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FES'I~VAL 
Dvadsiaty deviaty ročnik Bratisla v

skjch hudobnjch slávnosti je za nami. 
Každoročne po nich nasledujú hodnote
nia, úvahy ... Aj my, na stránkach nášho 
časopisu venujeme nášmu festivalu maxi
málnu pozornosť z pera viacerj ch auto
rov. Mys/fm si, že je to správne, keď viace
r! autori prinesú individuálne, pluralitné 
názory na hodnotenie jednotlivosti i cel
ku. Druhá vec je, či si z toho, čo sa naplše 
zodpovedn/ pracovn/ci festivalu niečo aj 
osvoja. 

Kto si pamätá všetky doterajšie ročnlky 
a bol pri nich, zisti, že náš festival mal ke
dysi inú úroveň ako dnes, pričom peniaz
mi nikdy neoplý va/ nazbyt. Pri serióznej 
a sebakritickej úvahe, sa nev~hneme ani 
zisteniu, ie koncepcia našich "slávnosti" 
ustrnula, že na rozdiel od iných umelecko
-kultúrnych aktivit, nereaguje na zmeny 
a podnety súčasnosti a udalosti okolitého 
hudobného sveta. Béhaesky sú t vrdohlavo 
uzavreté do seba, sú šťastné, že sa nako
niec vždy uskutočnia a " dobre" dopad
nú ... 

Pozrime sa 11a náš festinii aj z druhej 
strany. Je totiž unikátom, že pred medzi
národnj m festivalom, ktorj nás, naše Slo
vensko, má reprezentovať pred svetom sa 
uskutočnia Dni J . L. Bellu, čim sa nazna
či, že Bella do medzinárodného kontextu 
našich "slávnosti" sa nehodf, hoci jeho 
tvorba hovori o niečom inom, v závere 
"slávnosti" dostaneme pozvánku na " oj e
dinelú udalosť tohtoročnej koncertnej se
zóny " do Reduty, mesiac pred festivalom 
sa hl'adá tenorista do talmu zeme podkar
patskej ... etc. 

Udalosti by mali prinášať aj - hoci nie
len - BHS. Keď sa začala t voril' koncepcia 
nášho festivalu, tak voľba jeho názvu ne
bola 11áhodná, ale úmyselná, dúfali sme, ie 
tieto dva tjždne budú naozaj hudobnj mi 
slávnost'ami a nie bežnj mi koncertmi. Aby 
sme si rozumeli. Nik nieje proti BHS. Prá
ve naopak, velini dobre vieme, že ich po
trebujeme práve teraz, ako prejav našej 
samostatnosti. Sústavné zdôrazňovanie 
absencie finančných prostriedkov často za
váňa zavádzan fm . Veď sme svedkami 
množst va hudobných podujati, avšak hra 
na vlastnom piesočku sa neopláca. S finan 
čnjmi prostriedkami zápasi dnes každý, 
a tak sa ich naučme združoval', spájal'. 
Okrem toho, aj " lacný" festival, môže mat' 
k valitnú dramaturgiu. Najprv sa však tre
ba odvážil' povedal' nie tomu, čo na festival 
nepatr(. V každom pripade treba koncep
ciu BHS prehodnotit', otvorene sa spýtal' 
načo a prečo je lnterp6dium, ktoré už dáv
no splnilo svoju funkciu, načo a prečo 
TIJ I, ako sa nám práca a prostriedky in
vestované do tejto akcie vracajú, ako zme
nil' nefunkčnú sút'aživosť tohto podujatia 
(neviem kto z poroty ovládal hru na hobo
ji, alebo či všetci boli znalcami hry bicfch 
nástrojov a pod.?). Najmä treba jasne de
finovať, čo medzinárodný festival znač( 
a s akou koncepciou a dramaturgiou môže 
byť zaujlmavý pre okolitý svet. Je to 
rozhodujúci moment, pretože Bratislav~< 
je dnes hlavné mesto suverénneho štátu. 
Ak sa dnes koncepciami a rekonštrukciami 
medzinárodných festivalov zaoberajú aj 
inde, najmä v tradičnom Salzburgu, tak 
čaká to aj nás. CJž nie je možné koncipoval' 
festival ako súkromný monopol a právo 
jednotlivca, ale ako model spoločnej veci 
štátu, mesta a všetkých hudobných inštitú
cii. A navyše BHS treba omladil' duchom, 
myšlienkami i nápadmi, pretoi e to im v sú
časnosti chýba vari najviac ... 

MARIÁN J URÍK 
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BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ 
SLÁVNOSTI l. -15.10.1993 

Znova sme o rok postúpili a .náš festival, ktorý vytvára slávnostné entrée 
k novej koncertnej sezóne - o rok zostarol. 

Už po dvadsiaty deviatykrát otvoril svoje žičlivé brány, ponúkol pódiá na 
prezentáciu desiatkam umelcov - sólistom, súborom, orchestrom ... , hostil 
hudbychtivé publikum ... 
· A kf teda bol ten tohoročný? Čo priniesol nové a obohacujúce vo sfére ume

leckej? Akú dramaturgiu predostrel? Čím jedinečným prispel do kroniky svo
jej histórie? 

Otázok a tém ostáva množstvo. 
Reflexiu priebehu festivalu prinášajú hodnotenia našich recenzentov: 

ENSEMBLEARCHIDELLASCALA 
A KA TIA RICCIARELLI 

Ani hosťovanie svetovej hviezdy operného 
neba nedokázalo zaplniť s ieň Slovenskej filhar
mónie. Aj keď sa neraz v minulosti vyjadrovala 
nespokoj nosť nad nezáujmom posl ucháčov, pa
mätníci vedia, že pri podobných produkciách 
museli Redutu ch rániť policajné kordóny a sála 
praskala vo švíkoch. A dnes, keď sa tofko frck
vcntujc poj em návratu k duchovnu, ekono
mická situácia nedovoľuj e rodinám výdavok 
150-300 Sk za vstupenku. A to sa už týka nielen 
koncertu vážnej hudby ... 

Napäté očakávanie čohosi jedinečného, 
osh,ujúccho , čo malo vytrhnúť dramaturgiu 
BHS z úrovne bežných sezónnych koncertov, 
v prvej časti vystúpenia akosi stále ncprichádza-

' lo. Chýbal onen umelecký a zážitkový fenomén 
vlastný menu svetových hviezd. 

Ensemble Archi della Scala s Katiou Riccia
rclli i husl'ovým virtuózom, v minulosti často 
spolupracujúcim s poprcdými súbor111i , dnes ich 
koncertným majstrom a sól istom Pictrom To
som, sa dopúšťa l i prehreškov úrovne bežného 
súboru . l keď po prvých tónoch mäkkých, kanta
bilných s láčikov v dvoch Locatclliho l ntroduzio-

La Chapelle Royale v Dóme sv. Martina 

ne tcatralc op. 4, č. ,4 a č. l (dramaturgicky nic 
práve invenčne pôsobiaceho) za rezonovali zvu
kovou kultúrou, celkové vyznenie oboch diel 
v~ak nesplnilo kritériá za[ixované od iných ta
lianskych súborov typu Solisti Vcncti či Virtuosi 
di Roma ... A ni v jedinom sólistiek om Koncerte 
ranno a Plangcro la sorte mia z opery Giulio Cc
sare akoby sa rozospicvavala a " ladila" hlasivky. 
A dur D 96 pre husle, sláčik y, čembalo Giusep
pe Torclliho neobháj il koncertný majster a sólis
ta Piero Toso svoje niekdajšie meno. Výkon bol 
nckonccntrovaný, so zjavnými technickými 
problémami , vo výraze akcentujúci bravúrny ro
mantický ideál , adekvátny až pre ~tý l nasledujú
ceho storočia. Prekvapilo i akési " rozladenie" 
kontinuity medzi sólistom a súborom. 

Naj koncentrovanejší boli v sprievode k áriám 
Katii Ricciarclli . A to je v podstate ich parketa 
- sprevádzať hviezdy na doskách Scaly. Poskyt
núť im istotu k jedinečným sólistickým kre
áciám. A toho sa zhostili majstrovsky. Zrej me 
sólistickými ambíciami chcú si iba neviazane za
muzicírovať. Kat ia Ricciarclli akoby sa napoj i la 
na ich počiatočnú nckoncc nt rovanosť. V prvých 
Händlových ári ách z cantatv orofany Crucl ti-

Motív z tohtoročnélio plagátu BHS- Vladimír 
Kompánek: Huslistka 

Chyby, ktoré neušli ani laikom, v~ak ncubcrali 
suverénnosti prvej dámy pódia, s perfektnou 
technikou a hlasovou bri lantnosťou . l Händla 
chápala s nadsadenou barokovou afektovanos
ťou a pátosom, výrazovou exaltovanosťou , kto
rou akoby si upevňovala istotu . Umiernenejší 
výrazový register v Árii Oh, had l Jubal's lyrc 
z oratória Josua opäť G . F. Händla znovu pokle
sol vo Vivaldiho Salve Regina, aby po prestávke 
stvárnením toho istého autora zožala zaslúžený 
obdiv a úspech. V dvoch áriách z Vivaldiho 
opier - lyrickej Sposa son disprczzata z Bajazcda 
a allegrovo sviežej Agitato da due vcnti z Grizcl
dy potvrdila svoj kredit veľkej svetovej speváč
ky. ktorá aj v starej hudbe vie nájsť detai ly a frá
zy na presvetlenie osobnostným nábojom, ak
centujúc jedinečné bohatstvo invcnčncj škály 
svojho nevšedného a tvárneho hlasového fondu . 

l keď vysttlpcnic Ensemble Arch i della Scala 
a Katii Ricciarclli nebolo homogénnym,.pcvným 
tvarom, predsa malo iskru ncopakovateľnost i . 
Tá zostala a rezonuje. 

ETELA ČÁRSKA 



SPEKTRUM 

môžeme byť právom hrdí , svoje veľké pre
kvapenie a uznanie vyslovil i zahraničný hosť 
pán Melville Mason . 

Slávnostnú atmosféru umocňovali nainšta
lované výtvarné práce žiakov všetkých brati
slavských ZUS. Skoda len, že iba počas šty
roch dní v rámci programu podujatf. V bu
dúcnosti by výstava mohla trvať aspoň dva 
týždne. 

Z úrovne koncertov, na ktorých všetky 
ZUS v rámci tridsaťminútových programov 
predstavili špecifickosť jednotlivých škôl , 
možno usúdiť, že Dni ZUS neboli len krás
nym stretnutím s umením, ale aj veľkou pre
hliadkou dosiahnutých úspechov. Pedagó
gom umožnili vidieť výsledky dobrej práce 
svojich kolegov , vzájomnú konfrontáciu a in
špiráciu a širokej verejnosti poslanie ZUS, 
ich zmysluplnosť a opodstatnenosť . 

Chvályhodná je nielen úroveň , ale aj poho
tovosť pedagógov a žiakov ZUS, ktorí za dva 
týždne , ktoré ich delili od prázdnin, dokázali 
pripraviť tak hodnotné vystúpenia . 

Súbor Flautino dolce vystúpil na otváracom koncerte 

Stálo by možno za uváženie , výrazne jšie di
ferencovať v ďalších ročníkoch Dni ZUŠ na 
pracovnú a verejnú , resp. reprezentačnú časť . 

, v 

DNI BRATISLA VSKYCH ZUS 
· Asociácia učiteľov hudby Slovenska, ktorá 
je členom Slovenskej hudobnej spoločnosti , 

spolu so Slovenskou výtvarnou úniou zorgani
zovali v dňoch 18.- 21. 9. 1993 v·Umeleckej be
sede Slovenska na Dostojevského rade v Brati
slave Dni základných umeleckých škôl. Pri
pravili deväť podujatí, na ktorých sa predsta
vili talentovaní žiaci všetkých bratislavských 
ZUŠ vrátane niektorých súkromných umelec
kých škôl zo všetkých odborov: hudobného, 
tanečného, literárno-dramatického a výtvar
ného. Sériu podujatí zahájil Detský folklór
ny súbor ČEČINKA zo ZUŠ Karloveská 32 
(umel. ved. P. Jantoščiak), ktorý v tomto roku 
v decembri oslávi IS-ročné úspešné účinkova-
nie. · 

Na o tváracom koncerte sa zúčastnili aj po
prední predstavitelia umeleckého a politické
ho živo ta - rekto r VŠMU prof. Miloš Jurko
vič, predseda SHS, poslanec NR SR a predse
da Slovenskej výtvarnej únie Dr. Igor Gazdík 
(penúkol SH S i· ďalšíJTI;-umeleckým zd r"uže
niá~ môžnosť prezentovt1ť umelecké a kul
t~~e_}~~?jc:.X,.Priesto!".och U~1eleckej besed~ 
Stovemi'k-a na Dostojevské ho rade bezplat
ne ), lo ndýnsky hudobný vedec Graham Mel
ville-Mason, dlhoročný znalec českej a sloven
ske j hudobnej kultúry, hosťujúci prof. 
VSMU , predseda AUHS doc. Juraj Hatrík 
a podpredseda AUHS Mgr. Tibor Ghillány, 
zástupca riadite ľa Konzervatória a predseda 
umeleckého školstva na Slovensku. Na kon
certe sa predstavili okrem sólistov aj komor
né súbory: Flautino dolce zo Z US na Dolin
skqho l , kto ré pod vede ním Anny Caudtovej 
na veľmi dobrej úrovni predviedlo De tskú 
symfóniu Leopolda Mozarta, a violončelový 
súbor Los Cellos Margity Brucháčkovej zo 
Z US H álkova, kto rý zaujal najmä známou 

skladbou G. Boocka Čelista na streche 
v úprave R . Faltusa. Na záver o tváraciehó 
konce rtu prezentoval svoje umenie symfonic
ký orchester Harmónia Dr. Oľgy Podstavko
vej zo Z US Hálkova, nedávny víťaz 41. roční
ka e urópskeho hudobné ho festivalu v Bel_gic
kom Neerpelte (písali sme o tom v H Z č . 
13-14). Koncert bol výsledkom vysokej od
bornej a umelecke j úrovne našich zuS, na čo 

V tej prvej , v rámci vzájomných konfrontácií , 
prezentovať v krátkych blokoch jednotlivé 
školy, v tej druhej , na slávnostnom večernom 
konce rte , predstaviť spoločne najtale ntova
ne jších žiakov zo všetkých Z US. Na toto po
dujatie sústrediť potom masívnu propagáciu , 
aby o ňom včas bola informovaná široká ve
rejnosť , odborná kritika , ako aj rozhlas a te
levízia. DANA JAKUBCOVÁ 

Medzi hosfami boli prof. M . Jurkovič, G . Mellville-Mason, poslanec NR SR Dr. l. Gazdík 
Snímky: autorka 

ŽllJNSKÍ KONZERVATORISTI V RÍME 
Komorný orchester Konzervatória v ~iline 

Musica Juventa Slovaca vznikol v r. 1991 z ini
ciatívy štude ntov. Po odchode d irigenta prof. 
J . Valtu zo školy, podujal sa toto teleso viesť 

bývalý žiak školy Karol Kevický, kto rý v sú
časnosti študuje dirigova nie na A MU v Pra-

he. Orchester sa zakrá tko vypracoval na veľ
mi dobrú úroveň a uskutočnil niekoľko kon
certov , o. i. spolu s Dievčenským speváckym 
zborom predviedol ll. vianočnú omšu E. 
Paschu v žilinských kostoloch i v Kosto le sv. 
Nepomuka vo Viedni . Vyvrcholením ich 

_ ,,._ w:ew ~·· .. 
Snímka : archív autorky 

umeleckých snažení bolo pozvanie 25-členné 
ho súboru msgr. J ozefom Zlatňanským na 
konce rtné vystúpenie do Vatikánu. Koncom 
júna sa uskutočnil hlavný koncert orchestra 
v aule Akadé mie pre cirkevnú hudbu. Na 
programe bola Predohra F dur G. Ph. Thel
manna, Koncert pre husle, hoboj a orchester 
d mol, BWV 1660 J. S. Bacha, Malá nočná 
hudba, KV 525 W. A .. Mozarta, Suita G. F. 
Händla Vodná hudba a časti z diel baroko
vých majstrov. Na úspechu sa podieľali najmä 
só listky - T. Leporisová (husle ), Z. Svitanová 
(hoboj) a A. Búbeľová (flauta) , ale i hráčky 
dychovej sekcie . Na koncerte sa zúčastnil aj 
slove nský veľvyslanec v Taliansku s ma nžel
kou, zástupca sv. Stolice p . Egon M. Arnold . 
riaditeľ inštitútu , slovenskí kňazi a v zastúpe
ní ame rické i slove nské ženské rády. Veľkým 
zážitkom pre celý o rchester bola účasť na pá
pežskej audiencii v Chráme sv. Petra . Žilin
čania stáli hneď vedľa hlavného oltára, kde 
hrali po"'celý čas barokové skladby. Príchod 
Svätého Otca sprevádzali só lom lesných ro
hov zo 7. časti Händlovej Vodnej hudby. 
Stretnutie vyvrcholilo osobnou pochvalou Sv. 
Otca a požehnaním dirigentovi a riaditeľke 

školy v mene celého orchestra. Musica.Juven
ta Slovaca účinkovala aj na koncerte v Slo
venskom ústave sv. Cyrila a Me toda a vo far
skom Kosto le rímskych mučeníkov , v rámci 
súťaže amatérskych speváckych zborov. 

KLÁRA CENKOV Á 

VENOVANÉ· 
ROZHLASU 
Týmito dvoma slovami by sa snáď naJ

výstižnejšie charakterizovalo celoživotné 
profesijné snaženie PhDr. Zdenky Berná
tovej , rodáčky zo Spišskej Novej Vsi, ktorá 
sa v horúcom lete (26. 7.) dožila význam
ného okrúhle ho jubilea. Po skončení 
FFUK (odbor hudobná veda) pracovala 
vlastne stále v rozhlase a jeho Redakcii 
symfonickej, opernej a komornej hudby. 
Slovenský rozhlas od r. 1957 poskytol na
danej mladej redaktorke desiatky príleži
tostí na sebarealizáciu špecifického redak
torského povolania. Niet snáď strednoge
neračného a staršieho muzikológa, ktorý 
dlhodobo spolupracuje s týmto masmé
diom, aby nedostal ponuku aj od Zdenky 
Bernátovej. Dokázala si vybudovať široký 
okruh externistov, z nich niektorí sa stali 
jej trvalejšími partnermi. pri vytváraní 
dlhodobých cyklov. Málokomu sa podarilo 
zaktivizovať širšie poslucháčske vrstvy tak , 
ako Z. BemátoveJ kvízovými hudobnými 
reláciami , ktoré "prerazili" aj na najpočú
vanejší l. vysie lací okruh. Jej hudobno
-slovné relácie prežili dlhé roky, nestratili 
sa z éteru , ba zažili a j svoje reprízy - bez 
škrtnutia čo len slova. l to svedčí o tom , že 
Z denka Be rnátová vyvíjala úsilie zvlásť na 
také vybave nie relácie (č i už ako autorka , 
a lebo redaktorka) , ktoré nepodlieha zme 
nám názorových platforiem a ide po vec
nosti i preve rení hodnô t. J e j skromná po
va ha ju málokedy pretláčal a do popredia 
i keď bo lo za čo. A tak i me nej publikovala 
v novinách , sústrediac svoj život naplno na 
prácu v rozhlase. Z množstva re lácií si 
zvlášť jaŠne vybavujem dve z posledného 
obdobia , možno preto, že sú čerstvej š ie , 
ako iné , a le vidí sa mi , že najmä pre ich 
osobitosť a vydarenosť . Jedna bola venova
ná Benátkam , ich h_udobnej tradícii , Vival
dimu ... Tam, kde i;-tí hľadajú na turistic
kých chodníčkoch nápadnejšie atrakcie , 
objavova la Zde nka Be rná tová hodnoty 
priam "nevidite ľné" - ale zato znejúce 
stáročiami, de rúce sa vždy v nových na
hrávkach do priazne poslucháčov vážnej 
hudby. Pomocníkom v rom antických BeL 
nátkach a ich námestiach· bol redáktorke 
magne tofón. Ním p6slúcháčov ·~ugestívne· 

a autenticky pre niesla do " mesta snov", 
s fragmentmi aute ntických konce rtov. Bo
la to kontaktná re lácia , po akej sa ostatné 
roky volá, re portáž, v ktorej dýcha li stá ro
čia i súčasnosť . Ďalšou reláciou bolo stret
nutie s lljom Ze ljenkom pri príležitosti je
ho nedá vneho životného jubilea. Reláciu 
ocenila i porota na RozhJasov~j žatve. Ne
bol to expe riment - a le premyslené strieda
nie výpovedí skladateľa , je ho poézie , hud
by, všetko umocne né skúsenou dramatur
gickou výstavbo u redakto rky . Tu sa pre ja
vila na jmä serió~nosť autorky, a le i je j 
tichá , nekompromisná snaha o udržanie si 
nadhľadu nad osobitou výpoveďou jubi
lanta . Vyváženosť a snaha o priam klasickú 
prostotu imponujú v práci našej kolegyne, 
priateľky, vzácnej a tichej ženy, ktorá na 
miesto veľkých slov vydala za 36 rokov 
stovky "opusov" v službe slovenskej hudbe. 
Z a to je j patrí kytička slov, hoci pod jesen
ne sfarbe ných nosta lg ickým vzdychom: 
"Prečo le n tie roky tak utekajú?" I Zdenki
no j ubile um je v ich kontexte priam neuve
riteľn é.. . T . URSfNYO\' .\ 

Do redakcie SPte do$tali b1abot.eta-· 
nie pre Dr. Ernesta Zavarského, radi 
ho uverejňujeme v phtom zneni. 

Vážený pán Zavarský, 
v Hudobnom živote som sa dOOital 
o V &Som ži.votnom jubileu a dovorte 
mi. aby som sa aj ja, aj kM' ten z téjto 
dial'ky. priradi1 k Va§im gratulan
tom. 

Vefmi dobre si paillätAm -tite akb 
chlapec som V~s spoznal a nautil som 
si Vás vátiť. Váä postoj, vedomôsd, 
ale aj Vé~ vlt'ah k nám mladým, ktorj 
sme si vefmi cenili. V Ollftnctesiatkf: ta 
pozeráte spät' na zh·ut plný vedeekej 
práce,· všeob«ne vysoko C.Ce6ovaaý; 
aj tu na Závade pé)ZfUÍD) rudi, ktorí si 
Vás vážia a cenia. 

Želám Vám aj naďalej mnoho fud
sky pekného, zdravie * d tt vera ro
kov! Váš 

Ladislav Kupkoviŕ 
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BI-IS 

Ensemble Clément Janequin 
Hudba renesancie bola vždy jedným z mo

jich ve ľkých snov. Je to prvé vyvrcho lenie eu
rópskej hudby, ktorá sa vyznačuje svojimi na 
prvý pohľad jednoduchými prostriedkami 
a dotýka sa takmer všetkých rozmerov člove

ka. To, čo sme nazvali jednoduchosťou , sa 
však v žiadnom prípade netýka nárokov na 
interpretáciu. Po lyfónna sadzba skladieb, 
ktorá dôsledne pro filuje každ ý zúčastnený 
hlas, traktujúc ho ako individuálny subjekt , 
podmieňuje vznik mimo riadnych problémov 
v súhre, v rytmickej koordinácii, ako i v stvár
ňovaní celkového priebehu skladby. R ene
sančná hudba stvárnila, ako sme už spo menu
li , takme r všetky základné situácie ľudského 
živo ta s jeho mno horakými emocionálnymi 
stavmi. 

Ensemble Janequin je francúzsky súbo r, 
kto rý vzniko l v uplynulo m desaťroč í a kto rý 
sa vypracoval k ozajstnej interpretačnej vir
tuozite . Perfektná koo rdinácia hlasov,· počí

tajúca i s vtipnými výrazovými e pizódami. 
sme rovala k do ko nalému formovaniu najod
lišnejších skladobných celkov. Stvor- a päi
hlasné skladby boli doplne né, vlastne vystrie
dané sólovými skladbami pre lutnu , po
chádzajúcimi z dielne Alberta de Rippeho 
a Jeana P aula Palad ina. Nielen ja, a le azda 
každý poslucháč obdivoval vysokú úrove11 
zvládnutia komplikovaných polyfó nn ych En,ťmhk Clément Janequin Snímka: arch ív HZ 

skladieb, podaných s nap rostou ľahkosťou 

a samozrejmosťou. 

Casto sme mali možnosť počúvať interpre
táciu renesančných skladieb v obsaden í ko
morného zboru, ale treba zdôrazniť, že iba 
komorne - sólistické podanie, p ri ktorom 
každ ý hlas je realizovaný jedným hráčom , ve
die k želateľnému účinku. Zborové podanie 
stiera plastickosť vedenia hlasov , ' ktoré kul
minuje práve v ranej a strednej renesancii . 
Tým skladby. hraničiace s barokom , sa pohy
bujú viac v lineárno m rozme re, čím sa stráca 
ich pôvodná zložitá a výrazove kontrastná 
podstata , ako to bolo vidieť u nesko rého 
predstaviteľa O rlanda di Lassa. To sa, samo
zre jme, netýka vysokej úrovne jeho sklad ieb, 
len všeobecného vývoja, ktorý postupne za
čal tra nsformovať po lyfóniu v smere k homo
fón nemu prejavu. 

Nechcem sa tu zmieňovať o každe j skladbe , 
pretože verbálny popis nedokáže evokovať 
úči nnosť sklad ieb a ich interpretáciu . Súbor 
zrejme p referoval náročky skladby veselé 
a vtipné- typu chansons rustiq ues; zhostil sa 
ich s veľkou fa ntáziou prežívania. T reba kvi
tovať i správnu voľbu tempa, ktorá nezane
chala žiadne pochybnosti; Cieľom súboru je 
zrejme snaha vychádzať priamo z výrazovej 
dimenzie skladieb bez uplatňovania druhot
ných špekulatívnych p rístupov. 

Ensemble Clément Janequin podal naozaj 
presvedčivý výkon, ktorý každého prítomné
ho oslovil. 

JÁN ALBRECHT 

3 o któ bra t. r. v Slovenske j filhar
mó nii dostala festivalový priestor 

• Capella Istropolitana, Spevácky 
zbor mesta Bratislavy so zbo rmajstrom Ladi
slavom Ho lásko m a ne mecký dirigent Ro lf 
Beck. Celovečerný program sa niesol v zna
mení die la Jo hanna Sebastiana Bacha. Bol to 
p rojekt výlučne pre poslucháča. A te n sku
točne zareagoval. Ko ncert patril k najnavští
venejším podujatiam BHS '93. 

Capella Istropolitana a J, S. Bach 

Po O mši h mo l BWV 232 a Matúšových pa
šiách BWV 244 na rad prišiel t. r. Magni ficat 
BWV 243. Spolu s n ím dostala p riestor , 
v rámci prezentácie súboru , Suita č. 3 D dur 
BWV 1068 a sprievod ku Ko ncertu p re husle 
a orchester a mol BWV 1041. Sólistom bo l Jo
nathan Rees z Veľkej Britán ie. Capella Istro
politana tak dostala možnosť vzdať ho ld ve
likánovi Bachovi v rôznych žánrových podo
bách. Náročná pocta, ktore j výsledok je via
u m ý tak na samo tný súbor , ako aj na súlad 
s názorovým a kreatívnym postojom d irigen
ta. Ro lf Beck, ako píše bulletin , študoval u 1-1 . 
Rilli nga. To sa však akosi z "jeho Bacha" ne
dalo dešifrovať, pre tože jeho názor je rozdiel
ny a navyše prispôsobivý v každej sklad be 
partne rovi. Suitu ladil , v zmysle "sólistickej" 
prezentácie súbo ru: vo virtuóznych tempách, 
kto rým absentovala č istota a homogénnosť 
zvukovo adekvátnej podoby die la. Najzná
mejšia z Bachových suít (pre svoj neopakova
teľný Air) vyzne la v tej to ko ncepcii chladno, 
racionálne, kde te mpo ne nahradila žiadaný 
esprit , strohosť kantabilitu (Air), nadbieha
nie poslucháčovi ko ncepciu. 

Jo nathan Reets chápe Bachovu hudbu ro
manticky. Vivaldiovsky podtó n Ko ncertu pre 
husle a orchester a mo l BWV 1041, prežiare
ný taliansko u kantabilitou , sólista rozostrel 
širo kým dycho m sláčika do rozcíte ného ro
mantizuj úccho p rejavu . Zaiste, hlavná par
keta tohto ctižiadostivého huslistu nepatrí 
hudbe J . S . Bacha. Dirigent ta kýto sólistov 

núzor akceptoval. čím vzni kla ďalšia núzoro
vá odlišnosi na program z diel J . S. Bacha. 

A napoko n očakávaný Magnificat BWV 
243. Toto "veľké zborové die lo" malo teda 
mať do minantu vo vokálnych pa rtoch. Z nich 
sa mal odvíjať aj interpretačný st imul smerom 
k o rchestru . Sólistické kvinte to mladých, ale 
aj na koncert nom pód iu skúsených spevákov, 
v zložení: Lívia Ághová, Magdaléna Kožená, 
Denisa Slepkovská, Jozef Kundlák , Vladimír 
Kubovčík - akosi nczd ielalo jedno tný štýlový 
názor k Bachovej hudbe. A tak každý z nich 
spieval pri naj lepšej snahe "vo svojom štýle". 
Táto ncsúrodosť pôsobila rozpačito a narúša
la jedno tné zosúlade nie všetkých zúčastne
ných zložiek. T o malo byť úlohou predovšet
kým dirigenta. V to mto prípade sa jej zhostil 
Spevácky zbor mesta Bratislavy, kto rý má 
s interpretácio u starej hudby nevšedné skúse
nosti a medzinárodný ohlas. Pre mňa dodnes 
zostal nezabudnuteľným jeho výkon v Händ
lovom Mesiášovi( !) , kto rý sa stal kritériom 
ich kvalít. A preto ak konfro ntujem s ním Ba
chov Magni fica t , tak úroveň poklesla. Predo
všetkým tu vládla a kási nervózna nesústredc
nosť, kto rá narobila problémy v nepresnosti 
niekto rých nástupov, v ncladiacich hl asoch , 
od kto rých sa narušila koncepcia i celkové vy
znenie. Ži aľ , v to mto participovali aj s o r
chestrom , v kto ro m "nezvyčaj ne bo hatá a fa
rebná inštrumentácia v porovnaní s inými 
chrámovými d ielami J . S. Bacha" akosi za
padla do názorovej disproporčnosti jedno tli
vých zložie k. To sa však stále týka d irigenta. 

Porozumieť a i nterpretovať Bacha je ume
nie, k dosiahnutiu kto rého s predpo kladá dô
k ladná prepracovanosť a homogénnosť všet-

Organový recitál 
Philippe Lefevbre 

Drämaturgovia BHS zvolili pre tento rok 
ako jediný nástroj organ v evan. chráme na 
Pane nskej. Skoda , že na festivale ne mohol 
zaznieť aj iný nástroj , zvlášť keď ťažkopádny 
veľkoromantický organ, tupá akustika nepo
máha p ríliš rafinovanej zvukovej fa rebnosti 
francúzskych auto rov. Určite o tomto fakte 
nehovorím sama ... všetko to, čo tak vynika
júco zapadlo do ro mantického repe rtoá ru 
a výko nu Jána Vladimíra Michalku , v kom
pozíciách francúzskych auto rov bolo tlmené 
hutnou zvukovosťou , tlmenou akustikou. 
Jas , brilantnosť, esprit u Francka , Duruflého; 
farebnosť a výrazovú silu u Messiaena a Dup
rého zaťahovali "nesvictivé" farby registrov. 
Organistova ko ncepcia v každej skladbe bo la 
famózna - i keď absolútne iná, ako sme zvyk
nutí počúvať od našich i nemeckých interpre 
tov. 

Základo m francúzskej huoby je špeci fic
kosť a charakteristika konštrukčných dispozi· 
ci! , impresia , chvíľa, záblesk - v každom d ru 
hu umenia o rgan nevynímajúc. T áto "chvlfa .. 
bo la u Lefevbreho preniknutá nevšedným po
kojom , vnúto rným napätím, gradovaným 
v pomalo m tempe ako sme zvyknutí počúvai 

kých zúča~tn.:n)•ch zlo21ck. l k.:~l 1-.ažtlá 
d isponuje vlastnými predpokladmi - _uet? 
musí zomknúť do jednoty práve koncepc1a d1· 
rigenta . A tá by mala byť nekompromisne jas· 
ná. Lebo v opačnom prípade sa s íce intcrpre-

Livia Aghová 

v duchovných rozme roch, ku ktorým sa ešte 
iba prepracovávame. Je to meditácia, smeru
júca k Vyššiemu p rincípu , fa rby, záblesky, 
svetlo onoho sveta pokoja, vyrovnanosti, lás
ky, úcty cez seba k iným, cez seba k Bohu. 

Bol to ko mplex, ktorý nemám v úmysle 

Philippe Lefevbre Snímka: archív HZ 

tu jú Bachov.c parti túry. ale zo~távamc dlžník
mi jeho hudbe. A takého oslovenia sa nám 
nedostalo ani od lákavého festivalového ba
chovského projektu . 

ETELA CÁRSKA 

Snímka: M. Jurík 

anal yzovať v detailoch ( i keď aj tie bo li za
ujímavé, ale p re celkový zážitok nie až natoľ
ko podstatné). 

Zvyk li sme si vytvárať napätie gradáciami. 
Zrejme prichádza doba, keď sa čoraz viac bu
de spoznávať d uchovná hf!> ka človeka, v kto
rej dominuje po koj , ticho - p iano. A ono je 
tým najväčším napätím , p retože je momen
tom zrodu myšlienky, nápadu, realizácie .. 

Druhú po lovicu koncertu tvorila improvi
zácia na nápev slovenskej koled y Narodil sa 
Kristus Pán ... a ako doplnok Lisztova Fantá
zia a fúga na B-A -C-H . V improvizácii pre
zradi l, že jeho umelecký obzor je oveľa širší , 
než aký poskytuje francúzska hudba. Bola 
syntézou znalca e urópske ho hudobného mys
lenia, ktoré perfektne ovláda a z ktorého čer
pal aj do individuál nej interpretačnej kre
ácie. Zvlášť zaujali niektoré časti variácií. 
Celo k pôsobil akosi odosobnene od krehkej 
melódie prostej piesne a niesol sa v intele ktu
álnych myšlienkových dimenziách . Ako prí
davok po núko l "neprídavkovú" Lisztovu 
Fantáziu a fúgu na B-A-C-H. Rozvinul ju 
v inte nciách kri térií francúzskeho cítenia, ko
mornejšieho zvukového rozpracovania, na 
aké sme u nás zvyknutí. Predsa novoroman
tické b ravúrne myslenie Liszta sa skôr spája 
s okázalo u virtuozitou dramatických modifi
kácií. P ri skomornen í sa part stáva prehľad
nejším , skromnejšlm , ale i menej zážitko
vým. Ale - i to je názor: vynikaj úceho hu
dobníka, b rilantného o rganistu Phillipea 
Lefevbrc . ' 

ETELA ČÁRSKA 



~án VladiiDír 
MIC 

Tento deň (3. október) bol Michalkovým 
veľkým Umeleckým Dňom . Možnosťou , na 
ktorú dlho čakal. Prezentovať sa na nástroji , 
pri ktorom rástol , vyrovnával sa s umením 
i osudom, na ktorom si overoval svoje pre 
a proti a ktorý musel dlhé roky mlčať. Naj
skôr pre inkriminované prostredie . ncsk(lr 
pre prestavbu. 

No - umenie, ktoré dnes Ján Vladimír Mi
chalko predstavuje , je veľkolepé. 

I keď pre organistov platí pravidlo , že kaž
dý dobrý nástroj môže byi inšpiratíyny, opäť 
sa potvrdi lo, že tak ako s láčikári či dychári 
,.dýchaj ú" v rezonancii s vlastným inštrumen
tom i organista môže poznať nuansy, detaily , 
ktorými sa dajú robiť ,.zázraky" iba na nástro
ji opočúvanom, poznanom , s ktorým je zras
tený ako so svoj ím druhým ja. Preto som sa 
na tento koncert veľmi tešila, lebo som tušila, 
že istú odosobnenosť, ktorá u Michalka 
v koncertnej siéni kdesi zaškrípala, tu prek le
nie a prerastie suverenitou, spontánnosťou, 

prežiarenou hudbou. Repertoárom sa prispô
sobil charakteru nástroja. Bachovo dielo 
konkrétne nehral, viedol však niť jeho odka
zu celým programom od Regera , cez Bellu , 
Liszta -a prostredníctvom neho až k Rcub
kemu. Znela veľkoromantická hudba so svo
jou zvukovou , výrazovou dynamickosťou. 
dramatickou veľkorozmernosťou , technickou 
brilanciou. 

Dramaturgia impozantná, ale koncepčne 
nesmierne náročná pre možné intcrprctovo 
vkÍznutie do jediného prúdu hroziaceho ro
mantizujúcim klišé. Na tomto chú lostivom 
mieste ~a Michalko predstavil ako kreatívny 
hudobnfk , ktorý korešpondenciu s raciom 
dokáže dostať do súladu. 
Do programu si zvolil diela: 
Max Regcr: Chorálova fantázia " Wie schiin 
leuchtet der Morgenstern" op. 40 
Ján Levoslav Bella: Chorálová trilógia 

l. Gottvcrtraucn "Wcr nur den licbcn 
Gott" 

2. Sicg ii ber Fei nd und Not " Ein reste Burg" 
3. Friedensfreudc "Nun danket alle Gott" 

Franz Liszt: Variácie na tému z kantáty J . S. 
B'ä'chá !, Wiche'ň, Klagen~· Sorgen, Zagen" 
Julius Reubke: Organová sonáta c mol 

(Žalm 94) 
Meno J. S. Bacha je čit ateľné z celého pro

gramu. Pre Michalku je Bach alfou a omegou 
celého umeleckého života. Neodvol ateľným 
základným kameňom poriadku, logiky, na 
ktorom vlastná architektonická fantázia je 

kreatívne-bohatá a osobitá (dynamická evo
lučnosť, vypätá expresivita, obdivuhodná fa
rebná presýtenosť , intelektuálna okázalosť 
atď.), zhodná s charakterom a typom autora 
a diela. 

Od Regra po Reubkeho bola to prehliadka 
organových i organistových možností, schop
ností na prcmyslenej gradačnej špirále, sme
rujúcej k transcendentnu, k podstate duchov
na, ktoré je zakódované a stotožnené s osob
nosťou Johanna Sebastiana Bacha. 

Regerova Chorálova fantázia op. 40 bola 
veľkolepým entrée, z ktorého sa odvUali 
a rozkomponovávali v detailnejších prehlbe
niach či nástrojových dispozíciách ďalšie in
terpretačné premeny vystúpenia. Vlastná in
venčnosť i fantazijnosť ťu našla vhodnú pôdu 
pre vyzdvihnutie diapazónu skladateľových 

evolučných tematickych zmien, gradácif, 
vrcholov, ktorému poslúžili pri prezentáci i 
nástrojového využitia technického aparátu: 
echa, spojok registračných kombinácií, žalú
zií , cresccndového valca atď. To, čo nedoká
že presvetliť tlmená akustika chrámu, inter
pret umne naprogramoval nápaditou regis
tráciou. 

Zvuková sila a dynamickosť Regera sa sko
mornila v decentnejšom zvukovom opare 
Chorálovcj trilógie Jána Levoslava Bellu. 
Dosiaľ nedocenená osobnosť slovenského 
skl adateľa, v čase výročia jeho narodenia čo
raz výraznejšie poodhaľuj e zákutia inven
čnost i a tvorivej iskry diel. Organ, ako naj
milší nástroj jeho si biňského obdobia, bol 
obdarený vari najvlastnejším osobnostným 
prežiarením invenčnosti. Bez odvolávania sa 
na výrazné európske vzory, bez potreby kon
frontačných uistení. 

l keď Chorálova trilógia bola napísaná až 
po roku 1917 už vo Viedni , jej dedikácia obe
tiam I. svetovej vojny akoby eO:: te väčšmi kon
centrovala umelecké sily nepochopeného 
~kladateľa. Konečne nadišiel čas prenikania 
aj ku chrámovej hudbe J. L. Bellu, ako ku do
mina~~nÝ.IJ\ .. ~ , po~iaľ -~~~e.ntyjqci,"l3t~~~orp1 
s lovens~eJ hudobnej kultúry. M1chalko 
v zhode s chorálovou spevnosťou ponechal im 
pokoru l a prostotu l i nštnlmentát rli.ľ, ·'·Jl\o'r'ú' 
ozvláštnil decentnou registráciou , najmä fa-
rebných ná trojových dispozícií. _ 
Pokiaľ Regera nasýtil dynam ickým drama

tizmom , Liszta chápal cez prizmu fa rebnosti, 
odvíjajúccj sa z francúzskej až franckovskcj 
zvukovej rafinovanosti. Farba bola i pre 
Liszta jedným z rozhodujúcich dispozícií or-

J . V. Michalko 

gana. Ak mu Bach bol inšpiratívnym kompo
z ičným východiskom, tak organ zasa ako jedi
nečný t lmočník expres ívnej fantázie autora. 
Obdivuhodnú Lisztovu schopnosť - rozkom
ponoyať prostý motív do variačných obmien, 

• v~cl\ádz.aj~~ ,;; ~i\chov$1i témy W.Wr~n ,, Kla- , 
gen z K<y1tátx ~\VY: 12, - naplnil aj .Michalko , ! v,~9}.Nifľ1• ,a.YHifPill pr,ýf~Mlm ncvtic~y~11vj~ar 
zovo znelej hudby, v ktorej interpret sa stal 
zjavne exponovanou tvorivou osobnosťou . 

Organová sonáta·c mol Juliusa Reubkeho 
(Žalm 94), bola i nterpretačnou i kompozič
nou syntézou programu celého recitálu. Au
tor značne ovplyvnený Lisztovým inštrumen
tálnym novoromantickým myslením , dokázal 
poskytnút' organistom široký priestor na pre-

Snímka: archív HŽ 

zentáciu, ale aj interpret ačné záludnosti 
a prekvapenia , a preto do repertoáru si ho 
vkladajú iba suverénni , brilantní organisti. 
Michalko chcel prezentovať seba na roman
tickom nást roji. Reubke do tohto projektu 

• výborne .zapadoL Bol v ňom ,.ofck;, , i dráma , 
vypäti~ i úcta, fantazijnosť i prcsno~ť. origiJla· 1 

lita ,i , .pocti váJ v~korQIJlaQtická nac}fqdenosť. 
Chýbal však akustický rozmer veľkých ka
tedrál. To by bola lahôdka pre evanj . kostol
ale v Kežmarku. Na tomto festivalovom kon
certe sa predstavi l Ján Vladimír Michalko 
v umeleckom naplnení , aké roky na svojich 
vystúpeniach v koncertných sieňach sľuboval. 

ELET A ČÁRSKA 

Predaná nevesta bez maniér 
Festivalová návšteva opery pražského Národného divadla 

bola pre Bratislavu zaujímavá z viacerých hľadísk. So súbo
rom, ktorý poznáme vari najdôvernejšie, sme sa už dávno ne
stret li a Smctanova Predaná nevesta, hoci ju vnímame ako svo
ju, neodznela z dosiek našej scény dobrých pár rokov. 

Tentokrát nám ju predstavili tvorcovia najautentickejší , jed
nako však nešlo o ošúchaný či staromilný výklad partitúry. Po
treba revidovať dogmatický postoj k českej národnej tvorbe re
zonovala v tamojších odborných kruhoch už dlhšie. Pokus 

Ludek Vele (Kecal) v pražskej inscenácii Predanej nevesty. 

o posunutie klasického obrazu Predanej ncvešty nebol bez ri
zík - potvrdila to na t lačovej besede i šéfka opery Eva Herr
mannová - pretože toto piliérové dielo doma ,.skamenelo". 
Možno to bol hlavný dôvod obsadenia režisérskeho postu oper
ným debutantom, inak známym choreografom Pavlom Šmo
kom , odhodlaným predložiť projek t nezaťažený nánosmi insce
načného klišé. Kľúč k dešifrovaniu predlohy h ľadal v návrate 
k príbehu, jeho priamočiarom a spontánnom rozohrávaní , bez 
prikrášľovan i a , folklorizmu a operných maniér. ~tomuto cie ľu 

Snímka : O. Pernica 

~merovala voľba teamových spolupracovníkov, scénografa Ja
na Dušeka a kostýmovej výtvarníčky Jany Zbofilovej. 

Výsledok však celkom nesplnil očakávanie. Isté sympatické 
známky v charakterokresbe postáv a zaujímavé riešenia situ
ácií (ľúbostné expozé pod stohom slamy v úvode , fičúrske po
ňatie Kecala) však nestačili na to, aby inscenácia ako celok 
oslovila diváka dominantným nápadom, moderným herectvom 
a vypointovanými vzťahmi postáv. Odklon od tradície v scénic
kom vybavení a kostýmoch, prípadne iná choreografia, ešte 
nerobia divadlo súčasným , hoci nepopieram, y rámci českej 
opernej praxe a smetanovskej tradície o určitý krôčik dopredu 
ide. 

V bratislavských predstaveniach nahradil plánovaného diri
genta Bohumila Gregora pre zdravotnú indispozíciu mladý 
asistent Vojtéch Spurný. Ťažko po~údiť jeho osobný vklad, 
zrejme iba napfňal koncepciu pôvodného naštudovania, ktor~ 
sa mi - napríklad oproti Krombholcovmu či Košlerovmu - zdá 
vecnejšie, odromantizovanejšie a tempovo razantnejšie. Urči
té nepresnosti v inak kvalitnom orchestri možno pripísať na 
vrub ncčakaného dirigentského záskoku. 

Jifina Marková (Mafenka) je vyzbrojená zvučným lyrickým 
sop·ránom , ktorý však pôsobí drsne , tvrdo a bez poézie. Tech
nické medzery jej bránia oprieť hlbšiu polohu o prsnú rezonan
ciu a v chú lostivejších miestach spôsobujú badateľné intonačné 
problémy. Tenorista Markvart (Jeník) reprezentuje českú vo
ká lnu estetiku so všetkými jej dôsledkami na kvalitu prejavu, 
legatovú kultúru a plast ickosť fráz. Žiaľ , je to orientácia scest
ná, vedúca k izolácii tamojšieho interpretačného štýlu od sve
tových trendov. Najvýraznejším výkonom večera bol Ludék 
VeJe v kostýme Kecala. V súlade s režisérskou koncepciou 
i osobnostným vkladom je jeho postava vzdialená .,hakenov
skej" tradíci i, zbavená hereckých ornamFntov i bufóznych ma
niér. Veleho vyšší bas zn ie príjemne a spoľahlivo, technicky 
isto. Vašek J ifího Hrušku bol hlasovo nezrelý, naopak kvarteto 
rodičov (Marta Cihelníková, Jaroslav Souček , Libuše Márová 
a Antonín Švorc) pôsobilo unavene a v sextete nečisto. 

Pražania - ak ma pamäť ncklame - hosťova l i v Bratislave 
s Predankou naposledy· roku 1968. Vtedy si publikum vytlies
kalo opakovanie dvojspevu Znám jednu dívku. Tentokrát to
mu tak nebolo a pevne verím , že iba a len z dôvodov umelec
kých. 

PAVEL UNGER 
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MLADYCH INTERPRETOV '93 
Vyhlásenim laureátov MTMI vo večerných hodinách 13. IO. v budove Slovenského rozhlasu sa zavfšil j ej tohtoročný, v poradi 

už 14. ročnik, ktorý sa z poverenia UNESCO stal neodmysliteľnou súčasťou nášho medzinárodného hudobného festivalu. Tomuto 
aktu však predchádzalo 5 koncertov, na ktorých sa pred medzinárodnou komisiou, i pred i)OCetným publikom, zloženým predo
všetkým z mladých fudf, predstavili 10 ~ladi umelci, resp. komorné zoskupenia, z 9 krajin sveta. 

Prvý koncert tohtoročnej MTMI sa usku
točnil l l. októbra v Moyzesovej sieni SF. Na 
úvod sa na ňom predstavi1 23-ročný reprezen
tant Poľska, gitarista Krzysztof Pelech. 
V Bratislave sme ho tohto roku počuli už po 
druhýkrá t. Bol jedným z najúspešnejších 
účastn íkov le tného Medzinárodného gitar~
vého festivalu, a preto nečudo, že pre mno
hých z nás, ktorí sme ho na ňom počuli , bol 
jeho polrecitál na MTMI určitým sklamaním . 
K. Pe lech sa predstavil štyrmi skladbami, 
charakterovo i štýlovo veľmi príbuznými. Bo
la to Grande Ouverture A dur op. 61 M. Giu
lianiho, Fantázia na témy z opery La T raviata 
F. Torregu, Milogna del Angel A. Piazollu 
a Danza e minor J , Morela. Snáď bola na vine 
nevyhovujúca akustika Moyzesovej siene, 
predsa len priveľká pre taký krehký nástroj 
ako je gitara, snáď chlad, možno momentálna 
indispozícia, ktoré negatívne ovplyvnili vý. 
kon tohto nesporne talentovaného a všest ran
ného gitaristu, ale koncert na MTMI mu ne
vyšiel. Chýbala mu iskra, presvedčivosť , 
spon tá nnosť a uvoľnenosť . Z toho vyplynuli 
aj nedostatky v oblasti výrazu, dyna'miky. 
Skoda, som však presvedčená, že jeho ostat
né koncerty na Slovensku \r rámci BHS b'o li 
aspoň také úspešné ako letný v Bratislave , 
pretože K. Pe lech dokáže svoju interpretačpú 

kreativitu predstaviť aj v inom svetle, ako na 
svojom festivalovom polrecitáli. 

V druhej polovici koncertu vystúpilo na 
pódium Dychové kvinteto Academia z Maďar
ska. Vzniklo r. 1983, ešte počas konzervalo
riálnych štúdií jeho členov a v nasledujúcich 
rokoch získalo viacero ocenení a medziná
rodných uznaní: Kvinteto, zostavené z hrá
čov na plechové dychové nástroje, uvádza 
die la rôznych štýlových období, väčšinou vo 
vlastnej transkripcii, Je to súbor vynikajúcich 
interpretačných kvalít, a ak sú prQblematické 
práve transkripcie skladieb pre toto obsade
nie , tak hlavne tieto sa prejavili na ich brati· 
slavskom vystúpen!. Pokia ľ Sonáta E dur 
T. Albinoniho i Kontrapunktum IX J, S. Ba- ' 
cha zaujali štý lovosťou prejavu a v Bachovi až · 
organovým charakterom súzvuku ich nástro
jov, transkripcia Lisztovej II . uhorskej rapsó
die bola na hranici únosnosti vkusu. Oveľa 
vierohodnejšie zneli v ich podaní skladby 
s nádychom džezovým: Gershwinova Bess, 
you are my life , či ďalš ia náladová kompozícia 
Looking good, feeling bad F . Wallera, či Bit 
of bedlam B. Taylora, v ktorých vynikol ich 
zmysel pre farbu, rytmus a celková muzikalita 
súboru . Dychové kvinteto A cademia · je 
e fektné a svojrázne komorné zoskupenie 
a úspech, ktorý zožalo, myslím si, pa tril hlav
ne týmto ich interpretačným atribútom . 

l l. októbra pokračovala MTMI večerným 
koncertom v KS SF. Štátna filha rmónia Koši
ce a ruský dirigent Viktor Fedotov boli na 
ňom umeleckým partnerom českého Radeka 
Baboráka a ruského Dmitrija Kosmaéova. 
Náročný sólový part Es-durového Koncertu 

pre lesný roh R. Straussa mal v 17-ročnom 
R. Baborákovi vynikajúceho interpreta. 
Ocenila som najmä jeho kult ivovaný prejav, 
krásny a zrelý tón, muzikalitu a disciplinova
nosť, ľahkosť a sviežosť. Konce rt mal nie len 
naštudovaný, ale aj do de tailov vypracovaný, 
hral ho ľahko a prirodzene, intonačne čisto, 
s prehľadom . Jeho vystúpenie patri lo medzi 
najhodnotnejšie v rámci celého ročníka 
MTMI. Nie ľahkú úlohu zobral na svoje ple
cia aj ruský klavirista D . Kosmačov, keď sa 
rozhodol pre Čajkovského Koncert b mol. 
Ako sa priznal, hral ho druhýkrát , čo bolo na 
jeho koncepcii aj cít i ť. D. Kosmačov dispo
nuje nie zanedbateľnými pianistickými para
m~trami , tie však prezentuje na úkor hudby, 
umenia. Jeho hre chýbal hlbší ponor, osob
nostný postoj . Zostal na povrchu , kladúc viac 
dôraz na známe klišé ako na svoj ráznosť 
a osobitosť tohto populárneho koncertného 
diela. V jeho kreácii mu bola viac nápomocná 
Státna fi lharmónia ako samotný dirigent. 
A tak výsledok a dojem zostal rozpačitý, záži
tok nenaplnený. 

Pod taktovkou V. Fedotova SF Košice 
uviedla na tomto koncerte i S. symfóniu P. I. 
Čajkovského, ale aj tá zostala bez väčšej ume
leckej a interpretačnej odozvy. 

i2. októbra sa v Moyzesovej sieni predsta
" ilo Safri duo z Dánska. Jeho členovia - Uffe 
Savery a Morten Friis sú vynikaj úci a nadšení 
hráči na bicích nástrojoch . Základom ich ná
strojového zoskupenia sú 2 marimby, ktoré sa 
podľa potreby a charakteru , ale aj partit úrý 
dopfňajú ďalšími , rôznymi bicími nástrojmi , 
o rientálne nástroje nevynímajúc. l pre toto 
zoskupenie je problémom repe rtoá r, jeho pô
vodnosť, či úroveň transkripcie. A tak väčšina 
skladieb, ktoré na koncertoch duo uvádza, 
znie v ich úprave , v ich transkripcii. Safri duo 
účinkuje spolu od r . 1988. Dalo by sa o nich 
povedať: jedno telo, jedna duša. I keď Moy
zesova sieň miestami bola priestorovo malá 
pre intenzitu zvuku , ktorá v ňom v ich podaní 
znela, výborný dojem zanechalo v ich podaní 
už Prelúdium z Anglickej suity a mol J , S. Ba-

l cha v úprave pre 2 marimby. Svoju bohatú 
fantáziu naplno rozvinulo duo v kompozícii 
EKO Zone I - III P . Norgarda a technickú 
virtuozitu aj v kompozícii japonského sklada
teľa M. Mikiho Marimba spirituál 2, ktorá 
bola skladateľom duu dedikovaná. Pre Safri 
duo je popri ich muzikantskej fantázii prí
značná tvorivosť, dokonalá súhra. O hlas na 
ich koncert u prítomného publika bol spon
tánny, ale i zaslúžený. Naše slovenské inter
pretačné umenie na 14. ročníku MTMI pre
zentovalo Klavírne duo Peter Pažický a Aleš 
Solárik. Od ich vlaňajšieho koncertu na In
tc rpódiu dozreli po stránke umeleckej , in te r
pretačnej i osobnostnej . Prehfbil sa ich výraz , 
zdokonalila ich súhra . Tak tomu bolo v Rach- j 

1 maninovej Suite č. 2 op. 17, v ktore j rozvinu-

li svoje romant ické a melodické muzikantské 
cítenie, ako aj v Sostakovičovom Concertine, 
v ktorom upútali detailným a dokonalým 
prepracovaním de tailov i jednotlivých tema
tických celkov . V Lutoslawského Variáciách 
na Paganiniho tému je im možné vyt knúť 
menšiu zvukovú čistotu i odstup od inte rpre
tovaného pa rtu , čo malo za následok zliatosť 

jednotlivých variačných tém, v každom prí
pade však pianistické parametre P. Pažického 
i A . Solárika sú na vysokej úrovni a ich účin

kovanie na MTMI znieslo i vysoké profesio
nálne kritériá. 

V KS SF sa v ten istý večer predstavili i ďa l

ší účastníci 2. kola MTMI, hobojistka Diana 
Doherty-Oqueyová (Austrália-Svajčiarsko) 
a huslistka Nataša Korsakovova (Rusko). 
V Koncerte pre hoboj a orchester B. Martinu 
sa D . Dohe rty-Oqueyová prezentovala ako 
zrelá umelecká osobnosť, muzikálna , technic
ky vyspelá, umelecky disciplinovaná, zmys
lom pre kompaktnosť, rytmickú náročnosť , 

s krásnym kultivovaným tónom. Jej hra bola 
živá, interpretačná kreativita evidentná , 
pútavá. Podľa jej výkonu bola jednou z váž
nych adeptiek na udelenie titulu laureátky. 
N. Korsakova volila pre svoju prezentáciu 
Koncert e mol pre husle a orchester F. Men
delssohna-Bartholdyho. Ani kultivovaný tón 
jej huslí, ani evidentné ovládanie husľovej 
techniky, h ranič iace miestami s virtuozitou 
však nedokázali presvedčiť o umeleckej zre
losti sólistky, hlavne v porovnaní s pred
chádzajúcou interpre tkou. N. Korsakovova 
zostala viac na povrchu , chýbala jej tvorivosť, 

zanechala dojem nadrilovaného výkonu 
a krehkému a lyrickému partu Mendelssoh
novho koncertu zostala dlžná najmä po strán
ke výrazovej. Chýbala jej aj schopnosť reago
vať a spolupracovať so sprevádzajúcim or
ches!rálnym telesom, ktorý s~ v prípade qboch 
sólistických koncertov prejavil ako seriózny 
a spoľah livý partner i vďaka e rudovanému 
a skúsenému dirigentovi Zdenkovi Bílkovi. 
Filharmónia B . Martinu zo Z lína o svojej 
profesionalite presvedči la i v Omši sv. Cyrila 
a Metoda skladateľa M. Haydna, ktorá vy
plnila druhú časť tohto koncertného večera. 

Pod taktovkou Z. Bílka spolu s orchestrom 
účinkoval spevácky zbor Cantus (zbormaj
sterka B. Juhaňáková) a sólisti Katarína 
Kmeťová (soprán), Jolana Fogašová (alt), 
Igor Pasek (tenor) a Gustáv Beláček (bas). 
Z. Bílek koncipoval toto u nás málo známe 
liturgické dielo bez pátosu a nadsádzky, čo 
bolo veľmi sympatické. Pritom pozorne sle
doval tak zborové, ako aj sólistické vokálne 
party, ktorým sa on i orcheste r stával užitoč

nou oporou. Z vokálnych sólistov zaujal kul
tivovaný prejav oboch ženských protagonis-· 
tiek, kým v mužskej zložke s väčšou istotou 
pôsobil l. Pasek, ako tentoraz málo výrazný 
G. Beláček. Zbor Cantus sa prezentoval 
v rámd svojich možností na slušnej interpre-

Knysztof Pelech Snímka archív Hž 

tačnej úrovni. 14. ročn ík MTMI vyvrcholil 
13. októbra záverečným koncertom v KS SR. 
SOSR, ktorý hral pod taktovkou svojho šéfdi
rigenta Roberta Stankovského, na ňom spre
vádzal ďalších dvoch sólistov - monackú 
huslistku Elissu Lee Kokkonenovú a nórskeho 
klaviristu Sigurda Slatterbreka. E. Lee-Ko
kkonenová uviedla sólový part Koncertu pre 
husle a orchester d mol H. Vieuxtempsa. 
A treba povedať, že podala presvedčivý 
a hodnotný umelecký výkon. S. Slatterbrekk 
bol sólistom Griegovho Koncertu a mol, ktorý 
hral s romantickým pátosom , zasnene, pred
tene , čfm mu ale miestami unikala podstata. 
Aspoň taký dojem zanechal jeho Grieg- mla
dý, snivý, ale nevyvážený. 

Inak technicky boli obaja umelci na rovna
kej úrovni , hoci hra monackej huslistky pôso
bila istejšie a iskrivejšie. 

Záver koncertu patril opäť omši, tentoraz 
Omši sv. Cecílie pre sóla, zbor, orchester a or
gan Ch. Gounoda. Toto romantické liturgické 
dielo, nenáročné na obsah, pozostávajúce 
z mnohých melodických invencií, našlo v R. 
Stankovskom, v orchestri i v sólistoch Eve Je~ 
nisovej (soprán), Jozefovi Kundlákovi (tenor), 
Daliborovi J enisovi (bas) i v Slovenskom ko
mornom zbore SĽUK-u (zbormajster P. Pro
cházka) viac ako hodnotných inte rpretov. 
l vďaka nim, ich profesionalite a umeleckej 
vycibrenosti vyzne la Gounodova Omša ako 
muzikantsky príjemné dielo, plné pohody 
a nič nerušiacej atmosféry. R. Stankovský 
i všetci traja voká ln i sólisti v Gounodovej 
omši dokázali a opäť presvedči l i o svojej 
profesionalite a interpretačných kva litách. 
Po koncerte teda nasledovalo vyhlásenie toh
toročných laureátov MTMI. Táto česť pri
padla predsedovi medzinárodnej komisie p. 
Q uidovi Defeverovi z Belgického rádia a tele
vízie. Na zák lade rozhodnutia medzinárod
nej komisie sa laureá tmi 14. ročníka MTMI 
stali Radek Haborák (Česko), Safri duo (Dán
sko) a Sigurd Slattebrekk (Nórsko). Pre mno
hých výsledok prekvapuj úci, pre iných očaká
vaný a radostný. 

MARTA FÓLDEŠOVÁ 

KONCERT Z 1VORBY MLADÝCH SKlADATEĽOV 
Skladby Martina Coreja, Mareka Piačeka, 

Kristiána Seidmanna na koncerte potvrdili 
postmodernistickú líniu mladej generácie slo
venských skladateľov, ktorú možno charakte
rizovať ako. tonálnu , repeti tívnu, jednodu
chú ... Od týchto snáh sa čiastočne odklonil 
Kristián Seidmann, aj keď neprekročil ich 
hranice, keď mu ide o spoje nie "dodekafonic
kých a minimalistických princípov" v skladbe 
Due tto per flauto e pianoforte. (Citát z bulle
tinu .) Hoci bol koncert prezentáciou mladých 
skladateľov, v druhom pláne bol i profi lovým 
projektom Mareka Piačeka - skladateľa 
a flautistu , účinkuj úceho v každej skladbe 
(v prvej , druhej a štvrtej ako flautista , v dru
hej a trete j ako skladateľ). 

Martin Čorej (1971) spája j azz s vážnou 
hudbou. V jeho skladbe A Calm Song pre 
nautu a šesťstrunovú basgitaru prevláda in
terpretácia nad kompozíciou. A utor sa tu sú
stredil viac na rozmanité využitie nástrojo
vých možností , neobvyklostf hry na flautu 
a basgitaru , ktoré sú síce bežné v jazze, ale 
menej sa vyskytujú vo vážnej hudbe (slap 
bass, 6 strún basgitary a jej rozšírený rozsah, 
dvoj hlas flauty, elektrifikácia flauty) . A Calm 
Song skladateľ komponoval podobne, ako 
improvizujú jazzmani - najskôr zaznie téma, 
·a potom sa na ňu improvizuje . ~kladba má to-

tiŽ niekoľko častí , vnútorne sklbených úvod
nou témou, z ktore j jednotlivé čast i vychá
dzajú . Napriek prevládajúcej interpretácii 
nad kompozíciou sa podľa môjho názoru 
Martin Corej snaží hlbšie preniknúť do ta
jomstiev odlišností medzi vážnou a jazzovou 
hudbou , aj keď sa to deje na základe intuície. 
Myslím si, že má šancu náj sť si osobitý spô
sob, akým bude tieto rozdiely prekonávať . Ci 
je táto cesta, zvolená sk ladateľom , dobrá , 
ukáže jeho budúca orientácia. (V tejto súvis
losti však môžeme porozmýšľať aj nad histó
riou a vytvoriť si svoj názor!) 

Speranza Angelica pre nautu a klavír od 
Mareka Piačeka (1972; Marek Piaček - flau
ta , Kristián Seidmann - klavír) , má 9 epizód 
nadväzujúcich na seba bez pauzy. Autor ho
vorí , že sa v nej, ako i v ďalšej skladbe Reci
tativo e Canzone tta , pokúsil "využiť gýč ume
notvorne". Deväť epizód je vlastne opakova
ním jednej témy s rovnakým harmonickým 
pôdorysom. Pri každom opakovaní sa v "té
me" nie~o zmeni. V jednej epizóde prevláda 
opakovanie rozložených akordov, v druhej 
akordická sadzba , v ďalšej sa akcentujú nie
ktoré tóny pri pravidelnom rytmickom prie
behu, v inej vyniká dlhý tón flauty, v ďalšej 

zasa pochodový rytmus a pod. Pokiaľ ide 
o štruktúru, tá sa mení iba zriedkavo a aj to 

ib'il v malých odchýlkach, takže v celej sklad
be vlastne prevláda opakovanie. Išlo snáď 
skladateľovi o to, aby v poslucháčovi vyvolal 
asociácie s populárnou hudbou? Alebo máme 
do či neni a s inte lektuálnym nápadom, v kto
rom si chce zmerať autor sily s princípom opa
kovania? Nech už ide o čokoľvek , na mňa tá
to skladba po chvfli zača la pôsobiť prfliš jed
notvárne a nudne . Podobné nápady využil 
Marek Piaček aj v druhej sk ladbe Recitativo 
e Canzonetta (Mikuláš Škuta - klavír) . 
V prvej časti Recitative- sa objavuj ú zámlký , 
pauzy, motív je rozdrobovaný. Po nej nastu
puje Canzonetta s pravidelným rytmom ľavej 
ruky klavíra . Po chvíli sa ozve polyrytmus, do 
ktorého neskôr vstupujú dvoj hmaty pravej 
ruky obsahujúce melodické vedenie, pri
pomínaj úce pop music, či banálne schémy 
obecnej noty. Z nova inte lektuálny nápad. 
Vystačí však pre budúci kompozičný štýl Ma
reka Piačeka? 

V skladbe Duetto per nauto e pianoforte 
(Kristián Seidmann - klavír, Marek Piaček :.. 
flauta) od Kristiána Seidmanna (1967) je 
v strednej časti použitý 12-tónový rad . Kon
trastuje s prvou časťou , v ktorej dominuje po
lyrytmus. Vzniká postupným pridávaním jed
notlivých rytmických pásiem po krátkej intro
dukcii. Posl ucháč si uvedomí kontrast , vzhľa-

dom na zjavnú tonálnosť, repeti tívnosť a po 
nej nastupujúcu "atonálnu časť". Záver ply
nie v tom duchu, v akom skladba začala- to
nálnosť, repetitívnosť polyrytmus. 

Tvorba minima! músic, alebo i celá post
moderna bola nasmerovaná proti akademiz
mu, strohosti a skostnatelosti modernizmu, 
e litárstvu umenia, proti prekonaniu priepasti 
medzi pos l ucháčom a skladateľom . Po kon
certe ma napadlo, či orientácia mladých skla
dateľov predsa len neprevzala mnoho z tých 
prvkov, proti ktorým sama bojovala. Aj keď 
M. Piaček a K. Seidmann nie sú priamymi 
"odporcami" modernizmu a priekopníkmi 
postmodernizmu na Slovensku, ich prístup 
ku kompozícii v dielach na koncerte bol pred
sa len inte lektuálny a mám z nich dojem, že 
sú nepriamo v "zajatí" výdobytkov, okruhu 
minimalmusic, či novej jednoduchosti. Uve
domujem si, že sú to mladí začínaj úci sklada
telia a nemožno "h ŕstku" kompozičných prí
spevkov zovšeobecňovať a robiť z nich rezul
táty. Napriek tomu si myslím, že v tvorbe nad 
štýlom a rôznymi kompozičnými cestami vy
hráva sila umeleckej osobnosti bez ohľadu na 
to, akým rukopisom sa prejavuje. A tú v mo
jich predstavách v mladšej slovenskej gene rá
cii zatiaľ ste lesňuje Vlado Godár. 

YVETT A LÁBSKA 



. HUDOBNÉ DIVADLO 

Máličko pred - a po zenite 
cnárokujem si byť jediným po
sudzovateľom s de finitívnym 
úsudkom. Navyše - kvôli uzá
vie rke tohto čís la som videla 
dve o bsadenia z titulných ro li , 

ktoré boli v prípade Otelia, J aga , Cassia , 
Desdcmony , ale tiež Emil ie u nás a lternované 
tromi spevákmi. 

Po prvom videní je inscenácia SND veľko
lepá. Naznačuje to už scé na Mila na Ferenčíka 
a. h., kto rý ju postavil na točni . Biele hradby 
cyperského hradu , kde sa dej odohráva, sú 
sfo rmované prudko padajúcimi bie lymi 
schodmj po oboch stranách javiska. Do výšky 
vybichajúci priesto r dáva dostato k možností 
na rozloženie a prem iestňovan ie zboru, po
hyb sólistov, dokonca na e fektné p ri plávanie 
lode v úvode J . obrazu priamo na javisko ... 
Vo vnútri tohto kamenno pôsobiaceho zákla
d u sú intím nejšie priesto ry, kto ré doplnkami 
(stol ička , kreslo , posteľ) dodávajú ilúziu 
zme ny exteriéru na interié r . Fun kčným 

Skut~nosť, ie Verdiho Otelia vidfme na na~j národnej opernej 
scéne opiť po 35 rokoch (premiéra v rámci BHS '93 -IS. a 16. októb
ra), sp6sobila výpadok pamäti jednej nád tevníckej generácie SND 
Sruid' Iba dil'HI s oomputei'Ol'ÝJRi schopnosťami, alebo "i tylisti" v;. 
dia, ako \')'Zei'Bia dáma Hozova réiia Otelia z roku 1958 ••• Pre nái 
l'Zt'ah k Verdiho operaélllu odkazu je symptomatické, i e vidfme n_,. 
mámej!ie Verdiho opusy (v SND dokonca l dielo, ktoré láme mtk)' 
rekordy vo \')'tn'alostl uvádzania-)~ preto je dob~ i e Maur Otello 
je opiť v SND. Krása jeho hudby je taká uchvacujú~ ná~nost' vo
kálno-psyeholoalekeJ kresby taká vzndená, ie zaradenie tohto pred
posledného kráfovského diela starého Verdiho je v mnohom ozdo
bou divadla, ktoré sa hrdf prívlastkom národné, z čoho plynie 
i schopnosť zvládnuť n~Qn~ejšle úlohy. Verdiho Otello je teda 
Atftom, o zlezenie ktorého sa usilujú divadlá vtedy, ked' dozreli po 
stránke vokálnej, orchestrálnej, re:IUno-výkladovej a určite aj mate
riáln~ do štádia, že shakespearovská dráma nie je iba komorným 
iepotom, ale vefkou dramatickou freskou. Bol takým bratislavský 
Otello? 

v je mnej , IH.:ckktncj, no La t o naš mu vk u~ u 
blízke j hereckej kreácii. Viac obratnosti mo
ho l "vykresať" zo šermujúcich , ktorí spôso
bujú v l. dejstve úzkosť , či sa nepodrazia 
šabľami , snáď i smrť Otelia mohla byť prc
svcdčivejšia -aj vzhľadom na korpulent nosť 

Otellov, ktorí sa "dýčkou·· prepichnú raz-dva. 
Premyslené svietenie účinne dotvára Fi

scherovi atmosféru nie veľkej scény, kto rá 
navyše- nemá na to, aby robila veľkoproduk
cie, no prito m musí robiť i ,.veľké'· diela. 

J onas Alexa , ďalší hlavný muž večera , sa 
zmocn il partitúry s rozmachom veľkorysého 
umelca : jeho štetce zachyti l všetky hlavné 
premeny, deje, nálady, no detail - kde tu 
ušiel. Tak mi chýbala (aj vinou zboru) precíz
nosť nepochybne náročných zborov v l. dej
stve a ich súhra s orchestro m (nástupy!). 
Možno vedľa monumentálnosti zvuku by sa 
žiadali aj úči nnejš ie ko ntrasty miniaturis
tov -čo by bolo milosrd né voči spevákom , 
naj mä v komorných ensembloch. Ustriehnuť 
sa mali aj distonačné chyby na 2. premiére 
v malých komorných ~ostavách a hlavných sQ
Iach. Celkove však bol Otello v inte rp retácii 
Jonasa Alexu shakespearovskou dramatickou 
freskou - s akcentom na " dramatizmus" . 

Ako som spome nula - zbory v naštudovaní 
Kolomana Kovácsa mo hli byť aj precíznej šic 
v nástupoch - hoci príje mne prekvapili mo
hutnosťou zvuku , farebnosťou hlasových sku
pín a prirodzcnosťou pohybu skúsených zbo
rových spevákov, z kto rých sú mnoh í nadaný-

t', Llvora v role Otelia a l. Matyátová ako Desdemona mi ' (W\'nhl'rr;llni . · 

a Llll )· ~luplny m dop lnkom j..: pand puh.nul> 
v tvare blesku, ktorý v strede vytvára nie len 
zadnú stenu O tciJovho paláca , ale aj symbol 
jeho rozorvaného vnútra - narušených vzťa
hov , zásahu Jagavej zloby ... atď. Rýchle 
zmeny točny vystačia na náladotvorné a obsa
hové zme ny - vrátane výborného sviete nia , 
kto ré vytvára ďalšiu ilúziu : psychologicko
-prírodnú. (Svetlá - Emil Račko.) Celkove by 
sa dalo Fcrcnčíkovo výtvarné cítenie v tomto 
prípade chara kterizovať ako príklon ku kon
štruk tivizmu a funkcio nalizmu - aj keď nic 
doslovnému . Je tu o podstatne ný a pôsobí 
moderne; vďaka doplnko m a svieteniu však 
nic chladne. 

Bielo-snežné prostred ie, v ktorom sa odo
hrávajú te mné vášne , zaplni la Ľudmila Vá
rossová a. h . krásnymi kostýmami: v zbore 
ich lad ila šedou a čiernou paletou , no vždy 
(snáď v každo m jed no tlivom kostýme) indivi
dualizovala! Pri počte asi 60 zboristov je to 
úctyhodný počet variácií. Je j prvoradé sústre- ' 
den ic bolo však o r ie ntované na nádhe ru oble~ 

čan i a titu lných hrdinov. Tu vyn iklo Városso
vcj dô kladné poznanie doby , v ktorej sa dej 
odohráva , prepojenie na dnešné požiadavky 
d ivadelné ho kostýmu , na jeho funkčnosť , na 
vonkajšie danosti spevákov, ktorí sú n ie 
vždy v najoptimálne jšej fyzickej kond íci i 
a pod . Cením si Várossovej zmysel pre k rásu 
detailu - a tu je čo obdivovať v pomerne 
pestrom striedani nád herných (a d ra hých) 
kostýmov O telia či Desdemony (ostatní titulní 
hrdinovia natoľko svoje oble ky neme nia). 
Ďalším prvkom Várossovej osobnosti je , že 
vychádza z psycho logické ho stavu obrazu 
a dia nia na scéne, čo plati zvlášť o farebnej 
palete látok. Nuž , je nad čím premýľať pri po
zorovan í o ble kov tej to našej - v súčasnosti 
pravdepodobne kostymé rskej "j edničky" . 

Choreografia Eleny Záhorákovej a. h., kto 
rá sa čoraz viac udomácňuje v SND, je vkus
ná, hoci prävc l . de jstvo zvádza k rôznym ob
sahovo-zmyslovým variäciám . Prosté tance 
rozohrávajú priestor a oživujú dej len natoľ
ko, aby nc prc hustil i bezta k e mocio nálne 
a dynamicky s ilnú atmosfé ru . 

Pravda , určovateľom ko ncepcie veľkého 
štvordcjstvového diela , spievaného v tomto 

na~l ud\l\ a lli ' ta lian \: lllt.:. j .: r..: ti,.: r Miru~lm 
Fischer a d irige nt J onas Alexa (d irigent Dušan 
Štefánek zrejme vstúpi ako d ruhý dirigent do 
predstavení neskô r). Po hravovýmyseln íc
ko m Donovi Pasqua lovi p ristúpi l Miroslav 
Fischer k vrcho lu tali anskej vážnej opery ako 
k úlohe, kde nemožno .. rozbaľovať" nápady 
pro ti d ie lu , iba v záuj me vlastne j originality. 
Cením si túto zre losť režisérovho pohľadu , je
ho úctu k hudo bnej d ráme , ktorá riesie na 
svojich pleciach podstatnú časť vonkajšej 
i vnútornej obsahovosti. Iba kde-tu neustráži l 
Miroslav Fischer svoju túžbu po divadelnej 
e fekt nos ti: hneď na úvod to bol pompézny 
p~íchod lode s O!ello m - priamo na proscé
niUm , ta krečeno "medzi" dav. Bolo to síce 
veľkolepé, ale osobne mi to pripo mínalo star
šic snahy wagne rovských inscenáto rov , k torí 
potrebovali takto ohúri ť obecenstvo. Podob
ne záver d iela - posled ný o braz 4. dejstva - je 
(podľa . mňa zbytočne) finalizovaný v štýle 
uzavreté ho kruhu že nským poprsím z p rovc 
lode, ktorá bola v l . obraze. Je to spoje nie lí
nie kruhu - alebo A njel smrti? Snáď to i o no , 
každopádne prvok navyše. Po tichu, k toré 
nasta ne smrťou Otelia , nežiada sa už ani po
lopatistická figúra ženskej postavy, ani va liaci 
sa dym ... 

lt'ischer - ako som naznačila vyššie - však 
držal na uzde svoju bujnú fantáziu a štylizoval 
vzťahy, gestá , psychologické konanie do múd
rej asketickosti. To mi bolo veľmi sympatic
ké. Nezabudne m na krásny začiatok ľúbost
né ho due ta Dcsdc mo ny a O telia , keď sa pri
ljJižujú po schodoch ku sebe, v rovr.ako po
malom , na prasknutie napäto m a citmi prc
dcstinovano m očakávaní : krôčik za krôči 
kom , v rytme hudby idú si v ústrety partneri, 
kto rí nemusia v danej chvíli nič veľké h rať 
iba k sebe kráčať v to m zdržanlivom :ytme , 
určovanom Verdiho hudbo u. Našlo by sa dosť 
príkladov na to , a ko zrelý Fische r " precúdil" 
svoj u fantáziu a dlhoročné skúsenosti operné
ho režiséra , v podriade ní sa geniálnej partitú
re . Hej , trochu si zafantazíroval v Credc Ja
ga , kde nechá hrdi nu s t rhnúť zvie raciu kožu 
a oba liť sa do nej , ale bo v závere o pery (proti 
libretu) , kde dá zabiť Jaga .. . No celkove je 
šústrede ný na gestiku a mimiku spevákov -

Jqo s Otellom - P. Mau~n· a G. Ovsepjaa 
Snímky K. Marenélnová 

l llulnu po~tavu ,t,anlll na l . pr.:rm..:rc 
prekvapujúco František Livora. Zdalo sa , že 
jeho najsi lnejšie spevácke roky sú už iba spo
mienkou . Tu však náš dramatický tenor do
kázal , že byť "má l ičko za zenitom" nemusí 
znamenať: "byť celkom za ním". Pripomien
ku mám k dychu, ktorý nemá dostatok rezer
vy na dotiahnutie niektorých fráz. Na druhej 
strane odpočin utý hlasový fond F. Livoru za
svietil neobyčaj ným leskom kovového timbru 
a s ú točnosťou , k torá mrazi la. Jeho tón však 
dokáže byť aj hodvábno-zamatový: zvlášť 
v partnerskom dialógu s Desdemonou (n iele n 
ľúbostnom - aj v psycho logickej pre tvárke , 
keď plameň žiarlivosti váha, kde má rozpáliť 
skutočnú vatru). G urgen Ovsepjan a. h. zo 

Štátnej ope ry v Banskej B ystrici je skô r spin
to teno r než p ravý d ramatický te nor , ku kto
rému nepochybne rokmi dozrie . Má k tomu 
farebnosť a veľkosť hlasu , ba mnohé výrazové 
predpoklady. Navyše je to pekný, mužný 
zjav , ktorý pôsobil v úlo he O teli a presvedči
vo. Je ho účinné, čisté a isté stred y sú však 
v nerovnováhe s vysokými tónmi, kde potre
buje Ovsepjan vedenie, ak si nemá zničiť hlas 
v záťaži prevád zky. A k Livora bol "máličko 
za", Ovsepjan bol "mál ičko pred" zenitom -
vo vzťahu k tejto role. Platí to aj o ďalšieh , 
mladých spevákoch: jednak o Ivete Matyášo
vej (Desdemo na) , ktorá alternovala s Elenou 
Hollčkovou a o J agovi Martina Babjaka (na 
2. pre miére- Pavol Mauréry). Možno sa prá
vom obávať, č i dva náročné party- zvlášť ten 
Babjakov - n ie sú predčasné. V tako mto prí
pade si však vždy dávam otázku: zvládol ich 
interpret, presvedčil i ? Tre ba povedať, že naj
me nej kazov na l . p remiére ma l práve M artin 
Babjak ako Jago. Jeho silný, veľký, zdravý 
a priam dravý baryton sa nielen d ra l dopredu, 
ale bol i svedectvom čestného zápasu mladého 
speváka s rolou, ktorú spievajú charakteroví 
barytoni na záver kar iéry. Babjak je - aj 
v zmysle rodinnej tradície - výborným 'her
com . Je ho Jago je a ko panter : čierny, mrštný, 
elegantný, ale jednoznačne zlý. Jeho psycho
logická kresba bude iste ešte dozrievať aj poč
tom repríz - lebo M. Babjak má jedinú nevý
hodu: je p r íliš estetický na toľkú zlobu. 
V ňom - v jeho Jagovi - sa zosobnilo i autori
zované, zosúčasncné posolstvo M. Fischera 
o zle med zi nami. O zmysle klebety, ktorá 
môže nadobudnúť oblud né rozmery a ako 
kvapka vod y rozruší aj tvrdosť mramo ru . T o 
zlo je všadeprítomné aj v spoločnosti , ktorá 
pred štyrmi ro kmi sa naivne nádejala , že bu
de žiť v akejsi ideálnej rovnováhe . Fischer cez 
J aga oslovuje i naše vnútro, aby sme prehod
notili slová, myšlienky, spoločenské a indivi
duálne postoje. Režisér necháva zlo - v posta
ve Jaga - zabiť. O no však, žiaľ, v Shakespea
rovi, ale aj v rea lite žij e, unik'á, preoblieka 
sa do iných podôb. No existuje. J eho prenasle
dovanie je j edinou b ncou - za veľké ideály 
(a lásky) mftvych hrdinov .. . 

Pavol Mauréry deta ilnou, vyšperkovanou 
perokresbou ozdobil J aga množstvom hudob
ných nuans, ktoré scelil sebe vlastným skve
lým frázovan ím . Žiar, nebol v každej chvíli 
dispono vaný natoľko, aby veľkosťou obrazu 
pre kryl dojem z Jaga M . Babjaka. 

Iveta Matyášová, sopranistka mäkké ho 
tim bru m~ lyrický hlas, tvárny pre jav , pekný 
ZJ~V. T u t1ež možno dvíhať varovne prst nad 
pn skorým o bsadením tej to posily SND do 
náročnej úlohy Desdemony. Ale v jej podaní 
zazneli tak presvedčivo mnohé prekrásne ľú
bostné ci ty vernej , možni i t~ochu naivnej 
a nepreffkanej manželky, milenky a až za 
hrob belostnej obete, ktorá -zomierajúc - po
piera čin svojho vraha! 

Matyášová nad väzuje na verdiovské soprá
ny, pôsobiace v dej inách SND- a te nto do
jem sa ešte umocní , ak bude pracovať na nie
ked y počuteľnom (inokedy absentujúcom) 
"závoji" , ktorý síce stmavuje, ale i zastiera 
jej krásny prirodzený tón . Elena Holičková sa 
p ri štúd iu Desdemony o prela o svoje hlavné 
devízy: krištáľovo čistý tón výsostne lyrické
ho (nie mladod ramatického) zamerania, kto
rý najúčinnej šie svietil vo 4 . dejstve, v piesni 
o jelši a v mod litbe. Menej prežité , viac rozu
mom ko ntrolované bolo napríklad ľúbostné 
dueto v l. dejstve. E . Holičková, vedomá si 
veľkej zodpovednosti - kto rá prichádza rok
mi ! - povýšila ni ekedy rozum nad prvotné 
prežitie (čomu zase povolila uzd u Matyášo
vá), a to sa prejavilo aj v zdržan livej he reckej 
akcii. 

Cassiom bol vokálne p riebojný J ozef Ábel, 
ale lepšie- typovo aj lyrickejším fo ndom- sa 
v tejto ú lo he cít il Šimon Šomorjai. Roderiga 
spievali Ivan Ožvát a Milan Kopačka - obaja 
primerane k nie dominujúcemu. partu . . Lodo
vica sme videli v sonórnejšom podaní Marti
na Malachovského a barytonálnejšom zafar
bení J uraj a Petra. Emilia - preqpísaná 
mezzosopránu - bola dvakrát spievaná sopra
nistkami: Annou Kľukovou (1. premiéra) 
a Annou Starostovou (2. premiéra) . Treba 
povedať, že Starostovej E milia bola vokálne 
oblejšia, mäkšia v nástupoch a vrcho loch fráz 
- obe však režisér vybral typovo vhod ne. 

Celkove j e Otello obohatením dramaturgie 
SND. Vo viacerých speváckych výkonoch pri
náša špičkové zážitky. V absolútnej dispozicii 
je takým Livorov Otello a európsky J ago Mar
t ina Babjaka. Monumentálne stvárnená réžia 
dáva dostato k priestoru aj na krásne intímne 
miesta, kde naplno uchváti lyrika nestarnúce
ho Verdiho. Je to dielo ťažké- ale SND sa ho 
zmocnilo dôstojne. 

TERÉ ZIA URS{NYOV Á 



Zo salzburskej inscenácie Monteverdiho Korunovácie Poppey. 

Salzburg '93 
Festivalový Salzburg prechádza 

revolučnou preme nou. Keď sa 
.:pochálna ume lecká karié ra He r
be rta von Kara j ana skonči In , ocito l 
sa festivalový život tohto význam
ného umeleckého a kultúrneho 
centra v neistote a často i v bezrad
nosti. Nový vzruch do jeho stoja
tých vôd pred dvoma ro kmi vniesol 
jeho te rajší ume lecký šéf Gérard 
Mortier . Po improvizovanom me
dziobdobí , kto ré preklenul diri
gent Georg Solti , nastupuje- a ko 
sme už info rmovali v HZ- ako no
vý šéf Ka raj anovho vcl'konočné
ho festivalu Claudio Abbado. Obe 
mcnovaq~ 4mclecké osobnÓsti sú 
z~,ru~o1,1 npve j " modernej UJ)1elcc-. 
kyj tvár!t•budqbné.l19 ~,a lzburf.u. 

Pri prfležitosti tohtoročného fes
tivalu ná m Géra rd Mortier odpo
vedal na niekoľko aktuálnych o tá
zok. 
Čo pokladáte za vrchol tohtoroč

ných letných salzburských hier? 
- Hodnotím ich v troch sme

roch: po prvé sa tu prebudila či no
herná aktivita a prezentovala sa v.Ý
borným sha kespcarovským cyk
lom, po d ruhé k slovu prišiel C lau-

dio Monteverdi , kto rý tu na festi
vale dosiaľ nezazne l a teraz sa stal 
doslova hitom festivalu a po tret ie 
pre kvapil ma záujem salzburské
ho uhra-konzervatívneho publika 
o hudobnú mode rnu takého typu , 
ako ju predstavujú Ligeti, Kurtág 
a lebo Nono. To súčasne potvrdilo 
porozume nie širokej verejnosti 
pre nový trend salzburského fest i
valu. 

Budete v týchto nových progra
mových tendenciách pokračovať? 

Za veľmi na liehavú úlohu pova
žujem o tázky spolupráce a účasti 
publika z kraj ín tzv . bývalé ho vý
chodného bloku. Hovoril som 
o tom už s nickol'kými zodpoved
oymi št;ítnymi činiteľmi . Hudobne 
vzde lané a ná ročné publikum z va
šich krajín by k nám malo častej šie 
prichádzať . Mal by sa zväčšiť aj 
priesto r pre vašu tvorbu. Vla ni sme 
zazna mena li úspešný šta rt s J anáč
kovou ope rou Z mftvcho domu 
a uvažujem o koncertnom predve
de ní Káti Kabanovcj alebo Veci 
Makropulos. Moje sympat ie k to
muto skladateľovi ne môžem potl a
čiť . 

Zo zahraničia 

Snímka: Salzburger Festspiele 

Ako koncipujete program budú
echo festivalu? 

- Budúci ročník prinesie ako 
najzávažnejší počin inscenáciu 
Musorgského opery Boris Godu· 

. nov v naštudovaní Claudia Abba
da v réžii He rberta We rnické ho. 
Titulnú úlohu stvárni Samuel Ra
mcy. Scénicky budú predvedené 
d ie lll Igora Stravinského "The Ra
kc's Progress" a o rató rium "Oidi
pus Rex" spolu so Žalmovou sym
fóniou. Starostlivosť o Mozartovo 
die lo bude pokračovať novým na
študovaním Don G iovanniho v ré
žii Pat rica Chércaua a v hudobnom 
naštudovaní Danie la Bare nboima. 
Na speváckej listine sa objavujú 
mená ako Curbc li , Malfit ano, Bar
tol i, Furlanctto, Se ifcrt a Salmi
ncn. V medzinárodnej koprodu k
cii je plánovaná séria koncertných 
árií v scénickom prevedení d iel W. 
A, . Mozarta pod názvom "Ombra 
fclice" v naštudovaní He inza Hol
Hgera á mladých sólistov. V kon
certnej ponuke stojí v popredí 
Bccthovcnov cyklus s Viedenskou 
filharmóniou pod taktovkou Niko
lasa Ha rnoncourta a hosťovanie 
symfonických o rchestrov z Cleve
landu , Pittsburgu , Londýna a Ber
lína. Objednávky na pôvodné die
la bo li zada né Stockhauscnovi 
a Ederovi. 

ME ov 
FESTIVAL 
Bokom od okázalého európ

skeho umeleckého diania, roz
víj a svoju činnosť v švajčiar
skych Alpách neďaleko Bernu 
medzinárodný hudobný festi
val Yehudi Menuhina. Vnád
hernom prírodnom prostredí 
mestečka Gstaadu pulzuje 
v prázdninových mesiacoch ak
tívny umelecký a spoločenský 
živo t, kedy sa tu stre távaj ú 
umelecká elita a podnikateľsk~ 
kruhy z celého sveta. Toto rá
zovité prostredie si vybral pre 
svoj le tný festival slávny huslis
ta, ktorý tu trávi celé le to aj so 
svojou rodinou . O dramatur
gickú koncepciu festivalu sa 
stará sám Menuhin, ktorý je 
zárukou jeho vysokej umelec
kej úrovne. O tradícii a poslaní 
festivalu nás informoval jeho 
riaditeľ Hans-Ueli Tschanz: 
"Menuhinov festival už trvá 3X 
rokov. Menuhin je naším čest 
ným občanom . Spočiatku mal 
tento festival iba regionálny 
charakter , neskoršie bol rozší
rený a dnes je to medzinárodn~ 

podujatie. Nazvali sme ho Mc
nuhinovým hudobným letom. 
Keďže nemáme v obci žiadnu 
vhodnú koncertnú sálu , kon, 
certy sa konajú v historických 

kosto loch a pre gala-podujatia 
každý rok postavíme obrovský 
stan, kto rý dokážeme naplniť 
vďačným a elitným obecen
stvom. 

Aký umelecký zámer sleduje 
festival? 

Predovšetkým vynikajúcou 
interpretáciou a starostlivým 
výberom komornej hudby 
chceme vytvoriť intímnu at
mosféru v akusticky výborných 
chrámoch. To je asi 14 koncer
tov. Ďalšie 3~ koncerty patria 
orchestrom a spevákom , z kto
rých niekto rí vyrástli s Menu
hinovou podporou v rôznych 
súťažiach a kurzoch. Tematic
ký obsah koncertov je rozma
nitý. V našom regióne to má 
zvlášť veľký význam na výcho
vu mládeže. Predsavzali sme 
si, že umelecký rádius festivalu 
budeme rozširovať o výtvarné 
umenie a literatúru. V súčasnej 
dobe sa sústreďujeme na spo
luprácu s umelcami tzv. býva
lého východného bloku , na čo 
Menuhin kladie osobitne veľký 
dôraz. V budúcom roku priví
tame u nás napríklad Litovský 
komorný orchester a viacerých 
sólistov . 

Jli'H VITULA 

TURÍNSKY OHLAS 
SCH0NBERG0VÝCH 
PIESNÍ Z GURRE 

ČAJKOVSKÉHO 
Rozsiahle vokálno-symfonické dielo skl a

dateľa Arnolda Schônbcrga Piesne z G urrc 
patrí pre svoju realizačnú náročnosť , tak 
z hľadiska inte rpretácie , ako aj priesto rového 
rozmiestne nia početných zúčastnených ume
leckých telies , k sporadickejším ozdobám 
najvýznamnejších hudobných podujatí. 
K spoľahlivým inte rpretom exponovaných 
Schônbergových kompozičných opusov sa 
v poslednom čase bezpochyby zaraďuje aj náš 
Slove nský filharmonický zbor. S Piesňami 
z Gurre sa SFZ po prvýkrát uviedol na pôde 
Symfonické ho o rchestra rakúske ho rozhlasu 
s dirigentom Michaelom Gielenom ešte v ja
nuári roku 1976. Medzi ďalšími úspešnými za
hraničnými realizáciami tohto diela rezonuje 
nám ohlas z minuloročného slávnostného 
o tvorenia Wie ner Festwochen 1992 v spolu
práci s Viedenskými filharmonikmi a vynika
júci m zborom viedenskej Státnej opery , pod 
taktovkou j edinečnej osobnost i C laudia Ab
bada. 

V dňoch 7. až 9. októbra odznelo Schônber
gove dielo pri príležitosti troch zahajovacích 
koncertov novej umeleckej sezóny Symfonic
kého orchestra talianskeho rozhlasu a televí
zie RAI v Turíne. Dirigentom produkcie bol 
Eliahu lnbal, osobnosť zná ma uvádzaním 
vrcholných diel klasikov hudby ná~ho storo
čia . Schônbergove P iesne z G urre sú kompo
nované na rozsiahlej , viac ako dvoj hodinovej 
ploche pre sólistov, recitáto ra , štyri zbory 
a rozšírený o rchestrálny aparát. Z tohto dô
vodu okrem početného Orchestra Sinfonica 
di Torinó della RAJ interpretačnú zložku do
tvárali povedľa Slovenského filharmonického 
zboru, doplneného exte rnou mužskou zosta
vou , aj členovia Speváckeho združenia mo-

ravských uč:tel'ov z Brna. Vokálne party spo
jených zborových telies precízne naštudoval 
hlavný zbormajster SFZ Jan Rozehnal. 

Vrcholnoroma ntická nádhera dramaticky 
členeného Schônbergovho d ie la , miestami 
ovplyvňovaná invenčnými re flex iami Wagne

·rovho Trista na, bola situovaná v areáli mo
dernej koncertnej sie ne Auditoria RA J. V In
ba lovom je mnocitnom umeleckom nadhfade 
odvíjala sa d ráma prastarej germá nskej po
vesti, podložene j textami dánskeho prozaika 
Jensa Petra J acobsena. Ospevujúca vrúcnu 
lásku kráľa Waldemara sídliaceho na hrade 
Curre k svojej milovanej Tove, cez nekoneč
né hrdinove útrapy zapríčinené mýtickou 
kliatbou. Z interpretačného pohľadu k najde
cent nejšie štylizovaným miestam Schônber
govho monumentálneho die la povedľa ma
jestátneho finále patrili tiež poľovn ícke výja
vy, vzdávajúce hold pocty životoda rnému 
slnku. Podstatnou mie rou tiež vďaka jemno
citnému fa rebnému prepojeni u mužských 
zložiek našich zborov. Zo sólistov na jviac 
upúta l tenorista George Gray v d ramatickom 
stvárnení postavy Waldemara , povedľa sop
ranistky Nadine Sccundeovej v gradujúcich 
odtieňoch nežnej Tove. 

Pic montské kultúrne , prie myselné a du
chovné centrum T urín v atmosfé re troch ne
obyčajných umeleckých zážitkov, vzdávalo 
nesk rývan ý hold nadšenia Schônbergovým ši
rokoplochým hudobným meditáciám a našim 
interpretačným schopnostiam . Tieto úchvat
né koncerty, naviac vrúbené spontá nnou 
odozvou nadšeného publika, zaznamenávalo 
tiež rozhlasové a te levízne štúdio RAJ. 

MARIÁN BULLA 

SÚBORNÉ DIELO 
"Tschaikowsky ist nicht gleich Tschai

kowsky" - tak znie motto známeho ne
meckého vydavateľstva Schott , ktoré 
k 100-mu výročiu smrti ruského skla
dateľa Petra Ifjiča Čajkovského vydáva 
práve prvý zväzok nového súborného 
vydania. Prvý zväzok je venovaný skla
da teľovej šiestej symfónii , kto rá mala 
premiéru krátko pred Čajkovského 
smrťou . Ňou symbolicky vydavateľstvo 
o tvára nákladný projekt, ktorý bude ob-

sahovať 75 zväzkov! Vydavateľstvo 
Scho tt to to súborné novoredigované 
dielo pripravuje v spo lupráci s popred
ným moskovským vydavateľstvom Mu
zyka. Projekt okrem partitúr bude obsa
hovať aj všetky alternatívne rané verzie, 
fragmenty, nedokončené diela, skice 
skladateľových rukopisov a naviac aj 
denníky a písomnosti známe dosiaľ viac 
z ústneho podania ako z biografických 
materiálov. 

INFORMÁCIE 
e JÁN MÁRIA DOBRODINSKY, kto
rý bol dlhoročným zbormajstrom Slo
venského filharmonického zboru stal sa 
pre nové obdobie predsedom Asociácie 
hudobných umelcov a vedcov v Čechách. 
e Vo veku 68 rokov zomrel30. augusta 
v Prahe popredný český muzikológ a or
ganizátor hudobného života Jaroslav Se
da. Vo veku 90-tich rokov 2. septembra 
v Prahe zomrel známy huslista a pedagóg 
Josef Micka. 
e Na Janáčkovom festivale v Luhačovj.. 

ciach okrem iných účinkovali Marián 
Lapšanský, Peter Mikulá§, Magdaléna 
Hajóssyová. Zo slovenskej tvorby tu za
znelo dielo Ilju Zeljenku. 

e Tenorista Stefan Margita bol pozva
ný k hosťovaniu do New lsraeli Opera 
v Tel A vi ve, kde bude účinkovať ako La
ca v Janáčkovej Jej pastorkyni. Don Ot
tavia bude spievať v Sostakovičovej ope
re Katarina Izmajlova pod taktovkou 
Z,!.lbina Mehtu. 



' 
(s SERVISHŽ 

\. .zt VIERKOU 
REŽUCHOVOU 

Dňa 16. októbra po krátkej 
ťažkej chorobe zomrela redak
torka Slovenského rozhlasu 
PhDr. Viera Režuchová vo ve
ku 48 rokov. Na poslednej roz
lúčke sa s ňou v mene počet
ných priateľov a kolegov roz
lúčili Eva Bartovičová a Hanuš 
Domanský, vedúci Redakcie 
symfonickej, opernej a komor
nej hudby, ktorého smútoč
ný príhovor uverejňujeme 
v plnom znení. 1 

Vážená smútiaca rodina, 
vážené smútočné zhromaždenie , 

V živote človeka prichádzaj ú chvíle, kto ré 
nečakáme a sú pre nás osobitne ťažké. Je to 
vtedy, keď strácame sebe b lízkych s vedo
mím, že ich už nestretneme. 

Lúčime sa dnes na ceste posle9nej s našou 
kolegyňou a dlhoročnou spol upracovníčkou, 
redaktorkou Redakcie symfonickej , oper
nej a ko mo rnej hudby Slovenského rozhlasu 
Dr. Vierou Režuchovou. Všetci ·sme ži li 
v náde ji , že sa čoskoro medzi nás vrát i. Osud 
však zariadil inak, redakčný stôl pri okne na 
Mýtnej l , na 8. poschodí v miestnosti 803 osi
rel. Na stole reportážny magneto fó n, redakč
né poznámky , rozpracované plány, texty , ce
ruzky, kl'úče , na o kne kvety .. . V našich spo
mienkach ostali roky zanietenej redakčnej 
práce , posledné slová, stisky rúk ... 

Pripomeňme si aspoň nie ktoré z dôležitých 
a bohatých aktivít D r. Režuchovej , ktoré sú 
neodmysliteľne späté s jej osobou a prácou. 
Bola to predovšetkým starostlivosť o mladú 
interpretačnú generáciu. Tá jej bola bytostne 
najbližšia. Mladým rozumela , chápala ich 
tvorivý nepokoj i vnútorné túžby. Na pôde 
Štúdia mladých , ktoré pripravovala vyše 20 
rokov, podala nie jednému mladému ume lco
vi pomocnú ruku na jeho namáhavej , zodpo
vedne j a tŕn istej ceste životom hudobn íka. 
Štúdio mlad ých sa stalo pre mnohých štarto
vacou plochou na domáce i zah raničné ko n
certné pódiá. S rozhlasovými mikrofónmi ne
chýbala na žiadnom významne jšom podujatí 
venovano m mladej umeleckej gene rácii , či už 
to boli ko ncertné prehliadky v Trenčianskych 
Tepliciach a neskoršie v Ž iline, Interpódium , 
podujatia Hudobnej mládeže, stretnutia o r
gan izované Slovensko u hudobnou spoločnos-

Milá Vierka, 

ťou. interpretačné semináre v Piešťanoch , 
medzinárodné súťaže ... Vierka Rež uchová 
bola spoluiniciátorkou celodenných verej
ných no nstop koncertov v rozhlase, ktorých 
cieľom bolo umožni ť mladým účastníkom 
medzinárodných súťaží overi ť si svoje schop
nost i pred vlastnou súťažou . Úzko spo lupra
covala pri výbere a p ríp rave našich reprezen-· 
tantov na Medzinárodnú tribúnu mladých in
terpretov UNESCO , ktorých garantom sú 
Bratislavské hudobné slávnosti a Slovenský 
rozhlas. Mohli by sme spomenúť semináre, 
skladateľské a muziko logické ko lokviá , dlho
ročný aktívny ko ntakt s hudobným a umelec
kým ško lstvom a ďalšími hudobnými inštitú
ciami. Bo la to D r. Režuchová , ktorá vytvori
la prie~tor pre prezentáciu mladých sloven
ských gitaristov , účastníkov medzinárodnej 
gitarovej súťaže organizovane j Radio France. 
Spolu so Slovenským hudobným fondom 
uskutočnila prvýkrát v histó rii Slov. rozhlasu 
sé riu medzinárodných priamych prenosov 
Slovenského 'rozhlasu pre Radio France - ich 
poslaním bolo po revolúcii oboznámiť fran
cúzsku verej nosť so slovenskou hudobno u 
kultúrou minulosti i súčasnosti. A ko redak
torka pravidelne spolupracovala a dávala tvo
rivé príležitosti mladým muziko lógom. Za to 
všetko jej patrí úprimná vďaka a nie le n nás ... 
Preto Ti , milá Vierka , v túto pre nás tak smut
nú chvíľu hra li d nes Tvoji obl'úbení interp re
ti , preto zne l klavír , kto rý si mala ta k rada , 
p reto znela hudba , tá, ktorá Ti neraz po
mohla v ťažkých chvíľach , hudba Te be. blíz
ka . Rozhlasu a hudbe si zanechala kus svojho 
života i srdca. Lúčime sa s Tebou v mene všet
kých ko legov a celej redakcie prostými slova
mi : Vďaka Vierka! 
Redakčný stô l osirel. Ostali spomienky, 

vykonaná práca, kvety ... Človek odchád za, 
'rnmicnk:1 oq;í,·a 7id 

náš Básnik kedysi napísal verše, ktoré mtZ\'al Cas odchodu''· A pri§iel čas, 
kedysi SIJ od nás tíško, oikomu nič nt:povedlac. odobrala. Odisla si tam. do Odpus· 
tenia, kde sa. dúfam, \'šetci v najhlbšom pokoji stretneme. V smútku~ Dobrým 
Člm·ekom, chcem sa Ti eosledn)•krát poďal\ovat' ~a všetko to. čo sl tak nezištn(': 
bez nároku na slávu či ocenenie vykonala pre ltudotmú mládež Slovenska, ktore.1 
si bola dobrým priate!'oan a služobníkom. Za nás všetkých. čo sme Ťa inali tak 
radí, čo sme si ctili Tvoju dobrú a svedomitú službu slovenskému hudobnému 
životu, dovol', aby som Ti naposledy odcitoval slová Básnika: ..... už iba dívajú S. 
na l'ahk~ päty chodiaceho ticha a čak;ijú , čo nám je súdené." 

Sb,,b()m za všctk5'ch. čo sme spolu s Tebou , ·žd) verili dobrej veci. 

~VAN Pt\ldK 

NITRIANSKA ŠTÁTNA GALÉRIA V NITRE 
NITRIANSKE MÚZEUM V NITRE 

RAKÚSKY GENERÁLNY KONZULÁT V BRATISLA VE 

SPOLOČNOSŤ PRIATEĽOV FRANCÚZSKA 

A FRANKOFÓNNEHO SVETA v NITRE 

VÁS POZÝ'V AJÚ NA XI. ROČNÍK 
MEDZINÁRODNÉHO GITAROVÉHO FESTIVALU 

CITHARA AEDICULAE '93 
P r o g r a m: 
8.11 . Otvorenie festiva lu - Vernisáž 

výstavy Roberta Urbáska 
"Kresby" o 17.00 h. 

8.11. Jana Mazáková - Česko 
9.11. Ján Labant - Slovensko 

10.11. Duo Dagmar a Jozef Zsapka 
- Slovensko 

11.11. Waldemar Gromolak - Poľsko 
12.11. Martin Schwarz - Rakúsko 
13.11. Olivier C hassain - Francúzsko 

Koncerty sa budú konať v Nitrianskom 
múzeu na Štefánikovej tr. 1 o 19.00 h. 
Vstupné: 20,- Sk 

Perma nentka: 80,- Sk 
Predpredaj vstupeniek a perma nentiek 
v Nitrianskom múzeu od 1. ll. , denne 
od 10.00 - 17.00 h . 

Informácie: Nitrianska štá tna galéria. 
~ 265 Ol 
Nitria nske múzeum, 
~ 41 42 53 

Festival finančne podporili: 
Štá tny fond kultúry Pro Slovakia 
Mesto Nitra - Mestský úrad v Nitre 
- Fond Pro Nitria 
Únia mladej slovenskej kultúry 
Slovensko- rakÍJska spoločnosť v Nitre. 

3. november 
SND Bratislava - Balet - Balet - Balet, 

2. premiéra (19.00) 

4. november 
SND Bratislava - G. Verdi : Otello 

(19.00) 
SF Bratislava - C. Debussy, Ľ. Rajter , 

P . I. Čajkovskij ; SF, dir. O . Lenárd 
(19.30) . 

ŠK Košice - L. v. Beethoven; SF, V. 
Pešková, husle, dir . B. Režucha 
(19.00) 

ŠKO Žilina - Rossini , Martinu , Schu
mann ; Filharmonie B . Martinu, Z lín , 
J . Brožková, hoboj (ČR) , dir. G. 
Gandini (Tal. ) (19.00) 

6. november 
SND Bratislava - G. Verdi : Nabucco 

(19.00) 
ŠO Banská Bystrica - J . Strauss: Ne to

pier (18.30) 
DJZ Prešov - P. J . Oravec: Ergo , kladiv

ko (19.00) 

7. november 
DJZ Prešov - F. Hervé: Mam'zel Ni

touche (19.00) 

8. november 
SND -Bratislava - G. Puccini : Madame 

Butterfly (19.00) 
DJZ Prešov - F. Lehár: Veselá vdova 

(19.00) . 
Bardejov - SD Košice - M. Kofínek: 

Ako išlo vajce ... (19.00) 

9. november 1 

SND Bratislava - G . Verdi: La Traviata 
(19.00) 

Bardejov - SD Košice - M. Kofínek: 
Ako išlo vaj.ce ... (19. 00) 

10. november 
SND Bratislava .!.. Ch. Gounod: Faust 

a Margaréta (19.00) 
ll. november 
SND Bratislava - G. Verdi : Maškarný 

bál (19.00) 
ŠF Košice - Slávne operné predo hry, 

dir. B. Režucha (19.00) 
ŠO Banská Bystrica - G. Puccini: Ma da

me Butterfly (18.30) 
Trnava - SD Košice- G. Verdi: Travia

ta (19.00) 

12. november 
SND Bratislava - C. Monteverdi: Koru

novácia Poppey (19.00) 
Piešťany - SD Košice- E. Kálmán: Čar

dášová princezná (19.00) 

13. november 
SND Bratislava - G. Bizet : Carmen 

(19.00) 
DJZ Prešov - F. Lehár: Veselá vdova 

(19.00) 
Trnava - SD Košice- G. Verdi : Travia

ta ( l9.00) 

14. november 
DJZ Prešov - P. J . Oravec: Ergo, kladiv

ko! (19.00) 

15. november 
SND Bratislava - G. Donizetti: Don 

Pasquale (19.00) 

16. november 
SND Bratislava - G. Verdi: Sila osudu 

(19.00) 

17. november 
DJZ Prešov - F. Lehár: Cigánska láska 

(11.00) . 

7.-17. november - MELOS-ÉTOS, me
dzinárodný festival súčasnej hudby - pro
gram sme uverejn ili v HŽ č. 17. . 

JOSÉ CARRERAS 
OPÄŤ NA SLOVENSKU! 
Kde? 

Od l. januára 1994 
na stránkach 
dvojtýždenníka 
HUDOBNÝ ŽIVOT 
Slávny teno'r.ista rozpráva o svojom ži
vote, stretnutiach s najvýznamnejšími 
osobnosťami svetovej hudby, ale aj o 
svojej ťažkej chorobe .a šťastnom ná
vrate na dosky, ktoré znamenajú svet. 
Pútavé čítanie na pokračovanie vám 
ponúka dvojtýždenník 
HUDOBNÝ ŽIVOT. 
HUDOBNÝ ŽIVOT vám ponúka 
infonnácie z hudobného života na 
Slovensku i zo zahraničia. 

Objednávka HUDOBNÉHO ŽIVOTA -vhodný darček 
pod vianočný stromček pre vaše deti, priateľov a známych .. 

-- - ---- - --- - - - -------------------- - - --- - - - - - - - --- - - ------ - -----~----
Objednávam si ..... ks časopisu HUDQ BNÝ ŽIVOT na adresu: 

Meno; .....................................................•..................................................................................... ............... 

Ulica: ................................................................... Miesto: .................................... .......................... .. .... .... . 

PSČ: 

Dátum: ................................................. . Podpis: ................................................................ ..... ... . 

Objednávku ~lite na adresu: HUDOBNÝ :Ztvar, Spitálska 35, 815 85 Bratislava 
Celoročné predplatné 96 Sk, polročné 48 Sk. 


