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POSOLSTVO
Sotva sa skont!if jeden festival, ktorý má
za sebou takmer tridsaťročnú tradfciu. vlwpli sme do festivalu druhého, ktor:ľ 'i svoj
rodný list vystavil pred dvoma rokmi. Prvý
ročn fk festivalu Melos Étos sa stretol síce s
prorirečiacimi rozpakmi, . čo {Jovalujem za
normálne, druhý ročnfk, ktorý sa {Jráve
skončil, s1íc olivený vhodnou transfúziou
personálneho zoskupenia s prfbuznou krvnou
skupinou ľud( v prípravnom výbore, sa
konečne oslobodil od sentimemálneho a
úzkoprsého rozjfmania nad rozmermi súčas
nej hudby či avalllgardy a ponúkol
!irokospektrálnu dramafllrgiu, ktorá má
svoju hlavu a pälll, hoci o jednorlivostiach
tiel môl u byt' diskusie. Ale tie stí nato, aby sa
na!e myslenie u·fbilo, čistilo, aby sa objasllovali náhfady a stanoviská rôzneho uhla
pohľadu.

Hodnoteniu festivalu Melos Étos budeme
sa venovať na stránkach ná!ho t'asopisu.
Chcem sa teraz iba zamyslieť nad jeho existenciou a zmysluplnosťou v !ir!fch stívislostiach. V poslednom období nám mo:no u:
lezú na nervy sústavné utvrdzo,·wlia na!ich
politikov o U{Jewlovaní ná!lw imidlu v
zahranič(, o na!om tísi/( pri vsrupovan( do
európskych ! rrukuír etc. Kultúra v týchto
úvahách sa zvät!ša nespomfna a rak dúfam,
le novovymenovanf vládni činitelia vysokého
rangu, ktorf dostávajú do vienka aj !ir!iu
starostlivosť o kultúru a o kooperáciu s
európskym spoločenstvom, nezabudnú , na
takú maličkosť, ako je hudobné umenie,
ktoré má jedinečnú moln osť a schopnosť
naprávať po!ramotený imidl Slovenska. Ak
je totil hudba posolstvom, a rak sme sa to aj
učili, tak sme o rom čítavali v múdrych knihách a takto sa o tomto rozmere umenia hovorilo aj na sympóziu, rak by sa roto kon!rarovanie malo obrátiť aj v reo/iru. Osudy
slovenskej súčasnej hudby, alebo ak chcete
avantgardy, s1í 1d dostatočne známe a zdá
sa, le dozrel čas k ná/elite) o[enzfve k perspektívam. Dlhoročné pestovanie vkusu
ná!ho publika v medziach romantického
"zal ívania" obľúbených kusov, nedá sa
zvrátiť zázračným prútikom. Rovnako je isté,
le takýto festival je u rčený predov!erl.:ým
profesionálom. Neviem v!ak roky pochopiť,
prečo sa nedá obnoviť spontánna atmosféra
záujmu o v!etko nové z rokov !es/desiatych,
keď teraz stí na ro /ep!ie podmienky c; nikomu z obdivu avantgardy nehroz( trest či
zatratenie. Neviem prečo je ro na!a
bratislavská - alebo slovenská? - !pecialita,
le na!ich pedagógov, interpretov, muziko/ógov, kritikov, §rudentov a vôbec na§u sociétu, nezaujfma počul často vo vzorových či
autentických imerpreráciách diela klasikov i
stíčasnfkov ná§ho storočia. Pravda, česť výnimkám ... Nechcem robiť reklamu festivalu
Melos Étos - rú by si mal v budúcnosti sám
urobil oveľa /ep!ie - chcem len kon!tatovať,
le zatia( by ro mohol byť práve tento festival,
ktorý by nás mohol vyviesť z umeleckej izolácie Európy a mohol by veľmi aktfvne spoluvytvárať spolu s ďaWmi pozoruhodnými
aktivitami objekrfvny imidl o na!ej kulrtíre
vo svete, o národe, ktorý prekroči/úzky prah
bačovského národniarsrva a okrem straníckej nezná!anlivosri a pubertálnej politickej
kultúry má aj .{randardný európsky kultúrny
profil. A o ten by sme sa mali pričiňovať
v!etci, aj my, jednotlivci, aj mesto, !tát.
Nazdávam sa, le tohtoročný festival Melos
Éros zabodoval, hoci nebol bez chýb. A tak
sa prof Bokes nemusf, i napriek eventuálnej
kritike, vzdával so svojfm !tábom funkcie .
Prijímať názory iných, je prejavom veľkorysosti ...
MARIÁN JURÍK

Etta Cameron

Charlie Mariano

Snímka P. Konoszi

BRATISLAVSKÉ
HUDOBNÉ SLÁVNOSTI '93
JAZZ V REDUTE
Najskôr sa ozva la hudba tria, v ktorej sa
prezentoval klavirista Jeff Gardner (USA) spolu
s kontrabasistom Wayne Darlingom (USA) a
hráčom na bicie nástroje Jozefom "Dodom"
Šošokom. Až potom vyzvali na scénu altsaxofónistu Charlieho Mariana (USA). Ďalej
pokračova l i v kvartete. Hudobníci sa tu predviedli ako zruční majstri improvizácie.
Zaujímavé boli unisonové pasáže kontrabasistu
a klaviristu, vzrušujúco pôsobili úseky s
nepravide lným metrom, striedané s pravidelnými metrickými pasážam i. Speváčka s vellcým
"S" Etta Cameron (USA) sa objavila na pódiu
až po prvej polovic i koncertu. Odspievala
niekolko piesní, priviedla obecenstvo do búrlivého stavu a odišla. Nastúpi la.ďalšia časť koncertu s prekomponovanými sk ladbami, s o mnoho väčším dôrazom na kompozíciu, hudobný
celok (formu), hudobný tvar, v ktorom
poslucháč už nesleduje len majstrovské umenie
virtuozity, improvizácie, narábania s témou, ale
sa zameriava aj na to, čo hrajú (autori skladieb
Ch. Mariano, J. Gardner). Po tako mto premyslenom programe nasledovala závereč n á časť
s gospe l songom Hymn to the Freedo m a prídavkom - pomalým blues, improvizovaným pri-

arno na scéne bez prípravy.
llviezdami koncertu boli podľa môjho názoru
Charlie Mariano a Etta Cameron, ktorá má svojím cítením k saxofónistovi najbližšie. Charlie
Mariano preferuje e móciu, v jeho hre sa objavujú pauzy, aby mo hol premys lieť a pripraviť
ďa l š ie rrázy. Precízne pracuje s tónom, jeho
stíšený tón v mezzororte, či piane vo vysokých
expresívnych polohách, kedy podvedome
očakávate
výbuš nosť
a fortissimo, núti
poslucháča "nedýchal''.
Dámou s velkým šannom a eleganciou v
speve a vo vystupovaní je Etta Cameron.
Ov láda vynikajúco nielen spevácke umenie, ale
je tak trocha aj herečkou . Bez ohľadu na to č i sa
pohybuje vo vysokých alebo nízkych polohách,
je pre ňu charakteristická tmavá farba tónu. .
Tmavé zafarbeni e jej pomáha tvoriť velký, .'
prenikavý, silný tón . Používa ho však s vel1cou
st riedmosťou, zdôrazň uje v prvom rade výra-,
zovosť skladby. Rozpráva, inokedy spieva pub- .,.
Iiku o tom, čo sa hovorí v texte. Celý jej prejav
je ovplyvnený spirituálmi a bluesmi.
Kontrabasista Wayne Darling premyslene
dávkuje všetko, čo robí, č i už je to pri sprievode
sólistov, alebo pri vlastnom sólovom výkone. V
pozadí jeho sól cít iť skú senosť hudobníka, ktorý
sa drží v prvom rade té my, sús treďuje sa na
nápad a jeho rozvíjanie. Podobný typ

muzikantstva predviedol aj klavirista Jeff
Gardner, hoci jeho hra zahrňoval a viac pasáže s
rôznymi behmi, rýchlymi dynamizujúcimi
frázami. V baladách zdôrazňova l zvukovosť,
nasmerovanú niekedy až do impresionistických
polôh. Aj keď mne osobne te nto typ hry až
natolko nevyhovuje, Jerf Gardner sa prezentoval ako zruč ný virtuóz.
Jozef "Dodo" Šošoka sa ukázal jazzovému
publiku vo svojom typickom jazzovom zápale,
č i už v úlohe sprievodného hráča, alebo pri sólistickom výkone. V sóle vychádzal z
jednoduchého nápadu, opakoval ho viac krát za
sebou a obm ieň a l rôznym spôsobom, pričom
využil celý inštrumentár rozostavenej súpravy.
Celý priebeh koncertu som neuviedla
podrobne iba náhodou. Takúto koncepciu máva
jazzové vystúpenie iba zriedkavo. Podľa mňa
predstavuje vrchol profesional ity. Zároveň
garantuje pos lu cháčov i celostný umelecký zážitok . V tomto jazzovom koncerte sa totiž spojili
mnohé atribóty jazzovej hudby - kontakt s
poslucháčom, komunikatívnosť, improvizačné

majstrovstvo hudobníkov, dOraz na kompozíciu
(moderný jazz so štandardmi a prevažne vlastnými kompozíciami), rozmanitosť výrazových
polOh, vynikaj6ca atmosféra...
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\

~

~

[2

SPEKTRUM

,

FESTIVAWVE
OČI(O

Jedným z najzaujínwvejšíc!J "dramalllrgickýc!J" počinov BHS bol výlet
loďou Dmžb11 do Gabčíkova. Hoci chladné počasie výletu príliš neprialo,
hrejivá atmosféra vládla m1 palube i v podpalubí. Najmii pri výklade
neochvejného ochmncu tejto velkolepej swvby Ing. Július Bindera.
Zas viitene a s opr;ívnene hrdým 7.,1palom nás oboznamoval s funkčn osťou
tejto swvby storočia, ktorú nám okrem úzkej skupiny neprajníkov, môže
závidieť celý svet.

Niekedy mám dojem , že od revolúcie
žijem v totálnom chaose. Našťastie nie v
totalitnom, aj keď sme ho jednoducho
zamenili za totálny. Na otázku prečo, je
veľmi jednoduchá odpoveď. Nie som
schopná sledovať v našej hudobnej obci
· všetky zanikajúce, či novovznikajúce
inštitúcie, podujatia, časopisy a Jen zo
stretnutí s priateľmi, ktorí mi oz namujú,
že pmcujú tu - a - tam, alebo pfšu do
tých - či - oných časopisov sa dozviem,
že čo sa vlastne v hudobnej kultúre deje.
Poviete si, že je to moja vina, pretože
ako novinár a publicista by som sa mala
o novinky za ujímať a aj sa o ne patrične
prični( ich propagandou. Nemyslfm, že
je chyba iba vo mne. Zdá sa mi, že tu
chý ba koordinácia 11 riadiaci mozog,
schopný odhanúť, či na to máme, či to
nové, nie je vlastne opakovan fm starých
podnikov a podujatí, starých omylov.
Napriklad obdobou Prel!liadky v
Trenčianskych Tepliciach je vraj žilinský festival koncertného umenia. Nikdy
som na ňom nebola, pretože ma nepozvali usporiadatelia, ale určite viem, že v
Trenčianskych Tepliciach sa podarilo
vytvoriť serióznu skupinu kritikov, každoročne udeľujúcich cenu intetpreta
mka, ktorá mala medzi koncertnými
umelcami svoju
vážnosť.
Isteže,
Prellliadka mala s voje negatfva. Zlá
propagácia podujatia sa odrážala aj v
návštevnosti jednotlivých koncertov, na
čo sa každoročne poukazovalo. Miesto
zlepšenia sa však našlo iné východisko ukončiť! A pritom možno dnes menovať
celý rad koncertov s minimálnym záujmom poslucháčov!
Tesne po revolúcii sa zru.Wo
Hudobné oddelenie Úswvu umeleckej
kritiky a divadelnej dokumentácie.
Počula som, že nedávno v ňom bola
predsa len obnovená hudobnovedná sek cia. Pamätáme si ešte podujatie Týždeň
novej slovenskej hudobnej tvorby -

TNSHT. Tento názov nnval jej neskoršf "reformátor" Ilja Zeljenka nukleovou
kyselinou a premenoval ho ml Novú
slovenskú hudbu. Prehliadka sa z
pôvodnej sterilnej série koncertov, kde
si hrali hudbu skladatelia sami pre seba,
pretože si j u sami ako ojedineJ{ návštevníci aj počúvali, zmenila do celkom prijateľn ej podoby. Keďže som stála pri
z rode festivalu Večery novej hudby, o to
viac som sklamaná, že sa festival zam eral na podobnú e/itársku spoločnosť,
ktorá nevie prejaviť rados ť, ale ani pmtest proti ničomu, tak ako na TNSHT.
Navyše sa ešte nazývajú aj intelektuálmi.
Prečo zanikol Popu/ár, neviem.(?) V
mnohom bol - naz vime to - príliš
,Jednoduchý", ale pozitfvne bolo, že si
všímal domácu pop-scénu. V súčasnos ti
neexistuje a nepoznám za Popu/ár
náhradu. Teda aj to, čo bolo zdanlivo
komerčné, sa ukazuje ako nežiadúce?
Ozaj, všimli ste si vôbec, ko/ko
priestoru venuje denná tlač kultúre?
Nehovorím o hudbe, pretože toho je
úboho málo. A to, čo supluje duchovné
hodnoty
sú
horoskopy,
móda,
manekýnky, nahé ženské telo, komerčná
pop music typu Madonna, zameraná na
kultúru tela a sexu... Ako je to s
Opusom, o tom radšej pomlčím. Všetci
plačeme, ale je neskoro.
Nejde mi o výpočet všetkého
novovzniknutého a zaniknutého, ani o
to, aby som uvaž ovala nad tým, či bolo
rozumné ukon čiť činnosť mnohých
"podnikov". Chcem Jen upozorniť na to,
že totalitný chaos predsa len mal svoje
vnútorné pravidlá a zákonitosti. A k ste
si na ne z vykli, vedeli ste sa v nich orientovať a pod1'.1 nich aj náležite správať.
V opačnom prípade to malo patričné
následky. Vraj ste nemohli všetko
povedať? Dnes môžete, ale povedz me si
úprimne, koho to zaujfma! V súčasnej

hudobnej kultúre chýbajú pravidlá, často
sme s vedkami vzniku mnohých nepremyslených podujat[, či inštitúci[, ktoré
Jen nahrádzajú tie, čo Jen prednedávnom
z anikli. Dôležité však je, že sa v nich
vymenili "stoličky". Princípy, zdravý
roz um, zmysluplné akcie sú nahrádzan é
honbou za osobnou kariérou, vlastným
finančným zabezpečením, túžbou po
postaven[. Tesne po revolúcii sme boli
jednotn[ proti nehudobnfkom (aby sme
pre kultúru získali čo ml}väčší balík),
nedružnf navzájom medz i sebou, verejne sa dávalo najavo nepriateľstvo
vážnych umelcov proti "popákom",
jazzmanom a nakoniec sa ukázal skutočný úmysel vlastných vreciek v boji o
prežitie. Čo sa dá robiť, zhoršili (alebo
"zhrošili") sa podmienky, naJma
finančné a ľudia ukázali svoju , pravú
tvár. Skutočné hodnoty - či už ľudské,
duchovné, hudobné - sú zahmlievané
túžbou po osobnej prestfži.
Ako sa má v tejto spleti problémov,
vlastných záujmov uplatniť mladý
člo vek ? Niektor{ to robia tak, že celé
svoje štúdium neberú vážne a výborne
Slf na všetkom ZllbáVIljú. Uvedomtl}ú si
bezperspektfvnosť s vojej situácie. /nf
využív<~jú poskytnutý priestor 11 možnosti tým, že sa venujú 4 dni v týždni
Sllmošl!~diu, pretože ten piaty predáv11jú
zeleninu, <~lebo párky, aby si zarobili 1111
štúdium, potrebné pl11tne, CD 11 knihy.
Tí sú z nich na tom snáď najlepšie, pretože si z vyknú na tvrdé podmienky už
počas
štúdia 11 budú dostllločne
pripravení n11 boj o prežitie. Ostaní si
riešia svoje osobné problémy - zllkllldájú si rodiny , hl'11dajú zmysel života, tešia
sa láskllm. Ďa/šf, a tých je tiež dosť - sa
neprejavujú nijako - plnia si svoje
povinnosti a tým pre nich všetko končí.
Ale ako skončiť tento ch11os, keď profesionálom n11 bitevnom poli ide o vlastné
kory to, t[, ktorý m nezáleží na kariére rezignovali. Oswtnf ;1.~i nie sú dostatočne silnými bojovníkmi, alebo doplácajú na nejednotnosť, či nedostatok
zdmvého rozumu. Myslfte, že to súvisí
iba s ekonomickou krízou? Neviem.
Prosím, poraďte mi!

YVETIA LÁBSKA

ZBOROVÝ ŽIVOT V OKRESE VRANOV
regió ne aktívne rozvíja. Každoročne
V súčasn os ti sa zaujímavo rozvíja
zbo rový život v okrese Vranov nad
sa koná Med zinárodný zborový fesTopľou . I keď väčš ina škol ských
tival Vranovské zborové slávnosti,
ako i celý rad prehliadok a vysspeváckyc h zborov prestala pracovať, vznikla na druhej strane celá
túpení najmä cirkevných spevácplejád a
c irkevných
speváckych ' kych zborov. Z nich stópajúcu kvalzborov pri kostoloch, zameraných
itatívnu úroveň sme zaznamenali
vý l učne na sakrálnu z borovú tvornajmä u Mládežníckeho speváckeho
bu. Jedinými "svetskými" speváckevanjelického zboru EFATA z
ymi zbormi zostali Dievčenský
Hanušoviec, Miešaného speváckeho
spevácky zbor OZVENA, detský
zboru z M enúka, troch katolíckych
zbor OZVENKA, Učiteľský spesp . zboroch pri farskom kostole vo
vácky zbor a novovzniknutý komorVranove, gréckokatolíckeho zboru z
ný miešaný z bor SOCIETAS CAN- ~ Cememého a novovzniknutého detTICA.
ského
speváckeho
zboru
pri
l pri takejto skladbe ex istujúc ic h
Cirkevnej ZS vo Vranove n{ľ.
telies sa zborový život v tomto
Každoroč ne sa ,koná okresná
Na dosky, ktoré ZJJamenajú svet sa zrejme dá ísť ;lj loďou cez Gabčíkovo.
Človek nikdy nevie, kde ho Čilká sláva, najmä keď doma nie je robota...
Ale o šamwntné dámy nikdy nie je ntídz11.

Sedemdes iatpäť
členiek
DSZ
Ozvena sa v sú č asnosti pripravuje
na
m ed:č in árodné
festivaly
v
Taliansku a Fínsku, ako aj na
vianočné koncerty a celoslovenskú
prehliadku mládežníckych speváckyc h zborov. V týchto dňoch zbor
nahráva svoju druhú m gt. kazetu s
názvom Vianoce s Ozvenou.

Vll..MA KRAUSPEROVÁ

ÚSPECH MLADÝCH SPEVÁI(OV
Na 28. Medzinárodnej speváckej
A. Dvoráka v Karlových Varoch
(29. 9. - 5. IO. 1993) zaznamenali vynikajúci úspech slovenskí reprezentanti. Predovšetkým Gustáv Beláček,
absolvent VŠMU z triedy doc. E.
Blahovej, ktorý získal l. cenu vo
vyššej kategórii a stal sa absolútnym
víťazom sútaže. Popri G. Beňačkovej a
P. Mikulášov i je tak tretím Slovákom s
týmto ocenením v celej histórii
karlovarskej s úťaže. Slovenská vokálna
škola má v Karlových Varoch tradične
veľmi dobré meno, čo sa prejavuje i
účasťou našich popredných vokálnych
pedagógov a interpretov v porote i na
j arných interpretačných seminároch. V
ostatných rokoch sa na nich zú častňuje
predovšetkým doc. E. Blahová z
VŠMU ako aj M. Blahušiaková a V.
Stracenská.
Napokon
Andrej
Kucharský, hlavná osobno sť vokálnych
seminárov a stály čle n súťažnej poroty,
pôsobiaci v Mníchove, je pôvodom
tiež Slovák. Na tohtoročnej súťaži boli
súťaži

V podp,11ubí sa viedli početné fi živé bilaterálne i multilaterálne rozhovory
Chceli by ste vedieť o čom si tieto dve dámy, ktoré iste netľCba
predswvova(, d6veme šepkajú? Neprezmdím vi11e, ib11to, že to bolo aj o
Fotografoval a komentoval MARIÁN JURÍK
opere.

prehliadka cirkevných spevác kych
zborov vo Vyšnom Ž ipove. Pre tieto
zbory sa robia i škole nia a najlepšie
majú možn osť pred stav i ť sa aj na
vranovskom festivale.

ostošesť.

Gustáv Beláček

okrem G. Be l áč ka úspešní aj ďa l ší
slovenskí speváci: Katarína Kmeťová
(E. Blahová) získala 3. cenu vo vyššej
kBlegórii a zároveň cenu publikl4
Klaudia Dernerová (M. Blahušiaková)
zvftazil.a v nižšej kategórii a získala aj
Cenu A. Kucharského a Cenu CRo za
najlepšiu interpretáciu súčasnej piesne
(Elégia H. Domanského). V nižšej
mužskej kategórii sa na 3. mieste unúestnil Šimon Svitok (V. Hudecová).
Úspech našich spevákov je o to cennejší, že tohto roku bola pod ľa vyjadrenia doc. Blahovej ú roveň s úťa ž ia
cich výrazne vyššia ako v predchádzajúcich ročníkoch . Na súťaž i sa zú čast
nilo takmer 80 spevákov zo siedmich
krajín, po prvý raz bola súťaž trojkolová so záve reč ný m vystúpením s
orchestrom. Pritom G. B e láček pozbieral všetky významné ceny, veď
okrem absolútneho víťazs tva získal aj
cenu za najlepšiu interpretáciu piesne
A. Dvol'áka a Cenu firmy MOSER.
M . HANZELOVÁ
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BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁV·NOSTI '93
SLÁVNOSTNÉ
OTVORENIE
Zrkadlová s i eň Primaciálneho paláca sa stala
l. októbra, presne na Medzinárodný d eň hudby,
miestom otvoren ia v poradí už 29. ročníka
Bratislavských hudobných slávností. Po slovách
ministra kultúry Dušana Slobodníka zazneli
prvé tóny Klavírneho tria Jozefa Kresánka.
Bola to teda živá spomienka na nášho u č iteľa,
ktorého miesto zostalo natrvalo prázdne. Lebo
Kresánek nebol len vedec, s kladateľ a pedagóg
v jednej osobe, ale bol to i č l ovek nesmieme
velkých kvalít. A práve toto ľud ské, teplé a
láskavo hrejivé čaro vyžaruje i z jeho
Klavírneho tria. Vypočul i sme si ho v podaní
Daniely Rusó - klavír, Alexandra Jablokova husle a Jána Slávika - violončelo. Len si
spomeňme na tú tklivú myšlienku s rozloženým
zväčšen ý m septakordom, na nepretržitý tep
srdca, ktorý sa z tejto hudby prihovára . Pravda,
sú tu silné osobné väzby; ktoré podnecujú hodnote nie Klavírneho tria. U Kresánka vlastne
každé dielo vzniklo vo sviatočnom okamihu.
Teda vtedy, keď bolo možné zabudnúť na každodenné pracovné povinnosti a počúvať trochu
seba. V takýchto šťastných ch víľach sa zrodilo i
Klavírne trio. Pravda počuť v ňom pulzovať
slovenskú ľudovú piese ň , živú, roztancovanú pravdivú. Tak ako ju vnímal prof. Kresánek,
ktorý bol jej najväčším znalcom. s odstupom
času však začíname vn ímať Klavírne trio predsa
len trochu ináč. Ja osobne som v ňom nikdy
ne počul tolký citový podtext ako práve teraz.
Ten príval nápadov sa javí živší, spontánnejší.
Pri počúvaní tejto hudby som si spomenul na
Kresánkom proklamovaných tridsať, štyridsať
rokov, ktoré potrebuje dielo na to, aby vstúpilo
do širšieho povedomia, slovom aby sa vykryštalizoval istý názor, ktorý by obsahoval v sebe
1
to čo nazývame veľmi približne historic kou verifikáciou. Mám pocit, že čas pracuje v prospech

diela. To však budú mu sieť znovu objavovať
ďal šie a ďalšie generácie. Tie si však od nás
nenechajú ni č našepkáva(. Proces duchovného
di edičstva je vec oveľa zložitejšia ...
Takýmito metamorfózami prechádzala i tvorba Felixa Mendelssohna-Bartoldyho, ktorého
Klavírne trio d mol op. 49 tvorilo súčasť dramaturgie tohto slávnostného koncertu. Tu je
však už proces historickej verifikácie v podstate
dovfšený, pri čom individuálne názory či už
preceniť, alebo podhodnotiť duchovný odkaz
skladate ľa
maJU len kozmetický dopad.
Interpretácia Mendelssohnovho Klavírneho tria
d mol veru postavila pred interpretov nemalé
úskalia. Veď v tejto hudbe musí byť všetko
jasné, samozrejmé. l tie technic ky najnáročne
jšie úseky musia by ť zahrané tak, ako keby v
nich nebola zabudovaná žiadna náročnosť.
Pravda d ociel iť takýto ideál v rámci komorného
muzicírovania je nesmierne ťažké a náročné .
Mám pocit, že si to uvedomili i naši interpreti,
keď pocítili na vlastnej koži, že veci môž u i
n ebezpeč ne pokrivkávať za s kutočný m ideálom.
A práve toho sme boli svedkami. Technické približnosti , zvuková nevyv.áženosť medzi jednotlivými nástrojmi, to všetko bolo c iteľné.
Nevnímali sme trio, ako kompaktný celok.
Poč uli sme každý nástroj, každý part obnažene,
ako ke by ani nepatri l do komorne zabudovaného celku. A tak sme boli svedkami interpretač ne dvoch naprosto rozdielnych výkonov.
Na pôde medzinárodného hudobného festivalu,
to treba jedn označne vyjadriť, aby nevznikali
falošné ilúzie a nedorozumenia. Doposiaľ boli
Bratislavské hudobné slávnosti v poradí dôležitosti a významu na druhom mieste. Dnes sa
situácia zmenila, náš festival je najväčšou a
najvýznamnejšou prehliadkou hudobného umenia. Koná sa v hlavnom meste samostatného
štátu. To všetko si treba uvedomiť. Pre toto
musíme všetci ni ečo spoločne i vykon ať. Veď
otvárací koncert by mal m ať nielen dobrú dramaturg iu, interpretáciu, ale i scenár a réžiu ...

ný, raz tu predsa len zarezonovalo velké interpretačné umenie a to v Gounodovej Ave Márii .
Tón sa preteplil , bol vrúcny, poetický. Taký by
som ho chcel počuť vždy. A chcel by som počuť
spev šeptom. Velký tón v nežnom pianissime.
Tiché :uikutia e mócií a viac, oveľa viac poézie.
Ak toto budem poč uť, budem medzi prvými
hlá sať, že P. Michalica je huslista europského

formátu. Len tolko chcem. Možno je to veľmi
málo 'alebo snáď až príliš veľa? Neviem ...
Velká interpretácia je tajomstvom. Dotýka sa
zeme i oblakov. Človek ju nemôže necítiť.
Vraví sa, že sto ľudí - sto názorov. Je to tak.
Každý môže hovoriť len a len za seba. A predsa
. je niekedy jeden názor viac než sto názorov.

Snímky P. Kônôszi

VOKÁLNY
RECITÁL

Alexander Jablokov, Dana Rusó a Ján Slávik.

HUSĽ.OVÝ RECITÁL PETRA MICHA~ICU
Len niekolko hodín po koncerte Pe tra
Michalicu s Tomášom Gaálom som si položil
otázku, č i vôbec má zmysel písať o tomto koncerte recenziu. V eď naše masmédiá sa už jedn ozn ačne vyslovili k úrovni tohto koncertu.
Povedali opäť za nás, za hudobnú kritiku aký
bol koncert . Prečo sa opäť opakujú scenáre,
ktoré vlastne nikomu neslúžia? Najmä nie umeniu . Veď recitál P. Michalicu bol ďaleko od
toho čo možno n azvať európskym nadpriemerom. Zrejme si nikto neuvedomil, že
francúzsku hudbu (Eric Satie-Choses vues á
droite et á gauche - sans tunettes či 2 sonátu
Dariusa Milhauda) ne možno hrať s tak velkým
dramatickým nasadením, s tak vypätým tónom
ale nežne, láskavo, vrúcne, spevne, šeptom, s
príznač ným francúzskym šarmom. Kto poč ul v
auditóri u takéto nálady? Len vyhrote né forte,
pri eboj nosť, dravosť ... A ak by už niekto chcel
pochváliť
S uch oňovu
Fa ntáziu , tak predovšetkým jej chýbala zložka fa ntazijná,
tvorivá, Chýbalo jej básnenie, dialóg dvoch
nástrojov, otázka - odpoveď. Áno, Suchoňova
Fantázia uletela ako šedivý oblak - nezarezono-

vala. Ak by som z celého koncertu mal čos i
poch vá liť tak to bolo Lehárove Koncertíno pre
husle a klavír. Objavná dramaturgia a korektná
interpretácia. V technicky exponovaných
úsekoch však bolo cítiť inton ačné približnosti.
Vcelku však vyznel Lehár brilatne. V podstate
to isté sa dá povedať aj o Donizettiho Sonáte F
dur pre husle a klavír. Sledujúc však výkony P.
Michalicu nemôžem povedať, že by tu nastal
výraz nejší int erpretačný rast. V jeho hre nebolo
počuť spektrum fari eb a odtienkov. O dynamickej stavbe tu tiež nemožno hovoriť. Tón je
spevný - no vždy v jednej dynamickej a výrazovej hladine. Bez ohľadu na to, č i sa hrá E.
Satie, D. Milhaud, E. Suchoň , F. Lehár alebo G.
Donizetti. Spomenul som to už viac krát a tento
koncert mi môj názor len potvrdzuje. Nie je
mojim cie ľom pre kričať chválu, ktorá už
zaznela. Pre každého umelca je zaiste reklama
potre bná. Len nech sa nezami eňa s hudobnou
krit ikou. Nech ju reklama nesupluje tak ako v
minulosti . O tom sa už viackrát písalo a hovorilo, no ži aľ, zbytočne. Ak mám byť však úprim-

Koncerty dotýkajúce sa piesňovej tvorby
patria už tradi čn e na celom svete do kategórie
nesmieme vyhranenej, povedal by som až aristokratickej. Majú svoj špecifický okruh
pos luch áčov , ale i kritikov. U nás vďaka znamenitej úrovni nie kolkých interpretov sa vzťah
k piesňovej tvorbe výrazne vykryštalizoval.
Máme spevákov, ktorí vedia pi es ňovú tvorbu
vykladať a máme i poslucháčske zázemie, ktoré
dokáže výkony v tejto oblasti oce niť . Boli sme
preto právom zvedaví, čo nám v tejto oblasti
ponúkne pi es ňový recitál, ktorý sa konal 8.
októbra v Moyzesovej sieni Slovenskej filh armónie. V rámci BHS sa nám tu predstavili
dvaja nórski interpreti barytonista Per Vollestad
a klavirista Sigmund Hjelset Istotne velká čas ť
pos luc háčov už po troch piesňach F. Schuberta
(Fischerweise D 881 b, Abendstem D 806 a An
den Mond D 193) mala svoj názor na prejav
tohto mladého nórskeho umelca. Ten prejav by
som charakterizoval ako inteligentný, muzikálny; len hlavný problé m bol v tom, že na tomto
hlase je treba ešte nesmierne veľa pracovať.
Potvrdil to niele n Schubert ale i Schumannove
Dve benátske piesne i Šesť piesní op. 25 B. H.
Griega. Rôzne polohy mali značn e diferencovanú kvalitu. Tá sa prejavovala v istej farebnej
roztriešte nosti, čo je v podstate problém technický. Z neho sa potom prirodzene odvíja
všetko ostatné. Áno, Yollestadov prejav pôsobil

BRATISLAVSKÉ
OKTETO
V posledný festivalový deň t. j. 15. IO. sa
nám v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca
predstavilo Bratislavské okteto,
ktorého
umeleckým vedúcim je Jozef lliés. Toto
komorné teleso, v ktorom sa sústreďuj e už nová
generácia našich inštrumentalistov - hráčov na
dychové nástroje sa nám na svojom festivalovom koncerte predstavilo Hummelovou
Partitou Bs dur pre 9 nástrojov a Variáciami na
témy z opier W. A . Mozarta Figarova svadba,
Don Giovanni a čarovná flauta. Čo ma na
tomto telese upútalo od samé ho začiatku , to
bola zvuková j ednol iatosť, kompaktnosť interpretácie. Ani jeden nástroj (z výnimkou takých,
ktoré boli nositeľmi základnej melodickej kres-

kfčovito neuvoľnene . No pritom artikulácia bola
dobrá, jasná, pri ehľadná. Muzikantsky n ajväčmi
precítil azda Griegov výber piesní op. 48 a
najproblematickejšie vyznel Ravelov Don
Quijote a Dulcineé. Hudobný kritik nemôže v
takýchto prípadoch supl ovať úlohu pedagóga
(nie je na to ani povolaný) no základný problém
by som tu začal hľad ať v dýchaní a v schopnosti
uvolhiť sa. Nemožno predsa so staticky pripaženou ľavou rukou akoby v pozore odspievať
jeden piesňový recitál. Už len vizuálny dojem je
desivý. Čiže tu kdesi sa začínajú problémy,
ktoré sa zákonite musia prejaviť v každom interpretovanom diele. T en istý problém som pociťo
val tak v Barberových Piatich piesňach z cyklu
Hemut Songs, ako i z Rangstrômových piesní.
Vollestad si však vedel vybrať klaviristu .
Sigmund Hjelset bol skutoč ne znamenitý.
Každej piesni vedel vdýchnuť novú, vždy
neopakovatelhú atmosféru. Bolo pôžitkom
počúvať jeho hru. Ja by som však ani Vollestada
nechcel zatracovať. Verím, že pri správnom
vedení by sa dalo veľa vecí napraviť. Pravda
medzinárodný hudobný festival nie je inte rpretačným seminárom. Hudobný kritik má na
výber. Alebo sa zmieri s úrovňou takých koncertov - v tom prípade sa vystaví sám možnej
kritike, ktorá ho zaradí do prieč inka takých,
ktorým je všetko dobré, alebo sa vysloví
nekompromisnej šie, kritickejšie, čím si vlastne
nepomôže lebo v podstate celá hudobná kritika
je postavená do postavenia mimo hry, čo sa
týka tvorby programu koncepcie a dramaturgie
BHS. A tento "ofside" systém trvá už 29 rokov.
Ja verím že bude trvať i ďalej ...

by) nevyč ni eva l ponad ostatné a pritom niet
c húlostivejšej a náročnejšej dramaturgie ako
bola táto. Ukázalo sa, že plnohodnotné prepisy
majú dnes · svoje miesto na koncertných
pódiách. V prípade Mozarta považ ujem úpravy
J. We ndta za priam ideálne. Pravda, výsledný
zážitok je podmienený dokonalou technickou a
muzikantskou pripravenos ťou . Rád by som tu
spomenul , že z generácie na' generáciu sa posúvame bližšie a bližšie k skutočnej e urópskej
úrovni. A možno dnes by sme boli ešte ďa l ej,
k.eby naši sólisti mohli prísť do kontaktu s
nástrojmi svetovej úrovne. Na záver azda len
tolko; je dobré, že takéto koncerty v rámci
našic h festivalov odzneli. Je dobré nezabúd ať na
krásu a príťaž li vosť dychových nástrojov a
možno aj na problé my, s ktorými sa naši umelci
stretávajú. Te n festivalový koncert nám ich opäť
pripomenul no zároveň nám ukázal i to, že o
ďal š í osud tohto ume nia sa ne musíme obávať.
IGORBBRGBR
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ORCHESTRÁLNE
A KOMORNÉ
KONCERTY
EPIZÓDA: PROFESIONÁLI
Túto epizódu by som čoby scenárista lokalizoval kamsi do fiktívnej krajiny, v ktorej je
dokon alosť samozrejmos ťou a očakávanou devízou. , V hlavných úlohách ú č inkovali č l enovia
Slovenského komorného orchestra, ich šéf
Bohdan Warchal a · prizvaný hos ť, JozeF
Podhoranský. Ak názov tejto epizódy komusi
asociuje obdobný titul akč ného britského
televízneho show, je nevyhnutné tieto asociácie
kor igovať. Koncert warchalqvcov bol síce
akčn ý, bo l dynamický, ale rozhodne nikomu
netrhal nervy a nikoho nevystavoval nadmerným dávkam napätia a šoku. Skôr naopak.
Večer stráve ný 8. októbra v Redute bol zaujímavým príbehom vyvieraj úcim v atmosfére
depresie a sm útku (Pianctus od Ladislava
Burlasa), vinúc im sa vzápätí ríšou poz itívnej
(zdá sa mi, že obča s až vivaldiovskej)
melanchól ie) (Jesenná hudba od Víťazosla va
Kubičku),
jemnej
a
nadča sovej
lyriky
(Violončelový koncert Luigiho Boccheriniho) a
vlievaj úcim sa do toku nonšalantnosti , salónnej
noblesy zaváňajúcej šam panským a kaviárom v
Serenáde Petra lľjiča Čiljkovského. Na takýto
scenár by sotva pomysle l aj najodvážnejší
režisér. Bohdan Warchal and comp. nemali s
uvedeným pwjektom vôbec patálie . Povedal by
som: n ič nové ho pod S lnkom. Na takéto konštatovanie som si v súvislosti s S KO už akosi
zvykol a neviem , či j e to k prospechu alebo
ne prospechu vec i. Tam, kde chýba dynami zmus
prognózy a rea lity, tam zač ína b yť vedomie
lenivé a pohodlné. Tento raz hráči aktivizovali
program hlavne skrz dramaturgiu. Dve slovenské skladby dodali ich vystúpeniu lahodiac u
príc hu ť a vôňu. Warchalovci ich hrali pekne a
dobre. Nedovolili pos lucháčov i hľadať chyby
interpretačn ej knlsy a tým· kóntaktovali senzory
a mysli! pozornejších · ná'vštevtľfkt> v Reduty so
samótfiJ'!{'maťéri{ltd!n' 'Myslím si',"že 're ntó' stav
je stavom komunikatívneho optima a že muse)
u spokojiť nie
le n pos lu cháčov , ale pre dovšetkým obidvoch s k l adate ľov : Wachalovc i
ustúpili d okonal osťo u hry taktne do úzadia a
zv idi te ľňovali predovšetkým hodnotu úsilia L.
Burlasa a V. Kubi čku. Je v tom kus
muzikantskej etiky, majstrovstva a chcenia. Je
to profe sionalita. Joze f Podhoranský vsadi l
tento raz na Boccheriniho. Podľa mňa vsadi l na
vhodný lós. Verím, že nejeden misionár
myšlienky autenticity nad j eho ko ncepciou minimálne vrtel hlavou. Vážení priate lia, ale
Podhoranský j e Podho ranský. Navyše, v príP..a de slávneho Konce rtu B dur je idea zvukovej ,
tóno vej a koncepč nej autenticity, dobo vosti
veľk ý m otá znikom. Pa1t itúra die la je geniá lnou
prechádzkou dejina mi hudby. Ak by som chcel
kohosi vyprov okov ať, povedal by som, že niektoré z vukové situácie mi ve ľm i výrazne
pripomínali Stravinského (Finá le ). Preto sa
Jozefovi Podhoranskému vôbec neč uduj em , že
hrá celý Koncert akoby nadčasovo, bez úsilia
bád ať v oblasti lade nia, vibráta ... Jeho hra je
vzláštnou zmesou pokory a neviazanosti, je
asketická aj erotiz ujúca, konštruktivistická aj
improvizuJuca
(nie
však
nekon ce pč ne),
noblesná aj hero ická . Bocc heriniho Koncert B
dur vychádzajúc i z duše a rozumu Jozefa
Podhoranské ho bol pre mň a ve ľk ý m a pouč ným
záž itkom. Nuž a po pauze poskytli warchalovci
posl ucháčstvu
. re la x.
Čajkovskij
na
tohtoročn ých BHS dominoval , prelo nemohla
chýbať ani j eho Serenáda. Ťažká partitúra je pre
S KO bežným titulom a jej festi valový šat bol
opäť posiaty šperkami prvotriednej kvality. Bol
na nej c ít i ť parfém afektu alla Lully, g rac iózo
rokoka aj túžobnosť 19. storočia. Čajkovského
hudba nadnášala a zav zd u š ňova l a atmosféru. Po
trag ike Planctusu bola oslavou o ptimizmu a
radosti z existencie. Pe kný ťah , pekná dramaturgia ...

EPIZÓDA: .
BÚRLIVÉ VÝŠINY
Ak sa zlomyseľne vraví, že ml ad osť je pochapotom popoludnie strávené 9. októbra v
s po l očn osti nie koľkýc h mladých dám a pánov
zd ružených v zoskupe nl Mladí bratishiVskí
sólisti vedenom rukami dirigenta Ondreja
Šáraya malo k tomuto problému čo povedať.
Vekový priemer súboru je nádhe rne nízky,
ambície však o to vyššie. Svedč í o tom aj prog ramová kostra ich debutu na BHS. Úvodný
titul , Hindemithovu Smútočnú hudbu pre violu
a sláčiky som zmeškal z jediné ho dôvodu: moj e '
k~oky merali do Moyzesovej s iene a ko ncert
začal
v
Zrkadlovej
sieni
med zitým
Primaciálne ho palác a. Žiaľ, prišie l som o výkon
bosť,

violistu Petra Vrbinčík a , na ktorý som sa ve ľmi
tešil. S mútok akoby zaťažova l mladé mys le a
MBS pokračovali v hfbavých meditáciách
priemiérovým uvede ním Žalmu /34 od Pavla
M;tlovca. Takýto duchovný a fyziologický
prienik mladosti a filozofujúcej múdrosti akoby
s kutočne ov ládol búrlivé výšiny 1\Jdskej túžby
povedať čo -to k veci dnešných dn í. Na Žalme
134 sa mi páč il práve kontakt sviežosti
tvorivého umu s vážn osťou a hľadaním vlastnej
metódy, akou možno poznať svet. Povedal by
som, že hudba Pavla Malovca je pe kná, je
rozumná, nápaditá a hlavne som v nej necítil
mome nt sebaklamu. Autor akoby stále cítil
pevnú pôdu pod nohami. Mladí bratislavskí
sólisti vyzvali vo veci Žalmu 134 na pomoc
mladú sopranistku Janu Pastorkovtí, s ktorou
treba zrejme v budúcnosti počítať. Oveľa záhadnej šie a neprístupnejšie zapôsobila slove nská
premiéra komornej kantáty Elgidion pre alt,

hornu a komorný orchester od Egomt Kráka
(sólisti Ida Kirilová, alt a Vratko Budzák,
horna). Pre MBS bo la Krákova skladba ďa l šou
zaťažkávajúcou

skúškou.

Pavol

Ma lovec

č l oveka dokonale omám iť a vzápätí e šte
dokonalejšie skl amať. C harles Dickens postavi l
na tejto chi mé re koncepc iu svojho vrcho lného
die la, kde - kto má aj vlastné skúsenosti. Preto
som bo l v pomykove, keď som l O. októbra
kráčal do Reduty plný ideálov v súvislosti s
koncertom Symfonického orchestra mesta
Pmhy FOK. Mám v ž ivej pamäti vystúpenie
tohto telesa na BHS 199 1, ktoré bolo tip top
celé ho festivalu. Vtedy som sa ve ľmi tešil z ich
výkonu , preto neč udo , že vo mne začala pôsobi ť
" idea li zač n á ene rg ia". V porovnaní s hrdinom
Dickensovho románu mám zásadnú výhodu.
Moje ve ľké ideály totiž boli počas nede ľnéh o
večera stráve né ho s orchestrom FOK splnené a
zhmotnené . Koncert prebehol pod režisérským
vedením h o sťujúceho dirigenta Tadeusza
Strugalu z Poľska a za výdatnej asistencie
khtviristu M;triána Pivku. Všetci zú ča st není
mali dob.rý nápad prevrátiť sled č íse l programu.
Prvým lahodným a abso lútne neškodným
doppingom bola 2. suita Rómeo a Júlia Sergeja
Prokofieva. Z loženie tohto medikamentu bolo
naozaj vykultivované a zrealizované v optimá!-

Snfmka M. Jurík

SKO, Bohdan Varcha!
vy kroč il rozhodnejšie v ústr ety pos luch áčov i a
zda lo sa mi , ako by vede l viac vyu ž i ť aktívne
komunikatívne kanály. Egon Krák nadväzoval
kontakt ove ľa z lož itej šie, dešifrovanie jeho
k ompozič ného
kódu
zaťa ži lo
vedomie
pozorného pos lucháča ove ľa intenz ívnejšie.
Hoci hudba zne la "novo", vanuli z nej vánky
a rc hai č nos t i , večno sti a vývoj ovej stag nácie.
C ítil som sa ako na hrade knie žaťa Modrofúza,
konkrétne v je ho mysterióznej siedmej komnate. Poznanie a izo lác ia od sveta, to boli dve
myšlie nky, ktoré mi pripomenul Egon Krák
svojím E legidionom. Jeho zárodok akoby bol
uzavretý v hlbi nách pevnej lastúry. V čom
potom s poč íva jeho krása? Nev ie m, na čo
mysle li hráč i MBS, ale výrazy ich tvárí, ich
postoje a ic h hra boli skôr odosobnené. Čo bolo
dobré, čo nie , to môže v tejto c hvíl i po vedať
vari iba Egon Krák.
Griegova suita z Holbergových čias ako
"odškodné" za všeto k smútok a me lanchóliu
troc h predchádzajúc ich skladie b. MBS pod
mäkulink.ým, ba až n egmatickým gestom
O ndreja Sáraya nasadili naozaj búrlivácky štýl.
K eď piano, tak molto pianissimo, keď forte, tak
molto fortissimo. Chápem túto i nic i atívnosť a
vôľu u voľn iť pokiaľ možno n aj väčš ie kvantum
e nergie, le n neviem, či G rieg bol na te11to účel
vhodnou skladbou. Holbe rgovskú suitu považ ujem za dielo múdreho č l oveka , ktorý j e nad
vecou a nenechá sa opantáv ať atrakt ív n o sťou
príkrych kontrastov. Na druhej strane ne môžem
ale .odopri eť hráčom MBS ich ambície a ich
ži vel nos ť . Bodaj by im ich potenciál vydržal
č ím dlhšie. Sú to búrl iváci, fanati c i a sú dôkazom toho, že aj v prostredí našich· hudobných
škô l (konzervatórium a VS MU) môže vzniknúť
aktívne súbor siahaj úc i k búrlivým výšinám
poc tivého kumštu.

EPIZÓDA:VEľ.KÉ IDEÁLY
Je známe, že

veľké

jme nemôže byť cv i č n ý m materiálom - záž itok z
hry Mariána Pivku ma na to upozornil.
A po krehkej poéz ii nastal čas extázy.
Ra velovo Bolero. Sám som vopred v duchu
ohŕň a l nosom nad voľbou titulu. Predsudky ma
však zradil i. FOK-áč i vedení nie len gestom T.
S trugalu zabojovali o každý tón. Zlom yseľníc i
isto nezabudnú zaváhanie bubeníka hneď v
úvode alebo chy bu krásy v ťažkom trombónovom só le . Co je to však proti všetkému
tomu peknému a opojnému, čo sa šírilo z pódia!
Variác ia po variác ii zo mň a opadala ne vôľa z
vo ľby titulu. A zasa - v záve reč nom ~limaxe
som poču l všetky nástroje, všetky sekc ie. Bolo
to úc hvatné, keď sa po lyvrste vná partitúra ocitla
doslova pod rontgenom. Na hre orchestra FOK
si cením hlavne vyváženos ť poz i ťív nej živelnosti a prísnosti orchestrálneho remesla. Necítim v
nej strohý akademi zmus, strojeno sť a pozé rstvo.
Som rád, že zážitok spred dvoch rokov neostal
v i s i e ť vo vzduchoprázdne a že sa potvrdil tým
najvkusnejším spôsobom. Niekedy sa prosto
o platí mať veľké ideály ...

ideály dokážu nie ked y

nych podmie nkach. Pri vnímaní prvých taktov
som si m imovoľne spomenul na povzdych
Violetty z l . dejstva Ve rdiho Traviaty: "É strano, é strano ... " - č i že : "Je to zvláštne ..." Až
som sa sám seba z ľa k o l , k eď som v hrmotnom a
dobre mie re nom klastri Montekovcov a
Kapulc tovcov poč ul konkré tne hoboj, klarinet,
... Nebola to mac huľa , nebol to lomoz, bol to
inte ligentne posade ný expresívny kumulnat
viacerých nástrojových subjektov. Aj akordic ká
výs lednica mala potom iný zmysel, než len
n av od zo vať atmosféru veronské ho thrilleru.
Sláč iky - veľká devíza čes kých orchestrov vyšperkovali Di evčatko - Júlia tými najtrblieta vejším i perli čka m i. Páte r Lorenzo bol zvukovo vyvážený, múdry, atď., atď. Ani v najvypäte jších momentoc h nedovo lil Tadeusz Strugala
ceriť z uby hystérii ani chorému e xhibicionizmu.
Je to zvláštne, že to ide.
Po prestávke prišla chvíľa pre Mariána Pivku
a pre 2. klavírny koncert f mol Fredery ka
Chopina. Vede l som vopred, že Cho pin a Pivka
sú " Kamaráti" a to bol dôvod pre utvrdzovanie
veľkých ideálov v mojej mysli . Á no, v tomto
prípade ma výsledný dojem nesklama l. Marián
Pivka hra l spôsobom, ktorý na jednej strane
pôsobi l až sto ic ky pokojne, na druhej strane v
ň o m bolo cíti ť boj o každý tón a túžbu zv l ádnuť
text v jeho kom plex nosti. Bol to múdry,
rozvážny a prežitý Chopin, preto n eč udo , keď
ktorási z veľmi mladých klaviristickýc h grácií
konštatovala pri východe z Reduty, že jej "tam
chýbalo fo rte". Mne veru nechýbalo, pardón.
Chopinov Koncert f mol nemám vo veľkej
obľube, Marián Pivka mi ho ale dokázal znova
zatraktívni ť, vede l ma u v i esť do deja a nedovolil
mi pasívne s l edovať čos i ako c irkusový výko n.
Je v tom hotové mystérium , keď interpret
dokáže in vokov ať starých duchov a keď dokáže
v tiahnuť unave né ho pos l u c háča do bi zarného
labyrintu aktívnej percepcie. Len som si tak
pomyslel, že na Cho pino ve koncerty siahajú
hocijaké ruky, že s nimi zápas ia o dušu a
výsledkom sú oboj stranné útrapy. Chopin zre-

EPIZÓDA:
NA KONCI S DYCHOM
14. októbra som s ne vôľou zaregistroval nežiadúc i poc it. únavy a vyčerpanos ti zo všetkého,
čo sa deje na festivale a počas neho. Do Reduty
som preto išie l troška stiesne ný poh áňaný silou
sebazaprenia. Neviem preč o , a le ' koncertu
Wiener Akademie som akosi demagogicky
nedôveroval, za čo sa dne s, po absolvovaní
pekného večera úprimne hanbím . Wiener
Akademie je moderný súbor, pretože jeho č l en
ovia hrajú na nemoderné nástroje. Pracujú pod
vedením dirigenta Martina Haselboecka. Na
rozdie l od súboru Musica aeterna sa v iedenča
nia vrhli na to, čo j e im z rejme naj svätejšie, na
tvorbu viedenskýc h, resp. rakúskych a nemeckých klasicistov. Do Bratislavy prišli konkrétne s
Haydnom, Mozarto m a s peknou poklonou
adresovanou Bratislave v podobe Omše
Johanna Nepomuka Humme la. Je to krásny
pocit n echať sa pres v i edčať o z mysle koncertného zážitku. Moj a zaťato sť začal a veľi'ni rýchlo
mäknúť, zač a l i sa roztápať ľady nedôve ry a mne
samému nepoch o pi t e ľnej skepse. Symfónia č.
94 Josepha Haydna prevrávala cez č l e nov W A
1\Jdskou rečo u. Kon ečne som počul Haydna bez
akade mických afektov a e fe ktov. Ak niekto
pochybuje o tom, že aj hudba vie navod iť
humornú situác iu, Martin Haselboeck a jeho
spo luboj ovníc i mohli k tom uto bodu niečo
poved ať. Nezľavi li prito m zo sebadisciplíny, z
ko lektívneho cítenia a vide nia vecí. ·Nádherné
duettino hoboj a a flauty , unikátne pianissimo
s l áč ikov v pomalej ča sti , u š ľachtil ý rachot timpanov, vtipná generá lpauza po "surprise", umná
te mpová réžia, rus tikálnosť menue tu, prekvapujúc i nástup timpanov ešte aj vo fin álnej ča sti ...
Deta ilov, na ktoré hodno spom ínať bo lo viac.
S uma sumárum - Haydn ma doviedol doslova
do varu. Moje pe rcepčn é vedomie a podvedomie ve ľm i rýchlo sublimovalo z tuhého stavu
do stav u akt ívnej a životodarnej e nergie.

(~f1-t'93
Druhým čís l om programu bo l Mozartov
Flautový koncert D dur. Je to ďal š ia zo
skladieb, ktorú počú vam v útrobách našich škôl
až príliš čast o zni e ť ako cv i čný mate riál.
C hristian Gurtne r našiel v Mozartovi čos i viac,
než le n množstvo perliacich sa technických
problé mov. Z vuk jeho nádhe rné ho nástroj a
pôsobil ako l ieč i vý balzam na dušu pos luc háča .
Po Haydnovi aplikovali č len ov ia Wiener
Akademie ďa l š í chutný a úč inn ý medikament
urče ný na regeneráciu odchádzajúcich síl. A to
všetko s prirodzeným gestom , bez nadsázky
alebo te mného fanatizmu. V Hummclovej om$i
sa stre tlo medzinárodné vokálne kvarteto.
(Potra-Maria
S chnitzcr,
Hamt StolfováBandová, Holme/ Wildhubot a Peter Mikuláš).
Napriek tomu, že mali k dispozícii minimum
skúšok (bola v lastne jedna jediná, deň pred vystúpením na BHS ... ), vytvorili atmosfé ru
absolútnej istoty a znalosti textu. Nikoho
nezmiat lo ani "pod ladenie áč ka", nikto
nedistonoval , nikto ne vy tŕča l nad ostatných.
S pol oč ne so stále rovnako disponovanými hráč
mi orchestra vytvorili speváci unikátny
zvukový priestor udivujúci svojou hfbkou a
intenzitou vnútorného pulzu ( zrozum it e ľn osť
jednotlivých línií, plasticita v nadväzovaní
hlasov,. umné mezza voce, hebkos ť sopránu,
lyrika te noru, intelige ncia v profilovaní hlbších
hlasov ... ). Marti n Haselbocck ovládal udalosti
rozumným, ne teatrálnym gestom a všetko, čo
bo lo treba sa podari lo. Po koncerte WA som si
a kosi viac vedel vá ži ť silu zážitku a dá sa
povedať, že som c hytil druhý dych.

BHS
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V BRILANTNEJ NÁLADE
sa odvíjal koncert Slovenskej filharmónie 2.
októbra - pod vedením dirigenta Jana LathamaKôniga (Ve ľk á Británia). Na výkone orchestra
bolo cítiť c h uť do hry, od poč in utos ť, koncentráciu na dirigenta, ktoré ho plastic ké mu muzikálne mu vedeniu sa hráči poddávali s ve ľko u zaanga žovanosťou . Tre ba poved ať, že anglický dirigent mal i presné gestá, niele n iskru v duši ...
Na úvod zaz nela predohra k opere Don

Giovanni od W. A. Mozarta - toto hudobné
šampanské, ktoré zachuti lo v SF svetlom i arómou romantizuj úceho vzruchu, ale i decentnosťou zvukovej kultúry. Nasleduj úci Koncert
pre klavír a orchester č. 23 A dur KV 488 mal
vzácneho sólistu, jednu z ojedinelých hvie zd (či
osobností) prvého radu na BHS '93: rakúskeho
klavi ristu Paula Baduru-Skodu. Tento "špecialista" na Mozarta, Beethovena a Schuberta

EPIZÓDA:
CHCIEŤ JE MÔCŤ
Asi o tom ma pres vedči li hráč i Slovenskej
filharmónie v rámci závereč ného konce rtu BHS
93 ( 15. októbra). Neviem, č i ic h k hrdinskému a
dobrému výkonu inšpirovali naše politic ké
osobnosti sediace v lóžach Reduty, alebo
pome rne slušne zapl nené priestory sie ne alebo
appasionátny štýl Ondreja Lenárda. Podstatné
je to, že fi lhannonici presvedč i li o svojich
niekedy až príliš rafinova ne a zby t oč ne ukrývaných ašpiráciách. Pripravili si zaujímavý,
rýdzo s lovanský repertoár. Dvofá kov Karneval
m usel pre budiť z letargie každého prítomné ho
diváka - a aj samotných h ráčov . Ondrej Le nárd
vybudil te mpový agregát na pomerne slušné
obrátky, nektril a ni decibelm i. Žiaden útlm sa
nekonal ~i poča s dlhého Husľového koncertu
Petra 1/]íéa Cajkovského. Sólové husle držal v
ruke Rafael Oleg, odbornfk naslovo vzatý. V
jeho hre som cít il polarit u dvoch svetov. Vedel
by ť obdivuhodným extrovertom , priam až športovcom pri zdolávaní krkolomných pasáží,
akými je Konce rt D dur obdarený. Postoj tela,
mimika, práca pravej ruky, to všetko bolo kultivované, pozbavené ak ých ko ľvek planých
vášní. Napokon - načo m rh ať ene rg iou ... ? V
Canzonette bol z Rafaela Olega z razu jemný
básnik, introvert, lyrik. A zasa bez póz a klamlivých zvodov. Finále patrilo zasa obrazu
bujarosti a veselosti. Spod rúk olega Rafaela
vytryskli č íre, č ist ul i nké pramienky živej vody.
N i č n epreháňa l , ni č nefalšoval, opäť sa správal
fair play voči sebe, orchestru, dirigentovi a voč i
pos lucháčovi. Čajkovského Koncert dostal
zlatú krá ľovs kú korunu, v ktorej nechýbal a ni
jediný vzácny drahokam. Sporadic ké kolízie v
synchróne sólistu a orchestra bývajú vo vivacissime tohto d iela bežnou uda l osťou a netreba im
venovať tolkú pozornos ť. Dva prídavky po
Čajkovskom svedčili o kondícii Rafaela Olega
a potvrdil i je ho obdi vuhodné hráčs ke možnosti.
Kóda BHS 93 - Suchoňove Metamorfózy
môžu troška s ym bo l i zovať metamorfózy
zážitkov, pocitov a skúse ností nadobudnutýc h
počas uplynulých {akých dnf.
Ondrejovi
Lenárdovi zložitá partitúra ide "po ruke" svojou
expresivitou, harmonic kou t ú žob nosťou , obje mnosťou . Tento raz dokázal dirigent pren iesť na
hráčov mimoriadne kvantum energie, takže sled
kompl ikovaných variácií mal hlavu a pätu, bol
koncepč n ý a zvládnutý na vysokej technickej
úrovni. K eď sa chce, tak sa dá. Priz nám sa, že
gesto Ondreja Lenárda vzbudzuje svojou
e motívnou ex pon ov an osťou o bčas aj úsmevy na
tvári. Môže zvádzať aj k tvrdeniu , že dirigent
nie je nad veco u, že príl iš prežíva čos i v sebe a
nie je nato lko schopný rev idov a ť prijímaný
signál spo7..a pultov. Celé telo O. Lenárda prejavovalo známky tvorivé ho tranzu a výbušnosti.
Čo hráčom pomôže, čo nie, to vedia oni
najlepšie. Isté je, že tento raz hrali vysoko nad
filharmonickým prie merom, čo rozhodne
potešilo viace rých prítomných pos lucháčo v .
Meta morfózy boli pekné a vydarené v detailoc h
(nádherné sóla, lyric ké pasáže) aj v celku, boli
mnohotvárne a pritom kompaktné. Obsiahli
obrovský dynamický časopriestor a boli vkusným apelom na vedomie pos l uch áča . Bez frenetických kfčov , z úfalej hystérie ale bo pátosu
dospeli k majestá tnemu fin ále - k poslednej
bodke za BHS 93. Tie sa touto bodkou sta li
s kutočn osťo u a vari treba všetkým, ktorí veci
B HS fand ia zag ra t ul ov ať, že v týchto ne praj nýc h ča soch môže dvojtýždň ový koncertný
kolos p rež i ť v tejto ucelenej podobe.
IGOR JAVORSKÝ

Paul Badura-Skoda

Snímka P.Konoszi

l

nehral v Redute pekných pár rokov. Starnutím
by - logicky - mala nastúpiť čoraz väčš ia askéza
v každej stránke hudobnej reči interpreta.
Badura-Skoda však akoby rokmi duševne
omladol - v zmysle romantizuj úcich výkyvov v
te mporytmickej a dynamickej hladine. Keďže
neinklinujem osobne k striktným štýlovým
interpre táciám (ak ma presvedči a tie, ktoré sú
výkladovo silné), ne namietala som v oči kde-tu
rýchlejšie mu tempu, alebo poetizuj úce mu výkladu. Viac mi vadili sólistove nečakané rubata,
ktoré privádzali do pomykova orchester - ale
nie dirigenta. Te n ich vždy doká zal napokon
dov i es ť do vzájomného dialógu už vo vyrovnanom te mpe. Paul Badura-Skoda trochu "preháňa!" v obsahovej i virtuóznej polohe koncertu, ale nemožno mu uprieť brilantnosť, akú
počuť málokedy; eleganciu v hre a navodenie
atmosféry rokoka - hoci i s romantickým
odu§evnenún; kultúru tónu, kton1 vyrážala dych
zvlá§ť v strednom Adagiu. Je to pán klav irista,
aj k eď zopár striktných, pravove rných znalcov
jediné ho možného štýlu hry Mozarta (vraj taký
existuje ... ?), bolo nespokoj ných.
Rado sť tohto klaviristu z muzicfrovania
pripravila väčšinu obece nstva na ďa l š iu hudobnú lahôdku: Mahlerovu 4. symfóniu G dur.
Problé mom (nielen tejto) Mahle rovej symfónie
(azda ešte viac osta tných deviatich) je nadhľad
nad ve ľkolepo vystavenými časťam i a jednotlivými obrazmi v nich tak, aby sa nerozbili
na máme kúsky. Jan Latham-Kônig to zvládol
bez väčšej námahy. Pritom nezabudol vypracov ať rad detailov a nástupov nástrojových skupín
(husle, v iolončel á , fl auty), ktoré tu majú ve ľké
množstvo prfležitostí na malé ensemblovosólové produkcie. Ak som v Mozartovom
Klavírnom koncerte obdivovala prekrásne klarinetové vstupy, zahrané ozaj s virtuozitou sólistu, tu som s uznaním kvitovala disciplínu filharmonických skupín a ich vysokú profesionalitu.
Páč il a sa mi tie ž v l áčnos ť fráz, ktorá dodávala
Ma hlerovej "symfónii pozemskej radosti" a
"nadpozemskej 4. ča sti " so sopránovým sólom
pravý romantický šat. Magdal~na Hajóssyová,
ktorá je častou interpretkou Mahlerových
pi esňových diel a má priam ideálny hlas pre 4.
časť tej to Štvrtej (sólo vyžaduje jasný svietivý
soprán), nás naplnila delikátnou oslavou
de tinských radostí, ktoré symbolizujú nebeskú
b l aženos ť - povedané slova mi Burna Waltera o
hudbe, inšpirovanej zbierkou Das Knaben
Wunderhom. Zúroči l a l\1 nielen svoj vy~~.
stále svieži soprán, ale i vlastný - radosioý postoj k !ivotu a ll11lr,IÚU, ktor6 pripoiJÚDII1Í,text
4. časti, nazvanej: "Visí nebo plné husier". Tak,
a ko je dqbré ujs ť z ťažoby všednosti do hudby,
tak je dobré niekedy uniknúť i v hudbe samotnej
z tragiky života do mimozemského sveta, kde
"Svätá Ci/ka stvár1 šanty, /keď s ňou hrajú
muzikanti/, veď anjelské hlasy (s ú ne všednej
krásy) a vz budzujú roz koše v nás ..."
(Prebásnenie J. K rčméry). M. Hajóssyová
spievala tento text s oduševne ním a evide ntným
demonštrovaním pies ňovej lyriky. Prosto : bez
pátosu ...
T. URSÍNYOVÁ

KONCERT V DÓME SV. MARTINA
Prvý de ň BHS bo l v zname ní troc h prvenstiev:
prvýkrát
sa
BHS
zača li
v
Medz inárodný de ň hudby - l . októbra,
prvýkrát sa otá vací ko nce rt konal v dóme sv .
Ma rtina a prvýkrá t sa festival ko nal pod
záštitou prezidenta re publiky. (V časoc h fede rácie ne pre berala hlava štá tu záštitu nad
týmto poduja tím.)
Pr iesto r c hrá mu predz name nal aj drama turg iu koncertu, na ktorom vystúpil
francúzsky dychový súbor La chapelle royale
s dirigentom Philippom Herreweghem .
Do minantu tvoril i d uchovné kompozície ko nkré tne o mše. Z aznela tu však aj kom pozícia "svets ká" - Okteto pre dychové n ástroje
od Igora Stravinského . Kľúčové dielo, stoj ace
a ko medz ník med zi " fo lkórnou" a " neok las ic istic ko u" orie ntác iou v Strav inské ho
tvorbe , zaznelo v max imálne precíznej inte r-

pre tácii . Di rige nt vedel ci tlivo d i fere n covať
rôzne štýlové vrstvy a zároveň dať dielu jednotu, ktorá v podsta te vyjadruje Stravinské ho
osob nos ť. Súhra, k ult i vova no s ť tónu , zv uková
p lasticita, pregnantná rytmic ká pulzácia
pôsobili u franc úzske ho súbo ru inšpiratívne .
Zat iaľ čo v Oktete Stravinsk ij v kroč i l na
pôdu neo klasicizmu. (v š iršom s lova zmysle),
v O mš i jednotlivé neoklasicis tic ké podnety
spracováva výrazným synte tic kým úsilím.
Jazyk hudby nášho st oroč i a obo hacuje o pretavené pod ne ty z g regoriá nske ho c horálu, z
psalmódie a tď. K dyc hovému telesu pristúpil i
dva zbory - Collegium vocale de Gand z
Belgicka a Ensemble musique oblique z
Francúzska. Ic h ko nce pc;ia Omše bola
pozoruhodná najmä v tom - ako citli vo vede li
vyst avať základné kontúry skladby a s akou

prirod zeno sťou vniesli do tlmočeni a poso lstva Stravinského zhudobnenia ríms kokatolíc kej o mše životné pocity dnešného člove
ka.

Po neoklas icistic kom Stravinsko m patril
záve r koncertu č i s té m u ro mantikovi
Antonovi Brucknerovi. Jeho Om§a č. 2 e mol
zaznela s roma ntic kým pátosom , s ná božens kou v rúcnosťou bez a kýc hko ľvek snáh o
o kázalosť a vonkaj ší efekt, ku ktorým
Bruc kne rova hudba interpre tov často zvádza.
Dalo by sa d i s kutovať o dra maturgickej únosnosti programu otváracieho koncertu (d ve
zhudobne nia o mšového ordiná ria za sebou) ,
z hľad i ska kvality interpre tácie bola ú roveň
konce rtu m imoriadna, teda festivalová.
Otváracf koncert na vštívi l pre zide nt S R s
ma nželkou .

STUTTGARTSKÝ KOMO.RNÝ ORCHESTER
Orc hester ponúkol zaujímavú dram aturg ickú zostavu, v rámci kto rej doš lo k dvojitej
konfrontác ii. Zazne l tu ve ľm i zná my Mozart
(Divertime nto č. 17 D dur KV 334), takme r
ne z námy H aydn (Koncert pre husle, klavír a
orchester F dur Hob. 18,6) a neoklasic ista
Stravins kij . Takže sa tu prezentovali - aj konfrontovali dve po lohy viede ns ké ho k las icizmu a potom klasicizmus s neoklasicizm om .
Stravinského Concerto in D malo esprit,
jem nosť, ľa h kosť, noblesu - aj po tre bný nadhľad a mie rne iron ic ký odstup. S travinskij tu
tvorí doslova á la papá Haydn a te nto štýl
c itl ivo vy t i hn úť a dať m u potre bné parame tre

nie je bez problému . Orc hestru aj d irigentov i
sa to pod arilo znam enite.
V Hayd novo m Koncerte sa pred sta vil
klavirista Marián Lapšanský a kanadská huslistka Angele Dubeau. Ich inte rpre tácia bola
dece ntná, haydno vsky triezva a je mná. Viac
sa
k
hayd novské mu
štý lu
prib lížil
La pša nský, ktorý prej avil zm ysel pre
grac ióz n os ť, tónovú kultúru aj správne frázovanie.
O Mozartovom Divertime nte možno
poveda ť, že je ho inte rpretácia sa odvíjala
kore ktne, štý lovo aj výrazovo s poc hope ním
Mozartovej hudobnej reči , avša k be z

v äč š ie h o

vzletu a bez akcentác ie pikantných
point, ktoré Mozart do svoj ej skladby zakódoval.
Pohľad dirigenta Vargu na hudobný klasiciz m us vychádza zrejme viac z racionálne ho
uvedomenia si i nterpretačných para me trov a
ic h difere nciácie než zo spontán nej m uzikality. Pre to sa orc heste r naj v iac zaskvel v
Stravinskom , kde intelektuálny odstup a nadhľad
d odá inte rpre tácii črty pikantnej
noblesy. U Haydna a Mozarta mus( by ť
citová a rozumová strá nka v doko nale proporčnom v zťahu .

MILOSLAV BLAHYNKA

'
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Hudobné divadlo
celkom adekvátne hudobnému obsahu. A tak som zapochybovala o
súvislosti medzi pohybom a hudbou.
Vellcou mierou sa o óspešnosť predstavenia zashížili tanečníci,
ktorí podali profesionálne výkony na vysokej órovni. V hlavných
úlohách sa predstavili P. Ďumbala (Johannes Friedemann) a P. Zuska
(Norman Bates). Ďalej tancovali: T. Podafilová, J. Kadlec, T.
Juficová, M. Vjazovcová, J. Podafil, M. Bártová, H. Frolík:ová, N.
Danko, M. Sebor, L. Hajn, J. Pokorný a V . Srb.
JANA MALINOVSKÁ

* **

Jednou z najlepších choreografi! skupiny Torzo bol balet SME
PIEROT! VIERY?

BALET

NA BHS
Tohtoročné BHS boli opäť príležitosťou predstaviť
popri mnohých významných hudobných telesách aj
niekoDco tanečných. Svojimi novinkami sa na nich
prezentovali balety pražského i bratislavského ND. Tím
Bednárik - Vaculík triumfoval v SND baletmi: MALÝ
PAN FRIEDEMANN (podľa novely T. Manna) a PSYCHO (podľa A. Hitchcocka). Balet SND s hosťujúcimi
choreografmi (E. Frey, l. Holováč, M. Diarnond) sa
uviedol večerom modernej choreografie s názvom
ľ.UDIA A ČAS. Ďalším tanečným telesom na BHS
bola skupina mladých tanečníkov TORZO vedená J.

Ďurovčíkom.
Pražské ND sa na scéne SN D predsravilo svoj ím najnovším predsravením. T voria ho dva laneč né prfbehy - MALÝ PAN FR IEDEMANN a PSYCHO. Režisérom inscenác ie je Jozef BERNÁRIK,
krorý je aj aurorom librera podľa novely T. Manna, (Malý pan
Friedemann) a pod ľa Hitchcokovho fi lmu Psycho. Choreografiu
vytvori l Libor VAC ULÍK, scénu realizoval J. SVOBODA, kostýmy
navrhla Ľudmi la VÁROSSOV Á, hudobnú montáž pripravil P.
MALÁSEK. Asistentom choreografa boli N. DANKO a M. Š EBOR,
asistentom režiséra bo l J. NEM EČE K. Zo spolupráce viacerých
umelcov sa kolektívu realizátorov podarilo vy r voriť jeden kompaktný
režijno-choreograficko-scénicko-kosrýmovo-hudobný príbeh.
Hlavnými hrdinami sú ľu dia s handicapom. Johannes Friedemann
je zmrzače ný nešťas t nou náhodou, ktorá negatívne ovplyvní jeho
ďa l ší život, Nonnan Bates je chorobne posadnutý z majetníckej lásky
ku svojej matke. Stane sa z neho č love k dvoch tvárí - svojej a
matkinej , čo rragicky skompl ikuje jeho život. Príbehy z rozd ie lneho
obdobia (koniec minulého storočia a 60. roky rohlo storoči a) spája
nem ožnos ť hlavných hrdinov ž i ť normálnym spôsobom, nemo žn osť
zaradi ť sa medzi ostatných. Nielen v minulom storoč í a v 60-rych
rokoch, ale aj v súčas nosti sa strerúvame s ľuďmi s podobnými problémami, ktorí aj dnes hľadajú spôsoby, ako sa zaradiť do spoločnosti .
Ich životy majú často tragický priebeh, čo nas vedč uje tomu, že sa so
svojimi hand icapmi neved ia vyrovn ať. A nevieme im pom ôcť ani my
ostatní.
C.. Várossová odela tanečníkov do kostýmov, ktoré divadelné
postavy jednoznačne charakterizovali. Kostými z konca minulého
storočia kládli dôraz na e leganciu a švih, výstižne dotvárali atmosféru
spoloč nosti, v ktorej Johannes Friedemann existoval - vznešenej a
cynickej. Kostými 60-tych rokov sú slobodnejšie, v o ľnejš ie , vyjadrujú jednotli vé indivíduá, navzájom rozdielne a navzájom nezávislé.
Neraz sa interpre ti objavili len v spodnej bielizni.
J. Svoboda vytvoril scénu, ktorá umožnila realizovať choreografiu
simultánne na dvoch j aviskách (prízemie a poschodie). V prvom
príbehu sa na jednom javisku pohyboval Johannes a nad ním - na
druhom javisku jeho snový dvoj nfk. V Psycho bo l zasa na jednom
javisku osamotený Nom1an a nad ním sa na javisku nachádzala "
Nom1anova matka so svojím milencom. Zo všednej javiskovej
plochy spravil J. S voboda nevšedný priesror pre pohy bovo-tan ečné
kreácie. Zaujímavo tiež riešil priestor pre pohyb, napríklad realizáciu
imitovanej vodnej plochy. V tomto priestore vyhasne ž ivot
Friedemanna a jednej obete Normana Batesa.
P. Malásek ponúkol diváckemu uchu hudobnó mozaiku, v ktorej sa
popri pôvodných nahrávkach klasických diel objavili aj ópravy a
dokomponované plochy elektronickej hudby. Pre prvý príbeh vybrali
realizátori hudbu R. Wagnera, ktorá bola vhodná pre tragickú
lad e nosť príbehu. V druhom zaznieva hud~a O. Gerschwina, Beatles i
pi eseň E. Presleyho.
J. Bednárik svojím režisérskym umenfm vytvoril "čitaterné"
divadelné situácie. Každý detail mal v tanečných prrbehoch u rči tý
význam. Celú inscenáciu možno ch arakteri zovať ako dejové predstavenie. Preto je dôležité vn ímať "č i tateľne" zobrazený dej a nesledovať iba pohyby ľu ds kýc h tiel. A toto sa J. Bcdnárikovi podarilo.
L. Vaculík už vo svojich minulých predstaveniach využil divadelné - či noherné prvky (hlas, herca), naprfklad v Dáme s kaméliami.
V tejto inscenácii mu o päť (hlas R. Hrušinského) pomohli do t voriť
"č itate ľnosť' choreografie. M iestami však použil pohyby, ktoré neboli

Tretím tanečným podujatím BHS bolo predstavenie TORZA,
mladej tanečnej skupiny, zloženej z poslucháčov Hudobnej a tanečnej
fakulty VSMU. Úspech skupiny, vedenej Jánom ĎUROVČÍKOM,
ktorá si za krátky čas svojej existencie získala mnoho priaznivcov,
tkvie hlavne vo výbornom tanečnom potenciále už hotových
tanečníkov, ako aj v dobrom pedagogickom zázemí VSMU.
Z prác "kmeňového" choreografa J. ĎUROVČÍKA je cítiť, že
prešiel viacerými štýlovými obdobiami a že v sebe nezaprie folkloristu. Škoda len, že nedokáže šetrnejšie narábať s výrazovými prostriedkami. V snahe u kázať široké možnosti svojich tanečníkov , necháva
ich t očiť a skákať i tam, kde by si vystačil s jednoduchým pohybom,
či gestom. Hlavne v jeho úvodnej choreografii NA KAMENI
KÁMEN by sa zišlo viac priestoru pre výraz a pre nadýchnutie.
Hudba folkovej fonnácie BRONTOSAURI nedáva velký priestor
choreografovej invencii, významovo ho ohraničuje. Pohyb v tomto
prípade sledoval síce fonnálnu stránku hudobnej predlohy, ale choreograficky sa miestam i rozhádzal s dramat i čn osťou a nal iehavosťou
textov. NA KAMENI KÁMEN - tanec o láske i sklamaní, o radosti z
bytia, o hľadaní vlastnej cesty - je však o tom, čo tanečn íc i práve
prežívajú, a preto ho tancujú s presvedčivou silou . .Ich tanečné
výkony d is ponujú muzikalitou, výbornou technikou i výrazom.
Ďalšou Ďurovčíkovou choreografiou bol tanec SME PIEROT!
VIERY?, ktorá svojou pevnou, výrazne člen enou stavbou s charakreristickými gestami a pohybovými frázami predstavuje vrchol jeho
doterajšej tvorby. Výrazne k tomu prispieva aj profesionálny svetelný
dizajn a d ivadelné kostýmy. Pomocou dramatickej hudby od DEAD
CAN DANCE rozohráva rôzne podoby a formy viery, potrebu člove 
ka vždy . niekomu podliehať. Choreograf tu opäť nazhromaždi! veľké
množstvo pohybového materiálu, ktoré však už vyberal pozornejšie.
Ukázal, že dokáže pracovať s priestorom (zaujímavé skupinové
tance), hytibou a svetlami a dať tak choreografii napätie a gradáciu.
Poklona patrí hlavne taneč níkom , ktorí sú schopní t ancovať jeho vari ácie v šialenom tempe. V záplave prvkov sú ich pohyby miestami
rozmazané.
·
ž e menej je niekedy viac - plne dokazuje choreografia STÁÍU od
tanečníka P. MIKU, patriaca k najči stejším prácam repertoáru ,
skupiny. Súboj s časom i so sebou samým je témou hudby autorov P.
HAPKU a V. HORÁČKA. Stavať tanec na hudbu dosť opočúvanú
(LP "V penziónu svet" vyšla v r. 1988) je vždy riziko. Dvaja tanečn í
ci však dokázali bez zbytočn ého pátosu, pomocou jednoduchých
pohybových kompozfcif pretlmočiť Horáčkov text - akýsi fiktívny
rozhovor muža a jeho staroby. V duete, či dueli si svoje úlohy
ne ustále vym iCI'íaj ú. Choreografia má navyše svoju atmosféru, ktorú
dosahujú veľmi jednoducho - napr. dymom z cigarety, ktorú rpedzi
tancom striedavo fajč i a ...
Choreografia KOL()T()(; od P. TYCA, hostujóceho choreografa z
Prahy je nášmu publiku známa z interpretácie tanečnej skupiny UK,
ktorá bola pravidelným hosťom všetkých tanečn ých festivalov. Tycov
výrazový slovník má blízko k tanečném u cíteniu bratislavskej
skupiny, tancujúcej jeho choreografiu so samozrejmou ľahkos ťou a
technickou precíznosťou. Stavba tohoto d iela - opäť vo fonne
tanečného príbehu s hudbou autorov - HAPKA, HORÁČEK,
KOCÁB - upúta jednoduchou, štýlovo či stou kompozíciou s veľkým
priestorom pre výraz. Miestami sa zdá, že je tanca (v porovnaní s
Ďu rovč íkom) primálo, no výsledkom toho sú jasné a č itate ľné kontúry všetkých pohybov.
Jedinou novinkou skupiny bola v ten večer choreografia Bruna
GENTYHO na hudbu skupiny TUXEDOMOON - SLOVÁ Z ÚST
ANJELOV. Choreografia, hoci nebola tak ce lkom nová - (svoju premiéru mala v interpretácii baletu SND v r. 1991) predstavovala
ume lecký vrchol veče ra.
Básnik pohybu Bruno GENTY nie je pre nás len francúzskym
tanečnfkom, pedagógom a choreografom, ale hlavne osobnosťou,
ktorá sa výrazne podpísala pod rozvoj nášho moderného tanca.
Precíten os ť, oddanosť, ponor do duše nie sú prfznačné len pre jeho
jedi nečné tréningy, ale sú i východiskom v jeho choreografickej
práci. SLOV Á Z ÚST ANJELOV boli pred dvomi rokm i jeho prvou
prácou s profesionálnym telesom u nás a v repertoári SND predstavovali vtedy jediné taneč né dielo, postavené výl u čne modernými
tanečnými prostriedkami. Dielo, ktorého volbu námetu ovplyvnila
strata blízkeho pri ateľa je akousi meditáciou o svete a živote v ňom , o
vzťahoch , poznačen ých chladom a intoleranciou, o smrti a veľkej sile
prÍateľstv a. V SND, interpretovaný iba mužmi , pôsobil tanec dynamickejšie a vďaka vekovej zrelosti tanečnfkov aj vierohodnejšie. Pre
tanečn íkov Torza sa zdala byť Gentyho filozofická po loha priťažká.
Po technickej stránke však boli títo mladí tanečníci , vyškolení hlavne
modernými technikami , technicky dôraznejší a ich výkony boli (na
rozdie l od tanečnfkov SND) ve ľmi vyrovnané.
Skupina TORZO vsadila pri výbere titulov na istotu, na divácky
overených choreografov a choreografie, na posl uch áčsky atraktívnu a
známu hudbu. Svoju kožu na trh bude však niesť až vtedy, keď i ona
príde s nieč ím novým a nevyskúšaným, čo bude zrejme riskantné, ale
pre ich ďal ší vývoj nevyhnutné.
EVA GAJDOSOVÁ

Záber z baletu ST.AiU

PREHRA ,
NOVEJSCENY

Madama
Pompadour
Prvá premiéra spevohry Novej scény v sezóne 1993194 nás
nenaladila optimisticky. Ci už bolo dielo vybrané s ohladom
na domáceho alebo zahraničného diváka, dramaturgia ' sa
,,netrafila". Po úspešných muzikáloch Evanjelium o Márii a
Grandhotel je to doslova skok do IÚblcy nevkusu a banality.
Hudobno-zábavné divadlo si síce nekladie ciele velk:ých
myšlienkových posolstiev, jeho hlavnou úlohou je zabaviť,
priniesť radosť a potešenie, no nemalo by sa vzdať ani istých
estetických a etických noriem,za hranicou ktorých je už iba
gýč a lacný humor. Žiar, obe spom.ínan~ vlastnosti poznačili
aj inscenáciu operety Madame Pompadour,od Leo Falla.
Pokiaľ v ie m , te nto auto r tzv. "strieborného veku"
viedenskej operety (Lehár, Oscar Strauss, Nedbal, Kálmá n)
nep atril ani v rám c i operetnej é ry na javisku SND (kde sa
pohralo ved ľa " klasik y" kde-čo) k často uvád zan ým auto ro m .
Roku 1920 tu uviedli jeho Stambulskú ruž u a r. 1938
Madame Po mpad our. Vedľa Lehára a K álmána, a le i O skara
N edbala, tiež č lenov druhej éry v ied en skej operety, j e Leo
Fail určite druhoradým, aj keď n a počet diel plodným
auto ro m . Stačí k tomu azda i tá to ukáž ka z jeho dielne, ktorá
odhaľuje skladateľo v prístup k j ednoduché mu piesňovému
typu m e lódií, k spôsobu nekomplikovan é ho a ran žm á n v
orchestri a najmä k nenároč n ému dráždivo-šteklivému výberu
libre ta, kto ré patrí k najslabším stránkam v idené ho a
počutého. Leo Fail , ktorý ž ivotom a t vorbou prekroč il hranice
19. s toročia a dokonči l svoje dielo začiatkom dvadsiatych
rokov 20. storočia, j e dô kazom dekadencie, ktorú sám
pomáh a l vykresliť radom operiet. Sem patrí aj Madam e
Pompad our, v ko ntexte j eh o tvorby azda najúspešnejš ia, ale z
dnešného hľadi sk a nič ne hovoriaca operetka. Komerčné
hľadi s ko tu nač i sto zaslepilo oč i vedeniu divadla, ktoré zrejme očakávalo efekt zo sk utočnosti , že svet gri.zr.tie k bude
nahradený svetom p arížskyc h kurtizán najhrubšieho zrna, d o
sveta ktorých sa ľahúčko presunula aj samoťm\''Poffi~'Adourka~ 1
A keďže peňazí sa dnes nedostáva ani veľkým , ani m enším
divadlá m , pompéznosť prostredia sa všelijako šty liz ovane
nahrádzala vo vy mýšľaní scénick ých i kostýmových efektov.
Zauja l princíp tieňového divadla, štylizovanej formy , prebratej z tradíc ie východných ázijských kultú'r a prenesený do
bábkového divadla, ktorý tu aplikoval režisér Marián
Chudovský a scénograf Aleš Votava. Pravda, zarazila m a
mie ra nevkusu pri využití nie ktorých scén, ktoré by ' boli
v ho dné skôr do lacného ka baretu, než do divadla s re no m é
Novej scény ... Po me rne veľa nec hutných náznakov č i " dotia hnutých" obrázkov zo ž ivota pa~ížskej b ohé m y a kurtizán
sa však dialo aj bez "tieňa", v pria111ej he reckej akc ii . Bez
akéhokoľvek purizmu s i však m yslím, že Nová scéna by
nemala b yť miesto m na obscénno sti - akčné i slovné. T ých
d ruhýc h bolo tiež dosť - a nielen v d vojzm yselnostiach , ale i v
politických na ráž kach , aké sedia M ad am e P ompadour asi tak ,
ako Milanov i Markovi čovi krinolína ... Žiaľ, táto Fallova opereta m á i dosť textu - nie le n ľahkej ,
vtieravej m e lódie. M áloktorý predstavite ľ titulných úlo h si s
ním porad il tak, aby nevyvolával vnútorný odpor, alebo
aspoň pousmiatie divák a. Prehrávanie, nedohrávanie, am aterizmus často podči arkli m a loduchosť libreta, prelož eného
Petrom Petiškom a Tomášom Janovicom.
Z početného e n se mblu sólistov sa mi pozd áv a la v dvoch
v idených obsade niach iba Jannila Frličková (komorníčka
B e lotte) a Jozef Benedik (básnik C alicot), u ktorých nevadila
dv ojdom osť postáv , za sade ných rovnocenne v činohe rnej i
speváckej akcii . V e ru, neočaril ma ani Karol Cálik, " soliac i"
extemporé a komediálne nadsázky kore ním, ktoré mu buďme s pravod)iv í - často vložili do úst aj " politick y
n aladení" pre kladatelia. A tak na NS, kde by s i človek možno
i rád oddýcho l od sveta súčasných n ázorových škriepok, n ev d ojak opäť vhup ne do bahna, zďa leka nie typického iba pre
p o litikov, a le i quas i humo ristov a ka bare tiérov m asmédií.
Keďže sa vo Fallovej novoscénickej Madame Pom padour
p rijal princíp šty lizácie - dôvody si domyslíme - kostým y s
rados ťou odh aľujú , n aznačujú, dopovedajú to, čo slovo,
poznámky a po hyby často vulgárne servírujú. Treba však
povedať, že Naďa Šimunová po výtvarnej stránke (a v rámci
režisé rom i scénog rafom vytýčenej línie) v yšla z ko ntextu
die la najčestnejšie. M ad am e P ompadour, kde sa pred stavil
rad re no m ovaných sólistov i celko m nové m e ná, nás zaskoč i 
la aj vokálnou stránkou - napríkla d n aturálny m spev áckym
výkonom Františka Laktiša v úlo he R ené ho. Die lo hudobne
na študoval Zden~k Macháček, zbory zase Naďa Raková.
Velkoopere tná show sa v prípade tohto titulu ne kon ala.
Preštudovanie do nemčin y a zájazd po zahranič nej trase bude
možno úspešný. Ktovie? Nám to v šak, ži aľ, nestač í. M ožno i
pre to, leb o ned~v n a (a d ávn a) minu l o sť spevoherného súboru
Novej scény zaväzuje . Prito m sa ná stojč ivo vyná ra otázka:
Prečo práve Falla - a prečo M adame Pompadour? Ponuka
aspoň hudo bne vz ácnych (ak u ž nie libre tistic ky skvostnýc h)
d ie l zo "zlatého" i " strieborné ho" veku operety j e n ekonečná.
A zd a by aj v iac vynie sla do popredia špecifiká só listickéh o
súboru NS v dnešnej situácii. Tentokrá t j e to prehra.

'
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ORGANOVÝ FESTIVAL

Organy v Košiciach
V dňoch 16. - 30. septembra us kutočni 
lo sa spo lu 6 koncertov, z toho 3 s orchestrom
Štátnej filharmón ie. Konali sa v košickom
Dome umenia, s výnimkou piateho - te n odznel
v Dóme sv. Alžbety. l keď vezmeme do úvahy,
že dramaturg ia takýchto podujatí je vždy v
značnej mie re diktovaná ponukou hos ťujúcich
sólistov, tá toh toročná predsa le n pôsobila
niekedy priveľmi improvizovane a v niektorých
prípadoch vznikali pochybnosti , č i práve takýto
výber skladieb je pre festival podobné ho rangu
vhodný. Napríklad hneď prvé d va koncerty bol i
venované hlavne prezentácii alpského rohu, ako
koncertného nástroja. Predstavil ho - i verbáne Švi ačiar maďarského pôvodu hornista József
Molnár v sólových skladbách, i skladbách so
sprievodom organa, č i orchestra. Ako kuriozita
by takýto počin bol iste zaujímavý a chvályhodný, ale presv iečať publikum počas dvoch ko ncertov o rganového festivalu o to m, že pastierska trúba so svojimi dvanástimi disponibilnými
tónmi sa zaradí ako "plnohodnotný koncertný
nástroj" (cit. bulletin MOF) do rodiny hudobných nástrojov, je azda predsa len trochu nadsadené. J. Molnár je - odhliadnuc od toho výborný muzikant a vedel svojím zápalo m pre
te nto nástroj primäť i viacerých kompo nistov k
tvorbe preň . Pri všetkých obmedzeniac h, ktoré
alpský ro h s kladateľov i kladie, dokázali taký F.
Farkas a najmä J. Deatwyler napísať celkom
zaujímavé diela, keď preniesli hlavné hudobné
dianie do orchestrálneho partu. Molnár zahral
okrem menovaných svoju koinpozíciu a práce
L. Mozarta aG. Aeglera. Me nej sa mu darilo v
Galliardovej Sonáte pre lesný roh a organ.
Organ zazne l na úvodnom koncerte iba raz a
to v je ho závere, kde Dr. Ferdinand KJinda
veľmi vytrfbene a s ve lkou koloristickou fantáz iou precízne zahral CaseUovo Concerto
romano. Za dirigentským pultom sa predstavil
mladý Švajčiar Martin Studer, pôsobiac i v
súčasnosti pri ŠFK ako di rigentský asistent.
Popri sprievodoch dirigoval jedi nú samostatnú
orchestrálnu
skladbu
Beethovenovho
Coriolana. Dal si zá ležať na detai lnom vypracovaní, a le najfä vinou neade kvátneho ,te mpa
nevyznela sk1adba veľmi presvedčivo. Naproti
tomu v S.PficVN9<;h , a -5tydcr . prejavi~ 'l~?
pozorný a presný dirigent.
Ve ľm i dubiózny bol program druhého koncertu.
Patril
švajčiarskemu
organistovi
Gerhardovi Fôrsterovi, no jeho umenie je dosť
ťažko posúd iť, nakolko nehral ani jedinú
;..ávažnú skladbu. Prvý pohľad na program
večera s ľubova l rad neznámych mien a die l
(Galliard, J. K. Kuchaf, J. Deatwyler, V. Petrali,
H. J . Sommer, F. Farkas, L. Lefebure-Wely, G.
Aegler), le nže väčšino u to boli skladby pre alpský roh a zvyšok, okrem Kuc hai'ovej Fantázie g

Medzinárodné organové festivaly majú už v Košiciach nemalú tradíciu a získali si vážnosť a renomé i v zahraničí. Finančné problémy, s
ktorými sa kultúra v súčasno ti borí, zanechali však isté topy i na
tomto podujatí a preto sme od vysokých nárokov, na aké sme v minulosti boli zvyknutí museli trochu zľaviť - a to i napriek výraznej pomoci
nadácie PRO HELVETIA. Jej prispením tohtoročný MOF bol prehliadkou prevažne švajčiarskych umelcov.
mol patri l skôr do oblasti .,vyššieho populáru",
ako tomu vravia rozhlasoví pracovníci.
Tre tí koncert mal kon ečne festivalové parametre: švajčiarsky organista Felix Gubser ho
venoval francúzskej hudbe (Guilmant, Franck,
Gigout, Dubois) splnil nie le n istú spoznávaciu
úlohu (väčš ina z uvádzaných skladieb je u nás
menej známa), ale priniesol súča s ne dramaturgicky ucele ný, premyslený a vygradovaný program. Vyn ikli v ňom patri čne i všetky sólistovc
klady: nc.dyhávajúca prstvová technika, ktorú
preukázal najmä vo virtuóznych toccátach

József Molnár a Gerhard Forster

Felix Gubser

Gigouta a Duboisa, suverénny nadhľad pri výstavbe väčších stavebných celkov (dve sonáty F.
A. Guilma nta). Rovnako pozitívny dojem
zanechal Gubser i na svoj om ďa l šom vystúpení
s orchestrom, v rámci štvrtého koncertu MOF v
l. organovom koncerte Jozefa Rheinbergera.
Dielo j e to mierne ek lektické, ale ncpostrádajúcc invenc iu, kompoz i čn ý kumšt i formovú
zov retosť. Je i nástroj ove veľmi vďač né.
Nezanedbateľná je aj in štrume ntačná z ložka s l áč ikový orchester a 3 lesné rohy tvoria organu
vynikajúceho partne ra a zvukovc sa s ním

vercčnom
Šumení lesa z Wagnerovho
Siegfrieda. Bola to skvelá bodka za in áč dramaturg icky dos ť nevyváženým večerom.
O tom, že publikum pre ume leckú hudbu v
Košic iach nechyba, sme sa moh li presvedč i ť na
piatom koncerte MOF, konano m v Dóme sv.
A lžbety. Kým návštevy v DU nedávali d ôvod k
nadšeniu, tu sa zrazu s obecenstvom roztrhol
mech - a to s obecenstvom prevažne mladým.
Koncertoval ďalší Švajčiar, JUrg Lietha.
Reprezentatívny program (Bach: Prelúdium a
fúga C dur, Mendelssohn: 2. sonáta c mol,
Franck: Andantino g mol a Chorál a mol a
Toumemire "Office de #l Assomption
B.M.V.") vedel vo svoj ej interpretácii štýlove
citl ivo odd i fercncovať a hoci dómsky o rgan nic
je v naj lepšom stave, pôsobivo preze nt ovať. Už
nie tak jednoz nač ne pôsobil Lie thov výkon na
záve rečn om koncerte MOF, v Bachovom koncerte d mol (je to ten, čo poznáme v klavírnej,
resp. čembalo vej verzi i). Tu sa objavili isté
nedostatky v prstovcj technike, ktoré predtým
mi losrdnejš ia akusti ka Dómu zakryla.
Na tomto koncerte ležal však hlavný akcent
na predvedení Suchoňovej Symfonickej fantázie na BACH. Zahral ju skvele Ivan Sokol,
zak lad ateľ, dramaturg a vôbec Spi ritus movcns
celého MOF. Dirigentom koncertu bol švédsky
h osť Mika Eichenholz. Po nie celkom stopercentne zvládnutých sprievodoch presvedč il o

Jtirg Lietha
výborne dopfňajú.
Ďalši sólista večera, český organista Aleš
Bárta (Bach: Koncert a mol a Händel: 4. koncert
F dur) bol trochu v nevýhode, vinou nie celkom
domyslenej dramaturgie koncertu - v susedstve
zvukovc opulcntných skladieb Rheinbergera a
Wagnera zaznel jeho repertoár priskromne.
Taktovky sa ujal navrátilec Bystrík Režucha
v staronovej funkcii šéfdiri genta ŠF. Do koncertnej siene s ním vstúpi la istota a spo ľahliv osť
- hlavne záruky kvalitných výkonov orchestra.
Svoj známy vzťah k tvorbe východniara Jozefa
Grešáka tu dokumentoval uvedením jeho ranej
Komornej symfónie. Je to ukážka pre nikavého
talentu svojrázneho, Šamorastlé ho a ešte nie
celkom doceneného sk l adat eľa, hoci vysoké
profesionálne meradlá na toto d ielko, pochopiteľne, ešte nemož no k l ásť. Režucha osvedč i l
svoju známu sprevádzačskú pohotovosť, a le ako
dirigent sa realizoval predovšetkým v zá-

svoj ic h schopnosti ach v Partite na počesť
Majstra Pavla z Levoče od Alexandra Moyzesa.
Je sympatické, že sa za h ra n ičný umelec s takou
vervou ujal slovenského diela - dáva to istú perspekt ívu, že ho bude u vád zať i mimo našich
hraníc.
Moyzesovc slávnostné tóny teda uzavreli
XX III. Medzi národný organový festival.
Napriek istým výhradám voč i dramaturgii niektorých j eho podujatí priniesol ne málo pozitívneho, tak vo výko noch, ako i v programovej
ponuke. Nazre li sme širšie do švajči arskej
organovej školy, spoznali rad nádejných
mladých umelcov, poču l i neznáme skladby.
Každopádne je MOF potrebný i podnetný a v
našich d imenziách vlastne ojedinelý, preto v
ňom treba za každú cenu pok račovať
ROMAN SKREPEK
SNÍMKY: ARCHÍV AUTORA

Prpblematika súčasnej ochrany práv interpretov
OZIS - Ochranné združenie interpretov Slovenska sa
obracia na širokú verejnosť, na Výbor pre vzdelanie, školstvo a kultúru Národnej rady, na Ministerstvo kultúry SR,
na všetky kultúrne inštitúcie, na masmédiá ako aj na
všetkých zastupovaných členov ako aj záujemcov o člen 
stvo v našej organizácii Uznesením a spoločným
prehlásením o charaktere práce a ochrane všetkých práv
pre výkonných umelcov vyplývajúcich z Autorského
zákona. NakoJko v tejto oblasti pôsobia na Slovensku dve
ochranné organizácie, chceme týmto jasne a otvorene formuloval svoju právnu kontinuitu prislúchajúcu OZISu na
základe Delimitačného protokolu SOZA (bývalého zriaďo 
vatefa výkonných umelcov) ako aj právnu samostatnosť
ndich členov vo všetkých aspektoch ich právnej ochrany
autorských práv. Ako aj v otázkach ochrany práv doma k
aj v otázkach medzinárodnej spolupráce OZIS vystupuje
ako samostatná nezávislá ochranná organizácia s právom
samostatne rozhodoval a konať.
Hlavnou komplikáciou sú právne vzťahy, aby sme boli presnejší
- nedokonalý "Autorský zákon" Výkonných umelcov. Zákon ani
nehovorí, čo je predmetom tvorivého umeleckého výkonu a že
tento výkon je taktiež autorské umelecké dielo výkonného umelca a
má byť plne chránené. A keďže naše práva sa iba odvodzujú od
autorov, vytvára sa tak priestor pre takú č inn osť, ktorej výsledkom
je, že výkonný umelec je sústavne poškodzo vaný ako materiálne
tak aj právne. Dôkazom toho j e vykupovanie práv interpretov ,
nevyžadovanie súhlasov na predaj licencií č i vydané doma a v
zahraničí a tak sa výkonný umelec iba náhodne dozvedá, kde jeho
in terpre t ačné výkony v podobe CD, MG a V idea sa na svete
objavujú a predávajú.
Jednoznačne možno konštatova(, že interpreti potrebujú lepšiu
ochranu ako doteraz. Práva interpretov musia b yť spravované vlastnou nezávislou organizáciou č i spo lkom bez spojenia sa s inými
kategóriami majite ľov práv, aj keď spolupráca s producentami ,
vydavate ľm i či výrobcami musí byť úzka v záujme samotných
interpre tov. Treba si uv edomiť, že interpretovo vystúpenie je verejnosti na oč i ach , či už zvukovo alebo vizuálne. Rozširuje kultúrny
život a humánny čin musí byť uznaný. Interpret vychádza v ústre ty
publiku, ale zároveň mu aj vystavuje svoju osobnosť. A práve pre to
potrebuje štatutárne práva a ochranu vlastných práv. Kompletné
znenie autorského zákona vo vzťahoch autori - interpre ti - výrob-

covia, by všetkým zaruč il o spravodlivú ochranu , ktorá sa v
zahran i čí stáva sam ozrej m osťou .
Ochranné združenie inte rpretov Slovenska - OZIS je organizácia, ktorá oc hraňuje interpret ačné práva výkonných umelcov.
, V.~:nikl a osamostatnením sa sekcie výkonných umelcov
Slovenského ochranného zvlizu autorov na základe Del i m i tač néh o
protokolu SOZA a rozhodnutí Ministerstva kultúry S R. Registrácia
občianskeho .~:d ružen i a OZIS bola u skutočnená na Ministerstve
vnútra SR.
Zo strany konku re nč nej organizácie, ktorá zastupuje výrobcov aj
výko nných umelcov - SLOVGRAM je spoch ybňované nástupníctvo a existenc ia OZIS - teda prechod všetkých práv a záviizkov
bývalého oddelenia výkonných ume lcov SOZA na OZIS. Dohody
č i ústne alebo písomné s(l porušované. Je proti právne zneu žívať
vzáj omne vymenené zoznamy člen stva na korešpondenciu s našimi
č l enm i . vyp l ácať televízne poplatky za použit ie výkonov našich
č lenov priamo pok ladnicou S LOVGRAM u, prehovárať dedi čov na
podpísanie zmlu vy, neposkytnúť presné vý počty honorárov našej
organizácii , držať všetky finanč né príjmy na svojom konte, keď v
týchto č ia st kach sú peniaze aj pre zastupovaných umelcov
OZISom, ako aj úrokové sadzby na časť ktorých má OZIS právo.
Nie je možné s úh l as i ť s názorom , že participácia OZ!Su na pod ieloch z Komerč ných zmlúv je minimálna, keď každá ochranná organizácia eviduj e č innosť výkonného umelca č i súboru a jedine ona
môže spravod livo podľa 1..ásad jej Vyúčtovacieho poriadku tieto
prostriedky ro zde ľovať. Vceľ OZIS dodnes neobdržal od S lovgramu
kópie uzavretých komerčn ých zmlúv a tak vôbec nevieme o aké
sumy sa celkovo jedná a nebol prizvaný k podpisom takýchto
zmlúv.
Každý čl en , ktorý podpísal zml uvu o zastupovaní má právo na
plné zastupovanie tou organ izáciou, ktorá vlastní jeho podpísanú
zmluvu. Táto organizácia mu musí garant ovať a real izovať jeho
práva vyplývajúce z Autorského zákona. To je ná plňou a povinnosťou práce ochrannej o rganizácie, v tom je zmysel rcali z<'lcie
týchto práv a preto si výkonní umelci a ume lecké súbory založili
ochrannú organi.láciu OZIS.
Valné zhromaždenie č le nov OZIS dňa 13. septembra 1993 sil
uznieslo a poveri lo výbor OZIS k rozhodným a zásadným krokom
vo veciac h ochrany práv výkonných umelcov. Táto organizácia je
za lo/.ená na princfpe obč i an skeho zákona a žiada plné zastupovanie
všetkých práv vyplývajúc ich z ochrany ume leckých výkonov na
základe doteraz platného Autorského zákona. Výbor OZIS bol
splnomocne ný uzavrieť samostatné zmluvy so všetkými používateľ-

mi a šíriteľmi našich výkonov, či udefovaním súhlasov na licenčné
predaje nahratých záznamov ako aj podie ly finančn é na výrobe
nosičov CD, MG a Video vydávaných č i vyrában ých ako doma tak
v zahraničí. Taktiež treba spomen úť, že dodnes nie je vysporiadané
v Slovenskom rozhlase použitie a šírenie výkonov za rok 1992 u
všetkých interpretov na Slovensku. Jednania sú zdfhavé a naša
ochranná organizácia nechce podpísať takú dbhodu, ktorá oč ividne
poškodzuje inte rpretov, pretože v prepočte by to znamenalo
hal ierovú odmenu. Dochádza k neúmernému ohodnoteniu autorov
a neuznanie autorstva výkonu pre všetkých výkonných umelcov. Je
to diskriminácia výkonných umelcov a obraciame sa na všetkých
autorov o podporu a prejav solidarity s našimi požiadavkami.
Taktiež si dovoľujeme upozorniť vydavat eľov a výrobcov, že
neprejavujú ochotu podp ísať dohody o ochrane, a p lat iť výkonným
umelcom poplatky z predaných nos i čov. Domnievame sa, že všetci
interpreti už dávno zaplatili vysokú daň z neznalosti práv a tak obohacovanie na úkor inte rpretov a hlavne interpretov kolektívnych
umeleckých telies je potrebné ri eš iť podpísaním dohôd o ochrane
takýchto práv. Tu sa žiada vyzvať aj samostatných umelcov č i
umelecké súbory, aby nepodpisovali zmluvy, ktoré im tieto záruky
neposkytujú a sú v rozpore s právnymi norn1ami autorského
zákona. Kccľ podpíšete, nedivte sa potom , že vaše umelecké
výkony sú vydávané a šírené po celom svete a vy ako autor tohto
výkonu ste sa sami zriekli všetkých nárokov vyplývajúcich z
autorského zákona platného nie iba u nás, ale po celom svete.
Treba si plne uved omiť, že organizácia OZIS hovorí v mene viac
než 4 000 zastupovaných č l en ov . Preto Valné ~h romaždeni c
poveruje Výbor OZIS uzav rieť s kýmkoľvek zmluvu, ktorá bude
rešpekt ovať práva výkonných umelcov vychádzaj úce z autorské ho
zákona. OZIS sa 7,aviizuj e rešpekt ovať práva č le nov aj iných
ochranných organizácií či nezastupovaných, bude samostatne vystu povať voč i zah raničným ochranným subjektom v priamej zmluvnej spolupráci, nakolko vychádza zo zásady, že organizácia OZIS
ako ochrankyňa práv je zverená všetkým výkonným umelcom.
Preto sa obrac iame na výbor kultúry NR SR, Ministerstvo
kultúry S R, na masmédiá a všetky kultúrne inštitúcie s prosbou o
po moc pri riešení týchto nic ľa hkýc h otázok ďalšej exist.encie
OZIS týmto uzncscnfm, ktoré sa do týka celej šírky problematiky
ochrany práv výkonných umelcov, interpretov, pretože všetci
potrebujú a plne si zaslúžia lepšiu ochranu ako doteraz.

EMIL CULINKA
PREDSEDA VÝBORU OZIS

MIROSLAV ŠMÍD
RlADITEľ. OZIS
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MUZIKOLOGICKÉ KONFERENCIE

SPRÁVA
ZO SYMPÓZIA
V dňoch 26. - 29. septembra sa v
Moravanoch !)ad Váhom uskutočnilo
muzikologické sympózium, organi·
zované hudobnovednými ústavmi
Slovenskej
akadémie
vied
a
Univerzity Hamburg a Slovenskou
muzikologickou
asociáciou.
Zúčastni li sa ho odborníci z výskumných oblastí, ktoré sa zvyknú súhrnne
označovať ako systematická hudobná
veda, a jeho n áplňou bol popri
konkrétnych výskumoch aj stav a
perspektívy
systematickej
muzikológie ako celku.
Hudobná veda sa stávala v druhej
polovici 19. storoč i a uznanou univerzitnou disciplínou v podobe, ktorá
dodnes spo l uurč uj e jej vývoj: v
podobe filológie hudby. Vtedajší
dôraz na triedenie, popisovanic a
k hudbe starších
výklad prame ňov
období a k osobám jej tvorcov bol
ako snaha o prehlbenie poznania
novooživenej
historickej
hudby
pochop iteľný. Dnes sa však k pretrvávajúcemu dominantnému postaveniu
hudobnej historiografie na väčšine
muzikologických katedier a ústavov
čoraz
častej š ie
ozývajú vážne
výhrady.
Už dávno sa totiž etablovali i
ďa l ši e disciplíny hudobnej
vedy,
hudobná akustika, psychológia, sociológia, etnomuzikológia a mnohé

ďa l šie,

ktoré k skúmaniu síce krásneho, ale ťažko uc hopi te ľnéh o predmetu
muzikológie pristupujú roz l ičnými a
ve ľmi podnetnými spôsobmi. Majú
spoloč né čos i , čo historikom často
chýba: živé kontakty s inými vednými odbormi (na pôde ktorých
nachddzajú na prácu čast o priaznivejšie podmienky ako v rámci väčš inou
historicky orientovaných inštit úcií
hudobnej vedy). Citli vo reagujú nielen na metodologickú uza vretos ť
mnohých hudobno-historických prác,
ale i na hlasy spochybňujúce hudobnú vedu ako celok, takpovediac
zvonku, ako sa to napríklad nie
dávno do sť pôsobivo podarilo
Guerinovi Mazzolovi a Danielovi
Muzzulinimu (Neue Zeitscluift fiir
Musik 199 1, č. 7/8). Popredné Ósobnosti
z
oblasti
systematickej
muzikológie, disponuj úce všestranným vzdelaním a odborným záberom
prcsahujúcim
hranice
disciplín,
reagujú na roztri ešte n osť hudobnej
vedy sústredenou snahou o lepšiu
komunikáciu a metodologické zbližovanie jednotli vých oblastí, o vytvorenie vnútorne prepojenejšej a tým aj
chápavejšej hudobnej vedy.
Moravanské sympózium
na
ktorom sa takmer stále hovorilo o
hudobnej vede a len zriedka o hudbe

- urobi la pútavým prítomnosť hneď
ni ekoľkých
takýchto
osobností:
Vladimíra Karbusického (Hamburg),
Hans-Petera Reineckeho (Berlfn),
Albrechta Schneidera (Hamburg) a
Oskára Elscheka (Bratislava). V ich
referátoch i poče tn ých diskusných
vystúpeniach bola reč o najrôznejších
okolnostiach a problémoch, ktorými
je sprevádzaná cesta za víziou jednoliatej, optimálne sa rozvíjajúcej a
navonok rešpektovanej systematickej
muzikológie: ťažkosti inštitucionálne
(Reineckeho
rozprávanie
o
stroskotaní projektu hudobnovedného
ústavu Maxa Plancka), potreba osobností, ktoré špecializáciou nestrácajú
zmysel
pre
širšie
súvislosti
(Eischekov príspevok o dejinách systematickej hudobnej vedy ako
"dejinách osobností"), otázka fi lozofických predpokladov integrácie
hudobnej vedy (Schncidcrov referát),
i nedostatok široko založených, hranice krajín i kontinentov prck račujú
ciyh
porovnávacích
výskumov
(Karbusického analýzy stredovekých
epických básní).
Dô leži t osť komparatívneho bádania zdôraznila i Margaret I . Kartomi
(Melbourne), ktorá na pozadí vlastných ctnomuzikologických skúmaní
vyzdv ihla dô l ež it osť "komunalít", na
zákl ade ktorých možno ešte i dnes
uvažova ť o u rči tých hudobných "univerzáliách". Jobst P. Fricke (Kolín
nad Rýnom) hovoril o vnútornom
vzťa hu systematickej muzikológie a
hudobnej historiografie a prezentoval
výskumné
projekty
kolínskeho
hudobnovedného ústavu. Uwe Seifert
(Hamburg) sa venoval č leneniu
hudobnej vedy, ktoré má síce- a~o v
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diskusii pripomenul Karbusický vždy len "idcáltypický" charakter,
avšak aj tak je nositeľom významnej
programovej funkcie. K tejto problematike a k problematike historického vývoja disciplíny prispeli vo
svojich referátoch i Jaroslav Jiránek
(Praha)
a
Ladislav
Burlas
(Bratislava). Pozitívny ohlas vyvolali
i užšie zamerané vystúpenia: príspevok Marca Lemana (Ghent) o koncepte tzv. kogni tívnej mu7ikológie a
referát Milana Ruska a De.ržagina
Sachiu (Bratislava) o možnostiach
experimentálnych postupov v laboratórnej analýze zvuku. Príspevky
Oskára Elscheka, Nadi Hrčkovej a
ľ.ubomfra
Chalupku (Bratislava),
venované pri príležitosti nedožitých
osemdesiatín kľúčovej osobnosti
slovenskej hudobnej vedy Jozefovi
Kresánkovi, vzbud ili úprimný záujem za hran i čn ých účastníkov a dosia ľ
nie ve ľmi známe a ešte i dnes mimoriadne aktuálne a iCišpirujúce
Krcsánkove práce.
Pre priamo nezainteresovaného
poslucháča však boli najzaujímavejšie diskusie. V nich sa toti ž
najotvorenejšie hovorilo o problémoch, ktoré zástancovia systemat ickej muzikológie poc iťujú ako
najbo ľavejš ie, ktoré im najviac ležia
na srdci. R eč bola n iekoľkokrát i o
Carlovi Dahlhausovi, ktorého vplyv
ani štyri roky po jeho smrti neprestáva významne spo luvytvárať atmosféru predovšetkým v nemeckej
hudobnej vede. Mnohí "systematici"
majú n aňho ťažké srdce pre jeho jednostranný, do určitej miery podceň u 
JUCI
postoj
k
systematickej
muzikológii, ktorý sa najzreteľnejšie

prejavil v ním zostavovanej syntetickej
publikácii
Systematische
Musikwissenschaft (Neues Handbuch
der Musi kwisscnschaft, IO. zväzok).
A bolo zábavné v rozhovore s
n iekoľký mi mladším i, ohn ivejšími
účas tníkm i sympózia s ledovať, ako sa
im Dahlhaus stal stelesnením spupného a do v iacznačn ých formulácií sa
haliaccho pseudoodborníka. A to i
pokiaľ ide o jeho publikácie k
dejinám hudby 19. storočia, v
ktorých je Dahlhaus veru všetkým
iným, len nie suchým historikom s
klapkami na oč iach. Na takéto sektárske sklony možno odpovedať
parafrázou známeho bonmotu o dvojakej hudbe: predovšetkým ex istuje
dobrá a zlá hudobná veda, žiadne iné
rozdelenie nie je dôležitejšie. A ľudia
s prfliš úzkym i odbornými záujmami
zväčša dobrú hudobnú vedu nerobia.
Tri dni, strávené v renesa nčn om
kaštiel i v Moravanoch, boli pre
domácich i zahraničných účastníkov
veľmi príjemným zážitkom. Vďaka
spoľahlivej a veľkorysej organ izácii
(v poslednej fáze Zuzana Krajč i ová)
bolo sympózium i spoloče nsky
udalosťou
na vysokej úrovni.
Referáty z neho vyjdú v druhom č ísle
časop i su
systematickej hudobnej
vedy, ktorý od tohto roku vychádza v
Bratislave. Tento časop i s, ktorý
redakčne pripravuje Ústav hudobnej
vedy SA V, by sa vďak a aktuálnej
problematike, ktorej má byť venovaný, mohol rýchlo stať medzinárodne uznávaným periodikom,
akým je napríklad už vyše dvad sať
rokov zagrebský časopi s hudobnej .
estetiky a sociológie lRASM.

VLADIM1R ZVARA

'JRADIČNÉHUIXJBNÉNÁSTROJEPODLUPOU
~~:>;·
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Už po druhýkrát, po uplynutí troch
rokov, sa v Dolnej Krupej v dň och 6.- ll.
9. u skutočn il seminár, zameraný na problémy dokumentácie tradičn ých hudobných
nástrojov. Podpjatie sa ~onalo pod záštitou
pracovnej komisie CIMCIM, združujúcej
špecialistov v danej oblasti v rámci
Medzinárodnej
orgam zacte
múzeí
(ICOM). Na seminári , ktorého iniciátorom
a organizátorom bolo Hudobné múzeum
Slovenského národného múzea, sa zišli
kustódi muzeálnych zbierok hudobných
nástrojov, pracovntc t špecia lizovaných
dokumentačn ých a výskumných stredísk z
Holandska, Maďarska, Nemecka, Svédska,
Ukraj iny, Bieloruska, Japonska, Poľska,
USA, Francúzska, Rakúska. Prítomnosť
účastníkov z krajín s umelo obnovovanou
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tradíciou ľudovej hudby a krajín, kde táto
tradíc ia je ešte stále živá vytvoril ši roký
priestor pre výmenu in formácií, skúseností
a niekedy i odlišných pohľadov na riešenie
problémov, súvisiacich s dokumentáciou
tradi čn ýc h hudobných nástrojov.
Úvodné príspevky a následné di skusie
sa dotýkali širokého spektra problémov,
počnúc základnými otázkami významu
kultúry v živote č loveka, dô ležit osti dokumentácie '· hudobných
nástrojov ako
n osi te ľov informácií o duchovnom zázemí
spo l očn osti cez problémy c i e ľov , metód a
foriem ich dokumentác ie a prezentácie až
k organizačným otázkam, týkajúci m sa
štruktúry pracovnej komi sie, jej zámerov a
konkrétnych úloh na najbližšie obdobie.
Samozrejme, že počas piatich pracov-

ných dní nebolo možné vyriešiť všetky
vys lovené otázky, ale inšpiratívnym by
mohlo byť už ich samotné pomenovanie a
vyjadrenie názorov zúčast nených k problémom s naznačením spôsobov ich možného
riešenia. Konkrétnym výs ledkom seminára
bol súhlas a podpora návrhu , predloženého
l. Mačáko m zriadiť ni eko ľko svetových
koo rdi n ačných centier (Európa, Stredná
Ázia, Japonsko, Ind ia, Blízky východ,
Afrika, Oceánia, Severná a Južná
Amerika), ktoré by podporovali dokumentačnú prácu v oblasti t radi č nýc h hudobných nástrojov. Išlo by predovšetkým o
podporu forn1ou organizačnej a odbornej
pomoci a poskytovan ia potrebných informác ií, napr. aj cestou vydávania metod ických príručiek a informa č nýc h bu lletinov.

Pozorn osť by sa mala venovať predovšetkým tým regiónom, v ktorých sa
dokumentáci i
trad i čnýc h
hudobných
nástrojov doteraz nevenovala primeraná
pozornosť. Prvé inciatívy by sa mali
s ú strediť na kraj in y bývalého Sov ietskeho
zväzu.
Dôležitým predpokladom úspešnej realizácie týchto zámerov je vytypovanie a
získanie osôb, schopných a ochotných plne
sa zaangažovať na dokumentačnej práci v
prísl uš ných ku ltúrnych oblastiach. Ako sa
na seminári niekoľkokrát konštatovalo, v
mnohých krajinách je problém získania
vhodných pracovn íkov pre túto č innosť
ešte aktuálnejší ako nedostatok finanč n ých
prostriedkov alebo inform ač né bariéry.

•
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21. ETNOMUZIKOLOGICKÝ SEMINÁR

\

V dňoch 28. - 30. septembra sa v areáli
SAV na Dúbravskej ceste konal 21. etnomuzikologický seminár, ktorého usporiadateľmi boli Ústav hudobnej vedy SAV,
Slovenská muzi.kologická asociácia a Spolok
Hudobn6ho folklóru pri SHÚ v spolupráci s
Katedrou hudobnej vedy FF UK a
Redakciou ludovej hudby Slovensk6ho rozhlasu. Program seminára bol venovaný trom
tematickým okruhom: l) Kresánkova teória
slovenskej ludovej piesne a sóčasná emomuzikológia; 2) sóčasný stav výskumu
ludovej hudobnej a tanečnej kultúry na
Slovensku a 3) publikačná činnost v oblasti
etnomuzikológie.
Prítomnos ťou moravských etnomuzikológov pokračoval tohtoroč n ý seminár v tradícii
slovensko -česk ej spolupráce a neúčas ť vedcov z ďalších susedných krajín (napriek
nemožnosti vzájomnej konfrontácie) nepôsobila v tomto prípade ako negatívum.
Naopak, komorná atmosféra sprevádzajúca
..;ympózium umožnila v užšom kruhu
roz prúdi ť živú diskusiu, v ktorej sa spontánne vynorili viaceré otázky a problémy,
vyžadujúce v blízkej budúcnosti väčš iu
pozornosť.

Prvý deň seminára sa niesol v znamení
tretej z · uvedených tém - ciele, úlohy a
možnosti publikačnej č innosti v oblasti etnomuzikológie, ktorá vystúpila ako jeden z
najzávažnejších
problémov.
Emanuel
Muntág informoval o pub lik ačnej či nnost i
Matice slovenskej v oblasti ľudov ej piesne a
Viera Sedláková referovala o zbierkach

slovenských ľudových piesní, získaných do
tejto inštitúcie za posledných 15 rokov. Aj
keď sa v nasledujúcej diskusii poukázalo na
nedostatok zvukových prameňov v Archíve
MS (v dôsledku zlého technického
zabezpečenia ), ocenil sa najmä jeho prínos v
oblasti spracovania bohatého dokumentačného materiálu, ktorý zahrňuj e popri
zápisoch piesní aj filmov ý a fotografický
materiál a etnografické komentáre zberate ľov ku zvykom a spôsobu života v
daných obciach a lokalitách, čo umožňuje
kompl ex n osť pohľadu
na kultúru jednotlivých
fo lklórnych oblastí.
Marta
Toncrová oboznámila o slovenskom hudobnom folklóre vo fonotékc Ústavu pre etnografi u a folk loristiku v Brne.
Lýdia Mikušová poukázala vo svojom
prí pevku o súča s n ýc h vydani ach ľudových
piesní a hudby na Slovensku v r. 1980-93 na
nedostatok
kvalitných
zborn íkov
a
spevníkov ľudov ýc h piesní. Bernard Garaj
na druhej strane predst-avil účastníkom sym. pózia "folklór" v podobe najúspešnejších
nahrávok populárnych hudobnoczábavných
skupín , a záujem širokej verejnosti o túto
formu hudobnej produkcie. Oba referáty
poodkryli závažný problém nielen ekonomického (komerčného), ale predovšetkým
estetického a výchovného h ľadiska kultúry
spo l očnosti a vyvolali v pléne aktívne reakcie.
Medzi referátmi venovanými druhej téme
seminára - súčas n é mu stavu ľudov ej a
tanečnej kultúry na Slovensku dominovali

príspevky s etnochoreologickým zameraním.
Zdenka Jelínk:ová sledovala formy a funkcie
mužského s kočnéh o tanca prestížneho
charak teru na j uhovýchodnej Morave a v
susedných územiach; Stanislav Dóžek predstavil východiská, spôsob realizácie a predbežné výsledky výskumného projektu ÚHV
SA V Slovenská tan ečn á hudba a KJiment
Ondrejka referoval o výskume t anečného
fo lklóru Slovákov v Maďa rsk u. Príspevky
venované p1esnovej oblasti boli skôr
reflexívneho charakteru . Alexander Móži
predniesol úvahu o kore l ačnom vzťahu
fu nkcie a času v archaických vrstvách
slovenských piesní; Peter Michalovič sa
zaoberal súčasným prístupom k starším zápisom ľudových piesní, pri čom postavil do
konfrontácie zápisy záhorských piesní K.
Pl icku aJ. Blahu a dotkol sa zároveň otázky
ex istencie ozdobného spevného štýlu v tejto
oblasti.
á metodologickú obl asť etnomuzikologického výskumu bol i zamerané príspevky
Hany Urbancovej, ktorá sa venovala stavu a
perspektíve problematiky piesňov ých žánrov
a Jadranky Horákovej, ktorá predostrela
poh ľa d na možnosti a perspektívy hudobnoslavistického porovnávacieho výsk umu a
jeho miesto v etnomuzikológii. Alica
Elscheková sa venovala typológii európskeho a slovenského viach lasného spevu a predstavila hudobné ukážky z ni eko ľkýc h európskych oblastí s .výskytom fenoménu
tradičného viachlasu. Seminár uzatvoril
Oskár Elschek s príspevkom k prvej z uve-

dených tém, v ktorom podal prehľad genetických teórií ľu dovej hudby a poukázal na
miesto a význam Kresánkovej klasifikácie
slovenských ľudových hudobných prejavov
medzi nimi.
Popri Jozefovi Kresánkov i, ktorého meno
sa objavovalo vo viacerých príspevkoch
najmä v asociácii s viac alebo menej jasne
naz n ačenou
problemat ikou
hudobnej
antropológie Uej princípov sa priamo dotkol
najmä A. Móži), vystúpilo viackrát do
popredia i meno Karola Plicku, najmä
otázky spo ľa hli vosti a n ároč n ej či t a teľnosti
jeho zápisov slovenských ľudových piesní.
Ďalší zo zjednocujúcich tematických prvkov
tvoril a problematika ľudovej hudobnej
kultúry etnických menšín v príspevkoch Z.
Jelínkovej, K. Ondrejku a J. Horákovej,
ktorá sa stáva čoraz významnejšou súčasťou
etnom uzikologického výskumu .
Jednotlivé príspevky t ohtoročnéh o etnopredostreli
muzikologického l seminára
mozaiku problémov nielen teoretického
charakteru , ale najmä praktického, kultúrnospol očen skéh o dosahu (spomínaná otázka
vydávania zbierok, záujmu o komerčné
nahrávky populárnych "folklórnych" šlágrov
a pod.) a vyprovokovali diskusiu, ktorá však,
ž iaľ, zostáva nad lho len konfrontačným
poľom úzkeho kruhu účastn íkov seminára:
Skutočn osť, že sa niektoré problémy objavovali kontinuitne vo viacerých príspevkoch
svedčí o ich aktuálnosti a význame a takmer
automaticky tak n ačrtáva obsah a tematiku
budúcich seminárov. JADRANKA HORÁKOVÁ

Recenzie

Predstavuje sa
priebehu roku 1991 objavila sa na
našom knižnom trhu nová firma
so sympatickým názvom CHAMPAGNE AVANTGARDE, ktorá sa z poči atoč n ých polygrafic kých s lužieb vypracovala a vypro filovala v pozoruhodný a v
mnohom nasledovania hodný v ydavateľský
subjekt. Do tohto roku sa vydavateľs tvo
prezentovalo vyše 50 knižnými titulmi z
rôznych oblastf. Medzi te matické a žánrové okruhy, ktoré vydavate ľstvo v s účas
nosti i v najbližšej budúcnosti budú profil ovať, sú hudba, knihy pre deti a mládež,
kulinária, rôzne praktické e ncyklopédie,
hobby-literatúra a ume nie.
Majiteľ
a zakladateľ v ydavateľst va
Champagne Avantgarde Ing. Milan
Štefančfk (na obr.) na margo perspektív
firmy hovorí, ,;Le ambíciou vydavatelstva
je prinies( na český a slovenský knižný trh
aj kvalitné knihy o umení, predovšetkým o
významných postavách moderného svetového umenia, ktorých diela nemal náš
čitatelmožnost dodnes spoznaL"
Pochopiteľn e, že pri zrode knižného
vydavateľs tva je ve ľmi dôležitý jeho štart,
získanie si stáleho č itate ľské ho okruhu. A
tak je samozrejmé, že si vydavateľs tvo
vybralo atraktívne te matické okruhy,
ktorými môže os lov iť čo najširší okruh
čitateľov . Z hudobnej oblasti celkom
pochopiteľne zatiaľ dostali prednos ť atraktívne a špičkov é tituly z pblasti popul árnej
hudby. Popri populárnej edícii POSTER
QUALITY - ktorá je konc ipovaná predovšetkým na obrazovej informácii ťa žisko vydavateľskej aktivity spočív a v
náročnej edícii profilov GOLD MUSIC
QUALITY. V edícii už vyšlo n i ekoľko
zaujímavých titu lov. Na prvom mieste by
som chcel spomenúť QUEEN - Nový obrazový dokument, preklad z pera Kena
Deana. Je to v podstate kombinovaná a utobiografi a tejto svetovej skupiny, založená
na a utentickom spracovávaní faktov, dokumentov z ich koncertnej činn os ti i súkromné ho života, až po koncert na počesť zomrelého Freddieho Mercuryho. Kniha je
nasýte ná rôznymi zaujímavými a originálnymi výrokmi č l enov skupiny o osobnostiach pop-rocku až po operu.
Ve ľkej pozornosti našej ve rejnosti sa iste
bude tešiť ďalší obrazový dokument
METALLICA. V tejto knihe som sa
konečne dozv(idel čo je to vlastne metalová hudba, čo je jej podstata. Autori
kni hy - monografie skupiny - hovori a, že
,,metal je menšinová záležitost. Nie je
poplatný nikomu a ničomu. Nemá rád protekciu v masmédiách. Ide svojou vlastnou
cestou, kráča svojím ustáleným krokom
alebo len prestupuje na mieste. Ak sa mu
obecenstvo vysmeje, ak ho väčšina
poslucháčov nepochopf, má schopnost stiahnuť sa do tajomného prostredia vlastnej
ulity. A zasa opačne, ak je na vzostupe,
vzopne sa ako obluda s kusom rhäsa v
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papuli a nedbá na všeobecne uznávaný
vkus, ani na možnost zaujať najvyššie
priečky v hit-parádach". Táto filozoficky
zaujímavá definícia podstaty me talovej
hudby sa podľa môjho názoru nedá
pochopi ť len j ej počúva n ím a vyžaduje si
aj náležité teoretické objasnenie. Toto robí
publikácia o hlavnom reprezentantovi metalovej hudby META LUKE, z pera Ma rka
Putterforda a Xaviera Russella, na ve ľmi
dobrej literárnej úrovni . Naša mládež
holdujúca tomuto druhu hudby, dostala tak
vhodnú publikáciu aj na rozšírenie svojich
odborných a vecných poznatkov.
Ďalšia publikácia z tejto edičnej rady

Ing. Milan Ste fančfk
Sinéad O 'Connor - Taká odlišná, má už
ambície literárnej monografie a uspokojí aj
náročnej šieho č itateľa. Je to v podstate
podrobný životopis írskej speváčky a skladatel'ky, ktorá je jedným z naj väč šíc h
miláč i kov pos lu ch áčov britskej populárnej
hud by, a ktorej karié ru sprevádzajú aj tie
najodvážnejšie a najprotikladnejšie mýty a
legendy. Je to sonda do vnútorného sveta
hviezd popu lárnej hudby, do sveta showbussinesu, do sveta životného štýlu , s
ktorým bezhra nič ne as i sotva možno súhlasiť. Avšak v tomto prípade je to fakt,
ktorý berieme na vedomie.
Vyd avate ľstvo pamätalo aj na domácu
rockovú scénu, ktorú zatiaľ reprezentuje
známa a stále frekve ntovaná skupina
ELÁN. Ich knižka s podtitulom Rock na
život a na smrť, z pera českého publicistu
Milana Tesal'a, je históriou jednej domácej
legendy, ktorá má zatiaľ, predpokladám ,
najdlhšie trvanie. Treba ešte podotknúť, že
väčš in a knižiek vychádza v slovens kej a
českej verzii, čo vydavateľstv u práve v
súčasnosti umožň uje dosi ahnuť maximálny
čitateľský rádius.
Samozrejme, necítim sa byť povolaným
nad jednotlivými publikáciami vynášať
odborné súdy alebo rozsudky. Perfektná,
atraktívna grafická úprava a kvalitná tlač ,
vyvolali vo mne zvedavosť b ližšie sa
zoz n á miť s týmto druhom literatúry a
v y t v oriť ~ i vlastný n:Í70r. Môlcm kon ~ l:ll o -

vať, že nebanujem. V spomínanýc h, a iste
aj v ďal š ích tituloch, ktoré v poslednej
dobe priš li a prídu na trh, dostáva náš
m ladý či tate ľ do rúk kni hu a druh lite ratú ry
s akou musfme rátať. A j e dobre, že takéto
tituly, na takej odbornej a vecnej úrovni u
nás našli vydavateľa. Koneč ne máme
vydavateľstvo - najmä po krachu OPUS-u ktoré si za svoj cie ľ vytýč il o j ediné kritérium - kvalita po každej stránke: obsahovej,
odbornej. g.raficko-výtvarnej i polygrafic-

Nový ·český hudobný časopis
\ dobe, l....:ú \labiiiiOValliC pi.!I"IOUICI..<.:j oublll"llCJ tlal:<.: JO.: vai nytn ..:l..onomickým problémom, v priebehu tohto roku zača l 'v Prahe vych ádzať
nový hudobný časopi s HARMONIE. Zatiaľ ako dvojmesačník a od
budúceho roku ako mesač né periodikum. HARMONIE prevzala globálnu
koncepciu podobných zahrani č ných časopisov , to znamená, že sa venuje
predovšetkým hudbe živej a hudbe zaznamenanej na rôznych zvukových
nos i čoch , pri čom jej žánrové spektrum obsahuje problematiku tzv. vážnej
hudby ajazzovej hudby.
Casopis vydáva súkromné vydavateľstvo MUZIKUS, ktoré už dlhší čas
vydáva úspešný rovnomenný časopi s venovaný populárnej hudbe,
zvukovej, svetelnej technike a bohatej inzercii.
Casopis má štruktúru stálych rubrík, ako sú recenzie, rot:hovory s
domácimi a zahrani čnými interpretmi, jazz, kalendár koncenných podujatí
na príslušný mesiac a pod. Ako časopi s, vychádzajúci na privátnej báze,
pochopite ľne venuje značnú č as ť svojho priestoru inzercii gramofónovej
produkcie a recen1.iám nových nahrávok. V tejto oblasti je výber titulov
naozaj pestrý, pretože obsahuje aj tituly zo zahraničnej produkcie (EMI,
Chandos, RCA Victor, Ana Records a i.). V nasledujúcom období redakcia
pripravuje velkú s úťaž Zlatá Harmonie o najlepšie CD uplynulého roka.
V doterajších štyroch č íslac h čas opi s prin iesol pôvodné rozhovory s
~etrom Schreierom, Liborom Peškom, Ivanom ženatým, Emmo'u Kirkby,
J 1Nm Koutom, Leonardom Slatkinom a i. Casopis HARMONlE, ktorý
vedie šéfredaktor Pavel J. Kalina, možno považova( doteraz za skúšobný
nultý ročník , ktorý od budúceho roku chce v českej hudbe zohrávať čoraz
významnejšiu úlohu. HARMONIE sa na rozdiel od doterajších odborných
hudobných periodík chce prihovára( čo najširšiemu okruhu záujemcov o
vážnu a jazzovú hudbu. Najnovšie dohovorená spolupráca medzi českou
HARMONIÍ a naším Hudobným životom, chce priniesť obojstranne užitočné informácie, ktoré sa v tomto roku ocitli na bode mrazu.
mj-

Hudební
•etkán í ve

Stuttgartu

kej. Záujemcovia o te nto druh literatúry
nemus ia - byť už odkázaní na bulvárne
zahraničn é mate riály, na 'diletantské novinové a magazínové č lánky, ale môžu siah"
nuť po kvalitnej a esteticky dobre pôsobiacej knižke. Nuž, treba si zaželať, aby vydavate ľstvo pracovalo v duc hu svojho firemného názvu a aby sme sa čoskoro dočkali
aj avantgardného vydania kníh o umení.

MARIÁN JU1ÚK

MUSICOLOGICA l
Pod týmto názvom vyšla prvá publikácia obnovenej katedry muzikológie na fi lozofi ckej fakulte Univerzity
Palackého v O lomouci. Jednotlivé štúdie sú venované
aktuálnym problémom českéh o hudobného života a
reprezentujú s ú čas n ý vedecký profil pedagógov katedry i
externých spolupracovníkov. Publikácia je však určená
za hran i č nému č i tateľov i . Väčšin a štúdií j e publikovaná v
nemč in e s anglickým a český m rezumé, a tri štúdie:
Filmová hudba Václava Trojana (Ján Vičar), Jilf Stivín a
vývoj českého jazzu (Ivan Poledňák) a Sviatky piesní
Olomouc (Ján Vičar) s ú publikované v angličtine s
ne meckým a český m rezumé.
Zborník má dve čas ti . V prvej časti Varia prináša state o
hudbe antické ho G récka, o opere Alexandra Zemlinského
Florentínska tragédi a, ktorú napísal podľa hry O scara
Wilda počas svojho šéfovania v Novom nemeckom divadle
v Prahe (autor Josef Bek). Ďalej tu nájdeme štúdiu
Vladimíra Hudeca o neoklasic izme Išu Krejč ího, Aleny
Burešov'ej o Borkovcovom Krysafov i. V druhej časti
zborníka ozn ačenom ako O lomucensia sa autori (Vladimír
Hudec, Jitka Balatková, Alena Burešová, Eva Ocisková a
Jan Vičar) zaoberajú hudobnou kultúrou v O lomouci, v
centre ich bádateľskej pozornosti je proble matika
metodológie výskumu hudby, dejiny nemeckej opery v
O lomouci, prínos časo pi su Beethoven začiatkom nášho
storoč i a a pod. Výkonným redaktorom publikácie je Jan
Vi čar. Tento z born ík poskytne zahrani č nému č itateľovi
erudované in formác ie o českej hudbe a rozhodne prispeje k
-mjjej ďal šej propagácii vo svete.
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FESTIVAL SúCASNEJ HUDBY V BUDAPESTI
GFJZA VAJDA

szepterobet 30 • október a.

Takmer
paralelne
s
Bratislavskými
hudobnými
slávnosťami sa v dňoch 30. septembra - 8. októbra 1993 uskutočnil jubilejný 20. ročník
medzinárodného
festivalu
HUDBA NAŠEJ DOBY v
metropole našich južných susedov. Viaceré podujatia boli po
prvýkrát poriadané v spolupráci
s Budapeštianskym jesenným

festivalom, ktorý sa zameriava
aj na mimohudobné umelecké
prejavy. Táto spolupráca je zrejme pre oboch partnerov ekonomicky výhodná. Veď v dnešných, ekonomicky pre umertie
nie najpriaznivejších časoch, musí najmä podujatie prezentujúce súčasné umenie hľadal stále nové finančné zdroje pre
svoju existenciu. Tak sme mohli popri Ministerstve kultúry
a vzdelávania MR registroval medzi sponzo11'IÚ festivalu
British Council, Goetheho a Francúzsky inštitút, Berlínsky
senát, Porské kultúrne stredisko, ale aj Magistrát hlavného
mesta, Ochranný zväz autorský a niekofko hospodárskych
subjektov. Napriek tomu sa niektoré podujatia neuskutočnili,
hlavne z finančných dôvodov.
Hlavným usporiadateľom Hudby našej doby '93 bola Národná
filharmónia , ktorá je s účasn e aj najväčšou koncertnou agentúrou pre
poriadanie koncertov maďarských umelcov a súborov v domácich
reláciách. Festival sa počas dvoch desaťročí vyprofiloval na podujatie prezentujúce overené hodnoty i najnovšiu tvorbu autorov
e urópskych, amerických a domácich. Cieľom podujatia je
oboznámiť široký okruh pos lucháčov hodnotami a dianfm v oblasti
súčasnej hudby, čo sa pomerne úspešne darilo realizovať. Súčasná
hudba má v Budapešti solfdne zázemie. Náv števnosť koncertov, až
na málo výnimiek, bola dobrá, aj napriek mimoriadne vysokému
vstupnému na symfonické i komorné koncerty.
V dramaturgii tohtoročného festivalu mali výrazné postavenie
j ubi lujúci klasic i novej hudby O. Messiaen (nedožité 85. výroč i e
narodenia), W. Lutoslawski (80. r.) a Gy. Ligeti (70. r.). V radoch
interpretov sme mohli náj sť popredné domáce orchestre (dvakrát
Maďarskú štátnu fllhannórtiu, Symfonický orchester Maďarského
rozl).lasu atď.) , renomovaných umelcov (M. Perényi, A.
Csengeryová, Cs. Király a ďal š f) , ako aj rôzne domáce i zahrani čn é
komorné formácie, interpretujúce výlučne sú časnú hudbu
(Componensemble, Intermoduláció, Grame, Icebreaker a pod.).
Kqnce~y sa odohrávali v ak\)sticky kvalitných sálach (Velká sála
Hudobnej akadémie F. Liszta, Palác mag istrátu, Kostol kr. Matyáša
a inde).
Z podujatf festivalu, ktoré som mal možnosť na vš t fviť, hneď na
úvod zaujal večer z komornej tvorby maďarskýc h s kladateľov .
Okrem tohto na väčš ine koncertov vystupovali maďarskf autori v
partnerstve so svetovými. Na koncerte odznelo ll komorných
skladieb od IO autorov! Spoločn ý m znakom ich die l bola koncentrovanos ť, umenie narábať s materiálom v čase psychicky únosnom
pre pos lu ch áč a. Po úvodnej kompozícii P. Kadosu Momemky pre
k/avfr zaznela • Monódia Z. l eneyho, venovaná pamiatke l.
Stravinského. T áto kompozfc ia pre soprán a klavír vznikla na bá seň
Monody od H. Melville a rieši prekódovanie istých mimohudobných systé mov (šachy, písanie) do systému hudobného. V osobe A.
Csengeryovej dostala skladba povolanú inte rpretku, ktorá majstrovsky dotvárala mraz ivo zdržanlivý charakte r hudby. Vlny J/1. od l.
L1ngil zaujali dômyselnou stavbou a naj mä pôsobivou nástrojovou
kombinác iou tlauty (Z. Gyôngyôssy) a c imbalu (M. Fábiánová),
ktorá je v maďars kej hudbe pomerne často využfvaná. Je zaujfmavé,
že pôvodnú verziu pre spev a vibrafón prepísal autor na ž iadosť
spomfnaných interpretov. Zdá sa, že interpreti v s účas nej maďarskej
hudbe čas to inšpirujú sk ladateľov nielen k napfsaniu skladby "na
te lo", ale aj k verzii pre svoj nástroj. Viacerí interpre ti skúšajú
šťas ti e i v skladate ľskej profesii. V tejto súvislosti spomeniem prekvapujúcu skladateľskú aktivitu popredných maďarských interpretov
na festivale, medzi inými klaviristu Z. Kocsisca, v iolončel i stu M.
Pe~nyiho, či tlautistu Z. Matúza.
Interpret jednočasťovej kompozfcie z dielne Gy. Ligetiho LOOP
pre violu sólo z r. 199 1 L. Bársony, okrem brilantne zv ládnutej,
technicky náročnej (v celej skladbe znejú dvojhmaty v najrozmanitejších rytmických modeloch) interpretačnej úlohy upozorni l na
seba aj tým, že dielo uviedol bez nároku na honorár.
Pre pi sate ľa týchto riadkov bol objavom mladý skladat e ľ Gy.
Orbán, ktorého 2 pi es ňové cykly zaujali osobitou atmos fé rou,
--
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ľudové balady a rozprávky (Sesf piesn[) rovnako ako básne súčas
níkov (Styri piesne) vypointovať účinným majstrovstvom. Hravosť i

expresfvne vokálne prejavy pozoruhodne zvládla protagonistka
večera A. Csengeryová, ktorá úč inkova l a až v štyroch interpretačn e
náročných opusoch veče ra. Ume lkyňa sa špecializuje na novú
hudbu a mali sme ju možnosť poč uť aj na l. ročníku fe st ivalu
Melos-étos.
Klasicizujúce Divertimento S. Balassu pre 2 cimbaly (M.
Fábiánová, Ä. Szakályová) je odrazom skladateľov ho úsilia vytvoriť
vznešenú zábavu pre obecenstvo i intepretov. Septén /. Mad11rásza
je ne t radičným pokusom o narábanie s básnickým textom (S.
Petofi). Autor využíva premenu syntaktických hranfc básne, čím
vznikajú nové útvary, štruktúry, kontexty a meta-sémantické
vzťa hy. Inštrumentácia využíva multifonické možnosti tláut.
Zaujímavosťou Konečnej cesty L. Sáryho je vracajúca sa jednohlasá
me lód ia, ktorá v rôznych rytmických obmenách na jednotlivých
inštrumentoch (tlauta, viola, vibrafón) a v sopráne vytvára postupne
z monódie polyfonickú sadzbu. Záverečná Musica per 4 tromboni
a percussioni od M. Kocsára vytvárala vrchol večera skôr ve lkosťou
a zvukovou intenzitou in terpret ačného aparátu, než svojím
umeleckým posolstvom.
Koncert komorného súboru Intermoduláció, pod taktovkou
L . Tihanyiho, predstavi l diela W. Lutoslawského, F. Muraila,
P. EOtvosa, Gy. Ligetiho a O. Messiae na. Kým Étl!ers od
Messiaenovho žiaka T. Muria/u ( 1947) pôsobili staticky až
rozv l áčne ne, Sekvencie vetra od P. Eotvästl, ktorého poznáme aj
ako dirigenta a nadšeného propagátora súčasnej hudby, zaujali premysle nou výstavbou a ham1onickým pohybom vyjadreným pokoj om, ovplyvneným japonským myslením. Základnou myšlienkou
diela je paradox pochádzajúc i z filozofie "zen": kľud v pohybe,
pohyb v kľude. Ide o sugestívne dielo, ktoré napriek zdanlivej zložitosti zaujme posl uch áčov .
Jedným z vrcholov festivalu bol Koncert pre v iolončelo (z r.
1966) od Gy. Ligetiho. Dvojčasťové die lo kladie mimoriadne
nároky na sólistu i ansámbel, azda aj preto ho počuť zriedkakedy na
koncertnom pódiu. O interpretáci i sólistu M. Perényiho milžno hovoriť len v superlatívoch. Kvalitné naštudovanie iba umocnilo
presvedč i vé vyznenie diela, ktoré je v l . čast i maximá lne úsporné,
zdržanlivé a narábaj úce iba s minimá lnym pohybom, tak7.e pôsobf
takmer dojmom bezčasov ost i. Pravým opakom je 2. čas ť, v ktorej
navrstvovanfm vzniká neobyčaj ne zložitá forma.
Pre úplnos ť poznamenávam, že koncert otvorila 4-minútová
kompozícia S lides W. Lutoslawskél!o (z r. 1988) pre tlautu , hoboj,
klarinet, fagot, trúbku , bic ie, klavír, gitaru a s láč ikové kvarteto,
ktorá je frapant ným die lkom venovaným 80. narodeninám skladateľa E. Cartera. Na záver večera bola zaradená pôsobivá 13časťová skladba O. Messiaena Exotickí vtáci, ktorá vznikla v r.
1956.
Prfjemnýrn oživením bol koncert francúzskeho e le ktroakustického súboru GRAME, ktorý sa predstavil už aj v Bratislave. Súbor
grupuje pedagógov - interpretov Konzervatória v Lyone, ktorf čas to
predvádzajú vlastné skladby alebo diela svojich kolegov. Ide o
vyhranenú tvorivú diel ň u mladýoh ume lcov a bádate ľov počítačovej
hudby, prezentujúc u hlavne kompozície pre zvukový záznam, alebo
ž ivú interpretác iu v kombinácii s tape music. Diela l. F. Eswger<1, l .
Dorivu/,1, l. Giroudena (zakladate ľa Grame v r. 198 1), R. Pascala a

A. Tassetovej riešia vzťahy inštrumentálnej a voká lnej hudby (v
podaní znamenitej sopranistky L . Florentinovej), ako aj možnosti
prepojenia medzi svetom e lektroniky a in formatiky. Skupina sa
predstavila v zložení L. Florentinová - soprán, M. Schweitzer klavír, P. Gabard - viol o nče lo, J. Dorival - klarinet a J. F. Estager klavír, syntezátor, numerické prekódovacie zariadenie MiniLogo.
Nie je bez zaujímavosti , že su ges tfvnosť interpretácie umocni li náznaky scénického dotvárania, čoho hlavným znakom bolo narábanie
s osvetlením (zač iat ky v pološere, v priebehu skladby plné svetlo a
pod.). Miestom konania koncertu bol nový palác Francúzskeho
inštitútu, ktorý disponuje akusticky vhodnou koncenno-divadelnou
sálou. Deň pred koncertom sa konala prednáška čl enov súboru na
tému Komponovanie v Grame.
Typickou formáciou hudby mladých bola anglická skupina ICEBREAKER s umeleckým vedúc im J. Pokem a hudobným vedúcim
J. Godfreyom. Tento 14-členný súbor bez dirigenta vznikol v r.
1989. Jeho č lenov ia sa zaujfmajú o rôzne prejavy súčas nej hudby,
vrátane rockovej a populárnej hudby, jazzu a holandskej hudby.
Doteraz naj väčšf ohlas dosiahli na fest ivale alternatívnej hudby
"Bang on a Can" v New Yorku, vďaka čom u získali mnoho venovaní od mladých amerických sk l adateľov. Títo tvorili kostru
budapeštianskeho koncertu, na ktorom zazneli diela M . Torkeho
( Vanada z r. 1984), O. Langa (Dans/Drop, 1992), zakl adateľa
súboru l. Godfrey11 (Euthat!iiSÍII !Ind Garden lmplements, 1989), M.
Gordom1, ktorý spolu s D. Langom je riad iteľom spomínaného
newyorského fest ivalu ( Yo Slwkespcarc, 1993), ako aj Angličanov
O. Le Gassicka (Evo/, 1993) a M. Nynwtw, čas tého hudobného
partnera S. Re icha (Think fast , act slow, 198 1).
V zložení súboru dominujú klarine ty, saxofó ny, syntezátory, basg itara a percussion, doplnené a majstrovsky ovládané č lenmi - multiinštrumentalistami nautami, hobojom, akordeónom, xylofónom a
panovou píšťalou. Súbor vy hľadáva a so zanietením interpretuje
diela, ktoré sa výrazne lfšia od tradičných avantgardných hudobných prejavov v rovine kompozičn ej, myšlienkovej i i nterpretačnej .
Protipólom tejto agresfvnej zvukovosti l:k>l koncert nemeckého
sláčikového kvarteta UNITEDBERLIN (v zložení A. Brautigam, S.
Kalbe, M. Piade, A. Carewe), ktoré vzniklo v r. 1989. Kvarteto sa
predstavilo náročný m programom na vnímanie, z tvorby amerických a nemec kých skladate ľo v: T. Rileya (Sunrise of the Planetary
Dream Collector), l. Metska (Accents Antiques, premiérovo uvedené Slovenským kvartetom v r. 1976 v Budyšíne), W.
Z immermanna (Festitw leme) a G. Crumba (Black Angels).
Orchestrá lny koncert ku koncu festivalu priniesol vynikajúce
výkony a zauj ímavú dramaturgiu. Lont;mo Gy. Ligetiho charakterizuje mäkká zvukov osť v celom orchestri , akési éterické zobrazenie
nekonečna. Hodiny a mraky toho istého autora sú v istom slova
zmysle kontrastnou skladbou , bazírujúcou na mikrointervaloch a
intonačných výkyvoch. Základ inštrumentácie tvorí 5 tláut, 5 klarinetov a 1 2-č len n ý ženský zbor. Výsladkorn tejto kombinácie je,
zvláštna, farebná a jasná zvuko vosť. Text vokálu spfňa iba fun kciu
napomáhať konštrukčným zmenám pomocou fari eb a rytmov.
K úspechu koncertu za prítomnosti početných zahraničných hostí
satelitného Jesenného festivalu prispela vo velkej miere premiéra
Husľového koncertu Z.S. Durk6a, venovaného a vynikajúcim spôsobom zvládnuté ho F. Szecstidym, Maďarskou štátnou filharmóniou
a zborom pod vedením anglického dirigenta L. Frienda. JednÓu z
charakteristic kých čft 4-ča sťové ho koncertu je napríklad to, že
orchestrálne medzihry obohacujú neustále novými motívmi melodickú alebo figuratívnu lfn iu sólo-huslf. Ústredným princfpom práce
s materiálom je tesná s úvis los ť ham1ónie a me lódie.
Záve reč ná kompozícia koncertu - Livre od W. Lutoslawského je
epochálna predovšetkým svojou originálnou formovou výstavbou, v
ktorej sa na najvyššej úrovni spája n ovosť so vzťahom k tradíciám.
Hudobný materiál, vyfňajú ci túto forn\u, je tiež nový a neobyčajne
krásny. Dielo je prejavom novovznikajúceho ideálu krásy na poli
symfonických možnostf.
Festival Hudba našej doby '93 dopfňa muzikologická konferencia o
diele Gy. Ligetiho, filmy s tematikou korešpondujúcou s festivalom
(Zanussi-Lutoslawski, Lohner-Cage, Reggio-Giass, KozincevŠostakovič), celodenný koncert computerovej hudby v galérii ako aj
nieko lko propagačných koncertných podujal[ na uliciach a námestiach Budapešti.
Usporiadateľov festivalu som skontaktoval s organizátormi festivalu súčasnej hudby Melos-Étos. Viedla ma pri tom myšlienka, že
by bola azda osožná užšia spolupráca oboch podobne zameraných
podujatí (dokonca možno aj s Wien Modem) najmä vo veci prevzatých projektov, ekonomických výhod, ako aj možnosti prezentácie
domácej tvorby na poduj atiach partnerov. Koncepcia a dramaturgia
ll. ročníka Melos-Étos zaujala viacerých odborníkov a vyvolala
záujem o úč asť na podujatf.

POCTA DONIZETTIMU
" Potlesk
symfo nic ké mu
a
vokálne mu ko ncertu ." Taký bol
nadtitulok recenz ie, kto rú uverejnil de nník L'ECO D l BERGAMO 7. X. 1993 ako reakciu na
OPERNÝ KONC ERT sólistov (Š.
Babjak, M. Babajk a. h. , G.
Ovsepian) a o rc hestra ŠTÁ TNEJ
OPERY BANS K Á BYSTR ICA,
ktorá sa uviedl a d va dni pre dtý m
na spomínanom fe stivale ako prvé
h osťujúce zahran i č né te leso v j e ho
dote rajš fch dvanástic h roč nfkoch .
Koncert sa u s kutočnil v hisDon izetti
s
to ric ko m Teatro
plný m hľadi s kom (kapacita 1200
návštevníkov) a recenzent konštatoval, že ... " to bol príje mný večer,
ktorý
uspokoji l
obece nstvo.
Publikum bez zveličov~ni a protagoni sto m úprimne tlieskalo" .

-l
J
1

Apphmdito c.-oncerto

Le romanze liriche italiane
si addicono agli slovacchi
ll ~mo a~o eper domenica 17 ron le due opere~~> e «D Cllllpftllo>)

Zdôraz nil , že vystúpenie sa konalo v úvode fes tival u (druhý večer),
pri čo m c ftil " rezonovanie neskororomantic ké ho nemecko-rakúskeho symfonizmu". V zápätí však
konštatoval , že orc hester pod
vedením mladé ho a výborné ho e
bravo
Pavla
g iovane
Thžinského,
zm e nšený
na
najprim c ranejš í rozsah, aký zodpovedá talians ky m o perným tradíc iám inte rpre tácie Donizettiho a
Rossi niho, uvedome lo sa pobral
správnym smerom .
V prog rame koncertu okrem
tvorby
Verdiho,
Donizettiho,
Rossiniho a i. zazne la s veľmi
pozitívnou reakc iou p ubli ka i
Baletná h udba ba nskobystric ké ho
rodáka Jána Cikkera z opery Juro
B . V ARGIC
Já noš fk .

JAZZ

SLOVENSKA JA:ODVÁ SPOLOCNOSŤ
• Slovenská jazzová s poloč nos( vyhlasuje súťaž neprofesionálnych jazzových skupín a sólistov, ktorá sa u skutočn í v
dňoch od l. - 3. 12. 1993 v rámci 7. roč níka Slovenského jazzového festivalu v 2iline. Prosíme všetkých záujemcov o účasť
na podujatí, aby zaslali prihlášky na sekretariát Slovenskej jazzovej spoločnosti (Jakubovo nám. 12, 8 14 99 Bratislava, tel. 36
14 06, 36 14 07). Ďalšími podmienkami pri výbere súťažiacich je
zaslanie nahrávky s 20 minútovou ukážkou súboru (demo
snímok), uvedenie údajov o skupine (názov, zloženie, mená č le
nov, kontakt na leadra).
• Ukazuje sa, že v Prešove sa stretol dobrý jazzový team,
ktorý pripravuje od 17.- 18. ll. 1993 Prešovský jazzový festival.
Súča sťo u ce lovečerných koncertov sú jam session, zakončujú ce
jazzovú náladu, tentokrát v hoteli Hviezda.
Program Prešovského jazzového festi valu:
17. ll. S Quartet
ASH Band
Jozef ,,Dodo" Šošoka and His Company
18. ll. Tralala Band
Vojtech Eckert a Dezsô Csaba (prípadne jeho kvarteto)
T +R Band a Peter Lipa
Program z posledného dňa festivalu by sa mal s najväčšou
p ravdepodobnosťou preniesť aj do Bardejova, kde 19. ll . '93 v
hoteli Minerál vystúpia tie isté skupiny. Dúfajme, že to bude
jeden z ďal šíc h krokov pri koordinácii jazzového diania na
Slovensku, ktoré musí byť výsledkom spolupráce viacerých uspori adat eľov.(!)

• Slovenský hudobný fond udelil tri jazzové štipendiá klavíristovi Petrovi Adamkovičovi (Prešov), trúbkarovi Ľubošovi
Priehradníkovi (Bratislava) 'a hráčov i na bicie nástroje Marcelovi
Buntajovi (Bratislava).
• Podľa rozhodnutia ministerstva kultúry agentúra Rock-PopJazz koncom tohto roka (31. 12. '93) kon č í svoju č innos ť. keďže
nedostane štátne príspevky. Dúfajme, že vo svojej práci bude
pok račov ať aspoň Slovenská hudobná asoc iácia, ktorej súčas ťou
je Slovenská jazzová s poločnosť. Tieto organizácie zostávajú ako
jediné na Slovensku na nekomerčnú podporu modernej populárnej hudby a jazzu.
• Dom kultúry- J..;úky, Víg ľa šs k á l v Petržalke usporiadal dňa
13. ll . celovečerné jazzové podujatie pod názvom Pet Jazz.
Vystúpili na ňom M. Jakabč i c, D. Hú ščava , Bossa Noha, A.
Bartošová, J. D. Šošoka, P. Lipa, A. Še ban, l. Jančár, Piešťanský
dix ieland, · ŕather • and Fathcr, Big Band Bratislavského
Konzervatória, S-Quartet, J. Szabadóš. Na Pet Jazz prispela
finančnou č iastkou aj Slovenská jazzová spo ločnosť.
• V letných mesiacoch vo svojom dovolenkovom čase (25. 27. jún '93) navštívil Ivan Kôhler pirátsky j azzový festival v
Taliansku Franton Jazz Festival v Lido di Jeso lo. Mal mož nos ť
vidie( tu takých hudobníkov ako napríklad The Zawinul
Syndicate, Mike Mainieri and Steps Ahead , Yitouš-GarbarekErskine, Philip Glass Ensemble ... Usporiadatelia vyjadri li záujem o účasť slovenských jazzových skupín v ďa l šo m ročníku festivalu (jún '94).
Konktakt : tel. 041 /98 83 69
• Ceny Ladislava Martonťka udelené Slovenským hudobným
fondom prevzali Matúš Jakabčic a Peter Lipa na otváracom koncerte Bratislavských hudobných sl~vnos t f. Obaja umelci vystúpili
so svoj imi skupinam i (T+R Band Petra Lipu, Stop Time Matúša
J akabčica) na festivale Jazz For Sale v Košiciach 29. 9. '93, kde
sa oficiálne znova prezentovali ako nositelia Ceny L. Martoníka.
• Člen Rady SJS Juraj Gergely pripravuje podujatie Týždeň
slovenského jazzu v Budapešti. Koncerty sa usk utočn i a v jazzových kluboch - Galéria Jazz Klub, Merlin Jazz Klub.
• Na sekretariát SJS pri šli informácie o jazzovej s úťaž i v
Moskve - The International Moscow Jazz Competition, ktorej
prvý ročník sa bude konať od 25. - 3 1. l O. 1994 v Čajkovského
sieni. Podmienky s úťa že: kópia identifika čn ej karty osoby (pasu a
pod.), kazeta s minimálne IO minútovou ukážkou 2 skladieb (z
toho l štandard), životopis (dáta narod., vzdelanie ...), fotografie,
vstupné 50 US D. Víťazn é ceny sú 4 a ich hodnoty postupujú od
sumy 5000 USD po tisícke nižšie (4. cena je 2000 USD) +cena
za najle pšie aranžmán (4000 USD). Uzávierka s úťaže je l . 3. '94.
Kontakt: International Moscow Jazz Competition l 03693,
Moscow, Kitaisky proczd 7, tel. (095) 220 47 12; 928 35 55; 923
85 76, fax: (095) 923 85 76, kontakt pre zaslanie vstupného: No.
001070058 Mosbusinessbank, alebo OO IO 73483 Mosbusinessbank, Moskva, Rusko.
• V dňoch od 23. - 25. 9. '93 prebiehal Pferovský jazzový festival s medzinárodnou účasťou. Jeho usporiadateľmi boli Česká
jazzová ~ poloč nosť (konferans Aleš Benda) a Mestský dom
Pl'erov. Uči n kovali na 1'lom Academ ic Jazz Band (Pferov), All
Stars Band Mojmíra Bártka (Brno), Big Band Radio Brno a
Harald Gundhus (saxofón, Nórsko), Rychlé šípy "divoká karta"
Jazzové dílny Frýdlant v Čec hác h , Vlasta Prôchová a Swinging
Q Praha, Jack Van Poll Trio (NL) a Stacy Row les (trúbka, USA),
Swings (Praha), Jifí Stivín a Co. Jazz System (Praha), Jim Hall
Trio - Larry Goldings, Steve La Spína (USA).

• V rámci podujatia Divadelná Nitra real izovali usporiadatelia aj
koncert Swingového orchestra ZUS v Nitre 26. 9. pred Nitrianskym
múzeom. Každodenne sa tunajší nic celkom jazzoví účastníci stretávali na veče rnýc h jam session, do ktorých sa zapájali všetci
rôznorodo orientovaní hudobníci.
Možnože o tom ani neviete, ale bluesovú spoločnosť na
Slovensku s ku točne máme. Kedy vznikla, čo robí, ako sa jej darí,
aké koncerty usporadúva sa môžete dozved i eť z jej č a sopi su Blues
Line. Vychádza raz do mesiaca a jeho redaktori vám ho zašlú
zadanno, ak sa stanete č lenmi Slovenskej bluesovej spo ločn osti.
(Jej prezidentom je Jano Litecký - Š veda.)

JAZZMANI DOMA A V ZAHRANič(

e Pri príležitosti 50. životného jubilea a 30. výroč ia existencie
Tria Jána Hajnala real izovala Košická televízia medai lón klav íristu.
Ako vhodné prostredie zvolila televízia Tuba klub v Košiciach.
Hosťami Jána Hajnala na lilmovom snímku boli D. Húčšava, J.
Bartoš, P. Lipa, Ria Hajnalová, J. D. Šošoka, P. KoHnek. K jubileu
prajeme veľa jazzu do ďal š ích rokov!
e Trio Jána Hajnala (Petr Korínck, J. D. Šošoka) vystúpilo 17.
IO. v PKO v Prešove, 13. JO. v Či ernom orli.
e Jozef ,,Dodo" Šošoka ú č inkoval s Pražským kvartetom 2. IO.
v Stutgarte.
e Adriena Bartošová nahrala CD pod názvom Modré popoludnie, na ktorom sa autorsky pod ie ľali Adriena a Martin Breznický.
Krst albumu sa bude konať 26. ll. v Stúdiu S, 19.30 h.
Záujemcovia si ho môžu čo nev idieť kúpiť pod značkou Jumbo rec.
e Trio Adriena Bartošová + Martin Breznický + Anton Jaro
vystúpilo zač i atkom októbra v Nemecku. Yo väčšej zostave v
podobe Seat ll. sa Adriena predstavila obecenstvu vo Velkej
Británii v mestách Leeds a Shefield .
e Spomenuté mestá navštívi l tiež ASH Band, pretože vystúpenia (koncert v Leeds, 2 koncerty v Shefield'c) boli súčasťou Dní
slovenskej kultúry vo Ve ľkej Británii.
e ASH Band v stálom obsadení Seban, Minárik, Frátrik, Rist
koncertovalo 2. l O. v španielskom meste Vie na jazzovom festivale.
e Hudbu k CD Marty Kubišovej nahral Andrej Šeban, Juraj
Griglák, Peter Malásek (klávesové nástroje), Pavel Zbori l (bicie
nástroje). Album dokonč il i v auguste a mal by sa objav iť na pultoch
predajní pod značkou firmy Popron.
e A. Seban, E. Frátrik, M. Minárik participovali na ďalšom CS
speváka Roberta Stankcho. CD je naspievané v angličti ne,
dokončili ho pred necelými tronia týždňa mi , vyjde pod názvom
Kiss The Sky vo vydavateľst ve kvrna rec. Podľa slov Andreja
Sebana je to vraj "tvrdý big bít".
e Po dvoch koncertoch na vernisážach v duu s Jurajom
.Kalászom plánuje Andrej Kellenberger zos tav iť trio v obsadení
gitara, saxofón, basgitara. Dúfajme, že sa s ním čoskoro objaví na
scéne.
e Práca Gabriela Jonáša v tomto roku bola mnohotvárna a
bohatá. Zač i at kom roka realizoval koncert s G. Mirabassim
(Tal iansko), R. Balzarom v triu v bratislavskej Redute. Po
úspešnom vystúpení v jazzovom klube v Prahe - Agharta - v
obsadení J. Bartoš, S. Markovič, R. Balzar, P. Zbol'i l dňa 2 1. - 22.
1., zopakcfval tento koncert znova v tom istom zložení 22. - 23. 6. a
na tom istom mieste. Jeho súčas ný záujem je tiež sústredený
smerom k spirituálom a gospelom. Yo febnrári nasníma) t<tl\ýto
projekt pre Košickú televíziu s Janou Kociánovou, R. Balzarom, C.
Ze l eňákom a E. Procházkom (ústna harmonika). Pod názvom
Gospcl pre Janu (Kociánovú) odznel v Slovenskom rozh lase jeho
koncet1 v duu. V ďal šom období sa venoval aranžovaniu starých
tanečnýc h piesní zo 40. rokov pre Jazzový Quintet a Symfonický
orchester. Tento projekt so sólistom Jurajom Bartošom bol realizovaný 22. 5. v Slovenskej filharmónii. Niekoľko dní pred tým
nahrali hudobníci Jazzového Quinteta (J. Bartoš, G. Jonáš ...) a
Symfonický orchester popu lárnej piesne na CD. V júni spolupracoval Gabo Jonáš so Stivínovcami. Participoval na CD, ktoré má byť
"druhým dielom" platne Zverokruh z roku 1977. Na nahrávke sa
na koncerte v Prahe 25. 6. (obaja Stivínovci, G. Jonáš, A. Gondolán
- kontrabas,+ če mbal o a rôzne dnthy zobeových náut). Gabo Jonáš
sa predstavi l obecenstvu aj na podujatí Pet Jazz ( 13. ll.) v
Petržalke v duu s E. "Bobošom" Procházkom (ústna harmonika).

PLÁN JAZZOVfCH KONCERTOV
M.Jakabčic-

Manon Lescaut (muzikál)
25 ., 27 . JO. - prcmt·éry, 10., 11., 29 ., 30 . nov., 8., 9 . dec. repnzy
·
Istropolis- veľk á sála, 19.00 h
Klub Ciemy havran
IO. ll. Father and Father - Juraj Gergely, bicie nástroje, A. Binder klavír, F. Horváth - kontrabas, (Levice)
24. ll. In Memoriam Laco Gerhardt (D. Húščava, K. Ondreička, J.
Hajna!, P. Konnek, J. Banoš, J. D. Sošoka)- skupinu zostavil J. D. Sošoka
Slovenský jazzový festival Žilina l.- 3. 12. '93
In Memoriam Laco Gerhardt (D. H úščava, K. Ondrcička, J. Hajna), P.
Kofínek, J. Banoš, J. D. Sošoka, M. Jurkovič)
Moyzesova sieň SF
4. 12. Depan - Harry Soka! - saxofóny (Rakúsko), Jojo Meier - bicie
nástroje (Svajč iarsko, USA),
·--------------------------------------------------------------· ~ Hcinri Känzig - basgitara (Svajčiarsko)

Pre§ovský jazzový festival
18. l l. Albcn Meyer - ústna
l ham1onika (Rakúsko), Joscho
t Schnebcrger - kontrabas (Ral kúsko), Gabriel Jonáš - klavír,
1 Jozef "Dodo" Sošoka
bicie
l nástroje
19. l l. Bardejov, hotel
1 Minerál - program ako 18. ll.
:
16. l l. Levice - program ako
l 18. ll
1 Vydala Slovenská jazzová
1 spoločnos~ Jakubovo nám. 12,
l 814 99 Bratislava, tel. 36 14 06,
l 361407
t

a priezvisko:

l

adresa:

príspevky prosím zasielajte na adresu :
, Hlavná 9, 917 01 Trnava

l

l
t

redaktor: Yvetta Lábska

JAZZOVÝ
CAMP
VTATABANYI
V lete, v sparnom júli sme absolvovali s Petrom Lipom a Jurajom
Gergelyom malý kultúrny výlet do susedného Maďarska, za účelom
návštevy "dodatočne družobnej" jazzovej školy - americkomaďarského jazzového campu v neďa lekej Tatabanyi. Jazzový camp
Amerikai-Magyar Jazz Tábor, resp. The American-Hungarian Jazz
Camp 1993 bol už siedmym pok račovan ím ~:ačat ej tradície. Lektori,
ako možno vyč ít a ť už z názvu podujalia, boli európsko-amerického
pôvodu, ktorf sa ale v vzáplití ukázali viac európski, ako americkí.
Dôvod a vysvetlenie môjho začudovania sa, nasledovaného obdivom
k domácim schopnostiam produkcie (získanie lektorov priamo z
Ameriky rozhodne v našom regióne nie je jednoduchá záležitost')
bola ich prítomnosť na Americkom inštitúte vo Viedni, kde vyučovali
jazz. Wayne Brasel (gitara), Angus Thomas (basgitara, čiastočn e aj
spev), Jeffrey L. Boudreaux (bicie, pcrcusie).
Z maďarskej strany jan vyučova l i János Gonda (teória, improvizácia), Gyula Csepregi (saxofón, nauta), Komél Fekete-Kovács (trúbka, dychy), Kálmán Oláh (k lavír), Lászlo SUie (klavír, aranžovanie),
László Gyémánt (maliar, audio-vizuálny kurz).
János Gonda je okrem iného umeleckým šéfom organizácie, ktorá
podujatie pripravila a zrealizovala, a ktorá okrem projektov lohto
typu usk u točňuje ročne pomerne veľa iných projektov a to nielen z
oblasti jazzu, ale i vážnej hudby, muzikoterapie atcľ. Jej náLOV v
angličt i ne je "International Institute of Creative Music Education".
Gyula Csepregi známy z účinkovania s maďarským basistom
Aladárom Pégcm, hral s Toots Th ielman\om, Krzesimierom
Dcbskim. Vyučuje na janovom oddelení Lit>tovej akadémie v
Budapešti. Kornél Fekete-Kovács bol a je členom viacerých
maďarských zoskupení.
Kálmán Oláh - mladý (23) jazzový klavirista. Zaujímavá je jeho
účasť na klavírnej súťaži Mania! Solala v roku 1989 v Paríži, (škola,
ktorú u nás poznáme prostredníctvom Manuela Rochemana - leklora
Jazz Worskshop Bratislava 1993 a účinkujúceho na Bratislavských
jazzových dňoch 1993- spolu so svojím triom.) László S!i le je známy
nielen ako jazzový hudobník a skladateľ, komponuje aj vážnu hudbu,

Brož Band

Snímka P. Spanko

komornú i symfonickú. Jeho jazLOvá skupina bola pozvaná na jazzový fe sti val do Montreaux. Posledným maďarským zástupcom bol
spomínaný maliar László Gyémánt. Venuje sa už dlhé roky spojeniu
maliarskeho umenia s hudbou. Mimochodom, videli sme na videu
záznam z jedného ,.campového" jamovania, kde boli lektori vyzvaní,
aby hrali asi polhodinu blues. Je to rozhodne dobrá myšlienka, spoj i ť
audio prvok s vizuálnym. Je to jedna z možností, ako inšpi rovať tých
1\Jdí, ktorých chápanie je skôr vizuálne a komunikácia v tejto rovine
je pre nich jednoduchšia.
Americkým lektorom bol gitarista Wayne Brassel. Spolu s ním,
ako čl enovia jeho comba, hrali okrem iného John Patitucci, Art
Rodrigucs a iní.
Basistu menom Angus Thomas je možné nájsť na videu Milesa
Davisa z koncertu v Berlíne, s ktorým toho času účinkoval.
Posledným Američanom je Jeffrey L. Boudreaux. Hral s Woody
Hennanom. Brandfordom a Wyntonom Marsalisom, Bobby Mc
Ferrinom, v rôznych projektoch s Lizou Minelli, Sammy Davis Jr.,
Dionnou Warwick ...
Vä čš ina študentov boli pos lucháči spomínaného oddelenia jaZt.u
Lisztovej akadémie v Budapešti. Teda účasť mali ndarmo. Musím
povedať, že sme boli prekvapení, keď na vyzvanie lektora, súvisle a
prakticky bezchybne, improvizovali v rôznych módoch a štýloch.
(Náš úškrn nad starým vtipom - u kázať najlepšieho študenta sa rozplynul vo chvíli, keď prvého vystriedal druhý, tretí. štvrtý ... Nie všetci ale boli takými profesionálmi. Ako všade, aj sem prišl i niektorí iba
tak, ,.trochu sa informoval". Čo podujatiu prospelo, bol spôsob
výuky, resp. filozofia projektu. Na rozdiel od našej filozofie workshopu, teda "dennej" dielne, oni zvolili fonnu tábora, kde všetci
spolu bývajú, stravujú sa atď.
Ešte jedna ,.pi koška" na záver. Všetci pomáme atmosféru nášho
workshopu, kde sa po nejakom čase všetci meníme na jednu "spolupatri čnú masu". Ako nám rozprával János Gonda, táto spolupatrič nosť došla na macľarskom campe tak ďaleko, že americkí lektori
odmietli býv ať v neďalekom luxusnom hoteli a radšej ho vymenili za
nie najluxusnejší internát, obývaný študentmi s mo:lno!tťou
kedykoľvek zbe h núť do triedy a zajamovaf si s nimi .
A na úplný záver ešte jedna informácia. V čase od 4. do 9. júla
1994 sa bude konať tretí ročník Jazz Workshop Bratislava.
Pripravených je nieko ľko noviniek v programe výučby. Okrem toho
sme pozvali niektorých zo spomenutých hudobníkov, aby lektorovali
JWB 1994.
LUBOSZAŤK.O
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KDE
17. november
NS Bratislava - Wright - Forrest: Grand
Hotel ( 19.00)
ŠD Ko§ice - Leoncavallo: Komedianti,
Mascagni: Sedliacka česť ( 19.00)
DJZ Pre§ov - F. Lehár: Cigánska láska
( 11.00)
18. november
NS Bratislava - Wright-Forrest: Grand Hotel
( 19.00)
SKO Žilina - Večer operných árií; K.
Kotmelová, M. Dvorský, M. Strapcová, G.
Bi7..et, Ch. Gound, G. Verdi
19. november
NS Bratislava - Wright - Forrest: Grand
Hotel ( 19.00)
SF Bratislava - Klangforum Wien - ~· A.
Zimmermann; H. Zender, P. Boulez, K. Essl, J.
Moffat, di r. H. Zender ( 19.30)
DJZPre§ov - F. Lehár: Veselá vdova (19.00)
ŠO Banská Bystrica - G. Donizeni: Nápoj
lásky, l . premiéra ( 18.30)
20. november
SF Bratislava - Rodinné koncerty (16.00)
G. Rossini, L. v. Beethoven, F. Schubert, P.
l. Cajkovskij
ŠO Banská Bystrica - G. Donizetti: Nápoj
lásky 2. premiéra ( 18.30)
21. november
Bratislavský Hrad - SKU pri SHÚ, HUDBA
NA HRADE(17.00)
1. Lupt áč ik st. , J. Luptáč i k ml. , F. Kli nda, E.
Mazanovská, Schnittke, L Zeljenka - premiéra,
O. Messiaen, J. Brahms, C. Debussy,
Mendelssohn-Bartholdy
Zichyho palác, SKU pri SHÚ - l. Cernecká,
š. Bučko ( 10.30)
22. november
NS Bratislava - L. Fail: Madame Pompadour
( 19.00)
23. november
SND Bratislava - G. Bizet: Carmen ( 19.00)

KONKURZY
Riadite ľ Slovenského národného divadla v
Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľných
miest v orchestri Opery a Baletu SND:
·- hráčov do skupiny l. a 2. husH- tutti hráč i
- hráčov do skupiny v io l onč i el
- hráčov do skupiny hobojov - 2. hobojista s
povi nnosťou anglického rohu
- hráča do skupiny fagotov - 2. fagot
- hráča do skupiny trubiek - 2. trubka
- hráča na tube
Podmienkou prijatia je ľbsolutórium VŠMU,
JAMU, AMU alebo Konzervatória. Konkurz sa
usku točni dňa 7. 12. 1993 o 9.00 h v budove opery
SND, Gorkého č. 2, Brati,lava. Pfsomné prihlášky
s krátkym životopisom a ,:,,pisom praxe posielajte

NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium o
Márii ( 19.00)
ŠO Banská Bystrica - G. Donizetti: Nápoj
lásky ( 18.30)
Zichyho palác SKÚ - Stretnutie s hudbou, M.
K išoňová - H obová, E. Pappová, Dr. G. Papp
24. november
SND Bratislava - G. Verdi: Traviata ( 19.00)
Moyzesova sieň SF - SSSk. pri SHÚ Koncert z tvorby P. Cóna (19.30)
T. Winkler, P. Drli čka, A. Ulická, Z. Poulová
ŠD Ko§ice - G. Verdi: Nabucco ( 19.00)
K život. jub. J. Šomorjaia
25. november
SND Bratislava - P. l. Cajkovskij: Labutie
jazero ( 19.00)
SF Bratislava - L. v. Beethoven, R.
Schumann, B. Szokolay, klavír, dir. Jin Wang
( 19.30)
NS Bratislava - L. Tolcsvay: Evanjelium o
Márii ( 19.00)
ŠK Ko§ice - Sakrálny festival - A. Webem,
Ch. Gounod, G. F. Händcl, F. Schubert, T.
Paladiová, J. Babjak, P. Mikuláš, KSZU, dir. B.
H. Kolman (USA)
ŠO Banská Bystrica - J. Strauss: Netopier
( 11 ,00)
DJZ Prešov - J. Strauss: Noc v Benátkach
( 10.00)
26. november
SND Bratislava - G. Verdi: Otello ( 19.00)
SF Bratislava- Program ako 25. ll .
DJZ Prešov - J. Strauss: Noc v Benátkach, l.
premiéra ( 19.00)
27. november
SND Bratislava - M. Dubovský: Velká doktorská rozprávka ( 11.00)
P. l. Cajkovskij: Eugen Onegin ( 19.00)
28. november
Bratislavský Hrad - HUDBA NA HRADE
(SKU pri SHÚ) - E. Danel, Z. Poulová; J.
Brahms, C. Debussy, J. Sibelius,
DJZ Prešov - J. Strauss: Noc v Benátkach 2.
premiéra ( 19.00)
29. november
SND Bratislava - J. Offenbach: Hoffmannove
poviedky ( 19.00)
NS Bratislava - L. Fail: Madame Pompadour
( 19.00)
30. november
SND Bratislava - Ľudi a a čas, balet (19.00)
ŠO Banská Bystrica - G. Donizetti: Nápoj
lásky ( 18.30)
ŠD Koiice - F. X. Brixi: Vianočné pastorále
( 10.00)
18.-21. november - SMA pri SHÚ - Dni gregoriánskeho chorálu Bratislava
najneskôr do 5. 12. 1993 na Orchestrálnu
kanceláriu Opery SND, Gorkého 2, 915 86
Bratislava. Konkrétne požiadavky na predhrávanie
zašleme písomne na adresu konkurzanta.

***
Riaditelka Slovenskej filharmónie v Bratislave
vypisuje konkurz na obsadenie voľn ých miest:
v orchestri Slovenská fi lharmónia - viola tutli
v kom. súbore Musica aeterna - husle
Konkurz do orchestra SF sa usk utoční dňa 14.
12. 1993 o 12.00 h v koncertnej sieni SF.
Konkurz do kom. súboru Musica aeterna sa
u skutoční l. 12. 1993 o l0.00 h v Moyzesovej
sieni SF.
Pri hl á~ky so životopisom prijíma a informácie
poskytuje personálny ref. Slovenskej filhamónie,
816 Ol Bratislava, Medená 3, tel. 33 33 51-3.

SNEMOVANIE FOLKLORISTOV
V sobotu 25.,9. 1993 sa členovia Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii
zišli na Valnom zhromaždení, aby vyhodnotili činnost Spolku za rok, ktorý uplynul od ich
stretnutia v septembri 1992 a vytýčili si úlohy na nastávajúce obdobie. Popri problematike
ochrany práv skladatefov a interpretov v ochranných združeniach sa ich pozornos( sústredila
najmä na najpálčivejšť problém týchto dní - situáciu v Slovenskom rozhlase a záchranu jeho
umeleckých telies. V niektorom z najbližších čísel prinesieme rozhovor s predsedom Spolku
hudobného folklóru, hudobným skladatefom Svetozárom Stračinom .
M. B.

AKTÍVNA SPOLOČNOSŤ
Bratislavská

Spoločn~t

Ferenca Liszta tak

ako v predošlých rokoch, aj v uplynulej 13.

1992/93 óspe~ne plnila svoje poslanie a
vyvíjala pozoruhodnú osvetovú činnost (o. i.
usporiadala aj svoje 100. jubilejné podujatie!).
Opät odzneli rôzne odborné prednášky a koncet·
ty, s)lojené aj s hudobným rozborom a estetickou analýzou, akou bol~ napriklad séria 5 predru\!ók p.rof. L. Scbleichera o osobnosti Ferénca
Liszta. Členovia sa oboznátn.ili ·aj · s ďalšími
dielami skladatera (Missa cboralis, S.z.ekszárdska
om§k, Requiem a Dante-symfónia), áko aj s
klavírnymi skiadbami Kodálya v interpretácii
1. Zemlényiho. Na koncertoch odzneli klav!me
skladby Liszta, Schuberta, Chopina (v podaní S.
Macudzlnsk.ej), Faurého (V. Kellyová),
Scarlaniho a Schumanna ~K . Grznárová).
$eZÓile

z.

Spoločno>( ~i pripomenula tiež výročia známych
skladaterov 11 interpretov (Solti, Abrahám,
Kodály, Kálmán, Bartók, Grieg, Caruso,
Donner, M. Schneider-Trnavský, Erkel.
Hummel). Odznel podrobnejM referát o medzinárodnom kongrese všetkých (J2) 'Lisztových
~po ločností v Budapešti (19.-22. m. 1993).
Premietané boli viaceré fi lmy s umeleckou tematíkou. U~kutočn i l sa kultúmo-poznávacf Zájazd
do Rakúska pod titulom J!it vo Wachau v
DunQjskom lidolí u náv~teva historických
ka~tieľov
Anstctten
(bývalé
sfdlo
a
Grafcnegg
(sídlo
Habsburgovcov)
Meucmicha), ako aj bárokového kostola a
benediktínskeho kláštora v Melku.

(Scm..EIOIER)

V HUMENNOM VEDIA
AKO NATO
Už XX II. roč ník jesenného koncertného
cykl u sa u sk utoč n i l v Humennom v dňoch 28.
septembra až 19. októbra. Podujatie, ako každoročne venované predovšetkým komornej
hudbe, otvori lo vystúpen ie anglického huslistu Jonathana Reesa a klaviristky Eleny
Michalicovej v programe z diel W. A.
Mozarta, E. Elgara a L. v. Beethovena. Ďalší
koncert patril dielam D. Scarlattiho, J. S.
Bacha, J. Haydna, C. Francka, K. Olczaka, J.
Hatríka a V. Trojana. Ich interpretmi boli
akordeonista Boris Lenko a bajanista
Rajmund Kákoni. Na záve reč nom koncerte
cyklu vystúpil košický komorný súbor TRIO
PRO MUSICA. Ako na predchádzajúcich, tak
aj na tomto koncerte bolo prostredie koncertnej siene humenského kaštieľa exponátmi
múzea štýlovo dotvorené. Pri svetle sviečo k a
v dobových kostýmoch interpretoval súbor
diela D. G. Speera, J. S. Bacha, J. Carta, G.
Ph. Telemanna, A. B. Mangoreho, J.
Myslivečka, čas ti z Pestrého zborníka a
Vietorisovej tabulatúry.

Po prvýkrát bolo s ú časťou koncertného
cyk lu rozsahom väčšie podujatie domácich
amatérskych
umeleckých
súborov.
Medzinárodný d eň hudby pozdravi li v dňoch
1.-3. októbra v konc,e rtných sálach
Humenného, Sniny, v r(m.-kat. kostole a
Mestskom ku ltúrnom stred isku v Humennom
detské spevácke zbory Slávik a Nezábudka,
Spevácky zbor humenských učitefov , chrámové spevácke zbory pri r(m.-kat. kostole a
gréc.-kat. farskom úrade. Milými hosťami
podujatia boli talianske detské spevácke
zbory PUERI CANTORES DI IZOLA VINCENTINA a ROSA DEI MARZO.
Na organizovaní XXII. ročníka jesenného
koncert ného cyklu sa okrem obligátnych
uspo riadateľov Mestského ku ltúrneho strediska a Kruhu p riate ľo,v hudby podieľali aj
Mestský úrad a Spevácky zbor Slávik v
Humennom. A aj vďaka desiatim sponzorom
si humenský koncertný život môže opäť
pri písať ďa l š iu úspešnú kapitolu.
ELENA GOMBITOV Á

Minister kultúry
SlovenskeJ republiky
vypisuJe pre oblasť hudby
podmienky konkurzu
na podporu proJektov
zo štátneho fondu kultúry
Pro Slovakia na rok 1 994
Prihlášku treba formulovať podfa tejto predlohy:

Žiadost
'
do konkurzu na podporu projektov zo At6tneho fondu

kuHúry Pro Slovakia na rok 1994
1. 21adater:
adresa
PSČ
Atatuté.my zástupca žiadatel'a:
telefón:
fax:
2. Komisia (druh aktivity)
(uviesť prfpadne viac komlsif, ak ide o multimediálny projekt)
3. Názov projektu:
4. Autor:
5. Dátum realizácie: od do
6. Celkové predpokladané náklady projektu:
7. Požadovaná výäka prfspe.vku:
8. Druh prfspevku: grant · pôžička ; kombinácia
(nehodlace sa äkrtnúf)
9. Výäka predpokladaných prijmov:
10. Mená odborných garantov:
11. Oalšie zdroje financovania (sponzorstvo, spoluuaporladatella) a výika prfspevkov
12. Stručpé charakteristika projektu, jeho zámer a cler:
Miesto
dátum
Pečiatka
Podpis 4tatutémeho zéstupcu
žiadate!'a

K RITÉRIÁ PRE POSUDZOVANIE ŽIADOSTI:
1. Komisia pri posudzovaní návrhov
a) vo vä čši ne prípadov uvažuje o pridelení časti požadovanej sumy, len výn i močne (ak
nie je iná možnosť dotácií) súhlasí s plnou výškou
b) berie do úvahy, či požadovaný grant reprezentuje celý rozpo čet projektu, alebo jeho
časť.

2. Komisia v prvom polroku nemieni

rozdel iť

všetky jej pridelené prostriedky , aby mala

možnosť podpo riť:

a) projekty podané do 30. 9. 1994
b) projekty, ktoré vracia s poznámkou .,prepracovať a dopl n iť".
c) projekty presunuté z iných komisií - participácia, a lebo celé krytie.
3. Komisia navrhuje granty na prevádzkové položky konkrétnych projektov, ako napr.
propagácia, honoráre, nájom, požičovné atď.
4. Komisia zásadne nenavrhuje granty: na vytváranie finančných fondov nadácií, na nákup
hudobných nástrojov a elektroniky, na stavebné úpravy, zariadenia interiérov, nákup automobilov a na mzdové prostriedky. Rovnako nenavrhuje granty na už uskutočnené projekty
a na projekty, dokázaterne zabezpečené z iných zdrojov, pokiar sú také to fakty komisii
známe.
5. Komisia len výnimočne navrhuje granty na cestovné a kostýmy.
6. V prípadoch, kde sa očakáva aspoň čiastočná návratnosť finan čných prostriedkov,
·
komisia navrhuje udele nie pôžičiek.
7. Ak ide o granty na vydanie diela, prfp. zvukového nosiča, komisia vyžaduje, aby žiadosť
bola podaná nie a utorom, ale vydavaterom diela s rozpisom položiek. K teoretickým
dielam a zbierkam treba predložiť dva odborné posudky.
Termín uzávierky: do 31. 12. 1993
30.09. 1994
Ziadosti o podporu zo štátneho fondu kultúry Pro Slovakia sa prijímajú na adrese:
Ministerstvo kultúry SR
Administratívno-správne centrum
Štátneho fondu kultúry
Pro Slovakia
Dobrovičova 12
813 31 Bratislava

