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Identit"
Najvef'kolepejšie zimné olympijské hry
stí za nami. Hoci sme nestáli na stupienkoch víťazov, odnášali sme si od
televfznych obrazoviek nie jeden krásny
zážitok. Patrí k nim najmä otvámcí a
zátJerečný ceremoniál plný umeleckých
kreácii. Patrim k tým, ktor-í nahlas premýšt'ali nad koncepčnou i t·ealizačnou
jedinečnosťou tejto umeleckej produkcie,
ktorí sme si kládli otázku,.prečo nás Nóri
tak prekvapili a pod. Asi preto, že po prvé
· nórsku kultúru a umenie z rejme dobre
nepoznáme a po druhé - čo je rozhodujúce -Nóri sa nerozpakovali ukázať nám
v moderom videní svoju vlastnú národnú
tvár, svoju tradíciu a kultúrno-umeleckú
identitu.
Mys/fm si, že je to pott·ebné prípomenúť
sí najmä dnes, kedy sa akosi hanbfme za
svoj národ (je skôr iba rétorickým
cvičením) naše tradície, kultúru a vet'mi
ľahko uvoľňujeme priestor cud.zej impot··
tovanej a ž ial; prevažne lacnej brakovej
kultúre. Akosi rýchlo máme naporúdz i
výhovorku - niet peňazí. Ale prečo ich na
kultúru a umenie vlastne niet?
V čom teda spočíval úsp ech kultúrnej
zložky lillehamerských hier?
Myslfm si, že kľúč k tomuto úspechu
treba hl'adať v prvom rade v národnej
sebaistote, vo viere predovšetkým vlastných hodnôt minulosti i prítomnosti.
Organizátori hier si z rejme vel'mt dobre
prečítali idey pôvodných olympijských
/Jier, ako sa odohrávali v Olympii starého
Grécka k pocte boha Dia od 776 pted n. l.
až po rok 393 n. l. každé štyri roky. Nóri
si teda z volili cestu obnovy ducha tt·adície
starovekej olympiády, dali zaznieť dômyselne stavaným a skfbeným hudobno-dmmatickým, choreografickým tvam m,
vytvorili priestot· pre veľkolepé kompoz ície syntetiz ujúce rôznorodé hudobnoštylistické prvky, počnúc gregoriánskym
chorálom, cez t'udovú hudbu až po moderné zvukové koláže. V oboch programoch nám autori odkryli kus
pradávnej tradície nórskeho národa,
zachovanej v ságach, legendách a povestiach. Na snehovej ploche ožili rôzne
mytologické výjavy z obraz ujúce kozmogonické, genealogické a civilizačné
mýty o hrdinoch oslobodz ujúcich svet od
zla. Spod zeme sa vynoril bájny svet škriatkov, elfov, tra/ov, ktorých nájdeme v
nórskej mytológii ako bytosti stt·ážiace
poklady z eme. Toto ož ivenie najstaršej
tradície krásne kontrapunktovalo s konfliktnosťou a reálnosťou poz emského
súčasného sveta. Počuli srne hudbu, ktorá
nórsku hudobnú kultúru posúva do
popredia svetového diania, ktorá
presvedčivo dokázala, že svetovosť nie je
opičenie sa po druhých, ž e svetovosť nie je
ani kozmopolitné napodobňova nie letiacich trendov, ale predovšetkým modernými a odváž nymi tvorivými oča mi
videná vlastná národn osť, hodnoty svojho národa. Nespoliehajme sa na
zázračných
manažérov, ktorí nás
objavia svetu, spoľahnime sa radšej na
vlastnú tvorivosť, ktorá prinúti svet, aby
si náš všimol.
Pochopitel'ne nikomu nevnucujem môj
názor, · umelecký program olympijských
hier v Lillehameri nemusel na kaž dého
pôsobiť rovnako. Rozhodne je to impulz
pre nás všetkých, zatial' ešte reálnych
uchádzačov o olympiádu na začiatku 21.
storočia. je to impulz na premýšl'anie o
tom, ako sa pr/hovoríme svetu, aký obraz
o našom národe, kultút·e, tard{cii umení
vyšleme prostredn íctvom éteru do celého
sveta. Nóri postavili vel'mi vysoké kritérium a naše krpce vo svete už dávno poznajú. Čiže už teraz je čas premýšľať ako
na to..

:

V týchto dňoch je nemecké veľtržné mesto Frankfurt n/ M opäť miestom najvýznamnejšieho svetového stretnutia
odborníkov na hudobné nástroje, elektroniku, hudobných vydavateľov a na všetko čo s hudbou súvisí. Snímka M.Jurík

Prečo
VLADIMÍR BOKES
Tému eseje som zvolil so záme rom charakvýznam hľadania nových výrazových prostriedkov v hudbe a všeobecne v
umení. Pripomínam, že otázku z titulu r.
1969 položil vtedy mladým a začí najúcim
skladateľom prof.
Alexander Moyzes v
priebehu zaujímavej diskusie na pôde vtedajšieho Zväzu s klada ~eľov. Odpoveďou oa ňu
je neustále aktuálna a každý sklad ateľ by si ju
mal formu l ovať aspoií preto, aby nájdený
zmysel jeho práce mu pomáhal prekonávať
pre kážky, s ktorými sa v živote zákonite
stretáva.
.Problé my sú časn ej kompozície maJU
celkom nevinný začiatok. Po urč itom čase
od zvládnutia jednoduchších etud mladý
klavirista ale bo huslista začn e improvi zovať,
potom zoberie do ruky ceruzku a papie r a
napíše skladbu. Vlastnú skladbu. Jede n to
sk(Jša už v ôsmich, iný v trinástich rokoch.
Skladba je už v tejto podobe autoportrétom,
i keď neumclým: možno z nej vyč ítať záľuby,
schopnosti i úroveň poznania. V snahe
umo žn i ť potrebný rozvoj mladému tale ntu
rodi č i a alebo pani uč ite ľk a z hudobnej školy
vyhľadávajú odborníka; je to bud' organista z
kostola, alebo u č ite ľ hudobnej teórie, prí·
padne pedagóg konzervatória, muzikológ,
skl adateľ. Je to tale nt, nie je to talent? Prvá
kritika, prvé hodnotenie, prvé rady.
Sú časťou prvého preskúšania je zistenie slu·
chových, pamäťových a rytm ických schopností. Váš syn má dobrý sluch i pamäť, v
te rizovať

komponujete?
rytme by sa mal zdo ko na li ť. Ale bo: rytmus
má výborný, sluch takisto, ale v hre na klavír
zaostáva. Talent na kompozíciu má, za ten
čas, ktorý mu zostáva do prijímacích
pohovorov na konzervatóriu, by si mal preštudovať niekoľko kníh či skrípt z hudobnej
teórie, o bčas ho za mnou pošlite, aby som
vede l, ako napreduje. Najdôležitejšie je veľa
počúvať, nech c hodí na koncerty, počúva
platne, rozhlas. Spôsob, ako mladý talent na
takéto stretnutie reaguje, je smerodatný pre
jeho ďalší rast. Spomínaný autoportré t
dostáva výraznejšie črty; jeho sú časťou už
začí n a byť aj prostredie, v ktorom žije.
Dosiaľ neregulovaný, prirodzený talent sa
postupne oboznamuje s pravidlami z hudobnej teórie, z harmónie, z kontrapunktu a z
hudobných forie m. Ich zvládnutie nebýva
bezkonfliktným procesom: práve naopak,
zdravý talent sa vyznačuje práve tým, že sa
snaží predkladané pravidlá . usvedč iť" z
neplatnosti, alebo ich nejako šikovne obísť.
Uče bni ce harmónie nás presvedčujú na
mnohých príkladoch, ako vyzerá .správny" a
ako . nesprávny" spoj akordov. )Talentovaný
mlaqý muž ve ľmi rád zavfta do takého kategorizovania hn eď pri prvej príležitosti, keď
sa dostane dajme tomu k Mozartovým
klavírnym sonátam alebo k Schumanoovmu
Karnevalu.• Aha, veď to je nesprávne, kto
má pravdu , Mozart či učebnica harmónie?
Quod li cet lovi, non licet bovi · dostane sa
mu p ou če nia. Títo majstri sa najprv nau čili
pravidlá a až potom ich vďaka svojej
genialite za čali porušovať. Červík nedôvery
však už zača l nah lodávať u če bnicu har-

mónie. čo keď aj te nto mladík má právo
narušiť takzvané večné pravidlá? čo keď ich
·obchádza nie preto, že by nemal scho pnosť
sa ich nau č iť, ale pre to, že podvedome za
nimi cíti niečo cudzie? Som presve dčený, že
podobné stre tnutia talentu s pravidlom
pripravili svet o pár veľkých autorov...
Takéto a podobné situácie č akajú na
mladého adepta skladby, ak sa odhodlá pri·
h lás i ť sa na štúdium kompozície, ak prejde
cez prijímacie pohovory. Ešte•predtým by si
mal však dobre zváži ť, do čoh o sa púšťa.
Zvoliť si kompozíciu ako profesiu pre celý
život je riskantné a neisté: po niekoľkých
rokoch náročného štúdia sa mladý skladatel'
veľmi skoro presvedčí na vlastnej koži o
vzťa hu spo l oč nosti k umeniu. Treba si len
dobre prečítať tú kapitolu z Pamätí Hectora
Be rlioza, v ktorej píše o melódii - mohla to
byť ďal š ia veľká idée fixe ·, ktorll radšej
zabudol, keď si uvedomil, čo všetko ho ako
autora č aká po napísaní novej orchestrálnej
skladby: výdavky na rozpis o rchestrálneho
mate riálu, zaplate nie orchestra, minimálny
príjem, výsmech zo strany inte rpretov, publika, kritiky... Úvahy Arthura Honeggera v
jeho útlej knižke "Som s k l adateľ" tiež nie sú
príliš povzbudivé. Od roku 1951, kedy vyšla,
si však kompozíciu za svoj celoživotný osud
vybrali ďalšie stovky, možno aj tisícky
mladých ľudí, aby sa pokúsili zuži tkovať svoj
talent. Prečo sa takto rozhodli?
Prečo komponujete?
Táto otázka občas vyslovená, ale permanentne prítomná, vyžaduje odpove ď .
(Pokračo va nie

na 2. sir.)

SPEKTRUM
Bol medium, ktoré Absolútno po užilo ako
pre ľud stvo. On u stavičn e ko mponoval, ale nikdy v tom nebolo ľud ské
posolstvo. - Nesmierne si vážim Bruckne ra a
Mahlera. Pre mňa je dojemná najmä jeho 3,4 a
9 symfónia. Piesei\ o zemi je krédo m na te nto
svet. Z moderných s kladateľov mi bol vždy
blízky - šostakovič, Bartó k, s ktorým som sa
osobne zoznámil vo Viedni. Počas štúdia vo
Viedni a v Prahe som mal najvä čš ie ko ncertné
zážitky v osobnosti Pabla Casalsa, Emila
Sauera, Walthe ra Giesekinga, Álfrécla Kortóta
a iných, ktorí formovali a preformovali č l ove
ka. Z mal i č kostí pozostáva štruktúra vnútra
člove ka. A tietO maličkosti zo sveta hudby
boli určite cenným prínosom. To sú veci,
ktoré sa nedaj Íl zm yť z mapy človeka. To je to,
čo po hlo ru č ičku na chode tohto času aj do
oblasti duchovných kvalít.
E. č.: Zo slovenských skladatel'ov, ktorí sú
vcím po duchovnej stránke najblížši?. ..
p _ Strauss: Za najviičš ie ho slovenského
sk ladateľa
považujem Eugena Suchoi\a.
Nesmierne si ho vážim po muzikologickej,
dramatickej a ideovej stránke. Mám pe knú
spomienku na ]. L. Bellu, ktorý mi je vzdialeným príbuzným. S jeho vnu čkou Dagmar
Sturli-Bellovou som sa stretal vo Viedni. - Na
Slovensku je veľa nadaných s kladateľov i
reprod ukč ných umelcov, prosto tvorivých
ľud í. To sú naše kultúrne vyslanectvá. A takto
Slovensko nie je ani chudobné ani odstrče né,
ale patrí clo centra Euró pskej kultúry.
. Každý život skrýva v sebe viac životov"...
.len každý tie životy v sebe neprebudí. MUDr.
Pavol Strauss sýti svojimi rozkošatenými životmi všetkých, čo prahnú po poztianí,
duchovne, viere, naplnení. .Je čl oveko m
sväteným zlomami a zvratmi života, ktoré
vedú k spoznaniu hibok i výšok jeho
duchovné ho nasýtenia. Medicína-literatú rahudba sú splnením túžob za di aľka mi a
m ož nosťo u ponorenia sa do seba. Je "symbiózou vertikály a horizontály" (Húfus), pokory a
ve ľkosti , ktorými buduje svoje živo tné krédo.
tlm oč n íka

neodmysliteľnou

ola
b
života. Len

serievsetkých fáz mojho
rôznym spôsobom
doňho vpadla. A len ona ho robila
životom. Bez nej by bol iba žitím...
vodkyňou

Vyznáva lekár, esejista, básnik, hudo bník
MUDr. Pavol Strauss v kapitole O sebe v
knihe Úsmev nad úsmevy. Jedinečná osobnosť, v ktorej roky neslobody . pomohli" širšie
roztvoriť brány do tajomného ticha tvo rivosti .
(umdeckej i ľudskej), aby prerástli do hlbinnej zakotvenosti v duchovne. Klavirista (študoval vo Viedni
u prof. Sophrel
Feuermannovej), teoretik, vzdelaný hudobník syntetizuje silu intelektuálnej duchovnosti s materiálnou e mpíriou medicíny.
"Pre nás zdravotn íkov... je hudba ... podstatnou sú časťou života. Zasiahne celťi osobnosť.
My k nej môžeme mať úctu, lebo nevie klamať, lebo je spravodlivá. Už tým je prínosom
života... Hudba je esperantom duší, ako
medicína je esperantom pomoci. Ma.li by sme
si ju ctiť, lebo sa snaží o to isté ako medicína:
pomáhať ž iť." (Requiem za živých str. 106)
l MUDr. Pavlovi Straussovi pomáhali žiť.
Napriek situáciám "ked' sa cítil zbytočný" .
Ako priznáva, pre neho zlomy a zvraty života
boli míľnikmi napredovania. Nedokázali však
roz k olísať istoty, ku ktorým dospel po ll. svetovej vojne. Povedané myšlienkami Teilharda
de Chardina, z ktorého filozofiou sa stotožiíuje: . nabral výšku, vystúpil tak vysoko, že cez
povrchný chaos je~ notlivostí uvidel podstatu". Žil plným životom lásky, porozumenia,
pomoci, ktorú nezištne rozdával všetkým
telesne i duševne chorým.
Po roku 1989 sa už po tretí raz u voľnili
závory na duchovnej bráne MUDr. Pavla
Straussa. Humánna filo zofia zakotvená v knihách prenikla na pulty kníhkupectiev,

myšlienkami sýtil rozhlasových, televíznych
poslucháčov
i č itate ľov najrôznejších
časopisov. No hudba akosi zostala v ústraní.
Odvážila som sa zaklopať na jeho umelecké
srdce a obohati ť nás ni ekoľkými myšlienkami.
P. Strauss: Moja zásadná orientácia je spiritualistická. Prostredníctvom nej subsumujem
poéziu, hudbu ako i všetl..] ' hodnoty životného diania. Duch je ten faktor, ktorý nám
prepožičal · Stvoriteľ a te n po tencuje všetky
hodnoty - č i je to poézia, myšlienka, hudba.
So všetkými hodnotami som sa zišiel pri
sebauvedomovaní života. Nič nie je izolované. Aj k obdivu hudby som prišiel z tejto
oblasti. Medzi najväčš ími
hudobnými
fenoménmi vyčn ieva postava Beethovena.
Dokazuje, že hudba má imateriálny pôvod.
Pôvod z oblasti sveta ducha. Inak by ne bolo
možné, aby hluchý človek komponoval.
nacionálny faktor, ktorý je všade v živote nie
je primárny ani podstatný. Podstata pravdy je
v oblasti duchovnej. A tak aj hudba je v celom
svojo m prejave imateriálna. Prichádza z krajiny zdanlivo nejestvujúcej a pritom prítOmnej. Duch urobí z človeka vesmírnu hodno m:
A hudba súvisí s touto ob l asťou . Do nej vnáša
svoje hodnoty. V živote a vo svete je všetko
pospájané, odvodené od toho ístého
duchovného k o reňa , preto nie je náhoda, že
ľudská duša má takú afini tu k hudbe. že
hudba je balzamom, lieko m vnútorného
sveta čl ovek a. Sú to spojité nádoby, pretože
hudba je nevyjadri teľná reč d uše. Oslovuje
každého.
·
E- Č.: Dôlež ité je, aká hudba oslovuje.
Dnešná mládež, ž ial; preferuje jej negatívne
tendencie- chaos, hluk, disharmónie..
P. Strauss: Svet je kúzelná záležito sť. Jeho
princíp dobra a zla však neobišiel ani hudbu.
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Od poveď môže byť stru čn á i rozsiahla, vtipná i vážna, zavádzajúca i vystihujúca všetky
súvislosti. Napriek tomu karavána nezáujmu
o problé my tvo rby tiahne ďa lej .
Páči sa mi to. Typická odpoved' pre
milovníka hudby, ktorý nerád verbalizuje
svoje názory a pocity. Skl adateľ s touto
odpoveďou nevystačí: príliš ča s to je v živote
nútený povedať svoj názor, kome ntovať či
opísať svoju alebo cudziu skladbu. Ak jeho
slovný prejav na to nestačí , vtedy môže vstať
oponent: Ale mne sa to n epáči. Kto má pravdu? Dávnejšie som sa náhodne kdesi vo
vlaku zarozprával s mužom o niečo mladším
odo m ňa . Keď vysvitlo, že sa renujem
hudbe , spýtal sa: "Klasickej alebo modernej?" Samozrejme, pod modernou myslel
populárnu hudbu, preto som zača l vysve tľo
vať: píšem hudbu modernú, ale ... Nestihol
som dokon č i ť, že pod týmto termínom rozumiem niečo iné, ako o n .•Viete, ked' ja toho
Bacha či Beethovena počujem v rozhlase,
hn eď to preladím alebo vypne m. Veď to je
normálna schizofré nia. " Presne tak to
povedal. Schizofré nia. Ve ľmi som sa v tomto
rozhovore nesnažil po kračovať, pravdu
povediac, akosi ma to zasko č ilo. Som
zvyknutý na to, keď sa takto vyjadria ľudia s
konzervatívnym vkusom o avantgarde;
chápem to, keď sa takto oz načí prejav
novej, ešte drzejšej a ešte výstrednejšej
hviezdy po pulárnej hudby, ale toto snáď
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to vymyslel. K hodnote niu sa hneď p ridáva
diagnóza, lepšie povedané nadávka. Tomu
človeku až do jeho prípadného znovmrodenia nikto nevysvetlí, že práve v tejto hudbe
sa odráža celé duchovné · bohatstvo
e urópskej kultú ry XVIII. či XIX. sto ro č ia, že
všetko toto sa svojím spôsobom odráža aj v
mysle ní, cíte ní a jednaní dnešného člove k a .
Schizofré nia, a ho tovo. Preladím rádio na
takú stanicu, kde dávajú mode rnú muziku.
Tá sa mi p áči.
Hľadajme teda in(t odpoved' na otázku.
Ko mpo nuje m, lebo ma to zaujíma. Odpoved'
je podobná, má však iný, racionálny odtie ň .
Zaujíma ma kompozícia, to znamená, že
chcem preniknúť do jej tajov a záko nitostí.
Rozhodne je ni ečo pozitívne ho v tomto posto ji. Pôsobí m otivač ne na rozvoj poznania.
Takýto s kl adate ľ sa usiluje čo najviac vedi eť
o predmete svojej č innosti , postupne si
vytvára prehľad , buduje svoj názor a získané
poznatky ovplyvňujú jeho tvorbu. Je tu ešte
jeden kvalitatívny rozdiel: spoznávanie pozitívne ovplyvň uj e tvorbu hodnotových
krité rií. Kto o skla d ate ľov i , o je ho diele a o
je ho dobe všeobecne viac vie, tomu sa jeho
hudba určite viac páči , ako keď počú va len
tak, bez prípravy. Záuje m o kompozíciu
vedie k spoznávaniu jej štruktú ry, vzťah ov a
zákonitostí v rôznych parame troch. Táto
cesta vedie ku ko mplex nosti v chápaní
hudby, jej jednotlivých štýlových obdo bí,
ako neo cldeliteľn ej sú časti ľudskej kultú ry a
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SLASKOU KSPEVU APIESNI...
Hudba, zborový spev, mn ohoroč ná
pedagogická, prednášateľská, hudobn o-o rga niza čn á , zbormajstrovská i ho dllOtná p ublikač ná č innosť - to všetko
patrí k aktivitám jubila nta - doc.

PhDr. Tibora Sedlické ho,

CSc.,

(nar. 2. apríla 1924 v Poltá ri).
S hudbo u , i keď ešte nie s vyprofilovaným programom svojho budúceho
záujmu, je spoje ná u ž je ho mlad osť a
štúdiá. Roky u č iteľské h o p ôsobenia n a
m eštianske j škole v Poltá ri i na s tredných školác h vyu žil pre svoj osobnostný rast, neskoršiu činn osť v SĽUKu , od
r. 195 1 až pod nes aj ako aktívny čl en a
sólista
Spevácke h o
zboru
slov.
u či teľov. Láska k zb o rovému spevu h o

už neopu stila. Po štátnyc h skúškac h z
dirigova nia ab solvoval v r. 1959 štúd ium
hudobnej výchovy na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (I 959).
Ako
erudovaný
vysokoškolský
pedagóg za 35 rokov mravčej práce
napo m áhal ume lecké mu a odbo rn é mu .
rasnt zbo_5.9-véh o spevu u n ás a zá rove ľ\.
bol prísnym hudo bným pedagógom aj v
iných oblastiach (inonácia, harmó nia,
m etodika
vy u čova ni a
hudobne j
vých ovy). K to mu sm erovala aj časť je h o
publikačných am bícií. J e autorom viacerých u če bníc a m etodických p rí- ru čiek
hudobnej vých ovy pre základné školy,
ako aj Hudobnej p ed agogiky a Hudobnej
psychológie pre dirigen tov s pe váckych

MUDr. J>avol Strauss
Jeho negatívne, ni čivé kúzlo sa objavuje aj v
hudbe. Spasiteľn á sila v hudbe nie je, ale existuje cesta k nej. Také mimoriadne fenom ény
ako Mozart, Schubert doniesli pre svet výkupné hodnoty. J taký Beethoven, Mahler,
Bruckner vedú cez svoju hud bu clo
duchovného raja. A k nim by bolo potrebné
mladých u s m e rniť. .
E. č.: V Requiem zet ž ivých ste napísali
výstižné charakteristiky hudobníkov od
Haydna po Stravinského, Ba·rtóka - jednou
myšlfenkou. Za,stavme set pri niektorých
väzbách. ..
P. Strauss: Č lovek a jeho podstata hudobníka nie sú identické. Marka ntne to vidi eť na
vnúto rnom výraze tvári Haydna-MozartaBeethovena. Beethoven
bol
prototyp
duchovnej podstaty. U Mozarta w ne bolo.

histórie. Vedie k to mu, aby sme sa na s ú čas
nú hudbu pozerali inak ako s kategóriami
" p áč i sa, ne páč i sa". Takýto mladý skladateľ
napodobuje; imitácia vzont na tomto stupn i
rpá svQj ,':'ý~nam , pretože ved ie l\ uvedome- .
niu si rozdielu medzi samotnou imitáciou a
naozajstnou tvo rbou, ku ktorej sa týmto
mo me nto m začína prepracovávať. Tvorba,
to sú už nové súvislosti, ku ktorým takýto
autor môže dospieť. Práve tieto nové súvislosti však obvykle bývajú pncmou
nedorozu menia: často p oslu c háčovi a
niekedy ani interpre tovi o ny nič nehovoria.
Nové súvislosti im jednoducho unikajú.
Toto je teda tretia odpoveď. Komponov ať
zname ná vytvárať n ové súvislosti. Každé
obdobie histórie má svoje ume nie, aj
dnešok ho potrebuje. Hudba ako do kume nt
doby, v ktorej žijeme. Vážne slová, predpoklado m ktorých je predsa už len akési poznanie a dostatok tale ntu. Už som raz pri inej
príležitosti, v úvahe o komun ikatívnosti,
dokazoval, že to ume nie, ktoré považuje me
za dokument svojej doby, vznikalo
poväčš in e proti vládnucemu vkusu a až v
ko nfro ntácii či v konflikte, ktorý kvôli
ne mu vznikol, postupne a často aj bolestne
dokazovalo svoje kvality. Spory, ktoré okolo
toho vznikajú, sú nie len zaujímavé,
aj
dôležité, pretože sa pri nich cibrí cit aj
rozum. Kde by bol dnes čl ove k , nebyť
umeleckých sp orov? Ony sú úzko spoje né s
rozvojom myslenia, s duchovno u ku ltúrou,
s ľudskou civilizáciou.
sto roč ie · prišlo
takouto
Naše

ale

skúse nosťo u :

Stravinskij akoby vytušil, čo sa v jeho
Husku b ude diať a odchádza. Skriabina pred
revolúciou . od volala z tohto sveta s mrť. Po
roku. l 9l7 pomaly ale iste Rusko prichádza
o svoje ve ľké ume nie, o svoju u m ~l eckú
zborov. K tomu vše tké mu tre ba pri počí
tať stovky čl ánk ov o zborovom speve,
publikovaných
v
denníkoch
a
odborných
časo piso ch ,
odborných
štúdií v rámci pedagogic-kých a muz ikologických seminá rov, konfe re nc ií a sympózií, realizov<lných d oma, i v zahra ni čí.
Pe nzum život ných skú sen ostí a vedomostí odovzdal náš jubila nt v širokoko ncipovaných m onografiách: Spevácky
zbo r s love nských u či te ľov ( 1963),
Hudobné ch víľky v záu jm ových zariadeniach (1968) a najmä v Deji n ách hudební · výchovy v čes kýc h zem ích a n a
Slove n sku , spolu s doc. Dr. V.
Gregorom, CSc., (vyd. vr. 197 3, 1990).
Desiatk]' zborových e nsemblov a
stovky nadšencov, je ho ž iakov, i jeho
spolupracovníkov, vzdávajú h o ld jeho
ce loživotnému ús iliu a e nergii vykon a nej p re rozvoj zborového spevu u nás .
IGOR 1VRDOŇ

ETELA ČÁRSKA

avantgardu. Prežijú len niektorí za cenu
kompro misov.
Schônberg odchádza pred Hitlerom clo
USA; Be rgovi Prozrete ľnosť určil a osud
podobný Skriabinovmu. Z
Maďars ka
odchádza Bar~ók, do Prahy sa už nevracia
Martinu. V Nemecku koluje výstava Die
e ntartete Kunst, Goebbels reč ní o intuícii.
Webern a s jeho punktual)zmom si nikto
nevšíma.
A do tretice: prichádza k nám
ždanovovská teória socialistického realizmu.
Zrozumiteľn osť, ľudovosť, stra n íck os ť. Z
Macľarska roku 1956 odchádza Ligeti , od nás
po roku 1968 Kupkovič, Šimai, neskô r
Kolman.
Tri príklady hádam stač ia.
Umelecká avantgarda a jej osud je tým najdokonalejším zrkadlom stavu s poloč nosti.
Niečo ako o ne n lakmusový papierik, zo
školskej chémie.
Reaguje, nereaguje.
Vrátim sa k titulu eseje. Spomenutá diskusia r. 1969 vyšla v Hudo bno m živote pod
názvom "Istota hľadania č i hľa danie istoty?".
Pokúsim sa o malú parafrázu na túto slovnú
hračku. Funkciou sklaclatel'~ je slobodná
tvorba, funkciou spo loč nost'i je slo bod ný
č l ove k. Skladate ľova sloboda tvorby je tvorbo u slobody pre s pol očnosť.
Môžete podotk n úť: tak)rch, čo tvrdili, že
budú pochopení o 50 či 100 rokov, tu už
bolo. Iste. A nie je v to m úžasn ' optimizmus,
ked' v dnešnom svete na pokraji se b az niče
nia takýto umelec verí, že ešte l,mde nejaká
budú c nosť s ľudmi ,
ktorí ho možno
pochopia? Nie _je aj v tom jed na z funkcií
avantgardy, že prosí pre tento svet ešte o
trochu času - pre svoje pochopenie?
časť z Esejí o skladbe. (1992)
VLADIMÍR BOKES

ROZHOVOR
PhDr. NINA RAŠlOVÁ · nar. 23. 5. 1952 v Liptovskom Mikuláši. Absolventka
Filozof ickej fakulty UPJŠ v Prešove, odbory Výchova a vz delávanie dospelých +
Teória a sociológia kultúry · ukončené v roku 1978. Postgraduálne štúdium na
Právnickej fak ulte UK v Bratislave (1982), doktorát filozofie z /skala tJ r. 1988 na
UPJŠ v Prešove. Spočiatku bez zamestnaneckého pomeru, vtedy sa aktivizovala ako
moderátorka výchovných koncertov, neskôr dramaturgička Slollkoncertu pre váž ny
hudobný žáner. Po zrušeni regionálneho stt·ediska Slovkoncert sa sta/tt spóluzak/adatel'kou slovenskej umeleckej agentúry CASSOVIA. Od l. 9. 1993 riaditel'ka
Štátneho divadla v Košiciach.
statná 49. sezóna v košickom Štátnom divadle
O
nástupom novej riaditelky do funkcie.
PhDr. Nina Rašiová ·
riaditelka Slovenskej
začala

súčasne

umeleckej agentúry Cassovia, sa podujala na nefahkú
6lohu: prebudoval zvnútra i zvonka divadlo, ktoré sa
ocitlo v krfze - finančnej, umeleckej i morálnej.
Prázdne hladiská, rad neuskutočnených predstavení,
dramaturgia zameraná na fahkú múzu, nízke platy
zamestnancov, prebujnelá administratíva • to je len
časf problémov, ktoré bolo treba urýchlene rieš if. Dr.
Rašiová si stanovila pri nástupe do divadla predovšetkým dve hlavné úlohy: znovuotvorenie pôvodnej historickej budovy Štátneho divadla a obnovenie
vztahu občanov mesta ku svojmu divadlu, ako k jednému z najdôležitejš!ch pilierov slovenskej kultúry.
Po uplynutí polovice sezóny nás zauj!malo, ako sa jej
darí realizoval tieto náročné úlohy.
- Museli sme h n eď od zač i atku zm e ni ť fil ozofiu riaden ia divad la. Totižto všetko, každý
krok podri ad i ť podstate, kto rú vidím vo
vytvoren í atmosféry, kde skutočné inšpirujúce
umenie vo všetkých umeleckých zložkách - v
č in ohre, opere, balete, o rchestr i, zbore a t ď . má
kvalitné podmienky pre svoju p rácu. Bolo
treba urobi ť niekoľ ko zásadných zmien: zvýš i ť
sku točne veľmi nízke platy terajšieho súboru,
ale sú časne vytv á rať fin a n čn é podmienky na
jeho do plnenie novými čl e nmi. Usku t oč nil i
sme ko mplexnú analýzu zamestnanosti v ŠD, z
čoho vyplynulo poznanie o príliš veľkej ad mini·
stratíve a obslužnom aparáte ( technika, služby
a i.). Ďalej bo lo treba nájsť príči ny vel'mi nízkej
návštevnosti. Na sprchl'adnenie situácie sme sa
v prvom rade rozhodli z redu kovať poče t pred·
stave ní. U rčili sme si základ né kritériá, p ri akej
návštevnosti, resp . počt e o becenstva, budeme
vôbec h ra ť a s ú časn e sme zača l i s intenzívnou
reklamo u na každé predstavenie. Urobili sme
si urč i tý sociologický prieskum, pomocou
ktorého sme z i sťova li záujem o jednotlivé
predstaven ia, umelecké žán re i vekový
priemer návštevníkov. Výsledok sa dostavil
vt:l'mi rých lo; napríklad už v októbri a v
n6vemb ri stúpli príjmy z p redaných vstupeniek štvo rnásobne.
Prvé zásahy ted a ús p ešne zme nili
príjmy do divadelnej pokladn ice i
pozornosť Košičanov k divadlu. Opäť preplnen é W'adis k á svedč ia o p odp o r e verejn osti vašim ~ zách ranným p rácam na divadle". Neznam e n a jú vš ak spokojnosť s
umeleckou ú rovňou predstavení, kto r é
s te takpovediac zdedili.
- K 1. januáru 1994 sme prip ravili mno hé
orga n izač n é zmeny, zred ukovali sme poče t
ad min istratívnych pracovníkov.
a druhej
strane si uvedomujeme, že je treba dopfňať
umelecké s(tbo ry · sólistov, orchester, zbo r.
Sp očia tku nám vel'm i pomôže spolupráca so
spevád :ym zborom Veter inaria Cassoviensis,
ktorý p o prvý raz úč inkoval vo Vi a n očno m pastorale. Vieme, že ne úplný sólistický pro fil
opery je akútnym p roblémom, veď p reto sme
pred nedávno m hl'adali vhodné typy na bu rze

obecenstvo, n auči ť mladú generáciu ch od i ť clo
divadla, na koncerty. Máme p rogramy pre
všctk'Y vekové kategórie základne j a stred nej
ško ly, pre každú z nich hráme najmenej dve
inscenácie ročne. Programy pripravujeme tak,
aby rozvíjali kreativitu detí, aby sa d eti na deji
ak!ívne zúčast ňovali . Niektoré z hudobných
podujatí uvádzam ja, me d irigent j án
Drietomský, či J uraj Hatrík. Co sa týka
slovenskej umeleckej agentúry Cassovia, nie je
to poč tom zamestnancov vel'ká inštitúcia. Od
tohto roku sa stali s(tčasťou Štátneho divadla

Zmeniťfilozofiu riadeniadivadla
operných spevákov vo Viedni - ale je to o päť
p rob lém peň a zí a mľ ich možno tí. Poču l i sme
nádherné hlasy, zatial' sme dohodli aspoií
hosťova ni e v niektorých našich inscenáciách,
čo je takisto spôsob , ako zaujať diváka. K to mu,
aby sme mohli zl epš iť úrovcií predstavení,
bo lo tre ba skva l itni ť a d o p l ni ť orchester - prijali sme viacerých mladých orchestrálnych

Snímka : O . Be r eš
hráčov, pomýš ľa m e

aj na obnovu nástrojového
parku. Aj podmienky na skítšanic sa zlepšili,
p retože nová moderná budova riaclitel'stva
obsahuje aj zoclpovcclaj(tce sk(tšob ne. V štúd iu
Smer by sme potrebovali klavír, nielen aby sme
tu mohli zača ť s koncertnou či nn osťo u , ale aj k
bežným proclukciám. Zatia ľ vyttz1vame
pianíno, čo je však zvukovo i esteticky ncacle·
kvátne. Svoje scho pnosti má operný ansábel
m ož n os ť p reze n tovať na prvom väčšom
za h ra n ič n o m záj azd~: do Paríža v marci t. r.,
kde vyst(tpime s Verdiho Nabuccom. Museli
sme ho doštud ovať v t a l ia n č i ne. Spoluprácu s
pánom Chevalierom, majitel'om divadl a v
južno m predmestí Paríža, sme nadviazali už v
októ bri 1993. keď navštívil naše predstavenie
Nab ucca. O perný súbor v súčas n os t i často
h osťuj e mimo Košíc, predstavi li sme sa na

~

Uspech akordeónového orchestra
Ako rdeónový ort:hester Konzervató ria v
Košiciach sa výrazne zaslúžil o umeleckú
prestíž ško ly i v med zinárodnom merad le, ke ď
si na svoje konto pripísal ll. cenu v medzinárodnej súťa ži o cenu mesta Castelfidarclo v
Taliansku . Priazn ivý ohlas na súťaž né vystú pen ie konzervatoristov z Košíc potvrdili následné pozvan ia n a medzinárodný semi nár ako rdeónovej hr y, ktorý sa bud e ko n ať budúci rok
vo Fínsku a od dirige nta Mestského orchestra
mesta Castclficl ardo Orfea Bu rattiniho na sériu
koncertov v Taliansku už na jar budúceho
roku.
Tento výrazný medzinárod ný úspech
Akordeónového orchestra - vôbec jedi ného
svojho druhu n a Slovensku, iste nebol náhodný. Vcd' už od svojho založen ia v roku 1987,
od kedy má svojho stáleho dirigenta v osobe
neúnavného p ropagátora ako rcleónovej hry,
pedagóga a interp reta Vlad im íra Čuchrana,
bol ovenče ný ni e k oľký mi medzinárodnými
cenami na súťaž ia ch v Prahe (1. cena), v
Nemecku ( ll . cena), v In nsbr ucku, kde v silnej
konkurencii 33 orchestrov získal čestné
uznanie. Akorcleó nový o rchester má za sebou
už celý rad koncertných vystúpení aj mimo
nášho územia. Úspešné bolo jeho úči n kovanie
v Lotyšsku a najmä dva ko ncertné zájazdy v
Taliansku v roku 1992 a 1993. V lete r. 1994 sa
tento
amb iciózny orcheste r, variabilne
dol?fňaný podl'a re pertoárových požiadaviek aj
o iné nástro je ( najmä bicie, ~i dychové), chystá

západnom i strednom Slovensku. To všetko
suvtst aj s racionálnymi dôvodmi. Kým
nemáme vlastnú d ivadelní• budovu a za Dom
kultúry nestač íme p l ati ť enormne vysoké
nájomné ( k 30. 6. 1994 sme im dali výp oveď),
sústredíme všetky sily na scén u d ivad elného
štúdia Smer, kde je však možné h rať najmä
inscenácie.
Využívame
preto
komorné
možnosti zájazdov, prípadne pri väčších
inscenáciách si p riestor dom u kultúry prenajímame.
Mnohí vidia hlavný problé m divadla v

(v sp olup ráci so Slovko nccrto m) na 14-d ií ový
koncertný :tájazcl do Špan ielska (do ob lasti
Zaragozy). Akordeónový o rchester si ~voje
d ruhé miesto vysl(tžil interpretáciou n á ročnej
skladby J indricha Felda Evokácie pre akordeónový orchester a bicie a sklad bou Petra

Ko š iciach
práve
v
n evyh o vujúcich
priesto r och , n edivad elnej sále Do mu
k u ltúry, zlej akustike, str o h osti a n evh o dn osti d iza jnu. Histor ická budova div adla
v centre m esta je ešte vžd y o bložen á
leše ním . Na d o budovanie divadla je v r aj
p o tre bných eš te 150 milión ov ko r ú n .
Do kážete to ?
- Zhustili sme harmonogram d o končova cích
prác na historickej b udove ŠD, samozrejme, že
bude potrebné zoh n ať pen iaze. Ak sa to
pod arí, v decemb ri 1994 by ta m mohla zača ť
skúšobná prevádzka, slávnostné otvore nie
chystáme na fe b ruár 1995. Hl'adáme nové
aktivity, kto ré by pomoh li k splnen iu tOhto
p rísľubu . Založili sme Nadáciu K oš i ča n ov svoj·
mu divadlu, pomocou ktorej chceme zís ka ť
časť fina ncií na dostavbu divadla, spolup racujeme so s ponzormi. Spo nzorstvo využívame aj
pri náklad ných inscenáciách, pro pagácii,
reklame. Pomocou sponzora sa chystáme vyd á·
vať mesa čné per iodikum o divadle, ktoré bude
nielen in form ovať o p rograme, ale predstavíme v ''om aj osobnosti a názory režisérov
či autorov, poukážeme na nové tre ndy v
divadelníctve, zvere jníme ohlasy na predstavenia, kritiky. Chcem spo l u p racovať s muzikológmi a vytvori ť priestor na ko nfro ntáciu názorov.
Nezabúdame ani na súčas ných sklad atel'ov. V
januári t. r. sme napríklad uviedli (tspešnú premiéru komornej opery Norberta Bod nára
Netreba to ľ ko slov. Pri jej príprave sme
spolupracovali so štátnym fondom Pro
lovakia, ktorý by sme rad i využili aj pri
nových aktivitách nášho divadla, zame raných
na hudobno-výchovné d ivadlo.
Náš r ozh o vor sa kon á krátko p r ed pred staven ím r o zpr ávky O Markulke a vlčkovi
jablčkovi v š túd iu Sm er. Vaša akt iv ita v
tomto odbo r e je zn á m a a j z p r ed ch ád zajúcich r o k ov, s po lupracuje te n a pro jektoch
s J u rajom Ha tr ikom, osobne s o m v ide la
viacer o
vašich
hudo bno-vých ovn ých
pred staven í pre d e ti. Ste riaditeľkou
d voch veľkých in štitúcií - agen túry
Cassovia a Štá tneh o divadla, ver e jn e
účinkuj ete a nie le n n a d o m ácej scén e , ste
prito m aj d o bro u m atko u a m an želko u .
Ako to vše tko stíha te?
- ajdôld itejšie je nájsť si systém a poriadok
vo všetkom. Ci e ľavedo mú a systematickú
výchovu najmladšieho d iváka považujem za
vcl'mi dôležitú. Hudobné d ivadlo p re deti je
jeden zo spôsobov, ako si p ripravi ť b udúce

Breinera Concerto grosso č. 2 (podl'a Beatles)
so sólovou flau tou.
Slovensko v Castelfidard o na súťaž i
zabodovalo vi~ck rát. Zaslúže n(t prvú cenu v
sólovej hre si odniesol Ivan H udec (v
kategórii nad 18 rokov) a Il. cenu j ana
Fr o leková (v kategórii do 18 rokov) · obaja
štude nti žilinského
Konzervatória.
a
Slovensko p utovala ešte jedna prvá cena, udelená skladatcl'ovi J u rajovi H atríkovi za jeho
skladbu pre akordeón Noneto di stu di fa cill. _
DITA MARENČINOVA

Akorde ó n o vý orch e s te r Ko nze rva tó r ia v Koš iciach s d ir igentom V. čuchranom.
Sn ímka : archív autork y

ako úsek pre koncert nú a divadelnú agentáž.
Všetko, čo v divadle súvisí s manažmento m sa
p resunie do ich kompetencie, č i už je to
pro pagácia, nábo r, zmluvy, kontakty s hosťa m i
atď .

Moja rodi na mi veľm i pomáh a svojou trpea o h l'adu p l nosťou . Pri realizácii
n áročnýc h y rojektov sa v p ráci môžem op ri e ť
o kolektív Státneh,o d ivadla, ktorý mi je vcl'kou
o po rou v mojom snažení. Ale spolieham sa aj
na občanov nášho mesta a regiónu, na MK SR a
na všetky inštitúcie, ktoré p richád zajú clo kon·
taktu s naším mestom a d ivad lom, na význam·
né podniky a podnikatel'ov. Väčši u pozornosť
očakávame od preclstavitcl'ov mesta, od mestských častí a ich starostov. Samozrejme,
nemožno p red po k l adať, že beho m 1-2 sezón sa
všetko zmení a zlepší. je tu priama súvis l osť s
dobudovaním súborov, do ko nče n ím histOrickej budovy divadla, zle pšením fin a n č n ej situá·
cie, aby sme vyriešil i p roblémy s nájomným,
technickými
nedostatkami,
získavaním
návštevníkov. Očak ávame aj lepšiu spoluprácu
s d ivadelnou kr itiko u pri hod notení jednotlivých p redstavení ako aj celej sezóny.
Na záver spo me ňme aspoň nie ktoré tituly , kto r é Košické div adlo uviedlo v
o s tatnom obdo bí.
· Cinohra a balet uviedli úspe ný muzikál
Cyrano z predmestia Pavla Ham mela a Mariána
Vargu na libreto Alty Vášovej, začiatko m roka
sme premierovali hru Edward a Albeeho Kto sa
bojí Virginie Woolfovej?, pripravu jeme triptych
Andreja Chudobu Návrat Dona juana. Baletný
súbor uved ie v marci premiér u Asafi evovcj
Bachč i sa raj s ke j
fo ntány (s orchestrom!),
o perný súbor študuje Cimarosovu operu
Divadelný riaditel'. V repertoári máme však aj
spomínanú o peru N. Bodnára Netreba tol'ko
slov a minulé inscenácie: Sed liacka česť Ko medianti, Tosca, Nabucco, Barbier zo
Sevilly, Maciame Butterfly, z baletov Maškaráda
· Tro jrohý klobúk, Popoluška, Pete r a vlk.
Pripravujeme aj prvý ko ncert n a scéne pod
názvom .Od srdca k srdcu", s muzikológmi
spolupracujeme na dramaturgii koQcerrov
vážnej hudby, tak ako to kedysi praktizoval i
vcl'ké d irigentské osobnosti v Košiciach. To
všetko by malo p rinavráti ť divadlu také
postavenie, aké mu právom p rislúcha, a
pozo rnosť a lásku tých, pre ktorých vôbec existujeme- divákov.
zlivosťou

Pripravila : LÝDIA URBAN( ÍKOVÁ

Talentovanáorganistka
V netradičnom termíne- 25. januára- sa v kon·
cennej sále Konzervatória v Košiciach usk u točn il
verejný absolventský koncert Mon iky Melco vej,
študentky organovej triedy E. Dzcmjanovej. Mch o
tejto mladej organistky nie je v odborných
kruhoch neznáme. Od zači atku štúdií sa zúčastňo
vala na prehliadke mladých organistov (v
Bratislave 1990, 1992, v Košiciach 199 1, 1993),
získala 3. cenu na súťaži Slovenských konzervatórií
( 1992), je dditel'kou 2. a 3. ceny celoštátnej súťaže
mladých organistov v Opave (1990 a 1992). V
poslednom období absolvovala niekol'ko koncert·
ných vystúpení v M aďarsku a Nemecku, kde
prezentovala aj svoje nemalé improvizačn é schopnosti. V tomto odbore sa zúčast nil a aj na imerpretač nom kurze u prof. llaselbôcka v Notimbcrku
( 1993), v školskom roku 1993/ 94 úspešne vykonala prijímacie skúšky na viedenskí• Hqchschule
fiir Musik clo triedy prof. Hansa Haselbôcka, kde
už od marca nastupuje na štúdium organovej hry,
im provizácie a liturgických disciplín. Práve z tohto
dôvodu bol jej záve rečný recitál (s programom:
Bux tehude-Prelúdium a fúga e m ol, ). S. Bach
Toccata a fúga F dur BWV 540, Regcrlntrodukcla a pas~acagll a f mol op. 63, AlalnTro ls Dan ces a Imp rovizácia) časovo posunutý
o pár mesiacov vopred, už len z tohto pohľadu
časovej tiesne možno vystúpenie Moniky Melcovej
považovať za vý ni moč n é. Monika Melcov:l sa
preukázala, tak ako v mnohých predchádzajúcich
vystúpeniach, že disponuje mimoriadnym talentom, potrebnou dávkou húževnatosti, sehadisci·
plíny, ale i temperamentu a zdravou ctižiadostivosťou . Vcľa ka týmto atribútom, ale i zásluhou
pedagogického doh ľadu prof. Dzemjanovcj, je
súpiska jej absolventského vystúpenia na ko~ ic
kom konzervatóriu uzavretá známkou . výborný".
J ÚLIA BUKOVINSKÁ
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KONCERTY

SF V .JANUÁRI
7. j anuára. Cl aude Debussy: Hry.
Gustav Mahler : Piesne o mŕtvych
deťoch. j ohannes Brahms: 4. symfónia.
filharmónia.
Dirigent
Slovenská
Toshiyuki Shimada. Sólista Wolfgang
Hol zmair , barytó n .
Prvé no voroč né abonentné ryst(Jpenic
naložila na bedrá filharmonikov poriadne
ťažký náklad. j eho ťažo ba n espočívala ani tak
ve ľmi v objeme alebo .hmotnosti" partitúr.
Program večera zaťaž i l ú činkujú cich hudobníkov viac svojou poetickou a názorovou
rôz no rod osťo u . N ašťa s ti e pre ptslucháča neznamenala táto rôzn o rod osť niečo ako dramaturgickú neko n ce pč n osť, alebo ro:t:·
trie štenosť. Všetci traja páni, ktorých mená sa
ocitli na programových plagátoch a v bulletinoch by si isto aj dnes mali čo povedať a,
navyše, mali by čo pove dať aj nám. Tak
napríklad Debussy. Svojimi Hrami dokázal, že
sa dá na p ísať baletná hudba, ktorá ·je priam
zaočk ova n á
proti fenoménu hudobnej
taneč nosti. Ovládajú ju síce všetky možné
Grácie, je rozšantená vo svojej efemér nosti a
prcl'udovosti, má šarm aj vtip, al e chudák
choreograf, ktorý by ju chcel pretransformovať do morfológie, syntaxe a najmä séman·
tiky pohybového tvaroslovia! Debussyho partitúra baletu j eux možno aj pre svoj u urputn(J n e ta nečnos ť často zavíta na pulty dirigen·
tov v koncert n}'ch s ieňach . Podaktorí si ju
možno aj odtancujú ( máme predsa svoje
skl1senosti). 1-los ť z Japonska ale nepatrí k
dirigentom - tan eč níkom . Z jeho stupienka sa
síce šírila clo okolia iskra a dynamika gest a
pokynov, v globále ale p ôsobil viac upokojujúco, než provokujúco. V spleti debussyovslrých škvrniek, č iarok , línií alebo zvukových
mach úľ nemožno len tak J'ahko registrovať čo
bolo na sto percent v poriadku a čo ešte vari
potrebovali do ladi ť alebo zos (• ladiť. Rád by
som sa odpú tal od kvázi predsudku, že
Debussy našim filharmonikom príliš nesedí,
ani Hry ma však od tohto 1iázoru nemohli
odvies ť. Tónová kult(Jra našich hudobníkov
je ostýchavá voči galskej noblese, čo je
napokon vz hľadom k mnohým okolnostiam a
vzhl'adom k tradícii pochopitel'né. Gustav
Mahler by podl'a všetkého mal slovenským filharmonikom vy hovo va ť viac. Mahler zbožňo
vaný, alebo nenávidený, Mahler ako modla
alebo príkl ad gýč u , nevkusu, Mahler p sychoanalyt i k alebo krikJ'í1 ň , ktorý nehorázne
nahlas berie č l oveku ak(• koľvc k ilúziu o perspektíve života... Pre koho ako. Rozhodne
však je to skladatel' existujúci mimo reálny
čas a priesLOr práve kvôli tomu, v akom časo
priestore žil a tvoril. Od životného marazmu
k transcendentným métam - myslím, že aj v
roku 1994 má kde-kto podobné úmysly.
Preto aj morbidita titulu p i es ňovéh o cyklu o
m ŕtvych deťoch hrá našincovi do karát. Vo
vokalistických kuloároch sa vraví, že Piesne o
mŕtvych d eťoch patria do rúk a do úst žene,
i nterpretke. M ožno. Po ču l som však už aj
Petra Mikuláša a nezdalo sa mi, že by jeho
prejavu chýbala neha, srdcerví1ca trag i č nosť
ani intímno-dramatický akcent. Bol som zvedavý, ako si so sve tab ôľom Gustava Mahlera
poradí mladý emec. Ten, kto sa pustí zapasy
so symfonick},mi pi esň ami musí dispon ovať
riadnym hlasovým objemom a volumenom.
Mahler bol expertom na vokálnu tvorbu,
o bčas však p ostavil speváka clo odzbrojujúcej
pozície proti h l u č n ej presilovke orchestra.
Wolfgang
Holzmair
bojoval
statoč ne .
Obdivoval som jeho technikou ovládaný a
inteligentný prejav, jeho vyššie položený
barytón s vyrovnanými registrami. Predsa
však som mal pocit, že by som ho radšej
poču l v menšej sieni a pri klavíri - hoci aj v
úlohe interpreta Piesní o mŕtvych deťoch . S
Brahmsom majú filharmonici bohatšie
sk(Jsenosti, tí služobne starší majú dokonca
za sebou vysoko odborný výcvik vedený
pánom Rajterom, preto ani e molová
"Štvorka" by nemala byť problémom.
K ondocionál je na tomto mieste opodstatnený, lebo hoci . by nemal byť"', predsa bola nie síce katastrófou, ale neča kan ý m problémom. Toshiyuki Shimada aplikoval ráznejšie
požiadavky, hudobný tok udržiaval vo
vyššom tempovom priemere (čo sa mi
o bzvlášť páč i l o v pohyblivej druhej časti ) a

byť čo najkonkrétnejší. Dirigent
Brahmsove architektonocké disje (•pl ne v poriadku. Chybou krásy
boli nedoladenosti v orchestri. To, čo sa v
Debussyho Hrách a možno aj v Mahlerovi
strat ilo p od rúško m sonori zmu, to vyplávalo v
Brahmsovi na povrch a nebolo to vždy pekné.
Takže: žiadna tragédia, ale ani , nic moc" ...

usiloval sa

odhaľoval
pozície, čo

•••
12. j anuára (cyklus Hudba n árod ov).
Claude Debussy: Faunovo popoludnie.
Ernest Chausson: Poéme pre _husle a
orchester. Darius Milh aud: K ó n cert pre
bicie nástroje a o rchester. Hector
Berlioz: Fantastická symfónia. Sloven ská
filharmónia. Dirigent Michel Tabachnik.
Sólisti Veronika Pešková, husl e a
Fr antišek Rek , bicie n ástroje.
Už zasa Faun?!? ezaobišiel by sa tento koncert aj bez neho? Mám p ocit, že aj áno. 13ol
síce pôvabnejší, ako Faun z otváracieho kon·
cenu sezóny, aj tak bol však voľajaký mal átny
a nesvoj. Asi by bol radšej, keby ho tak čas to v
Bra(islave neinvokovali. Chuassonov Poéme
tiež nebol žiadnou udal os ťou . Neh ovoriac o
dramaturgickom prešl'ape ( po Debussym
Chausson) , ani jeh o real izácia nep rek roči l a
tieň bežného štandardu. Veronika Pešková je
isto mimoriadne talen tovaný jav vymykajllci
sa kvalitami od paušálu našich kon zervatórií,
má ambície byť individualitou, ktorá asi nebude spokojná s mi esteč kom v orchestrálnom kolektíve. Poéme však poodhal i l aj jej
rezervy v emotívnom zázemí. V jej veku je LO
samozrejmý úkaz. Pr ečo však poLOm išla
"von" práve s Chaussonom, to vedi a var i
najlepšie t'udia okolo nej a mala by to vedi eť
aj ona. Chausson nač re l svojou koncertantnou básň ou príl iš hlboko do vnútra l'udskej
duše, skladbu zaťa žil melanchóliou koketuj llcou na jednej strane so severanskou
drsnosťou a na druhej strane s francúzskou
noblesou. Poéme sa neustále vzpína a padá, je
akoby pokojný, no vo vnútri vášnivý, ba až
erogénny. Veronika Pešková zabojovala o č is
tOtu hry (aj tam by zlomyscl'ník našiel malé
priestupk'")' voči i n LO n ač nej istote), m<Lia svoj
part precizovan}', pripravený. Bol to ale
Chausson v rukách ško l áč ky viac sa hodil na
verejný koncert konzervatória. Po Veronike
Peškovej vošiel na pódium harcovník prvej
kategórie - František Rek, aby potešil moju
dušu Milhaudovými dobre mienenými extravaganciam i vo vynikajúcom Koncerte pre
bicie a malý orchester. Po opoj nosti a
melanchólii prv},ch dvoch č ísel sa Milhaud
vrútil clo Reduty ako živel a nekompromisne
prebral príLOmných poslu ch áčov z driemot
alebo z letargie. Fram išek Rek je profesionál
na slovo vzatý a všetko bolo na svojom
mieste... Skladba by si J!!Ožno zaslúži la dlhšiu
prípravu, najmä vzhľad o m k prep ojeniu sólistu, dirigenta a orchestra, ale napr iek tomu
bola vďač ný m oživením celého veče ra a
atrakciou celej koncertnej sezón y. Hodinová
epizóda zo života umelca Hectora Berlioza j e
zvláštna ~ kl adba . V .lige" reperLOárových
kusov je na p oprednom mieste a skóre jej
realizácií v Bratislave je naozaj vysoké. Pri tom
sa na ňu vždy teším, radujem sa z nej. eviem,
č i sa mám pri nej us mi evať, či mám by ť
vzrušený z jej vývoja, č i mám o bdivovať prelí·
nanie epiky, l yriky drám y... Michel Tabachnik
mal na Fantastickú asi málo času , veľa
momentov nebolo dotiahnutých do akcep tovatel'ného stavu. lllavne prvá polovica príbehu bola mdlá a akoby len nahodená. ajviac
sa všetci ú či nku j(• ci odviazali pri Sabate, ktorý
aspoň že dotiahol kolos do akého-takého optima. Aj napriek mnohým prehreškom ( kwré
ma prekvapili, pretože mám v pamäti
Tabachnikov vydarený výkon z mi nulej
sezóny) ma uvedenie 13erliozovho . šialenéh o"
opusu štrn ásť potešilo. Nebolo to asi až také
nepoclarené. Nech je akokol'vek. Fantastická
sa nepocldá a víťaz í nad všetkými oko l n os ťa
mi.

•••
21. januára. Claude D ebussy: Šesť
antických epigrafov. Ernst Widmer:
Prismas p re klaví r a o rchester , joseph

Haydn: Symfónia č. 96, The Miracle,
Sl ovenská filharmó nia. Dirigent Räto
Tschupp. Sólistka
Emmy Henz
Diémand.
Priznám sa šesť anrických epigrafov
Claude Debussyho m:ím vo viičšej úcte v' ich
originálnom, klavírnom šate. Sám som však
aktívne p ocítil pri ich realizácii zvukový
p otenciál, ktorý je v ich tltrobách skrytý.
Verím, že hocikoho môže tento potenciál
zv i esť až do tej miery, že. zatúži rozpísať jed·
n otlivé línie clo šir ieho zvukového spekt ra
symfonického orchestra. Sú nádherné vo svojej mysterióznosti, sú rozkošné svojou koncíz n os ťou a sc h o pn osťo u
povedať vda
skromným gesLOm, sú schopné prepoji ť senzory sluchu, zraku a č u chu a asoc i ovať vonné
koreniny starých čias a vy tvárať obrazy
antického Raja. Räto Tschupp zapôsobi l na
filharmonikov možno lep šie, než ktorýkol'vek
z jeho debussyovských predchodcov a
k o n eč ne zavanul z pódia onen unavený ale
akt ívny duch hudobného symbolizmu
p oslednej tretiny francúzskeho 19. storoč ia .
Možno in štrumentácia pánov E. l. Kahna a E.
Schm ida z roku 19.33 viac vyhovovala ušia m a
r uká m
stredoeurópskych
hudobníkov.

Filharmoni cká
Debussyho .

sezóna v znamení
Snímka: ar ch ív IIŽ

Ktovie... Epigrafy boli vcel ku úspešným
a ce ním si ich z doteraz realizovaných
ti tulov cyklu DEIIUSSY najviac. l l oci hlavným
hrdi nom cykl u DEOUSSY by mal byť vcl'ký
Jll ág Claude, silnú konkurenciu pripravil a
Emmy Henz-Diém and, keď sa rozhodla
tlm očiť v Bratislave bizarné posolstvo Ernsta
Widmera. Prismas pre klavír a orchester chctl
byť aj koncertom, aj nekoncertom, chcú filozo fovať aj technicky uvažoval', chcú byť
klasi kou aj výletom do ko n čí n nepoznaného.
Widmer bol sám o sebe osob n osťou , ktorá sa
oddal a prieniku stredoeurópskej ku ltúry
( pochádza zo švajčiarska) a kultúry Lat i nskej
Am eri k'")' (pôsobil v Salvadore). O tom prevrá·
vali aj tvary a vzťa hy v koncertno-anti koncertnej skladbe Prismas. Emmy l lenz-Diémand už
niekol'kokrát v Bratislave prezentovala ~voj
zmysel pre hudbu dndka. j e expertkou
naslovovzatou a aj vo W idmerovej skladbe
našla dostatok priestoru pre projekciu svojich progresívnych cicl'ov. Vyžarovala z nej
har mónia, uvedomovan ie si každého gesta,
každého ťah u . Vz(ah medzi pani l lenzDiémand a Widmerovou pôsobivou hudbou
bol bezprostredný, neafektovaný, nekamutlovaný. Len tak mohla sólistka dos i ahnuť
n atoľ ko pozitívny efekt. Ako brali situaeiu
okolo Prismas fil harmonici, LO môžem len
LUš i ť, ale na konce rtnom pód iu akoby vlád la
pohoda. Viem, ako "radi" hrajtl orchestrálni
hráči podobné titu ly, tento raz som nedtil
protest ani n ec hu ť. Bolo by dobré, keby som
pretože
Pr ismas
neboli
sa nemýlil,
má rnosťou, neboli zbytočn e vynaloženou
energiou. Pre miía osobne boli vrcholom
večera. Sym fóniu josepha Haydna som už
nemal m ož nosť poču ť nemyslím si však, že
by zážitok z l l ayd na v podaní SF prekonal
č in o m

i menzitu zážitku z Prismas (a to som, prosím,
vel'kým, ba priam fanatickým obdivovatcl'om
tvorby j oseph a l laycl na!).

•••
27. a 28. januára. Joseph Haydn:
L'Isola dlsabitata, sinfonia, W olfgang
Amadeus Mozart: Klavírny koncert 8 dur
KV 595. Paul llindemith: Sy mfó nia
Maliar Mathis. Sl ovensk á illharmónia.
Dirigent Ondrej Len árd. Só lista Fo u
Ts'Ong.
Konštatovanie spred týždi'\a akoby iniciovalo zážitok z posledného januárového abonentného stretnutia v Redu te. Ked' Haydn, tak zatial' ešte nie so Slovenskou filharmóniou! Ale
tí; ktorí fandia tomuto orchestru, isto nájdu
do~t:no k- trpezlivosti, pretože Haydna hrať
treba. To je neodškricpitcl'ný fakt. Sinfonia o
neobýv:mom ostrove je lahôdkou a pou čc n ím
pre každého, kto hádže llayd na do jedn~ho
historického šu flíka spolu s Mozartom a
Beethovenom. Nádhera barokového afektu,
vážnos ť a m údrosť každ~h o tvaru a vzťahu ,
prebúdzajúce sa r áno klasicizmu, brilancia
versus pátos - uclwatná symbióza! Vel'mi
dobrý dramaturgický ťah. Zvláštne pre mňa
bolo, že pa rtitúra llaydnovej Sinfónie sa
dosrala do rúk bú rliv:íka Ondreja Lemírda.
Bolo v tom aj čosi (Jsmevné, ked' som videl
appasionátneho šéfa orchestra SF v akcii nad
krehkou a cudnou skladbou. Nezaprel sám
seba, prezentoval sa svojinhypickým gestom
a pohybom. Rokoková časo m iera je iná ako
ča~om i era u Čajk ovského alebo Mahlera a
Ondrejovi Lenárdovi chýba možno stri ktnejic vedené gesto, je impulzívny skôr plošne,
než lineárne, resp. dobovo. Sin fonia ča~to
pokrivkávala, sláč i ky nestíhali, sem-tam čosi
distonovalo. ev iem sám, čo povedal', či sa
radovať, že Ondrt:j Lenárd a SF siahli k
llaydnovi a tým oponovali neprajnej tradíci i,
alebo
či
po u kazovať
na
spomínané
nedostatky. Radšej to prv~. Opakujem, že ten,
kto to myslí so Slovcn~kou filharmóniou
dobre, ten mu~í ved i eť zaťať zuby a čakať, že
plody ťažkej pr:ke dozrejú v k rátkom ča~e. Po
llayd novi prišiel na pretras Mozart. Ten tiež
patrí v repertoári SF k u kategórii Tip-Top.
(;íňan Fou Ts'Ong by o tom mohol čosi
porozp rávať. Prišiel s in tímnou ko.ncepdou
posledného Klavírneho koncertu Majstra a tu
hl'a, za chrbtom mu sedela obrovská masa prí·
mov a seku ndov, ~poza klavíra mohol sledovať neprimerané obsadenie kontrabasov.
Bol LO priam až beethovenov~ký symfonický
orchester a to sa klavi ristovi asi veľmi nehodilo. Spoliehal sa skutočne viac na piano a
pi anissimo, na odl'ahčený tlhoz a len sporadicky zabŕdo l do vyšších dynam ických sf~r.
Ale aj on s:ím pôsobi l dosť rozorvane.
Nepochopil som ' cel kom, napríklad prácu s
pedálom. (: asto p richád7.alo k zm iešan iu fráz
alebo k nepeknému preznievaniu tónov,
súzvukov drianých pod .plynom". Pod
vplyvom týchto okamihov som tro~ka
znervóznel a ani pekné non legato alebo
pr i ezra čnosť mnohých detai lov ma nedokázali úplne presvedčiť o tom , že sa mám radovať.
Radoval som sa až na konci koncertu, ked'
in teriérmi Reduty zaburácal posledný akord
lli ndemi thovej
Symfónie
o
Maliarovi
Marhisovi. T am si našiel Ondrej Lenárd ten
najsprávnejší životný a l\'Orivý priestor. , írka,
objemnosť,
široký ambitus v
oblasti
dynamiky, tempa, sonoriMiky - to šéfdirigentovi orchestra SF zjavne vyhovovalo.
Nezabudol ale ani na profi lovanie spletitej
kontrapunktiky bachovca l li ndemirha, takže
hudobnej ver;di lsenheimského oltára podl'a
miía n ič zásad né nechýbalo. Prejavi l i sa p ozitívne strá nky profilu SF- plechové dychov~
nástroje, mnohé pekn~ momenty driev, ba
dokonca aj s l áčikár i chytili správne tempo a
rytmus. Takže: chválabohu, vd'aka za pekného
llindemitha.
TGORjAVORS~Ý

ERRATA
Stuhla mi krv v žilách, keď som
zazrel v Hž 2/94 mnou podpísaný
článok
venovaný
novembrovému koncertovaniu
v SF. Ešte sa mi nestalo, že by
som • si zamenil "osoby a

obsadenie". (Na koncerte v
dňoch 25. a 26. novembra m. r.
vystupovali dvaja hostia - dirigent Jin Wang z Cíny a
maďarský
klavirista Balász
Szokolay). Považujem si za

svoju povinnosť napraviť tento
nechcený a "mimotonálny"
omyl a ospravedlniť sa predovšetkým obidvom účinku
júcim. Verím, že žiadna katastrofa sa nekoná a že túto inver-

ziu faktov mi tí, ktorí dlhšie
sledujú moje vystupovanie v
Hž odpustia bez toho, aby som
sklamal ich dôveru. Tento
príspevok chce byť dodatočným
errata, priznaním si omylu, čis-

tou hrou a zároveň očistnou
kúrou. Som presvedčený, že na
môj autorský rováš už viac
takýchto vrúbkov nepribudne.
Ďakujem za porozumenie.
IGOR JAVORSKÝ

!J

MEMOÁRE
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oka mih, v ktorom svetlo v mojom tuneli tak·
do Seattle, aby mi v tomto najťa žšo m čase nicmer vyhaslo. Moj a "nova· kostná cl rcií ~~ r;Hiia
len odborne pomáhal, ale i morálne podporil.
rege n e rač nú funkciu, preMa la vytv;írať kn né
Na všetko neš ťasti e , sa k môjmu hlavncm u
bun ky, prestala pracovať. Pochopitcl'nc, s l) m
zdravotnému problému pridružil ešte jcdt·n
bola spojcn;í opiitovn:í rcdukcia obrannych síl
malý, ale vcl'mi nepríjem ný problém: tri malé
a čo to znamenalo, bolo mi okamžitc jasné ·
vredy v pažeráku mi spôsobovali také silné
nach:íclzal som sa v na jväčšom nchczpci't:n·
bolcM i, že prchltávanie sa mi stalo ncpfljcm·
stvc, ša nca na prežitic ~a t.mr~ti la na mininou tortú rou.
mum.
l lltanic! Zdravý čl ovek si asi ani ncdokat.l'
ikto nevedel, čo holo príč inou tohlO nah· pred s t av i ť, čo to znamená taký dlhý čas neprilcho zhoršenia môjho stavu. Možno i11a lč · jímať žiad nu tu hú a temer žiadnu tekutú
prechlaclnurie za čiat kom januára, inožno sa
stravu. Po prvé, ako som už spomínal, počas
niektoré lieky neznášal i ~ novo sa tvoriaci mi
che motcrapie a jej dôsledkom, je člove k u pl'r·
manentne zle a n i č nemôže udržať · ža l úd oč ný
b un cč n ým i clemcn tam i. Ale to . prečo", nebolo teraz dôležité. Pre mňa to znamenalo, p~)'·
a č revný trakt vypoveclávaj(t. Po druhé, hltanic
chicky sa vyrov nať so vzniknutou ~ itu ác iou ,
v u rč it ych fázach spôsobuje priam ncznc1 cchccm povedať, že hy som to bol považoval
sitdné bolesti.
dúfať a ve ri ť v umenie lck:írov.
·
za zlé znamenie, ale hlboko sa ma to dotklo.
Ako sa lO vyriešilo, zni e tak trochu ban:í l nc.
Nášho ohl'úhcného v l č iaka , sme muscli dať
" csmie sa to st at'!" · neustále som si vtlkal
Dr. Grat~cna priniesol :w Španielska nickol'ko
do hlavy.
utrati l'. Det i boli z toho vcl'm i zdcprimova né, a
liekov ako librax alebo bclladenal. Sú to li ck y,
ktoré po desaťroč ia možno kúpiť v každcj
lckarni. A čuduj sa svete," okamžite pomohli
( pravda, to neznamená, že by tomu tak bolo aj
u iných pacientov). Tak sa stalo, že sotn
koneč nc po troch mesiacoch umelej vý·t.ivy ,
mohol znovu sá m jesť. Dokonca si pamätám aj
tento . dôležitý" dátum. Bolo to dva dni po prc·
pustcní do ambulan tncj li e čby · 4 . februara
19HH. A ja ~om vtedy doMal d1llt' na Pastine in
Prodo; jc to druh pol ievky s rezancami. Na
dru hý d e t~ som v našom apar tmáne zazrcl
môjho sckrctára Fri tza Krammera (ktorý jc
mimochodom skvelým kuchárom) ako
pri pravuje mozarcllu s paradajkami a bazilikou. Spoč i at ku som si myslcl, že na to vôl)l'c
ncm:í m chu ť, ale napokon som zmastil všctko
do posled ného sústa.
Teraz pre mľía za ča l a prvá fáza zotavovania:
prechádzky, l'ahká gymnastika, malé výlcty
1 autom alebo motorovým čl nom. Pomaly ~0111
~pozn ;íval prekrásny kraj okolo Seattle a hol
~om prckvapcný. čo všetko sa nachádza na
rom to rclauvne malom kúsku zeme, od pralc ~a
až po l'adovcc, od ro7.siahlých vinohradov, ·tž
po t'tchvatné rybníky. Zopárkrát som sa dokonca zahral na rybára a vydal som sa chytal'
lososy avšak s takým (tspcchom, že som -;i
lo~osa musel kú p iť na trhu v Seattl i. Dokonca
aj po časie sa nadomnou zl'utovalo a pont ~ i lo
Návr aty · n aj r ad ostnejšie okamihy ži vot a...
Sn ímka: TA SR
jednu dlho tradovanú pranostiku na tomto
tak t'ažko ~o m zná;al , žc som ich muscl o pustiť.
. Znašal si všetko čo sa od teba ') t.adovalo,
pacifickom pobreží: "Ked' prší teplý d ážď, \ O
Ca ka li ma mcsiacc ocll(t če nia. Alberto a Júlia
tol'ko si prekonal, prc~ic l si cclym peklom te·
Washingtone sa zač ín a leto". Skrátka a dobr t'
pravdaže netušili, žc táto rozlú č ka s otcom
rapic, silu, ktorou si chorobe vzdoroval si si
moja cesta s päť do života sa začala, hoci dos ť
mô'l.c b y ť, v tom najhoršom prípade, aj poslednedal z lom i ť · skr:ítka mu~íš zd o l ať aj ltlto
ncislO. Bol som vcl'mi zoslabnutý a pomcrnc
nou.
krízu!"
týchlo ~om sa unavif. Zo dti a na d e ň ~om však
Z lc:k;írskcho hl'adbka tu bola pre môj 'ta\ ,
po10roval
zlep~cn i e .
Samozrejme,
du
rc~>f~l íyc 1};!, preko•~:tpif"~i~otuncht'IJlcčnl'j
"ll utchu" (pozn. prckladatel'a: hovorová skrat·
krtZ)' )t:C
Ítn;í nac(ej: ť.MCSI· (pozn. prckladatda
ka pre l n; titút Freda Hutchinsona) som mu~cl
GMCSF · (;ranu l acito·M ~tk rofologi cky bu n c č ny
prichádzať denne na testy a kontroiy. Moji
rastový faktor) •.Za, tými tc) , l~ i atirui ptsmcnami
rod inní príslušníci museli lekárov pravidclnc
sa sk rýva liek, kwrý vyvinuli unkolúgm ia v
i nfo r mova ť čo som robil , ako dlho som sp;il,
Seaulc iba pred j cdn}•m rokom. Laicky
čo ~om jedol, kol'ko kalórií som spot reboval
Ve
atď.
povcdané, GMCSF je prostriedok, ktory
Rcgcnerácia kostnej drcne prebiehala sícc
aktivizuje kostnú drcií. Teda nie čo , čo da,·a
pomaly, ale pánboh za pl a ť, rovnomerne.
kostnej drcni . impulz", aby sa tvoril a d'alcj,
Doktor lluckner bol spokojný a usúdil, že haraby znovu pracovala a produkovala zd ravé
Mcsiacc prcžit( na klinikách v Barcclone a
monogram môjho návratu domov sa podl'a
krvné bunky.
Seattle boli síce ťa ž ké, ale napl nené vcl'kou
všetkého bude da ť d od ržať, a rak sa mi tento
Vicm, v medicíne sa zazraky nckonaju, ale
n;ídejou. Mohol by som ich prirovnať ceste cez
prekrásny delí približoval na dosah ruky.
tento GMCSF bol a jc pre mt'ía z:vraJ... Dar
tunel.
iekcdy v iíom holo viac, nickcdy
Sprev:ídzaný prianím všetkého dobré a
neba a vedy súča~nc . Dali mi ho · pomohol.
menej ~vet la, o bča~ sa rozvidnelo, potom zrazu
lichotivým uistením, že som bol obzvláš ť príMoja kostná dreti sa za čala rq krivovat'...
zotmclo a niekedy bola (tplná či c ri\ava. Avšak
jemn ým pacientom, s vcl'kou vďa č nosťo u so111
V týchto dň oc h neistoty to bola opit ť rodi·
kúštik svetla som zazrel vždy, aj v tí•ch naj·
večer 26. februára op ustil "The l lutch" a
na,
ktod
mi
dodávala
silu.
(:o
dJ>kážc
J;iskavo~
ť
strašnejších okam ihoch.
Seall lc. Poč a s cesty na let isko príroda sa skvcla
a povzbudenie, ako lO vel'mi ,PO.IT'ÔŽc1 ked'
Po Vianociach roku 19R7 lO u'l. vyzeralo, že
ako v najnádhernejšej obrázkovej knihc.
okrem obetavého n e mocn i čn é h o perscillalli je
by som mohol opuMiť tento nie a nic sa
Vnímal ~om lO ako ~ym bol pre vMup dt)
tu aj niekto z rodin)', o wm ~om sa pre" icd č:tl
kon č i ac i tunel. Koncom decembra pr:ívc prcš·
nového života. ajprv ·me lereli nonstop do
znova a znova ...
lo Št)• ridsať kritických dní, k cď doktor
Londýna, odti al' súkrom ným lietadlom cl'alcj
Lekári mi pomáhali všetkými možn) mi
lluckncr k našcj obrovskcj radosti povcdal:
clo Barcclony. Po sto deviitnásrich dňoch som
prostriedkami. Dr. Rozman mi telefonicky z
"Všctko je v najlcpšom poriadku, ani stopy
konečne 27. februára vstúpil na španielsku
Barcelony v jednom kuse podával injckcie
po prípadných rakovinov)rch bunkách."
pôdu.
optimizmu, povzbudzoval ma a ub ť<)\·a l , ~c ~i
Li ečen ie mám za sebou, pomyslcl som si
Preklad: · mjk ·
ncm;ím robiť starosti. To mi vel'mi pomahalo,
ul'ah čc n c, teraz už len trpezlivo č ak ať a pomaly
'abuducc: Detstvo · debut v jcdcn:htich
pr;íve tak, ako prítomnosť môjho krajana Dr
rokoch
zbie rať sily.
Gr;uicnu, k,torý uprostred januára op ii ť prišiel
(lc) Ki nd lcr Verlag, GmBH, Múnchen 1991
Potom ale prišiel ten strašn)• šok, ten

JOSE CARRERAS:

SPIEVANIE SDUŠOU
24. augusta som sa opäť vrátil do Hospital
Clinico, aby som sa po druhýkrát podrobil
chemotera pii. Dáždivý dCI'í úplne korešpondoval s mojím stiesneným duševným stavom.
Vcd' som vedel, čo ma čaká .
Podobne ako v júli, aj teraz boli lekári nanajvýš spokojní s priebehom li eče ni a, no mne sa

vynoril nový psychický problém:

zača li

mi

vy pad áv ať

vlasy. Ked' so m v jedno ráno držal v
ru ke chu máč vlasov, spomenul som si, čo mi
lekári už dávnejšie povedali, že vypadáva nic
vlasov a ochlpenia na celom tele je sprievodní•m javom chemoterapie. Pôvodne som tej to
informácii
nevenoval
nijak(t
zvl;íštt\ u
pozo rn osť, ved' koniec koncov mal som ovcl'a
väčšie obavy, č i som nestratil n i e čo iné, a síce
môj hlas. Nuž alt: potom, ked' k tomu naozaj
prišlo, keď sa môj vzhl'ad zo dňa na ddí menil,
riadne ma to zobralo.
ic je to m á rn omyscl'n osť, ale bolestná sku·
točnosť. Človeka prepadne pocit cudzosti,
od razu sám seba nepoznáva, ncvit sa zmieriť
so svojím vzhl'adom . Nict sa čo di v iť, ked' vlast·
ný obraz vyvoláva v čl ove k u tak strašne nepríjemné pocity, že jc z toho nielen smutn)•, ale aj
deprimovaný.
Ale čo je ešte ovcl'a horšíc: v pohl'ade o~tat
ných čít a te bole ~ť. l á~ka vos ť 1 súcit, l'utuva nie,
niekedy dokonca aj zhrozenic. Vtcdy sa
čl ovck u chce p l ak ať a kri čať:
" cdívajtc sa tak na miía, aký to má význam,
č i som pekný alcbo nic"!
Tcnto nový stav ma ~účasn e aj fasci noval
čím~i novým. Bol to bt ý dr uh sol id a ri t y~ vlast·
ným telom, z ktorcj spiitne če rp áš silu na hoj s
chorobou. iclcn žc chccš b yť o p ii ľ zdr;tvý.
Ale chccš aj vyze ral' tak, ako prcdtým. j e ro
niečo také, ako výzva na s(tboj, ncnc c hať sa
porazil', ale práve naopak, u s ilov ať sa vybojovať si o päť aj tie najnepatrnejšie márnivosti,
usilova ť sa byť opäť atraktívnym · v očiac h
iných, no hlavne ~ám prcd sebou.
Po u ko n če n í druhcj chcmoterapic bolo už
koncčne jasné, že transplantácia sa uskutoč ní
v USA. A to, z viacerých dôvodov. lnšlit t'H
Freda llmchinsona v Seattle je najvýznamncj·
šia onkologická klinika na ~vete. V roku 1975
sa lll podujali na prvt't t r~msplant :íc i u tOhlO
druhu, a odvtedy ich urobili viac ako 2400. V
Barcelone by sa muscli potreb né ožarovan ia
robiť na inej klinike a príprava kostnej drcne
by sa musela vy ko n ať ti ež niekde indc. Okrcm
toho, profesor Rozman rátal s tým , že v
Amerike nebude okolo mňa taký novinarsky
rozruch ako doma.
Do Spojených štátov ma sprcv;ídzal jcdcn
lekár, bol ním doktor Albert Gr;uk na. V
Seattle absolvoval dlhodobejší študijný pobyt a
študoval techniku transplantácic kostnej
drcne, ktorú neskôr upl at ňoval v Španielsku.
Pre mň a to bola vel'k;í útecha, že okrem súrodencov išicl aj doktor Graiícna.
22. októbra sa zača l o v Hospital Clinico s
poslednou prípravnou chemoterapiou. .) 1.
októbra som odcestoval clo USA. a jednej
stra ne plný nádeje, ale na strane druhej ~om
odchádzal s t'ažk)•m srdcom, lebo poslcd ný
de ň vo vlasti sa cštc udialo nie čo smutné.
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MASKARNY BAEZ TROCHU INEHO POHĽADU
Uv ed en ie Verdiho op er y M ašk arn ý bál v p riebeh u
februára n a scén e kultú r n eho ce ntra r egi ónu Nord
p as d e Calai s v U Ue, b o l o pre n ás zau jím avé aj z
p ohľa du in terpretačné ho zl oženi a. Med zi národné
sólistické o b sadenie štand ar dným i výkonmi d o tvár al
tiež n áš Sl oven ský filharmo n ick ý zho r .
Pod zaujímavú, i ked' nic bezproblémovú inscen;íci u, sa
podpísali dvaja dominujúci aktér i. Dirigent hudobnej produkcie a umclccký šéf podicl'aj(t ccho sa Orch est re
Nati o n al de Lille, Jean-Cl aude Casadesus a ho s ťuj úc i
režisér pa rížskeho T héatre La Métaphore Daniel
Mesguich . Ch y bi č k o u krásy zo stra ny režiséra Mcsguicha
bolo urč ité ncrcšpckwvanie hudobnej zložky. Z jeho rcžij·
ného nadhl'adu reflcxovali nitznaky barokových prvkov,
ktoré dramatické scény umflvova li do statickejších až
neprirodzcných polôh. Týmto u r č i rym experimento m holo
najviac postihnuté druhé dejstvo a č i ast oč n e fin ále opcrnej
predlohy. Sa mozrej me, ča1>ť publika i recenzentov ocenila
takýto režijný zit mer menej zhovievavo. Daniel Mcsguich vo
svojej koncepcii využíval tri va riant y sy mbol ov: Knihu , v
ktorej je podchytcná múd rosť, ale môže by ť zne uži tá tiež v
tmyslc tombol y pri zlosovaní mena Riccardovho vraha.
lo- vct, ako symbol lásky s prepojením na meno Amelie. A
mcč, symbolizujúci povcdl'a vražedného nástroja tiež
~kvos t n ý šperk.
Jednoduché no ú čcln é riešenie ~cé n y Eduard om
Laugom navonok pôsobilo dosť harmonickým dojmom.
Akoby z nej vyžaroval obel isk ví ť az n é ho oblúka, p rizdobo-

va ného urč i to u rom ánskou fasádou. l nscenitc ia hýrila
pest rým kolori tom kostýmov navrhnutých Do minlqucom
touisom. 13olo to ncvtieravé defilé hiswrických oso bn o~tí
od praotca Abraháma až po našu sú časnosť. Škoda, že v rcžij·
nom zámere mic~t a mi fádnejšie p oníma né. V závere
inscenácie však Mcsguichovi vyšla mozaika mementa pred
J'udskou zrado u a in trigami. Si tuovaná v poslcdných
chvíl'ach Riccardovho ~.ivora na malcj horizontál ncj scéne.

Záber z Jillsk cj inscenácie Ver d iho Mašk arn ého h ál u.
Sn ímka: arch ív autora

Tcatralnym spôsobom odvíjajúca sa od tragédie vero nsk) ch
milencov, cez dramatické osudy Aidy, Desdemo ny {·i
Carmen, až po Riccardovo zavraždenie. Navonok ladená v
hereckých kreáciách, no v realite vždy prekvapivo aktuáln a
s tragickými násled ka mi .
V t rochu inej rovinc sa pohyboval dirigent insce nácic
Jean-Claude Casadcsus. Celú atmosféru hudobnej drámy
akoh) po~u nul do ~veta akéhosi . verdiovského T ciSJ:ana".
T am J"dc hol pritlmcný pohyb hereckých kreácií, nosilcľom
dramatických vášní sa stávala hudobná zložka. Spomecl ~. i
p rotagonistov zv l ášť vynikal americk)' barytonista V illiam
Stone v ulohe Renáta, poved l'a talianskej sopranistky,
znam cj rid z hosťovania na našej koncertnej pôde, Patrb:ic
Pace, ' r borne ~t várihtj(t cej postavu pážaťa Oscara.
Speváck) náročnej úloh y Riccarda sa spol'ahlivo zhostil ta·
liansky tenorista Vincenzo ta Scol a, k tOrého z dôvodov
náhlej indispozície v záve rečno m predvedení vystriedal
mlady a nádej ný bulh arský tenorista Bojko Svetanov.
Amcliu ,. jemnocitn)rch od t ieňoc h t l moč il a populárna hulh a r~ k a sopran istka Stefka Evstatieva. K pozoru hodným
oporam lillskej i n~cenáci e so šty rmi repr ízami patril tk i
Slovenský f ilhar m onick ý zbor , precízne hudubtlt'
pripravc ný zborm ajsterkou Bi ankou Juhaňákovou.
Prn·adzka opery v Lille v posled nom období zápasí '
nemal)m i fin a nč n ý m i problémami. Je však o nej známe, ~ t ·
pomocou sponzorov a v spolupráci s in ými za hrani č n ) 1111
o per n) mi ~cénami , prizdobujc každú sezó nu zaujímavo11
dramaturgiou. Venme, že sa z tohoto rámca nevymkol at li
tll·da\ ny ex perimentálncjší pohl'ad na. Verdiho.
MARIÁN BUUA

HUDOBNÉ DIVADLO
Ak s a ope r e te, po vaudeville historicky najstaršej forme hudobnozábavnéh o div adla, darí v nejednom prípade prežiť vďaka nadčasovým
hudobný m hodno tá m , bude zaujúnavé sledovať, ako sa osud zachová k
muzikál o m . Aktuá lne jš í žáner, spoločenské problémy reflektujúce libretá, na
pulz d o by n ast avené partitúry - to sú sprievodné znaky, ktoré činia muzikál
komunika tívne j ším a attaktívnejším, ale tiež v popularite zraniteľnejším,
závis lejším na m e niacich sa módnych trendoch. čo bolo odvážne a frapantné
pred des iatimi rokmi, nemusí byť dnes. česf výnimkám. Živí sú Beatles, živý
je Bern s tein. A o s tatní...?
Angličan WILLY RUSSELL (1947) sa muzikálom POKRVNÍ BRATIA etabloval
v lo ndý n skom West Ende a údajne i na Broadwayi, čo nie je málo. Pokiaľ si liverpools ku East-Port-Story vyhliadla ambiciózna dramaturgia Novej scény
práve dnes, desať rokov od premiéry, iste verila v jej aktuálnosť a univerzálnosť.

Príbeh bez happy endu, príbeh o matke a
j oh nstonovcoch je kompo novaný
pro~ to, č itateľn e, s ve ľk ou dávkou senti ment u
i po trebným soci:íl nym podtó no m. Obsahuje
to nevyhnutné a p ríz n ač né, čo muzikál potreb uje: dynamický text, rytmickú hudbu a
chytľavú , za pa m ät ate ľnú ústred nú melódiu.
čo v ňo m hľadať ťažšie? Ak ponecháme
boko m námet, ktorý je p rvo plánovo a trocha
povrchne dojímavý, tak po strán ke hudobnej
invenciou autor p ríl iš ncp rekypuje. Hl avné
motívy sú síce pôsobivé a atmosférotvo rné,
avšak na takmer trojhod inovíl plochu ich zasa
nie je tak veľa . Miestami liež chýba ich hudobná prev i azan osť.
Dnešnými o čam i sa Russellova hudba javí v
svetle "retro" a prezrádza in š pirač né zd roje
beatlesovskcj p rovenie ncie. Leitmotív v centrálne j piesni matky j o hnstonovcj je strihnu tý
prvkami šansó nu, o n i ečo "tvrdšie" je ladený
rozpravač a prime rane veku a temperamentu
Stl fo rmovane party b r a tov-dvojčiat. Dielo
nemá ve ľa masových a t a n eč nýc h výjavov, je
teda ~kô r ko mo rným ú tvarom. Pod prv\1
slovenskú verzi u ~a podpbala úspešne p reklad a t eľka Ale xa nd r a Ruppeldto v á, za úpravu,
dialógy a ve rše sú zodpovedn í Pe te r Pe tiš ka
a j án St rass er .
Po rockovej o pere Evanjeli um o Márii a
muzikáli Grand hotel (kvali tatívne o t riedu
slabšo m), ktOré realizoval režisér jozef
Bed n árik so spevoherným sť1b oro m Novej
scény, Pokrvných bratov zveril výh rad ne čin o
herco m. S viacerými z nich s po lupracoval v
spome nutých produ kciách, v ďa lších hudo bn o- ta n e č n é schop nosti objavil. Op r i eť sa o
sólistický potenciál z o blasti hovo re ného
divadla bol nespo rne u ž i toč ný ťa h . Za situácie, kedy pre muzikálo vý žáner nemáme
špeciálne školených interprctov ( resp. absolventi
h udob no-d ramatického
odboru
Konzervató ria si svoje miesto iba hľadajú) , sí1
spievajúci č i n oh e rci op ro ti väčšin e svojich
ko legov zo spevohry vo výhode p redovšetl·:ý m n czaťa žc n osťou o peretným klišé a
spravidla širším spektrom výrazových

vo vyzýva. Scho pn osť autentického a
ncko pírovaného ( iba ak sám seba) výkladu,
odvahu bť predlohe h lboko po ko žu, mu
u pr ieť nemôže ni k. Dnes, kecľ má Bednárika
•pre číta n éh o " i publiku m hudobného divadla, nešokuje už novost'ou nápadov, ale uvádza
diváka do štádia, kedy ich tried i, posudzu je
ich fu nkč nosť, výstiž n osť. V Pokrvných bratoch sa Bed n:írik so svojím stabilným
teamo m (výtvarník Ladislav Vychodil,
kostýmy Ľudmila Várossová, choreografia
Libor Vaculík a Miroslava Kovái'ová)
dostal do styku so sú čas n ým sujetom,
zasadeným do konkrétneho prostredia
Live rpoolu 60. rokov. Dej v zásade nebolo
treba po sí1 vať časovo ani priestorovo, odpadla potreba od h a ľovať skryté významy. Russefl
si pýta realistick}', odpatetizovaný a čo

d vojča tách

prostriedkov. Príjemne prd :vapilo, koľ ko ta' lentov tohto d ruhu slovenská profesionálna
scéna skrýva.
ncžisér j o zef lk dn árik už p rekvapen ím nie
je. Stal sa tOtiž našou č i n o h ern o-ope rn o
muzikálovou (a tď . ) stálicou. Isteže, nie každý
jeho poči n vyvolá bezvýhradný súhlas,
napokon k polemike on sám priam programo-

Hla vn í protagonis ti Pokrvných bra tov, alternácia - (sprava) Dušan Cinkota a Stano
Král.

Don izettiho hudobný festival v Bergame, rodnom m este tohto talianskeho
sa pod n ázvom DONIZETII A J EHO DOBA po prvýkrát uskutočnil v
roku 1982. Ako mno h é hudobné inš titúcie v Taliansku zápasí dnes s vážnymi
fina nčný mi problé m a mi a tak sa stalo, že po desiatich roko ch e x istencie organ izátori nemohli za bezpeč iť je ho jedená sty roč n ík. Podarilo sa im v šak zorganizovať aspo ň Sympóz ium, kde zhodn o tili doterajší význam festivalu v divulg ácii diel ich s lávn e h o rodáka v takzvan ej Donize ttiho renesancii. Gaetano
Donizetti, vo svoje j dobe plodný operný autor, je dnes známy širokej opernej
verejnos ti pre d ovšetkým troma naj častej š ie uvá dzanými dielami: DON
PASQ UALE, LUCIA Z LAMMERMOORU a NÁPOJ LÁSKY. Prvé pokusy o vzkriesenie je ho ďalších o pusov sa zjav.ili prá ve v Be rga m e , kde v r á mci ope rnej sezóny
m ies tne divadlo v r oku 1948 uviedlo pri príležitos ti sté ho výroči a úmrtia skladateľa zabudnuté o p ery POLI UTO, B ETLY a ZVONČEK. Z toho vychádza li i organizátori m inulo roč ného 11. roč níka, keď do programu zaradili prá ve tie to tri
o p e rné tituly.
s klada teľ a,

Neznámy Donizetti
Festival otvorila opera Po liuto v hudobnej
verzii amerických muzikológov Williama
Ashbrooka a Rogera Parker a, ktorú dirigoval
bergamský rodák, dnes už ose md csiat piiťročný
dirigent Gla nandrea Gavazzeni. V hlavných
úlohách sa predstavil španielsky tenorista josé
Sempere ako Poliuto, Paolinu stvárnila sopranistka Denia Gavazzeni Mazzola (rodáč ka z
Bergama a od roku 199 1 manželka dirigenta
Gavazzeniho), úlohu Severa basista Simo ne
Alalmo. Zaujímavé, že to bol práve Gavazzeni,
ktorý v roku 1948 di rigoval v Bergame totO znovuvzkriesené Donizettiho dielo.
Opera Poliuto, ktorej dej sa odohráva v armén~kom meste Mitilene v roku 257 n. 1., v čase prenasledovania kre~ťan ov, mala m a ť pôvodne premiéru v neapolskom divadle San Carlo. Z cenzúrnych dôvodov ju v~ak neuviedli, takže
Donizett iho dielo sa dočkal o ocenenia až v roku
1840 v Paríži, avšak v prepracovanej, fran cúzskej
verzii s ti tulom Les martyrs.
Kým opera Poli uto hola aj v tomto storočí predmetom nickol'kých zaujímavých produkcií
(napríklad v milánskej La Scale v päťdesi atyc h
rokoch s Mariou Callas, ľranco m Corell im a
Ettore Bastianinim v hlavných roli ach, či pred
dvorn:t rokmi na festivale v Ravenne pod taktovkou Gavazzcniho), opery Bctly a Zvo n ček st'1 i pre
mnohých cti te ľov tohto žánru úplnou raritou.
Betly, o pera v dvoch dejstvách, mala premiéru
v Neapoli v roku 1836. jej dej sa odohráva v
proMred1 ~vajč iarskyc h hôr a svojou dejovou

naj ť1pri mn ej ší výrazový slovník, pýta si veľm i
p resn ll charakterokresbu, kolorit dejiska.
Libreto spracúva veľmi širo ký časový
priestor: hrdinovia mají1 v prve j čas ti sedemosem rokov, v druhe j dospievajú, až d ospej(L
často sa men ia i obrazy, v istých mo mentoch
prcbi chaj í1 simultánne akcie. Bednárik sa
p redlo hy zmocnil - ako vždy- sugestívne. i č

zá pletkou vel'mi pri pomína ápoj lásky. Vidiecky
mládenec Daniele je bezhlavo zal'úbcný do
peknej, ale vrtošivej lk tly, ktorú však až jej brat
Max figliarstvorn n a učí ceniť si Danielovu lásku.
Opera oča rí poslu ch áča pôvabnými áriami (v
kavatíne Oetly sú dokonca i náznaky jódlovania),
ako i lyrickým dvojspevom Oetly a Daniela, v
Bergame v pôsobivej interpretácii Patrizie Pace
a Willa ma Mateuzziho.
j ed nod ej ~tvová opera Zvonček, pôvodne koncipovaná v ~tý le fa r~y. s hovorenými dialógmi,
mala premiéru taktiež v Neapoli v roku 1836.
Nc~kôr Donizctti 7~1odel hovorené dialóg)' hudbou. a bergarm ko m festivale uviedli túto verziu.
Dej opery Zvon ček sa odohráva v Neapoli a jej
dejov(l fabulu tvorí v tej dobe obl'úbená historka
Marého mládenc:1, ktorý sa ožení s mladou dievči
nou. Do nej za ľúben ý mladík urobí v etko preto,
aby Marém u lekárnikovi pokazil svadobnú noc. V
rôznych prestrojcniach neustále zvoní na
zvonče k lekárne a pýta lieky na svoje neduhy.
Brilantnú rolu, vyžadujt'1cu hlasovt'1 imitáciu
postáv rôzneho veku a charakteru, obdivuhodne
stvárnil barytonista Roberto Frontali. Starého
lekárnika Dona Pistacchia interpretoval známy
buffo basista Enzo Dara, ktorý bol i režisérom
oboch inscenácií. Tento žáner pl ne vyhovuje jeho
spevácko-hereckému naturelu a jeho vtipné režijné nápady predovšetkým v opere Zvon ček
vzbudili živ(l odozvu u festivalového obecenstva.
Obdivuhodná i nterprctač n a súhra všetkých
úč i n k uj ú ci ch a precízne hudobné naštudovanie

mladého dirigenta Fabri.zia Carminatiho, taktiež rodáka z Bergama, sa stretli so zaslúženým
úspechom.
7- Donizettiho hudobného odkazu, v koncertnom prevedení a s klavfrn ym sprievodom,
odzneli ešte hudobne najzaujímavejšie sólistickt
a
zborovť
pasáže
z opery
Imelda
De'Lambcrtazzi.
Z ďa l ších programových akcií festivalu bol zaujímavý najmii ko ncertný večer operných árií
so sólistami .Štátnej o per y v Banske j Bystrici
- Gurgeno m Ovsepjanom, štefanom a
Martino m Babjakovcami, spolu s o rches tro m banskobystrickej o pery pod taktovkou Pavla Tužinského. Odzneli árie z diel
Donizettiho, Rossiniho, Verdiho, Belliniho,
Čajkov~kého, Dvofáka a intermezzo z o pery Jána
Cikkera j uro j á no~ík . uznaním treba konštatovať, že B a n;kobystri čan ia sa postarali o propagáciu vlastnej opernej scény Suflérom v talianskom
jazyku, kde boli všetky t'1daje o čin nosti a repertoári div:tdla. j e potešujúce, že i týmto spôsobom
sa dostáva do povedomia talianskeho obecenstva
S love n ~ko a jeho kultúra, čo je pre nás v nových
podmienkach našej krajiny nesmierne dôležité.
V rámci pi es r~ ových recitálov vyst(lpila v
Bergame americká sopranistka talianskeho pôvodu Aprile Milo a Ve ro n čan ka Cecillia Gasdia.
Zaujímavý bol i veče r venovaný málo známym

ne po nechal na náhod u a maximálne zúžitkoval podnety vyplývajúce z nôt a textovej
kn ihy. Po inry vynášal ne násilne, nevtieravo a
o
tO
presvedč ivejšie
zarezonovali.
Predstavenie má výbornť1 atmosféru: v rovine
slovnej ju dotvára d ialekt i pikantný slovník
p riamo z ulice, v rovi ne výtvarnej šikovne sa
meniaca scé na, svetelné a dymové efekty.
Kostýmy sú trefné a lad ia s charaktermi
postáv. Typid tý bed nárikovsl.-ý rys - prítom·
n osť baletu ako ilustrujtlccj č i dupľuj úcej
zložky - te ntokrát o bmedzil na asistujúci
tan ečn ý pár, symbo lizuj úci Marylin a Čas.
Sa mouej me, symbolika hrá i tu neodmyslit e ľn íl ro lu, nechýba celý arzenál známych
rekvizít od min iatúr cez písací stroj, d áždniky
po kon taj ner.
Kreovať Pokrvných bratov v trojnásobnom
obsad ení bolo nad rámec jedného súbo ru,
čím sa projekt stal ešte príťa žli vcjším . V
reprízach 5. a 6. febru ára 1994 so m videl dve
he recké zostavy. Zo vskutku skvelých predstaviteliek j ohnstonovej by som p redsa len na •
p rvom mieste menoval Zde nu Studenkovú.
j ej prejav je plasticl.l' . mnohovrstevný, prehlbcný
do
dramatických
d imenzií.
Prvotried ne však spieva i Eva Pavliková, typ
o od tieií lyrickcjší, e motívny, temperamen tný.
aprosto pre~vcd či vo a v meniacich sa situáciách p resne, kreslia rolu rozpráv ača Marián
Slovák i Ivan Romančík. Z dvojice bratov je
zre jme n ároč n ej š ia štylizácia do polohy "slušáka" Eddieho , zatiaľ čo Mickey je bližší temperame ntu ulicou vychovaného mladíka.
Hlasovo bezchybné mu J ánovi GaUovičovi
( Eddie) sa však v druhej polovici veče r a
podarilo obč as z rámca postavy uleti eť do
p ríl iš všeobec nej pózy. D vojčaťo m tohto
blond-obsade nia je Maroš Kramár (Mickey),
u vo ľn en ý, nespútaný, muzikálny. V próze je
však jeho hlasové zafarben ie p redsa len
trocha príliš drs né. Za o ptimálnejšiu ted a
považujem ahernuj(lcu dvojicu Duš an
Cinko ta - Sta no Kr á ľ. Cinkotov Mickey bol
pre mila doslova objavom. Úplne prirodzený
v mim ike, geste, s maskou mlad íckej nevinnosti
rozohral
oh ňos troj
hereckých,
t a neč n ých a speváckych čísel. Stano Kráľ
( Eddie)
d ržal
po rtrét
skleníkovo
vychovaného, študovaného b rata pevne v
rukách až do ko nca veče ra . ezaostával ani
hlasovo. Eva Mate jková n ačrtl a pro fil
Lyonsovc j s tragickým podtó nom, u Evy
Večerovej mierne prevládal vonkajší pátos.
Zuzana Kapráliková a Zuzana Skopálová
bo li presved č i vými Lindami, Štefan Kožka
chudokrvnc štylizovaným Lyonsom.
Inscenácia je rea lizovaná fo rmo u half-playhacku. Nahrávku, za ú ča sti š p ičkových
muzikanto v, vyro bila firm a O PUS akp príspevok k pn:d staveniam. Za hudobné naštudova nie je zodpovedný Rudolf Geri,
navštívené rep rízy d irigoval Branislav
Kos tka. Tretí hit ovej scény je ted a na svete.
PAVEL UNGER

drobným dielam Gaetana Donizettiho a jeho
uč i teľa , ncmc;c k ťho skl adal eľa a n a turali zova nť ho
flergamčana j ána Simona Mayra, na ktorom
úči nkoval st1bor Musica aperta s dirigentom
Pieralbertom Cattaneom, ako aj koncertný
veče r
Symfonického
orchestra mesta
Be rgama s hosťuj tkim dirigentom, mladým
M il á n ča nom Stefanom Ranzanim. V ich interpretácii odzneli diela Mozarta, Simona Mayra a
koncert pre hoboj a·o rchester bcrgamského rodáka, hobojistu Giuseppe Ferlendisa. (Žil v .1 8. stor.,
pôsobil aj v Salzburgu, kde sa priateli l s Mozartom,
ktorý mu ve noval jeden zo svojich hobojqvých
koncertov.)
St'1 časťou festivalu bola aj konferencia venovaná
divadelnej tvorbe Gaetana Donizettiho a kritickým c:díciam jeho diel.
V rámci festivalu sa tiež udeľuje Donizettiho
cena. jej d d i t eľmi sú o. i. speváci Leyla Gencer,
Katja Ricciarell i a Enzo Dara. a ostatnom festivale ju dostal režisč r FiHppo Crivelli.
lloci sa jedenásty ročník festivalu Donizetti a
jeho doba konal za komplikovaných ekonomických podmienok, veríme, že i v budúcnosti budú
BergaJll ča nia pok ra čovať v tcjro tradícii, veď ich
rodák, Gaetano Donizett i, si to za svoj hudobný
odkaz plne zaslí1ži.
ANNA PODOLSKÁ, MILÁNO

Fest ival Berga m o - Donize tti a je ho d o ba. Scéna z o pery

Zvon ček.

Snímka archív autorky

ZO ZAHRANIČIA
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JARNY FESTIVAL VO VIED NI
V dňoch 6. apríla až 8. mája t. r.
sa vo viedenskom koncertnom dome tretí Viedenský jarn )'
fes tival. C i eľom tohto festivalu je
vytvor iť vysoko umelecký štart do
novej koncertnej sezóny roku 1994
a svojou dramaturgiou ko ntrastov ať
trad i čne orientovanému letnému
festivalu. Tak ako v minulých
roč n í koch aj teraz má jarný festival
svoje zaujímavé dramatu rgické dominanty. Prvou don1inantou je čes ká
hudba, reprezentovaná dielami
Leoša j anáčka, Antonína Dvoľá k a,
Bedi'icha Smetanu, Pet ra Ebena,
Vítčzs lava
Nováka,
Bohuslava
Martin(r a Erwina Schulhoffa. Na ich
realizácii sa pod i eľajú Pražský
komorný zbor, Pražské kvarteto, česká filharmó nia, Viedenskí
symfonikovia, Kvarteto albana
Berga a i. Zo sólistov budú na programoch
participovať
Marta
Beňačková, Lívia Ághová, Jozef
Kundlák, Peter Eben, Peter
Mikuláš, Dagmar Pecková a ďal š í.
Raritou bude recitál Hany Hegerovej, Roberta Balca ra (kontrabas) a Petra Maláska (klavír) z
českej a židovskej pi esňovej tvorby.
Ďalšou domina ntou festivalu je
usk uto č n í

Opera v plameňoch
Tragický osud postihol barc<:lonskír operu, jedinú španielsku
opernír scénu so st:ílym • ansá mblom. Diía 31. januára v dôsledku
výboja bkier pri zváraní ko nštrukcie vypukol nezv l ádnu teľn ý požiar,
ktorý úplne z ni č il roro slávne, historicJ.."}' cenné Gran Teatro Liceo.
Požiar vypukol vo chvíli, ked' sa na
javisku pripravovala scéna k
Hindem ithovej
opere
Maliar
Mathis, ktorú tu uvádzali v ko produkcii s berlínskou emeckou
operou. lloci požiarnici okamžite
spustili železnú oponu , plame ne,
ktoré zachvátili hľadisko, údajne
už nemohli uha s i ť.
Gran Teatro Liceo v Barcelone
bola postavená na širokej triede
Rambles v roku 1848. V roku 1861

SÚŤAŽE
CJ 14. medzinárodná
orpnová súťaž "Grand Prix
de <llartres" sa uskutoční v
dňoch 16. augusta · 4. seprembra 1994. Uzávierka
f"'hh'Jok Je IS. apríla t. r.
Adresa: Grand Prix de
Oartres, 7S rue de
Greoelle, 7S007
Paríž.
Podrobnejiie informácie o
1'6ťdi sú v redakcii HŽ.
CJ V dňoch 6.-17. júna t. r.
ukutobú sa v Zurichu
medzfnárodilá
klavírna
!jláfal Géza Andu . Súťaže sa
~ zúwtniť klaviristi
nuoclcní po s. júnJ 1962.
1 BUiile
informácie:
Sekretariat COncour-S Géza
Anda, Bleicherweg 18, CH·
8002 ZUrich.
CJ V dňoch 8.·19. júna t. r.
uakutotní sa v Bonne
i·Nemecká hudobná súťaž
ameraná na komornú
hudbu
(klavírne
trio,
sl6tikové kvarteto, dychové
blnteto), sláčikové náStroJe (husle, viola, violončelo),
spev (sólový a ansámblový
lpn'), harfu a klavírny
lprievod.
CJ·Medzinárodná klavírna
16taž belgickej kráfovne '
Alibety sa uskutoční v
BrusseU v dňoch 26. apríla ·
rt. máJa 199S. Bl.ižjie informédc poskytne sekretariát
16ťde, :ZO rue aux Lalnes B1000 Briiasel, Belgicko. Tel.
32/2/S13-00-99.
FaX::
32/2/514-32·97. Na teJto
ttdtae moino získať lij

bliHie Informácie ohfaclne
~h

lnterpretat·

l~.-fdt kurzov a medzinárod-

neJ sldadatefskej súťaže pre
rok199S.

však divadlo vyhorelo. Po renovácii
si zachovalo pôvodný štýl exteriéru
a interiér bol obnovený. je to
veľkole pá novobaroková stavba s
maursk')•mi
architektonickými
prvkami. Obrovské hľadi s k o pojme
3 800 ľu dí a popri vd'kom partcre
má šesť poradí na piatich poschodiach.
V čase vzniku požiaru bola v
divadle na prehliadke jedna školská
trieda, ktorú však stačili vč as previesť do b ezpe č ia. Pri požiari tentoraz nebol nik z ranený, na rozdiel
od roku 1898, ked' jeden anarchista
hodil do hľadiska bombu, ktorá
dva dsa ť
ľudí.
Požiar
zabila
barcelonskej opery vyvolal vo svete
veľké zdesenie a pre mnohých
slávnych panielov, ktorí tu začí-

+ 22 milió nov návštevníko v zhliadlo 57 000 predstave n í v 157 n e m eckých
divadlách v sezó ne 1991-92.
Hovorí o to m najnovšia
štatistika Zväzu divadiel
SRN. Subvenc ie č i nili 3,31
miliárd marie k a výdavky
3,81 miliardy mariek.
+ Dni Johanna Straussa sa
uskuto č nia v diíoch 30. júna
- 5. júla 1994 v nemecko m
meste Co burg.
+ Gr écky dirige nt Spiros
Argiris bude riaditeľom
Festivalu dvoch svetov.
+ Dirigent a operný
impresário New York Grand
Opera Company Vincent La
Selva plá nuje v rozpätí
rokov 1994 a 2001 uviesť
súborne všetky operné die la
G. Verdiho v chronologickom porad í. K 100-mu
výro čiu
Verdiho
smrti
p ripravuje na záver toh to
projeknt uviesť skladateľo
vo Re quiem.
• Spevák Jakov Stämpfli,
riadite ľ
konze rvatória v
Berne, je novým prezidentom
Hudobne j
rady
Švajčiarska.

+ Pinchas Steinberg,
ktorý je od roku 1989
šéfdirige ntom Symfonické h o orch es tra ORF vo Viedni,
predižil svoju zmluvu do
roku 1996.
+
Na
moskovskej
chopinovskej súťaži získala
prvú cenu Re m Usarino vá
pred J e katerinou Mešče
tinou a Mariou Ropylovou.
+ Mladý klavirista Ricardo
Castro je víťazo m m edzinárodnej klavírnej súťaže v
Leedsi za ro k 1993.
+ Hudobnú cenu mesta
Duisburg vo výške 20 000
mariek za rok 1993 získal

nali svoju svetovú karié ru, to bola
tragická rana. apríklad Mo ntserat Caballé, akonáhle sa
dozvedela o požiari, prerušila svoj
londýnsky pobyt a po n á hľal a sa na
miesto tragédie. Riaditeľ divadla
Albin Henseroth ozná mil, že L.icco
bude čo najskô r znovu vybudované. Medzitým budú hra ť v
koncertnom
predvedení
v
rôznych sálach mesta. Zač iat ko m
marca takto
už predviedli
Pucciniho Turandot s Evou
Ma rtonovou v titulnej úlohe.
Na fotomontážnej snímke:
vľav,o hore, J?OŽiarnici zachránili
iba niekol'ko obrazov; v strede
divadlo v plameiíoch a vpravo
dole Montserat Caballé zhrozená
pred troskami divadla.

StretnuUe východrt a západu. V

rámci tejto dramaturgickej orientácie odznejú pestro koncipované
programy s popred nými interpretač ný mi oso bn osťami. Tak napríklad
Rudolf Kercr prednesie diela L. v.
Beethovena, O. Šostakoviča, S.

Informácie
rakúsky
skladateľ
Be at
Furrer. Na jeselí 1994 tamojší
symfonický
orchester
a
Nemecká opera uvedú jeho
najnovšie diela.
+ Medziná rodné majstrovské kurzy pre Novú hudbu
u skutočn ia sa v diíoch 14.-19.
apríla t. r. na Vysokej hudobne j ško le v Trossingene.
+ Sopranistka Nuri Hadzic,
ktorá bola prvou predstaviteľkou Lulu v rovnomenn e j opere AJbana Berga zomrela v Belehrade 22. októbra
1993 vo veku 89 rokov.
Hadzic bola n a začiatku svoje j speváckej karié ry sólistkou opery v Be lehrade , v
rokoch 19314 1 pôsobila na
poče tných zahraničných scénach ako hosťujúca sp eváč
ka.
• V kalifornskom m este
Palo AJto zomrel vo veku 43
rokov americký dirigent a
klavirista Robert Black. Bol
známy ako pozoruhodný
inte rpret
hudby
Franza
Liszta a produktívny autor
moderných skladie b.
+ 28. novembra m . r. vo
veku 71 rokov zomrel vo svojom rodnom meste 'Brescia
popredný taliansky skladate ľ
Camillo ľogni. Ako vý.z namn á osobnosť bol Togni viackrát hosťu júcim pe dagógom
na prá zdninových kurzoch
Novej hudby v Da rmstadte .
Naposledy v roku 1992.
Narodil sa v roku 1922, študoval u Franca Margolu a
Alfreda Casellu . Bol tiež

činný
ako h udobný publicista.
+ Deviate nemecko-francúzske pracovn é dni hudobného divadla uskutočnia sa v
dňoch 25. marca - 10. apríla t.
r. v Bayreuthe.
+ Česká gramofónová firma
Monitor uviedla na trh z produkcie firmy EMI Sawa·lischovu nahrávku Straussových 8 piesní v podaní
nedávno
zosnulej
Lucie
Poppove j. Začiatkom t. r.
vyšla v Prahe CD Lucie
Poppovej so Straussovými
Štyrmi posledný mi pieslíami
a ďalšie tituly.
+ Ope r a Theater Compa ny v
Dubline uvied la v írskej premié re Janáčkovu operu J e j
pas torkyňa. V prie behu jedn ého m esiaca ju tento operný
súbor hra l s úspe chom vo
všetkých
v äčších
írskych
mestách.
+ Vo francúzskom vyd avateľstve Actes vyšla kniha o
Bed f ichovi Smetanovi. J e j
autor Guy Erismann - odborník na českú hudbu - ju
n azval Smetana l' Eve illeur
(Sm e ta.na buditeľ).·
+ Známa ruská klaviristka
Taťjana Nikolajeva zomrela
23. novembra 1993, počas svojho koncertu v Ka lifornii, na
mozgovú
príhodu .
Bola
vynikajúcou
interpre tkou
súčasnej tvorby, vo svojo m
repertoá ri m ala vyše 50
klavírnych koncertov. Popri
sústavnej ko n certnej čin nos ti
venovala sa pedagogickej

Rachmaninova, Igor Oistrach diela
L. v. Beethovena, ]. Brahmsa, N.

Paganiniho, Rimského-Korsakova,
violista "Tabea Zimmermann
uvedie diela K. Pendereckého, G.
Ligetiho, G. Kurtága, P. Hindemitha,
Klangfórum Viedeň pod taktovkou Petra Eôtvôsa uvedie záve rečný
koncert medzinárodného viedenského skl ada te ľskéh o seminára
(Lachenmann, Neuwirthová, Eôtvôs,
Bussotti), Symfonický orchester
ORF
pod
taktovkou Olega
Caetaniho uvedie Haydnovu omšu
d mol a Vox Marix Georga Enescu.
Atrakciou fes tivalu sú dva koncerty
Orchestre symphonique de
Montreal s dirigentom Charlesom
Dutoitom
a
dva
koncerty
Viedenskej
filharmónie
s
Riccardom Muttim. Počas festivalu ďa l ej zaznejú kompletné
sl áči kové kvartetá Ludwiga van
Beethovena a Dmitrija šostakoviča v
interpretácii Borodinovho kvarteta a Tokijského sláčikového
kvarteta. Napokon sa treba zm ieniť
o Hudbe z Terezlna. a piatich koncertoch zaznejú diela sk ada teľov
Gideona Klei na, Pavla Haasa, Jána
Krásu, Viktora Ullmana a Erwi na
Schulhoffa ( l OO. výroč i e narodenia!), ktorých nacisti mučili v
Terezíne v rokoch 194 1-1945. V
rámci tohto cyklu uvedie klaviristka
Käte WittJich skladbu Friedricha
Cerhu Slowakische Erinnerungen.

práci a v. posledných rokoch
bola
predsedníčkou
klavírnej
súťaže
P.
I.
Čajkovského.

+ Nem ecké vydavateľstv~
sa čoraz viacej venujú dielu
Felixa
Mendelssoh na
Bartholdyho. Vydavateľstvo
Laaber, Laaber vydalo 504stranovú
k n ihu
Wulfa
Konolda: Die Symphonien
Felix Mendelssohn Bartholdy a diisseldorfské vydavateľstvo Oroste prácu Eky
Donn erovej: Felix Mende lssohn Bartholdy. Aus de r
Partitur eines Musiklebens.
Vo vydavateľstve Droemer
Knaur v Mníchove vyšla
vyše štyristo stranová kniha
Barry Coopera: Das Beeth oven-Kompedium.
+ V dňoch 29. apríla - 22.
m ája t. r. uskutoč n í sa 4.
Mníchovské biennale. Te nto
m edziná rodný festival venovan ý modernému hudobn é mu divadlu ppzqstáw z
progresívny$ ' oper-ných,
tanečných A kÓp<;ertných
produkcií. Jťho súčasťou sú
aj
metodicko-didaktické
worksh opy.
+ Vo veku 61 rokov zomr el 14. decembra m . r . Dr.
Mila n PÓštolka, CSc., hudobn ý historik a archivár
h udobného ·· oddele nia Národné h o múzea a Múzea
českej hudby. K je h o najvýznamn ejším prácam patrí
monogra fia o Josephovi
Haydnovi.
+ česká gramofónová
firm a Su praphon vydala na
12 CD exkluzívny komple t
zrekonštruovaných
gramafó n ových n ahrávok Emy
Destinovej.
Podľa

z ahranič n ej

stranu pripravil - mj -

tl ače

\

\
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SERVISHŽ

KONKURZY
RJadltef Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz na
obsadenie voľných miest v orchestri Opery SND:
O hráč na 1. horne (zástupca vedúceho skuphty)
O zástupca vedúceho violončelovej skupiny.
Podmienkou prijatia je absolutórium VŠMU, JAMU, AMU alebo Konzervatória.
Konkurz sa bude konať 11. 4. 1994 o 10.00 h v budove Opery SND, Gorkého 2, 815
86 Bratislava. Písom n é prihlášky s krátkym životopisom a popisom praxe posielajte najneskôr do 7. 4. 1994 na Orchestrálnu kanceláriu Opery SND.
Konkurzné podmienky:
O lesný roh
• W. A. Mozart · koncerty č. 2 alebo 4 (výber)
• R. Strauss· koncerty č. l alebo 2 (výber)
O violončello • J . Haydn • koncerty D-dur alebo C-dur prípadne koncert B-dur
L. Boccherinllio a jedno prelúdium zo š iestich Bachových suít.

***

Riaditeľka

Slovenskej filharmónie v Bratislave, vypisuje konkurz na obsadenie
voľných miest v Slovenskom filliarmonickom zbore do hlasových skupín
n Il. alt
nI. tenor
O I. bas.
Konkurz sa u skutoční v skúšobni SFZ, Bratislava-Reduta dňa 28. 4. 1994 o 10.00 h .
Prihlášky prijíma a húormácie poskytuje zborová kancelária, Slove n ská f"tlharmónia, Medená 3, 816 Ol Bratislava

***

Divadlo Jonáša Záborského v Prešove vypisuje konkurz na obsadenie voľných
miest v spevohre:
n sóla
· hlasový odbor soprán a tenor veková hranica do 35 rokov
n orchester · hráč na 1. hoboji
· hráč na l. lesnom rohu
· hráč na viole-tutti
· hráči do skupiny l. huslí-tutti
· hráči do skupiny 2. huslí-tu tt i
· zbor· všetky hlasové skupiny veková hranica do 30 rokov
O balet
· muži aj ženy veková hranica do 25 rokov
Prihlášky s uvedením vzdelania a doterajšej praxe posielajte do 31. marca 1994
na adresu : Vedcníe sp evohry Divadla Jonáša Záborského, Nám estie legionárov č. 6,
081 61 Prešov.

Ohudobnej výchove vceloeurópskom kontexte
Koncom januára sa v belgickom univerzitnom meste Leuven, 25 km od
Brusselu, uskutočnil ďalší kongres
Európskej
asociácie
pre hudobnú
výchovu (EAS), za účasti hudobných
pedagógov zo sedemnástich krajín
Európy. Ro kovan ie, kto r ému predsedal
holandský hudobný pedagóg, profesor
Peter den Ouden, malo niekoľko priorít:
· inovovať štatút Európskej asociácie
pre hudobnú výchovu a zaregistrovať h o
ako oficiálny európsky zväz,
· vzájomne sa inform ovať, ako sa v jednotlivých európskych š tátoch naplňajú
články "Charty o hudobnej výchove na
všeobecnovzdelávacích školách~,
· zvoliť nové sedemčlen né predsedníctvo, vo voľbách sa Slovens ká republika
stala zástupcom bývalých socialistických
štátov,
· analyzovať postavenie učitcl'a hudby
na všeobecnovzdelávacej škole.
Stretnutie hudobných pedagógov bolo
· zámerne situované do blízkosti Brusselu,
aby sa vytvorila mož nosť ú č asti aj európ·
skych politikov, zodpovedných za
výchovu a vzdelávanie. Prítomná hudobno-pedagogická obec ich upozornila n a
neustále sa zh oršujúci stav, na rozsahovú
redukciu hodín umeleckých výchovných
predmetov v systéme základného a s tred·
ného všeobecnovzdelávacieho š kolstva v
Európe vôbec.
Všeobecne možno konštatovať, že tak·
mer vo všetkých európskych krajinádt je
stav školskej hudobnej výchovy z
hľadiska potrieb vývoja mladej populácie
veľmi neuspokojivý. Slabá dotácia hodín
Hv v základnej škole, ktorá predstavuje
zväčša l hodinu týžden ne (výnimku tvo·
ria Rakúsko, Nemecko a Maďarsko, kde je
dotácia hodín 2 hodín na I. stupni a n a ll.
stupni v niektorých typoch, pre·
dovšetkým na S-ročných gymnáziách

tiež)

zapríčiňuje

určité

"samovzdelá·

vanie" žiakov v tejto oblasti. Pop-rock
hudba,
disko-hudba,
"walk-manová"
hudba, produkovaná televíznymi stanicami napr. MTV, v prcdimenzovaných
zvukových intenciách, ktoré prostredníctvom
kábelovej
televízie
dnes
zachvátili aj strednú a východnú Európu
sa s tali hlavnou duchovnou "výživou~
š kolskej mládeže. V tomto "ošiali~ a
"záplave" populárnej hudby má u čiteľ
veľmi zložitú a zodpovednú ú lohu, nájsť
formy a metódy a v rámci vekovej Wcrarchie dosiahnuť u žiakov určitú kvalitatívnu diferenciáciu vo výbere hudby. V
tomto smere možno skôr určité pozitívne
výsledky očakávať v gymnaziálnom veku.
Zložitá je cľalšia úloha učiteľa pritiahnuť bytostný záujem žiaka k ľudovej
tvorbe, ku klasike, k národnej hudbe,
motivovať žiakov k vlastným speváckym,

inštrumentálnym, či hudobno-dramatic·
kým výstupom. V tomto smere sa viedli
na kongrese nekonečné diskus ie, ktoré sa
združili do určitých tematických celkov:
· u č iteľ Hv na všeobecnovzdelávacej
škole, umelec či .pcdagóg,. icho po,staveru.c
v rámci školy a v spoločnosti;
· curriculum vzdelávania učiteľov v
Eu rópe · syntéza teoreti~pi-aktických
umeleckých a pedagogicko-didaktických
predmetov,
· aká je európska dimenzia vzdclávanía
učiteľov hudby, existuje, je možné ju
vytvoriť, potrebujeme ju ...
Pluralita sa ukázala aj v systémoch
učiteľského štúdia Hv v Európe. V jednej
časti š tátov je vzdelávanie u čiteľov Hv
začlene né do univerzitného zväzku s
oboma výberovými, zvacsa dvoma
aprobačný mi
predmetmi. V ďalšej
skupine európskych štátov absolvujú študenti hudobnú výchovu · učiteľ ský smer
na vysokých školách hudobných a druhý
aprobačný predmet na univerzite. Z tohto
rozdelenia celkom logicky vyplýva, že v
š túdiu Hv na hudobných vysokých
školách je ťažlško na umeleckých disciplínach, pokiaľ štúdium Hv n a unívcrzitách
je v umeleckej a pedagogickej oblasti
vyváženejš ie.
Analýza upla tňova nía záverov "Charty
o hudobnej výchove na všeobecnovzdelávacích š kolách~ ncprinícsla vo všeobecnosti takmer žiadne pozitívne výsledky.
Okrem Turecka a Slovinska, kde sa na základe tohto dokumentu dosiahlo zvýšenie
dotácie hodín pre Hv, v ostatných krajinách sa stav nezmenil. Zrušenie jednotného školstva v bývalých socialistických
krajinách prináša i ten výsledok, že v
týchto štátoch riaditeľ školy, prípadne s
pedagogickou radou rozhoduje, či Hv
bude vôbec zaradená medzi vzdelávacie

I(DE
16. marec
SND Bratislava P. l. Čajkovskij : Eugen Onegin
(19.00)
SF Bratislava ). L. 13elhr, L. 13urlas, V. Kubička ,
A. Moyzcs, l. Zeljenka, E. Su ch o ň ; SKO, B. Warchal
(19.30)
ŠD Košice, Nitra P. llammei-M. Varga: Cyrano
z predmestia
~O Banská Bystrica, Bohéma klub ). Strauss:
Netopier ( 11 .00)
Uznávaná, alebo zaznávaná hudba · P. Bodnár O
jazzc a interpretácii (18.00)
DJZ Prešov Od Offenbacha K muzikálu
(19.00)
17. marec
SND Bratislava Ch. Gounod: Faust a Margaréta
(19.00)
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii
(19.00)
ŠO Banská Bystrica). Strauss: Cigánsky barón
(11.00)
ŠF Košice T. Albinoni, G. Sammartini, O.
Respighi, l. Stravinskij; súbor Cappella
Istropolitana, E. DaneJ ( 19.00)
DJZ Prešov F. Lehár: Cigánska láska (19.00)
18. marec
SND Bratislava A. Minkus: Don Quijote
(19.00)
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii
(19.00)
~D Košice, ~túdio Smer Henkel show
19. marec
SND Bratislava G. Verdi: Otello (19.00)
SF Bratislava Rodinné koncerty · C. Debussy:
Skrinka s hračkami (detský balet s bábkami), dir. ).
Ph. Rouchon, scéna a réžia M. Vanek
NS Bratislava ). Strauss: Cigánsky barón
(15.00)
~D Košice G. Verdi: La Traviata (18.00)
ŠO Banská Bystrica P. Dvorský a jeho hostia ·
benefič ný koncert ( 18.30)
20.marec
M1rbachov palác, Bratislava Komorný kon·
tert SKU pri Sl-fú ). Pauer, ). Spišák, M. P.
Musorgskij; ). H rubovčá k, trombón, N. Štefko,
klavír ( l 0.30)
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia
(19.00)
~D Košice M. Kol'ínek: Ako išlo vajce na van·
drovku (14.30)
DJZ Prešov Od Offenbacha k muzikálu (19.00)
21. marec
~F Košice A. Dvofák: Moravské dvojspevy: M.
llajossyová, M. 13e rhčková , M. Lapšanský
DJZ Prešov P. Oravec: ...ergo, kladivko! ( 19.00)

D.

Martinček

"Man of ~he Year··

Známy America Biographical Institute (Severná Carolina) udelil sldadaterovi Dušanovi
Martinčekovi za jeho doterajšiu vynilcajúcu tvorivú činnosť titul ,,Man of the Year
1993".

ALFRÉD ZEMANOVSKÝ
( 19 19- 1994)
V povedomí kultúrnej verejnosti ostane
jeho meno zafi xované najmä v súvislosti so
zborovou tvorbou. Ako autor desiatok
kompozícií v tomto žánri získal si priazeň
a srdcia oddaných interpretov amatér·
skych i profesionálnych ansámblov.
Neúnavný, dôledný a presvedčivý vo svojich hudobných výpovediach, skladateľ
Alfréd Zemanovský, 4. marca spomedzi
nás tíško odišiel.

Strácame v ňom dobrého kolegu, vtip·

predmety v jeho škole. Pri všeobecne zná·
mom postoji vedúcich školských pracovnikov k Hv, ktorý poznáme z vlastnej
praxe, a ktorý je podobný aj v iných
európskych krajinách, níc je žiadnym
prekvapením, keď Hv n ápr. na II. stupni
Zš vôbec nic je.
My sme n a kongrese zaujali opäť naším
intcgratívnym systémom ZUŠ, o ktorých
existenciu a záchranu sa neustále bojuje.
Aj keď zaškolcnosť do tohto typu
umeleckého škols tva sa u nás pohybuje
okolo 10 % vš etkej populácie, je toto percento v rámci mimoškolského vzdeláva·
nía jedno z najvyšších. Túto devízu
sm erom k ďalšiemu vývinu mladej generácie by si mali uvedomiť zodpovední
pracovníci r ezortu MŠV SR, pokiaľ by zase
z úsporných dôvodov malo byť postih·
nuté práve základné umelecké školstvo.
IRENA MEDŇANSKÁ

22. marec
SND Bratislava G. Donizzeti: Don Pasquale
(19.00)
SF Bratislava Koncerty vo foyer
F. Schubert; čle novia SF ( 18.00)
NS Bratislava V. Russell: Pokrvní bratia ( 19.00)
23. marec
SND Bratislava A. Adam: Giselle (19.00)
Zichyho palác, Bratislava Stredoeurópske
kontexty barokovej hudby (medzinárodná muzik.
konferencia)
~O Banská Bystrica, Bohéma klub Večer s L.
t ongaucrom
DJZ Prešov Slimáčck, Zacharník: Princezná
Pes nička ( l 0.00)
24. marec
SND Bratislava G. Bizet. Carmen (19.00)
~O Banská Bystrica W. A. Mozart: Don
Giovanni ( 18.30)
SF Bratislava, Moyzesova sieň Cyklus
Klangfórum Wien
A. Schônberg, R. Wagner; B. Hôlzl, spev, dir. F.
Cerha ( 19.30)
Zichyho palác, Bratislava Stredoeurópske
kontexty barokovej hudby (medzinárodná muzik.
konferencia)
~KO Žilina L. v. Beethoven, L. janáček, S.
Rachmaninov; l. Gajan klavír, F. Groben vie.
( 19.00)
DJZ Prešov ). Strauss: Noc v Benátkach ( 19.00)
25. marec
SND Bratislava Patejdl, Fi lan: Snehulienka a
sedem pretekárov ( 19.00)
SF Bratislava A. Webern, S. Prokofiev, C.
Debussy; S. Babajan, klavír, dir. P. Kcuschn ig
( 19.30)
Zichyho palác, Bratislava Stredoeurópske
kontexty barokovej hudby (medzinárodná muzik.
konferencia)
~D Košice 13. Asafiev: 13ach čisarajská fontána l.
premiéra ( 19.00)
26. marec
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata ( 19.00)
ŠD Košice 13. Asat1ev: Bachčisarajská fontána 2.
premiéra ( 18.00)
27. marec
SF Bratislava, Dóm Sv. Martina Veľkonočný
koncert ). Haydn: Sedem posledných slov nášho
Spas iteľa na kríži; E. Seniglová, H. Štolfovä, ).
Kundlák, V. Kubovčík, dir. O. Lenárd (19.30)
~ D Košice ). llatrík: Rozprávka o Markul'ke
( 14.30)
28. marec
NS Bratislava R Wright, G. Forrest: Grand
hotel ( 19.00)
Piešťany, ~D Košice G. Rossini: Barbier zo
Sevilly
29. marec
Primaciálny palác, Bratislava SKO, 13.
Warchal, l. Kirilová ( 19.30)
Žilina, ~D Košice G. Rossini: Barbier zo Sevilly
DJZ Prešov S limáček , Zacharník: Princezná
Pesnička ( 10.00)
SND Bratislava tudia a čas (19.00)
NS Bratislava R. Wright, G. Forrest: Grand
hotel ( 19.00)
Žilina, ŠD Košice G. Rossini: Barbier zo Sevilly
~F Košice Veľkonočný koncert
R. Wagner, A. Viva ldi, l. Stravinskij, C. Franck; V.
Klein fagot, dir. 13. Režucha
~O Banská Bystrica, Bohéma klub Stretnutie
s B. Križkom a M. 13endikom ( 18.00)

ného a noblcsného priateľa , skromného a
obetavého čl oveka, kcorý po sebe v
umeleckej i organizátorskej činno s ti
zanechal úctyhodný podiel práce.
Česť jeho pamiatke,!

Oprava
Prosíme ctených č itateľov, aby ospravedlnili zámenu textov pod fotografiami k čl á nku ča ro
spevu od Vladimíra Rusó v predošlom čís le . Správny názov súboru znie Tragicomedic.
Za porozumenie ďak u jeme .
Redakcia

NOVÁ TAJOMNÍČKA SMA
Na základe konkurzného pokračovania nastúpila dňa 15. februára t.r. do funkcie tajom-

níčky Slovenskej muzikologickej asociácie pri SHÚ Mariana Benková.

HUDOBNÝ ŽIVOT · dvojtýždenník. Vychádza vo Vydavateľstve OBZOR, š. p., Špitálska 35, 815 85 Bratislava, šéfredaktor PaedDr. Marián Jurík. Redakcia: Lýdia Dohnalová, Martina
Hanzelová, tcchnictry redaktor: Stanislav Zemánck. Adresa redakcie: Špitálska 35, 815 85 Bratislava, tel. 36 83 06, 36 12 51-5, fax: 36 83 06. Tiačia: Nitrianske tlačiarne, š. p., 949 Ol Nitra.
Rozširuje Poštová novinová služba. Ústredná expedícia dovoz tlače, Martanovičova 25, 813 81 Bratislava. Objednávky na predplatné prijíma redakcia časopisu a odbytové oddelenie
Vydavateľstva OBZOR. Ncobjcdnané rukopisy sa nevracajú. Podávanie novinových zásielok povolené RPP BA · Pošta BA 12, dňa 23. 9. 1993, j. č. 102/ 93. lndcxné číslo: 492 15.

r

