi >chopno~iami - dok<í-

zai >a v danom okamihu sústred ii na vlastný 
výkon. 

V l l. kole ' " zača l a súiaž odvíjai naostro. 
No ešte stále nechcem čit ateľa zaiažovai mc
nami, podrobným rozpiSl~ . ,111ím výkonu jed
notlivých kand idátov. Do>tal by som sa do 
zbytočného popisovania deta ilov. l tak padlo 
nemálo pripomienok na úroveň ll. kola. na 
vysoký počet kandidátov. V každom prípade 
ak l. kolo bolo prezentáciou kandidátov. tak 
ll. kolo dôsledným triedením. selekciou. To 
najlepšie . čo prišlo na našu medzinárodnú sú
iaž, teda postúpilo do II I. kola . A tu sa začín a 
zápas-. boj o víiazstvo. Kto teda postúpi l do 
111. kola? Eugene Morosov z Ukraj iny 
( 197R). Petra Matejová z českej republi ky 
( 1974). Maria Efimova z Ruska ( 1972). Mar
cel Stcfko ( 196R) a Tomáš Ne me~ ( 1970) zo 
Slovenskej republi ky a Elena Kozimircnko 
( 1972) z Ruska. V Ili. kole sa najskôr dostala 
k slovu komorná hudba , konkrétne klavírne 
triá J. . Hummela. Je prirodzené, že každý 
zo 6 adeptov už zanechal v pamäti po roty ur
či t ý zážitok ako výsledok vlastného výkonu. 
Ten nemožno vynulovai. No po III. kole som 
získa l komplexnejší poh ľad na jednotlivých 
kandidátov. A to nielen o ich klaviristických 
danosti ach, ale hlavne o ich muzikali tc. ľak 
napr. I S-ročný E. Morosov v llummc lovom 
Triu F dur op 22/2 dokázal. že nic je len zna
menitý sóliMický typ, ale i nesmierne komuni
katívny komorný hr:íč. Zvukovo a výrazovo 
splynul so svoj imi spolupartncrmi (E. Dane! 
- husle . J . Podhoranský - vio lončelo) . Uká
·za lo sa, že muzikantskú zrclosi netreba merať 

rokmi . Poznáme predsa i umelecky nezre lých 
interpretov v pokročilejšom veku. Moroso
vov výkon i v predchádzajúcich kolách jedno
značn e potvrdil to, že v jeho osobe treba h ľa
dať jedného z horúcich kandidátov na vfiaz
stvo. V tieni tohto výkonu zostali vystúpenia 
P. M;Hčjovcj a M. Efimovcj. Z nich však 
prcd~a len Matčjova v Hummclovom Triu 
G dur op. 65 sa dokázala lepšie vtcsnai do 
atmo, féry komorného muzicírovania. Žiaľ . 
M. Eťimnva v ll ummelovom Triu G dur op. 

Tomáš Nemec- 2. cena 
Snímky M. Jurík 

65 nekomunikovala so svojimi partnermi. 
l výrazove bola značne chudokrvná. a tak vý
sledný zážitok bol neuspokojivý. Veľmi pri
rodzene. muzikantsky presvedči vo zapôsobili 
obaja domáci kandidáti M. Stcfko i ľ. Ncmet: 
v Hummelovom Triu G du r op. 35. No predsa 
len Stefkov Hummel bol odvážnejší. výrazo
ve priebojnejšf. Výkony z tohto kola ukázu li . 
že i v M. Stefkovi a ľ. Nemcovi možno hľadai 
kandidátov na popredné umiestnenie. Bod
kou za II I. kolom bolo vystúpenie E. Kozc
mirenkovej. Jej predvedenie Hummelovho 
Tria F dur op. 22 nezanechalo jcqnozn ačnc 
kladn ý dojem. Mnoho nezdolan ých technic
kých problémov poznačilo jej výkon. Skutoč
ne 111. kolo už ve ľa naznačilo a v podstate 
ukázalo možných kandidátov na víiazstvo. 
Pravda definitívnou bodkou za tohtoročnou 
Hummclovou súiažou bol až záverečný kon
cert . ktorý sa konal 19. 9. v koncertnej sieni 
SF za spol uúčast i orches t r~ Bratislav>kých 
symfonikov a dirigenta Róberta Stankovské
ho. V úvodnej ča~ti fi nálového koncertu sa 
predstavil E. Morosov. ako interpret Proko
ficvovho Koncertu č. 3 C dur op. 26. Morosov 
op~iť potvrdil woj veľký interpretačný ta lent 
a pohotovosi. veď toto mimoriadne náročné 
dielo hra l vlastne po prvý raz v živote s or
chestrom. 

Vcfmi korektný výkon podala vo finále 
i P. Matčjová. ktorá s veľkou samozrejmos
inu ~tvárni l a Mozartov Koncert A dur KV 
4RR (čo sa neskô r prejavilo i v konečnom 
umiestnení) . Poeticky a nesmie rne pútavo 
~ t vá rni l Lisztov Koncert č. l Es dur ľ. Ne
mec. Hral uvoľnene. nevnáša! do diela nad
merný pátos a napätie. Liszta hral, samozrej
me , s ve ľkým vnúto rným zanie tením . Pôsobi
vý bol i Stcfkov Mozart - konkrétne Koncert 
c mol K V 49 1 i keď väčšia zvukovosť by tu 
rozhodne nezaškodila. Pamäťové výpadky 
trochu zasiahli do interpretácie. Dá sa povc
dai. že ve ľká nervozita sprevádzala celé finá
le. Tej to napätej atmosfére úplne podľahla 
M. Efimova. ktorá Mozartov Koncert A dur 

pokračovanie na 2. str. 



\ AKTUALITY 

JUBILEUM· ALOJZA STU ŠKU 
sokoško lskcj pedagogiky·. Optik y značne roz
dielne ... Stuškova praktická a užitočná stra
tégia .. spolu pracovať s múdrymi hlavami", či 
"h ľadať zlatý kl'účik k riešeniam v schopnos
tiach druhých" však mnohé zmiernila a čast o 
vytvára la v ste ri lite nepri aznivej d oby .. sku-

23. septe mbra 
sa A lojz Stúška, 
dlhoročný o rga
nizátor sloven
ské ho kultúrne
ho, ale najmä hu
dobné ho života, 
v súčasnosti ve-
dúci Asociácie j 
učiteľov hudby h. 
Slovenska , dožil 
sedemdesiatich rokov. On sám však vraví 
skô r o "piiťdcsiittk c" - jubile u svojich pracov
ných aktivít. Priznám sa, neuvedo mil som si 
hned·, aký význam to má pre ne ho samotného 
a aké zaujímavé vhl'ady a p rien iky do minu
losti slovenskej kul túry vzn ikajú pri tejto na
pohl'ad skromnej osobnej retrospe ktíve člo
veka , ktorý bo l síce vcl'mi často " pri tqm ", ale 

takme r vždy v pozadí: nemenovaný, nepo
znaný . .. Ani ja by som si zrejme ncposcdcl 
v pred jubile jno m d ialógu s ním , keby som ne
bo l mal možnosť ho osobne lepšie spoznitť pri 
práci, a to naj mä pri spolu práci na aktivi tách 
Slovenskej hudobnej spoločnost i a v ostat
no m čase AUHS. Stuška - už vlastne ako 
penzista - dokáza l odšta rtovať činnosť týchto 
o rganizácií pre ne ho typickým spôsobom: dô
slednou , ko re ktnou a vernou spo luprácou 
s osobnosťami s lovenskej h udby , o kto rých 
vede l, alebo aspoií c ítil , že by v nej mohli 
nájsť a uplatni ť svoj u "parke tu" . 

Kritické obdobie pre naše vzťahy (z môjho 
pohľadu) boli roky jeho riadi tcl'ovania v Slo
vensko m hudobnom fonde ( 1973-86). Pre ne
ho to bo li roky (ako sám vraví) ,.vyzrievania 
ce loživot ných snažen í", pre mr'íit roky ,.no r
malizácie'' po nedobrovoľnom odchod e z vy-

linky" . ' 
A. Stuška prišiel do S HF z postu ume lecké

ho námestníka SLOVKONCERTU. V pro
stredí umeleckej age ntúry pôsobil dlhé rok)l 
a bol aktívnym súpútnikom vývoja tej to inšti
túcie ?cl čias Hudobnej a artistickej ústredne 
(H A U) , cez obdobie Koncertnej a divadelnej 
kancelárie (KDK) až po súčasnú fo rmu . 

Organizátor zostáva vždy v yoz<~dí - A lojz 
St uška to vede l a dodnes vie. Co mi je sympa
tické - vie sa dodnes radovať z toho . čo sa 
v min Hiosti podari lo, na čo hodno v dobro m 
spomínať. Bol "pri tom" a nikto mu to ne-
vezme. , 

Vel' a zd ravia a síl d o ďa lš ích rokov , mil ý 
Lojzo! 

JURAJ HATRÍK 

S docentkou Evou Fischerovou-Martvoňovou o Slovenskej sekcii EPTA 

Doc. E. Fischerová-Martvoňová s prof. F. MI
xom S nímka autorka 

V Koncertnej sieni Konzervatória v Brati-
• slave na Tolstého ul. sa v dr'íoch 23. až 26. au

gusta t. r. uskutočnil letný kurz pre učitel'ov 
klavírnej hry ZUŠ. Usporiadala ho Sloven
ská sekcia EPTA. EPTA - European Piano 
Teachers Association -čiže Európske združe
nie učitel'ov klavíra , ktoré založila pani Ca ro
la Grindea v roku 1978 v Londýne- chce vzá- · 
jomnou informovanost'ou, výmenou názorov, 
prednáškami významných osobností rozširo
val' poznatky, obohacovať vyučovacie metódy 
a pomáhal' r iešiť problémy v klav írnej peda
gogike. Usporadí1va semináre, kurzy, pred
nášky pre svojiéh pedagógo v doma, vo vlasti 
a raz ročne európsky kongres v niektorom 
z členských štátov, na ktorom sa zúčastňujú 
zástupcovia všetkých členských š lá lov. 

Pri príležitosti tohoročného letného kurzu , 
ktorý bol v Bratislave už po pia ty raz, položila 
som prcdscdkyni Slovenskej sekcie EJ>TA, do
centke Eve FISCHEROVEJ-MARTVOŇO
VEJ niekol'ko otázok. 

e Kol'ko krajín EPTA združuje? 
- Pred siedmimi ro kmi , kedy bolo prij até 

aj Československo za č l ena , bolo v E PT A 
zd ružených asi dvadsať štá tov. D nes sa ich 
poče t roznísto l na tridsaijcde n a utvori li sa 
samosta tné sekcie . ako nap r. Li tvy. Lo tyš
ska . C horvátska . Slovinska , tiež Česka a Slo-

IJIÍa / J. septembra t . r. obrátil sa iniciatív
ne 1W predsedu V ý bom pre-šk olstvo a kolt 11m 
NR SR Marhin:1 A ndela prof. / van Pm·fk , aby 
upozornil zodpovedných ústavných činitel'ov 
1111 znepokojujllci stav v oblast i op11trení tý
kajrícicll sa umeleckého progr111nu '' Sloven
skom rozlllasc. Jelw list Ul'erejTiujcnl(' 
v plnom znení. 

Vážený (>án poslanec, 
nepovažujem sa za notorického do(>isovatel'a 
a najmä obfažovalel'a, tentokrát mi však ne
dá , aby som sa na Vás osobne opä!' neobráti!. 
Znepokojuje ma situácia okolo Slovenského 
rozhlasu , inšlilí1cie, ktorá by nemala byl' ' 'f a
hovaná do politikárčenia a najmä, ktorá b)' 
mala -v zmysle svojho základného poslania -
byt' primerane dotovaná. · 

Použil som väzbu " základné poslanie", 
a preto aj ako poslucháč konštatujem, že v in

J ormatike existovali , a určite aj budú, viizby 
na konkrétne rozloženie politických s íl , avšak 
informačná funkcia .-ozhlasu je j ednou z funk
cií tejto inštitúcie, hoci aj dôležitou . Čo ma 
však trápi je, že sa viac neprízvukujíl podstat
né funkcie toh to média , jeho .osvetový a kul
túrny zástoj. Rozhlas j e lu nespor;1e najdôleži
tej šou inštit úciou a prípadnou stratou jeho 
funkčnosti v u vedených oblast iach , pripravili 
by sme sa o jediné širokospektrá lne ní1rodné 
kultúrne médium. Rozhlas je nepostrádalel'ný 
pre celú oblast' kultúry, avša k pre hudobnú 
kultúru je celkom mimo.-iad ncho významu . 
Pre istotu budem sa pohyboval' iba v oblast i 
mne vymedzenej - oblasti umeleckej hudby. 

V tejto oblasti - týka sa to tak narod nej kul-

vcnska. V časopise Piano, kto rý vydáva 
EPTA v Londýne , sú uwed cné všetky novo
vznikn uté sekcie EPTA. 

e Aké aktivity vyv íja Slovenská sekcia 
EPTA? 

- Slovenská sekcia EPTA - predtým Zdru
ženie českých a slovenských učite ľov klaví
ra - už p~iť ro kov usporadúva semináre pre 
učite ľov ZUŠ; tradi čne posledný augustový 
týždcr'í - aj ako inšpiračný zdroj pred začiat
kom nového škol ské ho rok u . 

e Aké témy sa vyskytujú na seminá roch? 
- T émou čís lo l je, samozrejme, vyučova

nie začiatočníkov , p retože táto práca je tou 
najzodpovednejšou , n ajťažšou .' ale aj snáď 
naj krajšou úlo ho u učit eľa. Veď od uči teľa zá
vis í, č i die ťa v klavírnych hodinách objaví 
krásny svet hudby, a lebo to bude len nová po
vi nnosť, nová úlo ha , ktorú mus í spln i ť . Ako 
mo tto našich stretnutí sme si d ali výrok nášho 
vcl'kého uči teľa Frica Kafcndu : .. Poznaj čo 
najviac a poto m choď svojou cestou". Preto 
pozývame rôzne, osobnosti s rozličným názo
ro m na ko nkré tnu problemati ku. Napríklad 
na prácu s de ťmi pani pro f. Kurt cvu zo Sofie , 
p rof. Lc hmstcdt z Weimaru , doc . V lasákovú 
z Prahy. alebo na problemati ku klavírnej im
provizácie pani prof. Roschcr zo Salzburgu , 
nášho sk ladatcl'a doc. Hatríka a prof. Mixu 
z O stravy. Je vcl'mi zaujímavé a poučné sle
dovať rôzne poh l'ad y, rôzne názory na ko n
kré tne problémy. V priebehu týchto 5 r'okov 
sme mali prednášky na rozmanité témy: Od 
inte rpretácie klavírne ho die la Bacha. cez prá
cu s prieme rne nadan ými deťmi až po princí
py jazzovej hudby. Vo výbere té m sa snažíme 
vychádzai aj zo želan ia účastn íkov le tných 
kurzov . 

e Ako sa vánľdarí finančne zvládnuť letné 
kurzy? 

- čo a financií týka , odpoveď je vel'mi 
fed noduchá - naša E PTA ne má ani koruny. 
Naše plány a predstavy sa nám pod<~ ri lo rea li
zovať vďaka finančnej pomoci Slovenskej hu
dobnej spoločnosti , Ústredného metodické
ho centra a vďaka Konzerv<Jtóriu . ktoré nám 
ocho tne poskytlo priestory pre stretnutie . 
Využívam aj túto príležitost'. aby som im 
všetk ým úprimne poďakovala . Dúfam , že sa 
nám v priebe hu roka podarí zlsk ať ešte ďal
ších ochotných spo nzo rov , aby. sme moh li 

t úry. ako aj celého historicko-priestorového 
spektra svetovej hudby - je rozhlas nc'zast.upi 
lel'ným šíriteľom hudobného umenia s rádovo 
niekol'ko desiatokkrát väčším dosahom, ako 
je povedzme koncert filharmónie. Tento kvan
tihllívny fakt j e násobený skutočnosfou, že 
kvalita vysielaných snín10k už v d ra maturgic
kej príprave je neS(>orná. Nezanedbatcl'ným 
faktom j e mnohonásobná a mnohoúčelová vy
užitel'nosf na hrávky hudobného diela , kde lá 
isht snímka je zaraditel'ná d o vysielania ako 
a utonúmne koncertné dielo, príklad pre vzde
lávaci u rclúciu , č i prípadne ako vyberaná 
hudba k dramatickému alebo lite•·árnemu die
lu . Aj šíritel'nost' umeleckej hodnoty je teda 

' 

v našej práci nielen úspešne pokračovať, a le 
aby sme mohli realizovať aj ďalší plán: roz
množiť prednášky, ktoré odznel i či už na na
šich seminároch , alebo na rôznych kon feren
ciách E PTA. Tak by pedagógovia, ktorí majú 
v sebe tú sym patickú ,.zvedavosť" , mohli zís- ' 
kaťccnný materi á l, ktorý im po môže rozširo
vať svoje ved omosti. Naj krajším dôkazom, 
že takýchto .. zapálených'' pedagógov máme, 
je tohtoročná veľká účasť - napriek zlým 
fi na nčným pomero m v ško lstve. Prišlo asi 
120-150 učiteľov zo všetkých kútov republi
ky , prekvapivo veľa z východného Slovenska 
a aj hostia z Moravy a Ciech. Treba podčiar
kn uť aj vel'mi sympatickú akt ivi tu zúčastne
ných na prednáškach. · 

e Za Slovenskú sekciu ešte Českosloven
skej EPTA ste sa v roku 1987 zúčastnil i na 
konferencii v La Roque ď Anléron vo F ra n
cúzsku, kde ste predniesli slovenskú klavírnu 
tvorbu: diela Eugena Suchoňa, Alexandra 
Moyzesa, Roma na Bergera a ll'ju Zeljenku 
a tiež vo Freiburgu v NSR v roku 1989. Na 12. 
európskom kongr.ese EPTA v roku 1990 
v Grazi ste v rámci diskusie referovali na tému 
Sí•časný stav klavírnej pedagogiky v Európe. 
Aké dojmy a poznatky ste si z týchto medziná
rodných stretnuti priniesli'! 

- V roku 1990, ke'd' u nás bolo samozrej
mé , že takmer na každej dedine pôsobí ZUS , 
s prekvapením som počúva la , ako sa viacerí 
zástupcovia E PT A z vyspelých štá tov zaobe
rali namiesto pedagogickými problé mami. 
organizačnými a existe nčnými starosťami 
v hudobno m školstve. Dúfam a pevne ve rím , 
že u nás i naďalej zostane samozrejmosťou, 

aby aj žiaci z viacdet ných rod ín mo hli n<Jvštc
vovať Z UŠ , a naďalej budeme môcť podchyti ť 
talenty z čo najširších vrstiev obyvateľs t va. 

. Úrover'í nášho umelecké ho školstva je vcl'mi 
dobrá. môžeme nmi byť právom hrd í. Dô ka
zo m toho s(r <~j spoločné akcie našich d etí 
a ži<~kov hudobných škôl z iných štá tov . na 
ktorých naše deti vynikajú. 

e V novembri l. r . sa zúčastn íte konferen
cie EP'l'A v G razi, kde budete prednášal'. Na 
akú tému? 

- Té mo u pred nášky bude práca na sklad-
be. · 
Ďakujem za rozhovor. 

DANA JAK UBCOVÁ 

sa ešte učíme iba obchodoval'.) 
Pokial' ide o národnú kultúru, lu má Slo

venský rozhlas naprosto nezastupitel'ní1 úlohu 
a pokial' ide o hudobné umenie, stra tou ume
leckj'•ch telies a finančnými limitmi obmedzu
júcimi tzv. umeleckí• výrobu , na dlhé roky by 
sme doslova zlikvidovali našu národnú hudbu , 
rovnako tvorbu , a ko interpretačné umenie, 
ktoré jej existenciu , najmä prostredníctvom 
rozhlasu, umo:f.J'íuje. K lomu ešte dodávam, že 
za ná rodnú kultúru rovnako považujem vý
bornú na hrávku Beethovenovho diela sloven
ským• interpretom, ako dôkaz o celkovom sta
ve rozvinutosti slovenskej hudby. Pokial' ide 
o edukači1ú funkciu rozhlasového vysielania , 

Apel pre Národnú radu SR_ 
v rozhlase mnohonásobná. Povedl'a umelec
kých faktorov dostávame sa tak aj k ckonomi-· 
ke rozhlasovej praxe, kde dôležitou j e existen
cia vÍastných hudobných telies. ktoré pre 

~otreby rozhlasovej spoločnosti produkujú 
vcl'ké množstvo h1nrovo rozmanilj'•ch nahrá
vok a tie to sa následne stávajú výhodným ko
merčným artiklom pre výmenu a predaj me
dzi rozhlasmi (nielen). Aj preto volanie po 
zrušení orchestrálnych te lies, ktoré občas po
čujeme a ko ,,'návod" na ekonomickejšiu pre
vádzku, je krátkozraké. (Pri(>úšl'am, že v Slo
venskom rozhlase nedosia hli ešte optimáln u 
kvantitu , dakedy aj kvalitu produkcie nahrá
vok hudohných diel , najmii však , tým vzác
nym artiklom, k to•·ým nahrávka nesporne je, 

tu o jeho potrebe vôbec nemôže byl' pochyb
nosti. Rozhlas je najmasovejším šíritel'om 
osvety a kultúry, čo v našich slovenských pod
mienkach j e pre rozvoj národného a kultúr
neho vedomia prúcm• nezaslupilel'nou. Ak 
niekto t vrdí (a sú , žia l', takí), že osveta a svel 
Fándlyho sná h sú prežitou minulosl'ou , je 
prosto hlupák. Osveta 1>ri poznaní slovenské
ho vzdela nostného a kultúrneho terénu , mus í 
tento reflektovať - pravda jej podoby musia 
byt' adekvátne. dobe, v ktorej žijeme. Školstvo 
tu síce má svoju funkciu , avšak v oblasti mi
moškolského vzdelávania máme zatial' privel'a 
problémov . .Je lo prakticky iba rozh las, ktorý 
pre vec čos i robí - pod'akujme sa za to. 

Vážený pá.n posla nec, Vás osobne určite ne-

HUMMELOVA 
KL4 VÍRNA SÚŤAŽ 
dokončenie z l. str. 

KV 488 zahrala v naprostom útlme. Žia ľ , nc
prcsvcclčila an i E. Kozimire nko v Lisztovom 
Koncerte č. l Es d ur. Práve v porovnan í 
s T . Nc!'Tlcom prcpatctizovala celý kl avírny 
par t, poznačila ho množstvom nezdolaných 
technických momentov, a tak samozre jme, že 
výsledný zážitok bol ncpresvcdčivý. 

Po krátkej prestávke došlo k vyhláse niu ví
ťazov. Odborná porota prvé miesto neudeli
la . Na druhom mieste sa umiestnili obaja slo
vensk í klaviristi z triedy prof. Mariana Lap
šanského - Marcel Štefko a Tomá~ Nemec. 
Štefko získal okrem toho i cenu SH F. Na tre
ťom mieste sa um iestnili Petra Matejová z ČR 
a Euge11e Mor·osov z Ukrajiny. 
Čo povedať na záve r? Azda len toľko , 

že toh toročn á Medzinárodná klavírna sú ťaž 
J . N. Hummela, žiar, nedosiahla úroveň tej 
predchádzajúcej. Porota rozhodla správne, 
že neudclil a p rvú cenu , pre tože výraznejšia 
vyzretá umelecká osobnosť sa na tej to súťaži 

ncukáza la. Obaja slovenskí kandidáti si za
sluhuj (r pochvalu . Kiežb y to bol zači atok vý
raznejšieho prieni ku našich klaviristov medzi 
e urópsky naclpriemcr. Potešiteľné by bolo , 
keby sa tieto úspechy zopakovali i na zahra
ničnej pôde. Z dvoj ice našich kl aviristov pô
sobil na mňa presvedčivejšie Tomáš Nemec, 
no za n ajväčší talent v rámci celej súťaže po- · 
važujem J S-ročného Eugena Morosova .. Na
priek to mu si však myslím , že porota ro zhod
la správne. Prirodzene, nic každý bude s roz
hodnutím poroty súhlasiť . Ten však , kto sle
doval súťaž od začiatku a podrobnejšie , ne
môže mať vážnejšie výhrady. 
Súťaž mala dôstojný priebeh. Organizačne 

bola dobre pri pravená - no P9 stránke propa
gácie celého podujatia sme sa opäť pri vcl'mi 
ne vyznamenali . Chýba li plagáty, pútače , slo
vom to, čo záujemcov dokáže p riam pri viesť 
na miesto konania . Veď išlo v podsta te o veľ
kú kult úrnu udalosť. Mohli sme z nej rozhod
ne vyťaži ť viac. Verme však , že tá budúca bu
cle lepšia než tie predchádzaj úce , že sa z ne
dostatkov po učíme, že pri vedie do nášho 
mesta s k utočný výkvet umeleckého dorastu . 

IGOR BERGER 

t'inalistka súl'aie Elena Kozimirenko 
Snímka M. Jurík 

musím presviedčal' , že reprezentatívne hod
noty slovenskej kultúry sí• čosi iné, ako stav 
kultúrneho vedomia občana našej zeme. Tam 
zalia l' vykazuj eme nadmerné pasívum a Slo
venský rozhlas j e len, ktorý ná m na konte má 
dal'- dal, as poJ\ trochu vylepšuje ono nepriaz
nivé manko. Preto sa opäť obraciam na Vás, 
v;'ížcnj'• pán poslanec, usilujem sa podal' Vám 
informácie, kt01·é možno dostanete z oficiál
nych zdrojov. Ich povaha však j e trochu iná, 
ako možno emotívny prejav dlhoročného kul
túrneho činilel'a , ktorý sa v priestor~ slo~en
ského školstva a kultúry už dosť dlho pohybu
je. Slovenský rozh las musí ostal' a naopak , 
ciel'avedomc byl' budovaný, ako ná rodná kul
túrna inštitúcia. T u osobné ambície niekto: 
rých j ednotlivcov, chtivých fun kcií, nemajú 
miesta, práve ta k , ako politikárčenie a p leli
chárčenie. Slovenský rozhlas dnes - pri všet
kých .a početných ešte nedostatkoch - dosiahol 
profesionálne už imponujúcu úroveli , preto 
umožni me tým, čo túto inštitúciu v posledných 
rokoch profiluj(• , aby v započatom diele I>O
kračovali. 

V;'ížený pán poslanec, ubezpečujem Vás 
o mojej úcte, dovol'ujem si dať Vám moje 
osoh né shJžby k dispozícii. 

Váš 
Prof. Ivan l' ll r í k, 

predseda Rady Hudobného fond u 

Pozm'ímka redakcie: S tý mto listom sa stotož
nilo Predst;,venMvo n1dy Slovenskej hudobnej 
spoločnosti IW ~ vojom Z<IS11clnutf 23. septem
IJra t . r. a 'R<~d;l Hudobné/Jo ťondu. 



ROZHOV OR 

" Pred festivaloHJ Melos-Etos 
Pred dvoma rokmi rozšíril sa nál hudobný tivot ~ nový festival, 

zasvätený súčasnej hudbe - Melos-Étos. Týmto názvom si určil .q 
určité ideové a estetické POsolstvo a obsahové kritérium súčasne. 
Festival Melos-Étos, po prvýkrát vyznel viac ako naplnenie vyše 
dvadsaťročnej túžby po sebarealizácii nalej vted.qšej hudobnej 
avantgardy, ako koncepčne a dramaturgicky vyhranený festival. 
Pravdepodobne .q preto prijatie prvého ročníka tohto festivalu n~ 
bolo také spontánne a jednoznačné ako sa očakávalo. Na druhej 
strane si však treba dimnúť, že naia verejnosť na takýto festival 
ešte nebola dostatočne pripravená. V každom pripade konštatuje
me potrebnosť tohto festivalu, pretože v zásade má všetky predpo
klady pre oživenie našej hudobnej scény a .q lance výrazne upozor
niť Európu na našu súčasnú hudobnú kultúru. 
Keďže o niekol'ko dní bude naše hlavné mesto tiť ďalšou festiva

lovou atmosférou, tentoraz súčasnou hudbou.l kladiem otázky pred
sedovi prípravného výboru festivalu Melos-Etos doc. Vladimírovi 
Bokesovi. 

Prvý ročn ík festi val u Melos-Étos bol prijatý 
s rozpačitými ba až protichodnými názormi. 
Zdá sa, že okrem osobnej polemiky na strán
kach L T a anketových odpovedí v HŽ nezane
cha l ak tívnej šiu odozvu. Teraz ste v čele prí
pravného výboru vy- mimochodom zúčastnili 

ste sa aj spomínanej polemiky - čiže na vašich 
" bedrách" bude spočívať značné percento 
zodpovedr.~sti za jeho í1spech alebo neí1spech. 
V čom sa líši terajšia koncepcia festivalu Me
los-Étos od predvlaňajšej , re,sp. akým spôso
bom ste zohl'adnili diskutované problémy fes
ti valu? 

Istá zme na je v tom , že t ohorQčný fes tival 
Melos-tto~ nic je zameraný le n na stredocu
rópsk y regi~n , ako to bolo v roku 1991 , ale 
v jeho dramaturgii sa snaž íme uvádzať súčas
nú hudbu zo všetkých možných končín sveta. 
Poki aľ ide o prezentáci u slovenskej tvorby, 
snahou festivalového výboru bolo vybrať die
la , ktoré by dokumentoval i š iroké spektrum 
tendencií súčasnej hudby u nás. V novej in
terpretáci i odznejú die la avantgardy šesťde
siatych rokov , obchádzané či zakázané die la 
rokov sedemdesiatych a osemdesiatych a tak
i to uvedieme novinky najmä z dielní mla
dých autorov. Odraz problémov diskutova
ných na strá nkach Hudobné ho života. Lite
rárneho týždenníka a Kult úrneho života mož
no vidieť v snahe o p rimerané zastúpe nie 
tvorby predst aviteľov jedno tlivých generácií. 

Ako by ste' charakterizovali poj em súčas
nosti smerom k dramatickému záberu festiva
lu? Povedané inými slovami, čo akcentujete 
z obsahového význa mu súčasná hudba pre fes
tival? 

Prinajmenšom počnúc sedemdesiatymi 
rokmi , termín súčasná hudba je heterogénny, 
nic je vyhradený pre jeho štýlové zameranie. 
Festi va l Melos-Étos na rozdiel od štýlovo jed
noznačných večerov novej hudby, by teda 
mal registrovať rozličné tendencie, ktoré po
pri sebe - a dúfam , že nic proti sebe - dnes 
v hudbe existu jú. Preto bude me počuť Xena
kisa vedľa Pärta. postscri álnu hudbu vedľa 
Kupkovičovcj symfónie. Každý môžeme mať 
viac alebo menej vyhrane ný názor, reálny stav 
vecí je taký, že ani dnešná doba neprináša 
niečo ako jednotný štýl. Po lemik y a diskusie 
po festivale môžu tieto problé my vyjas 1iovať 
a hierarchizovať. To ale nic je úlohou drama
turgie . Rôznosť štýlových postupov, rozlič

nosť názorov. to je dnešný .. zc itgeist". 
Festival obsahuje vel'ký počet koncer tov. 

V priebehu ll dní zaznie okolo 100 skladieb. 
Myslíte si, že Bratislava má také poslucháčske 

zázemie, ktoré môže takýto špecializovaný fes
ti val aspoň adekvátnym spôsobom naplniť? 

Ved' tzv. Večery novej hudby sa "tešili" vel'ké
mu nezáujmu našej hudobnej verejnosti ... 

Prázdne auditórium . ako iste viete, nic je 
dnes problémom len súéasncj hudby. Z rokov 
minulých si pamätám koncerty , kde zne la no
vá hudba , hoci aj tá najprovokatívncjšia či 
najnckomunikat ívnejšia . a koncertná sieň 

bola plná . Aj v minulosti boli takzvané presi
lovky nie len na koncertoch modernej hudby , 
ale aj na Schubc rtových kva rtetách. Dôle
žité je zvoliť dobrý termín . Dúfam , že ten náš 
(7.-17. november) je dost atočne provokujú
ci. paradoxne spája dve osudové dáta nášho 
odchádzajúceho storočia. Takisto za dôležité 
považujem správne načasovať verej nú disku
siu . alebo ak chcete polemiku. o problémoch 
súčasného ume nia . súčasnej hudby. To všet
ko ~a ešte musíme naučiť . a potom koncertné 
sie ne pnízdnotou zívať nebudú. Starí Rima
nia hovorili .. Inte r arma sile nt musac". ja by 
som to rád interpretoval v tom zmysle. že 
kým sa v na;cj spoločnosti nájde chuť . pries
tor a peniaze na di~kutabilné premiéry. do
vtedy ~a tu strieľať nebude. To hovorím 

s p lnou vážnosťou . V lesku Beethovenovej 
hudby, z ktorej dýcha sloboda a rovnosť. sa 
vyhrievali nosite lia tak fašistickej , a ko aj ko
munistickej ideológie. Schônberga a Stravin
ského ne mali v láske ani jedni, ani druhí. 
A ešte čosi : tí trestne ncstíhatcľní skinhcadi . 
kto r í nedávno prepadli b ratislavského rabí
na , určite nešli z koncertu avantgardnej hud
by, ani z Beethovena, ale pravdepodob ne 
z preplnenej diskotéky ... 

V roku 1921 v nemeckom Donaueschin~enc 
vznikol prvý festival súčasnej hudby, ktorý 
neskôr zohral vcl'mi dôležitú ú lohu nielen 
v rozvoji nemeckej modernej hudby, ale aj ce
lej Európy. Vtedy tu zazneli diela dovtedy ne
známych autorov ako boli napr. Paul Hinde
mith, Ernst Krcnek, alebo dokonca aj Aloisa 
Hábu. Myslíte si, že pr i dnešnom útlme slo
venskej moderny, alebo ak chcete avantgardy, 
môže tento festival znovu vzkriesiť avantgard
ného ducha slovenskej hudby? 

Z formulácie vašej otázky n ie je celkom 
jasné , či máte na mysli Donaucschingen ~lc
bo Melos-Étos. Odpoveď je v oboch pnpa
doch k ladná. Naša o rientácia v tom. čo sa di a
lo a deje v súčasnej hudbe, je dote raz trestu
hodne slabá a preto každá informácia v tomto 
smere bude pre nás prínosom. Pevne verím , 
že sa niečo z nášho ,. trhu'· dostane časom ai 
do Donaucschingcnu . Sám spomínate rok 
1921, spojený - náhodou? -·so zači a tkom 
krátke ho desaťročia ne meckej demokracie, 
roku 1933 zač ína - náhodou'! - čosi ako obdo
bie dramaturgi~kých kríz tamojšie ho festiva
lu. Donaueschingen a Darmstadt ožíva po ro
ku 1945, Varšavská jeseň je svojou históriou 
spojená s bojom Poľska za slobodu , naše 
krátke roky šesťdesiate ... Nie je dosť tých 
zvláštnych paralel? Prečo radosť zo slobody je 
spojená s renesanciou moderny? Prečo vždy 
únava z avantgardy vedie ku celospoločen
skej kríze? V jednej zo svojich esej í pripomí
nam zvláštne postavenie Bratislavy presne 
v Z LATOM REZE medzi prameňom a úst ím 
Dunaja, medzi Donaucschingcnom a Balká
nom. Kam sa dostane te n, kto sa nechá uná
šať prúdom , a ka m sa môže dostať pro ti prúdu 
plávaj úci odvážlivec! Ešte ostre jšie to po
viem: plávanie prot i p rúdu je v našich zeme
pisných šírkach podmienkou prežit ia. Asi 
t o ľko. 

Dramaturgia festivalu je na prvý pohl'ad 
impozantná a 7~ujímavá. Avšak slovenská 
hudba je tu zastúpená torzovito. Môžete to vy-
svetli!'? · 

Môžem . Niekedy na jar sa dostal na verej
nosť prvý letá k festivalu , kde · boli uvedené 
predovšetkým mená zahraničných a uto rov 
a interpretov, s ktorými sa počíta lo . ~traté
gia dramaturgie spočívala v tom , aby bo la 
ako-tak jasn{! p redstava zahraničnej účast i 

a podľa toho sa potom program doplňoval do
mácou tvorbou. No a v tejto fáze , keď sa len 
zača la dávať dohromady dramaturgia sloven
skej účast i na festivale, rozšírila sa v spo lku 
skladateľov vami spomenutá info rmácia 
o torzovitosti . Posúďte sami : v p rograme je 
zastúpených 25 až 30 našich auto rov. Po skú
senostiach z roku 199 1 je azda múdrejšie ne
robiť - aspoň teraz - autorské reci ta ly v rámci 
fes tiva lu . ktorý má v záhlaví zmienku o étosc. 
Myslým tým slovenských skladateľov, samo
zrejme. Aj tak mi je fúto , že sa jednoducho 
nCJ)ašicl priestor pre všetky zaujímavé nä
vrhy. Dramat urg ické stereotypy sa prekoná
vajú veľmi ťažko a pomaly. 

' A teraz trochu osobná otázka. Ako sa a ko 
skladatel' a vysokoškolský pedagóg pozeráte 
na dnešné osudy súčasnej hudby a jej perspek
tivy? 

Z rejme čakáte. že sa pridám k dnes t<tk ob-
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vyklému lamcntova niu . Asi vás sklame m. 
Mclo~-ttos sa po dvoch rokoch koná znovu. 
koncert y Novej slovenskej hudby boli minulý 
rok a verím . že budú zas v r. 1994 , Daniel Ma
tej zorganizoval s podporou SHF ďalší ročn ík 
Večerov novej hudby , každ;í d ruhá nedeľa 

v mesiaci patrí v Mirbachu súčasným sloven
ským sk ladateľom a často premiéram. To 
pred a n ikdy v minulosti nebolo! Trochu od
lišná je situácia v dramaturgii rozhlasového 
vysie lania a v dramatu rgii o rchestrov, to je 
ale presne tá istá situácia , na kto rú som osob
ne zvyknutý ešte z čias pred rokom 1989. Ve
rím , že to ťažko znášajú naj mä tí skladate
lia , ktorých me ná na programoch boli vtedy 

frekventované. Reči o kríze súčasnej hudby 
ma nezaujímali a nezaujímajú, považujem 
ich za prejav provincionalizmu , slaboducho -
ti a rezignácie , ktorá nikam nevedie. Vy
myslieť dnes n iečo nové je iste veľm i ťažké , 
a le to predsa bolo vždy. Hlási ť sa k nedoporu
čovaným či zakázaným vzorom má svoj vý
znam v nedemokratických podmienkach, je 
výrazom vzdoru a túžby po slobode. V pod
mie nkach slobody je dôležité byť v strehu , ne
spohodlnie ť , neprepadn úť pocitu , že je všet
ko vyhraté , ís ť ďalej, h ľadať výrazové pro
striedky zodpovedajúce dobe , snažii sa vidieť 
do bud úcnosti. Alebo aspoň vytvárať pre to 
všetko podmienk y. A ko pedagóg má m veľkú 

výhodu, že vcelku dobre pozná m dnešných 
mladých sk lada teľov. Dúfam , že v ško le mali 
podmienky pre sebarealizáciu, ak nie technic
ké, na to nemáme, tak aspoň duchovné. Tie 
pok ladám za najdô ležitejšie. Je to zas jedna 
silná generácia , nazvime ich generáciou ro
kov deväťdesiatych , kto rá už chvalabohu ne
má problé my s hranicami a s jazykmi , chodia 
si po svete a nám sa zdá , akoby tu chýbali . 
Omyl. Len tre ba počas ich ,.annécs de pé le ri
magc" vytvori ť tu pre nich podmienky na ško
lách a v kultúrnych inšti túciách. Hádam sa 
dovtedy už nejak odrazíme od toho populár
neho dna. Takisto treba vyt voriť podmienky 
pre l'udí zo zah raničia, kto rí sem majú chuť 
prísť na prednáškové či študijné pobyty. Ve
rím , že ich bude stále viac. Zahraničné kon
takty sú v súčasnom umení životne dôležité. 
Poki aľ sa budú ďa lej budovať mosty do sveta , 
o pérspcktívu súčasnej hudby sa neobávam . 
Mimochodom , na škole už má me gene ráciu 
dvadsiateho prvého storočia . 

Myslíte si, že sa naša hudba môže s tať síl
časťou hudobnej Európy bez profesionálneho 
hudobného vydavatel'stva a cielenej propagá
cie? 

' 
1\ čo teda vyd:ívalo to dotera jšie profesio-

nálne hudobné vydavatel'stvo? Tu asi pomôže 
len ten nešťastn ý trh a nejaký šikovný hud
byznalý podn ikateľ. Vydávanie parti túr slo
venskej hudby dne~ nikomu tŕli z päty nevy
trhne. aj tí , kto r í sa tej to dobročinnosti ch~ú 
venovať , hovoria , že napred sa musí ak umu
lovať kapitá l. Nemáme Bee thovena či Chopi
na , na ktorom by sa dalo zboha t núť, vydáva
nic Bell u je zatiaľ chimérou, a keď ja dnes 
musím svojmu synovi nechať xeroxovať Šcv
číkovc etudy , aby mal čo hra i . to už je naozaj 
mizéria. A za naj lepšiu propagáciu považu
jem možnosť ponúknuť výmenu : my zahráme 
vám , vy zahrajte nám. Tak to. pokia!' viem , 
funguje naj lepšie. 

Pozýovate na festival zahraničných host í, 
kr itikov, vydavatel'ov, a lebo iných l'udí, ktorí 
môžu pre našu hud bu vo svete urobiť kus uži
točnej práce? 

Berte , prosím , do úvahy dnešnú e konomic
kú situáci u. Pozývame predovše tk ým inter
pretov a ak tívnych účastníkov muziko logic
kej konferencie, Spo lok slov. skl adatcl'ov po
zýva hostí z krajín , s ktorými mämc dohodu 
o výmenách. Predbežná dra maturgia festiva
lu bo la uverejne ná v bullet ine Gaudeamus In
formation a pokia!' som poču l , v zah raničí bo
la hodnotená jednoznačne pozit ívne. Dúfam . 
že z nej nezostane torzo. Pre na~ u hudbu a jej 
me no vo svete môžeme n iečo urobiť len my 
sami . 

Sú s festivalom nejaké problémy, o ktorých 
nezainteresovaní nevedia a azda by mali ve
dieť? 

Nechcel by som veľa hovoriť o pro blé moch. 
Viacerí skladate lia sa práce vo fcstiva lovom 
výbore vzdali zo zdravotných dôvodov a lebo 
pre pracovnú zaneprázdnenosť, funkciu pred
sedu som prijal le n preto , že som mal obavy, 
či za takýchto oko lnost í festival vôbec bude. 
Výsledky v tomto smere prináša len viacročná 
tradícia, a pre to je dô ležité, že festival sa bu
de konať i v dnešných podmienkach , pozna
čených okre m dôsledkov minul ých konfliktov 
aj problé mami , vyplývajúcimi z devalvácie 
slovenskej koruny a podobnými . 

Máte pri tom všetkom čas na kompozíciu? 

Nemám. A le určite si ho nájdem, naj 
skôr po festi vale . keď sa v dôsledku kriti ky 
dramaturgie vzdám funkcie predsedu. • 

Pripravil : MARIÁN J URfK 
Snímka autor 
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Klavírny večer rodiny Vizváriovcov 

V súvislosti s rozvojom našej profesionál
nej hudobnej kultúry v 2: polovici storočia sú
visí aj skutočnosť , že hudbe sa venujú vo via
cerých muzikantských rodinách aj príslušníci 
mladšej generácie. V oblasti interpretačného 
umenia , najmä u klaviristov sa neraz viaceré 
z detí pripravujú na tú istú profesiu. Je to nie
len v rodine S. Zamborského, l. Paloviča , ale 
aj u Vizváriovcov, kde otec i matka vyštudo
vali klavír na VSMU a sú činní sólisticky, ich 
dve dcéry: staršia Diana (po vynikajúcom re
citáli, ktorým zavŕšila výuku na bratislav
skom Konzervatóriu pokračuje na Hochschu
le ftir Musik und darstellende Kunst vo Vied
ni ) i mladšia Silvia vstúpila na Konzervató
rium do kl ~vírnej triedy prof. K. Dibákovej . 

Vtipná pozvánka na vlzváriovský večer ... 

Mestské kultúrne stredisko využilo túto 
konšteláciu a umožnilo vystúpiť celej rod ine 
- teda štyrom interpretom 22. júla v koncert
nej sieni Klarisiek. Toto podujatie nazvalo 
Klavírny večer rodiny Vizváriovcov. Prezen
tácia možností členov klaviristickej rodiny 
stava la výlučne na romantickom repertoári. 
A tak zneli romantické tóny slovanských 
(S. Rachmaninov. A. Skriabin . F. Chopin . J . 
L. Bella) i európskych (F. Mendclssohn
-Bartholdy, J . Brahms, F. Liszt) autorov po 
celý veče r. 

Najmladší člen - IS-ročná Silvia sa uviedla 
veľmi sympaticky a disciplinovane - a čo je 
najdôležitejšie - s kultivovaným tvorivým 
vkladom tromi prelúdiami S. Rachmaninova. 
čo do premysleného muzicírovania - i keď to 
znie dosi neuve riteľne - v hierarchii kvality 
stá la zo všetkých Vizváriovcov na najvyššej 
pr iečke. Markantne to vystúpilo aj pri štvor
ručnej hre s otcom v interpretáci i Val(:íka 
a Scherza op. ll S. Rachmaninova, kde Silvia 
ako by držala na uzde výbušny temperament 
svojho spol uh ráča . Jozef Vizvari sa ako sólis
ta prezentoval na tvorbe F. Chopina (Mazur
ka h mol z op., 30 č. 2 a v rozsiahlej Polonéze . 
lis mol op. 44). Najmii v lyrických úst:k9ch 
preukázal hÍbku muzikantského citu, elegan
ciu i krásu tónu . Virtuózne vypäté, dramatic· 
ké úseky vďaka svojej vitalite miestami pre
exponoval a pasáže pripravujúce po vsunutej 
mazurkc reprízu polonézového dielu na to 
dopla tili č is totou záve rečných akordov . Ne
t1úsilne zdôrazňova l plynulosi polonézového 
rytmu a úspešne zdolal technické úskalia 
rýchl ych oktáv i pasá,ži' v ľavej ruke. Niektoré 
vrcholy mohl i byi rozvážnejšie a zvukovo kul
tivovanejšie. Diana a Silvia s obdivuhodnou 
suvereni tou zvlädli virtuózne näroky i zvuko
vý šarm Chopinových variácií D dur. Silvia 
Čápová-Vizváriová rozsiahlu prvú polovicu 
vci:cra uzavrela l . časiou monume ntálnej So
náty b mol j. L. Bellu, ktorú s obdivuhodným 
zanieten ím a bravúrou stvárnila V\ Celom roz
salnt pred desiatimi dt'íami v rámci bcllovské
hn programu. 

Gejzír strhujúcej virt uozity v priam samo-
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vražednom , ale skvele zvládnutom tempe de
monštrovali manželia Silvia a Jozef v štvor
ručnom Allegre briliante op. 92. F. Men
delssohna-Bartholdyho. Až na jedno pamä
ťové zakolísanie v Etude dis mol predvied
la svoje súčasné technické i výrazové možnos
ti - výsledky viedenského štúdia Diana 
v troch Etudách A., Skriabina (Des dur op. 
8 č. IO; b mol op. 8 č. ll a spomínaná dis mol 
op. 8 č. 12). Diana s matkou doslova vychut
nali zdržanlivý i rozvášnený temperament 
štvorručných Uhorských tancov (č . l a č. 2) 
J , Brahmsa. 

Pomerne časovo rozsiahly, ale striedaním 
autorov, sól i štvorručnej hry pestrý program 
zavŕšila S. Čápová-Vizváriová dvoma čís lami 
z tvorivej dielne bravúrneho F. Liszta. Pre jej 

romantické založenie a veľké technické mož
nosti (škoda, že niekedy ju zvádzajú k prehá
ňaniu tempa!) je to autor nanajvýš vhodný. 
S jeho svetom sa dokáže plne stotožniť . . Pre
svedčila nás o tom v Consolation č. 6 E dur 
i v Melistovom valčíku č. 2 interpretovanom 
v priam závratných tempách, ktoré znemož
ňujú zahrať čis to technické krkolomnosti na
vrstvené v jeho faktúre. Odpustili sme jej 
menšie zakolísanie v sprievode ľavej ruky 
stredného diela. Mefistovský charakter i 
dolce amoroso stredného diela znamenite 
vystihla a svojou bravúrou strhla obecen
stvo k frenetickému potlesku . 

š tokholmské kvarteto 
Na letných komorných koncertoch sa 29. 

júla v Klariskách predstavilo Štokholmské 
kvarteto. Pri príchode štvorice švédskych slá
čik árov na pódium mohol fak t , že za pultami 
obidvoch huslí sedia príslušníčky nežného 
pohlavia - Ylva Larsonová (primáriuska) 
a Nina Balbina (2. husle) zati aľ čo hlbšie ná
stroje ansámblu obsluhovali muži (Oleg Bala
bina - viola) a (Tommy Svaritstin - violončelo) 
- vzbudi ť pochybnosť , č i sa dokážu tie to dve 
ženy v súborovej hre presadiť , č i majú vedú
ce. rovnocenné, či podradené postavenie. Od 
skladby ku skladbe sa však toto pochybovanie 
vytrácalo ; utvrdzovali sme sa v presvedčení , 
že všetci štyria' hráči sú výborní muzikanti , 
nástrojovo zdatní. cipiví ~ prispôsobiví ~o
morní partnen, !Jez akejkoľvek snahy vymk
núi. A odchádzali sme presvedčen í , že zá
žitok , ktorí pripravili , pramenil zo zámeru 

, využi ť .nesporné muzikantské tvorivé za
nietenie. dôkladné zvukové vypracovanie , 
priezračnosť faktúry na kolektívny cieL 

Trad ícia tohto súporu sa datuje už od roku 
1928. Pri pohľade na súčasné vekové zloženie 
prezrádza, L.c prešlo prinajmenej n iekoľk ými 
gene račn ými výmenami . Najstarším (čo, clo 
fyzického veku) je violonče lista . Sarmantné 
huslistky patria skôr do mladšej. ako strednej 
vekovej kategórie. Oleg Balabin údaj ne hrá
val so Sostakovičom . čo zúročili h ráči pri po- · 
slednej skladbe večera . 

úrovct'1 intcrpretäcie sa odvíjala od disci-

plinovaného, ale muzikantsky iskrivého Mo
zarta (Sláčikové kvarteto D dur KV 499), 
v ktor01n sa miestami vynorili otázniky, či je
ho interpretácia nemohla byť uvoľnenejš ia . 
Ako by sa kolektív umelcov zžíva l so špeci
fikou koncertného priestoru, alebo sa v snahe 
byť štýlovým zámerne brzdil v tvorivom rozle
te. Vo vzrušenom Triu Menuetovej časti ako 
by na istý čas poľavila tetiva výrazu a ľahkosti 
v prospech snahy priblíži i sa čo najviac ideá lu 
v súhre rýchlych, šumivých pasáží. Autorovi 
i interpretom sa skvele vydaril však návrat 
kľudnej šieho okrajového diela ' Menuetu. 
V Adagiu Mozarta ako by úsilie po zvukovej 
vyrovnanosti dominovalo pred citovým po
norom a udržaní napätia meditatívnej atmo
sféry. 

Koncepcia dramaturgie tohto poduj ati a 
pozostávala zo zastúpenia tvorby vieden· 
s kých klasikov, romantizmu i nášho storočia . 

Ako romantický opus si vybra li hostia Sláči
kové kvarteto č. S op. 2 (Serenad C dur) svoj 
ho krajana W. Stenhammera, ktorý pôsobil aj 
ako dirigent v švédskej metropole (zomrel 
r. 1927). Táto skladba v súlade s romantickými 
ideálmi zrejme vychádza z ľudových sever
ských tanečných rytmov, a azda aj preto všet
-ky štyri časti diela maj ú pomeme rýchle tem
pové označenie. Relatívne najpomalšia je 2. 
časť s n.ázvom Ballalil (Allegretto scherzan
do). Vkusným artiklliuvaním spracovaných 
tém umelci tieto inšpiračné zdroje podčiarko
vávali a veľmi účin ne, uvoľnene si zamuzicí
rovali . Z kompozičné ho hľadiska i spôsobom 
riešenia pomerne širokej plochy zaujala naj
mä Ballata, kde základný tematic.ký model 
(osobitným rytmickým riešením sa znamenite 
hodil na ďalšie spracovanie a prechádza nie do 
rôznych náladových polôh, zachovávaj úc si 
svoj pôvodný tvar vždy nejakým spôsobom 
modifikovaný). Autor pri rýchlo výrazových 
variáciách dáva rad sólistických príležitostí 
najmä hlbším s láčikovým nástrojom. 

Tvorbu nášho storočia reprezentovalo zá
verečné Klavírne kvinteto g mol. op. 57 
D. šostakoviča. So švédsky1tli umelcami spo
lupracovala v Kvintete aj naša klaviristka Ele
na Michalicová. Aj keď úroveň celého večera 
mala značný umelecký štandard , udržala si in
terpretácia vzostupný trend až k poslednej 
skladbe , ktorá tvoril a impozantné vyvrchole
nie programu. Poslucháč mal čo obdi vovať, 
vychutnávať: a to nielen príkladné remeslo, 
priezračnosť a plastiku faktúry, vynášanie te
matických nástu pov , ale najmä tvorivý elán 
so širokým spektrom meniacich sa nálad. Za
ujala najmä geniá lna fúga rozvíjaná na obdi· 
vuhodne širokej ploche a pri tom tak skvele 
kompozične vybudovaná , že dokázala udržať 
poslucháča vo vnímavom napätí od prvého 
po poslednY takt ; plná obsahu, hoci sa jedna
lo o hudbu absolútnu . S uznaním žiada sa 
ohodnotiť aj výkon E. Michalicovej, ktorá sa 
skvele dokázala prispôsobi ť a zvukovo podie
ľať na spoločnej práci, na sugestívnom v~zna
ní tej to krásnej skladby končiacej nepatetic
ky , akoby otáznikom , nenápadne, zvukovo 
skromne. Sila výp.ovede diela i ade kvátna in
terpretácia, strhujúce stvá rnenie obsahu (nie 
vo virtuóznom, ale výrazovom zmysle slova) 
vyvolala dlhotrvajúce ov<Ície. Umelci sa od
menil i publiku dvoma prídavkami : zopako
vaním Scherza zo Sostakoviča a ukážkou časti 
z kvarte ta Giacoma Puccin iho, ·ktoré hýrilo 
romantickou fantáziou a dalo štyrom h r<Íčom 
skvelú príležitosť vrúcne a s vervou si zamuzi
círovai. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

Magdaléna Hajóssyová-Marta Beňačková 
V rámci letných komorných koncertov sa 

v stredu 4. augusta pred vypredaným audi
tóriom konal koncert sopranistky M. Ha
jóssyovej, mezzosopranistky M. Beňačkovej 
a klaviristu M. Lapšanského. Zdá sa, že po
s l ucháčov nepritiahli len zvučné mená inter
pre tov, ale i príťažli vá dramaturgia (J . L. 

Bella, A. Dvoi'ák). Príťažlivá nielen pre do
máceho posluch áča , ale aj pre zahraničného 
návštevníka. A ak pre niektorého hosťa bol 
doposiaľ J, L. Bella skladateľom , o ktorom 
nič nevedel, verím , že po šiestich pi esňach . 
ktoré na tomto koncerte odzneli , si meno toh- · 
to skl adateľa bude pamätať. Z relá romantic
ká reč, pútavá melodika i bohatá harmonická 
výrečnosť , to sú hodnoty, ktoré zamestnávali 
pozornosť kaž.dého poslucháča. Naviac, púta
vá interpretácia M. Hajóssyovej iM . Lapšan
ského len pridala na kr4se Bellových piesní(
Ak cestou zrieš kvitnút' kvet- Najdrahšej krá· 
se krás - V ážnost' v srdci - Matka nad kolís· 
kou - Naše vrátka - Iskričky - ). Zlatým 

. klincom programu bolo predvedenie Dvoŕá· 
kových Moravských dvojspevov op. 32 a Šty
roch duet OP: 38. Znovu a znovu vracajúc sa 
k Moravským dvojspevom obdivujeme veľ
kolepú krásu Dvorákovej hudby, jej schop· 
nosť prihovárať sa v každej dobe najširšiemu 
spektru poslucháčov. Interpretácia dala ko· 
runu tejto čarovnej hudbe. 

Neviem si predstavíi šiastnejšiu súhru in· 
torpretačných osobností ako bola táto; Hit
jóssyovej žiarivý soprán, Beňačkovej bo
hato ~farbený mezzosoprán a nevšedný výkon 
M. Lapšanského , ktorý bol dušou celej inter
pretácie . Výsledný zážitok bol prekrásny. Pá
či la sa predovšetkým schopnost' interpretov 
akcentovať naj je mnejšie odtienky Dvoi'áko
vej hudby . . Schopnosť vyzdvihn úť detail , 
drobnokresbu, miniatúru. Veď Moravské 
dvojspevy sú vlastne kyticou naj rozmanitej· 
ších poetických obrázkov . Je v nich sprítom
nený živel ľudový i romantický, komorný 
i baladický. Je to široká výrazová škála nálad 
tvoriacich jeden monume ntálny celok. Inter
pretácia diela je preto tak náročná , lebo po
trebuje široké rozmery ľudskosti . Nebolo by 

·dobré, keby sa táto interpretáci ;~ stratila 
·v prepadlisku zabudnutia . Mám pocit , že by 
sa tento výkon mal kvalitným spôsobom za· 
'znamenať, aby pôžitok tohto stvárnenia ne
mali len tí , ktorí sedeli v auditóriu Klarisiek. 

Tonkunstler Kammerorchester Wien 
.IO. augusta vystúpil v rámci letných komor

·'ných koncertov Tonkunstler Kammerorches
ter Wien s dirigentom a umeleckým vedúcim 
Bijanom Khademom-Missaghom. Toto sc
demnásťčlen né komorné teleso bolo založené 
v roku 1977 a od roku 1979 je "dvorn ým or
chestrom" Festivalu komornej hudby Au
strie . Rakúski hostia sa nám predstavili Mo
zartovou Milánskou symfóniou KV 157. Ako 
obyčajne i tentoraz nám interpretácia Mozar
tovej hudby povedala skoro všetko o tomto 
komornom telese. Na jednej strane sú tu 
sklony odpútať sa od priemernosti , niuzicíro· 
vať a tvoriť. No na strane druhej objavujú sa 
v hre také nedostatky, ako sú problémy into· 
načné, zvuková nevyváženosť te lesa ... atď. 
Vivaldiho Leto, Concerto č. 2 g mol zo Styroch 
ročných období bolo poznamenané vcelku 
pekným solistickým výk<>nom, no opäť ko
mornému telesu chýba miik ký tón, ušľachtilá 

jednomyselnosť a i ntonačná čis tota. V prvej 
časti programu odznela Koncertantná symfó
nia rakúskťlto skladatel'a Andreasa Baksu 
(1953). Umelecký 'vedúci súboru povedal na 
úvod zopár slov o Baksovom diele - struč
ne načrtol jeho tektonický i myšlienkový 
plán - no to , čo sme potom vzápätí počuli 
nijako nezodpovedalo verbálnemu t lmoče n i u 
hudby. Dominovala v nej toti ž opotrebovaná 
koncertantnosť. vzletné hudobné frázy. Me- . 
ditácia bola pózou, gestom. no práve tak i ta
nečný krok . Očistn ý úči nok záverečnej čast i 

som nepocítil. Zato in te rpretačne bolo dielo 
najlepšie zvládnuté z celého programu. 

Posledná skladba koncertu bola Čajkov
ského Serenáda C dur op. 48. Žiaľ , nedostat
ky sa i tu opakovali . Utrpel tým predovšet
kým duch hudby. Tá vyznela ťažkopádne 
a školometsky. Mám pocit, že obraz o úrovni 
nášho pu,bli ka , našich kritéri ách sa v zahrani
čí mierne povedané, nedoceňuj e. Tým ne
chcem povedať, že by bol výkon súboru Ton
kunstler Kammerorchester škanda lózny. Ne
zodpovedal však reklamnému textu v programo
vom le táku . Tomuto telesu chýba bázeň pred 
tým čo hrá , hlboké ponorenie sa do hudby. 

IGOR BERGER 

DNI STAREJ HUDBY- SAMARIA '93 
bol venov~ný i účastníkom interpretačných kurzov. Bodko u za fcst iva· 
Jovými ko ncertmi bo lo preds tavenie Pergolesiho die la Stabat Mater 
v k~tol íckom kosto le . Na interpretácii tohto die la sa pod icJ'ala opiiť 
sopranistka Lívia Ághov{o. a ltistka Marta Oeoiačková . fest ivalový zbor. 
o rchester brat i sl~vského ko nzervatória s d irigento m Júliuso m Kara
bo m. Pri tomto diele som si opäť uvedo mil. že č lovek žijúci v dnešnej 
dobe sa musí cC! ko m z{l konite obracať k hodnotám, ktoré prežili veky. 
Vecf to to umenie nám dokazuje . že fudský duch je scho pný prekroči ť 
hranice času. Tieto p lody žijú dnes medzi nami . priho vá rajú slinám ako 
hodno ty na prosto a kt uá lne, živé a súčasné . My zase h ľadáme spôsob. 
ako ich čo najpri mera nejšie stvárniť. Preto Dni sta rej hudby boli i kon
fron tácio u názorov- príleži to s ťou h fadať cesty do predchádzajúcich ve
kov - r<>zozvučat' struny starých nástrojo v. Veď stará hudba je vlastne 
spomienko u na mladosť e uró pskej hudobnej kulttt ry. A spomienka na 
mladosi je vždy krásna a povznášajúca . To plat í i v ume ní. . 

'. Už po št vrtý raz sa stal Samorín mesto m starej hudby. V dJioch 4.- 15 . 
augus ta sa tu opiiť stret li mi lovníci umenia. ktoré pretrvalo dlhé stúro
čia . Pojem starú hudba je pravda nesmierne širo ký. Ešte pred n iekofký
mi desaťročiami sa chápala pod tým to pojmo m hlavne hudba gotiky. re
nesancie a baroka . S pribúda júcimi ro kmi . stojac na prahu novéhd tisíc-. 
ročia . sa hude pojem starú hud ba posúvať isto t ne do ohdo bia roko ka 
a klasicizmu . Napoko n d ramaturgia fest ival u tie to te ndencie i potvrdila . 
Tohtoročný festival v Samoríne ne pozost;\val len z l! festiva lových ko n· 
certo v. a le hlavne z atn~osféry. ktorá hola citefmí na kažllo m kroku . Niet 
pochýb. že ťaži skom každého festivalu sú ko ncerty. no tomuto stret nu
tiu so 'sta rou hudbou dala neopakovate fn[o atmosfé ru naj m~ m lúdež. 
Myslím teraz na účastníkov , majs trovských kurzov. na ich usilo vnú 
každode nn ú pnícu v priestoroch Hudobnej školy. na pr{lculektorov. pe
dagógov. kto rí sa v priebe hu fest ivalových dní ve novali deťom a mlá
deži. Lúska k starej hudbe je najviičšia dev íza tohto festivalu a som 
presvedčený. že tu kdesi je i záruka životascho pnosti tohto pre krúsnc ho 
poduj at ia . V st ručnej sumariz:\ci i niet miesta na podrobné rece nzova nie 

jedno tlivých koncertov. no žiada sa aspoň info rma tívne vysloviť zopár 
myšlieno k na margo fest ivalové ho prqgramu. Na je ho zač i atku sme bo li 
svedkami stretnutia so súboro m Musica Aete rna . te lesom . ktoré v na
šich podmie nkach vykonalo ve J'a nie le n pre znovuzrodenie starej hud by. 
a le najmä pre je j adekvátnu interpre táciu . Zo zahraničných umeleckých 
te lies t reba spome núi súbor Mique u Montanaro z Francúzska. Conci
liu m musicum z Rakúska a ko morné teleso V ie llato res z Maďarska . Prá
ve posledne menovaný súbor sa na jedno m z ko ncertov stre to l s našimi 
dom:\ci mi inte rpretmi (so súboro m Gaudi um , kto ré ho umeleckým ve
dúcim je Imre Né met h a s Pet rom Csibom) . Bo l z toho pe kný umeleck~ 
zážitok v podobe predvedenia Mote verd iho diela Tirsi e G lori. Keď je 
už zmienka o umelcoch zo zahraničia . tre ba spomenúť i me no maďar· 
ského organistu L. Cziglé nyiho . kto rý v evanjelic ko m kosto le v Sa morí
ne in terpre tačne stvárnil d iela Frescobaldiho. Z arewutiusa . Zimmer, 
mann<). Rieglc ra a Fark as;\. Z d alších do múcich interpre to v treba ešte 
spom~ n[oi sopra nist ku U viu Ágho vú '!klaviristu Mikuláša Skutu. T íto 
ume k i " ' n:'om predstavili v ní mci S<llno, tatného koncert u. Ďalš í koncert 

Na zúver by so m chce l ešte spome núť usporiadateľov fest ivalu Sa
maria 1993. J e to ko nce rtn{\ agen túra Samaria . spoluusporiadatcl ia 
ZUS - Šamorín . Mests ké kultúrne stred isko. Sa mospr:'ova mesta. nadá
cia Sándora MMaiho a Pro Slovakia. Dušou celé ho fest iva lu je v~ak 
Imre Né meth . ktorého pnícu bude pot rebné v budúcnosti ešte viiéšmi 

. podpori i. 
1.11. 



KONCERTY 

Dni gitarovej hudby 
jej konce rtu bol náročn ý. ho dný medzinárod
ného festi va lu . Skladby J . Oowla nda: A Fan
cy , H. Purcclla: Air, Rondo, Minuet, Hornpi
pc, M . M . J'onccho: Suite en la prezentoval i 
d ramatu rgicky ~tar; ie ; týlové o bdobia a ma li 
prczcntovai i \týlové cíte nie mladej inte rpre t
ky. Tá ~a však miestam i ~trácala v nejasných 
a nc konkré tn ych te matických kontú rach . Tá 
i ~ tá výhrada platí aj pre o~tatné skladby. kto
ré zazneli v druhej ča~ti koncertuJ . Mazáko
vcj : v Homnu1gc a Tarrcga J, Turínu, v Troch 
španielskych skladbách .J. Rodriga, v Troch 
skladbách zo starého Španielska P. Ancclina, 
me nej v skladbe L. Urouwcra El Occarncron 

Dni gita rovej h udby, ktoré ce lých 17 rokov 
vypÍňali prvý júlový týžd cr'l Kultúrne ho le ta 
v Brat is lave , ~~S t úpil i do veku dospe losti . 
Sprvoti skromné vo svojich c ieľoch. ale p re
dovšetkým v podmienkach , dozreli postupne 
do svojej vyhranenej podoby a vo ~vojom 
18-to m roku zme nili, a opod statne ne . i ~voj 
mízov. Aj o ficiálne sa s ta li tým. čím už dävno 
boii. medzinárodným g itarovým fes tivalo m 
~ dobrou o dozvou v zah ra nič í , naj rn ii u od
borníkov. Me no gitarového virtuóza a skla 
dat eľa J o h a nn<~ Kaspara Me rtza nesie pre to, 
lebo ten to umelec sa na rodil v Bratislave . Or
ganizátor festivalu - mestské kultúrne stre
disko i spo nzor. firma DCľ a v neposled nom 
rade i autor myšlie nky Dní gita rovej hudby 
J ozef Zsapka . v k rá tko m rozhovore poveda l. 
~ledujúc týmto ciel' nie len spropagovai kul
t(rrnc tradície ná~ho hlavné ho mc~ta . ale aj 
na <.,a motr:om Slovensku dostat' do povedo
mia me no ~klaclat cfa a virtuóza vo sve te zn<Í
rncjšicho ako don1a u niís. Ďalšia perspektíva 
tnhto poduja tia je u~poradúvať pcipri fes tiva
le i mrdzin{trodnú gitarovú súia7. ktorá by 
rnala taktici. nic~i me no J . K. Mertza. Tento 
cid je už dne~ postave ný na reá lnych ziík la
doch. Záujemcov o účast' na scmimíri . kto rý 
p rebie ha po pri fes tivale vd'aka Sl IS a VŠMU 
je z roka na rok viac . a to nie len z Európy. 
a le aj zo zám o ria . Vráirne ~a v5ak k ~Hmotné
mu priebe hu fc~tivalu a k je ho ho~iom. Prvý 
1.. nich bol nemecký g itarista Marco Schmidt, 
k torý otvoril koncertné matiné 3. júla. Svoj 
ko nce rt zoMavil z Fantázie c mol G. Ph. Tele
manna , zo Suity misliky V. Asencia , zo Soná
ty C dur J . S. Bacha. Po prcst{tvkc sme v jeho 
podaní poču li štyri skladby J , K. Mertza: Ro
mancu, Gondolieru , Elcgiu a Cl'lpriccio a zá
ver jeho koncertu vyplni la slávna Rossiniana 
č. l op. 11 9M. G iulianiho. Je ho inte rpre tácia 
sa vyznačovala priezračno~iou .'k ult ivovanos
iou. štýlo vou vycibrenosiou . V ncdcfu . 4 . j(r
la sme boli ~vcclkami vynikaj úceho umelecké
ho výkonu m ladého gitarbtu Leona Koudela
ka, pochádzajúc~hG z Čiech . od rok u 11.)7 1 ži
j úceho vo Švajčia rsku . ktoré v Bratislave aj 
reprezentoval. Leon Ko udc lak. abso lvent 
Vysoke j hudobnej školy vo Viedni . je no~i tc

ro m viacerých medzinárodných ocene ní. Vo 
vyni kajúcej fo rme uviedol na svo jom brmi
slavsko rn ko nce rte viacero git a rových skvos
tov: Prelúdium, fúgu a Allegro Es dur, BWV 
998 J , S . Bacha, Fantáziu a brilantné variácie 
č. 7 op. 30 F. Sora, 3 etudy H. Villa-Lobosa , 
Sonatu giocosu J, Rodriga, Rondo briliante 
op. 2/3 !). Aguada. Zaujímavá v jeho podaní 
bo la i Sonáta M . Buchrainera , ~účasné ho 

~vajč i ar~kcho ~kladatcfa . Sí rk u svoj ho rcpc r
to<irutcda L. Koudclak prezentoval i v Brati
slave. T á ~vcdči la aj o šírke a hÍbke je ho um e
leckého a inte rpretačného záberu . Pokiaľ 

\ Bachovi up(tta l ume lec štýlovým prejavom . · 
ktorým p reze ntova l i inte le kt . v Sorovcj 
~kladbc zasa brilantnú techniku a v o~tatných 
~kladbitch muzika li tu . Je ho ko nce rt patril 
k tým najlepš ím . ktoré na t o htoročnom rc~ti 
valc odzneli a to i za okolno~tí. že v l a~tnc ..,la
h ý výko n . nehodný rncdzin;írodného fc~tiva

lu srne nezaži li a konce rty ma li vyrovna n ú 
a vy;o kú profe~ion{tlnu ú rovc rí. 

cgro. Sn;íd' to bola tréma. ktorú pri3pcla aj 
k technickej a interpretačnej ne i~tot c. č i si 
mlad;í gi t ; 11·i~tka 7obrala na w ojc plecia príliš 
vel' ké , ["tu ·.> Nev ie m objekt ívnc po~ údii. pre
toh: v jej intc rpre t{tcii holi i m iesta vyni kajú-

18. ffitôJinóroôný gitarou ý feetioal 
3~Ej}t1111}t ~Jt6PJlR}t ffifM3}t 
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Trctí1n fc!> tiva lov)m ho~iom bol grécky gi
tarista Jorgas Panctsos (5. júla). l o n zaradi l 
na svoj kon ce rt jedn u Mcrtzovu ~kladbu . 
o piii Elégiu . O k rem nej to boli d ve ~k ladby 
kubánskeho ~klaclatcfa L. Brouwcra: Eclosio 
a Oitirambo z j eho Cantica , Štyri prclúdiá 
a Oanza Mora F. ľarrcgu , Capriccio Oiaboli
co op. 85 M. Castclnuovo-ľcdesca. Pokia !' 
v Brouwcrovi predviedol ~voj temperament 
a zmy~cl pre rytmické cíte nia . v o~t at ných 
~kladbách z prvej polovice ko ncertu sa upre l 
na prezent áciu tech niky ba kl asickej gitarovej 
hry. a ni c bezúspešne. Random Walk - sklad 
ba. ktorú F. G inalis venova l J . Pa nc tsoso vi. 
zaháj ila d ruhú po lovicu svojho festi va lového 
koncertu . Hýrila farbami a nápadm i. bola za
ujímavá. Po to mto kroku do súčasnosti nasle
dovala opM gitarová klasika! Fantasia Sc
villana J . T u rínu a dve skladby l. Albcniza: 
Zambra Granadina a Catalunna , v ktorých 
umelec dokáza l vierohodne navodii a tmosfé
ru španicbkcj horkokrvnej krajin y: cli vú i ta
jomn ú. te mperamentnú a súčasne i dramatic
kú . Jana Ma1.áková, absolventka V MU 
v Bratislave L triedy prof. J . Zsapku dostala 
na festi vale príležitost' 6 . júla . Ak som vyššie 
spomenu la, že úrovc r1 t ohtoročných konce r
tov bo la vysoká a vyrov naná. k jej vystúpe niu 
mám predsa le n niekoľko výh rad . Program 

cc . LaujínHI\ é. muzikanhk) prepracované 
a p recítené. A le 10 holi le n mic~ta a (t~cky. 

rc~p. jed no tlivé ča~ t i ~k lad icb . nic ce lo k . 
Pravda. svoje urobila i ~ ilná konkure ncia. 
J . Ma7úková v~a k -,tnjí na začiat ku ~vojcj 
umeleckej dr<Íh ) a ~kú~cno..,t i môže nadobud
n lti len a len na konce rtn ých pód iilch . 

Mezzosopranistka llcrtha Casarcs a gitaris
ta Wolfgang Lcndle (Nemecko ) neboli hasia
mi G itarových d ní a Brati~ lavy po prvýk rát. 
Mimochodom W . Lcndle i tc nio ro k hol je
de n z protago nistov scmim\ra gitarovej h ry. 
Ich koncert 7. j(tl<t ma l svoju a tmosfé ru i tým , 
že boli jed iným komorn ým duom. kto ré na 
tohtoročnom festivale úči nkovalo. B. Ca
sarc pochädza z Ekv;ídoru a snáď i jej pôvod 
ju prcdurč i l pred ovšetkým na inte rpre táciu 
j uho americkej a šp anie lske j piesr)ovcj li
teratúry. Spoločne s jej ume leckým a život
ným partnerom W . Lc nd lcm sme si vypočul i 

viacero z piesní rôznych autorov počnúc 

J, Rodrigom, C. Gustavinom, či H . Campos
-Parsim. Speváčk a má problé m s výšk ami 
a s into náciou . v kto rej j ej nedokázal byť 
nápo mocný ani sprevádzajúci n~ístroj . Jed
not livé pi~snc napriek týmto zásadným ne
dostatko m ma li svoju atmosféru , až exotickú 
náladu . bo li prcdnescné prccítene a c itlivo , 
dôk ladne vypracované čo do frázovania a vý-

~a operným predstavením na Spišskú Kapitulu 
Takýto prívlastok dosta la sobota 12. júna 

1. r. pre č lenov spolku Kruhu priateľov hudby 
a Hudobne j mládeže v Bardejove. ktorí rea
lizova li svoj tradičný zájazd po sakrá lnych pa
mia tkach . ktoré predstavovali kostoly v Sta
rej Ľubovni . kl áštorný kosto l rcdcmptoristov 
v Podo línci. v Spišskej Be le j. kaštieľ v Stráž-

Z inscenácie Pucciniho opery na S pišskej 
Kapitule. 

te sa pred stavili košickí umelci : maliara C ava
radossiho nevýrazne stvá rnil Jozef Ko ncle r . 
ľa hkovážneho kostolníka kreova l G ejza Spi
š;ík ; viacej sa d arilo Ka ro lo vi Marečkovi 

· v úlo he Scia rro ncho. Ju rajovi Šmorj a iovi a ko 
A ngelo ttimu . Ústredná dvoj ica inscenácie sa 
vypiil a k mimoriadne mu výko nu - František 
Balún ako Scarpia a E liška Pappová ako To s
ca. Zvukov í technic i ukäžkovo realizovali 
ozvuče nie. 

Vďaka pochopeniu ~právcov jedno tlivých 
kostolov sme mohli spoznať vzácne umelecké 
stavb y a oživ iť ich malými h udo bnými p ro
d ukciami . G itarista J uraj Begala z košické ho 
ko nzervatória uviedol diela J . S. Bach a (Pre
l(rdium D du r) , M . T esafa (št vorčasťový Spa
l íčck), N. Cost cho (Etuda A dur) a J . Mo re lu 
(Samba) . Poslucháčka 2. ročníka zo speväc
kcj triedy prof. E lišky Pappovcj p red niesla za 
sprievodu pro f. Heleny Uhlárovej tri Biblic
ké písnč A . Dvoráka , Avc Maria od F . Schu
berta - C h . Gounoda aG . Rossiniho. Silvia 
Fccskovä z organovej lite ra tú ry predstavila 
dve malé prclúdiá J . S. Bach a, výber z die l 
S. Marckfeldnc ra , spišského organistu a sk la
dateľa , Slávnostné prelúdium Ch . H . Rincka. 

V novej expozícii Strážskeho kaštieľa no
vým členom od ovzdala predsedníčka preuka
zy. Sta lo sa dobro u trad íciou novým členom 

odovzdávať do klad o č lenstve na tých to zá
jazdoch . Po prvýkrá t ude lil výbor aj čestné 
čle nstvo ume lcom , ktorí trojnásobne úči n ko

vali pre ba rde jovský KPH a Hudobnú m ládež 
bez nároku na ho no rár (gitaristovi Ju rajo
vi Begalovi, klaviristkc ll c lene Uhlárovej , 
sopranistke E liške Pappovej ) . 

Zájazd y sa už sta li t radičným vyvrcho le ním 
celoročnej aktivity KPH a HuM . Ná klady 
spoje né s je ho realizáciou si hradia účastníc i 
sami, zria9'ovatc l' a ni raz nepre javil ochotu fi
nančne prispieť . D á sa hovoriť o vcl'mi úspeš
no m podujatí , p re tože na výbor KPH d ochá
d zajú žiadosti o č lenst vo , čo si treba žela i 
viac. 

spo lo k KPH gara ntoval o d borne, dramatur
gicky a moderá torsky jesenný a j a rn ý kon
certný cyklus. Inic iova l situovanie koncertov 
clo historických priestorov. Členovia boli 
kmeňovými nävštevníkmi ko ncertov. Na 
vlastné náklady vydával KPH informačný list 
pre svoj ich členov, bleskovky, bulle ti ny s od
borným tex to m na koncerty. Po obnovení 
predajne hudobné ho vydavateľstva O PUS , 
za po chopenia vedúcej predajne. rea lizova l 
predaj gramoplatní ku ko ncer tu Slovenské ho 
komorného o rchestra . Do programu Stôcke
lových d ní v Bardejove KPH in icioval h usľo
vý recitä l Karo la Pctrócziho za klavírneho 
sprievodu A nny Ličkovej. kto rý A sociácia 
organizácií spisovateľov Slovenska oce
nila ako dramaturgický a ume lecký prínos 
podujatia . 

5 ) 

razu . W . Le nd lc je vynikajúci ume lec. skúse
ný profesio ná l, čomu zodpoveda li aj ním 
pred ncscné sólové gitarové kompozície. 
Technika . virtuozit a. cit p re mieru . kult ivo
vanosi sú at ribútmi je ho interpret ačného 
maj~trovstva . kto ré je po každej stránke po
učné a inšpirujúce. 8. júla vystúpi l na pódium 
v Klnriskách , kde vlastne tohtoročný fc !>ti va l 
prebie hal. mladý majste r g it a rovej interpre
tác ie. Rakúšan Alexander Swcte. V bu lle tine 
sme sa mohli dočíta i o je ho ncspoče t ných 
úspechoch po celo m svete. A po vypočutí ko n
certu sme sa presvedčili . že sú zaslúže né . T ak 
v koncertných etudách H . Villa-Lobosa, ako 
vo Vel'kej sonáte A dur N. Paganiniho, v cykle 
Noctural (podl'a j. Dowlanda) B. Brittcna , 
v Rodrigových lnvocation cl Dance, či v ~k lad

bách A. Uarriosa - Mangoré srne obdivovali 
jeho eleganciu , nesm ie rnu kulti vova no'i. 
techniku. muzikalitu . intelige nciu . a le aj 
skromno~i a umeleckú dbciplínu . Jeho h ra !>a 
vyznačuj e d o ko na lo siou . zvukovo u vyvážc
no siou . Nie t k toínu viacej čo dod a i. Jeho . 
ko ncert bol vy nikajúci a zážito k z neho d lho
dobý. 

Medzinárodný gita rový festiva l J . K. Me r
tza končil I.J. jú la ko ncertom reprezentanta 
z Pol'ska Krzysztofa Pelccha . Je ho bczpro
~tredné vystupovanie navodilo od začia tku 

v Klariskách veľmi p r íj emn ú at mosfé ru . Vy
sok(r int erpretačnú ku ltúru pre javil K. Pe lech 
už v úvodnej Suite e mol BWV J , S . Bacha. 
Hýrila farbami. avšak vole ným i s vkusom 
a presvedči la aj štýlovou prepracovano siou. 
Mnohostrannosi svojho interpret ačné ho 

ume nia dokazoval K. Pelech aj v ďalších 
ko mpozíc iách , či už od L. Brouwera, E. Cor
dcra , J . Morcla, A. Piazzollu , M . Castclnuo
vo-Tcdesca. Boli to skladby a sk ladbičk y bra
vúrne i ,entimcntá lnc, introvertné i humo r
né. Tak boli aj týmto mladým pol'ským ume l
com inte rpre tované. Bo li dôkazom toho . že 
K. Pe lech nepozná p rekážku. ktorú by ne
zvládol s chuio u a zanie tením . Dojem . ktorý 
zanecha l bol nie le n sympatický. a le hodný 
i úcty. 

Ako pár slovami vystihnúť tohtoročný 18. 
ročník Medzinárodného gitarového festi valu? 
Bol lo ročník vydarený, bol festivalom mla
dých a pre mladých, ktorí v koncertnej sieni 
prevládali, bol to festival , ktorý prispel k reál
nejšej podobe jeho rozšírenia v podobe s út'a
že. C i už na budúci rok? Uvidíme, okrem 
osobných kontaktov organizátorov, ich zanie
tenia a presvedčenia, okrem dobrej od ozvy 
treba naň i niečo iné. V dneš ných časoch nie 
je l' ažké uhádnuť, čo to j e. O to väčšia vďaka 
patrí i sponzorovi. Tomu tohtoročnému 
a snáď i budúcemu .. . 

MARTA FÓLDEŠOV Á 

Vzájomná prepoje nosť med zi KPH a Hu
dobno u mládežou dovoľuje spoločnú prípra
vu ďalších podujatí. 20 . januára t. r. obc záuj
mové združenia sa stre tli so svojím čestným 
predsedom klaviristo m Mariáno m Lapša n
ským . Spoločne pri pravené popoludni a Mla
dí m ladým predstavili poslucháčov košického 
konzervató ria , ktorí sa chystali na súťažné vy
stúpe nia. Obdivovali sme ll -ročného hus
listu Štefana Epcrješiho z triedy pro f. Karo la 
Petrócziho. Z je ho žiakov sme si vypočuli aj 
huslistku Ľubicu Vlčkovú , z klavírnej triedy 
prof. A nny Ličkovej k lavírne duo Vieru Va
ľovčinovú a Štefániu Kišovú a D anie lu Súro
vú. Z voká lnej triedy prof. E lišky Pappovcj 
Bardcjovčanku Marian u Pi llárovú a Katarínu 
Harnrákovú . 

Významným ocenením činnosti bard ejov
ského KPH bolo získa nie finančnej čiastky zo 
Stá tneho fondu kult úry Pro S lovakia. 

SIL VIA FECSKOV Á 

kach a klášto rný ko mplex v Červeno'm Kláš
to re , až po Spišskú Kapitu lu , kde operný 
súbor Štá tne ho divad la z Košíc inscenova l 
Pucciniho ope ru Tosca. Putu júca opera. pu
tujúci poslucháči . Predstavenie sa us kutočni
lo v súvis lo sti s ukončením škol ké ho roku 
v Seminári biskupa Já na Voj taššá ka . Exte rié r 
kated rálne ho chrámu sv. Martin a " priestor 
pred seminárnou budovou vytvori li priestor 
pre prácu umelecké ho ~úboru . Rozšírený o r
cheste r p':)d taktovko u Borisa Velata citli vo 
~prevádza! interpre tov. V unikátnom projek- V uplynule j ko ncertnej sezóne 1992- 93 Helena Uhlárová pri sprievode v k~stole v S tarej Ľubovni. Snfmky S. Fecsková 

\ 



HUDOBNÉ DIVADLO 

TALIANSKE OPERNÉ FESTIVALY II. 
ako Ro~~i niho .. ~ym fónia Eroica". má mo nu
ment:í ll1ejšiu a konvc•\čnejšiu štrukt (Jru. Tu. 
na rmdiel od Armidy. ~ú ~ól iM ic ké party rov
nomerne roLiožcné medzi štyroch pro tago
n istov. pričom každ ý z nich má vďačné . na 
O/dobný ~pev a ka ntilé nu ne~micrnc míročné 

vokálne príle7 ito~t i. RossinioYské objayY 
k lu7ívn y part pre lsabc llu Colbran. ncskor\ iu 
man tclk u Ro~~iniho) a naj mii ~e~t'( !) tenoro
vých zástojov. 

Popri me lodicky pôvabných . technicky vir
tu6.wych áriách a d vojspevoch. vynímajú sa 
raritné čí~la : dramatický duet dvoch tc noris
tov, veľké zborové výstupy démonov (2. dcj
~ t vo) . unikátny te norový t rojspev a fa mózne 
finúlc titulnej hrdinky. Festivalová incenácia 
bola esteticky a fun kčne jedno u z n aj pô~obi
vej~fch. aké ~om kedy vide l. Režisér Luca 
Ronconi a scénograf Francesco Calcagnini 
využili technicky primit ívne j avisko Teatra 
Ro~~ini ~ m;!ximúl no u invenciou a woj zámer 
real izova li na princípe ko ntrastu fari eb. sve t
la a použitých materi:ílo v. Odkrýva ním rôz
nych hori w ntov 7Í~ kalo dianie oa dynamic
ko~ti , choreografia a úči nné scénické tri ky 
prczrádzali v7úcnu symbiózu modernosti 
a ~t)• lovej č i~ toty. fan tfÍ7 ie a vytríbc ného 
vku~u . 

Režisér a scénograf Pier Luigi Pizzi vystaval 
Mohameda l l na rozľah lom javi;ku špeciálne 
upravenej športovej haly Pala festival. s dô ra
zo m na mo hut nost' a dekoratívnost'. Bo la to 
klasick;í insce nácia . s čitateľne vyk reslenými 
dejovými ~ i tu (tc i a mi a vzt'ahm i medzi posta
vami . Výprava i aranžm;í n sa vyznačova l i 

sugestívno~t'ou . vše tko . čo sa na javisku 
odohralo. malo svoju logiku a koncepciu. 
V tejto atmosfé re však zelenú - ce lkom op
rávnene - dostala hudobná zložka. na j mii tva
rovanie vi rtuóznych sólistických kre;ícií. 

Na záver prvej časti mapovania ta
lianskych operných festivalov (HŽ č.l5) 
sme sa rozlúčili s arénami vo Verone 
a Macerate. Ďal~ím cieľom bol Rossini 
Opera Festival v Pesare. 

Sympatické prímorské mestečko 
a historicky zaujímavé rodisko Gioachi
na Rossiniho ma - rovnako ako ostatné 
dva roky - privítalo umelecky, organi
začne a propagačne bezchybne pripra
venými slávnosťami. Neviem ako pre 
koho, ale pre mňa, dovol'te byť osob
ným, má objavovanie neznámych váž
nych opier slávneho maestra bel canta 
priam silu drogy. Po Tancredovi, Otte
lovi, Semiramis atď. tohto leta to boli 
ARMIDA a MOHAMED U (Maometto 
m, ktorí poodhalili tajomstvá zriedka 
ventilovaného odkazu pesarskébo rodá
ka. Ťažiskové operné projekty dopfňali 
symfonické, komorné a vokálne koncer
ty, ako i večer árií s účastníkmi seminá
ra Accademia Rossiniana. 

Dirigent Daniela Gatti p.ttrí 1r.cdzi uznáva
ných ro~~iniovských špecialistov mladšej ge
nerácie. takže ~pol u so sólista mi a orchestrom 
Tea tra comuna lc z Bologne držal večer pevne 
v ruk;ích. V titu lnej partii sa zaskvela Ameri
čanka Renée Fleming, ~opranistka obdare ná 
krásnym zamato vým soprúnom . technicky 
~kvele vyškolemí a navyše . zjavom apart ná. 
G regory Kunde (Rina ldo) patrí dnes k rossi
niovskej extratriede. Jeho hlas má kov. p ruž
no~t' v kolora tú rach i brilantnost' vý~o k . Z pe
~ar~k ých debutov ~ i ~uverénne viedol Jeffrey 
Francis (Gerna ndo) , ale i cfa lš í -americký tc
nori~ta Donald Kaasch (Goffrcdo) poda l kom
petentný výkon. 

Dirigent Gianluigi Gclmctti na čele Rozhla
sového symfonického orchestra zo Stuttgartu 
a Pražského komorného•zboru sa prezentoval 
precíznym vypracova ním pa rtitúry a suges
tívnym veden ím spevákov. Cecilia Gasdia 
(Anna) strh la technickou b ravúrou . ktorej 
však nechýba silný e mocioná lny náboj a ku l
tivované herectvo. G loria Scalchi (Calbo) pa
t rf dnes medzi abso i(Hnu špičk u v odbore 
mezzosopránovej ko lo ratúry. Basista Michele 
Pcrtus i (Mobamed) a te norista Ramon Vargas 
(Erisso) tiež svojimi výko nmi neostali n ič 

dlžn í. 
Aby som bol so svojimi dojmami z Pesara 

úpln ý. ne môžem vy necha! ani koncert ;írii 
z Rossiniho opier , kde vyst(•pilo dcviii vybra
ných úča~t n fkov Accadc mic Rossiniany (žiaL 
nezúča;tn il sa jej nik zo Slovenska) so sprie
vodom klavíra . Do pamiiti sa vpísali najmii 
mená 1uských mezzo~opranist ie k Svetlany Si
dorovej a Iriny Romišcvskcj, ako i ame rické
ho tenoristu Bruca Fowlera. Druhým dra malurgick)•m objavom Pasara 

' 93 bol Mohamed ll. Dielo. charak terizované PAVEL UNGER 

Reneé Flemlng sa zaskl'ela l' titulnej role Arm idy l' romomennej opere 

V ch ro no lógii novovekej rossiniovskej re
nesancie, kto rá začala ro ku 1949 uvedením 
Obl ie hania Koryntu , patrí Arm ide hneď dru
hé miesto v poradí. Roku 1952 sa o jej ožive
nie vo Florencii zaslúžil dirigent Tullio Sera
fin a Maria Callas, interprctujúca tituln'ú ro
lu . Dielo vzniklo na základe zmluvy s impre
~áriom Barbajom p re Neapol a bolo jedno u 
zo ~ tyroch premié r skladatefových opie r 

v priebehu jediného ro ku 18 17. Rossini ne
ko mponoval Armidu s veľkým nadšením; 
pred ním sa už tej istej témy zhostilo vi acero 
a utorov a napokon , ani fant astickosť príbehu 
mu nebola prfl i~ po chuti . Výsledok však bo l 
nie len zaujímavý, ale v mno hom uni kátny. 
Badať v 1io m zmeny v štruktúre (niektoré árie 
sú vsadené do rozsiahlejších plôch), zvlášt
nosťou je jediná ženská postava (pô vodne ex-

Cečilia Gasdia ako Anna a Michele Pertusi l' roli Mohameda l' opere-Mohamed U. 

• 
SOPRONI VERDI V .JASKYNI 
úNNEPI 
HE TEK 

Prvé. čo mi pritiahlo zrak vo fes
tiva lovej kance lá rii v maďarskom 

Soprone, boli noviny ~o silueto u 
Bratislavské ho hradu na titul
nej ~trane. Vytlači l i ich v nemčine, 

ako ~poločný turisticko-propagač
ný magaz ín trojuho ln íka ~u~cdia-

i hľadisko vtesnané medzi mohu t
né skalnaté ste ny a stÍpy, a kusticky 
nemá chybu a o jed inečnej at mo
sfé re ani ne hovorím. V rámci toh
toročných ~lávnostných hier sa tu 
odohra la séria pred~tavení Verdi
ho Trubadllra (O pera zo Szegedu), 
Mozartovej Čarovnej flauty (Buda
pešt'), muzikálu J esus C hrist us Su
perstar (Rockové di vadlo) a Verdi
ho Simona Boccancgru (Státna ma
ďarská opera Kluž). 

Scéna z Verdiho opery Simon Boccanegra l' šopronskom jask)nnom divadle 
S nímka archíl' autora 

cich regiónov Burgenla ndu . kraja 
Gyôr-Mošon-Sopro n· a Bratislavy . 
l to je jedna z fo riem pripomenu
tia . ako b lízko mlÍ me k sebe. ako 
tesne. pri dobre j vô li . môžeme 
spol upracovať aj na po li kultúry. 

Do Soprona . presne jšie. cšté kú
sok bližšie. k pobrežiu Ncziderské
ho jaze ra ma prilákali predstavenia 
tamojších fe,tiva lovýeh týždňov . 

Po núkajú atrakciu prinajmenšom 
c uró p,keho rozme ru - operné ve
čery v ja~kynnom divad le . Pod
zemný kamenný teáter má javi~l-o 

Verdiho die lo teda priniesla 
v Rumunsku žijúca a pôsobiaca 
maďarská menšina. Sídlom ich 
o perného diania je Kluž, mesto 
dvoch ope rn ých d9mov. Popri ma
ďarskej . ktorá sa pý~i 200-ročnou 
tradíciou, tu , samozrejme, pracuje 
i R umunská ope ra . tá mimocho
dom host'ovala na BI-IS ro ku 1976. 
V Kluži vyrástlo veľa známych 
umelcov, no naj mii v posledn ých 
rokoch. b tc i L dôvodov ťažkého ži
vobytia . viacer í z maďarských só

li ~ tov prešli do Budape~t i. Úbyto!-

kvali tných síl sa prejavil i v privc
zcnom predstavení. 

l nscenácia maďa rského hosťuj ú
echo režiséra Andrása Kíirthyho sa 
bez problé mov adaptova la do jas
kynného interiéru a tvo rila pô~obi

v)• výtvarný rámec. Išlo o poňatie 
klasické , s vkusne ara nžovanými 
masovými výjavmi. dolade né wie
le ním. Me nej už presvedči lo he
recké a výrazové stvá rne nie po
stáv, poňatých sta romil ne a ~ t a tic

ky. Hoci orchester klužskej o pe ry 
zne l po me rne čbto a d isciplinova
ne, hudobnému naštudovaniu Bélu 
Haryho chýbal zmysel pre verdiov
skú výrazov(• líniu . dramatické 
gradácie a lyrické uvoľnenia. Pre
važne rýchle tempá neboli vždy na 
mieste a oberali najpôsobivejšie 
scé ny (duet A 111die a Simuna) 
o emotívnosť i expresivi tu . 

Jediným hosťom sólistického sú
boru bol náš basista J á n Galia 
(Fiesco), kto rý dominoval fa reb
ným tóno m najmli v strednej po lo
he. Na so líd ne technické zázemie 
sa môže spoľahnúť výrazovo a he
recky mo notónna Erzsébet B. Kon
rádová ako Amelia, Ká roly Ban

csov (Boccanegra) sa ~vojím ly
rickým barytó no m uplat nil skôr 
vo vyššej polo he partu . Predsta
viteľ Gabriela Domokos Kiss po
chádzal z rod u comprimariov, no 
Péter Hercz bo l farebne pô~obivým 
Paolo m. 

Nevie m, na akej e ko no mickej 
báze fungujll šopro nské slávnosti . 
Pri viičšej reklame a kvalitnejšej 
ponuke by moh li ľahko prekroči l 
loká lny význam . Predurčuje ich 
k to mu vhodná lo kalita a predovše
tým mimo riadna atrakt ívno~( ja~

kynncj di vadelnej ~cé ny. 

PAVEL UNGER 

Snímka archíl' autora 

PREŠOVSKÁ ČAROVNÁ FLAUTA 
V RAKÚSKOM .WELSE 

Premiéru Mozartovej rozprávkovej opery Čarovná flauta na scéne DJZ 
v Prešove recenzov,ala Dita Marenčinová v HŽ č. ll . S dvojmesačným odstu
pom od prešovského uvedenia uskutočnili sa tri predstavenia 23.-25. 7. t.r. 
v hornorakúskom Welse. Prešovčania, ktori sa na tomto rakllsko-sloven
skom projekte podieľali zborom, orchestrom, deviatimi sólistami , dirigen
tom Júliusom Selčanom a zbormaj strom Ivanom Pacanovským potvrdili , že 
v súčasnosti predstal'ujll európsky umelecký a interpretačný štandard. Slol'á 
uznania sa im dostali od tamojšej umeleckej kritiky i od kultúrneho atašé 
slovenského vel'vyslanectl'a vo Viedni p. Dr. Petra Volku , ktorý sa spolu 
s manželkou zúčastnil na jednom predstavení. 
, Toto expe rime ntálne pred vedenie Čarovnej flau ty s videoprojekciou, 
elektronickou scén ickou hudbou , modernou scéno u s dvoma kovovými 
konštrukciami so spúšťaj úcimi sa,žai(Jziami a výtva rne moderne riešeným 
Sarstrovým ·chrá mo m múd rosti , sa. i v B.a~úsku stre tlo so širokou škálo u 
názorov a hodnotení. V ko nfro ntácii oboch predvedení (obsadenie až na 
dve zmeny zosta lo nezme nené) treba objek'tív ne konštatoval, že práve pre 
tli to supe rtechnickú inscenáci u poskyl,ova la Vcl'kú scéna DJZ ovefa viičšic 
priestorové a javiskovo-technické p'odmienk y. Najväčším problé mom 
vo We lse . na klasicko m javisku , podobnom v našich kultúrnych domoch 
v okre~ných mestách, bola nízka llrovei\ javiskovej, zvukovej a osvetľova
cej techniky, ktorú v Prešove zabezpečova li pŕofes ionálni technickí pracov
n íci DJ Z. Podarilo sa im skÍbiť tcchnickll ná ročnosť inscenácie ta k, a by ne
rušila dej ovú a hudobnú strá nku . Vo Welse bolo l'Cľa. rušivých momentov, 
ktoré znížili celkol'ý dojem z inscenácie. Domáci divák sa však podobne ako 
náš nechal strhnúť , nadchnút', prekvapil', ohúri ť či sk l amať netrad ičnou re
alizácio u Čarovnej flauty. 

Orchester DJZ na spiatočnej ceste uskutočnil ešte jeden samostatný kon
cert v dolnorakúskej dedinke Piirbach. 

Dedinka, ktorá má iba 280 obyvateľov, má profesio nálne divad lo., Wald-
viert ler Hoftheater" . D ivade lná sála s kapacitou 170 miest je prestava ná 
zo starého sedliackeho dvora . Prekvapilo mís , že už siedmy rok tu prebie ha 
trojmesačný festi val, kde sa každý večer hrá. Ťažisko spočíva v uvádzaní 
dramatických d ie l, kabaretov, a le aj jazzových koncertov. Po prvý raz bol 
do programu za raden ý orchestrálny ko ncert . 

Orchester DJ Z pod taktovkou svojho ume leckého vedúceho J úliusa Sei
čana sa prezentoval dramaturgiou predstavujllcou žánre je ho umelecké ho 
pôsoben ia . Predniesli úryvky z o pier G. Rossiniho , Pic t1·a Mascagniho, 
Kve tinový valčík z baletu Lusk áčík P. l. Čajkovského a skladby d ynastie 
Straussovcov. Účinkovan ie v tejto malej dedinke do kumentova lo pestrost' 
a mnohotvárnosť rakúskeho kult úrne ho života aj v le tných mesiacoch, kto
ré sa u nás v oveľa viičších me~tách stäle ozn ačuj(• ako uho rková sezóna. 

IRENA MEDŇANSKÁ 



ZO ZAHRANIČIA 

V tomto roku akoby sa roztrhlo ,.vrece'" s po~~ululml pre sloftullé hudobné teleú úanko
l'ať na koneertoeh ~ J aponsku. Nldsk6r sa z krajiny "YCWd~lkelao slnka vntlla Slo~enská 
Olharmónla s dirigentom Ondrejom Lenárdoa. po Dej to llol mladý ambiciózny komorný 
ordtester Mladf bratislankf sólisti pod vedenfBI Jlndffclut Puderu. A do tretice 18. mlija 
sa z koncertného turné po Japonsku vntllo - MoJZIHO'O kl'arteto. A hoci oilleh náwatu už 
uplynulo nlekofko mesiaco,·, Ich dojmy a úiltky sil dnes uftlte a_,du noju cestu k ~ltate
ro ... i. 

Japonsko- krajina obrovských protikladov. 
História sa tu snúbi so súčasnosl'ou, krehká 
krása tradície kráča ruka v ruke s najzložitej
ší mi technickými vymoženosl'ami. Bolo to va
še prvé stretnutie s Japonskom? 
Stanislav Mucha: , 
Bola to naša prvá cesta do Japon~ka a ~t rávili 
~mc tam skoro 3 týžd ne. počas ktorých sme 
odohra li Y koncertov. Na prvý pohl'ad sa zd{r . 
že to nic je vcl'a. ale v tomto relatívne krát
korn ča'c ~mc na~kúša l i a uvied li celkom 16 
~kl adicb . pričom sme spolupracova li ~ viace
rými japon>kými sólistami . 
Ján Slávik: 
V tomtó n;íročnom programe sa strieda li kla
vírne lri;í J . llaydna . L. van Beethovena aJ . 
Brahrm a ~klavírnymi kvartclami W. A. Mo
zan a . J . Brahmsa a klavírnymi kvi ntetami 
A. Ovol·;í ka. R. Schumanna. C. Francka 
a D. Šo~takoviča. Uvied li sme .tiež kla ri ncto
vé kvinteto J . Brahm~a. a samozrej me. ~mc 
rnali priestor aj pre ~ l áčik ové kvanctá 
J . l laydna . W. A . Mozarta . F. Schubc n a. 
A. Ovoh:íka a L. J a náčka. z k10rých boli zosta
vené dva ~amostalné programy koncenov. 
Ž.ia l'. nepodarilo sa nám do programu kon
cenného lllrné presadiť na prvý raz diela slo
ve nských sklada lcl'ov. nakol'ko japonská 
agentúra predložila, ~'o je ,konkrétne reper
toárové požiadavky. IW1i sme však veľmi ra
di . že na samoslat ných koncertoch ~ l áčikové
ho kvarteta sme mohli pre vcl'ký ohlas u pub
lika tri razy prid;ívat' . A tak srne si aspor1 pre 
túto príležitost' pripravi li Musicu Slovacu od 
Ilju Zeljenku . ktorú Japonci najmii pri sólo
vých vstupoch pri mária Stanislava Muchu po
čú vali úplne bez dychu. Pridávali sme i ľudo
vo ladené >k ladbičky Alexand ra Moyzesa -
Štyria hudci. Keďže v~ctky uvedené ,kladby 
sa publiku páčili . dúfame. že v bud(rcno>ti sa 
nám podarí do koncertného turné zakompo
novať i , lovemkú tvo rbu. 
Stlmislav Mucha: 
Präcc sme mali teda do,ť . Musím v~ak pove
dať . že vďaka príslovečnej japonskej i)rcsnos
ti a precíznosti v o rganizácii na jednej >trane 
a skromnosti a láskavosti na strane druhej 
sme si zo zájazdu aj pri celkovej za ťaženosti 

odniesli i veľa krásnych zážitkov. Dúfam . že 
sa nám v kriílkom ča>e podarí do Japonska 
vrálit'. 
l:to vám sprostredkoval túto cestu? 
.Ján Slávik: 

Cestu nám >pro~trcdkoval pán Jozef Dvof<ík. 
ktorý b)'va v Bratislave a ktor)' dlhé roky pô
~obi l v ~ym fonickom orchestri v o~ak c. kde 
hol dobrým pri alcl'om pána Namuru. Pán Na
mura je >poluvlastníkom umeleckej agentúry 
J&J Concert Agency. pre ktorú 1ak10 z í~kal 
konlakl na Slovcrl!-.ko . 
Na adresu koncertných Slil v Japonsku som už 
počula vel' a ch,•ály. Aké sú vaše skírsenosti '? 
Ján Slá\•ik: 
Áno. boli ' mc príj emne prekvapení. A mu
' ím doda i. že vždy. keď sme prcch;ídza li oko
lo nickiOrej konce rtnej sály. p . Nan111ra núrn 
ukazova l: .. No. tak toto je lá menšia 'ála". 
Keď ' mc po1om vošli dovnútra zi" ili ' mc. že 
kapacila >ály ~a vo viič~inc prípadov pohybo
vala od 400 do 1000 po,l uch áčov. pričom 

prednes komorných skladieb sa do auditória 
nic,ol v plnej ~i lc a zvukovej krúsc . No a k na
šej spokojnosli . ako i k ' pokojno"i organ i
zä torov. boli >á ly viacknít vypredané alebo 
z 2/3 zaplnené. 
Z vašich slov vyplýva, že ste spolupracovali 
s viacerými japonskými sólistami. 
J án Slávik: 
Z tohto prvého koncertného turné ' mc mali 
dojem. že v Japonsku sú iba samé klaviris!ky. 
nakol'ko s nami spo luúči nkovali len japonské 
klaviristky. Ale samozrejme. že majú aj dal
ších vynikajúcich ~ól i~ tov. ajviac na nás za
pôsobi l kla rinctisla z osackej filharmónie 
a klaviristka Chi roko Nimi . ktorá na naše vcl'
ké prekvapenie vede la výborne po rnad'arsky. 
Takže náš sckundista František Tórók sa 
s iíou dobre porozpráva l. Chiroko imi štu
dovala piit' rokov v Budapešti u Zoltána 
Kocsissa a teraz pôsobí v Moskve. Na našu 
otázku .. čo ju k tomu vedie" odpovedala . že 
ju zauj íma slovanský repe rtoár. a preto ho 
tam študuje. 
A čo vás v Japonsku najviac upútalo, prekva
pi lo alebo fascinovalo? 
Stanislav Mucha: 
Pre nás. ako snáď pre každého Európana , 
ktorý zaví la po prvý raz do týchto ďalekých 

končín , bol fa s<;inujúci už samotný kontakt 
s krajinou obrovskej histórie vyža ruj(rcej 
zvlášt ne čaro. Navštívili srne staré cisárske 
historické mesto ara a tiež Kyoto, kde sme 
si prezreli ich krásne chrámy a stavby naz}·va
júcc sa .. tcmpl". ktoré oscilujú medzi klášto
rom. obyd lím a obradným miestom. Mň<~ 
osobne však za ujala. da lo by sa povedal. tá· 

naj~úéa,ncj~i a ~úča,no~i . To. ako (haka vó
bec vvzcr;í a ako je vvbudovan{r. 13oli >lllc fas
cinov-aní 1)'111: ic 'o"; ka je\) budovan ;i aj pod 
zemou. do hlhky nickol'k)ch po,chodí. S iró
niou ' mc hovori li o l orn . že Japonci ;a~c raz 
predbehli do bu a zabezpečili "' proli škodli
vému pó~obeniu ,(ncčr~ých l účov a oztínových 
dier. 
Zdá sa, že ste si z Osaky doniesli vcl'a dojmov 
- architektúra, história, tradícia i súčasnost'. 

Priestoru máme však málo, ·a tak ešte jedna 
t radičná otázka na záver. J>odelítc sa s nami 
o nejakú veselú príhodu, č i nevšedný zážitok? 
Ján Slávik: 

Keď sme hrali v Kyotc jeden zo samostatných 
kvartctov)'ch koncertov. dolaďoval ~ i núš vio
li ~ta Alexander Lakatoš počas koncertu woj u 
violu. Pravdepodobne mal v rukách priveľa 
sily a ulomil si hlavičku na kolíku spodnej .. c .. 
struny. Rozrn ýšl'ali sme. ako to opraviť . Na
štastie struna do konca konce rtu vydrža
la a ladenie iba mierne kolísalo. Spomenul i 
~mc to hneď p. Namurov i. Už počas koncertu 
p. Narnura neleni l a za telefonoval svojmu 
priatcl'ovi nástrojárovi. Hneď po koncerte 
nás k nemu zaviezol a pán Nacda vel'mi 
ochotne zača l nášmu violistovi opravovať vio
lu. Keď zistil. že aj ostatné kolíky drhnú tak. 
že sa nedajú poriadne točiť . vše tky namastil, 
povymieňal a prispôsobi l i kobylku. aby viola 
mala krajšf zvuk . Celú ju doslova .,vypulíro
val". Pán Macda, okrem toho , že je majstrom 
husliarom, kto rý sa na nástroj pozerá z profe
sionálneho hľadiska ako na znejúce drevo, je 
aj huslistom a pôsobí v amatérskom komor
nom orchestri . Príjemne sme i u neho pase
deli a na naše milé prekvapenie, nakoľko sme 
mu boli asi sympatickí, vyšiel na prvé poscho
die svojho súkromného domčeka a doniesol 
dvojo huslí od Pietra a Andreu Guarncriho 

Už vyše pol s toroči a S<l pravidelne v le tných mesiacoch kona
jú v malebnom švajč iarskom meste L u ze r n Medzinárodné 
hudobné týždne , ktoré sústreďujú okolo seba prominentných 
hudobníkov z celého sveta. Každoročne sú venované jubilujú
cim osobnostiam - tohto le ta to bol P. l . Čajkovsk ij (sté výročie 
úmrtia), Sergej Rachman inov (50. výročie úmrtia) a hudobnej 
tvorbe Alfréda Šnitkcho. popredného predstavite ľa ruskej 
hudby. žijúceho v Nemecku. 

Za 55-ročnú existenciu sa festival rozrástol z bežných hudob
ných produkci í , v ktorých svoje miesto mala koncertná hudba 
v sále a v chráme. na podujatie s rozmanitým hudobným zame
raním sledujúcim svoj ho ad resáta od dctskčho pos l ucháča až 
po náročného vnímatcľa najvyšš ích umeleckých hodnôt hudby. 
Ku koncertom časom pribudlo divadlo - opera a balet - ume
lecké pásma poézie a prózy s hudbou, matiné zo súčasnej hud
by. fo lk lór. ale tiež aj fes tival hudobníkov- amatérov, kde od 
žiakov umeleckých škôl. až po ich pedagógov a dospelých hu
dobníkov- amatérov, sa hra lo, spievalo, muzicírovalo aj vo 
voľnom priestranstve mesta. 

ceho v Nemecku Valery Panova. Balet v troch častiach na hud
bu Šnitkeho skladieb- Gogo l- Suita ( 1980). Koncert pre klavír 
a s láčikový orchester ( 1979) a hudbu z bale tu LABIRYNT 
(1971) - je v podstate stále aktuálna téma: č lovek hľadá seba 
a svoje väzby k zemi a ľuds t vu. Po kiaľ v Gogol - Suite (na Go
goľov námet) ide o grotesku s úsmevom. ale aj iró niou naplne
né hudobné tvary (známe Šni tkcho parafrázy) cit livo vyjadrené 
akčným choreografickým záme rom, v ďalších dvoch čast iach 
hľadá autor zmysel ľudskej podstaty v labyrinte hrôz a nedoro
zumení. Umelecká výpoveď bola prija tá s vcl'kým porozume
ním publika za osobnej \ÍČast i autora a jeho manželky. 

- z roku 1740 a 1760. Jedny mali v prepočt e na 
naše koruny hodnotu asi IO miliónov korún 
a kú pil ich na aukci i_ v Lond)'nc. Jedny h_uslc 
dosial do ruky primárius. druhé sckundrsta. 
no a ja spolu s violistom ~mc dostali majstrov
ské nástroje od ta lianskeho majstra Rinalda. 
R)'chlo sme zbehli do mikrobusu pre noty 
Dvorúkových ypi'íš a tri z nich srne zahrali. 
Maj, tcr huslia r bol vcl'mi dojatý a naše milé 
posedenie sa skonči l o asi wk o druhej hoclinc 
v noci keď sme si poscdcli pri fl'aškc whisky. · 
Ak sa vrálirnc do Osaky. určite neobídeme 
jeho prekrásnu dielňu . Bol to naozaj nevšed
ný zážitok. veď pri súčasných ~~mcr~ch 
a možnostiach na Slovensku , sr nasr huslrstr 
urči lc tak rýchlo na guarncrovkách nezahraj ú 
a určite nic na vlast ných. 

Pripravila ALENA ČIERNA 
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Môj päťdňový pobyt v Luzerne mi umožnil vniknúť do tejto 
príjemnej umeleckej atmosféry a získať niekoľko vzácnych 
ume leckých zážitkov, hlavne pri stretnutí s tvorbou Alfréda 
Šnitkeho. V cykle koncertov Musica nova bol práve prvý kon
cert venovaný tvorbe tohto autora . V dopoludr1ajšom matiné 
(21. 8.) uviedlo Tale kvarteto zo Švédska Sláčikové kvarteto č. 
2 (1980), sk l adatcľova manželka Irina - vynikajúca klaviristka 
a interpretka jeho diel - zahrala Sonátu pre klavír č. 2 (1990). 
Klav írne kvinte to z rokov 1972- 76 patrilo k ich spoločnému vy
stúpeniu. Uvedené diela profiluj ú súčasnú tvorbu sk l adateľa , 
vychádzajú z atonálncho základu, uprcdno tňuj(r tónové výra
zové polari ty, niekedy ~mcruj úce až za prah tónovej únosnosti 
(Klavírna sonáta). Prevažuje mozaika nálad melanchólie 
a tlmivých tónov s disonantnou dynamickou razantnosťou , vy
tvárajúcou hran iči ac;u bázu autorových sugestívnych výpovedí. 
V kontrastno ti plôch a v účinnom pôsobení výrazových hu
dobných prostriedkov vlastne spoč íva Šnitkeho tvorivé maj
strovstvo, ktorý cit livo vníma okolitý sveta a s vnútorným 

Česká hudba má v existencii luzcrnského festivalu n iekoľko
ročnú tradíciu o čom svedčí aj počet interpretov na doterajších 
ročníkoch , ale hlavne pôsobenie Rafaela Kubclíka, kto rý 
v rámci uplynulých ročníkov uvádzal tvorbu Smetanu, Dvofá
ka, Jan áčka . Mahlera. Preto aj v poradí 4. symfonický koncert 
(2 1. 8.) patril veľkolepej Sabat Mater Antonína Dvoráka pod 
taktovkou jubilujúceho sedemdesiatnika Wolfganga Sawalis
cha. Švajč i arsky festivalový orchester s luze rnským Festi valo
vým speváckym zborom a sólistami Luciou Poppovou, juho
slovankou Marianou Lipovšekovou, našim Petrom Dvorským 
a nemeckým basistom René Pape 'sú tredi li pozornosť na vnú
tornú hfbku meditatívneho stvárnenia diela vo vyrovnanom 
a kantabi lnc prec ítcnom prejave. Interpretáciu ozvláštnilo 
umelecky pôsobivé kvarteto sólistov. 

Irina Šnitke a autor po uvedení jeho klavírnej sonáty lnterna
clonale Muslkfestwochen Luzern Snímka P. Ketterer 

zanie tením reaguj e na ,viizby s rodnou zemou, aby jej korene 
niesol v sebe ďalej k všcľudským životným hodnotám. Bolo to 
poznať aj v premiérovom uvede ní baletu Labyrint v Mestskom 
divadle (23. 8.), ktorý ako " Hommage á Alfred Schnittke" bol 
dielom mladého choreografa Thorstcna Kreissiga a Rusa žijú-

Iným vzácnym umeleckým večerom bol koncert Ruského ná
rodného orchestra (vznikol 1990) pod vedením mladého diri
genta a klaviristu Michaila Ple tnjcva s huslistom Fra r~kom 
Petrom Z immermannom. Romantický repertoár (Čaj kovskij 
Rómeo a Júlia, Dvorák Husľový koncert a mol, Rimskij - Kor
sa kov Šchcrezáda) nám odhalil dosiaľ nepoznané interpretačné 
poňatie ruskej hudby, kde dynamický rozmer a tempo boli 
v plnosti zvuku posvätc né výrazovému tva ru diela vo veľkých 
farebných kontrastných plochách. 

Pozornosť si zaslúži aj koncert švajčiarskeho komorné ho or
chestra Collegium musicum Z urich pod vedením Paula Sachcra 
v cykle Serenády. Okrem Mozarta osviežením bolo uvedenie 
Serenády Benj amina Brittcna pre tenor, lesný roh a sláčiky, 
op. 31. Tu sa zaskvel tenorista Maldwyn Davies v delikátne 
prccítcnom podaní. 

Krátky pohľad na n i e koľko hudobných podujatí festivalu, 

ktorý trval od 14. augusta do 8. septembra 1993 , nevystihuje 
bohatú atmosféru umeleckých podujatí, ktoré tu denne žijú. 
Naviac počas festivalu prebiehali v budove luzcrnského kon
zervatória aj medzinárodné interpretačné kurzy. 

Ešte jeden fak t upútal moju pozornosť: návštevníci hudob
ných podujatí mali si možno ť počas prestávok zakúpiť CD 
platne, partitúry, ako aj knižné publikácie o práve uvá<:lzan)'ch 
autoroch a ich hudbe (Dvorák dokonca v češtine). Táto poho
tovosť organizátorov je u nás ešte málo rozšírená služba ume
niu a najmä jeho vnímatcl'ovi. 

Luzern žije hudbou. Dô kazom toho sú nielen denné a večer
né koncerty. Festival hudobníkov - amatérov bol ukončený 
v nedeŕu večer (2i. 8.) v nádražncj hale , ktorú zaplnili všetci l'"'\ 
nadšenci hudby. Hrali a spievali z kôpky nôt, ktoré pohotove · \ 
pripravili organizátori pre všetkých čo majú radi hudbu, ale aj 
pre tých, ktorí práve do Luzernu pricestovali . Toto spontánne 
muzicfrovanie bolo fascinujúce - ako celé mesto a jeho festival. 

EVA MICHALOV Á 
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6. október 
SND Bratislava - BHS - ND Praha - Man n. 

R . Wag ner: Malý pán Fricdman n . balet 
( l 9 .OO) 

Koncertné štúdio SRo - BHS - P. l. Čaj kov
sk ij . S . Rachma ninov. A. Parsch: SOS R . 
A. Brownridgc. k l. (VB). J . Zcrhauov<Í. 
Ľ. Lud ha . J . Gali a . d r . N. Strimple (USA) 
( 19.30) 

ŠD Košice - Štúdio Smer - S. Prokofiev: Pe te r 
a Vlk ( 10 .00). 

7. októ ber 
SND Bratislava - C. Monteve rdi : Ko runo vil

c ia Poppey ( 19 .00) 

Koncer tná sieň SF - BHS - J azzový koncert 
Ch . Mari ano (USA) . E. ·cameron (USA). 
J . Ga1d ncr (USA). W . Darli ng (USA). 
J. Dodo Šošoka ( 19.30) 

ŠF Košice - Otvárací ko nce rt 25. sezóny 
( 19.00) 
R . Strauss. P. l. Čaj kovsk ij: di r . V . Fcdo
tov lRusko). R . Baborák . lcsný roh (ČR). 
D . Kosmačov . klavír (Rusko) 

8. oktúber 
SND Bratislava - P. l. Čajkovsk ij: Eugen 

O ncgin ( 19.00) 

Moyzcsova sie!\ SF - B HS - Vok{l ln y recitál 
( 17.00) 
P. Vo tlc~ t ad . barytó n (Nó rsko) . S. Hj csc t . 
klav ír (Nó rsko): Schubert. Schumann , 
Gricg. Ra vc l. Barbc r . Ragnstrom 

Koncertná sicií SF - S KO. B. Wa rchal. J . 
Podhoranský. ve l; L. Burlas. V. Kubička . 
P. l. Čajkovsk ij ( 19.30 ) 

ŠD Koš ice - M. Koŕínck : Ako išlo vajec na 
v<t ndrovku (ve rejná ge n. ) (l{l. OO) 
L. De li bes: Coppé lia. ba le t ( 19.00) , 

9. október 
SND Bratislava - Ľudia a čas, bale t (19.00) 
Dvorana VŠMU - BHS - Ko nce rt z tvorby 

mlad ých sklada tcl"ov ( l(l.JO) 
M. Čorcj. M. Pi ače k. K. Scidmann 

Zrkadlová sieií Primaciálneho paláca - P. Hin
dc mith . P. Malovcc. E. Krák . E. H . Gricg; 
Mladí brat islavskí sóli st i. dir. O. Šaray 
( 17.00) 

Moyzesova sieň SF - BH S - Ensemble Cle
meni J ancquin (Franc .) D . Vissc, ko nt ra
te no r , B. Botcr f. te nor. P. d e (,.os Los Co
bos. te no r F. Fauchc. barytón . E. Bclocg, 
lutna (19.30) 

ŠD ~ošlce - M. Koi·ínc k: Ako išlo vajec na 
vandrovk u ( 10.30) (vere jn{! gcncr<Ílka) 

IO. október 
Zichyho palác - BH S - L. Slov<Ík, B . Urba

nec. D . Martinče k: F. Poul. R . Gašpar ík. 
R . Spindlc r . A. Sau bcrc rov<Í, J. Slávik , 
Kva rte to SN D ( 10.30) 

Zrkadlová 's ieň J>rimac. paláca - BHS - H u~
ľový rccit il l - Pe te r Michalica . T . Gaill, 
klavír; D . Milhaud. E. Satie. F. Lehár . 
G. Donizctti. E . Suchoň ( 10.30 ) 

Vel'ký evanje lický kostol - BHS - O rganový 
recitál - Ph . Lefcb vrc (Franc.) 
O. Mcssiacn , C. Franck·. M . Dupré. M. 
Duruflé ( 16.00) 

D. K. Dúbravka - BH S - Torzo Dance Com
pany, tan . skup. VŠMU ( 19.00) 

Koncertná s ieň SF - BHS - S . Prokofiev. 
F . C hopin , M. Ravel; Symfonický orch. 
FOK Praha , dir. T . Strugala (PI. ). M . Piv
ka . klavír ( 19.30) 

ŠD Košice - M. Koflnck : Ako išlo vajce na 
va ndrovk u l . premiéra ( IA.30) 

ll . október 
Moyzcsova sieň SF - BHS, T IJI - K . Pelech , 

gitara (PI.) , D ychové kvinteto Akadémia 
(MR). ( 17. 00) 

Koncertná sieň SF - BHS - R. Strauss , P. l. 
Čaj kovskij ( 19.30) · 
ŠF Košice , di r. V. Fcdotov ( Rusko). R . 
Baborák . lesný roh (ČR) , D . Kosmačev , 
klavír (ČR) 

ŠD Košice - M. Kofínek : Ako išlo vajec na 
va ndrovku ( l(l.OO) ' 

12. oktúber 
SND Bratislava - BH S - G . D onizetti : Do n 

· Pasq uale ( 19.00) 

Moyzesova sieň SF - B HS, T IJI - Safri-Duo , 
marim ba, vibra fón (Dánsko), klavírne duo 
Pažický- Solárik ( 17.00) 

Koncertná sieň SF - BHS - B. Martinu. F. 
Mc ndelsohn-Bartho ldy , M. Haydn ;.Filhar
mónia B. Martinu , Z lín (CR) , d ir . Z. Bí
lek (19.30) 

13. október 
SND Bratislava - V. Patejdl: Snehulienka 

a sed em pre te károv ( 19 .OO) ' 

Koncertné štúdio SRo - BHS - SOSR, Slov. 
ko m . zbo r SĽUK-u d ir. R. Stan kovský, 
E. Lee Ko kko ncn , husle . S. Slatt ebrekk , 
kl av ír (Nórsko) , E . Jcnisová. soprán , J. 
Kund lák , te nor. D . Je nis bas (19.30) 

ŠD Košice - G . Ro ssi ni: Barbier zo Sevilly 
( 19.00) 

14. október 
SND Bratisl.ava - G. Donizctt i: Lucia eli 

Lammc rmoor ( 19.00) 

Koncertná sieň SF - BHS - Wiener Akade
mic ( Rak .), Singvcrrc in der Gese llschaft 
de r Musikfre undc in Wien di r. M . H ascl
bock , M. Hajóssyová, H . Štolfová, H . 
Wilclhabcr, P. Mikuláš: W . A . Mozart, 
J . H aydn , J. N. Humme l ( 19.30) 

l 

ŠD Košice - M. Kofínek: A ko išlo vajce na 
va ndrov k u ( l ().(JO) 

ŠF Košicé - W. A. Mozart , A. Dvofák ; SF. 
dir .• Z. Bílek , D. Rusó.k lavír ( 19.00) 

šÓ Banská Bystrica - O pe rný konce rt ( 19.00) 
š . Babjak , M . Babjak , G . Ovscpian 

IS. október · 
SND Bra tislava - BHS - G. Verdi : Ote llo 

J. premiéra 

Zrkadlová sieň primac. paláca - BHS - Bra
tislavské okte to ( 17 .00) 
W . A . Mozart , J . N. Humme l 

Koncertná sieň SF - Záverečný koncert BHS 
-A. Dvofák , P. l. Čaj kovskij. E. Suchoň ; 
SF. d ir. O. Le nárd , R . O leg, husle (Franc.) 

ŠD Košice - M. Kofínck : A ko išlo vajce na 
vHnd rovku (9 .00 a 11 .00) 

16. október 
SND Bratislava - G. Verd i: O te llo, 2. pre

miéra ( 19.00) 

18. október 
SND Bratislava - G . Verdi : O tello ( 19.00) 
19. október 
SND Bratislava G. Verd i: Sil a osudu ( 19 .00) 

IKONK~ 
. Riaditeľka SlovenskeJ ft1barlaónle 
v Bratislave vypisuje konkun na obg.; 
denie vofnýeh miest v Slovenskom m .. 
harmonickom zbore: 

Tenor (l) 
1. bas (l) 
kontraalt (l) 

Konkurz sa uskut~ní 14. 10. 1993 
o 13.30 h v skú~bni SFZ, Bratisla
va-Reduta, Medená 3. 
. Prihlášky so životopisom priJíma perso
nál. ref. Slovenskej fllharmónl~ 816 Ol 
Bratislava. 

Prihláseným uchádzačom zašleme pOd
. mienky konkunu a notový materiál. 

l 

Priložme ruku 
k dielu 

Slo venský hudobný spo lok K A RM E L 
vyzýva k spolup ráci akt ívnych tvorcov textov 
duchovných piesní , taktiež scenáristov a ti~ 
bre tistov s o rientácio u na náboženskú proble
matiku . O bracia sa i na inte rpre tov - spevá
kov a inštrume nta listov, a ra nžérov, vydava
teľov a spo nzo rov , aby po mo hli naštudovať 
a zverejniť nové sakrálne d ie la. 

Iniciatíva a tvorivosť v oblasti sa králnej 
hud by a po ézie by moh la pozit ívne ovplyvniť 
vývoj ume nia a kultúry vôbec , najmä v súčas
nej dobe, keď masmédiá zaplavujú životný 
priestor bezd ucho u hudbou , videoklipmi , fil 
mami - často na hranic i spoločenskej etiky 
a zd ravého , duševne bohatého vývoja mla
dých ľudí. 

Ak cfti te po tre bu vyjadre nia sa a aktivity 
na tomto po li , obrá ťte sa na adresu : 

Hudobný spo lo k KARMEL 
Fedinova 3/a 
85 1 Ol Bra tislava 
te1. :82 15 91 

Hudobný život 
DYojtýždennfk praYldelne Informuje o hudobnom dlani ·na SloYensku a Y zahranlčf 

Na stránkach Hudobného ilvota nlijdete:. 

e recenzie, správy, glosy, poznámky O' koncertoch, operných a ope
retných predsta't'enhach 11 ostatných hudobných podujatiach e re
cenzie ·aramofónových platní a hudobných publikácií a rozhovory so 
skfadatefml, Interpretmi a d'alifmi -významnými predstaviteľmi na
lej hudobnej kultúry e ~lánky venované popredným zahranl~ným 
osobnostiam z oblasti hudby e reportáže zo zahranl~la. e informá-

Vážení ~ltatclia a spolupracomícl, -~ 

cle a receule o \'ÝZnamných hudobných festivaloch a prehliadkach. 
HUDOBNÝ ŽIVOT sl molno objednať priamo u poltového doru

oova.efa alebo vo Vydavateľstve OBZOR, odbytové oddelenie &sopl.; 
sov, ~pitálska ·ul. JS, 81S 8S Bratislava, alebo priamo v redakcll 
Hudobný iívot, ~pltálska ul. JS, 81S 8S Bratislava. Cena jedného vý; 
tlalku Kčs J,SO, ročné predplatné Kčs 84,-. · 

Evidenčné člslo predplatltera 
platltera sústredeného Inkasa 

Iste ste svedkami 'sú~asného pohybu v ob
lasti vydávania kníh a časopisov, ako aj 
rôznych ekonomických tlakov a koncep
cií na Ich vy~ávanie. Jedným zo zá.klad
ných nedostatkov kultúrnych ~asoplsov 
je ich distribúcia cestou PNS a Ich novi: 
nových stánkov. Preto Vám, vfiienf i!ltate
lla, odporúi!ame zabezpe~iť si formou 
trvalého.abonentného odberu pravidelné 
dodávanie ~asoplsu domo,. alebo na Va~e 
pracoviská. Takto dostanete nái ~asopis 
pravidelne a v~as a svojim pravidelným 
odberotn· prlspejete aj k stabilite pri jeho 
rozllrovanf. 

ObfedMvka liKe v· pred platnom 

REDAKCIA 
HUDOBNÝ 
ŽIVOT 

Staňte sa praÝidelným predplatiteľom 
JIUDOBNÉHO ŽIVOTA.· Sta~f vyplniť 
objednávku a zaslať ju .na uvedenú adr~ 
su. 

Redakcia 

C..oD11 VÝtl. 

HUDOaNÝ 
ŽIVOT 

O.tum Kat. tísto 

4 2 1 5 6 

Meno a priezvisko ................. ,. .............................................................. . 

ulica .................... ............................ ....................................................... . 

čl s lo ................... posch ........................ .... čl s lo bytu ...................... .. .. 

- PSC 

l l l polt. 

Dátum ................................................. . podpi• ...... .... ............ ..... . 

Spitálska ul. 35 

815 85 Bratislava 

HUDOBNÝ ŽIVOT- dvojtýždennl}L Vychádza vo Vydavatel'stve OBZOR, n. p., ~pltálska 35,815 85 Bratislava. Sérredaktor: PaedDr. Marián Jur í k. Redakcia: Lýdia Dohn a lová, Martina H anze lová, technický' 
redaktor: Stanlsla'l' Ze m án e k. Adresa redakcie: ~pltálska 35, 815 85 Bratislava, tel. 36 83 06, 36 U 51-5, rax: 49 03 95. Tla~ la: Nitrianske tlačiarne, š. p., 949 Ol Nitra. Rodl~e Poštová novlnová slui ba, objednáv·· 
ky prijíma Wdá pošta a doru~ovater. Objednávky ~o zahranl~la vybavuje PNS- Ústredná expedícia a dovoz tla~e, Martanovl~ova 25, 813 81 Bratislava. Polročné predplatné 42,- Sk. Neobjednané rukopisy sa nevraCliJú .. 
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