v

"

Spievanie s dušou
l. časť e Súčasnosť a perspektívy Slovkoncertu v
rozhovore s riaditeľom Prof. Dr. F. Klindom e Baletné podujatia v Bratislave e Premiéra v
SND e Hudobné dianie na východe Slovenska e Koncerty SF e Zo zahraničia e Vestálka
v Scale e Informácie z regiónov e Servis HŽ

V CISLE:

(ROČNÍK XXVI.

Vyšší princíp!
V nedávnych dňoch sme s napätím
výsledky brusselského summitu a
pražského stretnutia amerického prezidenta
Billa Clintona s hlavami krajín Vyšegrádskej štvorky. Nech boli špekulácie politických komentátorov akékoľvek, my
Slováci sme predsa len dostali studenú
sprchu od predstaviterov dvoch mocností,
ktorí opäť zabudli vysloviť meno našej krajiny. Zdá sa mi, že nastal čas novej módy.
Niektorí politici si fahko pomýlia hlasovacie gombíky a iní zabudnú na existenciu
Slovenska. Mám porozumenie pre všetko.
Môžem zabudnúť kamarátovi vrátiť dlh,
alebo ísť do práce. Ale zabudnúť viackrát na
to isté, a nezabudnú( opomenúť inú krajinu,
ale len nás, predsa to poukazuje na istý
princíp. Vyšší princíp! Nech premýšfam
akokoľvek, tento princíp má svoje pozadie,
svoju logiku, istý zmysel a zámer. Co z
toho vyplýv~t pre politiku, medzinárodné
vztahy, je vecou politiky, avšak celá táto
kauza dá sa aplikovať aj na oblasť kultúry a
umenia, pretože z opakovaného tvrdenia sa
sláva pravidlo. Tento stav formuje verejnú
medzinúodnú mienku a zdá sa, že to naše
nelfaatn6 aamoúče~M a núi~M •.zviditell\ovanie" je skôr problematické ako užitočné.
Nechcem strbt prsty do politiky, ale domnievam sa, že v tomto partnerstve pre
mier bude musieť čoraz viacej zohrávať
nadštandardnú úlohu aj naša kultúra a umenie. Preto sa azda skôr zamýšfajme nad
tým, aký obraz, poznatky a vedomosti o
našej krajine, kultúre a umení majú v
zahraničí.
Veď napriklad Francúzsko,
Taliansko, Nemecko, Anglicko poznáme
najlepšie cez literatúru, kultúru a ich umenie. A robíme tak dodnes. Niektorí naši
"prominenti" porazeného hnutia radšej
kydajú na svoju vlasť, zo Slobodnej Európy
si vybavujú účty a šíria svoj ,,imidž" o
našej krajine. Patri to napokon k vlastnostiam istého druhu intelektuálov, byť servilným voči všetkému cudziemu a zatracujúcirn voči všetkému domácemu.
Partnerstvo pre mier, však, domnievam
sa, dalo definitívnu bodku za výhovorkami
na suseda. Šance máme rovnaké. Záleží na
každom z nás, čo pre obraz našej krajiny
urobíme, aj s tými peniazmi, ktoré máme k
dispozícii. Nedávna tlačová konferencia p.
ministra D. Slobodníka naznačila, že náš
rezort si je toho vedomý a pre propagáciu
našej krajiny hodlá uskutočniť frontálny
nástup. Pripravované Slovenské dni vo
Viedni a Slovenská sezóna v Paríži iste
zaostri pozornosť zahraničia na našu krajinu re~lnejšfm spôsobom. Rovnako tiež
pripravované akcie Slovkoncertu - o
ktorých je reč aj v tomto čísle - iste prispejú
k p-eálneniu pohradu na hodnoty našej krajiny. Lenže chodiť do sveta s prázdnymi
rukami je iba polovičný úspech. Chýbajú
nám adekvátne propagačné materiály. To
čo bolo, sme zavrhli, nových vecí niet, až
na niektoré výnimky. Niet príručiek o
slovenskej hudbe, skladatefoch, interpretoch, inštitúciách, festivaloch etc. Na pultoch predajní niet gramafónových nahrávok
a publikácií poskytujúcich obraz o našej
hudobnej kultúre. Zdá sa mi, že sedíme
spokojne so založenými rukami a čakáme,
až nás svet objaví, alebo že to za nás niekto
urobí. Divadelníci sa akosi spamätali a
vytvorili si koordinačný výbor pre vydávanie divadelných textov a literatúry.
Domnievam sa, že každý si hrabeme na
svojom malom piesočku a strážime si svoj
vlastný úspech a 11evidfme vlastné góly.
~ Treba spojiť nielen sily, ale aj financie v
prospech celku. Kto 'napíše a rýchlo vydá
aspoň
stručné
informatívn~
Dejiny
slovenskej hudby, aby si nás už konečne
zapamätali a neplietli so žiadnymi susedmi
a dozvedeli sa o nás pravdu. Svet nečaká...
MARIÁN JURÍK
očakávali
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José Carreras hlas storočia

José Carreras, narodil sa 5. decembra 1946 v Barcelone. Jeho rýchla spevácka kariéra sa začala v rodnom meste, kde v r()ku 1971 slávil prvý velký úspech so svojou
svetoznámou rodáčkou Montserat Caballé. Víťazstvo na Verdiho speváckej súťaži mu otvorilo cestu na svetové operné pódiá: New York, San Francisco, Buenos
Aires, Miláno, Salzburg, Mníchov, Londýn, Paríž, Madrid atď. a, samozrejme, Viedeň, ktorá mu obzvlášť prirástla k srdcu. Jeho najvýznamnejšie úspechy sa viažu
k talianskemu a francúzskemu opernému repertoáru. Jeho skvelá svetová kariéra bola však na určitý čas prerušená ťažkou chorobou - o ktorej sám hovori vo svojej
knihe SPIEVANIE S DUŠOU, odkiaľ sú aj naše ukážky na pokračovanie. Vo svojej knihe Carreras rozpráva o emigrácii svojej rodiny do Argentíny, o tamojších
sklamaniach, o návrate do Francovho Španielska, o svojich učiteľoch, priateľoch, vzoroch i výmarnných umeleckých spolupracovníkoch.
Snímka: Bratislava 1992
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Na tému,- SLOVKONCERT
e
·····

Kto pozná Slovkoncert, . dôverne pozná takmer štvrťstoročné dejiny, samostatnej
slovenskej agentážnej a organizátorskej činnosti. Kto vie čo je agentúl'a. na··ktorú
' pie raz brali
kedysi bola nakopená všetka najrôznejšia organizátorská .činnost, pričom
prún štátne akcie, vie, že monopolné postavenie Slovl<'Oncertu nebolo ži~u •••·
lukratívnou záležitosťou, ale bol to skôr neprehladný moloch, do ktorého rnohol kto
chcel a ako chcel hovoriť. Kto pracoval v Slovkoncerte, poznal jeho výhody aj
ásk:alia, no ale aj nezáujern vrchnosti ~ ich rôznych porádcoV, o skutočné bUdovllllie
agentúry par excellence. Ten kto tam pracoval vie, že po krátkom obrodení, kec:f sa ·z
lona čerstvej federácie zfodll náJ Slovkoncert a začal sa čulo hlúif k svetu, boli tO
.,domáci poradcovia", ktorí miesto pomoci mu pred svetom podrážali nohy a zo
všetkých sO sa usilovali kazil jeho i ná§ spoločný imidž. Ako prvý riadite!
Slovkoncertu víem. čo to znamenalo delif si s pražským Pragokoncertom sféru
'vplyvu, prečo bolo treba pod krídla Slovkoncertu vziať Bratislavské hudobné slávnos•
ti, Bratislavská lýru a iné špičkové podujatia. Riaditelov 'sa yystriedalo .~ ten čaš
neórekom, rovnako aj koncepcii, no. Slovkoncert i v dnešných trhových podmienkach,
má stále v ndom kultt1mom živote špičkov6 postavenie. Úloha Slovkoncertu, jeho
problémy a perspektívy pre ďalšiu budUcnosť v samostatnom Slovensku boli hlavné
témy nášho rozhovoru s jeho terajšún riaditerom, popredným koncertným umelcom a
muzikológom. Prof. l)r. Ferdinandom Klindom.
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Pred rokom ste nastúpili do funkcie ria -

diteľa

Slovkoncertu. Ako koncertný umelec
problematiku agentážno-poriadateľskej
činnosti Slovkoncertu dôverne poznali. Ako
hodnotíte svoje rozhodnutie prevziať na seba
túto prácu, po roku v kresle riaditeľa
Slovkoncertu?
- S nádejou, že budem u ž ito~ n ý pre hudobný ž ivot v nových podmie nkac h samostatného
S love nska, som sa poduja l na č innosť, ktorú
mi , dúfam , nikto z kolegov nezávidf. Inú
motivác iu nemám: žiadnu ďalš iu slávu tu
získať ne môžem, ume lecké c iele som dosiahol
dávnejšie a inde. T e nto odstup by mi ma l
napomôcť, aby som mohol by ť prostredníkom
med zi koncertnými ume lcami - veď sa c ítim
jedným z nich - a "aparátom", č i administratívou, ktorú hudobníc i pova žujú za nutné
zlo , a často oprávne ne kritizujú. Hoci som
pozna l pe ripetie Slovkoncertu a jeho pred c hodcov na v lastnej kož i, za rok vo vnútri
organizácie som zís kal toľko ďa l š i e ho pozna nia súvislostí a iných uhloy pohľadu , aj
tvrdých rea lít celosvetovej kome rc ie, že
úspech mojic h snáh sa voč i prvému odhadu
zrejme oddia li. Ak porovnám klady prvého
roka: č ias toč né zme ny k lepš ie mu , poz itívny
trend, podpora zo strany kolegov i spolu pracovníkov, so zápormi : napätia, konflikty,
negácia, pred sa len mi vyjde poz itívna súvaha.
ste

Pokra č ov anie

na 3. str.
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SPEKTR UM

OHLASY
Z hlbokého a dávneho presvedčenia sa
pripájam k Výzve intelektuálov Európy.
Uvedomujem si, že iba st1hlasiť nestačí. V
záujme slovenskej občianskej sebazáchovy
treba vystúpiť zo submisivity, do ktorej nás
tlačia neprajníci a vlastní malomyserru. Je
doba, ktorá žiada od k.aždého čosi viac. Aj
od umelcu viac než iba hrať, spievať, m<~ľo
vai a básni ť. Aby sme čelili dezinfOitláciám, hlavne v zahraničí, treba robiť "osvetu", o tradičnom porulovarú zmlóv zo
strany stadieho brata, o zlate a bojnickom
olt&i, o tom, kde to vlastne zabfjajó
Rómov a bijó Židov. Aj o órovni menlinových práv u nás a násilnej asimilácii
státisícov Slovákov v Maďarsku. Tiež o
tom, ako tam ožíva Attilova dobyvačnosť,
priehladne maskovaná salámovou technikou zvylovania požiadavok voči
Slovensku. Málo si berti príklad z tolerantného humanistu Liszta, ktorého si ctím.
Informovanie zahraničia a presviedčanie o
ndej pravde je dlhodobým programom pre
každého umelca, ktorý si zakladá na
prívlastku slovenský; zato, aby sa tak
mohol nazývať aj v budócnosti a zato, aby
sa mu nikdy neobjavil na dverách nápis,
ako na mojom rodičovskom byte v
Koiiciach v roku 1938: "to je Slovák, treba
ho obesiť".
Prof. Dr. Ferdinand Klinda,
koncertný umelec

10 %

.15%

20%

Nové zľavy na koncerty

Slovenskej ftlhannónie
Slovenská
filharmónia
rozširuje
možnost kúpy zľavnených vstupeniek na
koncerty usporadóvané Slovenskou filharmóniou v mesiacoch február, marec,
apríl a máj 1994 za týchto podmienok:
l. zravu vo výške lO % z ceny vstupeniek dostane ten, kto si kúpy vstupenky
na dve podujatia.
2. zravu vo výške 15 % z ceny vstupeniek dostane ten, kto si kúpi vstupenky na
tri podujatia.
3. zravu vo výške 20 % z ceny vstupeniek dostane ten, kto si kúpi vstupenky na
štyri a viac podujatí.
zrava sa poskytne len záujemcom -jednotlivcom a nie organizáciám (právnickým osobám).
zrava sa neposkytuje tým kategóriám
návštevníkov, ktorým Slovenská filharmónia už poskytuje zravy - 50 % pre študentov, vojakov základnej služby,
dôchodcov, nezamestnaných, držitefo v
preukazov ISIC a EURO a zdravotne
ťažko
postihnutých (ZŤP). Takíto
návštevníci si nemôžu nárokovať združovania oboch druhov zliav (tzn. 50 % + 10
%, 15 % alebo 20 %).
Vstupenková pokladnica
SF je
otvorená v pondelok - piatok od 13.00 do
l7.00h.
Tel. 33 33 51 -3 kl. 233, Bratislava,
Palackého 2 (vestibul Reduty).

Riaditen-a SF Dr. A. Rajterová odovzdáva výhru. Snímky: D. Jakubcová

Aplaudujúce zaujaté obecenstvo
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KED SA SKLBI HUDBA A RODINA
Z príležitosti Medzinárodného roku rodiny
1994 Slovenská ftlharmónia v Bratislave iniciatívne zorganizovala nový cyklus Rodinných
koncertov. Ním chce nielen pomôcť upevniť
dobré rodinné vztahy, ale prostredníctvom
umeleckých zážitkov detí a ich rodičov , či
starých rodičov prispieť k správnej a pozitívnej
výchove našej mladej generácie a súčasne si
vybudovať nové publikum.
"Hudbu inšpiruje ľudí k nežnosti a vľúdnos
ti. Hudbn nabádél k rel7exii a vytvám citovú
silu človeka. Rodiny sú v mnohých ohľadoch
ako lwdba. Aj oni robia ľudí neinejšími a
vľúdnejšími a môžu byť zdrojom sily, môlu
pomôcť
prekonávm' li votné prekálky."
CiiUjem Henryka J. Sokalského, koordinátora
OSN pre MRR, ktorý osobným listom ocenil
akti vitu SF. Súčasne v ň om vyjadril želanie,
aby sa Rodinné koncerty stali permanentnou
kultúrnou udalos ťou v našom krásnom meste,
a to mjmä preto, lebo počnú c rokom 1994 sa
bude 15. máj s l áviť ako Medzinárodný deií
rodín. Stredisko sociálneho vývoja a humánnych problémov OSN vo Viedni zaradilo
Rodinné koncerty SF už v predstihu do akcif
Medzinárodného roka rodiny.
Prvé dva koncerty z cyklu Rodinných kon-

certov sa u2 uskutočnil i . Prvý (20. novembra
1993) sa zameral na populárne skladby:
Rossiniho predohru k opere Viliam Teli,
Beethovenovu Romancu F dur pre husle a
orchester v podaní bratislavskej konzervatoristky Ivety Slezákovej, Schubertovu predohru Carovná harfa k scénickej hudbe
Rosamunda a čajkovského suitu z baletu
Luskáčik, ktoré odzneli v podaní SF pod taktovkou Oswalda Sallabergera. Ve ľmi pútavý
bol aj via nočn ý Rodinný koncert ( 18. a 19. 12.
1993), ktorého repertoár tvorili skladby súvisiace s Vianocami. Nádherná atmosféra, plná
hrejivého jasu, vyžarujúcehó 1.. dokon<~le interpretovanej a precítenej hudby SKO pod
vedením Bohdana Warchala, č i Bratislavského
detského zboru a mládežnfckeho zboru Echo
(zbormajster Ondrej Saray) pod vedením dirigentky Eleny Sarayovej-Kováčovej vyvrcholi la Schubertovou Omšou G dur a symbolickým poi'dravom Sarajevu - Debussyho
Vianocami detí, ktoré stratili domov a
Gruberovou Tichou nocou, keď sa k spevu prid<~l o aj obecenstvo. Fi n <~nč n ý vý ťažok a honoráre umelcov boli venované "" konto SOS
Sarajevo.
Po sko nčení k<~ždé ho koncertu sa, losuje

tombola s hodnotnými cenami a podáva sa
bezpl<~t né občers t ven i e, <~by umelecký zážitok
pokračova l v spo l očenskom zážitku všetkých
úč as t níkov koncertov. Súčasťou je výstava
výtvarných prác žiakov bratislavskej ZUS na
Sklenárovej ul. vo foyeri SF. Výtvarníci školy
urobili <~j pohľad ni ce, ktoré SF rozdávala ako
propagač ný materiál.
Na t reťom koncerte ( 15. l. 1994) vo fašiangovom období uviedla SF pod taktovkou O.
Lenárda so sólistami M. Skutom a E.
Slaničkovou skladby s karnevalovou tematikou od J. S. Svendsena, H. Berlioza, A.
Dvofáka, F. Schmidta a C. Saint-Saensa.
Posledný z cykl u koncertov ( 19. 3.) má v programe poloscénické predvedenie Debussyho
Skrinky hračiek.
Iniciatívu SF u spo riadať cyklus RK ako
jeden z výrazných počin ov k MRR privítala aj
ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR
O ľga Keltošová, ktorú citujem na záver: " Keď
sa sk fbi hudba a rodina, razom sa vôkol
rozozvučí harmónia, súlad a príjemná pohoda.
Táto skladba nepotrebuje svojho dirigenta.
Stačíjej. len pozorne. n:1čúvať, vďaka. hudbe."
DANA JAKUBCOVÁ

Za Vierou Fickerovou ZUS BRATISLAVY
v

PhDr. Viera Fickerová (9. JO. 1944 - 13. l . 1994)- profesorka ako-rdeónovej hry a dejfn hudby na Konzervatóriu v Bratislave, autorka
Metodiky akordeónovej hry a ~koly hry na akordeóne; propagátorka
modernej mechovej techniky a tónotvorby na akordeóne; iniciátorka
množstva originálnych skladieb pre akordeón; priekopnfčka progresfvnej umeleckej pedagogiky.
Co povedať o človeku, ktorý bol verný svojim zásadám, ktorý
nepristúpil na kompromis ani za cenu najvyššiu? Co povedať o človeku,
ktorého najväčším nepriateľom bola malomeštiacka priemernosť,
polovzdelanost a servilnosť, o človeku, ktorý bol neoblomný vo svojom
presvedčení, že čistý nie je len ufúľaný, že krásou nie je len peknota a že
pravdu nemožno ani ukri čať ani vyhnať z domu, ani zamknúť na sedem
zámkov...
Casto vibroval vzduch tam, kde zneli tieto názory a často by bolo
zostalo len napätie, keby okolitý priestor nebola zaplnila práca. Práca,
ktorá nenadobúdala na svojej kvalite ani funkciami, ani titulmi, práca,
ktorej ocenenie boli nútení podpísať aj rivali.
Je to stopa nevymazatel'ná, jedinečná a neopakovatel'ná, ako je č l ovek
sám.

Co teda povedať o človeku, ktorý to dokázal? Hádam len: Vďaka, že
tu pre nás všetkých bol!
Tibor Rácz
Za všetkých priateľov

PRE SOS SARAJEVO

Z iDiciadvy vletkých bratillaVIkýcb ZUS a v spolupdci 10 Slovcmtou
filhann6niou a Aloc:iKiou učhelbY hudby Slowmka • 12. 12. 1993 uskutočnil v K.oocerlnej lieni SF Vilnoi!Dý bcnefäý koncert venovaný akcii
Slovenataao syndiUiu novh*ov SOS SARAJEVO. Nad koncertom prevzal
dltitu primátor Bratiliavy PETER KRESÁNEK.
Na livod zaznela Bachova Chor6lov' prcclollra &-dur Wachct auf, una
ruft die Stirne v podaní orpnistu lllna Vladimfra Michalku.
Pokračovali vyMúpenia detí zo ZUŠ. K najlep§fm patril Boris Krupa z
klavírnej triedy V. Vcrbo vskej (ZUŠ Daliborovo nám.), R6bcn Kope/mann
z husľovej rriedy A. Mali§kovcj (ZUŠ M. Ruppeldta), Oľga Kondrádová z
klavírnej triedy M. Konrádovcj (ZUŠ Topoľčianska) a Miriam Dudove:i z
husľovej triedy D. Dudovej (ZUŠ Exnárova).
R adosť z krásnej hudby a umeleckých výkonov žiakov sprevádzal smútok
nad trpiacimi v straAnej a nezmyselnej vojne.
Na záver 1.neli vianočné piesne v precítenom podaní Cirkevného zboru 1.0
ZUS na Dolinského ul. (dir. J. Neščáková). K poslednej piesni sa pridalo aj
publikum, aby obl\íbenú a známu Tichú noc poslalo mestu, v ktorom
namiesto hudby zneje strelba a výbuchy granátov.
DANA JAKUBCOVÁ

.,

BOL 'I"O NAPAD ••• •
Všetko sa dá. keď je nápad, u /..c(/ sil
chce.:. Tak sa bovod od nepamäti.
Dob1ý nápad Sil zrodil aj v polovici
}1muára, keď clo jedJJéilo zo ,.salónov"
Zichyho paláca (zostwlmc v Uachtickej terminológii), pozvala svoj ich priateľov,
známych a blfzJ..ych spolupracovníkov
kluviristka ELENA MICHALICO VÁ. A ký
bol dôvod?- neľonndJne umelecké stretnu·
tie s prillleľmi. Vhodný priestor posky tol
Zichyho palác, kde od šľachtických čit1s Sll
po prvý raz konal prvý súkromný
umelecký večierok a nnpokon, či už to bola
mw/aj zhoda okolno.~t f, alebo nie, zvolený
tennfn sa zhódovn/ aj s umelky niným
nez<Wkrúhlený m jubileom. A tak oshiVa s
hudbou, prí ktorej nechý balo ani vfúdne
slovo, a pri spoločenskom stretnutí, v
sprievode u§fachlilého moku šampllnskéllo
• ktoré bolo ak ým si účastníckym couver-

tom - bolu prfležitosť pohovoril' si aj o tum, čo
nestillnem c pri ntíl10dnýcl! stretnutiach. v
chvllfe dnešnej hektickej doby.
Progr;un umeleck ého stretnutiu tvorili dielu
známych i neznámyt·h nwjstrov. /.. tom !.i
uviedla sam otná umclkyi1a l l intelprctovala
ich so svojimi najbližšími spolupracovníkmi E VOU BtAHOVOU, ANDREOU ŠESTÁKOVOU a JÁNOM SLÁ VIKOM. Umelkyňa mala iste dobrý pocit, keď /?o/u
obklopená wkým množ.-tvom úprinwých priate ľov ll ctiteľov. Myslím . ie ujmy ostatní sme
si uvedomili. ako je dobré a dôle7ité ma( pri:Jteľov, aké je to bo!JMst vo, okrem seba mat' rád
aj inéllo. aký je to dobrý pocit, môcť ľuďom
poodhQliť k úsok :,vojho vnútr;t a byť si
vedomý. že čo rozdávum, je prijínwné s
otvorený m srdcom. Vtedy si m ožno člove/.. ;lj
uvedomí, aké je to otupné, byť sám , sám .~o
svojím ,jll".

Kedysi sme sa učili, Je keď Schubert.
Haydn. Mozart či Beethoven a inf majstri hrávali v šl'í.lclttických salónoch, boli tý m vykorisťovan í, ponižovaní. Dnes to zač(name vidieť
a c!Jápať trošl.u inakšie. Dnes vieme. Je
Chopin a Liszt dokonca veľmi radi hráv,1/i v
hudobných s11/ónoch pred vybt<~ným intelektuálnym publikom , že Schubert bez
zaľúbených Muchtických krús:wíc vo viedenských salónoch by nikdy nebol nllpfsa/ také
geniálne J,.Javíme miniatúry ... Doba sa zmeniJa. 7.menili sme sa aj my; čistíme si okuli:tre,
aby sme .wet okolo seba videli čistejším,
objcktívncjMm pohľadom . Hudba zoMala tá
istá. čo pred stáročfm, sú tu ib11 nové tv;fre,
nové kostýmy a iná značku perlivého šampanského. A čo sa ešte ne7menilo? Chllľakter
umelkyne, ktorá i napriek svojim životný m
peripetitím je stále vyrovnaná, priama a
típrimmí. A tak je veľmi prfjenmé 11

'

konštatoval, že .si v prvom
rade spomenula na iných, že sama zostala
v ,.druhom pláne'·, že sa bez zachvenia
hlasu vy7JJ:Ila, čo pre ňu znamenalo
umelecl.é panncrstvo s p. Petrom Micha/icom, čo pre ňu znamenalo pedagogické i
kolegiálne priateľstvo s I vanom Palovičom,
spolu s Evou Blahovou sa poklonili pamiat·
ke Lucie Pc>ppovcj . Tý m dostal večer ~j
isté nadosobné dimenzie.
zadosťuéiňujúce

Čin hodný nasledovania? To neviem a
masovosť

nemám rád. Takéto stretnutie
m(Jže Lrcj me byť len vtedy, keď to človek
velmi a veľmi potrebuje. Nie pre slávu a
zisk, ale pre svoje vnútro...
Veď napokon: všetko sa dá, keďje nápad
a keď sa chce...
MARIÁN JURÍK
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ROZHOVOR

S Prof. Dr. Ferdinandom Klin dom

Na tému • SLOVKONCERT

Pokračovanie z l. str.
Preto mi moje rozhodnutie nepripadá márne.
Od mladosti som zvyknutý na viacvrstevnú
prácu v prísnom dennom režime, teda okrem
práce v Slovkoncerte naďalej sústavne cvič fm
a študujem nové diela.
e Od čias existencie Slovkoncertu registrujem, že táto inštitúcia sa po celý čas oci-tala v palbe kritiky a nespokojnosti väčšiny
koncertných umelcov a poriadatefov. Podarilo
sa vám vylúpnuť z vm1tomého pobradu a
doterajších skúseností príčiny tohto stavu?
- Vy ich iste poznáte, pre č it at e ľov sa
pokúsim ich zjednodušene c harakt erizovať.
Slovkoncert sa nachádza na priesečníku záujmov: umelci chcú h rať čo najviac a by ť čo
najlepšie honorovaní. Usporiadatelia chcú
koncertov čo najmenej a za čo najmenej
peňalf. Oba záuj my sú pochopi teľné, veď
umelci preto študovali a preto cv ičia, majú
nárok na pat ri čn é ocenenie umelecké i
fi na nčné. Usporiadatelia vedia, že koncerty sú
stratové, majú problémy s náborom, miestnosťami, s rozladeným klavírom, s mestskou
vrchnosťou, ktorá nemá pochopenie a hlavne
peniaze, nezriedka chce, aby ešte zarábali pre
mesto. Pracovnfk Slovkoncertu, snažiac sa
vyrovnávať tieto protiklady, frustrovaný ich
trvanlivou bezvýc hod i skovosťou , sa stáva hromozvodom pre oboch kontrahentov. Mal by
byť vždy tak disponovaný a ústretový, aby
voči obom vystupoval s pochopením, slušne,
zodpovedne a pravdivo sa snažil vysvetliť aj
nevysvetliteľné. Často iba na ľudských postojoch, preferenciách č i nesympatiách sa zvrtne
úspech našej č innosti . Iným pram eňom
nespokojnosti býva podozrenie z neúmerného
uprednos tňovani a niektorých umelcov, resp.
zo zámerného ne upl atňovan ia. To odsudzujem
a snažfm sa n aprávať. Na druhej strane však
treba povedať, že Slovkoncert dnes (chvalabohu) nemá monopolné postavenie a nemôže
u spo ri adateľovi jednoducho nanútiť koncert.
Niekolkokrát ročne pripravujeme ponuky pre
usporiad ateľov,
ale umelcovi je ťažko
vysvetliteľné, ak si ho nevyberú . Často hovoria usporiadatelia umelcovi: "tolko vás
žiadame, ale Slovkoncert vás nepošle" - veľm i
priehľadná výhovorka, lebo nič nebráni usporiadateľovi , aby objednal umelca (ibaže ho
musí zaplati ť). Možností nedorozumenf a
napät f je mnoho, je nemožné ich všetky posti-

dojem, že Slovkoncert profituje na sprostredkovacích odmenách umelcov, vyplýva z
hrubej ne.malosti faktov. Skôr sa stretávame s
postojm i, že umelec chce profitovať a pokryť
celú sféru svojho žánru, č ím pravda uberá
m ožn osť na uplatnenie kolegov. Ten kto má
ročne 5 koncertov, chcel by l O, ten kto má 20
by chcel 40, ten kto má 50 by chcel... k oľko je
d osť? Snaha po sebarealizácii je zdravým a
potrebným atribútom koncertného umelca,
nekritiLujem to, iba nač rt áva m okruh problémov, ktorý je pre nás aktuál ny. Našu úlohu
nev idfm v " p ride ľovaní" koncertov, ale v
napomáhaní umelcom k uplatneniu, usporiadate ľo m k pestrému, hodnotnému hudobnému
životu.
e Aká je situácia pri dnešnej demonopolizácii agentážnej činnosti v oblasti sprostred-

komun ikatfvny, nápaditý, naprosto spoľahl i vý,
má obchodného ducha, at ď., ale treba všetky
tieto vlastnosti spolu! Nájdite, zís ~ajtc a
zaplaťte ho! Mal ičkosť? Mnoho záleží od
osobných kontaktov a od dôveryhodnosti.
Slovkoncert veľm i utrpel stratou dávnych partnerov, keď pri del imitácii ani bývalé min isterstvo, ani bývalé veden ie podniku ncustráži lo
tento rokmi nadobudnutý fond. Vôbec nie som
spokojný s našimi súčasný mi výsledkami, ale
náprava sa podarí len pri dobrej spolupráci so
samotnými umelcami, ktorí cestujú do
zah ran i č ia . Z obavy, nedôvery, ale ve ľm i
krátkozrako ku vlastným záujmom nám nic
lenže nesprostredkujú vlast né kontakty, ale
čas t o sa sna/..ia nami vyjednaný zájazd využiť
na to, aby v budúcnosti cestovali už mimo
nás! Kvôli pár percentám riskujú prestfž- vo

kovávania umelcov a inštrumentálnych telies
do zahraničia?
- Ponajprv treba povedať, že recesia na
celom svete je nepriazni vá pre export našich
umelcov a situáciu zhoršuje záplava
(dobrých!) umelcov, ktorí prichádzaj ú z
býva lých socialistických štátov a sú ochotnf
hrať za akékoľvek honoráre. Okrem toho
každý štát má vlastných umelcov, ktorých
upl atň uje pedovšetkým. Ktosi vy počíta l , že v
Európe sa toho času vyskytujú stovky lau reátov z desiatok svetových súťa/..í. Títo iste
vynikajúci hráč i nemajú čo robiť, lebo
uprostred "star-" systému, ktorý vyš ľachtili
gramofónové s pol očnosti , nenachádzajú uplatnenie. Ak sami nie sú bohatf, alebo sa ich neujme dobrodinec, ktorý investuje doslova milióny do vybudovania ich kariéry, ani sa neuplatnia. To je tvrdá realita, s ktorou musíme
ž iť. Uplatn i ť v zahra ni čí klaviristu , husli stu č i
če li stu je skoro zázrak. So súbormi , malým i aj
celkom ve ľk.ý mi je to lepšie, ale aj to len
preto, že naše platy a nák lady nie sú ešte na tej
úrovni ako na Západe. Komerčný koncert svetového orchestra (inklu7ívny honorár) dnes
stojf 250 000 DM! H osťovať teda môže iba
tam, kde sa nájde priemyselný gigant alebo
banka, ktorá sponzoruje, lebo vstupné takýto
výdavok nepokryje.
Za hra nič n á agentáž je neobyčajne náročn á:
treba č l oveka, ktorý sa dokonale vyzná v
európskej hudbe, vie v cudzích reč iach nielen
preh ovo riť, ale na št y l izovať .perfektný list, je
komuni katívny, nápaditý, naprosto s po ľahli vý,

svete umelec bez agent úry menej znamená - a
nám maria dlhodobú perspekt ívu spolupráce s

hnú ť.

e Ako by ste na základe tohto spätného
pohladu a dnešnej reálnosti charakterizovali
kultúrne, spoločenské a ekonomické postavenie Slovkoncertu? Zodpovedá terajšia, resp.
dnešná štruktúra agentúry súčasným hospodárskym reformám či transformáciám?
- Trhový systém na báze našej hospodárskej
úrovne pre hudbu nie je priaznivý, lebo tú
treba subvenovať. Štát to robí prostredníctvom
svoj ich inštitúcií, aj Slovkoncertu, lebo jednotlivé mestá (č i obce) to zat i a ľ robiť nemôžu,
nevedia, alebo nechcú. Keby nebolo
Slovkoncertu (ktorý sprostredkuje a organi zuje okolo 3000 koncertov ročne), hudobný
život vo velkých centrách by iste nezanikol kým tam pôsobia orchestre a opery - ale na
vidieku v oblasti vážnej hudby by sa rozpadol.
Slovkoncert teda nepovažujem predovšetkým
za agentúru, č i obchodnú organizáciu, ale za
kultúrnu inšt itúciu, ktorá nepôsobí kvôli
finan čn ému zisku, ale na zabezpečen ie hudobného života, v tom sa aj zásadne lfši od
súkromných agentúr. Treba vedieť, že štát
nevydržiava Slov koncert, neplatí jeho réžiu a
aparát, ale cielene dotuje celkom urč ité žánre
a úlohy (ako sú festivaly, výchovné koncerty,
večerné a kúpeľné koncerty, atď.). Je vecou
našej akti vity, že vieme peniaze "otoč it", aby
sme zarobili na seba, na prevádzku a prebytok
zasa len vložíme do hudobných akti vft, nie do
osobného zisku! V tomto mechanizme a v
týchto úlohách, ktoré si uvedomuje a hodnotí
aj min isterstvo kultúry, tkvie význam
Slovkoncertu a naša perspektíva. Ešte dlho
potrvá, než podmienky dovolia inú štruktúru
organ izácie hudobného života, bez toho, aby
ho zahubili. Švédi a Nóri veľmi prezieravo
stále zachovávajú (aj napriek dlhému a dobrému trhovému hospodárstvu) podobný systém Rikskonserter.
Zo zmeneného postavenia Slovkoncertu zo s kut očnosti , že nemá monopol , vyplýva
ďa l š ie : umelec nie je nútený domáce ani
zahrani čné koncerty robiť cez Slov koncct1.
Môže si agentúru slobodne vybrať, alebo aj
nie. Ale aj Slovkoncertu prináleží právo
rozhodnúť sa, s kým bude spo lu pracovať.
Máme záujem na spolupráci s každým dobrým
a serióznym umelcom, ktorý chápe, že
spolupráca je obojstranný vzťah , nie jednostranné využfvanie možností a výhod. Mylný

Snúnka:Z.~áčová

u s pori adateľom.

Stalo sa, že sme umelcom zaplatili letenky
do USA, ale s ďal š ími zájazdami išli "poza
bu čky". Akáže je to filozofia partnerstva: na
jednej strane obchádzanie Slovkoncertu, na
druhej dožadovanie sa koncertov doma (ktoré
dotujeme!) Niekedy sú výhrady k našej
sprostredkovacej odmene (5- 10 %). Vo svete
sa pohybujú od 15 % nahor - to je zrejme
hranica, pod ktorou je agentáž (úradovanie,
čas, telefóny atď.) neefektívna a žiaden agent
by ju nerobil.
Vidíte, že je to š iroká problematika a
čarov n ý prútik nikto nemá. Treba budovať na
dôvere a trpezlivost i.
e Má Slovkoncert generálne alebo exkluzívne zmluvy o zastupovaní pre jednotlivcov či kolektívy? Ak áno, s kým?
Nemáme, lebo nikomu nevieme
zabezpeč i ť to ľko angažmá, aby sme si mohl i
do vol iť ho viazať. Je vecou dôvery, spolupráce
a skúsenostf, že niektorí umelci napriek tomu
udržiavajú stály vzťah so Slovkonccrtom.
Máme ho napr. s pánom Warchalom a SKO.
Taký ako je v umení, je aj v osobných vzťa
hoch: n ároč n ý, presný, spo ľah li vý - partner,
· pre ktorého sme ochotní všetko urobit'.
• Na bedrách Slovkoncertu po celý čas
spočívala starostlivost o rozvoj koncertného
života na Slovensku. Poriadatefské systémy sa
však zmenili, prehlbili sa problémy financovania kultúry, zlyhala pomýlená ideológia o tzv.
miestnej kultúre. Aká je situácia s profesionál-

nyrn koncertným životom na Slovensku, ktorý
garantuje dnes Slovkoncert a ako vidfte jeho
perspektívy?
- Nadvlizujúc na skutoč nost i , vymenované
v mojej druhej odpovedi, prišlo tu k ďalš iemu
nepriaLn ivému úkaLU: v/..dy keď príde k
spo l očenskej zmene. zrúti sa aj štruktúra,
ktorá bola horko-ťažko a s veľký mi obe ťami
vybudovaná. Konkrétne Kruhy, potom Spolky
priateľov hu ~by.
Koľkok rát ich zakladali ,
koľkokrá t už zan ik li? Ale vždy ve ľmi ú č inn e
napomáhali rozvoju hudobného života vo svojom okruhu. Teraz je ich aktivita znovu t'a/ko
postihnutá. Nemolno ich však stále z centra
ovplyvňovať a vonkoncom nie ri adiť, iba radiť.
Činnosť už musia vyvíjať sami, nájsť kontakt
na lokálnych usporiadateľov a spoločnú reč s
nimi, vybud ovať s i vplyv na magistráte, Lís~ať
kredit u obecenstva. Dnes takmer všetky koncerty dotujeme, ale to je dočasné, nemožno s
tým rátať na večné časy. Na celom svete sa
hudobný život odohráva tak, že ho držf mesto
a miestn i sponzori, alebo cirkvi. U nás fu nguj ú desiatky Regionálnych kult úrnych stredísk,
ktoré majú kultúrnu č inn os ť priamo v náplni,
škoda, že sa v hudbe koncentrujú väčši nou na
miestnych amatérov. Keby len 5 % zo svojho
rozpočtu venovali na koncerty, moh li by sme
m ať v našich mestách kvitnúci hudobný život.
To by bola radostná a reálna perspektíva.
e Prejdime teraz k BHS. Najprv by som
chcel vedieť vá§ názor, či je únosné, aby
Slovkoncert bol naďalej hlavným usporiadatefom BHS a bral na seba aj istú zodpovednost za to, čo azda aj nemôže ovplyvnil, po
druhé, nebolo by účelnejšie, aby sa festival
plne profesionalizoval ako samostatný právny
subjekt, ako sú iné festivaly? A po tretie,
nebolo by účelné niektoré aktivity spojil - a
teda spojil aj finančné prostriedky - aby sa
mohli u skutočňovať aj nákladnejšie podujatia?
- B liS, ako jediný z našich festiva lov člen
Európskej asociácie festivalov, je našim
vrcholným hudobným podujatím a patrí mu
prvoradá pozornos!'. Slovkoncertu uloiilo
Ministerst.vo kultúry SR, ktoré rozhodujúcou
mierou financuje fes tival, byť jeho hlavným
u s po ri adateľom . Sek retariát BHS tvorí samostatné oddelen ie Slovkoncertu, zabezpeč ujeme
teda ce loroč ne jeho ex istenciu, náklady, réžiu.
Celé tý/..dne okolo termínu BHS žije s fest ivalom celý Slovkoncert, slúžia mu aj všetky
ostatné zložky. Česť, ktorá je s tým spojená,
vyvažujú nemalé starosti. Ani vyč l enená dotácia nes t ačí, treba z rozličných prameňov zhromažďovať ďalš ie prostriedky. Nevyhýbam sa
zodpovednosti, ktorá je založená na poriadku,
časovom predst ihu programovania a serióznost i voč i umelcom, s ktorými BHS počfta. V
tridsiatom roku ex istencie BHS stále ešte
nemalo štatút, ktorý by presne vymedzova l
okruh č innos ti , kompetencie a zodpovednosti
jednotlivých orga ni začných zložiek festivalu.
Z tejto nedotiahnutosti vznikali nedorozumenia, aj zbyt očné znep ri ateľovanie si umelcov,
ktorí sa spoliehali na "s ľubotec hnu ". Teraz na
pokyn min istra ku ltúry SR sme vypracovali
štatút. Potrebujeme ho, pretože by nebolo fair
žiad ať, aby som zodpovedal za n iečo ncdefinované. Činnosť a poslanie Slovkoncertu
určite nezávisí od poverenia orga n izovať B liS,
skôr je to naopak, a tu sme pri vašom druhom
bode.
Pravdaže by bolo ideálne, keby boli BI IS
samostatné, s vlastnou právnou subjektivi tou.
Potom by však pre svoju či n nosť potrebovali
mnohonásobok dnešnej dotácie. Je to reá lne?
ISteže by bolo žiaduce zvýš iť pod iel atraktfvnych za hran i čnýc h hostí. Nic je dnes problémom zostav iť a ký koľvek hviezdny program,
ale ako ho zap l at i ť. Mysl ím, že všeobecné
predstavy o s účasn ých honorároch svetových
špič iek sú značn e podcenené. ( Viď spomínanú
cenu svetového telesa.)
Aj koncert velkého telesa, ktorý je z
láskavosti k nám zadarmo (t. j. bez honoráru)
je "zadarmo" iba zdanlivo. V sku toč n os t i stojf
pol mil ióna, pretože treba za p l atiť ubytovanie
vo Fórumc a posky t núť aspoň jednodňovú
dielll. Krit ici, ktorf vyčftajú BHS málo svetových š pi č i ek majú nesprávnu adresu. Nech
premenia výčitku na s po l očné želanie a na
nádej, že s hospodárskym rozmachom sa
dočkáme aj toho. Iný pohľad na honorárový
problém Lasahuje ul.. do sféry morálnej zodpovednosti (hlavne voči tej väčšine ľudí , ktorá
nechodí na koncerty): je únosné v našej
hospodárskej situácii doto v ať z daiíových
prostriedkov l lístok na koncert svetovej
hvieLdy č iastkou , ktorá zodpovedá l 1/2
priemernému mesačné mu platu? Netrúfal by
som si o tom rozhodovať.
e Domnievam sa, že kritickosť na adresu
BHS je správna a adresná. My nevyč ftame
BHS málo peňazí, ale nekvalitnú, nezaujímavú a nekoncepčnú dramaturgiu. Dovolávame sa dramaturgie, ktorá bude zaujímavá
pre nás i okolitý svet, ktorá nás bude identifikoval ako vyspelú kultúru aj za tie peniaze,
ktoré sú k dispozícii.
po~račovanie
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KONCERTY

SF V NOVEMBRI
4. a 5. novembra. Claude Debussy: Faunovo
popoludnie. ľ..udov!t Rajter: Sinfonietta (premiéra). Peter Ifjič Čajkovskij: 5. symfónia.
Slovenská filharmónia. Dirigent Ondrej
Lenárd.
Za ča l a sa teda trošku jubilejná, 45 . koncertná sezóna Slovenskej filharmónie. Pevnos ť a
optimálne rozloženie síl v štartovacích
bl okoch vie urob iť svoje. Vlani nastúpili filharmonici do Reduty uťa han í dlhodobým turné po
Nemecku a navyše im na pultoch svietili
neprajné party Mahleroveho l. symfonického
Titana. Málokto mohol hráčom orchestra vt.edy
záv idieť. Tento raz prišlo všetko akoby pokojnejšie, rozvážnejšie. Na záve rečnom koncerte
BHS '93 hrali filham1onici S uc h oň ove
Metamorfózy - a hrali ich pekne! Dobrá
predzvesť abonentných seansí. Časový úsek
medzi BHS a štartom novej sezóny poskytol
dirigentovi Ondrejovi Lenárdovi aj hudobnfkom zrejme viac pohody a koncentrácie,
preto prvý sezónny vzlet mal šancu dos iahnuť
vyššie méty. Claude Dcbussy patril v roku
deväťdes iatomtrcťom k oslavovaným legendám
svetových hudobných dejín.
Kalendár
UNESCO .evidoval 75. výroč i e jeho smrti .

ľ.udovft

nietty

Rajter je autorom premi6rovanej SinfoSnfrnka: l. Michalič

Tento fakt ev idovali aj pracovníci dramaturgickej komisie SF a vytvorili pohotovo celý
cyklus koncertov zvaný DEBUSSY. Pekný
počin. Len, obávam sa, že hudba Francúzov,
konkrétnejšie hudba hudobných symbolistov
nášm u mysleniu príliš nepristane a priamym
zrkadlením tejto duchovnej priehlbiny (ak
nechcem vrav ieť, že nánosy int erpretač nej
tradície dokážu h fbiť aj priepasti) je deficit
tónovej kultúry v reali záciách hudby alla
Debussy. Faun na pódiu Reduty znel xy-krát,
niekto môže k on š t a tovať, že ide o tzv. repertoárový kus. Neveril by som poverám a
neopodstatneným tvrdeniam. Počas prvého
novembrového pred víkend ia Faunovi dosť ve ľa
chýbalo, resp. nechýbalo, ale b<;>l vystavený
dvom živlom. Jeden z nich forsíroval v
reliéfnych krivkách túžbu konkret i zovať lín iu,
dokonca body tejto línie. Druhý tvrdil , že
Debussyho Faun sú zvukové "vzdušné diery",
v ktorých č lovek nevníma konkrétny priestor,
len sa poddáva pod ivnému a č udnému pohybu.
Demonštrantmi prvej tézy boli na fi lhannonickom koncerte skôr dychári , vznášali sa zasa
viac sláčikári. Ťažko povedať, pokiaľ siahal
vplyv šéfa SF. Dvojkoľajnú pllť však udržal v
nazn ačen ých dimenziách a nikoho nevyruší!
konce pčný mi moduláciami. Faun nebol neprofesionálny, naopak, potvrdil fakt, že v
orchestri SF sedí veľa mimoriadne disponovaných hudobníkov. Na Debussyho ale treba
predsa len troška iný tónový, dynamický,
nátiskový, smykový ... meter.
Premiéra - to je takisto s l áv nosť. Debussyho
si pripomínal celý svet, premiéru Sinfonictty
· Ľudovíta Rajtera si môžu pamätať len tí, ktorí
sedeli aspoň poča s jedného otváracieho veče ra
v Redute. Aj tak dobre, pretože Sinfonietta je
pe rli č k o u , vydareným dielom, ktoré poteší
dušu a srdce. Pán Rajter vždy patril k umelcom, ktorí za každých okolností radšej rozdávali ako prijímali extatické prejavy super-obdivu. Krédo poctivého muzikanta deli ť sa o
radosť z hudby našla vhodnú ex ped ičnú dýzu
aj v Sinfoniette pre pomerne velký orchester.
Obsadenie teda akoby nezodpovedalo titul u.
Ale obsah a projekt skladby úplne presne
vyhovova l pojmu Sinfonietta. Ľudovít Rajter
nikoho neohuroval pl ano sťo u zbytoč n ých gest.
Programovo
ovplyvnený
Prokofievom
rozohral vtipnú,' tyrickú, virtuóznu hru o každú
notu. Nôt je v partitúre akurát, ani jedna neprc-

vyšuje, ani jedna nechýba. Uvedenie tohto
diela bolo pre mňa dlho oča k áva n ý m aktívnym
relaxom dosiahnutým skrz kvalitu a seri óz nosť
prístupu . Nerád by som partitúru Rajterovcj
Sinfonietty videl zaprášenú a nevyužitú aj v
budúcnosti. Vyžaduje precízne ruky dirigenta
aj pohyblivé 'prsty hráčov, ba č o viac, vyžaduje
absolútne pozit ívny vzťah k hudbe- k jednému
z prejavov existencie č love k a a jej významu.
Čajkovskij - druhý podnet k neradostnejším
spomienkam. S t oročnica úmrtia nedáva vôbec
šance čos i os l avovať a j ubi l ovať. Dáva skôr
podnet k pietnej spomienke. Skoda, že v
Bratislave dvakrát tesne za sebou na
Čajkovského s pietou spornfnali dva orchestre
a dvaja dirigenti jednou skladbou - 5. symfóniou . Zopár dní pred dň om skonu majstra
bolo možno vhodnejšie s iahnuť k h-molovcj
patetickost i Siestej symfónie, ktorá práve pred
sto rokmi nadobudla defi nit ívnu podobu podobu trúchlivého, bizarného rekviem.
Ondrej Lenárd vsadil na Päťku (táto skladba
zaznela aj vrámci BHS '93 v podaní filharmonikov z Košíc). Čo dodať? Piata symfónia
Slovenskej filharm ón ii čo-to hovorí a hovorila
aj v minulosti . Viacerí z č l enov orchestra by
mohli party h rať na spamäť. Nehrali síce nad
svoje možnosti, ale ten lepší a svetlejší priemer
dosiahli bez väčš ích obetí a odvrávania.
Vynik li pekné dreveno-dychové sóla (hlavne
klarinet a jeho ex kluzívne pianissimo), nezaostávali horny, po.tauny. S l áči kári hrali v
rámci možností a skôr pôsobi li ako masa, než
ako kolektív individual ít Ue to dobre alebo
nedobre ... ?). Realizácia Čajkovského opusu 64
bola zdravým paušálom a hlavne. bola adresovaná kamsi ďal eko, na hrob geniálneho č love
ka.
ll. novembra. Johann Sebastian Bach:
Singet dem Herm ein neues Lied (moteto pre 8
hlasov). Carl Orff: Catulli carmina. Slovenský
filharmonický zbor. Vladimír Rusó, orgap,
Rebeka Rusó, viola da gamba, Juraj Korec,
fagot, Zoltán Janikovič, kontrabas. Märián
Lapšanský, Peter Toperczer, Eva Salayová,
Ján Salay, klavíry. Daniela Kubrická, soprán,
Jiff Hruška, tenor. Clenovia sekcie bicích
nástrojov SF. Dirigent a zbormajster Jan
Rozehnal.
Niektoré koncerty sú prosto smoliarske.
Veče r zverený Slovenskému fi lharmonickému
zboru a jeho h osťom prešiel od prvého n áčrtu
nickolkými dramaturgickými modifikáciami
s poč ívajúc imi v postupnom odbúravaní jednotlivých titulov. Pôvodne štvortitulový program dospel touto cestou do podoby dvojtitulového torza. Ako prvý zmizol z tohto
pekného zborovo-inštrumentál neho projektu
Th. Tall is, potom dokonca jedno motcto J. S.
Bacha, takže napokon si v p i atočn ý večer
podali ruky iba dve skladby. Každá zmena
dokáže zdy nami zovať pos lucháčs ku ostrost' a
možno, že redukcia materiálu veci len
pomohla v tom zmysle, že natolko neza ťažil a
ucho a oko prítomných divákov. Dokonca sa
nazdávam , že vclkoryso a vclkolepo koncipovaný koncert SFZ v pôvodnej verzii spôsobil
nežiadúci úbytok energie úč inkujú c im č l e nom
zboru. Povedzme si úprimne, že hoci SFZ je
ozaj špičkové a exportné teleso, predsa ~šak
chýba viac spevu a capella, komornejšieho
spevu, chýba zmysel pre vokálnu lyriku, pre
citlivé diferencovanie registrovaných, timbrových, dynamických, artikulačn ýc h polôh.
Rezervy odhali l samozrejme, hlavne Johann
Sebastian. Ťažké, komplikované, dlhé, členité
napriek tomu ale nádherné moteto BWV 225
malo elegantný nástup. Pri duši ma hriala
mäkkos ť, sý tos ť a objem n osť detailu aj celku.
Janovi Rozehnalovi išlo o vystihnut ie komplexnosti bachovskcj poetiky a k ompozi čnej
techniky. Nehypertrofizoval význam horizontály na úkor harmonického globálu, takže z
pódia zneli okrem vydarených imitácií, subjektov č i kontrasubjektov aj dráždi vé vertikálne
konštelácie. Taký však bol vari iba prvý úsek
moteta. Potom akoby dochádzali sily alebo
koncentrácia. Chýbala kondičná rezerva a
videnie kontextu . Celok sa drobil, izolovali sa
v ňom niektoré nežiadúce elementy - napr.
atomizovanie hlasových sekcií polychoricky
stavaného ansárnblu. Vytrácala sa un ikátna
jednota rozmanitého a spomínaná obje mnos ť a
sýtosť zvukového signálu. Bach rozhodne
nešetril spevákov, ktorí musia ísť na "plný
plyn" od prvého taktu do posledného. Myslím,
že práve kond ícia č len om SFZ trošku chýba a
že Bachove motetá sú preto pre nich pritvrdým
koncertným stuckom - a to aj napriek
precíznej, č ita teľnej a rýdzo zbormajstcrskcj
práci Rozehnalových rúk, tváre a celého tela.
Ktovie, vízia Orffových Catulli cannina
možno tiež zamotala č l e no m SFZ hlavy. Ani
sa neču dujem - sám neviem, kedy tu táto
skladba zaznela posledný raz.
ľudovosť, ži ve ln os ť, odhaľovani e archetypálnych vzťahov a tvarov, mysti ka, hedoniz-

mus, ostrosť pedagogického cítenia, dokonalá
architektúra, prelínanie dramatického, epického a lyrického živlu - to všetko a ešte pvc ľa
viac zaväzuje interpretov Orffových kompozícií k vý nim očn ej koncentrácii. Jan Rozehnal
išiel teda cestou väčš i eho odporu, chcel potešiť
spevákov, divákov a isto aj sám sebe chcel
post av iť úctyhodný c ieľ. Bez i n terpretač nej
"tradície" je Orff viac ako zložitý a extrémne
ťaž k ý problém. Hoci všetci úč inkujúci - a
potešilo ma, že na pódiu vidím také stars,
akými sú Marián Lapšanský a Peter Toperczer
- zv icdl1 hrdinský zápas a že sa n ezľakli
šalamúnsky ~ta van ej partitúry, vyskytli sa aj
kolízie. Každý súdne zmýš ľajúc i hudobnfk ich
však musel oča kávať . a preto dost' o tom. K
pekným momentom patri l najmä výkon hosťa z
Prahy, tenoristu Jiľíh o Hrušku , ktorý vystihol
podstat u orffovského partu s obrovskou istotou
a zmyslom pre fi lozofiu diela. Catull i carmina
boli zdravým dramaturgickým aj realizač n ý m
doppingom pre okrúhlu koncertnú sezónu SF a
vhodnou príležit osťou pre SFZ vystúpil' z tieňa
velkých oratoriálnych alebo kantátových
kolosov do popredia. Kde sú rezervy, to vedia
najlepšie oni sami a verím, 7e Jan Rozehnal

Eugene Indjic

Snímka: M. Jurík

dokáže cfalcj t varovať potenciál ukrytý v tomto
zborovom telese.
17. novembra (cyklus C). Stanislaw
Moniusiko: Halka, predohra. Frederyk
Chopin: 2. klavírny koncert f mol. Karol
Szymanowski: Hamasie, orchestrálna suita z
baletu - pantomímy. Slovenská filharmónia.
Dirigent Jerzy Swoboda. Sólista Eugene
Indjic, klavír.
Jan Rozehnal nemusí byť smutný .t toho, že
musel postu pne red ukoval' programovú ponuku
večera zvereného Slovenskému filharmonického zboru. Jerzymu Swobodovi sa udialo čos i
podobné. Prišiel do Bratislavy s dosť dlho avizovaným baletom Karola Szymanowského
Harnasie a tu zrazu vznikol problém, kde vz iať
zborové teleso. Ťažko súdiť, kde sa stala
chyba. Podstatné je to, že z projektu ostalo
opäť iba okýptcné torzo v podobe orchestrálnej
suity. Pôvab vokálno-inštrumentálnych epitód
sa vyparil do stratena, takže íreč itej zemitosti
orchestrálnych tancov chýbala proti váha.
Chýbala Szymanowského opojnosť, chýbala
závažnejšie profilovaná sémantická rovina,
takže balet Harnasie zapôsobil dosť insitne a
jednostranne - a to aj napriek tomu, že v
orchestrálnych č ís l ac h si mohol každý
pos l ucháč vyc hutnať nespočetné mno/stvo
originálnych a inšpiruj úcich ťa hov. Neverím ,
že by sa Jcrzymu Swobodovi v tento večer
dirigovalo obzv l áš ť dobre, podarilo sa mu ale
udr/. i avať citlivý kontakt s orchestrom, čo
napokon dokáza l aj vo vstupnom čís le progra- .
mu , v prcdohre k opere Halka. Ak
Szymanowského torzo šírilo do okolia pozitívnu atmosféru, svoje tu zohrala aj skutoč nos t',
že v prvej polovici koncertu
"bodoval" Eugene lndjic v Chopinovom
klavírnom koncerte. lndjic už niekolkokrát
pred mojimi očami excelovál. Nikdy nezabudnem na jeho sugestívnu interpretáciu
Schubertovcj Sonáty B dur. Táto interpretácia
sa vry la ve ľmi , veľm i hlboko do mojej pamäti
a môjho vedomia ako dôkaz obrovského
majstrovstva tohto klaviristu. Klavírny koncert
f mol ma túto sezónu akosi intenzívne prenasleduje. Moja nedôvera voč i tejto skladbe sa
začala výrazne rozp l ývať a rozt á pať vcľaka
Mariánovi Pivkovi, ktorý hral opus 2 1 v rámci
BHS spolu s vynikajúcim pražským 'orchestrom FOK. Eugene lndjic nasadil iný meter,
než poét Pivka. Bol ro1hodne pragmatickcjšf,
cxtrovcrtndjší, nekompromisnejší v tvorbe
kontra~ t ov , nedôverčivý voč i návalom sent imentu, ktorého je v koncerte zašifrovaného
viac, než dosť. Pi vka je skôr maliar - poét,
Indjica vidím viac ako architekta, konštruktivistu. Fenomény sonoristiky, farby, dynamiky a agogiky chápal lndjic viac objek-

ti vizujúcejšie, realistickejšie, terén zv rásň ov al
predovšetkým na báze lincrárnosti, procesuálnosti , evolúcie každej frázy, každého momentu. Nešetril na volumcne, zvukovom objeme,
všetko bolo vypovedané presvedč i vo a ak sa aj
sem-tam vytratili konce fráz, bol to mo7.no
dôsledok akustického riešenia, ne/. koncepčná
n edôs l ednosť.
Aplauz na záver mal po
Chopinovi v podaní Eugene Indjica tento raz
naozaj svoj význam.
25. a 26. novembra. Jozef Sixta:
Asynchrónia. Ludwig van Beethoven: Rondo
B dur pre klavír a orchester WoO 6. Robert
Schumann: Introdukcia a Allegro appassionato
pre klavír a orchester. Claude Debussy:
lmages. Slovenská filharmónia. Dirigent
Balász Szokolay. Sólista Jin Wang, klavír.
November '93 bol prcsiaknutý iniciatívou
vcnovat' pozorn osť hudbe s vyšším ročn fkorn
narodenia. Najskôr Melos-Étos, síce troška
narcistický, predsa však v mnohom inšpirujúci
festi val, potom vystúpenie Klangforum Wien
ako poklona poctivej klasike neklasického v
20. s t oroč í, nuž a do tretice uvedenie skladby
Jozefa Sixtu Asynchrónia v rámci "bežného"
koncertu SF. Uvedeniu Asynch rónie som sa
úpri mne tešil pred. počas aj po nickolkých
minútach kontaktu s invcn čn o u hudbou, z
ktorej doslova vyžaruje túžba nezradiť vlast ný
pocit zodpovednosti za všetko, čo konám,
ne k lamať sám seba a iných. Jozef Sixta
rozhodne nic je velkovýrobňou titulov, na
pódium väčš inou prichádza nebadane, bez gest
a pátosu - zato však v7dy stopercentne
pripravený, schopný obháji ť všetko, čo predkladá . Dnes triapäťdes iatn ik Sixta sa potom
nemusí hanbiť ani za diela Sixtu oscmadvadsiatnika. Asynchrónia uacla wetlo sveta v roku
1968. dodnes je ale skladbou aktuálnou, podnetnou. Je v nej cítiť pocti vé remeslo, adresnosť, lásku k zvuku a jeho polydimcnzionálnym úrovniam , noblesu, g rac i óznosť, aj zdravý
tvori vý drive, bez akého vari umen ie nemôže
ex istovať . Sixta eliminuje pateti.tmus, jeho
hudba však v sebe ukrýva aj kontcmplác iu a
latentnú pasioná tnosť v ..:mysle intenzívneho
tvarovania substancie, prahmoty nach:ídn tjúccj
sa v s t~le sa meniacich. modifikovaných ,
transform ovaných podmienkach. Toto krédo
plati lo vtedy a platí aj dnes a túto zásadovosť
považujem za vý nimoč n ý prejav etickost i a
korektnosti v hudbe. Vybraný tím hráčov SF
mal v súvislosti s Asynchróniou možno iné
názory. Čo bolo O.K., čó uv iazlo v nánosoch
nepochopenia a nevôle, to vedia hráč i sami.
vie to urč ite aj autor a dirigent veče ra. Sami
pred sebou si musia by ť "na č i s tom ", že v
prepracovanej štruktúre skladby ni č zlomyse ľne ncod šv indľova l i . MoZno by sa žiadalo
viac vzduchu, od ľahčenia smykov, viac éterickej krehkosti, možno viac zmyslu pre
dešifrovanie vzťah ov medzi drobnými okamihmi existencie tónu . Tak č i onak, Asynchrónia
na mňa zapôsobi la veľmi dobre už sama o sebe
aj~ abonentné znovuoživenie len vftam.
Cínsky klavirista Jin Wang tiež ponúkol
netypický repert oár. Obišiel vclký koncertantný projekt a s poľaho l sa na účinnosť menších
foriem. Menej býva niekedy viac a Jin Wang
rozohral na pódiu Reduty zdravú hru o každý
záchvev v jednotli vých kompolfciách. Ruky a
prsty mu slú žili ako sa patri lo a navyše, čo je
vari najpodstatnejšie, s nadhľadom diferencoval
dva typy virtuozity - Beethovenovu ekvili bristiku a pregnantn osť odlíši l od affctuoza
schumannovskej brilancic. Na jeho výkone ma
vôbec ni č nevyrušovalo a dokonca aj pomerne
netypickú programovú zostavu jeho vystúpenia som kvitoval ako korektný ťah voči
pos lu cháčovi. Toho totiž čaka l i v druhej č asti
programu Debussyho Obrazy, č i l.c pcrcepčne
delikátna zá l ežitosť. U Debussyho je to asi tak
- buď sa stáva problémom par excellence a
tamotáva hlavy tých senzit ívnejších, alebo
môže zvádzať k pos l uch áčskc mu hedonizmu.
pohodlnosti, labužníctvu. Balázs Szokolay
neprišiel ohurovať ani sadiť nové náwrové
semienka vo vzťahu k tradícii vnímania a výkladov Debussyho hudby. Zvolil verziu, v
ktorej Jarné rondy svojou optimist ickou
melanchóliou otvárajú životný cyklus vrcholiaci v bujnej extá7..e lbérie. Orchester dirigcntovo gesto vnímal pozorne, h ráči reagovali,
boli v kontakte a myslím , že na Szokolaya sa
mohli spo ľahnúť. Tak isto ako v prípade Fauna
na otváracom koncerte, aj v prípade Obrazov
by sa dalo uvažovať o disponovanosti ucha,
srdca a duše Stredoeurópana vo veci Dcbussy.
Tónová kultúra j e zaťaže n á tradíciou Viedne,
Berlína, len ťa/.ko vystrkuje tykadlá k
čarok rásn ej galskcj mysterióznosti, šarmu, k
dráždivému symbolizmu, taktnému erotizmu .
Ak srne ochotní v n ímať takto vyslovované
debussyovské tónové . hádanky, potom orchester SF pod vedením Balázsa Szokolaya
nezanechal žiadne zásadné resty.
,
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K Cappele Istropolitana právom vystupuje

v nádhe rnej Zrkadlovej sieni, kde je jeho
"domovské" miesto. A tak. - rovno z prehliadky reprezentačných priestorov Primaciálneho
paláca - sa hrnuli návštevníci (5. decembra) na
koncert tohto mestského orchestra. Opäť sála
nestačila! Bolo ju treba rozš íriť aj o " predizbu", zaplnenú domácimi i nemecky hovoriacimi návštevnfkmi. Výtvarná krása sa v to
nedefné predvianočné popoludnie snúbila s
krásou hudobnou atmosférou predsviatočných
večerov . Tak ladil dramaturgiu konce rtu i
umelecký vedúc i CI - E wald DaneJ. Zaznelo
Corelliho Concerto grosso "Vianočné" , op. 6
č. 8, dalej od Domenica Gabrieliho Sonáta č . 4
in D s vynikajúc im, istým, čisto hrajúcim
trúbkarom Jurajom Bartošom, koncert spestril
tiež Mládežnícky zbor ECHO (s dirigentom
Ondrejom Šarayom), a to upravenými koledami (z pera A . Zemanovského), lahôdkou pre
milovníkov
populárnych
skladieb
bola
Mozartova Malá nočná hudba a atrakúvnym
záverom zase Haydnova Symfónia fi s mol

Cappella Istropolitana mestu
"Rozh1čková" č .

45. Jej réžia s odchodom
orchestra - až po dvoch huslistov, ktorí
"vytrvajú" do posledného tónu - bola efelctne
spestrená postupným zhasťnanún lustrov. A tak.
sme skončili síce v tme - ale s dobrým pocitom
v duši, so svetielkom inej intenzity. CI hrala
tento koncert bez dirigenta - pod vedenbn
svojho umeleckého šéfa a primária Ewalda
Danela. Myslím si vefmi úprimne, že tomuto
IS-člennému komornému orchestru (obohatenému v Haydnovej symfónii aj o dychy zo
SF) prospeje pevná ruka dirigenta, ktorý má
predsa len väčší nadhfad, navyše prinesie svoju
koncepciu a jednotiacu štýlovosť do koncertu s
pomerne vyhranenou dramaturgiou. Aj ked v
dnešnom štádiu niet vefmi vera čo vyčítať technickej vybrúsenosti CI, zdá sa, že jej nerušené
možnosti sú práve v zmäkčení frázy, jej zjemnení a diferencovaní tak., aby každý nový náhráčov

stup (či dirigentovou rukou - alebo sláčikom
umeleckého vedúceho) bol otvorením novej
stránky so vzrušujócim textom. Vera z hudby
(Corelli, Gabrieli, Haydn), ktorú sme počuli , je
založenej na vyrovnanom tlkote a fascinujú com rytme, dokonca i na terasovite sa striedajúcej dynamike (Corelli, Gabrieli). To všetko
tu bolo prítomné. Ale Mozarta - napríklad - si
už predstavujem a vnímam ako e legantného,
graciózneho, u!lrachtilo sa prihovárajúceho
hudobníka v rôznych hudobných lichôtkach .
Kde-tu mi jeho AUegro i Rondo pripadali strojovo strohé. Možno - nabudúce(?) Najväčšfm
zážitkom pre mňa bola Gabrieliho Sonáta s
trúbkovým sólom, kde orchester disciplinovane držal základ a muzidroval súčasne s
výborným Jurajom Bartošom. A potom
Haydnova • Rozlúčková symfónia, ktorá mala
atmosféru nielen vizuálnu, no najmä hudobnú.

KONCERT· KALEIDOSKOP
Komorné mati né, ktoré pripravil (v závere m.
r.) Spolok slovenských skladateľov pri SHÚ v
Zichyho paláci, bolo podujatím, ktoré malo
woju atmosféru, tešilo sa záujmu publika,
disponovalo
pozoruhodno u
dramaturgiou
(dokonca s dvoma premiérami).
Každý koncert býva konfrontácio u istého
druhu. toto matiné bolo kaleidoskopom, v
ktorom defi lovali tri generácie sk l ad ate ľov, a le
aj koncertných umelcov.
Ladislav Slovák sa zapísal do histórie
slovenskej hudby prcdovšt<tkým ako dirigent.
Na bývalom Štátnom konzervatóriu vyštudoval
aj organ a v súvislosti s tým absolvoval aj kompo7 i č né školenie. Dokumentom toho je Suita pre
klavír, ktorá odt.ne la v rámc i tohto matiné.
Slovák si na nej overoval predovšetkým techniku rot.víjania hudobného prúd u na priestore
jednotlivých ta neč ných čast í, ktoré svojimi názvami, ale aj použitými kom pozi č n ý m i prostriedkami evokujú prívlastok ,.v starom slohu"
(Pre lúdi um, Allcmande, Courantc, Sarabande).
Pou/itá sadzba je skôr klasickoromantická,
invencia auto ra nie nezaujímavá. C:o možno
vytknú ť je to, že Suitu ukonč i l Sarabandou. Na
nívcr sa žiada rýchlej šia časť (Courante). Suita
zohľadňuje možnosti nástroja, ktorému je určen á
a svojou faktúrou je pos lucháč sky a zrejme aj
i nt erpretačne vďačná , komunikatfvna.
Pod ľa dátumu
narodenia je Bartolomej
Urbanec, profesio u i rokmi štúd ia (bol aj diri-

gentom) Slovákovým rovesnfkom, lenže jeho
zásluhy pre slovenskú hudbu sú dvojdomé a
najmii v poslednej fáze života uňho kompozi čná
č i nnosť dominovala. Urbanec žil a tvori l v
Pribinovom meste, ktoré sa mu stalo aj zdrojom
inšpi rác ie. lluminácie nitrianskeho hradu pre
klavír už názvom, ale najmä svojou faktúro u
prezrádzajú impresionistickú zvukomalbu, lenže
po užité dynamické prostriedky sú svietivé, prevláda virtuozita, ne raz samoú čelne exhibic ioni stická, negatívne ovpl yv ň uj úc a tekton iku a tým
aj celkové vyznenie sklad by.
Oba opusy stvárn ila bývalá spoluži ačka
autorov, ni trianska klaviristka a pedagog i čka
Alica Saubererová-Nitrayová na imponujúcej
úrovni, s pochopením a spamäti (aj ke ď nic bez
zakolísa ní).
Premiérovaným o pusom bola Balada improvizácia pre sólové violončelo od Du!ana
Martinčeka v poda ní Jána Slávika. Prezentovala
sa iná s k l adate ľská gene rác ia s inými c ielini ,
inými výrazovými prostried kami. U M artin čeka
v tomto prípade stojí v popred í zv ukovosť,
král!ajúca ruka v ruke so širším diapazónom
nálad, s príkrejším i dynamickými kontrastmi, s
formovým riešením vychádzajúcim z dynamickej fo rmy.
·
Ak Martin ček koncepciu svojej Balady staval
na t.vukovo-technických možnostiach inštrumentu , aj Franti§ek Poul (síce o niečo mladší,
ale vekovou kategóriou vstupujúci už do stred-

S Prof. Dr. Ferdinandom Klindom

Na tému • SLOVKONCERT
Doko nčen ie

z 3 str.
- Práve preto , aby adresa bola sk ut oč ne
správna,
potrebuje me
pomocou šta tútu
vyt voriť jasné vzťahy v tom, kto vlastne tvorí a
teda aj zodpovedá za dramaturg iu BHS. Keď
je všeobecná n espokoj n osť s dote rajšou praxou, je to s igná l na jej z menu. T vorba dra maturgie je síce subjektívny proces, to však
neznamená, že nemôže byť vytváraný kole ktívne, a le predovšetkým novým i ľuďm i , ktorí
prinesú nové nápady, prístupy a spôsoby
práce. To je te raz prvoradou úlohou, hoci 30 .
ročn ík zrejme musí vychád za ť z príprav, ktoré
t.a poča l i doterajš ie zložky.
Vráťme sa k zabezpečova niu BHS. Vaša
myšlienka o spáj aní akt ivít je jed iná schodná
možn osť. T reba s k u toč n e súst rediť myšlienky,
ciele i prostri,edky a s po l očn e konc i povať BHS
ako vrchol sezóny. Statút B HS počíta s našimi
hlavnými hudo bnými inštitúc iami ako spoluu spori ad ateľmi
B HS , niele n ume lecko u
účasťou , a le priam ym participovaním na
tvárnosti , pravdaže i na fi nanciách B HS.
Predpo kladá to, pra vda, hlavne vô ľu za inte resovaných, i scho p n osť dobrej osobnej
komunikácie a dôvery. Predovšetkým však
za n ie tenosť pre myšlienku BHS ako hudobného sviatku . Skoda, že mesto Brat islava
nepartic ipuje viac na festi vale, ktorý už desiatky rokov vytvára jeho image medzinár odného
kultúrneho centra. Podobne je to s ostatným i
našimi fes tivalmi. Jestvujú ú če lové dotácie pre
naše letné festivaly v Pi ešťanoch , Trenč i an 
skych T eplic iach, Bojnic iach a Bardejove, v
perspektíve rá ta me s Vysokými Tatrami . Od
Nového roku 1994 vytvárame v Slovkoncerte
spol oč n ú pracovn ú skupinu pre tie to festivaly ,
takže bude ume lecká prev iazan os ť, aj e fektívnejšie využívan ie prostriedkov, pravda bez
právnej subje ktivity, čo by zasa vyžadovalo
vyššie náklady.
e A teraz konkrétne: počíta sa s aktualizác iou 30. ročníka BHS tak., aby bol naozaj
špičkovou v izitkou nášho hudobného umenia
aj pred svetom?

- Pre 30. vý roč i e BHS chceme do programu
to najle pšie čo máme na domácich
ume leckých pódiách, pritiahnuť našic h v
zah ran i čí pôsobiacich slá vnych rodákov, aj
re prezentatívnych hostí, ktorých nám dovo lí
rozpoče t. Ma li by sa viac obj aviť d ie la naš ich
skl a d ateľskýc h osobnostf.
Ale prepáčte, je január a to už program
hádam mal byť hotový. Všetky európske festivaly sú už na 90-100% dramaturgicky a koncepčne jasné. A že sa blíži 30. výročie BHS
vieme už dávno...
- Máte pravd u, ale pri zaužívanom systéme
práce, kde všetko bolo v neustálom pohybe,
pri zme nách a improv izácii takme r a ž do
otváracie ho koncertu , keď bolo potrebné
priebežne zach raň ovať tvár bežné ho ročníka ,
jednod uc ho ne bolo č asu pre formovan ie
bud úc nosti. Vzda l som sa pred troma rokmi
predsedníctva Programovej kom isie BHS, keď
som si uvedom i l, že pri vágnom stave kompete nc ií sa nemožno oprieť o vôbec ni č, lebo už
o tri dni bolo všetko inak, než sa do hodlo.
Sekretariát B HS te raz, myslím že v do bro m
zložení pra vdaže nečaká na štatút, a le pracuje
v tých inte nciách, aby j ub ilej ný ročn ík bbl
taký aj svoj im obsahom .
e Stále sa hovorí, že niet peňazí, avšak
koncertov je daleko viac ako bývalo. Co si o
tom myslíte?
- Každý na rieka, že je málo peňazí na koncerty, a pritom je koncertov viac ako pre dtý m,
ba navzájom s i odobe raj ú publikum . Pri
bližšej ana lýze však vychádza, že inštitúcie,
ktoré sú tu na to , aby robili konce rty ic h ne robia viac, lebo sk ut očne viac peňazí nemajú.
Tie na dpočet né ro bia organizácie, inštitúc ie,
fondy, úra dy, nadácie, zväzy, spolky , ktoré
majú celkom iné poslanie. Pok i aľ na túto č in 
nosť získajú sponzorov, alebo ume lcov zadarmo, je to v poriadku. Otázno u sa takáto aktivita stáva vtedy, ak sa na ň u použijú peniaze z
ve rej nej ruky, t . j. peniaze daňovníkov ,
pôvodne zamýš ľané na iné c ie le, ktoré c hýbajú
profesioná lnym inštitúciám . Také to " parsúst red i ť
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Ján Slávik uviedol premiéru Martinčekovej Balady
- improvizácie.
Snímka: M. Jurík
nej
sk l adateľskej
generácie)
v svojic h
Nokturnách pre klavír exploatuje zvukovofarebné možnosti klavíra. Nokturná sú harmonicky zaujímavé, nie však zby t oč ne hľadajúce, •
skôr introvertné, i keď v zmysle tempa a nálady
nie vždy meditatívne. Od interpreta žiadaj ú
bohatú tvorivú fantáziu so sch opnos ťou c itlivého
diferencovania náladových rovín (aj v rámc i jcdnej skladby) . Poulove Nokturná predn iesla

ti zánčen ie" ne máme
rad i, lebo narušuje
dlhodobé koncepc ie a čas to demoralizuje
u s po ri ad ateľov , pre tože im ponúka koncerty
,.zadarmo" . V skut očn ost i to zadarmo nie je,
za platí to daňov ník , a le z inej kasy. Podobne,
pravda zase trochu inak, je to s fina ncovaním
am até rskej kultúry . Je skutočne prepotre bná,
je obrazom kultúry ľu dí, n aj u š ľac h t il ej šo u
zá ľu bou , koníčkom , mala by by ť patrične podporovaná - iba že záleží na miere. V poslednom čase sa akosi vytráca tá najpodstatnejš ia
zložka: nezištná láska k ume niu. Hovoria:
budeme hrať, spievať a tan co vať, a le dajte
noty, nástroje, kostýmy, zapl aťte sústrede nie
na nácviky, uš lú mzdu, našu adm inistratívu,
dajte odmenu za organizo van ie, za p l aťte cestovné. Za takýchto okolností sa odrazu
amaté rska produkc ia stáva najdrahšo u: stoj í
trojnásobok toho, čo profes io nálne fi lharmonic ké te leso ! Znova ho vorím: ak to zaplatf
sponzor, v poriadku , ak to má ísť z ve rej nej
ruky, je to prinajmenej na dôkladné rozmyslenie.
A napokon obligátna otbka, ale v skutočnosti z hladiska perspektívy, o ktorú by
nám najviac malo ísť, aké sú najbližšie hlavné
zámery Slovkoncertu?
- Veľmi ma zamestnáva proje kt, kiorý od
samého zač i atk u považ uje m za naliehavý, a le
ktoré ho realizácia je spoje ná s n eu veriteľn ý m i
ťa žk os ťa mi . Je to proje kt budova nia ka rié ry
mladých ume lcov, čo je ta k pre našu kult úru,
ako pre bu d ú cnosť Slovkoncertu ve ľmi
dôležité. Ne máme m ilióny na to, aby sme im
mohli fi n ancovať šnúry konce rtov v hla vných
ko ncertných s i e ňach e urópskych metropol,
hoci ani to ešte nezaručuje ús pešnosť.
Poč i atočným záme rom je dos tať ic h vôbec do
zahran iči a na s úťaže, koncerty č i na predspie va nie do opier, vybav iť ich propagač n ým
mate ri álom, predovšetkým CD na hrávkou, bez
ktorej prie nik neznámeho me na je celkom
nemožný. Problém je zasa pre dovšetkým
fi na nčn ý, le bo oslovené vydavate ľské organizác ie a firmy mys lia viac na vlastný e konomický záujem , než na pov innosti voč i
s lovenskej kultúre. Ale a ni u mladých
nebadám nadmerné nadšenie: pre jed ného je
súťaž prfl išným rizikom (hoci ešte žiadn u
nevyhral), druhý odrie kol už d ve ko ncertné
turné do Anglic ka (tre tie vyjed nať sa
neopová žime), ďa lšia sa ani ne unuje pri n ies ť
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Jej podobu určili mnohé momenty - mäkký
zvuk dychárov a oblejšie, jemnejšie, citlivejšie
frázy a teplejšia dynamika celého orchestra. CI
je dnes životaschopný, ambiciózny organizmus, ktorý nadväzuje na dávnu tradíciu mestských telies v Bratislave, slúžiacich potrebám
nielen svojich živiterov (t. j . pánov z radnice ),
ale najmä obyvate rov, nepriamo reprezentujúc
tak. aj ich kultúrnu úroveň a požiadavky na ňu.
Prajem Cl, aby mala čo najviac koncertov toho
druhu, akým bol ten predvianočný - a aby na
· nich vystupovala s radom sólistov i
pridružených telies. Osviežili nás - podobne
ako zbor Echo, ktorý zaspieval kultivovane,
precízne, s dievčen skou jemnosťou tri koledy z
dielne génia rudu - a ich upravovatera,
citlivého A . Zemanovského. Škoda len, že ani
jedna z kolied nebola slovenská... Pred očami i
ušami verejnosti, ktorá bola nielen domáca, by
bolo iste osviežením (ak nie povinnosťou)
prezentovať aj to našské, originálne. Ak nie od
jedného upravovatera. tak. aj od ďal šieho...

TERÉZIA URSíNYOVÁ
rakúska klaviristka Ruth Spindlerová. Za hrala
ic h so zaujatím, technicky suverénne. Nastolila
však otázku, č i vyčerpa l a aspoň väčš inu výrazových možností, ktoré Poulova partitúra
ponúkala.
Na záver odznela pre miéra Sláčikového
kvarteta, pred stavite ľa najmladšej komponistickcj generác ie Róberta Gašparťka v podaní
Filasovho kvarteta (Š. Filas, B. Rašková - husle,
P. Selecký - viola, J. Hrubý - violončelo). V
snahe prib l íž iť ideový základ svojho opusu
nechal Gašparík prečítať modcrátorke poetic ký
program, o ktorého stvárnenie sa pokúsil - a utor
nie je typ, ktorý t.a každú cenu hľa d á a chce by ť
originá lny. Zvolil si možno ťažš í, ale o to sympatickejší prístup - vypovedať svoj postoj k
svetu, k med zi ľud ským vzťa hom plným napätí,
nedorozumení, i z l omyse ľností, ako on na tieto
situác ie naráža. A ako naňho pôsobia. Jeho ideály realita u zemň uj e, vyvracia, ne raz dokazuje
ic h pravý opak. Pre to tento opus vyznieva s
isto u dávkou nostalgie, prezrádt.a však kompoz i č nú z ručnos ť, zmysel pre pro porcie pri
budovaní hudobných plôch. Príb uznos ť úvodu a
cody celej skladby dodáva kvartetu akús i
kruhovú uzav retos ť, akoby symbol to ho, že to, z
čoho autor v rámc i svojej meditác ie vyšiel a zasníval sa do svoj ich ide álnych predstáv sa
nakoniec vrátil do reality ako východiskového
bodu. Mladý štvorčl enn ý i nterpretačn ý kolektív
naštudoval die lo s pochope ním, so zmyslom pre
lyriku i dra mat ické napätie, ktorými faktúra
hýrila a tým napomohol die lu k sympatickej
rezonanci i u pos luc háčov.

VLADO (:fžiK.
prog ramový návrh pre CD. Pre iné ho sa zdá
ne únosné, aby sa za via zal na tri roky exkluzívne Slovkoncert u, keď agentúra týmto
kroko m c hce dos i ahn uť aspo ň č i astočn (!
ná vrat nosť stotisícovej investíc ie, ktorá môž.:
aj celkom stros kotať. Darmo je, na partne rstvo
tre ba as poň dvoc h.
Ďalšou našou úloho u je dospieť k dávno
aktuálnemu zvýšeniu honorárov za koncerty,
ktoré sú, priamo poved iac, často nedôstojné
ume lc a, jeho výko nu a dlhodobej nároč nej
prípravy. K tomu ná m pomôže c i e ľaved o me
jš ia práca s u s poriad ateľm i , zapoje nie loká lne ho spo nzorstva a iste aj premyslenejšia fi lozofi a dotácií. Nechceli by sme však všeobecne
znižovať počty ko ncertov na vid ie kÚ - tam je
celkom iná s ituác ia v saturovaní vážnou hudbou než sa to zdá z optiky Bra tis lavy, Ž iliny či
Košíc.
Pripravujeme ,.inváziu" naš ic h ume lcov do
USA. V priebehu novembra tam vystúpia m1še
popredné súbory, na če l e so S F, na desiatkach
koncertov. S ľubuj em s i od takejto koncentrovanej akcie nie le n ume lecký úspech, a le
získanie kultúrne ho a s po loče n s kéh o uz nan ia
pre Slovensko.
Na domácej pôde v spo lupráci so Slovenskou filharmó niou na j ar t. r. pripravujeme
hosťovanie troch svetových o rc hestrov, ktoré
sú na e urópskom zájazde so zaujímavým programo m. Skoda, že nebo lo možné ic h presme rova nie do te rn1ínu BHS.
Uspori adat e ľom v to mto Roku rodiny ponúka me programy s viacerými našimi ume leckým i rodinami, č o môže by ť pre publikum n ie le n
zauj ímavé, a le aj s il ne m oti vačné pod ujatie.
Všetky tie to c ie le, pravda, pred pok ladajú
teamovú prácu v do brej a tmosfé re, pod ľa
možnosti bez podkladania polie nok. V prvom
roku som sa snažil vytvo ri ť jasné vzťa h y a
prav id lá pre takúto č innosť. lch ovocie možno
· očakávať až v budúcnosti. Budem rád , keď pre
tie to c ie le nájde m porozume nie, hlavne u
ko legov.
Ako vidno, téma Slovkoncertu je obsiahla,
rozmanitá, ale aj zložitá. Nie je J ahké v iesť
takúto organizáciu, a najmä v dnešných zložitostiach doby. Preto treba dl1fať, že spoje ním
všetkých sťl, dôjde čoskoro k zlep šeniu aspoň
týc h najdôležitejších aktivít, ktoré nás objek úvnej šie zviditel7\ujú pred svetom.
Pripravil MARIÁN JURÍK
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HUDOBNÉ DIVADLO

BALET, BALET, BALET,
Balet SND uviedol 30. IO. a 3. ll. m. r. na svojej scéne premiéru predstavenia s jednoduchým
názvom Balet, balet, balet. Stvorčasťovú inscenáciu pripravili v spolupráci s dvoma hosiujúcirni
choreografmi: D. Leischovou z Viedne a P.
Šmokom z Prahy. Realizačný tím tvorili ďalej: E.
Hojová, H. Bezáková - (kostýmy), B. Krog, A.
Gugolz, M. Leisch, V. Suchánek - (scéna).
Prvá čas( bola svojím obsahom a koncepciou
akousi tanečn ou "ouvertúrou" . Vychádzala z
obvyklej témy, ktorú prezrádzal už sám názov
(Balet, balet, balet) - tancovanie, resp. baletenie.
Jej štruktúru tvorili náročné technické variác ie,
okolo ktorých sa odvíjali hlavné myšlienky
zobrazené s urč ito u dávkou humoru. Divák sledoval pohybové situácie v komornom obsadení:
dvaja zdatní tanečn íc i - konkurenti si navzájom
dokazovali svoje výborné fyzické schopnosti. Ich
tanečný zápas bola schopná pre ruš i ť iba primabalerína. Prfchodom jemnej, nežnej, ženskej
bytosti sa zrazu z tvrdých vytrvalcov stali mäkkí
obdivovatelia. Kompozícia ako celok pozostáva
z koláže variácií, medzi ktorými nie je hlbší
pohybový súvis. Základný pohybový slovník
prezentoval prvky klasického tanca. Objavili sa
aj pantomimické a prirodzené pohyby, zvýrazňu
júce ideu alebo komic kos ť situácií. Hudobným
podkladom tejto časti bola koláž z baletu Gaieté
Parisienne J. Offenbacha.

Cel i stvos ťou a koncepč nosťo u sa vyzn ačoval a
druhá čas( s názvom ľ.úbostný štvoruholník.
Dvaja tan ečníc i a dve ta neč n ice roztancovali
tému s hlavnou myšl ienkou nešťast nej lásky.
Ľúbost n ý štvoruholník je v porovnaní s realitou
n ezvyčajn ý. Choreografia, ktorá bola zostavená
zo sól, duetov a tanca štyroch (na úvod a záver),
pôsobila celistvým dojmom. Prejavil sa v nej
kompozičný talent D. Leischovej. O pohybovej
invenčnosti však nemožno hovoriť, choreografka
využíva už existujúci Pohybový slovník. Rezervy
boli cít i ť i v dynamike, precíznejšie narábmiie s
pohybom ako dynam ickým či n i te ľom by umožnilo kvalitnejšie pohybovo rozlfši ť jednotlivé
postavy. Tónové sfarbenie jednotlivých nástrojov
Klavírneho kvinteta Es - dur od R. Schumanna
poskytovalo ove ľa viac rôznorodosti. Tretou
časťou predstavenia bola repríza Stravinsk~ho
Svadby P. Šmoka. Téma svadby poskytla
množstvo námetov s ňo u súvisiacich. Šmoka
inšpirovali starobylé ruské rituály, ako rozl účka
so slobodou, prípravy na sobáš, svadobná veselica, svadobné zvyky atď. V tejto kompozfc ii
v i d i eť dramatický príbeh. Nároč ná a dramatická
hudba l. Stravinského sprevádzala zaujímavé
i n venčné pohybové situácie, ktoré tancovalo
väčšie obsadenie. Svojím pohybom zapfňalo a
zh utňoval o celý priestor. Choreograf t rad ič ne
využil .čast i scény a zapojil ich do pohybu a tak

scéna nadobudla postupne n iekoľko podôb.
Drevené ·objekty na javisku, ktoré vytvoril V.
Suchánek, c ite ľne podporovali 1\Jdový charakter
celého príbehu. Štylizované ľudové, charakterové
a klasické pohyby tvorili efektné a súčasne významové väzby. Zv lášť efektné boli viackrát
opakované kánon ické pohyby. Tretia časť s hudbou l. Stravinského bola pre interpretov ťažk ým
orieškom. Rozlúskli ho však bez v äčš ích problémov, s veľkou l adnosťou a rutinou.
Stvrtú - záverečnú čas( predstavenia tvorili
Obrázky z výstavy na rovnomenné dielo M. P.
Musorgského. K oncepčne sa D. Leischová
pridfžala pôvodného rozdelenia hudobnej kompozície na niekoľko čas t f. Obsahove rešpektovala
hudobné témy a myšlienky. Išlo o vizualizáciu
imaginárnych obrazov, ktoré charakterizovali
hudobné časti , pri čom každá bola po stránke
pohybovej, kostýmovej a svetelnej riešená inak.
V porovnaní s predchádzajúcimi d ielami bol klasický pohybový slovník D, Leischovej šty lizovanejší, pr is~sobený a podmienený typom a
charakterom zobrazovaných postáv. Upútalo
efektné kostýmové riešenie obrazov. Svetelné
zmeny boli vhodným dotvorením celkovej scény.
Nečakanou okol nosťou kompozície bola časť, v
ktorej odzneli tóny modernej, lyricky ladenej
spievanej skladby, od autora, ktorý nebol v programe ani uvedený. Bolo to intermezzo, ktoré v
inscenácii nemuselo byť, vzhľadom na ce l i stvos ť
a koncepčnosť hudby M. P. Musorgského. Mladý
pár, prezerajúci si výstavu, odtancoval počas
vsunutej skladby "pas de deux", ktoré bolo ich

V. MEDZINÁRODNÝ TANECNÝ FESTIVAL
Tohtoročný Medzinárodný tanečný festival prebiehal tradične v
novembri a zahrňoval tri komponované tanečné večery i niekolko
praktických seminárov. V Bratislave sa konal už po piatykrát.
V nových priestoroch, s velkolepou propagáciou, starostlivo
pripravovaný hlavným organizátorom - T ANECNÝM DIV ADLOM BRALEN (TDB) a spoluorganizátormi (Slovnaft a. s., Fond
ProSlovakia, ÚTUS, KZP, DK Zrkadlový háj, KC Hydrostav,
'ZXZ, MBF) predsa zostal minulým ročníkom niečo dlžný.
... A to najmii v prezentácii domácej taneč nej tvorby. Absencia
niektorých vyspelých skupín, pravidelne vystupujúcich na minulých ročníkoc h (Skupina súčasného wncu, u DEIIo, Torzo a ďa l š ie)
bola dôvodom slabšej konfrontácie nášho a ' za hranič ného
ta neč néhó diania. Brat islavský s účasný tanec - u nás nesporne
najvýraznejšf - bol prezentovaný okrem rapovej Fredy's dance
group len jediným súborom - Tanečným divadlom Bralen.
Krátkym vstupom sa predstavila dvojica posluc~v HF
VŠMU - Lucia Chovančfková a Milan Kozánek. Ich duet s názvom
Gagarin na hudbu P. Fajta a J. Menesesa bol jednou z najprogresívnejších prác na festivale. Postavený technikou kontaktn~ch
improvizácií - na základe preberania a predávania si váhy partnera
- vyn ikal choreografickou invenciou a istou interpretáciou.
Naopak s ni č ím novým neprišla významná kolická skupina La
Mosca, ktorej repenoár bol mnohým známy z predchádzajúceho
ročn ík a. Parodicky ladený tanec A predsa by( s hudbou od Yello v
choreografii Petra Muchu bol od ľa hčenosťou námetu i kostýmu už
vtedy príjemným pobavenfm v záplave vážnejších diel. V
Trojlístku (hudba - R. Aubry) od Mariany Muchovej mohli traja
taneč níc i naplno prejav iť svoju technickú vyspe l osť, taneč nosť i
muzikalitu.
Jedinou novinkou z Košíc bola Večera s hudbou L. Bflej v
podaní Tanečného Štúdia ,,S". Absolventka choreografie na
pražskej AMU Božena Tóthová si v sarkastickom d ialógu muža a
ženy, plnom irónie a nadsádzky, zaexperimentovala so scénou i
pohybom.
Každý z doterajších ročníkov zdobila prítomnosť zahrani čn ej
ta neč nej osobnosti či súboru (lmages, Ricochet dance co., Bebe
Ouali, Bruno Genty , Curt H<~ worth) .
Na tohtoroč nom fest ivale zažiaril A m eri čan Joe Alegado, známy
už u nás ako choreograf a pedagóg v TDB - tentokrát v úlohe
ta neč níka. Jeho duet A man, a woman na hudbu J. Surmana strhával svojou emocionálnou silou a ex pres ív nosťou pohybov. Alegado
a jeho pannerka Eva Vilamitjana Abadal zo Španielska pretlmoči l i
v ečnú tému vzťah u muž-žena pomocou pre Alegada tak charakteristického, neustále sa rozvíjajúceho pohybu, plného vzájomných
impulzov a partnerského súzvuku , s originálnymi dvfhačk ami , pri
ktorých moh la vyn ik núť dokonalá práca paží.
J. Alegado začal svoju t anečnú kariéru v Texase. Po štúdiu v
New Yorku, kde sa zaoberal baletom, moderným, etnickým a jaz-

Tanečné

zovým tancom, pôsobi l v rôznych skupinách (A lvin Ailey
Repert01y Ensemble, Americun Dance Machine, José Limón
Dance Comp<my atď.), kde pracoval s významnými pedagogickými
a choreografickými osobnos ťam i . Získané skúsenosti využfva ako
pedagóg i choreograf v USA i v Eur_9pe. Jedna z jeho posledných
prác, ktorú vytvoril pre súbor Budapest ballet mala byť uvedená i
na festivale, no, bohužiaľ, nestalo sa tak.
Absencia tohto telesa mohla byť dôvodom kvalitatfvnej
nevyváženosti ďa l š ích dvoch zah ra ničných skupín.
Leipziger Tanztheater, vedený J. Goeweom, napriek svojej
vzrastajúcej úrovni, nezanechal hlbší dojem. Vlažné diela bez
väčšej choreografickej invencie boli tancované miestami s veľkými
technickými rezervami . Najlepšie vyznela choreografia My
Sorrow, My Song od Normana Douglasa, na hudbu A. Galla.
Štýlovo čistá choreografia, čerpajúca zo súčasných trendov, zatancovaná najvyspelejšími taneč n ík m i skupjny, naznačova la smer,
ktorým by sa mal súbor ďalej ube rať.
Priestor, pre americkú skupinu Dance Perfonnance Group bol
vyplnený štyrmi choreografiami , ktorých autorkou bola Nancy
Havliková. Vedúca skupiny, sfonnovanej r. 1989, študovala
Alex androvu techniku a tanečn ú improvizáciu. Okrem choreografickej práce, pri ktorej sa inšpiruje obrazmi i poéziou, vy učuj e
na Washington agencies pokroč ilých taneč níkov tvorivý pohyb. Jej
štyri hudobne n áročné a výtvarne zaujímavé diela boli najmenej
výrazné práve po taneč nej stránke. V Inside out - Traditional s
hudbou M. Babbitta - akomsi svedectve o hľadaní duchovného
sveta prostredníctvom tradič né ho náboženstva, sa štyri navlas rovnaké zdržanlivé dámy rýchlym pr,evlekom zmenili na štyri vyhranené individuality - ob lečené veľmi úsporne a vzh ľadom k ich
posla vám i dosť odvážne.
Vo Walls and Doors s hudbou A. Gardnera, hovoriacom o bariérach, ktoré si 1\Jdia medzi sebou stavajú, sa tancovalo len ve ľm i
málo a len ťa žko sa dala z útržkov posk l adať zrozum iteľná tanečn á
veta. Rovnako aj v choreografii Taking off and poling out (hudba Cowell, Adams), tanečne oživenej zaujímavým sólom.
Najpozoruhodnejšie pôsobil tanec Sea Watchers, snažiaci sa vystihnúť podoby oceánu, s vynikajúcim svetelným dizajnom. Z pocitových prác tejto skupiny je zrejmé, že pred taneč nú virtuozitu
kladú výraz. No práve preto by mali byť ich jednoduché, technicky
nen ároč né pohyby predvádzané s istotou a prevahou.
Zo zahran ičných skupín sa v tan eč ne i choreograficky najvyrovnanejšcj forme predstavili českí taneč níci . Umeleckým vrcholom
festival u, ktorý sme už prvý deň podujatia, bolo vystúpenie
Pražského komorného baletu s dielom Trio G mol na hudbu B.
Smetanu v choreografii Pavla Smolca, choreografa s vlastným
autorským a umeleckým rukopisom, ktorý ved ie a formuje túto
skupinu už takmer 20 rokov. Uvedené dielo, zapadajúc;e do dramaturgie súboru, disponuje choreografickou invenciou a max imál-

impresie v Istropolise

Bratislavskú SKUPINU SÚČASNÉHO TANCA, vedenú Zuzanou
Hájkovou - čerst vo menovanou šéfkou balelu DJGT v B. Bystrici tvorí sedem tanečníkov, ktorých nespája len zápal pre tanec, ale aj istá
vnútorná spri aznenosť. Tá im u možňuj e vy t várať projekty, plné hry a
duševného súz.nenia, akými bola i premiéra tanečných večerov (30.
lO. 1993) v Teátre DK Istropolis.
Tanečná impresia s názvom PÁN MODREJ A ZELENÉ NAD
RÁNOM, NEUSTÁLE sa od ich minulých projektov v Rozhlasovom
kultúrnom centre lí!ila vornejšún choreografickým prístupom a
väčšún priestorom pre výtvarné stvárnenie. Program skupiny a jej
host! je pohybovo-výtvarno-poetickou sondou do psychiky súčasnej
ženy, ironizujócou mužský svet i svoj vlastný.
Tvorí ho sled jedenástich tanečných čast!, s názvami len orientačnými, ktoré na seba vorne nadväzujó. Priestor Teátra, ponúkajúci
interpretom zaujímavé možnosti príchodov a odchodov zo scény
(tanečníci sa znenazdajky objavujú v hradisku, vychádzajó spoza
divákov, oddychujú v uličke), umožnil publiku by( čo v najužšom
kontakte s tancujócimi.
Námetovo blízke choreografie host! sa v projekte nenásilne prel.ínali s tancami Z. Hájkovej. V dvoch vstupoch sa predstavila choreografka Anka Sedláčková, tancujóca s vorrtým zoskupením tanečníc zo

skupiny A DATO (Manina Bicáková, Monika Horná). Jej
neohraničené choreografie tvoria variácie čistého, abstraktného tanca,
ktort rôzne variuje a kombinuje. Introvertné až meditatívne choreografie, ovplyvnené okrem viacerých moderných techník aj prvkami
Taichi, sú interpretované skúsenými tanečnicami s velk:ým prccítením
a precíznosťou.
Jej druhý vstup začína tréningovými variáciami, odrátavanými každou z tanečníc v inom tempe a so smrterne vážnym výrazom.
Postupne odhadzujú nielen vážnosť, ale i sponky z vlasov a uvolnené
sa prená!ajó do vlastných svetov svojich predstáv, do sveta tanca, kde
sa nikdy nedospieva. Zámerne vorná stavba tanca s velkým priestorom
pre improvizáciu sa miestami rozpadá a potrebovala by pevnejšiu
formu.
Lucia Chovanč fková a Milan Kozánek boli ďalšími prizvanými
choreografmi, ktorí svoj duet vystavali pomocou techniky kontaktnej
improvizácie. Duet vyniká presvedčivou silou a istotou tanečm!ho prejavu, svoj priestor má v ňom neba i surovosť, ako aj originálne
dvíhačky.

Choreografie Zuzany Hájkovcj s použitím hudby: ITN, M. Monk,
P. Oliveros, P. Fajt, J. Meneses boli už v óvode projektu pozitívne
ovplyvnené spoluprácou s výtvarnfkom Janom Raškorn.

vrcholným č ís lom. Po hudobnej stránke došlo k
narušeniu kompaktného diela a po pohybovej
stránke · to bolo podľa mňa zbytočn~, veď dostatok priestoru pre pohyb poskytoval i promenádové ča st i partitúry.
Zaujímavé je porovnanie prístupu D.
Leischovej a P. Šmoka. Ich spracovanie kompozfcie má vidite ľné odlišnosti. Rozdiely vid ieť
hlavne v používanom pohybovom slovníku a
obsahovom spracovan[ choreografie.
D.
Leischová sa vyjadruje klasickým pohybovým
slovníkom, ku ktorému hľadá nové pohybové
väzby. Badať tu výrazný vplyv baletnej školy
moskov~kého Veľkého di vadla a Státneho
inštitútu divadelných umení (Gitis). P. Smok
disponuje in ven čnosťou , jeho pohybový slovník
je výrazne podmienený hudobným cítenfm.
Choreografie D. Leischovej majú jednoduchý
obsah. Príbehy iba načnáva, myšlienky zobrazuje jednoduchým spôsobom. Jej diela prezentujú v
prvom rade pohyb. Na ich charakteristiku by sa
hodil citát T. Gaut iera: "Sk utočn ý, jediný, večn ý
sujet baletu je tanec." P. Smok je naopak dramatickým typom choreografa. Vidieť na ňom vplyv ·
jeho dávnej hereckej kariéry, ktorú zakúsil
predtým, než sa zača l venovať tancu. Rieši
zložité myšlienky, jeho choreografickým smerovaním je n áročný obsah, ba priam divadlo.
Ve ľk ú pochvalu si zaslúžia všetci tanečnfci ,
ktorf sa pod ieľa l i na tomto úspešnom predstavenf
vysokej umeleckej úrovne.
JANA MALINOVSKÁ

nou muzikal itou, vďaka ktorej pohyb - šitý hudbe na mieru pôsobf tak "šmokovsky" ľah účko . Prostredníctvom tria (2
tanečnice + l t anečník ) na pozad í veselo-smutnej Smetanovej
hudby, defi luje na javisku hravosť, detstvo, priate ľstvo, láska a na
druhej strane dospe l osť, chlad, k rut osť i odcudzenie.
Repertoár druhého pražského hosťa, ktorým bolo Tanečné učil 
ilte z Tanečného centra UK bol príjemným oživenfm festivalu .
Uč ili š t e je vlastne osemročnou školou súčas né ho tanca, konč iace
maturitou, ktoré vďaka svojim zah raničn ý m kontaktom umoUíuje
študentom prístup k významným tanečn ý m podujatiam, pedagógom i choreografom. (Podobná škola v Bratislave by možno
koneč ne zlepšila postavenie súčas né ho tanca, považovaného mnohými pedagógmi a t an ečníkm i ešte stále za záleži tosť výlu čne
amatérov.) Predstavili sa piatim i choreografiami interpretovanými
na výbornej technickej úrovni. Ivana Kubicová - autorka taneč né ho
diela Cesta na hudbu Dead Can Dance -vykreslila motív hľadania
a utiekania sa k viere pomocou jednoduchých pohybových viizieb,
s jasným a č ita te ľn ý m rukopisom. Do ďa l š ieho , myšlienkovo
nen áŕoč né ho tanca Kroky v dešti na hudobnú koláž, sa choreografovi J. Kadetovi podarilo v nies ť pa t ričnú náladu, plnú ľah kej
nostalgie, umocnenú zvukmi dažďa . Choreograficky najzaujírvavej ší bol Rozhovor, ktorý na hudbu Dead Can Dance vytvorila V.
Schneiderová. Tanečn é variácie pre dve taneč nice vynikali originálnymi pohybovými nápadmi , dynamikou a vnútorným napätfm.
Druhou prácou tejto choreografky bol tanec Ztracený iluze s hudbou M. Theodorakisa. Choreografia, využívajúca možnosti
stoli čky ako aj tanečnú vyspe losť interpretky, pôsobila napriek
ošúchanému námetu presvedč i vo. Choreografia Nedočkavá s hudbou A. Wollenveidera od E. Zrnekovej zaujala netradične riešenou
scénou, s la v i čk am i a drevenými schodmi. Na ich poslednom
schodíku k onč i l a tanečnica svoj hravý tanec - akúsi hru na skrývačk u a odkrývanie.
Otvorenie a záver festivalu už t rad i čn e patrilo Tanečnému
divadlu Bralen. Súbor s kvalitným pedagogickým zázemím a
širokými zah ranič n ým i kontaktami, vystupujúci po Slovensku i v
zahrani č í , sa po krátkej odml ke predstavil opäť vo výbornej forme,
s novými kvalitnými tanečníkmi. Škoda len, že neuviedli ani jedn u
novinku a museli sme sa u spokoj i ť so známymi dielami: Ave
Máriou (hudba Kodo, F. de André, choreografia l. Orszovsky a E.
Varga), Žít je strácet, Znovu mít (choreografia R. Letenaja) tanečne pret l močené príbehy zo šansónov H. Hegerovej boli
vylepšené interpretačne i kostýmovo. Cas nič neubral na kvalite
ani masom I. Alegada (hudba A. Roubkin), ktoré vždy znovu zaujmú svojou štýlovou či s totou i maximálnym precítením hudby.
Hlasy - clivé a radostné zárove ň , boli zatancované na vysokej profesionálnej úrovni a výkon Jany Kekeňákovej, vyznačujú c i sa
maximálnym rozsahom a dokonale vykreslenými kontúrami '
tan ečných pohybov, patril k najsilnejším zážitkom festivalu.
Počas troch dní vypredaná sála nového Domu kultúry Zrkadlový
háj nebola len dôkazom dobrej propagácie, ale zložením obecenstva poukazovala na fakt, že toto tan ečné podujatie prestáva byť
zál ežitosťou tanečníkov a tanečnýc h odborníkov. Otvárať sa stále
širšiemu diváckemu zázemiu vždy bolo a naďal ej zostane jedným
zo základných cie ľov Medzinárodného taneč ného festi valu.
EVA GAJDOŠOVÁ

Choreografka, sediaca vo vani a zasypaná zrnom pomaly vstáva, kráča
k plátnu na zadnej stene a zelenou farbou prečiarkne tvár, premietanó
na plátne - zdá sa, že toto iracionálne počínanie nebude možné
rozhUtiť. Postupne vlak pohyby a slová dostávajó zmysel - aj keď
nikdy nie jednoznačný. V Hájkovej tancoch nie je nič definitívne, skôr
len naznačuje, dáva možnosť dotvárať si pohyby podla vlastnej fantázie. Využíva duet, ktorý chápe ~o rozhovor, č i priamy kontakt
medzi dvoma. Každá z dvojfc (resp. trojíc) rie§i základné problémy
fudskej komunikácie, krehkosť vzťahov, poznačených hrubosťou a
intoleranciou, nemožnosť prekročiť svoj ti eň a obrovskú potrebu nehy.
Po choreografickej aj interpretačnej stránke je najsilnejší duet v prevedení Zuzany Bacovej a Zuzany Hájkovcj. v ktorom s obnažujúcou
intimitou, jemnosťou i hrubosťou v rôznorodých tónoch i odtieňoch
rozohráva choreografka milostný rozhovor. Kontakmé improvizácie a
techniky, založené na dychu a uvornení sú základným stavebným
materiálom choreografií Skupiny súčasného tanca. Tanečníkom
(Zuzane Bacovcj, Danuši Dolinkovej, Petre Fornayovej. Eve
Lackovej, Mi lanovi Kozánkovi, Robovi Meškovi, Danovi Račekovi)
by sa zišlo k ich technickej zdatnosti a tanečnej ostriefanosti viac suverenity v prejave, ktorý by tak pôsobil overa presvedčivejšie.
Všetky tanečné čaSti projektu só myšlienkovo prepojené veršami Z.
Hájkovej, ktorá ich aj sama - velmi civilne reprodukuje. Po jej poslednej vete sa v akomsi opojení vrhnó všetci tanečníci smerom k velk:ému
plátnu, vytvoria neustále pulzujócu masu, s dlaňami namierenými na
plátno, meniace sa ich pričinením na abstraktný obraz, na ktorom
,,zeleným ránom kráča modrý pán"... Neustále...
EVA GAJDOŠOV Á

hluché miesta akciou. Režisér, ktorý sa zrejme
prvý raz stretol s operným žánrom, viac-menej
rezignoval na pocti vé aranžovanie scén a situácií. Kašírovanie pripomínalo sk u toč ne mozaiku
danností jed incov, nie vytváranie charakterov.
Týka sa to z vlášť rolí troch dám - uc h ádzač i ek o
miesto v divadelnej spoloč nos ti (A. Starostová,
~- Czaková a M. Nitranová). Hralo sa na scéne,
W. A. MOZART: Div~lný riaditer ~· komická OJlCI'&:V jednoni cjejstve. O'fe;tt Gottlieb
ktorú v štýle ,javisko na javisku" pripravit Aleš
Stephanie. Preklad 1\llius Gyermek. W. A..MOZART: Záhradníčka z lásky ~ komická
Votava. Ľah ký barokovo-rokokový charakter
mali kostýmy Petra Caneckého, ktorý využil
opera v jednom dejstve podla úpravy Oscara .Bíé. Preklad Jela lýč,méryová. ,Hudobn~
krásu materiálu, zladen ie pastelových farieb a
naltudovanie Jan Zbavitel. Réžia C.Ubooúr Vajdička. Scéna Aleš Votava a. h. Kostýmy
jemnú štyl izáciu pri tvarovaní dámskych šiat.
Peter Č8necký a. h. Choreografia Jozef Dolinský st. Premi6ra 17. decembrÍll993.
•·
Bolo sa aspoň na čo pozerať vo c h vfľach
nekonečn e dlhých scén...
Neviem, či dôvodom pomerne slabo
cisárskom dvore v 18. storočí a i n áč pred obexxx
obsadených miest v hľadi sku opery SND 17.
censtvom, ktoré zažilo od Händla po Berga v
Ev identnou snahou vedenia opery bolo, aby
decembra bola súbežná slovenská premiéra
SND rôznorodé hudobné zážitky. Nuž, ani
sa v prvom i dru hom titule vystriedalo viacero
muzikálu Pokrvní bratia na Novej scéne, alebo
Mozart sa tu netvári hlbokomyse ľn e, akok oľvek
mladých talentov. Na to by však mala slúž iť iná
iná, recenzentovi skrytá p ropagač n á chyba, kažby sme jeho pranierovan ie di vadelných manier
platforma • hoci štúdiové divadlo komorného
dopádne by sa však malo vedenie SND nad tým
chceli vy u ži ť pre dnešok. Oj , dnes sú ove ľa rafi typu.
U rč ite nic národná operná scéna. A tak
zamyslieť. Podobne ako nad skutoč n osťou, č i je
novanejšie postupy na získanie nezaslúžených
sme ved ľa overenej i menej frekventovanej
pôct - nielen v d ivadle! V druhej polov ici
zdravé, ak v pomerne malom "vefkomeste",
strednej generác ie spevákov SND počul i a videli
akým je Bratislava, súperia o premiérového
Divadelného ri ad i teľa nás s kl adateľ odmenil
aj v Záhradníčke z lásky· nové tváre: Boženu
diváka dve hudobné naštudovania - i keď jedno
dvoma brilantnými koloratúmymi áriami, jedFerancovú ako Armindu (v edľa Márie
z nich je opera a druhé muzikál,
ným tercetom a záverečným kvartetom. Sú
Turňovej ) , Jolanu Fogašovú (popri Denise
Po Verdiho Otellovi siah la teda dramaturgia
napísané s ľahk osťou a noblesou, vlastnou
Šlepkovskej) v úlohe Ramira, Adrianu
SND po Mozartovi. Nebol to však žiaden z
autorovi , ktorý mal za sebou Únos zo serailu a
Kohútkovú a Zdenku Furmančokovú ako
vefkých titulov viedenského maj stra - "iba" dve
pred sebou Figarovu svadbu.
Serpcttu, nehovoriac o tých, ktorí na l. a 2. preSopránové party sa podarilo obsad iť dvojnájednodejstvové komické opery. Ich real izácia a
miére nespievali, no sú napísaní v bulletine.
č iastočne samotná podstata však
núti a k
sobne: Madame Herz spieva ľ..ubica Vargicová,
Záhradníčk a z lásky je hudobne bohatš ia
zamysleniu, či sa vôbec mali dostať do reperv alternáci i Gabriela Pittnerová a. h. a Madame
opera, ktorá i trvá dlhšie - pold1\Jha hodi ny. Jej
toäru národnej opernej scény, Divadelného riaSilberk lang predv iedla na l. premiére Adriana
obsah tvoria dobovo obľúben é ľúbos tné
ditela, prvého č ís l a mozartovského večera v
Kohútková. Do ich súperenia sa krátkymi vstupprekáračk y , prez l iek ačk y, strata a objavenie
SND, napísal 30,roč ný Mozart ako "komédi u s
mi v cnsembloch "zamieša" postava Buffa-herca
milovaného druha, o ktorom s i "ten druhý"
hudbou v jednom dejstve", a to na objednávku
v podaní L. Neshybu a Mikuláša Doboša, dvoch
myslel, že už nežije. Prekladu sa ujala skúsená
Jozefa IL Toto malé dielko je spolovice hopohybovo i herecky nadaných basbarytónov a
Jela Krčméryová. l-loci sa úlohy zhostila s jej
Monsieura Vogelsanga- t.j. tu dvoch tenoristov
vorené, z druhej polovice spievané a hrané.
príznačn ou profesionalitou, ba šarmom, otázkou
príjemnej farby hlasu a ~o zna l osťou štýlu , ktorý
Každopádne vyžaduje kvalitného č inoherca do
je, č i sa táto komická opera mala tiež uv i es ť v
postavy divadelného riaditeľa (vraj ho hral aj
sa nevyvyšujc nad ostatných, ale sa snaží o partslovenč ine. Hovorených vstupov je tu - na spôPeter Ustinov) a urč i te aj nadaného komika s
nerskú súhru v ensembloch a v muzicírovaní. V
sob singspiclu -. síce dos ť, ale ešte viac je
menším· speváckym vstupom do role Buffa alternáciach to bol Jozef Ábel a Peter OswaJd.
pekných hudobných č ísel , ktoré tvoria podstatu
herca, ktorý oponuje pánu · ri ad ite ľovi Frankov i v
Každá zo spomínaných koloratúr vniesla do role
diela a tvoria jeho .os - v zmysle mozartovskej
jeho ideáloch o vznešenom repertoári.
čosi osobité, profesionálne vybrúsené, ale
estetiky, kde nie slovo, ale hudba sú dôležité. Tu
Hovorené sú aj niektoré ďa l š ie ženské i
máloktorá čo len raz nezlyhala vo vypätých
sa vynára ešte jeden problém: niekolko rokov
mužské role, a tak je otázne, či sa ich obsadenie
vysokých tónoch. Najmenej sa darilo G.
privykáme na našu opern (l scénu za h ran i č ného
muselo rieši ť zo spevoherných sólistických re.Pittnerovej, ktorá má síce príjemný, mäkký
diváka - a tu ho odrazu z nej vyženieme práve
zerv. S hosťovaním č i nohercov by možno aj starší
soprán, aJe vinou technických neistôt distonuje a
Mozartom (ktorý mu je srdcu najbližší) len
text mohol vyzni eť živšie, sem-tam i s cxtempárkrát vo výškach zlyhaJa. ľ.ubica Vargicová a
preto, že sa mu ponúknu dve chudokrvné
poré. Iné je, že režisér mohol rieš iť viacero č in o
Jana VaJášková boli pokojnejšie, sústredenejšie,
inscenácie, navyše v slovenskej adjustácii ...
herných výstupov primadon, ktoré sa uchádzaj ú
vypracovanejšie, ale aj im sa "čo- t o" prihodilo v
Nech s i nad tým lámu hlavu náborári? Možno o miesto v divadle pred zrakom divadelného riahlase tam, kde sú. . najošemetnejšie tóny pre
pokiaľ by tento nevydarený experiment nestál
diteľa, aj iným spôsobom, než je predpísaná
koloratúry. Najlepšie na 2. premiére obst<11a
nejaké koruny...
hovorená próza. Tá vychádza z úst s peváčok
mladá Adriana Kohútková, jeden z najpoPôvodne trojdcjstvové dielo upravi l ešte
(ale aj ich partnerov) príl iš pateticky, preštylizozoruhodnejších talentov, ktoré vstúpili do SN D
Mozart - neskôr prešlo viacerými .,apretác iami".
vane, priafektovane - zrejme i v dohovore s
v poslednej dobe . .
režisérom, aby ešte viac vynikla na fúkanosť a'
' Orchester pod vtrdenímJana,Zbavitela ••,ako v .. ,.,ISND si,.,vybralo jedRooejstvovú verziu. pod ľa
prázdnota· postáv. Viem si tu však prcds taÝiť aj
Divadclnnm riad ileľoN:i, tak .-v Záhradn íčke. •lf 1 '•· úprav~ n ame~Jk-é hQomuzik otóga Oscara Bie., Q.á·;
viole~ 6rié n ných 'Mozilrtbvýcl\ 'Cipier, ktM
"INšT<'f -' h'raf, korektne,, najmenej ·rušil, vnímali . ·sa smelo poved ať, že táto •mladi'stvá práca 19roč n é h o skl adat eľa, písaná pôvodne na objedby osviefili hovoren~ slovo, vyváúli vstupy
sme ho všik viac ako sprievod, s menšou
speváčok tým, čo im je vlastn~. navyše,
návku pre mníchovský karneval, je hudobne
autonómnou iskrivosťou (okrem ouvertúry).
umožn ili divadlu prezentovať vllčšf počet
Z hovorených rolí. ktoré nevyzneli ako
zložitejšia a bohatši a než " h rač ka" u rčen á na
sólistiek, dokonca s dávnejšie naštudovanými
karikatúra, by som spomen ula jedine ri aditeľa
viedenský. cisársky dvor. l tu však Vajd i č kovo
áriumi. Nie som však režisér, a tak iba konštatuFranka v podaní Pavla Mauréryho, vedomého si
režijné naštudovanie neprek roči l a aranžmán
jem, že sme sa v h ľad isku s vefk ým úsilím
toho, že nie je činoh e rcom , a tak decentne tl miascén, ktoré vyzneli ako pôvabné obrázky, hravé
"prezívali" do druhej polovice jednoaktovky,
ceho vefké gestá a silné slová. L. Neshyba a M.
tam, kde dodal i s k r ivos ť samotný spevoherec
ktorá - samozrejme - in áč vyznievala na
Doboš už "prehrávali" viac, v snahe zap l niť
(darilo sa najmä Jozefovi Ábelovi, ktorý tu
J
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Dvakrát

vedľa

DVE VIANOČNÉ POHtADNICE
Na konci kaJendámeho roku
pripravili dve východoslovenské
divadlá - ŠD v Košiciach a DJZ v
Prešove vianočné predstavenia, životnost ktorých bola prirodzene limitovaná ich posolstvom. Boli to
netradičn~ hudobno-dramatické predstavenia - dve vianočné pohradnice,
· obsahujúce posolstvo krásy, vnímanej
srenickou optikou.
Operný a baletný súbor v
Košiciach potešil svojich priaznivcov
inscenáciou Vianočné pastorále,
prešovská spevohra s baletným
súborom inscenáciou Casom zaviate.
Obe spájalo rovnaké motto v záhlavf,
ktoré verbálne nedokonale vyjadrené
znamenalo, že č as tichej radosti a
veselosti , vlastný celému v i anočn ém u
obdobiu, možno subjektívne zažiť (a
prežiť) aj na poldruha hodiny trvajúcich predstaveniach - hudobnodramatických fantáziách. Inscenácie vo mne
evokovali
akoby ·"trojrozmerné"
obra~y . v ktorých dominoval ča s, ale
ten opačne plynúci - do dôb dávnych,
časom zaviatych... Obe inscenácie,
myslfm si, vyslali do h ľadi s ka signály
pokoja, pohody, zároveň eli minovali
stresy, napätie, zhon každodenného
života (verfm, že as poň počas predstavenia to tak bolo).
Rovnakú krvnú skupinu a rovnaký
myšlienkový a akčn ý rádius mali obe
inscenácie aj preto, že vzišli z
umeleckej dielne jednej s poločnej
realizátorky - režisérky, choreografky
a scenáristky Stanislavy Selčanovej.
Spolu s ňou na scenári spolupracovali
Viera Petrušková ( VimJOčné pastorále) a ľ.uboslava Semanová
(Časom zaviate). Prvá časť bola v
oboch inscenáciách koncertná a
prezentovali sa v nej materské
divadelné orchestre, druhá mala

scénickú podobu.
V Košiciach naštudoval dirigent a
zbonnajster Ján Drietomský so sólistami opery Tatianou PaJádiovou,
Martou Krneťovou (poslucháčkou
Konzervatória),
Emilom
Merheimom, Olegom Korotkovom Missu
pastoralis in D pre sóla a orchester F.
X. Brixiho. Toto príjemne sa počú va
júce dielo českého barokového skla-·
d ateľa bolo neformálnou prípravou
druhej čas t i - ,,živého betlehemu",
u rčenej baletnému súboru, sólistom a
zboru . S. Sel čanová túto hudobnodramatickú a tan ečn ú fantáziu na hudbu
bardejovských pastorel v úprave a
inštrumentácii Jana Bedficha preniesla de facto ako celok z prešovského
na košické j avisko. (V Prešove bol
j nscenovaný prvý raz pred tromi
rokmi .) Na scéne Jána Hanáka a v
kostýmoch Danice Hanákovej sa jej
podarilo opäť vyčari ť atmosféru,
príbuznú prešovskej . (Inscenáciu v
DJZ som na stránkach Hudobného
života recenzovala.)
S novou, neošúchanou myšlienkou
vyrulc.ovaJa S. Selčanová pri koncipovaní prešovskej inscenácie Casom
zaviate. Pohybové hudobné divadlo
so spevmi vsadi la do "romantiky"
barokového obdobia a táto jej
scénická fantá zia podala sprá~u o
bohatosti a žánrovej rozmanitosti
hudobného divadla. Aj v prešovskej
inscenácii bola prvá ča sť prelúdiom,
predohrou k nasleduj úcej scénickej
fantázii. Orchester DJZ pod taktovkou Jana Bedficha v zvukovo disciplinovanej
interpretácii
zahral
Antick~ tance a árie pre sláčiky (z III.
suity) O. Respighiho. Počas jednotl ivých tancov boli na zadnú stenu
javiska premietané zväčše né diapoz-

itívy - žánrové domáce výjavy - s ťa
vystrihnuté
z malieb vcfk ých
barokových majstrov. V sk utočnost i
to však boli zväčšenin y fotografií
úč inkujú c ic h sólistov, č len ov zboru a
baletu, ktorí v druhej čast i akoby
.,zost ~pi l i ", č i "vystúpi li" zo zakliatia
svojich obrazov, aby zväčša pohybom vyjadril i hudbu barokových
majstrov . Upútala dôvtipná úprava a
inštrumentácia niektorých s k l adbi č iek
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demonštroval trochu inú, než lyrickú strunu
svojho talentu). Ani dramaturgia, ani réžia sa
nepokúsili o novší pohľad na dielo, ktorý by ho
zatraktívni! pre dnešného di váka.
Zo speváckych rolí najviac zaujal už spomínaný Jozef Ábel ako Mešťanosta (alternuje s l
Ožvátom, ktorý na 2. premiére ·nespieval). Má
lyrický tenor obdi vuhodne "ušetrený" tenor aj
pre takéto delikátne buffo role. Peter OswaJd
spieval lyrický part Belfioreho. Pekne vyspieval
koloratúry, v koncertnej praxi získal potrebnú
štýlovú istotu, pre tento typ Mozartových rolí
má pred určenú farbu hlasu. Simon Šomorjai sa
na 2. premiére nepredstavil. Podobne nespievala
Sandrinu ani ľ..udrnila Hudecová. Záťaž l. a 2.
premiéry tu niesla Eva Šeniglová. Vyšperkovala
nároč ný sopránový _part Sandriny svojím
strieborným hlasom. Skoda, že nie vždy ho
dokáže zaobl i ť a .vokály neutralizuje tak, že jej
často nie je vôbec rozu mi eť. Zato preukázala
technickú zdatnosť, psychickú odo lnosť a
odvahu, s ktorou zvládla úskalia peknej, ale
náročnej postavy lyrickej hrdinky. Armindu
spievala Mária Twňová a Božena Ferancová. Je
to akási "prot i h ráčka" Sandriny. Jej charakter i
osud sú č iastočne zašifrované aj v temnejšom
vybavení hlasu - hoci jeho pohyblivá sopránová
podstata je zachovaná. Mária Turňová dodala
postave ženskú vrú cn o sť, kvapôčku ži aľu, stále
jemný a nosný soprán pohyblivých danností.
Mladá B.
Ferancová je
predobrazom
"mozartovských" fúrií: n azn ač uje to jej dramatický odpich, s akým bud uje spevácke čís l a.
"Cherubínsku" rolu Ramira spievala s menším,
mäkš ím hlasom mezzosopranistka Denisa
Šlepkovská a s dramatickou rezonanciou i
vý bu šn osťou Jolana Fogašová, ktorú si viem
dobre predstaviť čoskoro v niektorej romantickej
opere... l v Záh radníčke z lásky najviac upútala
talentovaná Adriana Kohútková v úlohe slúžky
Serpetty - a to v hovorenej i spievanej časti role.
Je stvorená pre j avisko, kde ~a pohybuje a spieva celkom prirodzene a nenásilne. Ale pôvabná
v tejto úlohe bola aj oveľa hlasovo útlejšia,
nežnejšia Zdenka Furmančoková. Ladislav
Neshyba hral a spieval - s jemu vlastným talentom pre všetko komické- rolu všadeprítom ného
Narda. Má zdatný bas, ktorý si poradí s .každou
stredne vcfkou rolou. Il úziu rokokového divadla
(na mierne transformovanej scéne Aleša
Votavu) dotvori li salónne poňaté tance nýmf v
choreografi i J. Dolinského st. Záverečné výtvarné šantenie Aleša Votavu potešilo azda tých,
čo majú radosť z divadelných vodopádov a
iných javiskových efektov, pripomínajúcich čo
len .v-ná:>maku zázraky barokového d ivadla,.
, , Ak .. u.vužujem ..nad ziskom ., z., dvoch
l111 0»1lrtovsj.:.ých r·~·k:om ickýo h o<OpiW; >I rasi.,ulon
vokálne ensembly pohlad ili dušu operného
návštevníka svojou vypracovanosťou , muzikalitou a de likát nosťou ... Je to veľa alebo málo? To
nech si rozhodne každý súdny a zodpovedný
č l ovek sám .
Záver mi však osobne vychádza takto: Mozart
v SND áno - aJe iný a ináč!
,
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

J. S. Bacha zo zbierky, známej u nás
pod názvom Knižočka skladieb pre
Annu MagdaJénu Bachovú, autorom
ktorých bol Jan Bedl'ich. Menuety,
pavana a ďa lš i e v obsadení pre
kvarteto s láč ik ov s fl autou a čem
balom (rovnocenne ho nahradi la
Yamaha) zneli, zaodeté aj vari ačným
šatom čarov ne, novo, podobne ako aj
piesne s cit livým textom r...
Semanovej. (Napísala texty pod niektoré
inštrumentálne sk l adbičky.)
Dobre si poč ín a l a v sólových
pi esň ac h
Katarína
Hamrák.ová
(Slúžka), Ján Keder (Trubadúr), aj

Scéna "obraz" z prešovskej inscenácie Časom zaviate.

niektorí členovia zboru v ansámblových pi es ňac h (pripravil zbormajxster Ivan Pacanovský). - D ievča
(Edita lvanická), sólistka baletného
súboru fungovala ako leitmotív tejto
krehkej hudobnodramatickej fantázie,
ktorá .,čas zav iaty'' nielen odklínala,
ale ho napokon opäť v žánrových
obrazoch aj znehybnila. To všetko na
scéne a v kostýmoch Štefana Buntu,
rezonujúcich a ústretových s hlavnou
myšlienkou inscenácie: vnímať ju ako
posolstvo ľuďom dobrej vôle.
DITA MARENONOVÁ

Snímka: A. Žižka

.
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Z REGIÓNOV

Ako improvizovať
Otázka improvizácie v nástrojovej výučbe na rôznych typoch a iírovniach náAho hudobného
školstva je v súčasnosti nanajvýš aktuálnou a diskutovanou témou. V snahe priblížiť, ako sa s
týmto problémom vyrovnávajú v susednom Rakúsku, pozvala novokonštituovaná Asociácia
učitefov hudby Slovenska, člen Slovenskej hudobnej spoločnosti, na týždenný prednáAkový
pobyt na Slovensko prof. EVU ROSCHER z Vysokej školy hudobnej a dramatickej
"Mozarteum" v Salzburgu. Prof. Eva Roscher vyučuje improvizáciu na ,,Mozarteu" v troch
študijných odboroch; klaviristov, ktorí študujú umelecký smer, inštrumentalistov-neklaviristov,
ktorí majú improvizáciu na klavíri ako obligátnom nástroji a v učitefskom smere štúdia, porovnaterného s naším typom štúdia na pedagogických fakultách. Okrem toho pani Roscher vedie
pravidelne kurzy a semináre pre učiterov hudobných škôl.
Naša hudobno-pedagogická obec sa s ňou
stretla už na jeseň 199 1 na medzinárodnej konferencii v Zlatovc iach, kde spolu s manželom
prof. Wolfgangom Roschcrom , rektorom
salzburgského " Mozartea" zoznámil i účast nfkov s polycstcticko u výchovou. Jej posledné
prednáškové turné po Slovensku zač iatk om
novembra minulého roka bolo zamerané na
dva typy škôl; pre uči te ľov klavírnej hry zo
ZUŠ a pre študentov l-lv na pedagogických
fakultách. Vďaka jej ochote podarilo sa zapoj iť
takmer celé Slovensko - od Prešova, cez itru ,
Banskú Bystricu a napokon posledné vystúpenic bolo pre uč iteľov bratislavských ZUŠ. V
spomínaných mestách so sídlom peclagogických fakúlt boli jej pozornými pos l uch áč m i
študenti a pedagógov ia katedier l-lv a tiež v
každom meste sa zišli uč itelia ZUŠ z príslušného regiónu , pri čom treba vyzd v ihnúť iniciatívu riaditeľa ZUŠ v Banskej Bystrici, p.
Róberta Tatára, ktorý doslova "zmobil izoval"
celý stredoslovenský región.
V úvode svojich prednášok sa p. Roschcr
venovala dejinám improvizácie, vysvetlila jej
podstatu, zamerania a c ieľ, akým spôsobom
pr i stupovať k "vyu čova ni u'', č i výstižnejšie
povedané k usmerň ovani u improv izácie, pretože jej úroveň spoč íva v ind ividuálnych
hudobných danostiach, schopnostiach a nástrojových zručn os tia ch každého žiaka, č i študcnta.

Na každom podujatí predviedla improvizáciu aj v praxi, so .liakmi ZUŠ a študentami
l

PdF. Pani Roschcr pracovala s urč i t ý m
tónovým materiálom, sama uprednos tň ova l a
molový, alebo pentatonický päitó nový rad,
využívala širokú rytmickú diferenciáciu a
tónový rozsah klavíra s možnosťami dynamických nuansf a kontrastov. Vnútorná konccntrácia a sú s treden osť, hudobná p red s tavivosť a
pam ä ť, n áč rt formovej štruktúry to všetko sú
nevyhnutne základné predpoklady improv izácie.
Sympatické bolo tvrdenie p. Roscher,
vychádzajúce z jej d lh oročn ých skúseností, že
i mprov i L.ovať môže a vie katdý, kto sa zaoberá
nástrojovou hrou, samozrejme, výsledok je
závislý od subjektívnych schopností a nástrojových zruč ností každého jed ind.
Momentom, prečo sa mnohí u č it e li a "boja
improvizácie" je predovšetkým už vybudovaná
"psychická bariéra". zapríč in en á aj skutočnosťou, že roky sa v našom hudobnom školstvc zakazovalo študentom improv i zovať.
Často sa stáva, že nadané deti rady si hrajú pre
seba, ale nechcú "h rať z nôt". Práve takýchto
žiakov je nutné u s me rňov ať v oblasti
improvizácie.
Prednášky s praktickými ukážkami p.
Roschcr, ktoré po Slovensku odzneli pod
názvom "Úvod do improv izačncj praxe",
vzbudi li naozaj živý záujem na všetkých micstach, uč i te l ia a študenti s nebývalou akti vito u a
L.áujmom diskutovali a dotadovali sa usporiadania dlhodobejšieho .kurzu k tl?)to prob,lcmaukc.
IRENA MEDNANSKA
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Konkurzy
RiaditefŠtátneho Jr.omom6ho on:hestra v Žiline vypisuje konkurz na obsadenie nasledovných miest:
·~ - tutli hráčov do skupíny huslí, viol a kontrabasov.
Podmienkou prijntiajt) absolvovanie konzervatória, alebo vS - hudobný smer.
Konkun sa sldacU:
<ll' • z volhcj a rýchlej časti koncertu z obdobia kla~ici zmu,
w ~ LO sólovej hry sk ladby podfa vlastného výberu,
~•· - 7, hry z orchestrálnych panov.
Uzávierka prihláiokje 15. februára 1994.
Slobodným poskytneme ubytovanie. Cestovné hradíme len prijatým uc hád začom . Uchádzači budú nn
konkur7 pozvan( písomne.
xxx
Riaditelka Slovenskej filharmónie v Bratislave, vypisuje konkurz na obsadenie voľných miest v orchestri
Slovenská filharmónia:
•., - koordinovaný koncenný majster violončic l
•• • vedúci violovej skupiny
•.r - viola tutli
Konkurz sa uskutočn i dňa 23. 3. 1994 o 13.00 h v Koncet·tnej sieni SF.
c..t-- výberové konanie na miesto managerJ orchestra SF,
ktoré sa uskutoční JS. 2. 1994 o 12.30 h v SF - podmienky, ÚSO, VŠ , znalosť 2 svetových jazykov .
PrihiMky so životopisom príjíma a informácie poskytuje personál. odd. SF. Medená 3. 8 16 Ol
Bratislava.

[Pr~hliadka komorných telies
Inštrumentálna vážna hudba, pestovaná na
amatérskej báze, akoby žila pomimo systému
ZUT, kde vždy viac pasoval folklórny festival vo Východnej alebo ochotnícke divadlo.
Možno je to dané tým, že sa vždy rozvíjala
viac v školstve, ale zaisto aj slabšou
spoločenskou responziou tohto typu hudby.
tohoročná
súťažná
prehliadka
Pritom
komorných telies (organi.z ovaná Národným
osvetovým centrom v posledných rokoch v
Poprade); bola už trinástym ročníkom . Od
dvojročnej Periodicity sa prešlo na každoročné stretávky, pretože po zániku systému sútažf ZUS, komorné súbory nevyhnutne

Komorný súbor Audite Silete Musica ZUŠ Skalica

ZNOVUZRODENIE
TRÁ VNIČKOVHO KVARTETA
Predviao.očný

zhon spríjemnilo Bansko·
kvaneto vianočným
koncenom ( l l. 12. 93) v Slovenskom kostole.
Týmto vystúpením potvrdili Trávničkovci
svoje znovuzrodenie. l'o odchode A.
Jablokova - primária kvarteta na sumostatnú
~ó li stick ú dráhu a V ítč7s l ava Zav<tdilíka - ll.
husle do Janáčkov ho kvarteta sa totiž po necelom jednom mesiaci predstavilo Trávnič
kovo kvarteto v novom zložení: Frantilek.
Figura, l. hu ~le, Radovan Varga, ll. husle, Jan
Juflk., viola, Antonín Gál, violončelo .
Kvartclo prcdnieslo Malú nočnú hudbu W.
A. Mozarta, Screnádovt! kvarteto F dur J.
llaydna a drobné skladby s vian očn ými
koledami.
Sú to ncspomc technicky veľmi dobre
vybuvení hráči , čo je predpokladom kontinuibystričanom Trávničk.ovo

ty prechádZajúcej dobrej úrovne kvarteta.
Neveľmi vhodné podmienky studeného kostola a sk utočne krátky čas pôsobenia v novom
zložení sa čia~točnc odrazili na súhre, čo je
však zál ežitosť ďalšej práce v nasledujúcich
t ýždňoch.

Znovuzrodenie Trávničkovho kvarteta je j
dôležitým momentom obrodenia sa, veď
nových členov mt~l o k.varteto medzi slovenskými hudobníkmi a jeho domovom naďalej
zostáva slovenská Banská Bystrica. Toto teleso, úspešné i v zahraničí, je aj doma
obklopené pri azňou inšt.ltúcif, ,ktoré mu s
dôverou vytvárajú dobré podmienky pre prácu
(Štátna opera, RK centrum).'

s. <>tENASovA-STRBovÁ

~------------------------

30 rokov pedagogickej l
a koncertnej činnosti
Klav!me duo Ludmila Kojanová - Pavel
Novotný si v minulom roku pripomenulo 30 rokov od chvOe, keď nastúpili ako pedagógovia
klav!mej hry na Konzervatórium v Košiciach a
od tých čia; plné tri de;at'ročía ovplyvňujú
' slovenskú hudobnú kultúru prostredníctvom
svojích umeleckých názorov. l.onccrtnej č in 
nosti i ; vojich i.iakov.
Ako klavírne duo vznikli e~te počas štúdi í na
JAMU v Brne: u" v r. 1960 získali na celoštátnej sút'aži osobi tné čestné uznanie. Keď sa v r.
1963, už al.o rnanielia uchád.wlí o mie,to
pedagógov na Konzervatóriu v Ko~i ciach .
rozhodli sa c i eľavedome venova( ďalej koncertnej č innost i na tomto poli. Intenzívne vytvárali
svoj kmel10vý repenoár, ktorý tvorili diela
Mozarta, J. Ch. Bacha. Poulenca. Busoniho,
skladby romantikov. Šostakovi ča, Mílhauda.
Velkú pozornos!' venovali dielam slovenských
skl ad ate ľo v. najmä Holoubka, A. Moy1esa. J.
Hatríka, Petra Gurasa a i. podnietili via~erých
~kladateľov k tvorbe pre dva klavíry. Mnohé
diela im boli osobitne venovan{ - spomeňme
českú skladatclku Jitku Snfžkovú (Rhytmicon
pre dva klavfry). Svetlanu Maximovičovú z
bývalej Juhoslávie, Ivana Hrušovského, Tibora
Andrašovana a í. Vyhľadá vali aj diela svetovej
literatúry, ktoré nikdy predtým na koncertnom
pódiu v Košiciach alebo na východnom
Slovensku nezazneli, napr. skladby J. Bra hm ~a.
W. Lutowslawského, B. Bartóka, G. Enesca,
Gréka Tríandafilidisa, B. Martin(\, A.
Benjamina a i. V r. 1979 ich L.ásluhou zaznela v
košickom Dome umenia českosloven ská premiéra Troch českých tancov Bohuslava

Mat1ínCt, ktoré vznÍklí v r. 1949 v Paríží, s
mimoriadnym úspechom vr. 1990 uviedli tu aj
Koncert pre dva klavíry a orche~ter B. Martinli.
Ludmila Kojanová sí získala meno vynikajúceho
pedagóga, hovoria o tom mená niektorých jej
absol ventov - M. Pivka, P. Máté, P. Breiner, P.
Nemec, z. Mervanová a i. Nezan edbat eľná je aj
pedagogická č innosť P. Novotného - veľa vystúpení napočítame v rámci klavírneho sprievodu
ínštrum ental i~t ov , spevákov, úči n kovani e v
komorných súboroch. Obaja umelci koncenovali
doma í v zahranič í, spolupracovali so
Sloven; kou filharmóniou, Moravskou filharmÓniou.
Štátnou
filhannóníou
Košice,
komorným orchestrom Belehradskej filharmónie, v Maďars ku , Grécku, na Ukrajine, sú
častými hosťami nahrávacfch štúdií, pravidelnými úči nk ujúcimi na koncenoch Slovenskej
hudobnej únie, najmU v regióne východného
Sl oven~ka. Ich 7ásluhou sa rnnohf zoznámili s
dielami Hcmerku, Zombovcov , GrešW,
Kowalského, Hatríka, Holoubka a, samolrejme,
svetovou klasickou a romantickou klavírnou
tvorbou.
Pracovné jubileá sú rovnako dôležité v živote
č l oveka, ako tie životné, v prfpade manželov
,.Kojanovcov", ako sme si zvykli nazýva( týchto
umelcov v kolegiálnych kontal.toch, ide aj o
uvedomenie si s k u točnos ti , že obdobie, počas
ktorého žijú a,tvoría na Slovensku, ich jednoznačne zaradilo medLí tých umelcov, ktorí roLvoju slovenskej hudobnej kultúry venovali väčšinu
~vojho doterajšieho života. Nech sa im dari aj
naďalej!

Lýdia URBANCfKOVÁ

j

potrebujú k umeleckému rastu častejšie
možnosti konfrontácie a verejnej prezentácie
pred priaznivcami, ale aj odborníkmi.
Po tom, čo na ostatnej prehli adke v
Poprade - ktorá podľa názorov odborn íkov
pre konala v kva lite výkonov všetky predchádzajúce ročnfky - zažiaril popri tradične
výborných telesách Mládežnícky orchester
ZUS z Nitry (vedený S. Madarim), rozhodlo
sa Národné osveto vé centrum umi estniť
drubú tohoročnú prehli adku do' Nitry. A tak
sa Vianočné hudobné slávnosti svetskej ,
sakrálnej , organovej , vianočnej a slávnostnej
hudby u s kut oč n ili v dňoch 3. a 4. decembra v

meste pod Zoboro m. Z ve ľk é h o poč tu záujemcov, na zák lade kvalitatfvnych .a dramaturgických krité rií, no, bohu ži aľ, aj s pri hliadnutím na e k onom i ck~ možnosti (tie
vyl ú č il i z hry všetky kolektívy východného
Slovenska) bolo napokon vybraných trin ásť
telies ve ľmi pestrého zloženi a. Vôbec po
prvý raz zaznela na festivale neprofesionálov
organová hudba. No vým momento m, dokumentujúc im rozmach tejto o blasti, bola aj
úč asť dvoch speváckych zborov, ktoré spolu
s orchestrom uviedli omšové opusy (prievidzský Rozkvet Egryho Missu pastoralis in
F a Tirnavia objavila Eberlinovu Omšu C
dur). Popri dvoch domácich te lesách a dvoch

bratislavských
špi č k ov ých
orchestroch
(Technik a Harmónia zo ZUS na Hálkovej)
sa na ce loslovenskej úrovni po prvý raz
úspešne prezentoval aj Komorný orchester
mesta Trenčína, sesterské trio ZUS !vánka a
septeto renesančnej hudby zo Skalice. Na
štyroch koncertoch (v dvoch· kostoloch a
múzeu) bolo - isto aj vďaka dobrej propagácii
- ve ľa N itrančanov, zato skromnej šia bola
účasť odborníkov, ktorí aktívne č i ako lektori
pracujú s 'amatérm i. Škoda, lebo takto naše
tvrdenie o vysokej úrovni amatérskeho muzicírovania bude možné oz n ač i ť len za subjektívny názor.
S. ALTÁN

ZO ZAHRANIČIA

SLOVENSKÁ
HUDBA
V KANADE

Placido Domingo ako Hoffmann a Eliane Coelho ako Giulietta vo viedenskej inscel)ácii Hoffmannových poviedok

Snímka archív autora

V kanadskom Montreali sa už po
druhýkrát konalo Stretnutie českej . a
slovenskej hudby, ktorého ťa ži s k o tvorí interp retačná s úťaž zameraná na čes k ú a slovenskú hudbu. Koncom minulého roku s úťaž i ac i
v odboroch spev, husle a klavír naštudovali
diela Eugena S uchoňa, Simona J urovského,
Mik uláša Schneidra-Trnavského, J. L. Bellu,
O. Ferenczyho a Jána Cikkera. Slovenskú
republiku v porote zastupovala doc. Eva
Blahová z VSMU, z Čiech boli prof. Ján
Panenka a prof. Bohumil Smejka!.
Predsedom bol H o l anďa n Franz Wolfkamp.
Táto súťaž je určená mladým kanadským
umelcom, ktorí sa zásluhou tejto súťaže nielen oboznámia so slovenskou a č es kou hudbou, ale najlepší z nich získajú i možnosť
d op l ni ť si svoje vzdelanie na Slovensku č i v
Čechách . Víťazi tohto ročníka sa napríklad v
lete zú ča s tn ia na i nterpretač n ýc h kurzoch v
P i eš ťanoch. Hlavným organizátorom, riad iteľo m a dušou podujatia je pán Alain Nonat
z Le théatre Lyrichorégra 20 z Montrealu,
ktorý je vefk ým o bdi vova te ľom čes kej a
s lovenskej hudby i interpretač ného umenia a
v rámci svojich aktivít spolupracuje aj s ministerstvami kul túry oboch repu blík.
S úč asťo u podujatia boli aj koncertné vystúpenia, Eva Blahová ú č i nkova l a na benefi č nom koncerte
13. novembra, kde s
Orchestre symphonique des jeunes de
Montreal a di rigentom Luisom Lavignerom
uviedla vokálny cyklus - Kúc~ské pesničky
Eugena Suchoňa. V Salle Jean-Eudes mala
19. novembra recitál v spolupráci s kanadskou klavi ri stkou Anne-Marie Denoncourt.
EVABLAHOVÁ

8te prednedávnom mala Viedenská štátna
opera povest viacmenej konzervatívnej scény, s
prevahou
tradične
ladených
produkcií.
Nonkonfonnné výpovede patrili skôr k výnimočným vlnobitiam na vyrovnanej opernej hladine. V ostatných sezónach, v sólade s celosvetovým trendom, o nepredvídané vzruchy a odvážne
počiny ani vo Viedni niet nódze.
Hoci nový výklad Offcnbachových Hoffmannových poviedok nemožno porov návať s do
absurdna štylizovaným nedávnym Trubadúrom
(režisér István Szabó), ani táto inscenácia nepatrí
do kategórie "klasických", či bezproblémových. Z
množstva jestvujúcich verzif predlohy - pfše sa, že
vari žiadna opera nežila v tolkých varíamoch uprednostnil i V i eden čania hudobne "prekomponovanú" podobu (pre Paríž boli napísané hovorené
dialógy), zachovaný je kompletný prológ i epilóg s
Múzou a dejstvá nasledujú v poradí OlympiaAntonia-Giulieua. Od pôvodného zámeru, obs adi ť
Hoffmannove lásky jedinou s pev áč kou (Cheryl
Studer) upustil i a dostali sa k slovu tri interpretky.
Offcnbachova posmrtná opera je dielom provokujúcim k uplatnen iu neobmedzených možnostf
fa ntázie a nápaditosti. V USA žijúci, striedavo v
činohe rnom a opernom divadle pôsobiaci režisér

rumunského pôvodu Andrei Serban, prečíta l námet
os pra vedl niť, na jeho výkone indispozíciu bolo
ako tragikomédiu. Vychádzal z fi lozofie, že
sotva badať. Spieval veľmi plasticky, vrúcne, výraumelec nemôže v i esť normálny žlvot, nemôže byť
zovo nuansovane, azda iba mierne forsírované
šťastný, pretože je hnaný do víru udalostí, do
výšky nazn ačova l i rozsahové hranice Dominga.
m edziľuds kých
konfl iktov. Príbehy, . ktoré
Hral - ako oby čajne - s nesmiernym osobnostným
Hoffmann prežíva, sa odohrávajú podľa surealinasaden ím. Jeho prot ihráč, waleský barytonista
sticky nadýchnutého výtvarného návrhu Richarda
Bryn Terfel sa markantným zjavom i výrazovým
Hudsona v jeho vlastnej "izbe snov". Na stenách,
poňat ím trojpostavy presadi l vcelku úspešne.
vytapetovaných pfsacfm.papierom, sú atramentové • Samotným hlasovým materiálom však nepatrí
škvrny, vo vnútri sa pohybujú rozman ité viac či
medzi výn imočné talenty.
menej bizarné predmety a symboly. Publikum na
Najbúrli vejší aplauz večera právom zožala
mladá francúzska sopranistka Natalie Dessay
scéne pozoruje zhora toto fantastické dianie.
Podobne ako režisér, aj dirigent viedenských
(Olympia), najmä vcľaka brilantnej koloratLire,
Hoffmannových poviedok, Christian Badea,
fenomenálnemu rozsahu a tónovej kultúre. Tmavší
lyrický soprán rovnako mladej Barbary Frittoli
pochádza z Rumunska. Predstavil sa vycibrenou
(Antonia) naplni l svoj part s nále7 itou poéziou.
koncepciou, odhaľuj úco u fareb nos ť parti túry, jej
deli kátne lyrické struny i gradácie v mohutných
Eliane Coelho bola dramatickou a zmyselnou
ensernbloch. Skvelo disponovaní fi lharmonici a
Giu lieuou. O poznanie matnejšie vyznel part
zbor uŠkutočnili všetky Badeove požiadavky k
Ni klausa v podan í domácej Gabriely Sirny.
plnej spokojnosti.
Oproti bratislavským Hoffmannkám v réžii
A t ra k tív nosť inscenácie vzrástla angažovaním
Jozefa Bednárika stojí viedenské predstavenie ako
Placida Dominga do titulnej roly. Hoffmanna
alternatíva. Jeho filozofia i aranžmán sú naprosto
stvárnil v mnohých naštudovaniach a s k ut očn os ť,
odlišné, spoločná je však schopnost oslov iť diváka
a predostrieť mu dôvod k zamysleniu.
že sa k nemu vracia i po wagnerovských hrdinoch,
svedčí o stále vysokej umeleckej kondícii sólistu.
Hoci sa pred navštíveným predstavením nechal
PAVELUNGER

~

INFORMACIE
• Na sklonku roku 1993 zomrel v USA
vo veku 70 rokov slovenský huslista .a
pedagóg Rudolf K a l u p. Bol koncertným
majstrom orchestra SND a pedagógom na
Vysokej škole pedagogickej. V päťdesia
tych rokoch emigroval do Rakiíska. P6sobil
vo Viedni a v USA.
e Po $vetovei rotte.rda.mskej premiére
Šnitkeho opery Zivot s idiotom, uvedie
Mstislav Rostropovič ako dirigent aj svetovú premiéru. novej opery Rodiona
Ščedrina Lolita. Premiéra bude v decembri
1994 v Královskej opere v Stockbolme.
• RakiÍsky $kládatef Beat Fumet, známy
z
bratislavských
vystúpení
st1boru
KJangforum, bol vyznamenaný Hndobnou
cenou mesta Duisburg vo výške 20 000

DM

e 26. novembra 1993 zomrel sólista
opery ND v Prahe Ji.ndlich Jindrál( (nar.
1931). Od roku 1969 J!Cd4gogicky pôsobil
na AMU. VýznlllTUlá bola jeho interpretácia
hudby 20. storočia.
e 22. januára t. r. oslávil svoje 65, narodeniny významný český skladateľ, pedagóg,
klavirista a verejný činiteľ, Petr Eben: . ·
e Z i.niciatívy riaditeľa · Pamätníka Leoia
Janáčka Bohumíra Volného a dalších osob-

ností moravského hudobného života, bola v,
minulom roku založená spoločnosť
Janáčkové Hukvaldy, ktorá sa chce
konkrétnym spôsobom starať o skladatelský
odkaz velkého moravského majstra.

. e Z pražskej medZinárodnej husliarskej

sdtaže vyšli víťazne nástroje Jdna Spidlena husle a Tadeusza Skodyczku z Polska viola.
• V dňoch od 16. februára do 1. marca t.
r. uskutoční sa v Karlsruhe 9. medzinárodrÍá
hil.ndlovská akadémia. Usporiada ju tamoj5ia Vy8oká hudobná lk:ola a SW!te divadlo pod umele<:kým. vedením OUntera
Kônemanna. V priebehu podujatia uskutoč 
nia sa dv4 kurzy pre kontratenor a po
prvýkrát organový kurz.
•
Placido Domingo , podpísal pre
najb.lime obdobie novú zmluvu s finnou
Sony Classical. Obsahuje nal:trávky kompletných opier Massenetovej Herodiade,
Pucci.nibq Edgara, ~paniebke zarzuely,
neapolítánske,piesne a rôzne iné tituly.
e Na medzinárodnej . speváckej sót.aži
usporiadanej Nadáciou ..Bertelsmann v
_,Glitersloh, zvíťazila Marina Ivanova .z
Moskvy (10 000 DM). druhá bola talianska
sopt'llgjs~ Láura Polverelll (6 000 DM) a

tretia nemecká sopranistka Nicola Beller (3

000 DM). Predsedníčkou poroty bola Birgit
Nilsson.
e Edo de Waart podpfsal šéfdirigentskú
zmluvu za dalších desať rokov s holandským rozhlasovým filharmonickým orchestrom. De Waart zostáva i naďalej hudobným šéfom Music Centt:e of the Nederlands
Radio and Television.
e Od l. -septembra· t. r. Aéfdirigentskó
pozfciu v Drážďanskej filharmónii zaujme
Michel Plass~m.
e 27. januára t. r. oslávilo vydavatelstvo
Breitk.opf and Hlktel svoje 275 jubileum. Je
to najstariie dosial existujúce hudobné
vydavatelstvo.
e Koncom augusta 1993 bola v Ziiricliu
založená švajčiarska Spoločnost Enrica
Caru.sa, ako sóčasf švajčiarskej sekcie
Centro Studi Carusiani sídliaca v Miláne.
Spoločnost sa chce venovať §tťídiu spevu a
osobnosti E. Caru.sa, a pripravit medz.inárodn\1 spevácku sófaž pre tenoristov.

e 15. januára t. r. vo veku 72 rokov zomrel vo svojom byte pri Paríži slávny
maďarský klavirista Gytsrgy Cziffra. Od
roku 1956 žil v zahraničí, absolvoval
mno~tvo úspešných koncertov v Európe a
v USA, niekofkokrát hosťoval aj v
Bratislave. Bol vynikajúcim interpretom
skladieb Franza Liszta a preslávil sa najmä
virtuóznym podaním jeho Uhorských rapsódií.
Podľa zuhr. tlače -mj-

Krásna
talianska ~opera
prišla zo ...
SLOVENSKA
Taký titulok priniesol ženevský denník a
Lausanské noviny l. novembra 1993, dva dni
po predstavení Donizettiho La Favorita,
ktorým sa u skutočnilo .. . "originálne otvorenie lyrickej sezóny vo Vevey skupinou
slovenského divadla z Banskej Bystrice".
Z článku Yvesa Allaza, ktorý komentoval
prvé vystúpenie celého súboru banskobystrickej opery v západnej Európe (tri
týždne po úspešnom koncerte orchestra a
sólistov v Bergame) ďalej vyberáme:
"Sobotňajšie predstavenie v Divadle vo
Vevey malo pre celý súbor velký význam.
Slovenský veľvyslanec z Bernu, ktorý sa na
ňom
zúčastnil,
nezabudol v krátkom
príhovore prítomným umelcom a divákom
zdôrazniť jeho dôležitost... Napätie a nervozita boli maximálne, preto nikoho priliš
neprekvapilo, že sa v úvode objavili niektoré
nezrovnalosti, váhavo sť.. . Potom sa celková
kvalita prednesu zdvihla o badate ľnú
úroveň...
V úlohe kráľa Alfonza XI. dominoval nádherný a dokonalý barytón Martina Babjaka,
nedávneho laureáta Pavarotti ho konkurzu vo
Philadelphii. Objav! Cit vo vetách, zmyselný
hlas, živá c i t li vo sť. Leonora Aleny Dvorskej
bola ve ľmi doj ímavá. Gurgen Ovsepian spojil
ch rabro s ť s m e l ~nc h ó l iou ... Branislav Jatič
spieval Baltazára s ve ľko u noblesou. Mária
Tomanová a Peter Schneider šťastne dopfňaj ú
predstavenie, ktoré urobilo čes ť divadlu z
Banskej Bystrice.
Zbor a orchester dirigovaný svojím
ŕh ladý m šéfom Pavlom Tužinským boli na
výške, ktorú mali sp l ni ť .. . všetci sa ve ľmi
p áč ili. Scéna a réžia Mariána Chudovského
bola jednoduchá a č i s t á , vystihuj úca dobu, v
ktorej sa opera odohráva."
Uvedené pekné slová uznania o predstavení mohl i byť napísané len vďak a enormnému úsiliu, ktoré preukázali všetci č l e n ov i a
Státnej opery B. Bystrica pri nesen1
umeleckých a iných problémov spojených so
zájazdom, no naj mä hlav ní predstav iteli a
inscenácie na če l e s dirigentom, ktorý dielo
doštudoval ta krečen o na záskok. Výs ledok je
povzbuclzuj(lci no i zaväzujúci clo budúcnosti.

B. VARGIC

."'
1

i

[10

MEMOÁRE

~fá1«'94]

/

JOSE CARRERAS:
v

SPIEVANIE S DUSOU
Jedno želanie sa splnilo
2 1. júl 1988. Prekrásny deň - môj d eň .
Dnes budem opäť spievať v mojej milovanej
Barcelone.
To, čo som prežil, bolo ako nočná mora.
Už ni eko ľko t ýždňov sa však opäť cítim
nevýslovne uvoľn e n ý, veselý a úplne bezstarostný. Spokojný a plný optimizmu.
Je to iba rok, keď sa zača l o najstrašnejšie
obdobie môjho života. Teraz sa mi to všetko
-choroba, dlhé mesiace liečenia - zdá by ť tak
n e konečne vzdialené! Prekonal som to,
žijem. Ale čo je ešte nádhernejšie - opäť
môžem spievať. Znova som stopercentne sám
sebou. Môj d eň . Deň, na ktorý som sa tešil
tak, ako na nič iné. De ň , k eď by som chce l
spievať krajšie ako kedykoľvek predtým.
Deň , keď chcem opernému svetu povedať:
"Pozrite sa, vrátil som sa, som zasa medzi
vami žijúcim i."
To, čo naozaj cítim, nedokážem vôbec
vys l oviť, lebo moja novozískaná rado sť zo
života sa nedá popísať. Najradšej by om celý
deň skákal ako pojašený, nahlas kri čal o svojom šťastí a ďakova l všetkým, ale hlavne
vede, lekárom , mojej rodine a - Bohu. Lebo
tortúra, ktorou som prešiel a počas ktorej je
neko n ečne veľa čas u prem ýš ľať, ma priviedli
k tomu, že moja predstava o Bohu sa stala
rozmernejšou a k svojej viere som sa priblížil
ešte viac. Pochopil som, že viera, ak nevychádza z vlastného presvedče nia , nie je ni č
hodná. Nie až keď hrm í, si treba spom e núť na
svätú Barboru ...
Dnes je ale deň , kedy by som chcel
poďakovať predovšetkým tým l'uďom , ktorí
mi tak ve ľmi pomohl i. Tým chcem prostredníctvom svojho hlasu vyjadriť svoje pocity.
Velk(l úlohu tu prirodzene zohráva i skutočnosť, že dnešným benefi čný m koncertom
môžctm o pomôcť 1 predovšetkým kl inike, v
ktorej som bol tak dlho liečený. A prirodzene
dobré je aj to, že tento koncert je súčasťou
osláv stého výročia svetovej výstavy v
Barcelone. Ale, pravdu povediac, ni č ma
nemot ivuje nato ľko, ako fak t, že môžem
ľuďom povedať:

"Ďakujem vám všetkým za vašu veľkú
podporu, ktorú ste mi prejavovali v posledných mesiacoch a za priazeň, ktorou ste ma
obdarovali. Spievať pre vás, pre každého z
vás, to je moja vďaka".
·
Prem ýš ľam , ako to bude, k eď dnes večer
vstúpim na· javisko "Are de Tri omľ '. Istý
priateľ mi pred pár dňami zo žartu porad il ,
aby som zobral poriadne silný ukľudňujúci
prostriedok . Ja som mu na to odpovedal:
"Dobre. Ale musíš byť taký láskavý, že ma v
šatni zobudíš, keď budú diváci preč."
Áno, trochu sa bojím, že ma v tento môj
ve ľk ý deň premôžu emócie. Nie, že by bolo
hanbou prejav iť city, ale preto, že by to
mohlo ovp l yv n iť môj výkon. Nemôžem sa
tam predsa post av iť a ľuďom po vedať:
"Tisfceraká vďaka , že ste prišli. Verte mi ,
dojímate ma k slzám, ale strašne ma to mrzí,
som natoľko vzrušený, že bohuži a ľ nemôžem
zaspi e vať ani jeden tón - a preto musím

stvo, ~c v nás driem u alebo sú skryté také
schopnosti, ktoré treba len objav i ť a pre budiť.
A ni ečo také, čo by ma dokázalo napl niť - v
tom som si bol istý - by som v sebe našiel.
Urč it e nie v takej miere ako spievanie, ale
predsa by to bola nejaká čin nosť, pri ktorej
by som mohol byť š ťas tný , pri ktorej by som
sa ako osoba mohol realizovať.
Najviac ma trýznila otázka, či ešte mám
hlas, alebo nie. Už zač iatkom marca 1988,
teda omnoho skôr, ako mi lekári dali zelenú
na skúšky, skúšal som tam , kde asi spieva
každý - vo vani. Zatvoril som sa do kúpeľne ,
najprv som to skúšal s hlasovými cvičeniami
a potom to boli úryv ky z Manon
Lcscautovcj. Deň predtým som totiž dostal
od gramofónovej firm y magnetofónovú
kazetu s nahrávkou tejto Pucciniho opery s
Kiri Te Kanawa pod vedením Riccarda
Chaill yho z mája 1987. Cviči l som teda
presne tak , ako som to robieval ako študent spieva l som paralelne so zvukovým záznamom. Voľakedy mi k tomu slúžili platne
mojich velkých vzorov, dnes sú to už moje
vlastné nahnívky. Je to pre mň a ni ečo ako
vankúšik, o ktorý sa môžem opr ieť, a tak sa
otestoval'.
V aňový test nedopadol zle, nalad il ma
celkom optimisticky. Kto z toho ale nemal
radosť, bol profesor Cyril Rozman, šéf hematologického oddelenia v Hospital Clinico.
K ccľ sa dozvedel o mojich speváckych cv i če
niach , odporú čal mi, aby som ich predbežne
vynechal a bol láskavo trpezlivejší. Veď on i
mi povedia, keď nadíde správ ny čas.
No, a k eď mi to dovolili , bolo to samozrejme spojené s obmedzeniami. Mal som zač ať
opat rne, hlavne pomaly a ni č nepre h áňať. S
ve ľk ý m napät ím som oč akáva l moju prvú
konzultáciu u Dr. Heinza Klirstena vo
Viedni . Klirstcn je medzinárodne uznávaná
kapacita v laryngológii . U neho si podávajú
kľu č ky takmer všetci svetoví operní speváci.
Poznám ho už veľa rokov, a z toho vyplýva
aj moja velká dôvera v jeho lekárske umenie
a vedomosti. Niekoľkokrát mi tiež telefonova l, keď som bol v Seatle.
Všetci sme sa toti ž opodstatnene obávali,
č i chemoterapia a ožarovanie nezanechali
stopy na mojom hl asovom aparáte. Ale
všetko bolo v poriadku, ba dokonca doktor
Ki.irstcn bol mojím stavom dos ť prekvapený.
Napriek tom u mi radil, aby som bol ostražitý
a zač ín a l len malými hlasovými cv i čen i ami.
Ráno pol hodinu a v eče r pol hodinu. Sám
som sa sprevádzal na klavíri a postupne sofn
zača l pracovať na repertoári , ktorý som
považoval za vhodný pre moje prvé vystúpenie.
Pred niekoľký m i dň ami prišiel do

od ísť".

Nie, to sa nesmie stať. Človek Carreras
mu sí u s túpiť umelcovi Carrerasovi, inak je to
fiasko.
V tomto okamihu však netuším , aké je to
ťažké, by ť o nieko ľko hodín profesionálne
chladným. Zat iaľ to bol však len jeden z teoretických problémov, na ktorý som v tento
deň musel mysl ieť. Ó Bože, s akou triaškou
som oča k áva l c h víľu , keď sa vrátim na
javisko.
Musím sa čestne pri zn ať, že spoč i at ku
moj ím jediným c i e ľom bolo - prež iť. Ale to
už asi bude v ľudskej prirodzenosti , že čl ovek
nikdy nie je spokojný s tým, čo dosiahne.
Koncom mája 1988, keď mi lekári zastavi li
krvné transfú zie a vysadili mi všetky lieky,
pri prepúšťan í mi povedali :
"Teraz môžeš robiť všetko, už si v poriadku ."
Bol som prešťastn ý, hoci som dobre vedel ,
že som len vy liečen ý. Teraz sa musím
presvedč iť , č i som schopný spievať. Jedno
bolo však isté- v i esť normálny, zdravý život
a n e môcť s pi eva ť, by pre mňa znamenalo
strašnú stratu .
Na strane druhej - pri všetkej tragike - bol
som skalopevne presved čený, že ani v
takomto prípade nesmiem zú fať. Verím totiž,
že každý z nás vlastní také vnútorné bohat-

Pohoda v domácom prostredL

Prvé vystúpenie po chorobe 21. júl I 988

Barcelony môj klavirista Vincenzo Scalera.
Denne sme pracovali na programe pre
dnešný koncert, no nikdy nie príliš veľa, ale
ani nie primálo. Som spokojný a cítim sa ako
voľaked y pred koncertom alebo pred operným predstavením: som nervózny.
My, speváci sme, ž iaľ, záv islí nielen od
miery svojho talentu, muzikality, ale aj od
prírody. Vždy a stále myslíme na tú rozhodujúcu otázk u: sú naše hlasivky, týchto pár
pratenkých centimetrov, od ktorých všetko
závisí, dnes v poriadku? Tieto vysokocitl ivé
väzy môžu sa ve ľmi ľahk o podráždiť preťažc ním , namáhaním, infekciami, cudzorodými látkami každého druhu.
Táto obava nás prenasleduje neustále a
každý z nás s i už vypracoval svoju vlastnú
metódu, aby hneď po prebudení mohol
skon š tat ovať - ide to, alebo nejde.
Mne to dnes ide. Vyjdem na terasu nášho
domu v I'Ametlla del Vallés. V záhrade sa
zabávajú moje deti Alberto a Júlia s našimi
psamj. nemeckým ovčiakom Vascom a
setrom Higginsom. Ich mená si vybrali deti -.
Higgins je postava z televízneho seriálu
"Magnum". (0 ďal šom psom prírastku sa
zmienim neskôr.) Deti. Ten, kto nevie, ako
vyzerá život strcsovaného operného speváka,
to azda vôbec nepochopí, keď poviem:
"Až teraz viem, čo znamená byť otcom. Až
teraz som spozna l svoje deti."
Vždy som mal voč i deťom zlé svedomie.
Presnejšie povedané, vídal som ich vždy len
mimo rodin ného prostl;edia. V šatni niektorej
velkej opery, keď prišli na predstavenie, v
reštauráciách a na leti skách. Avšak veľmi
zriedka doma. Toto začnem teraz doh áňať.
Pravdou je, že už predtým sotn pokladal
Alberta a Júliu za perfektné deti , ale sotva
som vedel ni ečo o ich osobnosti a prakticky
nič o ich každodenných radostiach a starostiach. Alberto má teraz pätn ásť a ja som si
vlastne ani neuvedomil , že už nie je d i eťa , že
už je mládencom, ktorý rozmýšľa a koná tak
trochu ako dospelý. Pomaly s ním možno
h ovo riť takmer o všetkom. Ale čo sa mi na
ňom najviac páči, je jeho iskrivý humor.
Mimori adne zbož ňujem ľudí so zmyslom pre
humor a preto sa nimi rád obklopujem. A že
aj môj syn má humor, to ma prirodzene teší
dvojnásobne.
Do J úlie som bol síce už oddávna beznádej ne zamilovaný, ale po týchto ni eko ľkých
spo l očne strávených mesiacoch viem s
koneč nou p latno s ťou , že je to najzlatejšie a
najmilšie dievčatko na svete. Tuším by som
bol schopný urobiť všetko, o čo by ma bola
požiadala. Musím sa pr iznať, celkom som jej

podľahol ,

soni ňou úplne posadnutý~:
'
Deti mojou chorobou ve ľmi trpeli, hoci
neboli o všetkom informované. Moja žena
Mercedes to zariadila ideálne, presne vedela,
čo det'om možno poved ať. Vysvetlila im síce
vážnosť situácie, ale n ič nedramatizovala a
nedovolila prcpuknúť žiadnym prejavom
pre hnan ~j sentimentality.
Deťom sa síce hovorilo, že jedného dňa
bude zas všetko v poriadku, no predsa sa ich
muselo bolestne dot ýkať to več n é vypytovanie sa spolužiakov v škole, ako sa otec má,
kde práve je, kedy zas príde...
Odkedy som doma, môj vzťah k deťom je
zo dňa na d eň krajší a hlbší.
Keď som po dlhom ča se opäť hral s
Albertom po prvýkrát pár minút tenis, bol to
pre neho mimoriadny darček. Všimol som si
aj to, že ma obdivuje, že v mnohých veciach
chce b y ť ako ja.
Buďm e úprim ní: ktorý otec by si to u svojich detí neželal? Som z toho š ťas tný a smutný sú časne, lebo pomal y zač ínam chápať, o
čo všetko som bol ja i moje deti v posledných rokoch ukrátení.
Včera 20. júla sme slávi li Júliine desiate
narodeniny. Dostala fotokameru a ja som sa
stal najžiadanejším objektom; pri skúške na
dnešný koncert ma fotografovala zo všetkých
strán. Skoda, že sa mi z organi začných
dôvodov nemohlo sp l niť želanie, aby sa koncert konal práve 20. júla. Takže to bude
vlastne oneskorený d arček k narodeninám
mojej dcérky.
Prechádzam sa záhradou a teším sa - ako
sa mi to v poslednom období č asto stáva - z
najbanálnejších vecí a zo zdanlivo bezvýznamných všedností. Pozorujem vtákov,' nadchý ňam sa pestrými motý ľmi , úžasnou vegetáciou vôkol mňa, prekrásnymi kaktusmi,
ktoré obklopujú časť domu. Vstrebávam každučký šum. Len teraz som sa naučil vychutn ávať a reg i st rovať všetko s intenzitou, dos iaľ
nepoznanou. Chrobáka, ktorý mi lezie po
nohe, by som predtým odohnal šmahom
ruky. Teraz dlhý čas pozorujem zv ieratko
ako si hľadá cestu, znehybn ie sťaby
rozm ýš ľa l o , mení smer a zrazu odletí.
Vraví sa, že čím sú ľudi a starší, tým viac a
väčšmi sa otvára ich srdce kráse, zázrakom a
tajomstvám prírody. Ak toto tvrdenie naozaj
platí, tak ja som teraz starý ako Matuzalem ...
Pred pár dňami mal som pekný sen.
Opieral som sa o zábradlie na jednej
obrovskej lodi, na šírom mori a pozorova l
som rýchlo sa meniace podoby vychádzajúceho slnka. Ved ľa mňa stál môj brat
Alberto a rozprával mi nejaký príbeh, ktorý

OPERA
žiaľ neviem zreprod uk ovať. Ako to už pri
snoch býva, musel to byť sen veľmi komický,
pretoLe som sa smia l. až mi slzy tiekli - a
zobudil som sa. Raz som o tomto sne ro<:prával pri večeri, ale len preto, že ma zobudil
vlastný smiech. A tu jeden náš známy, f:matieký vyk l adač snov, zača l mi ho vysvetľovať:
Sny s ľoďami sú obzvláš ť pozitívne. ak sa
plavia cez more k novému pobrežiu. ie
nadarmo č ínska kniha Múdrosti "1 Ging"
hovorí, že je "dobré prejsť veľkú vodu". A
ešte k tomu pri východe slnka. Vtedy
môžeme čakať najsi lnejší účinok, "č inorodé
ráno".
Nemám potuchy, čo by to mohlo znamenať, ale výklad sa mi páčil. A tak som tento
sen pokladal za symbol zač iatku môjho
nového života.
Koncert dnes večer bude môj druhý debut,
to mi je jasné. Cítim, že bude omnoho,
omnoho vzrušujúcejší ako ten prvý, omnoho
dôle7itejší.
Sadnem si do auta a idem sám tých štyridsa ť kilometrov od nášho domu do Barcelony.
Mimochodom, jazda autom patrí k mojim
veľkým Vášniam, a čo sa tohoto týka, splnil
by som si tie najblázn ivejšie želania.
Nakoniec však všetky moje autá stáli väč š i
nou v garáži, veď som si ich nemohol brať do
celého sveta ...
Pred vystúpením som ·vždy na mieste už
dlho pred zač i a tk om . Tentoraz som ale
vpadol rovno do obrovského virvaru.
Návštevníci už prúdia celé hodiny, polícia
riadi dávno premávku v okolit ých uliciach.
Len s námahou dokážem u šoférovať svoje
auto v hú fe ľud í cez uzav reté ulice. Ktosi ma
upozorní na transparent pripevnený na jednom dome, na ktorom bolo v katalánskom
ja<:yku napísané:
"Josep, sme šťastn í, že si opäť tu''.
Jeden z technikov mi oznamuje, že
niekoľko ~to di vákov čaká v pálivej horú čave
na koncert už od popoludnia a obsadilo si
najlepšie miesta na státie. Sú vybavení
sl nečníkmi , priniesli si aj nápoje a jedenie.
Už včera veče r pri skúšaní mikrofónov
som zaspieval pár taktov a prítomní ohromne
tlieskali. To sa tu objavilo niekoľko tuctov
prívržencov. eviem od ki a ľ, ale fanúšikovia
sa vždy všetko dozvedia. A tak sa roznieslo,
Lc sa pripravlljc ,.generálna skúška'' .. <ľellí
mela sa našťastie udržala v patri č n ýc h medziach a ja som sa mohol pokojne pohy bovať
na tvári miesta.
Usporiadatelia, výbor pre oslavy storoč nice svetovej výstavy si sk utočne dali
veľkú
námahu. Priestor za Vít'azným
oblúkom bol úp lne uzavretý a oddelený
priečk ami z dosák. Pod obrovským oblúkom,
ktorý bol postavený v roku 1888 ako vstup
do areálu výstaviska, postavili v celej šírke
velké jávisko dosahujúce výšku dobrých
dvoch metrov, čím dosiahli aj z ve ľk ej diaľky
relatívne dobrú v idit c ľno st'. Krídlo umiestnené v prostriedku pôsobilo celkom stratene.
Vľavo a vpravo, ale aj na Paseo Lluis
Companys, boli veže s reproduktormi.
Okrem toho boli v parku nainštalované štyri
obrovské obrazovky, tzv. eidoforové (ve ľko
projekč né) steny. Takto aj tí, ktorí stáli
dobrých tristo metrov od Víťaz n ého oblúka,
mohli lepšie a detailnejšie s ledovať dianie na
jasne osvetlenom javisku.
Pred javiskom
bolo rozostavených
niekoľk o tisíc stoli č i ek. To boli platené miesta pre sponzorov a tých návštevníkov, ktorí
chceli svojím vstupným po dporiť moju nadáci u pre leukémiu (o ktorej budem roz právať
neskôr). Bol tu tiež rad "Zero", prvý. Každý
kto tu sedel, venoval 250 000 pesiet.
Za posledným radom bola umiestnená
malá bariéra, za ňou zač ínali miesta grútis, na
státie. Poč íta li sme maximálne s 30 000
návštevníkmi.
Avšak už teraz, viac ako dve hodiny pred
začia tkom koncertu , hl ási polícia, že príde
oveľa viac ľudí, viac, ako by sa nám čo len
prisnilo. Paseo Lluis Companys je absolútne
preplnený a zo všetkých čas tí mesta neustávajú prúdy ľudí- smer V íťaz n ý oblúk.
Napätie sa zvyšuje. Pred provizórnou
šatňou sa medzitým sústredili mnohí priatelia
a známi , chceli mi zaže l ať pre dnešný večer
všetko dobré - a ja som bol z toho ve ľmi
šťastný. ZrazÚ sa objavi l môj kolega a priateľ
Jaime Aragal l. prišla Agnes Baltsa a
samozrejme Montserrat Caballé. Už dávno
mala podpísanú zmluvu na dnešný večer v
Madride. Ona však poprosila u spor i adateľov
o porozumenie - chcela byť bez pod mi en eč ne
pri mne, k eď slávim svoj návrat na javisko ...
Preklad - mjk Na budúce: Pred vypuknutím leukémie.
© Kindler Verlag, GmbH,
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nred rokom, po návšteve predstavení
newyorskej Metropolitan Opery, som
napísal: "V MET treba sediel, spoznal naživo jej organizmus a troška pozabudnúl na
ilúzie. Ilúzie o vrcholnej, či dokonalej
scéne. Takej dnes niet. .."
Po nedáv nej, decembrovej ceste do jedenapolmil iónovej metropoly Lombardie sa
mi žiada toto konštatovanie vzti a hnuť i na
Mekku talianskych operných domov,
Teatro alla Scala. Slávne mi lánske divadlo
s 2 1 5-roč nou históri ou, pamätník mnohých
svetových premiér (okrem iných diel
Ross in iho,
Don izettiho,
Bell ini ho,
Verdiho), svedok objavných debutov a
obrovských triumfov, sa skut oč n e má čím
pýš i ť .
a jeho doskách stáli primadony
rôznych generácií od Giuditty a Gi ulic
Grissi, Giuditty Pasty a Giuseppiny
Streponi, cez Mariu Call as a Rcnatu
Tebaldi , až po dnešné hviezdy a hv iezdi č k y. Dirigova l v ňom Toscanini a De
Sabata, Karajan a Bernstein, Abbado a
Muti. Skrátka, má skvostné dej iny, závideni ahodné a právom fe tišizované meno.

r

, Ja dnes vnímam Teatro alla Scala ako
jedno z vysoko kvalitných operných
divadiel sveta. Je ich päť, desai, viac ... ? V
. Mi láne prísne dodržiavajú blokový systém
prevádzky, takže zriedka sa stretnú v repertoári dva titu ly s účasne. Zo zaujímavých
diel je v sezóne 1993/94 na pláne - po
otváracej Vestá lkc Gaspara SpontinihoProkofievov Ohni vý anjel. Pucciniho
LaMov i čka,
Rossiniho Maomctto ll,
Straussova Elektra. Najviac inscenácií
diri guje hudobný riadi t e ľ Riccardo Muti,
zatia ľ čo umelecký riadite ľ telesa, známy
rossiniovský znalec Alberto Zedda. sa za
dirigent ským pultom neobjaví. Na programe je tiež viacero baletných projektov a
koncertov.
Ak si za isté. kritérium úrov ne di vadla
(pr ipú š ťam , že trocha snobské) zvolím
schopn osť vedenia angažovať trojicu ex tratriednych tenoristov Pavarotti-DomingoCarreras, , ak Mil á n ča n ia , na rozd iel od
Viedne č i New Yorku, neuvidia ani jedného
z nich. V La Scale počas jednej sezóny

v deň predstaveni a, za ove l'a prij ate ľnej š iu
sumu. S trá vi ť večer v kruhu povestných
.,loggionistov", od reakcií ktorých závisí
neraz úspech č i prepadnutie inscenácie, má
tiež svoje čaro. Akust ika na galériách je
bezchybná, vý hľad na javi sko, i bez ďa l e ko 
hľadu , dobrý. Druhý, resp. tretí rad nic sú
čís l ova n é, takže pri
pocite únavy je
možnosť sadnúť si, avšak už bez vizuálneho
zážitku .
Teraz však k predstaveniu. Otváracou
premiérou sezóny bola u nás. neznáma
opera Gaspare Spontiniho La Vestale. V
letopisoch Scaly je zapísaná obzv l ášť
výrazne naštudovaním roku 1954 s Mariou
Call as a Francom Corellim v hlavných
postavách. Dielo, ktoré bolo po prvýkrát
uvedené roku 1807 v Paríž i a dodnes patrí
medzi repertoárové rarity, je obchádzané
neprávom. Spontini bol síce rovesníkom
Rossiniho a Meyerbeera, no svoj vrcholný
hudobnodramatický opus, Vestálku, skomponoval ešte pred prvými úspešnými operami svojich súputnikov, približne v čase

[~p~mtin~ho Ve~tál~~ otvorila ~ezónu 1993/94 J
",

MODLA ZV ANA SCALA
Nuž a La Scala dnes? Hrdá, na taliansku
mental itu netypicky odmeraná, žije - to je
prosím môj dojem z prvého kontaktu - tak
trocha zo !.vojcj unikátnej minulosti.
Úzkostlivo si stráži všetko, čo je spiité s
tradíciou: divadelné múzeum so zakonzervovanými dokumcnta'mi zlatej éry , termín
otváracieho pred~t avcn i a ~ezóny (7. december), formát divadelného plagátu ... Čo je
zv láštne, okrem historickej budovy, po
celom Mil<íne o ex istenc ii Scaly niet ani
zmienk y. Márne som hľad al plagáty,
nenašiel som operný "shop", čo má viičš ina
ve ľk ýc h scén, ani interný bu lletin č i
č a sopi s, ba ani zdrap pap ier\\ s obsadcp iami
na n;tjbli žšíe dni. S~afa as i veľa rcl<lamy
nepotrebuje. Cíti sa byt' s i ~ná, neohrozená,
aj bez nej . Je tomu s kutoč n e tak?

Teatro alla Scala

uvedú as i taký počet predstavení ako vo
Viedenskej štátnej opere, alebo v MET za
tri mesiace. Pravda, v týchto domoch
nejestvuje "staggionový" princíp prevádzky. Vstupné do Scaly je doStupné iba
pre mimoriadne solventného našinca (na
prfzemic asi 5 tisíc korú'n), pre potenc iálnych záujemcov o návštevu divadla dávam
do pozornosti mož n os ť kúpy lístka na státie,

Karen Huffstodt ako Jtília a Denyce Graves v Spontiniho La Vestate na scéne milanskej La Scaly
Snímka archív autora

prvej verzie Beethovenovho Fidelia. Jeho
rukopis nadväzuje predovšetkým na gluckovskú reformu, no tiež kladie základný
pilier pre typ francúzskej "grand opery",
ktorý dovfšil Meyerbeer. V Spontiniho partitúre ešte cítiť dozvuky barokového pátosu,
ale už i rossiniovské crescendá a beethovenovskú dramatickú energiu. ájdcmc v
nej ve ľké uzavreté čís)a. prepojené orchestrálnym rec itatívom, rozsiahle zborové
a baletné plochy. Sólistické party, najmii ti tulná sopránová rola, sú n ároč n é a e fektné,
nic však v zmys le v irtuóz n ~ryo ozdobného
spevu.
Čerstvú milánsku premiéru naštudoval •
Riccardo Muti v plnom súlade so zákl adnými atribútmi predlohy. Jeho koncepcia
pod č iarkl a plynul ý a e legantný ťa h partitúry, mala vybalansovanú noblesu s
barokovým poriadkom a vzrustvym
elánom. Príjemne ma prekvapil orchester
La Scaly, najmä plasti ckosťou zvuku , jemnými nuansami a emocionalitou prejavu.
Podobná cha rakteristik a platí i pre zbor.
Muti, ako zarytý ochranca pôvodných verzií die l a ne pr iateľ škrt ov, otvoril všetky
baletné č ís l a, čo vo finále l . a 3. dejstva
pôsobilo trocha zdfhavo.
Rež isérka Liliana Cavani rozohrala operu
v duchu klasického výpravného divadla. V
scénickom náv rhu Margherity Palli dominovala rea li stickosť ex teriérov starého Ríma
a iluzívne vykreslenie prostredia kňa ži ek
bohyne Vesty, strážkyne domáceho kozubu
a štátnej jednoty. Dôraz na monum e ntá lnos ť
aranžmán a t radičné veden ie postáv vcelku
ladi li s duchom predlohy.
Sólistické obsadenie v navštívenom predstavení (4. repríza) sa v hlavných úlohách
krylo s premiérou. Neboli v ňom síce mená
známych hviezd, išlo však o solídny a
vyrovnaný kolektív. Karen Huffstodt (Júlia)
preukázala možnost i ve ľkéh o, rezo n anč
ného materiálu, schopného dosiahn uť
znač nú dramatickú gradáciu, ale i intímnu,
lyrickú polohu. Urč it é problémy techn ického rázu sa objavili pri súvi slom spievaní
v nepríjemnej vysokej polohe. Mladá če r
nošská mezzosopranistka Denyce Graves
(H lavná vestálka) zaujala obsažným,
pomerne dramatickým tónom i zmys lom
pre štýl. Anthony Michaels-Moore ako
barytónový Licinius (na štyroch dostupných
gramonahrávkach spievaJU tento part
tenoristi) zvládol svoju úlohu bez peč n e, s
príjemnou farbo u hl asu a int e rpre tač n o u
noblesou. Za zmienku stojí i sonórny bas
Dimitri Kavrakosa (veľkňaz), zati aľ čo
tenorista Luca Lombarda ako Cinna bol
bezvýrazný.
Čo dodať na záver? La Scala je stále pojmom a punc jej mena je večný. Aj keď dnes
ide zavše iba o odlesk niekdajšej slávy. Ale
ruku na srdce: je tomu v ostatných svetových divadlách inak?
PAVELUNGER

l l
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SERVISHŽ

MedZinárodná s-p evácka súťaž
M. Schneidra-Trnavského v Trnave
(24. - 28. máj 1994)
Podmienky sútaže

prihlúit speváci narodení v rokoch

l . Na s\ltati sa môžu z\lčastnit mladi
•Peváci vo veku od 17 do 32 rokov, tj. narodení v rokoch 1962-1977. Poslaním sclfaf.e je
vyblad4vanie mladých talentovaných interpretov koncertn6ho vokálneho umenia, podnecovanie ich ďallieho umeleck6ho rastu,
propagácia koncertnej vokálnej tvorby s
akcentom na tvorlru MikuWa ScbneidraTmavsk6ho, výber clčastnfkov na ďallie
medzirWodné spevácke a\ltaže.
2. Záujemcovia vyplnia i~Kentl prihWku a
prilotia k nej llstrižok po!tovej poukM.ky,
ktorou zaplatili vlo!n6. Vlo!n6 pre dčast
nfkov zo Slovenskej republiky, CR,
Bulharska, Ruska, Polska, Rumunska.
Ukrajiny a zo t.emf s nekonvertibilnou menou
je 300,- Sk. Vlo!n6 pre ostatných
zahraničných óčastnfkov póblúených do I.
kategórie je 100,- DM; pre zahraničných
dčastnfkov prihlásených do II. kategórie je
ISO,- DM. Vyplnená prihlá§ku s dokladmi o
zaplatení treba poslat doporučene na adresu:
Sekretariát Speváckej sútaže Mikulála
Schneidra-Tmavsk6ho, Mestský clrad
spoločenský úsek, Hlavú l, Trnava 917 Ol
(telefón 08051249 25 alebo 0805!224 85 kl.
245, fax 08051220 41). Vlo!n6 treba poukázal
na číslo \lčtu 26925-212ftl200 VÚB Trnava.
Tennfn uzivierky je 15. aprťla 1994.
3. Slifaž sa uskutoční v dvoch kategóJUch:
I, kategória ro! dve koli, sdfalný repertoú'
je menej IWočný. Do tejto kategórie sa môžu

tm.

tm-

II. kalegória ro! dve kol'. sl1fažný repertoár
je IWočnejlí. Do tejto kalegórie sa mMu

prihlúit apeváci narodení v rokoch 1962-

tm.

4. Repertoár
L kategória
l. kolo
a) fudová plele6 v llprave Jk.ladatefa (podfa
vlastného výberu)
b) umel' pieseň z obdobia predklasick6ho
alebo klasictibo
d) povlnú pieseň Mlku141a SclmeldraTmavsk&o
soprán - Vt4čik v zime
mezzosoprán a alt - Šuhaju, luhaju.
tenor - Povedz mi dievčatko
barytón a bas - IuMk
2. kolo
a) umelá pleseň z obdobia romantizmu
b) povinná pieseň Mlkul& SchneidraTmavak6ho
soprán - V ndom dvore na javore
mezzosoprán a alt - Sokol.fčku, sokol
tenor - Keby som bol ytjčkom '
barytón a bes - Sedíme tu smutnf
c) ária z tvorby lubovol'ného skladatefa
d) umel4 pieseň skladatefa 20. storočia z
~iny sófažiaceho
II. kategória
l. kolo
a) umelá pieseň z tvorby slovanských Jk.ladatefov (napr. Bella, Cikker, Cajkovakij,
Dvofák, Olinka, Moniuuko, Moyzes,

8. február

SF Bratislava, MoyzeM>va slell C. Debussy
( 19 .30)

NS Bratislava Wright, Forrest: Grandhotel
( 19.00)

ŠD Košice G. Puccini: Madame Buucrfly ( 19.00)
DJZ Prešov Prehliadka k 50. vý roč iu DJZ - Ergo
kladivko...! ( 10.00)
9. február
SND Bratislava P. l. CajJ..ovskij: Luskáčik

·KDE

( 11.00)

SF Bratislava M. de Falla. E. Lalo, M. Ravel;

Smetana, Suchoň a p.)
b) povi.nnA pieseň Mlkul& ScbneidraTmavsk6ho:
soprm - Nad kolískou
tneZZOIOpl'6n a alt - Nesadaj sl4viček
tenor - Oualar
barytón a bes - Ked' na deň zvoniť mali
c) dve piesne skladatera 20. storočia
d) úia z opery resp. oratória (17. alebo 18.
storočie)

IO. Pre 13. ročník Speváckej sútaže
Mikul& Schneidra-Trnavského só určené
tieto ceny:
I. kategória: l. cena - lO 000,- Sk
2. cena - 8 000,- Sk
3. cena - 6 000,- Sk
Il. kategória: l . cena • 20 000,- Sk
2. cena- 16 000,· Sk
3. cena - 12 000,- Sk

5. Poradie sáfažnýcb skladieb si v kaf.dom.
kole určí kandid4t 114m.

ll. V oboch kategóriách budú osobitne
hodnotení m uli a ženy.
Okrem toho budó udelené osobitné ceny,
ktor6 budú omámené pred začatím sútaže.
Porota má právo ceny zlličiť a rozdeliť ich
rovnakým dielom alebo niektoní z cien
neudelit. Rozhodnutie poroty je konečné.
Zloženie poroty bude oznámené pred
otvorením sútaže.

6. Transponovanie 4rif je neprípustné.
Piesne mo!Do interpretovať len podfa tlačou

12. Sekretariát sófaže hradí sótažiacim a
ich korepetítorom náklady na ubytovanie a
stravné počas zotrvania v súfaži.

vydaných 1118terUlov pre prúlu!ný hlasový
Piesne
Miku1áJa
SchneidraTmavsk6bo molno transponovať len pre
hlbok6 hlasové odbory, podfa tlačou
vydan6bo origin4lu.

. 13. S\ltaž je neanonymná a verejni. Ale
súfažiaci nemá vlastného korepetítora, na
písomné požiadanie mu sekretariát zabezpečí
klavírny sprievod.

2. kolo
a) pies6ový cyklus, resp. výber piesní
(najmenej 4 piesne) z tvorby jedn6bo skla-

dllela
b) úia z opery, resp. oratória podfa vlastn&<> výberu.

odbor.

7. S6fažiaci nesmie v žiadnom kole opakovať sktadbu. ktorá u! v sl1tati predniesol.

8. Slitaf:ný repertOár musí byt predneaený v
origin6li.

14. Slávnostné vyhlásenie výsledkov
sútaže a odovzdávanie cien sa uskutoční na
záverečnom koncerte víťazov . Program koncertu zostaví porota.

15. Súťažiaci sl1h.lasia s verejnou nahrávkou rozhlasu a televízie bez nároku na honorár.

9. Spiev~ ~je podmienkou.

'

JOSE CARRERAS
OPÄŤ NA SLOVENSKU!

Kde?

( 19.30)

P. Šaray, l. Kirilová, dir. O. Lenárd
ŠD Košice Od srdca k srdcu - koncen vďaky
( 16.00)

2. február
SND Bratislava P. l. Cajkovskij: Lus káčik
( l l.OO)
NS Bratislava Wright. Forre't: Grandhotel
( 19.00)

ŠD Košice-Trnava G. Rossini : Barbier zo Sevi lly
( 19.00)

3. február
SND Bratislava Ch. Gounod: Faust a Margaréta
( 19.00)

SF Bratislava F. Schubert , A. Bruckner; SF, dir.
A. Ceccato ( 19.30)
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii
(19.00)

ŠD Košice-Trnava G. Rossini: Barbier zo Sev illy
( 19.00)

ŠF KošiceM. Moyzes, W. A. Mozart, H. Berl ioz;
ŠF. J. Šarišský, viola, dir. L. Svárovský ( 19 .00)
ŠKO Žilina Večer americkej hudby ( 19 .00)
SKO, J. Lup táčik, klarinet, dir. Jooyong AHN,
USA
4. február

SND Bratislava G. Bit.et: Cannen ( 19.00)
SF Bratislava Program ako 3. 2. ( 19.30 )
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii
( 19.00)

DJZ Prešov Prehliadka inscenácií k 50.
DJZ a skle ma ľované ( 10.00)
Offenbach a lf druhf ( 19 .OO)

výroč iu

5. február

SND Bratislava G. Verdi: Nabucco ( 19 .00)
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia ( 19 .00)
6. február

NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia (1 9 .00)
ŠK Košice M. Koffnek: Ako išlo vajec na vandrovku ( 14.30)
7 . február

NS Bratislava Wright, Forrest: Grandhotel

DJZ Prešov Prehliadka k 50. vý roč iu DJZ - J.
Strauss: Cigánska láska ( 19.00)
IO. február
SND Bratislava G. Verdi: Maškarný bál ( 19 .00)
NS Bratislava W. Russcll : Pokrvní bratia ( 19 .00)
ŠD Košice Varga, Hammel: Cyrano z predmestia
( 10.00, 19 .00)

ŠF Košice P. Hindemith, S. ·Rachmani nov, L. v.
Beethoven; J. B. Hupmann, klavír (Fran.) dir. B.
Režucha
ŠKO Žilina Koncert poslucháčov Konzervatória a
VŠMU dir. E. Wendler, SRN () 9 .00)
ll. február
SND Bratislava C. Monteverdi: Korunovácia
Poppey ( 19 .00)
NS Bratislava W. Russell : Pokrvní bratia (1 9.00)
ŠD Košice Varga, Hammel: Cyrano z predmestia
( 10 .00, 19.00)
12. február

SND Bratislava J. Strauss: Netopier ( 19 .00)
NS Bratislava W. Russell : Pokrvní bratia ( 19.00)
ŠD Košice Varga, Hammel: Cyrano z prcdm~st ia
( 18.00)
13. február

Mirbachov palác, Bratislava Koncen SSSk pri
SHÚ; Frešo, Krajčí, Koi'ínck, Bagin. Koloubek,
D. Domanský; P. Hanzel, V. Kellyová, V.
Konče r , Buranovský, Kvarteto SND ( 10 .30)
ŠD Košice, Štúdio Smer J. Hatrfk : Rozprávka o
Marku !Ke ( 14.30)
15. február

SND Bratislava G. Verdi : Sila osudu ( 19.00)
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii
( 19.00)

.

na stránkach
dvojtýždenníka
HUDOBNÝ ŽIVOT
Slávny tenorista rozpráva o svojom živote, stretnutiach s najvýznamnej~ími
osobnosťami svetovej hudby, ale aj o
svojej ťažkej chorobe a šťastnom návrate na dosky, ktoré znamenajú svet.
Pútavé čítanie na pokračovanie vám
ponúka dvojtýždenník
HUDOBNÝ ŽIVOT.
HUDOBNÝ ŽIVOT vám ponúka
infonnácie z hudobného života na
Slovensku i zo zahraničia.
Objednávka HUDOBNÉHO ŽIVOTA - vhodný darček
pre vaše deti, priateľov a známych.

- ---- - ------ - - ------- -- - - - --- - ----------- ---- --- -- --- - --- -~-- Objednávam si ..... ks

časopisu HUDOBNÝ ŽIVOT na adresu:

Mmo:

ŠD Košice, It Smer M. d. Falla, A. Chačaturi an:
Troj rohý klobúk, Maškaráda ( 19 .00)

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

16 . február

PSČ:

SND Bratislava G. Donizelli: Lucia di
Lammern1oor ( 19 .00)
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii

( 19.00)

( 19.00)

DJZ Prešov Prehliadka k 50. vý ročiu DJZ - J.
Strauss: Noc v Benátkach ( 19.00)

ŠD Košice, št. Smer S. Prokofiev, C. Dcbussy:
Peter a vlk, Skrinka h rač ie k ( l0.00)

Oátwn: ..................................................
ObjednMu polllitc na adresu: HUDOBNÝ
Ce~né predplatné 96 Sk, polrotné 48 Sk.

Podpis:·········································································

ZIVOT, Spitálska 35, 815 85 Bratislava
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