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Kyvadlo

č;~su

Vjanuári uplynul rok, čo sme sa stali
členmi OSN. Naša televízia pritliesla o
tom iba krátky šot, v rámci ktorého sa
na obrazovke objavilo OtlO slávtw
kyvadlo času, permatletltlle odmeriavajúce nehmatateľrtý, ale 11euveriteľ11e
pravidelný a rteomdlievajúci čas.
Takéto kyvadlá som videl vo Vatiká11e,
Leningrade a i., aby ľudstvu pripomínali večný záko1l pravdy, že zem je
guľatá... Kyvadlá naďalej odmeriavajú
čas a je len škoda, ·že 11evedia prehovoril' o udalostiach' času. V tejto
súvislosti ma fascinoval výrok istého
spisovateľa: "Kyvadlo časuje vychýle11é
na opačnú stranu. Namiesto času
pravdy, odmeriava čas strachu... "
Od januára do konca februára neuplynulo veľa času a našinec st naozaj
nemôže st'ažovat' na
nedostatok
udalostí. Počas tohto krátkeho obdobia
stali sme sa svedkami búrlivých a protichodných konfrolltáci(, z ktorých
obyčajný človek
m ôže byt' jedine
zmätený. Horšie je, že padali slová o
strachu, o ohrozen{ ľudskej existencie a
čo je azda rtajlwršie, spochy bt'íuje sa aj
zákofl pravdy. Konfrontačné ataky
naberali neuveriteľné tempo a preto je
obava mnohých ľudí opodstatnená, keď
z tohto závratného tempa kot~frontác#
majú pocit strachu.
Nedávno sme boli na margo níz keho
priemerného veku slovenského občana
informovaní o podozren(, že príčinou
tohto javu je okrem iného rýchlená
zelenina. Na tento zdatllivo banálrty
fakt, nad ktorým prechádzame s
ľahostajným
úsmevom, však vedci
poukazujú už dávno. Každý násilný
zásah do prírody, ktorý strtíca kritérium kvality a hodnoty a ktorý chce
urýchlil' aj jej zretlie, pri11áša v
konečnom dôsledku viac škody ako
úžitku. Tento jav, zalial síce vedecky
dokázaný tlie je, je skôr empiricky
dtený, možno ho však chápať aj ako
akési všeobecné podobenstvo. Neurýchfujeme dačo zbytočne, bez dôkladného uvažovania, premýšľania, a11alyzovania, vedeckého skúmatZia, bez
mož nosti opotZetlcie, bez vypočutia
iných odlišných názorov? Veď 11áš život
každoden11ý potrebuje čas svojho zrenia ako sof, 11aša spoločnosť potrebuje
čas vzdeláva11ia a dozrievania ľud
ských osob11ostí... Aj omyly sú stíčast'ou
zrenia a dozrieva11ia osobtwsti a
spoločnosti.
Kaž dá tlová udalost'
prináša so sebou aj nový hod11otový
význam pre jedi11ca i spoločnost: Čas
ukáza4 že aj taký konflikt, aký sa
odohráva
na
území Bos11y
a
Hercegoviny , je riešiteľný, keď dozrel
čas strachu pred jeho dôsledkami. Čas
zrejme ukáže aj pravdu ga bčíkovskej
kauzy, čas zrejme vykryštalizuje aj
naše vzt'ahy s národnými menšitmmi...
Ale aj čas a zrenie majú svojho nepriateľa. j e ním akýkoľvek radikalizmus. Na
radikalizmus sa vždy tvrdo doplácalo,
nikdy neprejavil blahodárnost' kyprej
úrodnej zeme, tlikdy tZeposkytol potrebný čas zretZiu zdravých a trvalých hodnôt. A, samozrejme, radikalizmus už
vôbec nesluší kultúre a umeniu...
Ak s me prijali Chartu OSN, žiada sa
osvojiť si aj jej pravidlá. Kyvadlo času,
svojimi fyzikálno-matematickými vlast•
nosťami, ale aj filozofickou obraznosťou, nám všetkým odmeriava rovnako presný a spravodlivý čas. A
naozaj, ak by sa ono matematicky
presne vyvážené kyvadlo času vychýlilo
na opačnú stranu, znamenalo by to, ž e
sa porušili zák011y prírody a spoločnos
ti, že namiesto z renia hodnôt, tlamiesto
času pravdy, začína odmeriavať čas
strachu. A ten tu už boL..
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LEKCIA?
HODENÁ RUKAVICA?
Koncert súboru Tragikomédia (18.
januára 1994 v Moyzesovej sieni) bol priam
ukážkovou hodinou talianskeho virtuózneho spevu, virntóznej hry na cink a perfektného continua. Bolo však na koncerte
toľko spevákov, koľkých by si umenie
Suzie de Blanc (Kanaďanka, žijúca v
Londýne) zaslúžilo? A koľko fioritúr a
pravých monteverdiovských ozdôb sme
poču li . A tie pasáž v rýchlom tempe v ter-
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CARO
SPEVU
VLADIMÍR RUSÓ
ciách, alebo sextách s cinkom! Koľká presnosť a súhra! Koncert bol aj exkluzívnou
hodinou pre všetkých, ktorí by chceli
vedieť, čo je to c ink. Na cink nehral totiž
nikto iný, ako cinkista č . l - Bruce Dickey,
Američan žijúci v Miláne a píšuci traktáty o
barokových ozdobách pre inštrumentalistov a pre spevákov. Kedysi, počas mojich
školských rokov mi ktosi tvrdil, že canzony
a sonáty pre cink boli predchodcami
husľových sonát. To sa mi nechcelo veriť akási zahnutá drevená trúba obtiahnutá
kožou - a husle? Bruce Dickey ma však
presvedčil (došlo k tomu až teraz!), v
úprave madrigalu Angelus ad p astores
od Ciprian a d e Rore (1515-1565) a v
Sonate seconda od G. B. Fontanu ( 15941665) s úplnou samozrejmosťou a
' ľahkosťou ukázal obrovskú dávku virtuozity a muzikality s perfektnou intonáciou

MARIÁN JURiK

...cink

• Snímky archív autora

Nevšednou importovanou hodnotou bol koncert, na ktorom sme boli svedkami
skvostnej interpretácie na dobových nástrojoch... (o. i.) chitarrone...
(n áročnos ť intonácie na cinku vie posítdi ť
iba ten, kto sa as poň raz pokúšal vylúdiť na
i1om aspo ň zopár tónov). Nečudo, že takmer všetci hrajúci cinkisti na svete sú jeho
žiakmi.
Vystúpenie súboru Tragikomédia bolo
lekciou aj pre hráčov continua (chitarrone,
archiliuto/ theobra) a baroková gitara vedúci súboru Stephen Stubbs (Am eričan
žijúci v Hamburgu), viola da gamba - Erin
Headley (Ame ričan žijúci v Londýne) a
organ - Klaus Eichhorn z Berlína.
Continuo
nebolo ukryté, stiahnuté
(orchestrálni dirigenti hovorievajú: continou má len farbiť!), ale akcentami, frázovaním, artikuláciou, ba aj dynamikoit
vyjadrovalo ducha skladieb majstrov
raného talianskeho baroka z prelomu 16. a
17. storočia. Stephen Stubbs sa sólovo prejavil v Toccata e hallo od J. H.
Kapsbergera (1 580-165 1), virtuóznej a
veľmi pôsobivej skladbe, v ktorej veľmi
ú činne rozdelil občasný sprievod gamby a
organu. S. Stubbs sa prejavil aj ako zname nitý s prevád zač v piesiíach s lutnovým
sprievodom. V skladbách Palestrinu,
Kapsbergera a ľarquinia Merula (1 5941665) na thcorbe a chitarrone vytvoril
jemný a uchu sladko lahodiaci podklad pre
speváč ku , ktorá na pozadí metricky presne
odmcriavaných harmónií - čo pripomínalo
čo s i ako večno s ť - mohla odvíjať celé svoje
ume nie. V Canzonette spirituale soyra
alla nanna obaja dosiahli najv äčšiu hlbku
tragédie a publikum priviedli takmer na
po kraj plaču . Sám Stubbs povedal, že chcú
publikum aj ro zos miať, aj rozp laka ť- preto
názov Tragikomédia:

Aj hra Erin Headley bola lekciou nielen
pre gambistov (koľkí že sú u nás?), ale aj pre
violončeli stov.
Sólovo
hrala
slávne
Recercary Diega Ortiza ( 1510-1570) a
úpravu madrigalu Anchor che col partire
Cipriana de Rore. Z jej nádherného
nástroja nebolo počuť ni č tvrdé, urážlivé,
vyludzovala z ňeho iba mäkké a sladké
tóny.
Tento koncert bol aj hodenou rukavicou.
Komuže? Nuž tým, ktorí tvrdia, že staré
nástroje sú len módnou záležitos ťou , že
zasvätená, historicky verná interpretácia
patrí len do múzea a vr;tj dnes už nikto
nevie, ako sa skladby raného baroka majú
hrať... Pokúsme sa teda predstaviť si, že tie
isté skladby by spievala operná speváčka s
operným vibrátom,·namiesto cinku by hrali
husle a namiesto contínua: chitarrone,
gamba a organ by hrala moderná gitara, violončelo a klavír. Akýže by bol výsledok?
Kde by · zostala "argumentácia" mnohých
ro manticky založených hudobníkov, ktorí
trpia, ak dirigent od nich žiada hru non
vibrato? (Osobne si myslím, že nezasvätení
postromantickí hráči by si s mnohými
skladbami vôbec neporadili a iné by im zas
nehovorili nič .) Aké š ťastie, že Viedeň nie je
ďal eko! Inak by sa asi Milošovi Valentovi
nepodarilo presve dč iť čle nov súboru
Tragikomédia, aby si pred koncertom vo
Viedni urobili "generálku" v Bratislave. A
ako sa na toto vystúpenie pripravovali!
Bratislavu vôbec nepodcenili a tak sa im u
nás z apáčilo, že by tu chceli zostať aj dlhšie.
Kiež by prišli k nám ča s tej š ie ! Azda by sa
mnohí mladí osmelili a zač ali by študovať...

SPEKTRUM

MEDZINÁRODNÁ HUSLIARSKA
SÚŤAž VPRAHE
Husliarske umenie má v čechách
huslí a 15 viol. V d ruho m kole profesionáltradíciu, ktorú si nielen
ny huslista, resp. violista zahral s klavírnym
u držu je, ale aj veľmi cieľavedome a
sprievodom na každom nástroji vyb ranú
uvedomelo rozvíja. Tomu to úsiliu
ukážku . Do tretieho ko la postúpilo z každej
napomáh ajú rôzne aktivity h u dob ných
kategó rie 7 nástrojov. V treťom kole boli
inštitúcií, medzi ktoré patria aj husnástroje prehrávané profesionálnym huslisliarske súťaže, prezentácie majstrovtom alebo violistom za doprovodu
ských sláč ikových nástrojov z promikomo rného o rchestra. Bodové hod note nie
nentných európskych d ielní a škôl. V
bolo po každom kole spracované me tódou
minulom roku sa v Prahe v dňoch
matematickej štatistiky. Regulárny priebeh
14.-18. ll. 1993 u skutočnila 3. Medzisúťaže sledoval notár súťaže a úradný husnárodná h usliarska súťaž.
~::t:!'-... p. K. Vávra. Medzinárodná st'1ť:tž bola
Do súťaže sa prihlásili majstri h
ne uko nčená ko ncertom a vyh15 krajín so svojimi nástrojmi, z
vý~Jedkov súťaže. V kategórii ~oradi e umistne nia l. Tadeu s
huslí a 29 viol bolo prijatých
(Poľsko) , 2.
Alexander
Nástroje sa posudzovali z hradis
ského spracovania a zvuko
(ČR), 3. Wolfgang Schnabl
Po rota bola zložená z medziná
a
Kvamme
Magne
vaných domácich a za h raničn ý
V kategórii viola sa umiestnili: l .
husliarov, ako aj z popredných
e n (ČR), 2.ján Richter (ČR), 3.
huslistov a violistov. Predsedom po
a bl (Nemecko).
známy če s ký majste r V. Pilar, ďal ím1
ová úroveň sláčikových nástrojov
a pozoruhodná a zaujímavá najm ä z toho
mi poroty boli P. O. Špidlen (česti
predseda), Ch. Beare (Vel'ká Británia), B.
hl'ad iska, že bolo možné po rovnávať nástroMilland (Franc(lzsko), G. B. Morassi
je rôznej proveniencie, z ktorých každý mal
(Taliansko), R. Hargrave ( e mecko), J.
urč ité charakteristické č rty danej oblasti a
Sch ade (Nemecko), J. Pawlikowski
školy, odkiaľ husliar pochádza a kde pracu(Poľsko),
S. Mu rata Oaponsko), M.
je. Dali sa po rovnať nástroje z českej husŠkampa, O. Vlček, P. Hula a P. Zeyfart
liarskej školy z Lúb, Pražskej školy, či žiakov
(Č R). Posudzovanie sláčikových nás trojov
Pilai'ovcov. Vedra nich to boli nástroje zasprebehlo v troch kolách. Kvalitu husliarskej
tupujúce ne meckú husliarsku tradíciu z
práce hodnotila výhradne husliarska čas ť
Mitte nwaldu a Saska. Prezentovali sa aj
poroty a zvukovú kvalitu hudobnícka ča s ť
moderné nástroje z Cremo ny, Francúzska a
poroty. Po spracovaní bodového hodnotez anglickej školy. Boli tu zjavné rozd iely v
použitých modeloch , vo výbere dreva, vo
nia postúpilo z prvého do druhé ho kola 30
dlhoročnú

Jubileum
všestranného
umelca
Sú muzikantské hviezdy, ktoré .zažiaria,
oslnia (a neraz aj skoro zhasnú) a sú umelci
skromnejšieho raze nia, čo svojou vytrvalosťo u a sústavnou prácou môžu byť pre
hudobný život rovnako užitoč ní. Do tejto
kategórie môžeme zaradiť to htoroč néh o
jubilanta Karo la Pe trócziho, koncertného
majstra o rchestra Štátnej filharmónie v
Košiciach (nar. 5. marca 1944 v L učenci).
Jeho záujmy boli už od štude ntských č ias
širšie - okre m h ry na husliach študoval na
košickom konzervató riu i dirigovanie.
Štúdium huslí si doplnil ešte u prof. M.
Hlouňovej v Prahe.
Bezprostredne po zavfšení štúdií zastával
funkciu koncertného majstra v Košickom
rozhlasovom orchestri a od ro ku 1969 v
Štátnej filharmónii Košice, s dvojročnou
prestávkou, kedy na rovnakom poste p ôso-.
bil v Káhire. Po celý te nto čas rozvíja
Pe tróczi aj sólistickú č innos ť - s ústre ďuje sa
hlavne na sonátovú tvorbu. Z ko ncertné ho
repertoáru s orchestrom upredn ostňuje
predovšetkým diela baroka a klasicizmu, no
nechýba v 1 o m napr. ani Bartókov raný
husrový koncert. Petróczi sa zaslúžil aj o
prvé predvede nie viacerých slovenských
diel (G rešák, Hatrík, M. Burlas, a i.).
Ďalšou významnou oblasťou pôsobnosti
Karola Petrócziho je dirigovanie Košic kého
sp eváckeho zboru u č iteľov. Už 19 rokov
trvajúca spolupráca priniesla bohatú žatvu
nielen v naštudovaní a uvedení radu a

farbe, v konzistencii lakov a mnohých technických a technologických detailoch. Išlo o
tvarovanie a spracovanie okrajov, ozdobných pásikov, spájanie a zladenie rubov, vo
výške a vypracova nie klenby a o majstrovské prevedenie slimáka. S(l to prvky, ktoré
boli neraz vní m ateľ n é v štru ktúre mikrodctailov hlavne okom odborníka- h usli ara. a
d ruhej strane tieto vonkajšie znaky mohli
neraz hra ť nemalú úlohu pri zvukovom
stvárne ní toho najhlavnejšicho, čo urč uje v
koneč n om
dôsledku hudobnú kvalitu
nástroja, boh atosť jeho zvukového spektra,
vyrovnanosti polôh, pl nosť rezonancie a
individuálnu zv l áštn osť, neopakovatel"nosť

Pohľad na časť vystavených expon á tov.
Snímka arch ív autora

zvuku každé ho jednotlivého nástroja.

Sí1časťou mcdzináŕodnej sú ťaže bol aj
odborný semin ár, na ktorom pn;dniesol R.
Hargrave vel'mi zaujímavý referát o metódach výroby a štylistických znakoch kópií
starých s l áčikových nástrojov a Ch. Beare o
určovaní, poznávaní a hodnotení historických s l áčikových nástrojov. Po seminári bola
otvore ná výstava s ú ťaž n ýc h nástrojov v
priestOroch Akadém ie muzid..-ých umení.
Okre m súťaž ných nástrojov sme mali
mož n osť v idi eť aj nástroje majstrov husliarov- čl e nov po roty.
Žiar, v tejto st'1vislosti treba spomenúť
prís l ovečn ú improvizáciu a nedokonalosť v
programovaní takýchto významných podu·
jatí. Zahra ni č ní ú častn íci súťaže do posledného di\a nedostali propag ačný materiál,
program podujatia atď. , z ktorého by sa boli
dozvedeli aspoň miesto, kde sa sllťaž uskutoč n í. V samotnej budove Akadémie muzických umení nevedel ani domáci personál
pod ať presnejšie informácie o tomto podujatí. Nebol vyvesený ani jediný plagát, ktorý
by upozornil na túto sMaž ani v budove,
tobôž niekde inde v meste. Po vermi dobre
organ izova ných prvých dvoch ročníkoch
medzinárodných husliarskych súťaží v
ll rad ci Králové (1985 a 1989) bola organizácia tohto podujatia v Prahe nemilým
prekvapením. Zo rga nizovať, financovať a
u sk u točniť tak nároč n é podujatie by skutoč n e nemalo šk rípať v tak elementárnych
nedostatkoch.
Záverom možno však vysl oviť vďaku a
potešenie, že sa v tejto hudobnej tradícii
pok ra č uje , že česká husli arska kultúra a
majstrovstvo drží krok s medzinárodnou
konkurenciou a dáva možnos ť mladým
adeptOm a majstrom, výrobcom hudobných
nástrojov z domova i zo za hra n ičia zmerať si
sily, vyme ni ť skúsenosti, kontaktova ť sa a
byť stimulovaný v svojej ďalšej práci.
ADRIAN ELSCHEK

20. medzinárodnýjazzovýfestival
Prahal993

Snímka: A. jiroušek
capella zborov, ale i v uvádzani menších
o ratoriálnych a omšových diel s orchestrom ŠFK. K. Pe tróczi je aj jedným z iniciátorov pravidelných v ian oč ných koncertov
na pôde ŠFK (od roku 198 1).
Pozoruhodné
sú
úspechy
Karola
Petrócziho aj v pedagogickej oblasti. Od
roku
1979
pôsobí
exte rne
na
Konzervatóriu v Košiciac h, kde vychoval
nemálo výborn}rch huslistov. Vo svojej pedagogickej práci, práve vďa ka mnohostrannej
muzikantskej o rie ntácii, sa nezameriava len
na úzko nástrojové problé my, ale ved ie svojich žiakov ku komplexnejšiem u prístupu k
hudbe.
·
Karol Pe tróczi · n epo dľahol lákavým po nukám z väčších orchestrov, či zo
zah ra ni čia .
Spojil svoj život a svoju
umeleckú činn osť s Košicami a tak sa nevdojak stal jedným z oporných stlpov košickej hudobnej kultú ry. Patrí mu teda právom
nielen naša úprimná gratulácia k životné mu
jubile u, ale i srd ečné pod"akovanie.
ROMAN SKREPEK

.luh/lejný fesliwil bol napriek nedrwatku
financií kva/ime wsttípený a orf{ani:átori si
l'za/i za .woje heslo, :e menej je nie/..edy 1•iac.
Konal sa v novemhri m . r. na troch miestach a
odlišnosť vystúpení diferencovala aj publikum.
Prvý večer na pódiu Mests/.. ej knižnice
patril anglickej spevác'ke Norme Winston so
skupinou a klávesovému mágovi =o skupiny
Pata Methenyho- Lyle Maysovi . Ťažisko festivalu prebiehalo v starej-dohre) Lucerne, ktorá
posilnená zahraničnými turistami mala
výhonuí atmosféru. Soholllajší 1•ečer otvoril
míbkár Laco Déczi, ktorý sa narodil v
Bernolákove pri Bratisfa ,•e, najlepi{ie roky
prežil v Prahe, aby odi.šiel do New Yorku .
.Jeho fusion nutsic, tentoraz bez syna Vajca,
konveno1•a/ publiku a s mladými spoluhráčmi
zožal :ashí:ený tíspech. Moravský folklór a
jazz - rovná sa Emil Viklický. Tu niet to
dodať, ibaže to má hlavu i pätu a dobre sa to
počtÍI'a. Vrcholom druhého diía bolo '')'Stúpenie otca free-ja:: u Ornetta Co/emana so
skupinou. Syn Denardo na bicie. Charnett
Moffett na kontrabase a Don Cerry llll tníb/..e.
Hrali \'.Šetci, iha posledne meno1•aný akosi
štrajkoval a ani neftíkol do trúbky! Kolektívna
improvizácia, totálne nasadenie, absolútna
voľn osť. To. ('O Cherry nezahra/, to prebral
''ynikajtíci Clwrnett Moffett a tak sa ešte 1•iió'-

mi .,m"dilefnil". Bol lo ''ynikajlÍci zážitok a aj
snobské :ahraničné publikum uzrtan/ivo
tlieskalo, /wei ani nevedelo prečo!
Tretí a posledný de1l začal minirecilálom
gitaristu Rudolfa Daška. A večer v Lucerne
hol opiit' kvalitne : astLÍpený na pódiu a aj v
ltľadisku. OdJwrtoval T+R Band s Petrom
Lipom. A čo je ltlavné, dvaja mlad(, zaskakujúci /Judobníci - Pavol Bodnár - k/avfr a
Martin Ďurdina - tníbka - sa vôbec nestratili,
prá1•e Jtaopak! Celý dixielandový program bol
u voľnený a dobrý. Gitarisla od Milesa Davisa,
či Michaela Breckera - Mike Stern si svoje
sólistické postavenie zabezpečil - prišiel iba s
dvoma hudobníkmi . .Jeho gitarq spievala, i
plakala, tancovala a skákala. Siroká paleta
dynamiky a výra,zu - to stÍ tiež prednosti Mikea
Sterna. A najlepšie na záver: Absolútna u voľ
nenost', radosť a zábava! Lester Bowie, známy
aj z Bratislavy, a jeho Brass Fantasy.
Pochodový jazz, dychovková famá zia - tak
jednoducho by sa dalo naz vať toto vystúpenie,
kde sme mali možnost' por'uť kus jazzovej
histórie. Swing, soul, rhy1hm and blues, či
dokonca típravy pesničiek Michaela Jacksona
(Remember the Time, Black or White ... ).
{(ados!' z pódia prerástla do ltľadiska a lepH
záver festivalu si organizátori nemoltli ani
fe /al'!
PATRICK ŠPANKO

Viedenské operné koncerty so Slovákmi
Na boha tej viede nskej januárovej
ponuke participovali aj slovenskí umelci
- orchester Komornej opery s dirigentom Mariánom Vachom a sólisti opery
SND (krátko predtým h osťoval vo Viedni tiež
Slovenský filharmonický zbor a tenorista
Sergej Larin v štyroch predstaveniach
Musorgského opery Boris Godunov).
Koncert sa konal v koncertnej sále - kostole
Minorittenkirche, ktorý patrí medzi známe
koncertné sie ne Viedne a vyniká dobrou
akustikou a atmosfé rou. Program bol
zostavený z predohier a árií z opkr Giuseppe
Ve rdiho, na záve r zaznela ešte č asť Verdiho
Re kviem (Offertorium) - pôsobivá bodka v
starostlivo zostavenej dramantrgii veče ra.
Spievali
Jitka
Saparová-Fischer ová,
Ľutiica Vargicová, Mar tin Babjak, Juraj
Peter, spolu s nimi tenorista Igor jan
(pôsobí teraz v Prahe) a sopranistka Carol

Bye rs ová, pôvodom z USA, žijúca vo Viedni.
Tento Verdiovský večer bol prv)' z troch koncertov, ktoré Komorná ope ra v spolupráci s
rakúskou umeleckou agentúrou pripravila,
teda opäť s orchestrom KO a sólistam i našej
prvej opernej scény. Ďalší večer, marcový,
bude patriť G. Puccinimu, tretí - tvorbe A.
Dvoi'áka. Všetky sú uvádzané pod spoloč ným
titulom Viedenské operné koncerty (Zyklus
Wie ner Opernkonzerte).
Na programe spomínaného prvého koncer·
tu bola aj pozvánka Komornej opery pre hudbymilovných Viede n ča n ov na koniec
februára, tentoraz do Bratislavy, na operný
nazvan)'
Metamorfózy
Dona
koncert
Giovanniho. Popri áriách z opier Don
Giovanni W. A. Mozarta a G. Gazzanigu zaznie
aj hudba z opery A. Dargomyžského
Kamenný h osť.
( LIT)

Ornett Coleman

Lester Bowie

Snímky: P. Spa nko

ROZHOVOR
Kalendár je neúprosný, s neomylnou presnosťou odmeriava čas a pripomina nám, že
o. l. nastáva chvifa na pozastavenie a uvedomenie si všetk)ích súvislostí, ktoré nám čas
vymedzuje a ktorým tak radi vyhovujeme. je to čas jubileí, onej chvfľky pt·e postátie v
náramne urýchlenom čase, v dobe obrovských premien, v prostredí hektických tr.ansformddí a nervóznehO hľadania nášho miesta v súkolf, na pmý pohľad organizovaného,
ale v podstate chaotického pohybu vpred. V tomto čase, a v tomto priestore i prostredí, sa
dnes ocitá generáCia päťdesiatnikov, ktorá to nemala a ani nemá l'ahké. Sotva čo
vstúpili do praktického žlvóta, ich ideály razantne sformovala dóba a jej prostriedky na
Jonnovanie" osobnosti. Bolo však treba nielen tvoriť, ale aj žiť a pracovať. Do tejto generáde, ktorej tvorivé aktivity spadajú do doby už historicky " minulej ~ ale aj pritomnej a
chválabohu aj budúcej, perspektívnejšej, patrí aj čerstvý päťdesiatnik Hanuš Domanský.
Skladateľ, klavirista, obetavý rozhlasoVJí pracovnfk i aktivny verejný činovník, dobrosrdečný priat-eľ, kolega a dobrý človek. Prišiel k nám, povedané dnešnou terminológiou,
hneď spoza západných hranfc, udomácnil sa tu a je bytostne náš. Ale nech sa z toho
vyznásám. ·
O Hanuš, si rodák z Moravy, študoval
sl a žiješ na Slovensku. To však nie je podstatné, pretože každý sa musí niekde narodiť a niekde žlť a pracovať. Ako by si
však vysvetlil svoje rozhodnutie spojiť
svoj životný a umelecký osud so slov~n
skou hudbou?
· j e to prozaickejšie, ako by si očakával. V
rokoch 1963·65 som na brnenskom konzervatóriu vyštudoval hru na klavíri a popri tom
som študoval kompozíciu ako nepovinný
predmet. Avšak už predtým, p očas navštevova·
nia ĽŠU, som písa.! prvé kompozičné opusy. A
tak som sa v roku 1965, ako absolvent gymnázia prihlásil na prijímacie skúšky na VŠMU v
Bratislave. Urobil som to tajne, aby som si v
prípade neúspechu neutfžil oswdu. Nakoniec
všetko dobre dopadlo. Mal som šťastie a dostal
som sa do triedy prof. Kardoša, ktorý mi
naozaj veľmi rozumel. Musím však poznamena ť, že už vtedy som pom erne veľmi dobre
poznal slovenskú hudbu a 11ašiel som si k nej
veľmi blízky vzťa h . No a napokon, čo je každému jasné, na Slovensku som zostal a založil
som si tu aj rodinu.
O V tvojich viacerých skladbách sa
ozýva hudobné moravanstvo, napr. v
Symfónii z roku 1983. Viem, že si dokonalým znalcom tvorby Leoša janáčka a
Bohuslava Martinu...
· Moje rodisko je na Valašsku v Novom
Hrozenkove, čo je 2-3 km cez Portáš na
Slovensko. Môj otec bol zakl adateľo m a
aktívnym čl e no m aeroklubu, ktorý pestoval
živé kontakty s kolegami na Slovensku. Lietalo
sa v Žiline, na Portáši, v Stanovici a otec ma
vždy brával so sebou. No napriek to mu
vyrastal som v hudobnom prostredí. Matka
dobre hrala na klavíri a od ma lič ka ma u č ila
spievať a p oč ú vať hudbu. Slovensko·moravské
vzťahy boli považované za sa m oz rejmosť.
Dokonca aj miestne náreč i e je veľmi podobné
sl ove nč ine. Ale poďme k hudbe. Je pochopiteľné , že človek nosí v sebe istým spôsobom
zakódované gény svojho rodiska. J e to istá syntéza, poznáme ju aj z hudby ostatných európskych hudobných kultúr, ktorá jednotlivým
osobnostiam dodáva črty ozvláštne nia.
Napokon, takým vzorovým príkladom je práve
Bohuslav Martimi , ale aj Igor Stravinskij, ktorí
si svoje korene zachovali tak pevne, aby ich
neskôr prezentovali v novom in š piračnom
prostredí. Myslím, že to vždy bolo obohatením
hudobného vývoja a najmä tej-ktorej hudobnej
kultú ry.
O Na jednej strane, ako sám doznávaš,
zachoval si si zdravé impulzy rodného
kraja, a na strane druhej stal si sa žia kom
Dezidera Kardoša, ktorý v každom prípade stojí na celkom opačnom póle ako
spomínaní janáček či Martinu. čo pre
teba znamenala Kardošova škola a do
akej miery ťa us merňovala pre tvoju
vlastnú budúcu cestu?
· Na hodiny kompozície v triede prof. D.
Kardoša si spomínam veľmi rád. Bol to prísny
pedagóg, ktorý od svojich žiakov ve ľa
vyžadoval. Popri hlavnej tvorivej č innosti
museli sme pracova ť na skladbách pre
miešané, mužské a ženské zbory, na každej
hodine sme preberali problémy inštrumentácie pre rôzne obsadenia a študovali partitúry.
Najviac si však váži m to, že prof. Kardoš si pre
seba nenecháva! žiadne tajomstvá, ale usiloval
sa odovzdať nám všetko, čo sme potreboval i
pre svoju profesiu. A napokon, bola to jeho
schopnosť vni knúť do
myslenia žiaka,
pochopiť jeho zámer. Usmeri'loval, ale nezasahoval, keď videl žiakovo úsilie o vlastný výraz,
vlastnú koncepciu. Pamätám si jeho slová:
.... vieš, ja by som to urobil takto, ale nemuselo
by to byť celkom zlé aj tak, ako to myslíš ty ... "
o z našej spoločnej rozhlasovej
spolupráce ťa poznám ako všestranného
umelca. Bez komplimentu: obdivujem u
teba
ako
súčasného
skladateľa
rozhl'adenosť po svetovom r ep e rtoári.
Neohŕňaš nos nad ničím , čo "tu už bolo",
práve n aopak, miluješ klasiku, rovnako
ako romantiku či modernu, a naviac
blízke sú ti interp retačné pro blé my. Nie
je to pre súčasného skladateľa tak trochu
"podozrivé"
baviť
sa
trebárs
o
Chopinových
etudách
v
podaní
Pollinlho, či o Brahmsových klavírnych

vok, z čoho podstatnú časť tvoria práve
nahrávky slovenskej hudby. j e to bohatá
banka skladateľských a in terpretačných
aktivít. Rozhlasový dokumenta čn ý fond vlastní
vzácne výpovede našich osobností, rozhlasové
·ko mpozície, publicistické pásma, fíčre z
oblasti vážnej hudby. j e to neoceniteľné
imanie nielen pre súčas n osť, ale najmä pre
budú cn osť, pre zachovanie hodnôt pre ďalši e
generácie. Boli by sme radi, keby relácie
vážnej hudby pomáhali k všeobecnému
kultúrnemu rozhl'adu našej verejnosti a
prispievali ku kultivovanosti národa. V tejto
súvislosti hľadáme aj nové spôsoby príťažlivej
a účinnej prezentácie vážnej hudby. Škoda len,
že vzhľadom na súča s n ý stav a možnosti
vysielacích okruhov je vážna hudba veľmi
málo zastúpená na okruhu Slovensko l .
O Tvoja redakcia má veľmi aktívne

.Vyznani~
'

Hanuša Domanského
skladbách v interpretácii Gilelsa?
- Vôbec nie! Po prvé, poč ú vať a porovnáva ť
také inte rpreta č né výkony, ako si napríklad
spomínal, je pre mňa dokonalým zážitkom. Po
druhé, člove k si pri nich uvedomí, aká dôležitá
je l11oha interpreta. Interpret oživuje fa ntáziu
sklad ateľa, dáva jej konkrétny tvar, obohacuje

styky so zahraničím, čo je dnes veľmi
dôležité. Aká je perspektíva v tomto
smere?
· Spolupráca s partnerskými rozhlasovými
s po l oč nosťam i v za hraničí je široká najmä na
báze EBU (Europea n Brodcasting Union),
prostredníctvom tzv. medzinárodnej hudob-

ju o ďalšie di menzie, objavuje noxé a často
skryté netušené nuansy. Preto si inte rp reta
veľmi váži m. j eho úloha je n ezastupiteľná, veď
on vlastne rozhodujúcou miero u prispieva. k
tomu, že hudobné dielo žije. A to v plnej
miere platí aj o interpretoch súčas nej hudby.
Bez nich by naša hudba zostala nemá, mftva ...
O Pre jdime teraz k rozhlasu. už 19
rokov vedieš redakciu symfonickej,
komo rnej a opernej hudby. Rozhlasové
umelec.k é programy sú momentálne v
centre našej pozornosti v dôsledku
"vyššieho princípu" boja o ovládnutie
rozhlasu. Aká je súčasnosť ' a pokiaľ je
možné, aj perspektíva vážnej hudby v
rozhlasovom vysielaní?
· S celým red akčným kolektívom sme sa
vždy usilovali o to, aby rozhlas p lnil funk ciu
národnej hudobnej inštitúcie, aby slovenská
hudobná kultt1ra bola jedno u z dominánt
rozhlasového vysielania. Kto iný môže túto
funkci u plniť lepšie, komplexnejšie, ako roz·
hlas? Dnes má naša fo notéka vyše 80 tisíc nahrá·

nej výmeny na nekome rčnej báze. Len tak
mimochodom pripomeniem, že v roku 1992
sme odvysielali 91 hodín materiálov EBU a v
roku 1993 72 hodín. Táto spolupráca nám v
minulosti umožnila reali zova ť významné
bilaterálne, euró pske i celosvetové projekty
ako napr. Mozartov rok, Euroradio Special Dav
a pod. za (• časti najvýznam nejších rozhlasových spoločno stí takmer z celého sveta. V
bilaterálnej oblasti sú to predovšetkým
s p o l oč né priame p reno~ predovšetk)Ím s
Rakúskym, Macľarským a Ceským rozhlasom a
napr. aj s Radio France (6 priamych prenosov
o slovenskej hudbe pripravených v spolupráci
so Slovenským hudo bným fondom). Okrem
týchto aktivít je našim prvoradým cieľo m
pom á hať pri prenikaní slovenskej hudobnej
kultúry do vysielania v za hraničí prostredníctvo m programových ponúk. Pravidelne
ponúkame záznamy z našich festivalov
llratislavské hudobné slávnosti, Nová slovenská hudba, Melos Étos, z Medzinárodnej
klavírnej s úťa že j . N. Hummela, z Prehliad ky
mladých
koncertných
umelcov
stre-

doeurópskej iniciatívy zo Žiliny, nové štúdiové nahrávky a pod. V súčas nosti, vzhľad om
na finančn é problémy a vysoké náklady na
linky pri priamych prenosoch - a to aj do
Čiech · nemôžeme realizovať-formu priamych
prenosov. Pravidelne sa zúčastňujem e na
medzinárodnej rozhlasovej súťaži Prix musica!
de Radio Brno, kde sme získali viacero ocenení a, samozrejme, aktívna je tiež naša účasť
na medzinárodných rozhlasových fórach ako
sú Prix Italia, Medzinárodná skladatel'ská
tribúna UNESCO a Medzinárodná tribúna
mladých interpretov taktiež UNESCO, ktorej
sme dokonca jedným z garantov. Pre úplnosť
tejto informácie si dovolím poznamenať, že
veľmi dobré kontakty máme s českým rozhlasom v Brne. Blízkosť dvoch ·významných
kultúrnych centier (a najmä osobná angažova nosť H. Domanského - pozn. M. Jurík)
umožnila zrodiť nie jeden s poloč ný projekt.
Vďaka tomu sme v posledných rokoch, až do
rozdelenia Republiky, realizovali v Brne
nahrávky z tvorby A. Moyzesa, r. Zeljenku, T.
Salvu, r. Hru ~ovského, l. Paríka, ]. Sixn1, V.
Kubič ku a ďal ších . Slovenská symfonická a
komorná tvorba sa tak stala súčasťou fono téky
českého rozhlasu v Brne. českému rozhlasu v
Brne i v Prahe sme vďaka Slovenskému
hudobnému fondu poskytli aj CD nahrávky
slovenskej hudby.
O No, opäť sa vráťme trošku k tvojej
tvorbe. Rozhlas je časovo náročná práca,
okrem toho ešte aj funkcionárčiš. Kedy
vlastne komponuješ a čo nové sa rodí na
tvojom pracovnom stole?
· Pravdou je, že na moju tvorivú prácu mi
zostáva vel'mi málo čas u. A keď už príde tá
chvíl'a, že potrebujem niečo hudbou vysloviť,
tak sa k tomu dostanem až v nočných hodinách. Tak napríklad vznikalo Vianočné mystérium. čo píšem teraz? Nechcem hovoriť
dopredu, všetko je ešte len v náč rtoc h.
O Okrem teba pracuje v rozhlase aj
tvoja manželka. Nejde vám niekedy rozhlas aj na nervy? Nebodaj si večer ešte
stačíte vypočuť aj rozhlasové programy?
- Rozhlas je naozaj náro čná, ale aj zaujímavá
práca, ktorú obaja máme radi, hoci vie i riadne
vyčerpať a niekedy aj znechuti ť. Ale odhliadnuc od týchto jej vlastností, je to naozaj krásna
práca. A preto počúvanie relácií je skutočne
potrebné, pou čn é. Napokon je to aj akási kontrola a konfrontácia svojho zámeru, alebo
našich kolegov, s konečným výsledkom. A
preto musím zdô raz niť, že rozhlas ·ma skutocnl: veľa 'naúčil.
'
, , , , ' ·· 1
O Ako sa cítiš ako t,>äťdesiatnik. je to
pre teba "medzník", alebo lén 'prílež1to~ť
poohliadnuť sa za doterajšou cestou, či
príležitosť pre spoločenské záležitosti?
· Úprimne povedané, ani si to dajako o§obitne neuvedomujem. Pravdou je, že mnohé
veci čl ovek dnes posudzuje iným pohľadom a
mnohé veci by som dnes urobil tiež inakšie.
O čo by si mohol povedať na margo
vzťahu súčasný skladateľ a interpret?
- Je to úzko tvorivý, partnerský vzťah.
Skladateľ nemôže exi stovať bez interpreta.
Cením si každú pripomienku, ktorá môže
prispieť k lepšiemu vyzneniu diela. Mal som
šťastie na dobrých interpretov, či už to boli P.
Toperczer, M. Lapšanský, M. Blahušiaková, I.
černecká, D. Buranovský, M. Vach, P.
Michalica, I. Sokol, P. Drlička, Trio pre súčas
nú hudbu zo Sofie a i. Za mnohé vďačí m aj
nášmu symfonickému o rchestru, FOK-u,
Štátnej filharmó nii v Brne, Slovenskej filharmó nii, j a n áčkovej filharmónii a ďalším .
O Mohol by si prezradiť tvoj n ajkrajší
umelecký zážitok?
· Takmer vždy mám dobrý zážitok, keď
skladba žije, je hraná a poch opiteľn e , keď
dobre dopadne premiéra. Rád si spomínam na
premér\.1 symfonickej predohry Chvála zeme
so Štátnou filh armóniou v Brne v Mahenovom
divadle a na jej vrelé prijatie obecenstvom,
dirigentom i orchestrom. Z nahr~vo k ma
ve ľmi potešili Don juan s naším orchestrom a
O.
Le nárdom,
ko mpletná
nahrávka
šostakovičových symfónií s dirigentom
Ladislavom Slovákom a opäť naším rozhlasovým o r.chestrom.
O ... a naopak?
· - Interpretácia jednej švajčiarskej klaviristky
· o jej mene ko rektne pomlčím · kto rá hrala
moje Dithyramby tak, že som ich takmer
nepoznal. A ďal ej je to postavenie vážnej
hudby v s účasnosti a nekompetentné postoje
tzv . •kompetentných".
O A do tretice · čoho si ceníš najviac?
· Rodinu, dobrých pri ateľov, ktorých je, žiaľ,
čoraz menej. Škoda, že sa ľudia začínajú izolovať, vel'a ich myslí len a len na seba a peniaze...
O No a na záver, ako jubilant, pokús sa
o svoje akési krédo ...
· Profesia s kladateľa vážnej hudby je d nes
ohrozená. Vdmi ma mrzí, že skladatel'ská,
interpretačn á a muzikologická práca sa dnes
chápe ako podn ikateľská č innosť. Ide predsa o
tvorbu národnej kultúry a treba ve ľmi citlivo
ro zl i šovať hranicu medzi tvz. . kšeftom" a
umeleckou tvorbou. Bude hanbou našej
s poločnosti, ak sa skladatelia, interpreti vážnej
hudby a muzikológovia ocitnú v sociálnom
.Pripravil MARIÁN JURÍK
prepadlisku ..
Snímka autor
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KONCERTY

Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad
Bratislavský hrad sl píše od l. l. 1993 novú stránku vo svoje j histórii. Stal
sa sídlom hlavy štátu a symbolicky tak nadviazal na iné pamätné obdobie z
histórie v 18. storočí, kedy sa hradný palác stal sídlom Alberta SaskoTdínskeho, miestodržiteľa Uhorska, manžela Kristíny, dcéry Márie Te rézie.
Cisárovná veľmi správne pochopila, že dôležitosť toh to postu si vyžaduje aj
primerané úpravy hradu, lebo ten mal v najbližších rokoch splňať náročné
požiadavky, aké sú kladené na centrá moci a ku ltúry Z1\rov~ň. Od r. 1761 sa
začali veľké prestavby v hradnom paláci a o S rokov sa už mohla rodina
uhorského miestodržiteľa presťahovať - hrad sa mohol pýšiť významnou
obrazárňou, priestormi na divadelné predstavenia i koncerty. Až do r . 1780
bol bratislavský hrad významným miestom, kde sa okrem politiky výrazne
prelínali umelecké vplyvy blízkej Vied ne i Budapešti, a o hudobné zážitky
iste n ebola núdza, keďže dvorský ce remoniál si bez hudby ťažko predstaviť.
Tú to malll historickú odbočku (nech mi jej
pre páčia historici) si p riam
vynú til p lagátik, ktorý pozýval na jcsennozimný cyklus ko mo rných orchestrov . Hudba
na h rade", Vsntp cez Vied enskú b ránu. Pre
po rovnanie- aké miesto má hudba na Hrade v
súčasnosti? Zainteresovaní čitatelia llŽ to
vedia - teda sa môžem p ri amo sústred i ť na
podujatie, organizované Spolkom ko ncertných umelcov pri SHÚ. Od 17. 9. 1993 sa
u s ku toč n il o 7 koncertov ( Prvý recenzujeme
nižšie). Druhý večer patril Trávoičkovému
kvarte tu a Ma riá novi Lapš an s kému . V
temer plnej h udob nej sieni zahrali ako prvú
skladbu Hayd nove Kva rte to o p. 64
"Skovránčie" s
uhlade nou noblesou,
pozoruhod ne vypracovanou motivickou prácou a s p resno u súhro u. Haydnove kvarteto
vystried ala Zelje nkova skladba Musica slovaca, ktorú autor pôvodne komponoval pre
SĽUK. V úprave pre 4 nástroje sme však
poč u l i plnokrvné d ielo . novej fo lkló rnej
inšpirácie",
vyžarujúce
zásluho u
Tráv n ičkovcov trblietavú atmosféru slávnych
primášskych sól i jednod uch ú silu slovenskej
melodickosti. Vrcholom tohoto koncertu
bolo uvedenie Dvorá kovho Kv in teta A d ur
o p . 81, ktoré svojím o bsahom nadviazalo na
prvky o p timizmu obsiah nu tého v p redošlých
povrch nosť

Zuzana Pa u lech ová
a1 ma
klavírny
part
M.
skladbách.
Lapšanského mal výrazný podiel na rozšírení
výrazových možností diela. Dvoi'ák kompo noval kvinteto vo vcl'mi priaznivej osob nej
po ho de a tento fakt za nechal trvalé stopy na
vnúto rnej atmosfére skladby. Nazdávam sa, že
hrať Kvinteto A d ur musí byť povzn á~ aj í1 ce aj
pre samotných interpretov, p ráve kvôli
vyžarujúcej
·o ptim istickej
ene rgii.
Trávni čkovo kvarteto spolu s klaviristom M.
Lapšanským vystih li duchovní• iskru . letného" kvin teta a u platn ili v ňom impozantnú
šírku výrazových nuansí. Zaujal ma spôsob,
ako sa hudo bný tok o dvíjal od strh ujúcej
hlavnej myšlie nky l. čas ti. Priam nezabudnutel'ná bo la Du mka, kde dvoi'ákovská
melanchó lia pre rástla živelne d o va riačnej
fo rmy, smerujúcej až k tanečným rytmo m.
Strhujúce Scherzo (vlastne fu riant), ale najmä
Finále ma utvrd ili v to m, že LOto dielo mohlo
byť napríklad inštrumentovan~ pre vel'ký
orchester. Je tam množstvo nosných
myšlieno k, v hustej sad zbe sa prelínajúce
n á ročn é p arty, klavír súperí so s l áč i k mi a
celou ča s ťo u sa tiah ne akýsi symfo nid :ý
•drive", ktorý in terp reti vynikajúco podčia rk
li. Bolo to vlastne . symfonické finále" a o bojstranný pôžitok - z hrania i z počúva ni a .
Na treťo m koncerte (2 1. 9.) sa stretli
milov níci o rganovej hudby ( F. Klinda) a
ctitelia klarinetu. Klindov po lo recitál bol jediný zameraný iba na hudb u XX. sto roči a. (A.
Schnitke, A. Ginaste ra, O. Mess iae n ), ale
najmä zaznela jediná prem ié ra v cykle,
Ostinato o d Ilju Zeljenku. Skladba sa vyznačuj e typicko u črtou Zeljenkových nielen
krátkych diel - prvok hravosti (zdanlivej)

povýšil na princíp a z neho o dvodil podobu
interesantnej ostinátovej té my. Je j hladký
p riebeh bol racio nálne rozrušovaný presu no m akcentov tak, že vo výsledku pôsobil
ako prvok náho dnosti, či neurčito~ti. Úzky
intervalový ambin1s témy p rispel ku výsledn6·
mu dojmu, ako by bol rem o hudobný priebeh
l'udsko u pa m äťou ťažko zachytitel'ný na p rvý
raz. A p redsa, dielo ako celok si o pantávalo
posluch áč a cez interpretáciu a napii tie vyplývají•ce z tajomného p riebehu d iela. Osti náto
nezad ržatel'ne sme rovalo ku veľkej gradácii a
vtip nej pointe. Treba si to vypočuť.
Na tom istom ko ncerte sa predstavilo klarinetové duo d voch j ozefov Lup tačikovcov
(st. a m l.): Otec a syn predn iesli spol očn e
Ko zc rts tiick o p. 113 o d F. Me ndelsohnaBartho ld y ho a už od zač i atku bolo jasné, že
v tomto duu je partnerstvo už temer vyrovnané, a LO n ielen v súhre a technickej
vyspelosti, ktorá je p rvým p redpokladom
s pol oč nej hry. So záujmo m som si vypočul a
De bussyho Premié r e rhap sodie v podaní
mladšieho klarinetistu. Toto d ielo je v skutočn os t i u rčené pre mladých hráčov, Debussy
ju v roku 19 1O sko mpo noval pre klarinetovú
súťaž parížsl..')'ch konzervatoristov. Nap riek
popularite v úprave pre o rchester, UJ zažiarila
v pôvodno m o bsade ní p re klarinet a klavír
(E. Mazano vs ká). Jozef Luptáč i k (ml.) citl ivo stvárnil poetickú té mu rhapsódie, vycítil
jej vnú to rný p ulz a tvorbu tónu, navodil
adekvátny sonórny ZVl.Jkový pries'tor, v
ktorom vynikol aj celý rad pekných detailov.
Jozef Lu p táčik st. zavŕš il vystú penie uved ením, jednej z d voch Son át o p . 120, vybral
si č. 2 Es dur. (Zhodou o kólností vznikla táto
sonáta p red sto ro kmi, v júli 1893 p re vynikaj(Jceho dobového klari netisn• Richarda
Miih lfelda. Brah ms a Miihlfeld p re miérovali
obe sonát)' v Lipsku a in)•ch nemeckých
mestách). V Brahmsovej tvorbe stojí už na
sklonku jeho života, ako jeden z posledných
majstrovských komo rných kusov, p re interpreta dáva veľa možností upo zorn i ť na krásu
tohto nástroja, i p rej aviť vlastnú virtuozinJ.
Čis te teoretici-')' k napísaniu tretej sonáty pre
klarinet mohol i nšpirova ť aj výko n ].
Lu ptáči ka st.
Na štvrtom koncerte (28 . l l.) dostali
priestor huslista Ewald Dane l a klaviris tk a Zlatica Poulov á. Polo recitál Z. Poulovej
o bsahoval pekne vyp racované Brah m sove
Bal ad y o p . 10 č. 1 a 3, Fantázie o p . 116 a
De bussyho
Esta mpes
( Rytiny) .
O
Rytinách
napísal
Debussy
priatel'ovi:
.Skomponoval som tri skladby pre klavír, na
ktorých sa mi páčia hlavne názvy: Pagody,
Veče r v Granade, Záhrady v dažd i. Keď č l ovek
nemá na to aby cestoval, musí si to nahrad iť
pred stavivosťou." Či už to Deb ussy myslel tak
alebo o nak, je faktom, že tri klavírne rytiny
d oko nale evokujú hudobnými prostried kami
tri rôzne svet)'. Vystriedan ie orientálnej pentato niky so španielskou habanérou vynikne
ešte viac, ke ď cyklus fina lizuje v toccatovej
sp ŕš ke
francú zsi-')'Ch Záh rad v d aždi.
Debussyho Rytiny v podaní z. Poulovej svietili l'ahkosťou , farebnou škálou, delikátnym
tóno m, ale i d ôrazn osťou na pravom mieste.
Ako klavírna partnerka Ewalda Danela o pä ť
po tvrdila svoju p ovesť spol'ahlivej a inšpiratívnej ko mornej h ráčky. Huslista E. Dane! si
vybral z ro mantického re pertoáru dva vcl'mi
vďač n é krátke cykly) . Sibéliusa (4 kusy p re
husle a klavír ) , ) . Suk 4 skladby o p. 17.
·Pre o be d iela je prí značn á e mocionálna
rôz n o rod osť, tempo vé a dynamické n eča k a n é
zvraty. V Sibeliovi navyše poetický program
ved ie
po slu cháčOVl.J
p re dstav i vosť
od
buko lickej pohody Na pastvinách, cez dramatici..')' mno hovravn í• Baladu a vtipnú
Humo resku ku zvláštne j, imp resívnej č a s ti
Zvony, ktorá v mnoho m p ripo mínala jemné
impresio nistické o pusy. E. Dane! vdýchol
každej čas ti svojou zanieteno u inte rpretáciou
p rime ranú pod obu, každá zo skladieb dýchala
vlastným hud obným tepom a atmosférou. To
isté možno poveda ť aj o Su kových 4. skladbách op. 17: výrazovo vybrúse ná Balada,
o bťaž ka n á osobitou sukovskou lyri kou, ko ntrastovala s vitálne zahratým Appasionatom.
Živé muzikantstvo a prirodzen ý temperame nt
preukázali inte rp reti obzv l ášť v záludnej
Burleske.
Zaujímavým spestre ním cyklu bolo vystúpenie žilinských umelcov (5. 12.) - F.
Figura , M. Davido v á - husle , R. Ha rvan -

vio lo nčelo, ) . Fig ura· fla uta, 8 . Figurováklavír, čembalo . Ťažiskom prvej polovice
ich ko ncertu boli diela raného a vrcho lného
klasicizmu - boli LO sonáty p re rôzne tri
nástroje, v ktorých je každý part pri eh ľa d n ý a
súhra všetkých vel'm i dôležitá: diela vyz n aču
júce sa l'ah k os ťou a pôvabom ranokJasických
trií, ( F. Figu ra, M. Davidová, R. ll arvan).
Žilinským umelcom sa táto časť koncertu
vcelku vydarila, no mňa viac presvedčili v 2.
čas ti. V Bázlikových 5 s kla dbách pre fl autu a klaví r Q. Figura, B. Figurová) som rovnako aku fl autistu ocenila výborný výko n
klaviristi..')', najmä v 3. č as ti Allegro con brio s
n áročným partom klavíra. Vyd are ná bo la aj
Son áta pre fl autu a klavír od F. Po ulen ca ,
p redovšetkým l'a h (J čke, radostné Allegro a
virtuózne Presto, s náročnou sadzbou v
klavíri i flaute, zah rané s vtipom, nadh l'adom.
K vrchol ným polorecitálom cyklu patri lo
vystí1penie klaviristky Zu zan y Paulechove j
( napriek o bviazanému zápästiu). Zo štyroch

O tec a syn

Luptá čikovci

lmpro mptus o p . 90, ktoré uviedla na
úvod, dýchalo čaro romantických miniatúr,
stvárne ných s objavným ponoro m d o sveta
Schubertových melód ií a hudobnej poézie.
Prostá melódia, či iný jed noduchý nápad sa v
jej pod aní menili na zhmonenú hudobnú
myšlie nku, drobno kresba neohrozovala vel'ké
celky a aj v tých známejších impromp tu
(Allegretto) zneli akoby nové melódie. V
Ravelo ve j Sona tíne klaviristka v jasných
kontú rach stvárn ila jemné farby troch čas t í , s
dô razom na vnútorný tmocio nálny kontrast.
Osobitne zaujala v Pau lechovej podaní
) anáčkova Son áta 1. 10. 1905 ( Predtuch a ,
Smrť). V nej osobitým spôsobom spojila svoj
zmysel pre d ro bnokresbu J a n áčkovej hudob·
nej reč i a z nej vyv ie raj(Jct:j exp resívnej, d ramaticky, až tragicky vyhrotenej vízie a p redtuchy.
Viac ako kontrastn)•m bolo vystí1penie
Brass Qu inteta Bra tislava v 2. po lovici
tohto koncertu. Súbor oslávil v minulom roku
10. vý roč ie trvania a tak d ramatu rgia ich koncertu bola akýmsi štýlovým p rehl'adom ich
repertoáru. Umelecký vecl(Jci E. Cu lin ka
skladby vždy stručne uviedol a nebo lo to na
škodu, lebo tieto cykly nemávajú textov(!
p rílohu ku programu. e t rad i čn é nástrojové
obsadenie ( plechové dychové nástroje)
umoži'luje súbo ru h ra ť mno ho interesantných
úprav známych i neznámych skladieb v
rozpätí niekoľ kých storoč í. Na koncerte
odzneli d iela od ) . Dowla nda , PurceUa ,
Hä n dela , Dvorák a , Gr iega, až po n ároč n ú
ú praVl.J Mozartovho Turecké h o p ochodu,
v tempe presto-prestissimo. Publikum vďač n e
prijímalo ich spontánne mu zicírovanic.;, živý
temperament a ocenilo aj p ríťažl i vý p rogram.
Závereč ný koncert 19. 12. p ripomenul
aspoň sprostredkovane blížiacu sa p redv i a n oč n ú atmosféru. Organový polorecitál
Vladimíra Rusó nebol síce v duchu . a la pasto rd la", no plne ho nah radili diela st:trých talianskych majstrov
o rganistov
C.
Antegn atiho , C. Me rula (organistu u sv.
Marka), G. Fre scobaJdih o (organistu u sv.
Petra v Ríme) a Be rbard a Sto r aceho. Práve
výber z tvorby Sto r aceh o (Toccata , d va
Ricer cary a Pasto r al e) patrili k najpôsobivejším. Vyvrcho lením celého cyklu Hud ba
na h rad e bolo záverečn é vystí1pcnic violon če lis tu J án a
Sláv ika a klav iristu
Ma riá n a Lap ša n s ké h o v rozl'ah lej so n á te
S. Rachmaninova ( g m o l, o p. 19). Obaja
h ráči sa zaskveli vo výbornej forme na ploche
40-minútovej hudobnej drámy, zvane j sonáta.
Vysoká kultúra tónu, ku ltivované kantabile,

cit pre r uský melodický lyrizmus vyvážený
rachmaninovovským ·appasio natom. Sonáta 'g
mol v ich podaní zaujala od p rvých tó nov premyslenou ko ncepciou detailov i celku,
dynamicky, frázovania aj vytríbenej komornej
~h ~

.

Ak · by soin teraz napísala, že cyklus mal
svoju p ri rod zenú gradáciu, bola by to pravda,
no mo hlo by sa zd ať, že koncerty z' prvej
polovice v n iečom zaostávali za ostatným. A to
z hl'adiska ko ncertného návštevníka nie je
pravd a. ll radné ko ncerty majú svoje - síce n ie
vel'm i poče tn é - ale stále publikum. Azda
podro bnejší p rogram na hlavnom plagáte by
bol p ritiaho l viac žien (lebo tých bola väčši n a)
do hl'adiska. Ale aj to je iba hypotéza, lebo
Vianoce boli pred d verami... Pre úpl nosť treba
doda ť, že hradné nádvorie sa zopárkrát v
ned e ľu zaplni lo d eť m i , fol kló rnym i súbormi,
spevom, tancom, p redajným i stánkami s pôvab nými naivným i výtvarnými výtvormi postih·
nutých detí, l'udovej tvorby s vianočnou te-

Sn ímky M. Jurík
matikou , s
anjelik mi,
jedličkami
a
Jezuliatkami. Slovom - malé vi a n očné trhy - a s
13ra ti s l avča n m i , ktorí p rišli v nedel'u po dvečer
na ll rad na kú piť, ale nic na koncert. To nič,
možno o rok to bude naopak a tóny koncertu
na prvom poschodí b udí• " ru šiť" kupujúcich
na nádvorí a tí zablúdia... apriek tomu, že
som koncerty absolvovala bez potreby vypiť
si káVl.l alebo čaj , nepochybujem o tom, že
najm ii v zi mnom obdo bí by takú možnosť uvítali mno h í náv~ tevn íc i , o vhod nej šatni
nevraviac. Ale to sú pod r užnosti, ktoré nepatria do kompetencie uspori adateľov cyklu.
Koncerty na Hrade, poriadané SKÚ pri
SHÚ rozhodne patria medzi vzácne živé aktivity h radného p aláca popri jeho oficiálnom
poslaní. Sí• doklad om toho , že umenie tu žije
nie iba v muzeálnych expo nátoch.
MELÁNIA PUSKÁSOVÁ

•••
Cyklus ko ncertov Hudba na Hrade . odštartovala" trojica mladých (Jmelcov - m ezzosopra nis tka Silvia Sklovs ká , klaviris ti
Má r ia He inzo vá a Danie l Bu r an ovský.
Silvia Sklov.ská je typom všestranného
u melca.
Vie
rovnako
zaangažovane,
presvedč i vo a štýlovo ozajstne predn i esť
Mo n teverdiho
Addio
Ro m a
z
Korunovácie Po ppey ako aj napríklad
FaJJove piesn e . Sedem náro dných špan ielskych piesní od M. de Fallu bolo vrcholom jej
vystúpen ia. Vedela vel'mi citlivo, ale zá roveň s
temperamentom a zdravou dávkou muzikality vys ti h ní1 ť ich španielsky kolo rit, plný tepla,
slnka, vášne a citu. Rovnako suverén na bola
Sklovská v á riách z Bize tove j Carme n a z
Verd)ho Maškarnéh o plesu (Ulrika). j ej
partne ro m na klavíri bol Daniel Buranovský,
ktorý je výbo rne tech nici-')' disponovaný a
adekvátne vykresl'uje atmosféru tej-ktorej
piesne alebo árie.
Mária ll e inzová sa p redstavila s kompozí·
ciami Haydna, Schuma nna a Ch o pina. V
Hayd nuvej Sonáte F dur dominoval jemný a
c itlivý prístu p, ktorým d obre odtienila
Hayd nOVl.J p rostú hudobnú v}• poveď. Dva z
fantastických kusov R. chumanna zazneli v
podani, ktoré výstižne charakterizovalo ich
štý loví• pod statu. Sch umannov romantizm us
kreovala l leinzová ako umiernený, nie
rozkošate ný. A to je d obre. Korektne vyznel v
podaní umelkyne aj Cho pin (Valčík f mol a
cb mol a 13alada F dur), aj k eď si viem predstaviť interpretáciu s väčšou d ávkou u miernenosti.
MILOSLAV BLAHYNKA

MEMOÁRE

,

JOSE CARRERAS:

SPIEVANIE SDUŠOU

[Liečenie v Barcelone ]
18. júla, v sobotu ma previezli rakúskym
lietadlom záchrannej služby z Innsbrucku
domov. Sprevádzal ma Alberto, ktorý sa v
predchádzajúcich dňoch odo mňa nepohol
ani na sekundu. Spoč iatku sme váhali, či sa
liečeniu leukémie nemám podrobiť v Paríži,
no potom sme sa predsa len rozhodli pre
Barcelonu.
Po prvé preto, lebo Cyril Rozman v
Hospital Clinico patrí k popredným svetovým
hematológom, po druhé, doma mi rodina
mohla lepšie pomáhať a mohla byť stál,e pri
mne.
Hneď na druhý dei\ sa začalo s che moterapiou.
Dolo mi omnoho horšie, ako som predpokladal, pretože môj imúnny systém už prakticky nefungoval. A tak sa okamžite stalo to,
čoh o sa lekári obávali: dostal som zápal' pl'úc s
vysokými h orúčkami - môj život bol ohrozený.
Len silnými liekmi podarilo sa horúčky z raziť,
nateraz ma zachrániť. Dlho som ležal v sterilnej izbe, nesmel som prijímať návštevy, od
vonkajšieho sveta som bol prakticky úplne
izolovaný. Najnepatrnejšia infekcia by mohla
mať smrtel'né následky. Akútna lymfoblastická
leukémia je choroba, ktorá - ak sa nel i eč i - má
za následok smrť v priebehu pár mesiacov, v
horších prípadoch i v priebehu niekol'kých
dní. Ide o ochorenie kostnej drene, v ktorej sa
vytvárajú všetky krvné bunky ľudského organizmu. Zákerné na leukémii je, že rakovinové
bunky plávajú v tekutom médiu, v krvi. Preto
ich nemožno zasiah nuť ani radiologickou ani
chirurgickou liečbou.
Podávaním tzv. preparátov pre bunk)'
jedovatých , možno síce dos iahnuť d lhodobejšie zlepšenie, tzv. remisie. Len vel'mi zriedkavo sa vyskytne ideálny prípad - kompletná
remisia. Najväčšiu šancu na uzdravenie dáva
transplantácia kostnej drcne. Dovtedy ale
musí pacient prejsť tfnistou cestou. Je to
zvláštne, počas celého tohoto čas u som sa
nikdy nebál, že by som mohol zomrieť. So svojím osudom som sa síce vyrovnal, ale to ešte
stále nie je dôvod vzdávať sa. Duševné stavy
pravdaže vel'mi kolíšu. j eden deň sa človek
cíti úboho, na druhý deň zas ovel'a lepšie,
niekedy dokonca vel'mi dobre. Tak to už býva
u každého čl ove ka. Rozhodujúce však bolo
toto: Občas som si síce myslel "Už
nevládzem"!, ale nikdy "Už nechcem!".
V prve j fáze li ečen i a som si pripomínal
jeden m(Jdry výrok nemeckého filozofa
Friedricha Nietzscheho, ktorého si mimochodom vel'mi vážim. Jeho veta ma sprevádzala celé nasledujúce mesiace:
•Treba spútať fantáziu chorého, aby netrpel
viac myšlienkami na chorobu, ako chorobou
samotnou".
S pútať fantáziu, to bolo o no! Obmedziť ju,
potlačiť, ovl ádnuť - ak to vôbec človek
dokáže...
Len neupadnú ť do sebal'utovania, le n
nenarie kať nad sebou samým, len n epl a kať
nad strašným osudom!
Kto to robí, je už napoly stratený.
Je celkom prirodzené, že človeka v prvom

rade prenasleduje otázka: " Prečo práve ja?"
Človek húta, dumá a nájde odpoveď:
"To je práve tá lotéria! Veď všetci žijeme s
rizikom. Platím teraz za to dobré, čo mi život
dal, alebo aj za to, že som ni č dobré neurobil?
A je to naozaj tak? Skutočne som sa ni ečím
previnil, že som teraz za to potrestaný?"
Potom som videl iných pacientov, troj·
roč né deti, ba dokonca niekol'komesačné
bábätká. Za čo musia p l atiť o ny? Predsa
nemohli nič spáchať, sú to skrz-naskrz nevinní fu dia.
A porovnávam. Veď som sa mal vlastne
dobre, polovicu svojho života som prežil bez
vážnejších zdravotných problémov... čo mi
pomohlo? Myslieť na to, že čosko ro už nebudem mať to, čo by som mohol st ratiť. To mi
dodávalo silu a posil ňovalo moju vôl'u v túžbe
preži ť. Deti, rodina, l'udia, ktorých mám rád,
povolan ie, hudba · za to všetko som chcel
boj ovať ako lev. To všetko mi musí zostať -

Kytička

bola enormná účasť celélio obyvatel'stva na
mojom osude. Nemyslím, samozre jme, všade
sliediacich novinárov a fotoreportérov, kvôli
ktorým musel Alberto dokonca angažovať
dvoch strážcov, aby im blokovali prístup do
mojej izby. Bolo to neuveritel'né množstvo
listov a telegramov z celého sveta. Král'ovská
rodina, š pi čkoví politici z mnohých krajín,
priatelia, kolegovia umelci, divadelní riaditelia a tisíce priatel'ov opery mi d odávali
svojimi prejavmi vel'mi mnoho sily. Marylin
Hornová, ktorá mala vtedy v Barcelone
piesňový večer, mi napríklad poslala na
kliniku takú gigantickú kyticu, že všetky sestričky na oddelení boli na týždeň zásobené
kvetmi. Alebo Grace Bumbryová, tá mi na
svojom koncerte vo Viedni venovala jednu
pieseil. Nespočetn é gestá tohto druhu, hoc
boli akokol'vek maličké , znamenali pre mňa
vel'a, vel'mi vera.
S mojím hospitalizovaním v Hospital
Clinico nastali aj pre moju rodinu ťažké časy.
Po celé tie týždne a mesiace bol vždy niekto v
mojej blízkosti. Vo dne, v noci. Aj vtedy, keď
som kvôli nebezpe čen stvu infekcie musel
l ežať v úplne steril nom prostredí. Dola tu len
jedna jediná možnosť, v idieť sa cez sklenené
dvere, baviť sme sa mohli iba po telefóne. Už
som spomenul, že v našej rodine je každý pre
každého tu. Lež takýmto intenzívnym spôsobom to ešte nikdy nebolo potrebné. Hoci
som viackrát všetkých uisťoval , že ma môžu
spokojne nechať samotného, že si poradím,
bol som pravdaže n eobyčaj ne šťastný, že som
v hociktorú ch ví ľu mal niekoho z rodiny pri
sebe, s kým som sa mohol porozp rávať.

od malej Bratislavčanky

vtÍkal som si do hlavy každ ý deň, ustavič ne a
neprestajne.
V prvých d1'\och v Hospital Clinico som
vôbec nebol schopný dajako sa odpútať
číta n ím. Chýbala mi potrebná koncentrácia. V
izbe stál televízor s videorekordérom, mal
som so sebou aj pásky a kazety. Ale na nič som
sku točne nemal chu ť. Vari s výnimkou telefonovania. Pri posteli som mal telefón a
mohol som h ovoriť s l'ud'mi z celého sveta, no
pánboh zaplať, oni nu1a vola ť nemohli.
Odjakživa som vášnivo rád telefonoval a tejto
mojej povesti som nezostal nič d lžný.
Co ma takmer úplne vyvádzalo z miery,

Snímka ľA SR
Pre rodinných príslušníkov je to čas to
komplikované byť v blízkosti, mať
čas. Všetky organizácie na celej zemeguli,
ktoré sa usilujú ul'ahčiť život príbuzným ,
chorého, maj ll preto môj obrovský rešpekt.
Prvá chemoterapia trvala od 20. júla d o 10.
augusta. V tomto období, ked' sa do tela, svojím spôsobom, pumpuje jed, člove k sa cíti
vskutku mize rne. Stavy slabosti, perľnanemný
pocit nevol'nosti. Vracanie, hnačky. Medzitým
sa neustále odoberajú a kontrolujú vzorky
kostnej drene. š ancu na vyzdravenie v podstatnej miere ovplyvňuje skutočnosť, či sa
dostavia remisie, či sa tvoria ďal š i e nové
nekoneč ne

rakovinové bunky. Ak sa po prvej chemoterapii opäť objavia rakovinové bunk)', pre
pacienta je to zlé. V mojom prípade to bolo
našťastie tak, že žiadne nové neboli objavené.
Takýto nález je z 12. augusta - je to dátum,
ktorý si naveky zapamätám.
Asi po desiatich dňoch som sa natoľko
zotav if, . že som sa mohol presťahovať do
Clinico Quiron: Tam som sa musel podrobiť
operácii čeluste; išlo ' o ten zub, pri zápale
ktorého to zdanlivo všetko začalo. Na klitVke
som zostal dva dni, prípad bol dosť komplikovaný. Veď v mojom stave bola aj tak
akákol'v ek operácia, mimoriadne nebezpe čná.
Všetko však prebehlo hladko, konečne som
moho l ísť o pár d ní domov.
Medzitým som sa už začal vel'mi podrobne
informovať o svojej chorobe a o tom, ako
mie nia lekári postupovať v ďalšom liečen í.
Chcel som celkom presne ved ieť, čo sa bude
ďalej d iať, s č ím musím poč ítať.
čestne sa priznávam, že som mal strach z
toho, čo ma ešte čakal o. Súčasn e som sa však
pokí1šal potlačiť tento strach, odsunúť ho tým,
že som si stále ča stej š ie hovoril:
,Jednoducho musíš prejsť týmto peklom,
nič iné ti nezostáva. To je cena za to, že sa
možno čoskoro budeš mať zasa lepšie. Nie je
to n i č iné, len jedno strašné obdobie, potom
bude všetko nádherné ..."
Svojimi pocitmi som bol však na svetelné
roky vzdialený od "nádherných vecí". Boli tu
predovšetkým tie verejné diskusie o mne a o
mojej chorobe. Nadobúdal som dojem, že
jedny noviny odpisujú nepravdy od druhých,
až z toho napokon vznikne nová prekrúcanina, ktorú zase niekto iný šíri ďalej atď.
Španielske noviny a agentúry priniesli
okrem iného špekulácie o pripravovanej
implantácii zdravej kostnej drene a upozo rňo
vali na to, že tento postup je možný len vtedy,
ak by sa našiel vhodný darca... Na klinike i u
nás doma sa hlásilo n espoče tné množstvo
l'uclí z celého sveta, ktorí sa núkali ako darcovia, lebo mi chceli pomôcť... Jedna rozhlasová stanica vysielala interview s potencionálnymi darcami. Bola medzi nimi aj jedna
pani zo Sevilly. O klasickú hudbu, ani operu
sa síce nezaujímala, ale chcela daro va ť kostn ú
d reň, pretože by bolo strašné, keby musel
zomrieť taký slávny Španiel ako je Carreras!
Získať vhodného darcu kostnej drene sa
rovná povestnému hl'adaniu ihly v kope sena.
Predpokladom transplantácie kostnej drene
je totiž znáš anlivosť tkaniva darcu a príjemcu.
Túto z náša nlivosť však garantujú len jednovaječ né dvojčatá, u celkom normálnych SÚfodcncov by totálna zhoda bola viac ako náhodná - a u rodičov sa vyskytuje ešte zriedkavc::-.
jšie. Najväčš ím problémom bol však čas a s
ním spojené náklady. Transplantácia by sa
mala vykonať relatívne rýchlo po vypuknutí
choroby.
V mojom prípade bolo čos koro jasné, že v
rodine niet ideálneho darcu . Ani Alberto, ani
Mária Antónia, ani môj nevlastný brat Jordi,
ani otec neprichádzali do úvahy. Najvyššie
spol očné hodnoty namerali lekári u môjho
syna Alberta - deväťdes i at percent. Ale aj toto
bolo primálo, bolo to ešte privel'mi
n ebezpečné kvôli možne j reakcii. Akokol'vek
vel'ké môžu byť p~ednosti transplantácie cu·
d zej zdravej kostnej drcne, stále hrozí
nebezpeče nstvo odmietnutia chorým organizmom.
Vel'a ľudí preto i transplantáciu neprežilo.
Pre mi\a, bolo to už isté, do úvahy
prichádzala len autotransplantácia. Na t1u ma
mali v nasledujúcich dňo ch pripravovať.
Preklad: - mjk Nabudúce: Príprava na Seattle.
© Kindler Verlag, GmbH,
Mii nchen 199 1

Zlatá Toscaniniho taktovka Wolfgangovi Sawallischovi
Už po tretí raz pred otvore ním opernej sezóny milánskej
La Scaly známa zlatnícka rodina Buccellati vyro bila a udelila
na návrh špeciálne j odborne j komisie takzvanú Zlatú taktovku Artura Toscan iniho, dirigentovi, ktorý prejavil mimoriadne inte rpretačné a umelecké scho pnosti pri realizácii
hudobných produkc ií v La Scale. V prvej edícii. Zlatú taktovku udelili terajšiemu šéfdirigentovi La Scaly Riccardovi
Mu tim u, po druhý raz ju dostal dnes už ose mdesiatpä ťroč n ý
Gianandrea Gavazzeni a naposledy ju udelili Z!l hra ni čn é mu
dirigentovi Wolfgangovi Sawallischovi.
Sedemdesiatročný Wolfgang Sawallisch je významným
prcdstavitel'o m ne meckého hudo bného života. Pôsobil ako
dirigent vo viacerých nemeckých d ivadlách, ale naj väčš ia
časť jeho umeleckej kariéry sa viaže na Bavorskú štátnu
operu v jeho rodno m meste Mníchove. Pôsobil tam vyše
dvadsať rokov. Okre m toho bol prvým dirigentom nie ktorých významných o rchestrov ako Wiener Symfo niker,
Philharmonisches Staatsorchester Hamburg, O rchester
Suisse Romande, NHK symfonický o rchester Tokyo a v roku
1993 zanechal Staatsope r v Mníchove, aby nastúpil po
Riccardovi Mutim na čelo Filadelfského orchestra.
Pohostinne hudo bne naštudoval niekto ré ope ry pre milánsku La Scalu a pravidelne spolupracuje s o rchestrom La
Scaly, ktorý už dvan ásť rokov pôsobí i ako filharmo nický
orchester. Je považovaný za jedné ho z najlepších interpretov diel dvoch vel'kých Richard ov - Straussa a Wagne ra. V
pamäti milánskeho o becenstva v ostatných ro koch zostali

dve vynikajúce hudo bné naštudovania Straussovej žen y bez
tieňa a Wagnerových Majstrov sp evákov norimbcrských.
Predovšetkým po predstaveniach Ženy bez tie t1a ovácie a
nadše nie Milá nča n ov boli b ezhraJ1ič né. Zaujímavé boli i
jeho koncertné vystúpenia s Filharmonickým orchestrom
La Scaly a s mladým huslisto m Juliano m Rachlinom. S týmto
orchestrom sa z ú častnil i viacerých zahra nič ných zájazdov.
Orchester La Scaly rad Spolupracuje s Wolfgangom
Sawallischom. Považuje ho za dirigenta, ktorý o kamžite
pochopí kvali ty telesa, kto ré má pred sebou. Ne preťaž uje ho
mnohými hodinami skúšok, ale práve v mome nte konce rtne j interpretácie do káže z ne ho vyťažiť maximálny hudobný
efekt. Neopája obecenstvo pre bytočným efektom svojho
gesta a preto m u talianska hudobná kritika prorokovala, že
sa nikdy nestane "hviezdo u". Pre jeho st riedmy štýl odievania a vystupovania ho nežná časť filadelfského obecenstva
prirovnávala k typickému inžinie rovi, kým bývalý šéfdirigent filad elfského o rchestra Riccardo Muti bol pre ňu
typom "latin lovera". A ako dirigentská hviezda sa ani
nechová. Nerobí rozdiely medzi zásn1pcami d ače z významn ých a menejvýznamných krajín ako niektorí jeho kolegovia
v Taliansku.
Pri príležitosti preberania Zlatej taktovky, ktorú mu
o dovzdala Toscaniniho
vnu č ka
grófka
Emanuella
Caste lbarco Rezzonico, dirigent Sawallisch vyhlásil: "Hudba
je pre mňa životom a de nno-de nne sa teším, že mám práve
p lný život hudby. A viete kto ré sú najkrajšie o kamihy môjho

Wolfgang Sawalisch

Snímka archív autorky
l

dňa? Keď

sa po vydareno m predstavení, č i ko ncerte vrátim
d om ov a mám pred sebou ešte d ve tri hodiny času na štúdium novej partitúry, alebo te j, ktorú už poznám. V tichu noci
po č uje m tó ny hudby a vtedy pochopím, akým n e kon eč ným
darom je práve hudba. Zostal by som tak i celú noc, keby na
mň a druhý deň nečakali povinnosti.
A milánske obece nstvo sa teší · na tieto povinnosti.
Wolfgang Saw allisch hudobne naštuduje v súčas nej opernej
sezóny La Scaly Mozartovu o peru Únos zo Serailu .
ANNA PODOLSKÁ, Miláno
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HUDOBNÉ DIVADLO

Scéna z opery N. Bodnára NetTeba toľko slov; zľava: J. Havranová, J. Dzuro, V.
Hronská, S. Tomov á, E. Merheim, L. t>ačaj, G. Szakál, O. Korotkov, G. Spišák.
Snímka O. Be r eš
,

,

odporovalo celkovému duchu je ho hudby) ,
ostal v štylizovanej polohe jemného humoru :t
pre vel'ký výsmp (pieseň) Barnabáša zvolil
vážne jší val čí k .
. Netreba tol"ko slov"· toto ča rovn é zaklínad·
lo (i názov ope ry) má vlastný, do ušú lezúci
hudobný motív, ktorý ako idée fixe sa prelína
operou. J eho nositel'om je Gróf Ric hard.
Orchester hráčov, inštrume ntovaný pre 18
nástrojov, citlivo naštudoval a s javiskom
zos úlaďoval Boris Velat. Prio ritu sólového
nástroja urč il skladatcl' tube ( hral vel'm i dobre
Róbert Hamza, posluchá č Konzervató ria),
ktorá sa ako cantus firmus podiel"a na akcen·
tácii bezprostredné ho humorne ladené ho
tónu partitúry. Popri džezovej súprave bicích,
po pri tube a ďalšíc h sólovo obsade ných
nástrojoch (kontrabas, hoboj, flauta atď.)
do minovalo čembalo (spine t · s pol"ahlivo ho
ovládala N. Korotková.) Je ho zvuk niele nže
ozvláštnil tém br o rchestra, ale bol funkčným v
ariózach i recitatívoch, tvoriacich kon·
štrukčnú sú čas ť uzavre tých čís iel o pery.
Orchester sa tiež podiel"al na charakte rizáci i
nie ktorých ty picJ..:ých miest opery, najmä spôsobom hry na nástrojoch. Režisérka Blažena Hončarivová, hosťujúca Koši ča nka,
sko nkré tnila nad sádzku s citOm pre mie ru
javiskové ho obrazu aj jeho jednotlivostí (slu·
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Bystričania deťom
l

Za
osozny
dra m a turgický
ťah
$ tá tnej opery v Ba nskej Bys trici
považujem
uvedenie
opernej
rozprávky TIBORA FREŠU MARTIN A
SLNKO. Od je j bratislavskej premiéry
a prvého bystrické ho naš tudovania
(obe roku 1975) uplynuli temer dve
de saťro čia , nuž núka sa príležitosť
zhodnotiť dielo s odstupom času, b e z
e ufórie, sprevádzajúcej p rírastok do
s lovenskej opern e j s pis by.
Zastáva m n ázor, že Frešova op e r a i dnes
plne obstojí a jej kladné prijatie n e bolo iba
zd vorilostným aktom voč i popredné mu
dirige ntovi o pe ry SN D. Ma rtin a slnko je
kompozícia, v ktorej sa s n úbi folkló rna
inš pirácia s a ute ntickým s pracovaním
m otívov a ich dotvore n ím v ústre tovo
m odernej p oetike . Frešova hudo bná dikc ia
je zrozumitel'n á, nevnuc uje sa za každú
cenu, m á pestrú p ale tu s ituač n ých fa rie b a
n álad. Silnou strá nkou opery je jej proporč n é
č l e ne n ie ,
jednod uc ho
nemá
zdlhavé, či nudné ploch y. Textová kniha
( libretisti A. Braxatorisová a B. Kriš k a)
s priro d zene zakomponova no u moral itou ,
rešpektuje základné param e tre rozprávky,
je n asiak nutá ľud ovo u múdros ťo u , jedn ako
však cítiť, že ide o útvar špec ificky operný.
Bolo by naivné domn i evať sa, že insce no va ť tran sparentný príbe h je pre režiséra
jedno duc h o u zá l ež itosťo u . Tvorcovia, ak
c h c ú b yť h odn ~JVerní, musia refl e ktovať

celkový spol oče ns.ký a technický vývoj,
jedno duc h o fakt, že za d ve desaťroč ia sa
rozšíril o b zor d eti i s pôsob ic h hie r.
Režisér Ma rtin Be ndik a výtvarníčka
Mária Zubajová s i u ved omi li, že cesta
kresby
iluzív nc j
žá nrove j
krajin ky,
vyšp e rkovanej o rna mentami , dnes pôsobí
a n achro nicky. lll'adali ted a náhradu v
tako m riešení, ktoré b y ne podce nilo obrazotvo rn osť detského d iváka, no s účasne
svoj
výklad
nczablo kovali
príliš
prešpekulovanými postupmi.
Nazd ávam sa, že zdravá stredná cesta im
vcelku vyšla. O pompézne jš iu sh ow v scénach nadreálnych sa vari ani n esnažili ( limity priestorové a v n e poslednom rad e i
ekon o mické by ju ani n ezn iesli), na pokon
ko m o rný záb er o dhalil to pod statné a
d e jotvo rné. Bcnd ikov team n epod cenil a ni
dosah inscen ácie na fo rmujúci sa estetický
pro fil pane n ské h o diváka, pou žitím m od ernejších tvarov a kombin ácio u svetiel
c izeloval je ho vzťah k ume niu.
13ans ko bystrický o rc hester pod taktovko u h osťujú ceh o Adolfa Vykydala ku ltivovaným výko n o m potvrdil svoj kvalitatív ny rast. Zjavnú stabilizáciu p rílevom
sviežic h hlasov o p ä tovne zazna m e nal i
z bo r, p ripravený Ivanom Mrázom . Zvl ášť
by som u pozornil na pôsobivú, modernú a
techn.ic ky profesionálnu p rácu baletnéh o
minikolektívu ,
ktorý
pod
ved e ním

Ako

.

.

Bratislavčan, odsúdený
(alebo
ignorovať)

chová trubica Kráľ ovej, strelecký te rč v obraze
Barnabáša, pate tizmus Básnika a tejto inte ncii
aj
zodpovedajúce stvárnenie Gabriela
Szakála a mnoho cl"alšíc h, vrátane reJ..:vizity
b)rvalej čes kosl oven s kej vlajky v záverečnom
ansámble).
jej réžia mala zmysel i logik,u vecí, priznávajúc partnerstvo 13odnárovej hudbe. Aj
spolupráca režisérky s výtvarníko m Jánom
Hončarivom a. h. a choreografkou Elenou
Záhorákovou a. h . bola inscenácii viditel'ne
prospešná. Oči vidn e sa na jej úspechu
podiel"ali sólisti, ktorí svoje postavy individualizovali v s(J!acle s hudobnou charakte rizáciou a
režijnou koncepciou. Vokálnu sadzbu niektorých postáv neodhadol skladatel' vždy
ideálne, najm ä ak myslíme na vzťah textu a
hudby či inštrume ntácie a l"udského hlasu .
Výborne si počína la Viera Hronská (pani
Král"ová), zrozumitefný, typologicky výstižný
šomorjai
(Aristid
Král"),
bol Jura j
bezprostredne pôsobila vokálne svieža
Svetlana Tomová (Adela), dobre sa zapísal
Jozef Dzuro (Peter). Podlízavosť tajo mníka
Pyska vyst.ihol Július Regec, byrokraticklÍ
mániu Inšpe ktora Trdlíka spodobil Ladislav
Pačaj,
pa te tický rozme r Básnika sedel
Gabrielovi
Szakálov i.
Gróf
Richard
p resvedčiv éh o
Olega Korotkova, Gróf
Alfréd E mila Merheima a senzitívna Markíza
Silvia Jany Havranovej boli homogénnym
spoloče ns tvom pri pomyselnej konfro ntácii
staréh o s novým. Jej predelom bol Barnabáš
(stvárnc n)' Gejzom Spišákom) so svojím
osobitým m ravným krédom.
Opera Netreba toľko slov bola teda vcelku
úspešným štartom N. Bodnára v rámci
slove nskej hudobnodramatickej tvorby, v
žánri komic ke j opery, v kto re j nezaprel ani
svoj rukopis, ako ho poznáme z oblasti je ho
komornej a symfonickej rvorby.
DITA MARENČ INOVÁ

Zuzany Hájkove j začí n a písať n ovú kap itolu v profitovaní te jto v minulosti zranitel"n e j zložky divadla.
Sólistic ké party napísal Frešo s vel'kým
c itom p re možn osti l'uds ké h o hlasu . Platí
to tiež pre najnároč nej š í, virtuóznymi
prvkami vyšp e rkovan ý p art Stude ne j
p rinceznej. Mladý kolo ratúrny soprán
Ma rgaréty Va jdovej vložil d o n e h o technic kú is to tu, č isto tu a timbrovú mäkko sť.
Pre s úbor je 1nač n ou p osilo u, pokia!' si
udrží svoj ll rický odbor. De butant
Svätopluk Malach ovský (Martin) je n es-

porne tale ntova ný mlád e nec, má isté a
prirodzen é h erecké vystupovanie a je h o
barytón m ôže po získaní väčšej rezonancie
tónu v budúc n osti prekvap iť i sp evácky. Z
ďal ších
interpretov hodno spom enúť
son ó rn y b as Igora Lacku (Vládca Stud e n é
slnko) a svieži soprá n Oľgy Hromadovej
v postave Mili ce.
Popoludiíajš ia pre mié ra sa stre tla so
sym patickým o hlasom u detského i
dospelé ho publika. Verím, že te nto dramaturgický prínos o n e h o n epríde ani n a
re prízac h .
PAVEL UNGER

y

z textu, po myselný stret ľud í , ktorých oclclel"u·
jú tri storoč i a, bol impe ratívom hudobnej
inšpirácie a prostrieclkov. Sám 13odnár má
blízko - cez vlastnú lite rá rnu tvorbu, najmä
poviedkovú (publikoval napr. poviedku
Mlad os ť - p oc h abosť), k postupom absurdného humoru, prípadne sci-fi. 13odnárova
hudba je polyštýlová, so zjavným výsledkom
hudobnej syntézy. Prvky neoklasicizmu (až
neobaroka) striedajú prvky a postupy hudby
ta neč n ej ( tango, va l č ík), džezovej, p opdžezovej, rock and roHovej, dode kafónie, aj
aleatoriky (dodekafonický rad použil napr. v
postave exaltovan é ho Básnika, aleatoriku aj v
l'udských hlasoch napríklad v zmätočnej
situácii 2. dejstva).- Taneč n é fo rmy mali svoju
charakterotvornú funkciu aj u Urba nca.
Rozdiel v postupoch oboch skladate l'ov je
však niele n v miere štylizácie: ale aj v zásadne
odlišn om skladatefskom natureli a, samozrejme, gen eračnom odstupe. Postavy, ktOré
zostúpili z obrazov v knižnici Kaštie l"a - Gróf
Richard, Gróf Alfréd, Markíza Silvia - c harakterizoval Bodnár ako hudobne neoklasic ké
(miestami som poč ula aj typ vivaldiovského
concerta grossa) . Postavy s ú časnosti zas
hudobne dife re ncoval prostried kami neskoré ho romantizmu ( riadi te l' Král), tan eč n ý mi
formami - tangom (pani Král'ová), rock a nd
rollom ( Peter Král'), pop džezom (Adela),
valčíko m
(Pysk), pochodom (Inšpekto r
Trdlík). Pravde podobne najťažšie bolo hudobne zo b razi ť sluhu Barna báša, ktorý de facto
vyvrchol"uje operu v jej fil ozofickom podtexte
i záme re. Aby ope ra na to mto m ieste dostala
správny dramaturgický ťah, ved' Barnabáš prvý
raz pre hovorí · zaspieva, aby posolstvo nosných myšlie nok opery zrazu )leostalo trčať
kdesi na polceste, zabité tre bárs i fo rmou,
ktorá by v danej situácii vyznela falošne, sentime ntálne. Tejto hrozbe sa Bodnár vyhol dosť
obratne. Nechcel náhle zvážnieť (bolo by to
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už 28. rok priJídramaturgicky
znetvorenú, drasticky krátenú a hudobne
zošmírovanú produkciu Nabucca, vítam každú
príležitosť vypočuť si tento skvost raného
Verdiho v pôvodnej verzii. Po dvoch ďaUícb
slovenských a vari štyroch českých som si na
jeho premiéru zacestoval do Prahy.
Tamojšia Státna opera nap[ňa svoje ambície
veľkého repertoárového divadla razantne, takže
za krátky čas temer úplne vymenila repertoár
bývalého Smetanovho divadla. Všetky tituly
študuje v origináli (po Beethovenovej I.eonore a
Nabuccovi príde na rad Carmen, Zásnuby v sne
od pražského rodáka Hansa Krasu a Alda) a
využíva medzinárodný kolektív interpretov.
Inscenácia Verdiho Nabucca bola pre mňa
nečakaným prekvapením. Po viac než spornom
Maškarnom bále uviedla Státna opera po každej
stránke čisté, precízne a kvalitné predstavenie.
)cho režisérom je Karel Nemec, Wasserbauerov
brnenský absolvent, neskorší asistent J. Herza,
ktorý žije a pôsobí v nemecky hovoriacom
divadelnom prostredí. Predložil veľm.l jasnú,
zrozumiteľnú a dramaticky vypolntovanú predstavu Nabucca, spájajúcu monumentábtos(
masových scén s drámou postáv. K javlskovému
efektu a psychologickej sile výpovede nepotreboval žiadne dobové ornamenty, vystačil s
niekoľkými symbolmi, rekvizitami a svetlom.
Najplastickejšie mu vyšla postava Abigaille:
odhalil jej povahu vo viacerých rovlnäch ,
pričom dominantnú vlastnosť, túžbu po moci,
zvýraznilo viacero momentov. Napríklad v
závere 3. obrazu, keď sa Nabucco v stave šlalenst·
va zrúti a sr.r áca korunu, AbigaUie - pri sugestívnom nasvietení - zbadá pohodený symbol
moci a siaha po ňom s priam extatickou v:Uňou.
Podobných
charakterotvorných
príkladov
nájdeme v Nemcovej réžii viac, sú vždy organicky späté s hudbou a dejom.
Stýlovo korektné a výrazovo nuansované
hudobné našmdovanle pripravil rakúsky dirigent johannes Wildner. Skoda, že jeho pôsobenie na čele filharmónie v Košiciach nevyužila
tamojšia opera. Je to plnokrvný muzikant,
ktorého gesto aj keď navonok nevyniká
noblesnosťou, je sugestívne a presné. Tempá
zodpovedali duchu ranoverdlovskej partitúry,
nechýbal kontrast medd áriami, ensemblaml a
cabalettaml. Výrazové rypracovanie sóllstických
kreácií a zborov (Zbor Státnej opery a Pražský
mužský zbor) znieslo medzinárodné kritériá.
ObJavom Inscenácie je doteraz neznáma, v
čechách žijúca ukrajinská sopraoJstka Tamara
Kucenko ako Abiga!Ue. Je otázkou krátkeho
času, kedy ju agenti objavia, pretože táto
umelkyňa má pre tallan81w clramaddr.ú"i
koloratúru vletko: vel'ký rozsah, d~ výiky,
pevné stredy a tmavé, prsné hlbky. VIe spievať
legato i mezza voce, extrémne výšky ponúka raz
v piaoJsslme, inokedy s nesmiernym dramatickým atakom. A navyše, je skvelou herečkou.
Nabucco Richarda Haana sl aj tentokrát technicky poradil so všetkými úskaliami partu, tvoril '
v Intenciách štýlu, no výrazovo bol proti partnerke o odtieň monotónnejší. Nikolaj Marčenko
(Zacharáš), ďalší zabraoJčný sólista Státnej
opery, je talent so zaujímavým, pomerne objemným, zrnitým basom. Po interpretačnom
dobrúsen~ roly môi.c s ňou preraziť lokábty
rámec. Valentin Prolat, rovnako z bývalého ZSSR
(t. č. angažovaný v pražskom ND), je pre Ismaela
vybavený kovovým tenorom, sympati.zujúclm s
talianskym vokálnym slohom. české farby v
stredných roláclt obhajovala Jltlna Ptívratská
ako lyricky kultivovaná fenena a Ladislav
PAVEL UNGER
Mlcjnek v postave Vefkňaza.

NOVA SLOVENSKA OPERA VKOSICIACH
Nor be1·t Bodnár: Netreba tot:ko slov.
Pôvodná slovenská opera v dvoch dejstvách.
Libreto riCipísal j án Pcw lík podľa htJI P. Zt;ona
Tanec nad plačom. Svetová premiéra dňa 2 1.
januára l 994 v štúdiu SMER v Košicioch.
V Košiciach po dlhšej pauze, keď op era ne u·
viedla jediné pôvodné hudobnodramatické
dielo (poslednou pre miérou slovenskej opery
tu bol v roku 1987 Skame nený J. Beneša) predsa len zasvie tila zelená - pre prvú operu
Norberta 13odnára - K oš i ča na žij(•ceho a tvoriaceho v rod no m meste. Operu Netreba tol"ko
slov napísal na objednávku ŠD. Svoj pôvodný
záme r, v ktorom počítal s vel"kým javiskom,
musel t ransfo rm ovať na s poločn e d ohodnutý
minipriestor štúdia SMER. Te n napokon
St?olu rozhodol o ko mo rnej silue te ope ry. Jej
predloho u bola h ra slove nské ho dramat ika
Petra Zvona Tanec nad p l ačo m . Hra, ktorej
filozofiu n ad časovej platnosti p osunul nadaný,
len 29 rokov žijúci spisovatel" do roviny
ko med iálne j nadsádzky, obehla pre svoje nesporné kvality - a úspešne - 'takmer všetky
div;\dlá na Slovensku. J ej posolstvo, uká zať
pr~róm' ''n:ť 1'leúpl-1mhosť, fillóš, p~etvárku,
ktoré medzi nami fungujú st.'íle veselo a časo
vo neobmedzene, inšpirovalo v slovenskej
hudbe už 13artolomeja Urbanca ( je ho operu s
rovnome nným názvom hry uviedla opera SND
v roku 1979). Už Urbancov libretista Július
Gyermek vylú čil zo svojho libreta niektoré
postavy (napr. l>yska); podobne z redukoval
poče t osôb, účinkujúc i c h v opere, aj Bodná rov
libre tista J án Pavlík, ktorý však ponechal
postavu tajom níka Pyska a myslím, že z
hl"adiska dramaturgie konal správne. ( PhDr. J.
Pavlík študoval s Bodnárom na Gymnáziu v
Košiciach . V s(J časn osti učí filozo fiu na VŠE v
Prahe. Ako č l e n Lite r{trne ho inštitÍitu je
lite rárne č inný najmä v oblasti filozofie, v
ktorej má blízko k fe nomenológii - Patočka,
Husserl). Kultivovaný s ituačný humor, plynúci

Pražský Nabucco
pnnosom
mať

Margaré ta Vajdová ako Studená princezná v opere T. Frešu Mart in a s lnko
SnímkaM. Vojtek

HUDOBNÉ DIVADLO
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SLOVENSKÁ
JAZZOVÁ SPOLOČNOSŤ
O Po štyroch rokoch trvania >Slovenskej jazzovcj spoločn ost i sa 2 1. 3. 1994 usku točn í v
klube Rock-Pop-Jazz na j akubovom nám. 12 v
Bratislave jej 4. rokovací s nem v podobe j am
Session. Rada SJS sa bude na stretnutie so všetkými členmi spoloč n o~li p ripravovať už od rána. So
svojimi priaznivcami, ktorým záleží na situácii v
jazze na Slovens ku sa stretne o 17.00 h v klube.
Celý tento deň bude rezervovaný p re jazz, pretože o 18.00 h bude prednášať americký lektor
HAROLD WEAWER. Súča~ťou jeho vysttlpenia
bude premietnutie jazzového fi lmu a video
ukážky. Záver dňa bude pat ri ť koncertu JA GO
BATE'S HUMAN Cl lAJN (Anglicko) so zači atkom
o 19.30 h, jam session a t>rekvape niu večera v
klube Rock-Pop-jazz. a toto celodenné podujatie pozývame všetkých serióznych zttujemcov o
jazz, organizáto rov, pro fesionálnych hudobn íkov,
nadšencov a milovníkov jazzu.
O V júni tohto roku sa u sku točnia týždne
slovenskej kultúry vo Viedni. Slovenská jazzová
spo l očnosť pripravuje dramatu rgiu jedného koncertu.
O Čle n rady SJS bubeník J URAJ GERGELY
pripravuje po d lhšej prestávke už po druhýkrát
Bubenícku dicli\ u. Bude sa ko n ať v Bratislave v
klube Rock-Pop-Jazz ko ncom marca - zač i atko m
apríla 1994.
Kontakt: J uraj Gergely, Saratovská 53, 934 Ol
Levice, tel. OS I3/ 261 6 1, prípadne SJS, Tel. 07/ 36
14 06, 36 14 07.
O Hudo bný fo nd oslovil Radu SJS, aby uvažovala o dramaturgii nového t itulu CD, ktorý by
fina nčne pokryl ll f . O p rojekte viacerých albumov (žánrové t ituly - tradičný jazz a swing, mainstream, fusion music) v rfiznych jazzových
ští'loch sa na SJS hovorilo viackrát, problematickými zostávajú materiálne náklady ďal ších titulov.
Perspekt ívne sú n:lvrhované skupiny t radičného
jazzu a swingu, z oblast i mainstreamu, fu sion
music a jazzrocku.
O V tomto období sa zásl uho u Juraja
Gergelyho rozvíja spo lupráca s maďa rs t..--ým i
jazzmanmi. V d•'och 25.-3 l. júla 1994 sa v
Tatabányi u skut očn í works hop TATABÁNYA
JAZZ CAMP. Organizátori podujatia navrhli SJS
účasť na works hope, kto ré ho s(•ča sťou hudc dvojdňové hosťon nie slovens kej s kupiny v Tatabányi
(30.-3 1. júla l 994). Ako výmenu ponúka SJS
spoločné turné slovenskej a m acľa rskej skupiny v
dňoch 23.-29. S. 1994 po kluboch v 2ili ne,
Ko~iciach , Bratislave, itre a Leviciach. Séria ko ncertov prebehne pod nazvom SLOVAK JAZZ
ľOURN EE EXCLUSIVE. Na dramaturgii vystupení
v Tatabányi a v slovenských jazzových kluboch sa
zati a ľ pracuje. Do p roje ktu fi n ančn e prispeje aj
HF.
O Nový jazzový klub otvorili v Žiline 7. 2. 1994.

Volá sa MARIONETA JAZZ KLUB, p retože sídli v
priestoroch bábkového d ivadla. Na otváracom
koncerte nového jazzového klubu, ktorý jeho
uspori adateľ a čle n Rady SJS, IVAN KÓIILER, nazval 20 l. jnzovým večerom , vystúpila JANA
KOUBKOVÁ, hudobníci ZD EN~ K .SARKA"
OVORÁK (gitara), PAVEL RYBA (basgitara).

THS Band (Nitra)

O Pod názvom SLOVAK JAZZ PRO FI LES vyjde v
pro p agačn ého materiálu
slovenských jazzových skupín. Keďže slovens ká
mutácia mapuje jazzovú scénu v rokoch l 9861992, v s účasn ost i sa pracuje na jej aktualizovaní.
Nová p ublikácia, zameraná na p ropagáciu do
zah ra nič i a, bude doplne ná fotografi ami osob ností, sólistov a s kupín.
O Dirigent a s kl a d ateľ BOII UM IL TR NEČKA
oslavu je 2 1. 3. svoje 70. narodeniny. K jubileu mu
prajeme mnoho jazzu a ú~pech ov s Big Bandom
b rat)slavského konzervató ria, veľa príjemných
c hvíľ p ri záslužnej p ráci ~o ~tudcntmi.
lll5-ll F anglická verzia

JAZZMANI
DOMA A V ZAHRANIČÍ
BIG BAND BRATISLA VS KÉHO KO ZERVATÓRIA je v tomto období plne vyť:1že ný pri predstaveniach muzikálu M. j:1 kabčica - Manon Lescaut v
bratislavskom Ist ropolise. Ensemble bude s
muzikálom hosťovať v Nitre, Komárne a dirigent big
bandu - Bohumil Trneč k a prezradil, že majú ponuku
aj z Prahy, ktorú treba len up resni ť a kon kretizovať.
S novým programom a vý lu čn e hudobnou prezentáciou prekvat>i Big hand bratislavského konzervatória l 7., 18. S. 1994 v Istropolise o 19.00 h, keď
predvedie svoje obľúbené popjazzové čís la, jazzové
štandardy, ale i špeciality typu C. Orf: Carmina
Burana, R. Korsakov: Šeherezáda, P. l. Čajkovskij:
Patetická ~ymfón ia (2 č:IMi}, C. Ph. E. Bach: Air, L.
Bernstein: WeM Side Story - Cool, Maria, America.
Autorom (•prav je Uohumil ľrn eč k a .
014. 12. 199j sa konal ULUESOVÝ FESTIVAL V
T RNAVE, ktorý spoôval v celonočnom koncerte .
Vystúpili na ň om ~kupiny zo Slovenska a
M aďarska . S ELECľR I C BLUES BA DOM ERI KA
PROCHÁZKU sa ako hoM ia prcdMavili GAURIEL
JO ÁŠ a PETER LIPA. a tomto podujatí udelili
organ1zatori
Cenu
Slovenskej
bluesovej
spol očn osti tak--ým hudobníkom ako JOHN MAYALL a PETER LI PA.
O T+R HAND koncertoval vo fe bruári v
llraunschwt:igu na festivale v Urémach a 18.-19. 2.
vyst úpil v Ztirichu . V ustálenej formácii T+R
Uandu nastala nedávno zmena. Na miesto klaviristu Aloisa Boudu, ktorý sa stal . dvorným" s polupracovníko m Milana Ma rkov i ča , nastúp il PAVO L
BO DNÁ It
D. H ÚŠČAVA, K. ONOil EIC KA, J. 13RISUDA, Š.
POPLUHÁR účinkovali v decembri vo Viedni v
sie ňach llanifľs Ueisel Museum ( 12. 12. G.
H úščavová, J . Dome) a G rli~s Goll ( 18. 12.).
O KAROL ONDREICKA je aran1.érom a spoluautorom nového muzikálu Finni und !' anny, ktoré
malo p remiéru vo Viedn i v divadle Freie Biih ne.
Noviny Neues Volk~ btau, Wiener Zeitung, Kurie r
priniesli na ~voji ch Mránkach pozitívne o hlasy na
Fin ni und Fa n n)' (M u~i kali sches l.u~t-Sp icl).
O JÁ
IIAJ AL stnívil január 1994 vo
Švajčiarsk u pri Be rne a až do mája to hto roku sa
chce sús t reďovať na aktivity na Slovensku.
O CD s kupiny ASil BAND - Čo dom dal, je v
týchto d ňoch na pu ltoch predajní Artfórum,
Horák, LCA-Shop. Sku pina sa chystá uv iesť album
do života ko ncerto m, ktorý sa u sku toční 16. 3. v
Ist ropolise o 19.00 h. Na tento projekt ASH Uand
pozve aj h osťuj ú ci ch hudob níkov.

O BOSSA NOIIA úči n koval a v januári v
ll ra tislave v klube na Vajno rs kej ul., v DK Ružinov.
Vo februári vyst úpila v kluboch v Leviciach a v
Košiciach (Casovia klub).
O CYill l. ZELE ŇÁK spríje mňuj e svojou hrou, v
J..-vartete zostaveno m z hudobníkov z Č iec h a zo
Slovenska, pobyt cestujúcim na lodi pri Mexiku,
Los Angeles... Jeho cesta potrvá pol roka (december '93-jún 94').
O
Ragtimový klavirista MAX MEN fK
spolupracuje s h ráčom na tubu EMILOM
CU LINKQM. Absolvovali spolu ragtimové koncerty vo Viedni, Košiciach, J>rahe, Bratislave,
Uher~kom Hradišti, Strážnici, Žiline (od novembra
'93 do feb ruára '94). V ~účas noMi pracujú na
prípra, ,e CD. Max Menšík.sa ko mpozi čne realizuje
aj v oblasti pop music.
GAilRIEL JO AS uči n kova l vo feb ruári vo
Švajčiarsku , v ap ríli sa chystá do Rakúska :1 v máji
cestuje znova do , vajči:•r~ka.
QUINTETO D. H UŠČAVU (G. Jonáš, G.
lt úščavová, J. Brisuda, J. Dome) vystúpilo 19. l. v
klube Čie rn y havran.
O českos l ove n ský QU INTET J. KALÁSZA plánuje v tomto roku vydať CD. Na základe vystúpenia
na Brat islavsJ..--ých jazzových d•1och získali viaceré
ponuky na ko ncertovan ie do zah ra n i č ia.
O Adriena Uartošová vydala pred 4 mesiacmi
CD Bl ue Aftc rnoon. Na hudbe sa autorsky
pod ieľa la Adriena 13artošová a Marti n Ureznick--ý,
ktorý väčši nu skladieb aranžoval a aj nahral. V
súčas n osti s p eváčk:l pracuje na d'alšom albume.
Podt'a jej slov bude viac funl-.-y.
7. 3. vyst úpi Adriena Bartošová v komo rnom
programe v divadle Astorka s polu so svojím triom.
Uude to večer evergreenových a muzikálových
melódií, speváčka predvedie tiež sklad by z vlastnej autorskej die lne . Začiatok koncertll o 19.30
hodine.
O V auguste 1993 na jazzovej d ielni vo
Frýdlantc vzn ikla skupina RÝCHLE fpy (ŠTI~ PÁN
UIILfR - gi1:1ra, leader, KAREL R ÚŽI ČKA - saxofó n)', STANISLAV MÁCHA - klavír, JURAJ KALÁSZkontrabas, JtiU STIVfN - bicie nástroje). V septembri 1993 získala .divokú kartu" na Pi'erovský jazzový fest ival. Vši mli si ju tu manageri, ktorí
s kupinu pozvali na feM ival Ost-Wcst 1994 v
Norimbergu. Rýchle šípy sa čo n evidi eť predstavia
aj obecenstvu v Prahe a v Bratislave.
O Aktivity JURAJA KALÁSZA sa sú stre ďujú
najmä na jeho profilovú skupinu JAZZ SPECIAL.
Za necelé dva roky svojho jes tvovania odohrala
kapela 97 vystúpe ní. j ej posledné obsadenie tvoril i hudobníci ĽU BO R PIHEIIRADNfK , MATÚŠ
JAKABČ I C, JU RAJ KALÁSZ, MARCEL UUNTAJ.
Aktivity Jazz Special na kr:ítke obdobie zabrzdil
odchod gitaristu M. J a kabčic:• na Berklee School of
Music do BoMonu.
O Skupina TlJTU (BORIS URUÁ EK - klavír,
synthetyser, ROMAN POKORNÝ - gitara, JURAJ
KALÁSZ - kont raba~. MAREK PATRMAN - bicie
nást roje) absolvovala v novembri 1993 turné po
paniclsku. Potom sa ~ústredila na vyst(lpen ia na
Morave - v Ost rave, O pave, českom Tčšínc ,
.Havíi'ove.
O JURAJ BARTO a DUŠAN H ÚŠČAVA koncertovali v novembri 1993 v o rchestri Ray Charlesa a
sprevádzali speváčky Lisu Minnclli, Shirley Basic .
Učinkoval i v rôznych mesHích v Holandsku a
Nemecku.

Dave BurreU a David Murray (USA)

a to v p o d obe týždenné h o jazzovéh o w o rks h opu d o rakús ke h o Klagenfurtu. Podobn ý
výle t, ale . iba" do Bratislavy, si zabezpeč il a
p rešovská tro jka - AMC Trio. že sa u ž jazz
môže h rávať o fi c iálne aj n a žilins kom konzervatóriu, o tom nás presvedčil i jeh o žiaci,
či Young Swing Gene ration p o d veden í m
Miroslava Belorida. Podali o duševne n ý
výko n, ale ani . trn ečkovci " z Bratislavy
ne m ali
cestu
vydlážd enú .
Apropos
Bratislava. Paradoxom b o lo , že dote raz,
najmä v p rvých ročn íkoch fes tivalu, d o minovali kape ly z hlavné h o m esta. A te raz? N ič!
Ani jedna. Kde sa s tala c hyba? T re b a
spo me núť , že sp oč i a t ku takme r všetci b e z
výnimky hrali v Big Bande Bratislavs ké h o
Ko n zerva tó ria a p o pri to m aj v rôznych
kapelách . Sko lu ukončili, big b and o pus tili,

Klub Čierny havra n, Bie la u l. 6, Bratislava
9. 3. J. Bartoš a jeh o hostia ( Praha)
S. Markov i č, S. Mácha, P. Zbofil, R. Balzar
16. 3. J. O. Šošoka a je ho hostia
13. Meyer ( lis t na h armo nika, Rakúsko)
J. Schnecbc rgcr ( ko ntrabas, Rakús ko)
G. Jo n áš (klavír, SR)
J. O. ošoka ( bicie n ást roje, SR)
23. 3. T +R Band a Pete r Lipa

Z KALENDÁRA
JAZZOVÝCH UDALOSTí
V ČECHÁCH
Február - marec, Praha, BIG BAND JAZZ FEsTIVAL REDUTA '94
Re duta, lng. JIIH LONDIC (3. roč ník)
Národní tf. 20, 110 OO Praha
te l. 24 9 1 22 46
30. 4. - l. 5., Šumperk, JAZZ ŠUMPERK
DK Sady l. máje, 787 J 2 Šumpe rk
tel. 0649/ 42 76
5.-6. 5-, Plzeň, ll. MEDZINÁRO DN! BIG BANOOVÝ FESTIVAL PLZEŇ '94
Age ntura Tri w oli, An. Procházka
Robčick á 17 , 32 1 03 Plze ň
tel. o19/ 53 38 69
24 .-26. 6., Praha, AGHARTA FESTIVAL
Arta Records, Lubl a ň ská 57 (3. ročn ík)
120 OO Praha 2, tel. 24 9 1 47 43,
linky 2 14, 2 15, tel. a fax: 29 88 23
jún, Praha, Xl. SALÓN TRADICNÉHO JAZZU
Ceská jazzová spol ečnost,
U družstva Ideál 4, J 40 OO Praha 4
tcl. 6 1 2 1 1890
a ugust, Frýdlant, Xl. LETN{ )AZZOVÁ D(LNA
Ceská jazzová spol ečnost
23.-25. 9., P ferov, X. PR EROVSKÝ JAZZOVÝ
FESTIVAL
M čstsk--ý díun, 750 OO Pfe rov
tel. 064 1/ 4 1 14, 33 75, fax 36 25
9.-20. ll., Sl aný, XXVIII. SLÁNSKÉ JAZZOVÉ

DNY
Jii'í Novák, Sdružen í 25
140 OO Praha 4 , tel. 64 33 075
december, Brno, JAZZFESTIVAL BRNO 1994
SAl, Radlic ká 99, 150 OO Praha 5
ko ntakt: Wo jna rová, tel. 05/ 239 25
27.-29. 5 - Olo mouc, ČESKOSLOVENS KÝ JAZZOVÝ FESTIVAL
česk á jazzová spo leč n ost
REDAKCIA: YVE11'A LABSKA
SLOVENSKÁJAZZOVÁ SPOLOCNOSŤ
JAKUBOVO NÁM. 12
81109 BRATISLAVA
TEL. 36 14 07, 3614 06

LACO GERHARDT IN MEMORIAM

~RETNUTIE JAZZOVÉHO DORASTUj
Už tradične sa jazzová ml aď s tre táva zač i a t
kom decembra v Žiline, ab y si tu vyme nilá
svoje s kúsenosti, n azbie ral a nové a v súťaži
čo najle p šie o b s tá la. 7 . Sl ovens ký jazzový
festival Žilina '93 opäť zm apoval b ie le
miesta v sloven skom jazze a možn o tak , ako
doteraz ešte n ikdy.
V am até rs ke j súťaž i sú ťažilo celko vo osem
kapiel, ak potešiteľn ý b o l fak t, že mnohé z
nich prišli do Žiliny p o prvý raz a aj mno h é z
nich príje mne prekvapili. Darmo , o d tých
známych sa očak áva výkonnostný ras t a
nezn áma s kupinka m ôže pre kvapiť. Sta lo sa!
Príje mno u b o mbo u b o la nitrians ka fo rmácia
THS Band, kto rá s tavila n a sve to vé evergreeny od re no movan ých auto ro v. V ic h
rukách sa ukázal n apr. Sh o rte r, č i Zawinul v
príjemnom svetle. Po do bre j práci odmena -

PLÁN

JAZZOVÝCH KONCERTOV

kapely sa s p o lopro fesio n alizovali a ic h
m otiváciou n ie je u ž h rať n a súťaž i ach . A noví
ešte n evyrástli. T a kže m ožn o o ro k!
Z tých nových t várí b y som ešte rád
spom e nul
zau jímavé
Duo
Bodea
z
Liptovské h o Miku láša, kde speváčk a je ž i ač
ko u Jany Koubkovej, bluesový ZVA 12-28
Band zo Zvole n a, k torý b o l h andic apovaný o
ch ýb ajúceh o bube n ík a, či Aurelius Quintet
z Tren čín a s vlastným i ko mpozícia mi. A tak v
súťaž i b o l s tarým -zn ám ym iba Piešťanský
Dixi eland, avšak v silne o mladenom
zložen í, takže ic h p ú ť vpre d sa t rošku zbrzdila a le vic ký Father and Father. Z vystúpe n í
h ost í spomeňme as p o ií . našla paný" rakús ky
Depart, milý a s kúsen ý All Stars Band
Brno s Hniličkom a Bártkom v čele ,
vyzr e té d o m áce Madre s pro fipomoc níkmi,

Snímky P. Španko

či

u ž p o maly ošú c h an ý Kontraband z
Čiech. Avšak kvalitu latky si vysoko, u ž
tradičn e, nas tavil Gabo Jonáš a je h o priate lia, ame ric ké duo Dave BurreU (klavír) David Murray (saxofó n a bas klar inet),
kto ré p re dvied lo špičkový výko n o ko re nený
fre e-jazzom v prija tel'ne j fo rme . Zaujímavým
pro je kto m bo lo zoskupe nie Laco Gerhardt
In Memoriam, kde hrali b ývalí Lacovi
spo luhráči, a le i Juraj Bartoš. Bo la to p octa
nesto r ovi slovens ké h o jazzu , avšak pravdep o d o bne n arýc hlo uš itá a n ed o tia hnutá d o
ko n ca (n e hrali sa výluč ne Gerhardto ve ko m p ozície).
Festival opäť ukázal, že o slo ve n ský jazz . v
plienkach " je p ostaran é, d o ras t tu je a d ok o n ca aj v takých o blas tiach , kto ré b o li d o te raz
bie lymi mies tami na mape slo ve ns kého
jazzu. A plné hl'adis ko , na s llťaži i večer, b o lo
dôkazom , že záuje m je a hlavne v rado ch
mládeže. A to je cenná d e víza d o budúcnost i!
P. S PANKO

'
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Snímka: P. Erdziak
Kultúrne aktivity Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave sú všeobecne známe. Majú
svojich sympatizantov, stálych návštevníkov a významnou mierou obohatili ponuku
domácej kultúrnej produkcie.
Na nedávnej tlačovej konfe rencii sme sa oboznámili s plánom kultúrnych aktivít
Rakúskeho veľvyslanectva na rok 1994 (v roku 1993 sa uskutočnilo 139 podujatí na
celom Slovensku). Rakúske veľvyslanectvo v nastávajúcom období sa bude opäť
podierať na veľkej muzikálovej produkcii v Istropolise, kde sa predstavia rakúski protagonisti tohto žánru Uwe Krôgar , Greh Shand a Marika Lichner (29.·30. júna). Rakúski
umelci sa opätovne zúčastnia na festivale Mladých umelcov stredoeurópskej iniciatívy
v Žiline (David Friihwirth · husle), v júni na festivale Rock·pop so skupinou Count
basie, na Organovom festivale v Košiciach (Martin Haselbôck) a na Bratislavských
hudobných slávnostiach (Eichendorfquintet).
Osobitne dôležitá je pravidelná koncertná činnosť rakúskych umelcov v Zidtyho palá·
ci v Bratislave, spolupráca so Slovenskou filharmóniou (účinkovanie súboru
Klangfórum) ako aj s ostatnými koncertnými usporiadateľmi. Vďaka tejto rakúskej
iniciatíve - v čele ktorej stojí neúnavná, agilná kultúrna atašé Mgr. Stella Avallone má me možnosť detailne a fundovane spoznávať rakúsku hudbu a umenie. Kiež by si
takto iniciatívne vo svete počí n ali aj n aše zastupiteľstvá. O propagáciu slovenskej
kultúry by bolo postarané.
M. J.
Prítomným novinárom sa prihovoril veľvyslanec Dr. Maximilián Pammer , na obr. s
Mgr. Stellou Avallone a prof. Topsy Kfipers, informujúcou o Viedenskom divadelnom
týždni.

BLAHOŽELÁME

Karol PETRÓCZV (5. 3.) · koncertný umelec, huslista, koncertný
Jllajster
košickej
filharmónie,
p edagóg na košickom konzer-

\ratórlu; SO r.

Ferdinand KLINDA (12. 3.) · koncertný umelec, organista, riaditeľ
Slovkoncertu, pedagóg VŠMU; 65 r.
Valéria KELLYOVÁ (20. 3.) · kon·
certná umelkyňa, klaviristka; 50 r .
Boh'uníll J'RNEČKA (21. 3.) - tromboniSta, bývalý Ben SF, pedagóg; 70 r.

2.marec
SND Bratislava Balet, Balet, Balet (19.00)
NS Bratislava W, Russel: Pokrvní bratia
(19.00)
ŠKO Žilina · L v. Beethoven, F.
Mendelssohn-Bartholdy, F. Schubert; A.
šestáková, husle, dir. O. Calleva, Španielsko
3.marec
SND Bratislava M, Dubovský: Veľká doktorská rozprávka (11.00)
G, Verdi: Nabucco (19.00)
NS Bratislava W. Russel: Pokrvní bratia
(19.00)
DJZ
Prešov
Zachartník,
Slim áček:
Princezná pesnička (10,00)
4.marec
SND Bratislava L. A. Minkus: Don Quijote
(19.00)
SF Bratislava C. Debussy, V. Godár, L.
Bernstein; F. Novotný, husle, J. Luptáčik ml.,
klarinet, dir, O, Lenárd
NS Bratislava W. Russel: Pokrvní bratia
(19.00)
5.marec
SND Bratislava G. Verdi: Rigoletto (19.00)
NS Bratislava F. Lehár: Gróf z Luxemburgu
(19.00)
6.marec
NS Bratislava Wright - Forrest Grandhotel
(19.00)
7. marec
SND Bratislava Dvoi'ák: Rusalka (19.00)
NS Bratislava W. Russel: Pokrvní bratia
( 19.00)
8.marec
SND Bratislava J. Offenbach: Hoffman- ,
nove poviedky (19.00)
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o

Márii (19.00)
Klarisky Bratislava Historický organ v
Klariskách
E. Kamrlová, P. Hanzel (19.00)
DJZ Prešov F. Lehár: Cigánska láska (19.00)
9. marec
SND Bratislava Patejdl - Filan: Snehulienka
a sedem pretekárov (19.00)
SF Bratislava, Moyzesova sieň L. v.
Beethoven, G. Kančeli, O. šos takovič;
Moyzesovo kvarteto
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o
Márii ( 19.00)
DJZ Prešov P, Oravec: .,.ergo, kladivko!
(19.00)
l O. marecSND Bratislava G. Verdi: Traviata (19.00)
ŠF Košice L. v. Beethoven; W. Sengschmid,
husle, E. Kropfitsch, klavír, ]. Podhoranský,
violo nčelo , B. Režucha, dir.
DJZ Prešov Od Offenbacha k muzikálu
(10.00)
ll. marec
SND Bratislava G. Bizet Carmen (19,00)
SF Bratislava W. A. Mozart,]. ~uk; E, Dane!,
husle, Z. Bílek, dir. (19.00)
ŠO Banská Bystrica W. A. Mozart Don
Giovanni - l. premiéra (18.30)
12. marec
SND Bratislava F. Lehár: Gróf z
Luxemtiurgu (19,00)
Mirbachov palác, Bratislava SSSk P.
Martinče k , H. Domanský, ]. Kowalski, l. Parík,
P, Bagin, A. Albrecht; K Dernerová, J. Puczová
- spev, P. Hanzel - fagot, O. Kardošová, T.
Lenková, O. Hajóssyová, O. Hricáková, V.
Kellyová - klavír, Slov. dychové kvinteto
(10.30)
ŠO Banská Bystrica W. A. Mozart Don
Giovanni - 2, premiéra ( 18.00)
·
14.marec
SND Bratislava Patejdl - Filan: Snehulienka
a sedem pretekárov (11.00 a 19.00)
DJZ Prešov ]. Strauss: Noc v Benátkach
(19.00)
'
15.marec
SND Bratislava Galakoncert sólistov SND
(19.00)
16. marec
SND Bratislava P. l. Čajkovskij: Eugen
Onegin (19.00)
SF Bratislava ]. L. Bella, L. Burlas, V.
Kubi čka , A. Moyzes, l. Zeljenka, E. Sudtoň ;
SKO, B. Warchal (19.30)
/
DJZ Prešov Od Offenbacha k muzikálu
(19.00)

SlovenskA muzikologická ~jjcia v spo)uprácí s ÚstavQtn hudobnej vedy SAV usporiada v
, Zichyho paláci, Ventárska ul. 9, Bratislava

23.-25. marca 1994
Medzinárodná muzikologiek:ti konfe:teneiu

...

Stredoeurópske kontexty barokovej ·hudbx
Ťažiskové tematické okruhy:

+ Koncepčné a metodologické otb.ky
+ Problémy pramenného bádania
+ Teritoriálne, regionálne a lokálne zvláštnosti
+ Sociologické vrstvenie budo~o života
Round Table: B111ebove Blandenburské koncerty
(dejiny - recepcia ;. predvádi:aciaprax- analýza)

Na konferencii sa zóčastnia poprední muzikológovia z Europy a USA.

Mestský úrad Prešov
Katedra hudobnej výchovy pri Pedagogickej fakulte UPJŠ Prešov
Miestny odbor Matice slovenskej Prešov
Slovenská hudobná spoločnosť Bratislava

VÝZVA
Pri p r íležitosti 50. výročia úmrtia slove nské ho hudobného skladateľa,
dlhoročného prešovsk é ho občana a kultúrne ho dejateľa Mikuláša Moyzesa začal
,
sa v Prešove 6. decembra 1993

MOYZESOV HUDOBNÝ ROK
Cieľom

je v priebehu roka 1994 (do 6. decembra)
iniciovať

Seminár pre žiakov i učiteľov
V dňoch 3,-5. decembra 1993 sa u s k u točnil
na Štátnom konzervatóriu v Bratislave
Seminár pre učiteľov základného
umeleckéh o
školstva v
hre
na
dychových nástrojoch. Seminár organizovalo Metodické centrum štátneho konzervatória v Bratislave v spolupráci so
Slovenskou
hudobnou
spoločnosťou,
Podujatie nadväzovalo n;~. viacroč nú tradíciu
seminárov, ktoré boli v poč iatko ch len pre
klarinetistov a až neskôr pre učiteľov na
všetkých dychových nástrojoch. Te nto
ročník sa svojím zameraním odlišoval od
predchádzajúcich: pedagógovia konzervatória si nekládli za cieľ prednášať u čiteľom ,
ZUŠ, ale svoju pozornosť upriamili na žiakov
ZUŠ, ktorým sa venovali na otvorených hodinách. Pracovali na tvore ní tónu, rozvoji základných technických schop ností a analyzovali špecifické problémy nástrojovej hry tak,
aby sa skvalitnil celkový prístup žiaka k
nástroju a aby frekventant seminára bol čo

-·
l

najlepšie pripravený na zvládnutie interpretačných problémov. Uči teli a žiakov a mnohí i
bez svo jich zverencov mali možn osť
pozorovať trend a ciele, ku ktorým sa snaží
dos pie ť pedagogika dychových nástrojov na
bratislavskom konzervatóriu, Semi nár poskytol aj učiteľom konzervatória mo ž nosť lepšie
s poznať záuje mcov o štúdium na konzervatóriu a tým i skvalitniť výber tale ntov pri
prijímacích skúškach. Je potešiteľné, že o
seminár bol ve ľký záujem najmä medzi žiakmi ZUŠ. Z učiteľov prevládali najmä mimobratislavskí, bratislavskí u č itel i a využívajú
viac možností konzultovať svoju prácu v
priebehu roka. Všetci zúčas tnení sa zhodli na
tom, že bez vzájomných kontaktov nie je
možné s kvalitňova nie výu čby, pričom takáto
forma seminára je najlepšia a najživotaschopnejšia. Na základe výsledkov a prejaveného
záujmu u s kutočníme podobnú akciu aj v
budúcom roku.
PETER DRLIČKA

aktivity v kultúrnych, škol; kých a umeleckých inštitúciách a zariadeniach nášho
mesta a okrel>u, zamerané na poznávanie osobnos ti a tvorby skladateľa, ako aj
jeho podielu na konštituovaní a rozvoji novodobej slovenskej hudobnej kultúry
po roku 1920,

podnecovať
vytváranie vhodný;ch príležitostí n a spievanie a hranie Moyzesových hudobn ých s kladieb, n a sp ozn ávanie jeho umeleckých a vzácnych ľudských kvalít,

inšpirovať
zainteresovaných k hľadaniu nových ciest a forie m vstupu umeleck é h o odkazu
tvorcov dejín slovenskej kultúry do vedomia slovenského národa.
Organizátori Moyzesovho hudobné ho roka s a obracajú na všetky hudobnokultúrne inštitúcie a ich riadiace zložky na Slovensku, na všetky školy, umelecké
telesá a tiež na informačné médiá s výzvou, aby sa pripojili k prešovsk e j iniciatíve a konkrétnymi hudobný mi aktivitami pripomenuli si osobnosť Mikuláša
Moyzesa v celoslovenskom kultúrnom kontexte.
Prof. Miloš Jurkovič,
r ektor Vysokej školy múzických umení, predseda Hudobnej spoloč nosti
Doc. PhDr. Ladislav Bartko, CSc.,
predseda MO Matice slovens kej v Prešove
Ing. Viliam Sopko,
primátor m esta P rešov
Doc. PhDr. František Matúš, CSc.,
za prípravný výbor MHR
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