V ČÍSLE: Berlínsky festival novej hudby - Inventionen '94.
Tannhäuser -y SND e Z viedenských operných inscenácií • J.
Carreras: Spievanie s dušou
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OEUFON/1
Často sont rosmjil'al, čijetdvfiie taký pojem,jf'diný, ktorý b-J· Sil dal pm,_..
ŠÍtJaf na vyjadl'f'nie podstatnf'j k val~
t.y hudby. DesialkyllloTJ som ntU8el satJrhmíf: nif'kt.o rii stí ."_,,rásdn.et&é či
11i časom alel1o mmstálym omiel't&ním, iné mieri~t iba k čiastkovým
aspektom músirkosli, ďalšie sú sas
párotJé oposilá. Nakoniec mi ostalo
Jedine kl'úéotJii griieke slovo eufória.
Meniie hudobn.é encyhlopt>dle ho
ani neutJá.d sqJtí, ib11 etifónimn · nástroj, slo11ník eudsíeh slo11 udáva: l'ubosvučnosl.'. IJonanievan& sa, še tf'nto
preklad Je st>mantlrk.y s.Jedaoduiený
a satJádsajúci. Eufóniu by bol.o treba
ehápat' ako n.ajobsašnejií, nadradený snak pre stí hlas s tým, še úí-kt11rá
hudba sprátJne snie. Čiše sa do nf'J
l'ahk11 ·vme1dia aj také protikladné
určenia ako harnwnieké-disharm"_
nieké, banálnP-originálnf', p ekné·
škaredé, a ďalšie. Mt~hll by sme ~a
dt~ht~dnút', še Sil eufonieluí btuleme
pokladaf kašdú hudbn, starú i súčas
nú, "]1vorenú akoukol"tJek teehnlkt~u,
lctorá TJ sebe nesie sárod11k. sebf' tJlast,..
nf'j (l"ubo)svučnosa.
P1111edsme tJ n.fiTJieJ slo·vellllkej t vorbe máme eelé spektr11m ost~bnt~stnýeh
prejavOtJ. Mnohé s nleh sú eufonleké
evidentne. Problém je tt tom, še naiol&
povi.naost'1111, najmä stíe ponif'ní 'Vývojom tJ XX. stt~ročí,je slsfo11at' tento
snak aj tJ takých partUtírueh., ldt~ré
1Jer11 11eho príliš lteláskaJú. Ale čt~, ak
majú sámer sobrasit' 11egaUvne,
hrôsu a des , ak sú sv11jským protestom 'tloči sp11loinosti? Dá. sa to 'tlôbee
urobU' nf'jakt~ krásne? (Vš 'l'h. ~fann
up11sornll, Šf' lot11 slo11o nttÍIVII ,.hlúpt&čkú tvár"). f.'tifoničnt~st' takýchto
111kladieb môšf' tk viet' " tont, ii dt~siah
llsebe 1Jl011tnú opravdivosf, či pri svojP) 111luchom pt~elťotJanej " nepeknotll.i "
svučia struntm n1!spornl'j prUt~m n.os
d umenia. l 1 o11iem príklad. Symfónii&
J'. Bokesa son& kedysi jednosnačne
rásne odmietol, ŠP 1lraj to nif' jP llmelecké dielo. Počul som 'tltedy poTJrch.
Dnes uš tJáham: Čtl ke.d' sa saje) svuk.ovýnt nesúltult~nt 11krývnl obras doby, slých l'ud11kýelt ·v st'aho1,, tJŠetkých
deJ't~rmáclí tt~talUy? Čo keďje ·v nútt~r

ne eufonlrká, tak ako 11Ú. malior11ky
dokonalé
napohl'ad spotvorené,
ohromaJúco 8eredt&é 11isie pekla
llieronynm llo11cha?
Tak npJako, qJ tak nf'jako by stt dulo pose rat' na Boke811VI& skladbu. A
príkladoTJ s nedávnf'j mln11lt~sti by sa
nt&ilo mnoho, keď nás p1111rch natol'ko 011plyvnll, še 11m uš individuálnu
eufónii& skla.d iel1, ntfjmä tých. nwderni'Jiíeh, drsnf'jiích, nept~ddá·vajúcleh
• Iachu iba úak, letmo šantiac, nevnímali. Aká jf' to tJďačná tt>ma pre
mladých ltrlUitov a pllatel'ov 11 htuf.,.
be! NatJrhaJem eelkom vášne: nech •i
vypočaJú tif't11 'Veci a shodnoUa ich
podl'ajediného kritéria, ako som. ho
tJ •tručno•ti načrtol • eufonické alebo
nPeufonieltt>. Vrčltf' bJ· lo molo smJ..
•el.

•a

JCOR t•ODRACKÝ

30. a prila sa skonč il v Žiline IV. Stredoeurópsky festival koncertného umenia. Už po tretíkrát udelila porota jednému z účast
níkov Cenu s love nskej hu<lobnej kritiky. Za mimoriadny a jedinečný výkon v programe zostavenom zó sk,ladieb J. H aydna,
K. A. Hartmanna a E. H. Griega, ju získal nemecký ensemble Peterse n Quartett.
'

Perspektívy hudobného umenia naďalej nejasné...
MARIÁN JURÍK

l

Pred niekol'kým i týždi\ami sme boli svedkami búrlivej parlame ntnej
diskusie o programovom vyhlásení terajšej tzv. dočasnej vlády. j e to
celkom pochop itel' né, že tento dokume nt a diskusia o ň o m bola v cent·
re pozornosti celej spo ločnosti. l loci sa dotýkala centrálnych hospo·
dársl..")'ch a sociáln ych problé mov, predsa sa nás pracovníkov v oblasti
kul túry nepríje mne dotklo, že v diskusii nešlo o hl'adan ic pravdy, ale o
mocenský boj a v takomto prostrt:dí sa pre kultúru priestor ne našie l. V
spomínano m vládnom vyhlásení sa v stru č nej kapitolke ešte stru č n ej·
šic de finuj e riadenie a finan covanie kultúry, čo je vlasllle najbolestivej·
ším problémom jej existencie.
Programové vyhlásenie vlády ko nštatuje, že "vláda pripraví vý·
chodiskovú koncepciu stratégie rozvoja kultúry v podmien·
kach transfo r m ácie h ospodárskeho a sociálneho systému" a že
"pripraví aj základný model organizačného usporiadania a fi.
n ancovania kultúry, ktorý zabezpečí funkčné väzby vo formu·
júcom sa trhovom prostredí".
Táto téma nie je nová. Všetci ~a dobre pamätáme, kol'kokrát sa robila
koncepcia riadenia kultúry a vše tci dobre vieme, aký bol výsledok.
Samozrejme, sme v zásadne nových s po l oče nskýc h i politických pod·
mienkach . A čo keď novú koncepciu riadenia kult(lry pripraví terajšie
vedenie ministerstva kultúry do optimálnej podoby, čo potom, keď prí·
de vláda nová, budt: mať iný názor a v štátnom rozpočte sa na kultúru
o pii ť akosi pozabud ne, pretože peniaze bude treba na iné .dôležitejšie"
veci...
cchajme však ku ltúru kultúrou a pozrime sa na našu vlastnú hu·
dobnú proble matiku.
V citovaných slovád1 z vládne ho programu sa hovorí o . funkčných
väzbách vo formujúcom sa trhovom prostredí". Týchto ni ekoľko slov
považujem za alfu a omegu celej ošemetnej situácie v ktorej sa nachádzame. 1 a rozdiel od 3 okovej terapie", jacques Delors, predseda
Európskej komisie v l. čísle magazínu Európskej únie EU RÓPA, ktoré
slávnostne 2. mája odovzdali prezidentovi SR Michalovi Kováčovi , o. i.
konštatuje, že "mož nosti a potre by trhovej ekonomiky nie je
mož né prijať okamžite ... Naše skúse nosti zo západnej Európy
ukazujú, že a k s a m á v spoločnos ti zachovať konsenzus, a ak s a
m á vyhnúť extrémizmu , voľná a otvorená ekonomika musí obsahovať aj sociálny rozmer. V skutočnosti sú všetky západoeur óp ske hos podá r stva zmiešané ho typu. Zach ovávanie sociálnej rovnováh y a solidarity je úlohou verejných č initeľov" .
Ak vezmeme do (1vahy tieto slová, a budeme sa us il ovať správne ich
aj poch o piť a dáme ich do súvisu s tézou z programového vyhlásenia o
. zabez peče ní fu nk č n ých väzieb vo form ujúcom sa trhovom prostredí",
som presved če n ý, že sa môže poda r iť pre men i ť túto tézu v skutočnosť,
čo už samo o ~ebc by bolo ve ľký m úspechom. Veď v týchto väzbách
máme najviac nejas ných . formu lácií" a požiadaviek. Pre mena tejto hy·
potézy na sku toč n osť predstavuje aj o bčia n ske uvedomenie si faktu, žt:
umcn.ie si vytvára me sa mi a predovšt:tkým pre seba, vd'aka vlastnému

národnému talentu a preto o jeho existenciu a potreby cľalši eho rozvoja umeleckých hodnôt by sme sa mali sta rať všetci· zdola nahor a nao·
pak, presne po dľa tých väzieb, o ktorých je reč . A táto staro stlivosť by
sa ne mala prejavovať iba verbálne, ale najmä mat eriáln~ .
Stav, ktorý je v súčasnosti , je naozaj, bez pátosu, zlý. Udaje o prie mer·
ných platoch, publikované v t l ač i sú toho jedn označným dôkazom, ako
mocenské kruhy c)1ápu a zatial' realizujú .sociálnu rovnováhu a solida·
ritu". Domnievam sa však, že peňazí je d osť, ale nic pre každého.
Kultúrne zariadenia trpia akútnym nedostatkom peňazí najmä na koncertný život Zato koncertov je dnes to ľko (najmä v Dratislave), koľko
nebolo nikdy. Pochopitdnt:, že z tejto kvantity profituj(l aj umelci
stredných a nižších kvalít. Málokoho už zaujíma, že nie všetky koncerty
sú rovnako navštevova né. E te horšie však je, že na nedostatok peňazí
trpia Dratislavské hudobné slávnosti, o ktorých stále hovoríme, že by
mali byť našou výkladnou skrii\ou pred Európou. Lokálny filmový festival v Tre n č i a n sl..")'ch Tepliciach (a fil mových festivalov je u nás odjakživa neúrekom) má iba o ni ečo menšiu dotáciu ako BHS. Pre pár miliónikov, ktoré by sa dali .zo hna ť" predajom neoprávne ne nakúpených bavorákov pre štátne organizácie, by sa zachránila existencia
Symfonického o rchestra Slovenského rozhlasu ...
Ak sa budú premieňať . fu n kč né väzby" riadenia kultúry do praxe, tí
ktorí budú ma ť právo do toho h ovoriť, nemali by za budnúť, že dokiaľ v
našom vyvíjajúcom sa národe nebude zákonom zakotvené, že je povi nnosťo u mesta, obce, regiónu atď., starať sa aj o rozvoj kultúry, že u rč itú
časť daň ových poplatkov nic je možné p ou žiť na ni č iné, ako na fi nancovanie kultúry, tak sa nepohneme z miesta. Potom i naďa l ej sa budú
podn ikatelia predbiehať v sponzorovaní sú ťaží krás, pod nikateľských
plesov, fu tbalu , hokeja a pod. S tačí sa pozrieť do te rénu na kult(Jrne a
umelecké podujatia. V tejto súvislosti chcem s pomenú ť stav našich historických organov. Opravu o rganu vo Vyšnom Medzeve v sume dva a
pol milió na korú n finan covali Karpatskí Nemci zo Stuttgartu. Doma
pre záchranu pamiatok, ktoré si vybudoval náš ľud z vlastných mozolí,
niet prostriedkov.
V Trenči a ns kych Tepliciach máme jednu z najstarších koncertných
siení s konkrétnou historickou väzbou na rozvoj koncertného a hudobného života na Slovensku. Kto vie, čo sa s ňou stane po privatizácii kúp eľov. U rč ite sa nájde po ru ke odpoveď: ľudia na koncerty nechodia a
na umenie niet pei\azí.
Poch o piteľne, že ani po viacnásobnom preštudovaní vládneho programu nevieme, ako to bude. Vieme len, ako to je, ako systém riadenia a
koncepcia rozvoja kultúrne ho a umeleckého života tápe v temnotách,
ako sa často improvizuje, ako sa vzájomne konkuruje, ako nezriedka
kvantita víťazí nad kvalitou a ako zo zotrvačnosti o čakávame pomoc iba
zhora. Spomínam to nielen v súvislosti s vládnym programovým vyhlásením, ale najmä na základe vlastných skúseností a pozorovaní nášho
hudobného života. DMam, že raz predsa len dôjde k dotvoreniu legislatívneho politického a spo l očenského priestoru i v medziach trhových
vzťahov tak, aby ony neboli prekážkou, ale skôr hybnou pákou obrody
nášho umeleckého života v každom meste a najmä, aby boli ujasnené
také priority a dominanty nášho umenia, s ktorými sme zrovnáva ní vo
svete.
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PROF. IVAN PARIK REKTOROM VSMU 3. slovenský kongres ESTA
v Ba n ske j Bystrici a prof. Ivan a Paríka
za r ektora Vysokej š ko ly múzických
ume n í v Bra tisla ve. V príh ovore
zdô raznil, že p osla nie rekto r a takých
význ a mných in štitúcií je viac ak o zaväzujúce, le b o Slovensko , kto r é sa v s úlad e s de jinnou nevyhnu tno sťo u vyd alo n a cestu š tá t nej samosta tnosti , p o trebuje o sobnost i vo v šetkých o blastiac h
života . Zdô r aznil, že Sloven sk o mus í
duc hovn e i m a te riálne rovn o m e rne a
integrálne rásť niele n v centre, a le vo
v šetkýc h región och . Našou a mbíciou
musí p odľa pre zide nta byť , a b y sa
Slovens ko slobo dne r o zvíjalo vo vše tký ch bodoch svojho ge ogr a fické ho
priesto ru, vnúto rne sa tvorivo ko n fro n tovalo a o bo h acovalo. M. K ováč
n ovým r e ktorom vyso kých š kôl vyjad ril plnú podpo ru a zaželaJ im v ich práci, kto rú považuje za s luž bu Slo ve n s ku,
veľa síl, ved eckej sta točnosti a p ed agogicke j múdrosti.

snímka M.Jurík
Prezident SR Michal Kováč vymenoval 21. a príla d oc. RNDr. Otta Tomečku ,
CSc., za r e ktora Unive rzity Ma te ja Bela
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EUBA PAVLOVICOVA-BAKOVA
Pri živo tných míl'nikoch je treba aspoň
na c hvíl'u p rer u š i ť zho n bežných vecí, zas taviť sa a poo bh l iad n u ť sa.
Rodno u obcou jubilantl(y-folk lo ristky Ľ.
Pavlovičovej- Ba kovej je Turči anska Štiavnica, sotv a trojtýžch1ová sa však s rodič mi
p re sťah o val a do Gbeliec ( Kô bôlkút) p ri
Novýc h Zámkoch . Po vzn iku l. ČS R stal sa
jej o tec notárom, čo bo lo p r íč i no u nes korš ie ho " k oč uj ú ceho živo ta" rodiny. A tak v
Gbelciac h, p ôvodne m aďa rsk ej obci, kde
žila h ŕst ka Cechov i Slovákov, prežila Ľu ba
de tstvo. Keď mala l l rokov, p resťaho va li sa
do Banske j Bystrice. Ľuba ram zača l a c hod i ť do D i evče n ské h o gymnázia, p rihlásila
sa k hre na kl avíri u pani Cikke rovej, spievala na slávnostiach , akadé miách, spoznala
m no hq významných osobností z kultúrneho a umeleckého života. Po štyroch rokoch
(r. 1939) museli sa rodi č ia pres ťa h ova ť do
Po ník. Pre nic h možno sklamanie, ale pre
Ľ u bu š ťastie. V tejto vrchárs kej obci sa priamo zžila so životom l'uclí a ic h pastie rskoro l'níckou ku ltúrou. Mala m ož n osť pria mo
sa zú čast ň ovať na mnohých živých folklórnych trad íciách , s poz n áva ť vzác nyc h fujaristov, píš ťal károv , vrchárskych muzika ntov.
Množstvo l'uclí i piesní z tejto obec dodnes
v nej rezonuje. Po troch rokoch pobytu (r.
1942) pre miestn ili o tca clo Paty, v blízkosti
e rcde. Rovinaté pro trcclic, zá padoslove nské tvrdé n á reči e , in)' život, zvyky, ale i
piesne, ba i kroje, tance. Tu mala mož n osť
pria mo spozn ávať západoslove nskú ro l'nícku kultúru s mnohými z v lá š tn osťa mi i v h ud ob ných prejavoch . Po maturite si zvo lila
š túd iu m hudob nej vedy a franc(IZ tiny na
FFUK. A to ju vlastne vyzbrojilo pre umeleckú prácu na celý život. Už počas štúdia
upútala jej pozo rn osť Ná rodopisná skupina "Živena", kto rú čoskoro spolu s Ol'gou
Chocl ákovo u u melecky vied la. Bola to v
pod state sku pina d v an ásť párov t a n eč n í
kov ( lloreh ro ncov) a harmo n ikár Arnold
N e mčok . Táto s kupina bola vlastne predchodcom Lú čn ice a tak sa stalo , že Cuba bola i pri jej zrode, ona jej vymyslela i poetický názov " L ú č ni ca ". V r. l 948 spolu pracovala s režisérom K. L. Zacharo m a l.
Teré no m p ri tvo rbe d ivadelné ho fo lkló rneho pásma Rok na ded ine v S O. V iío m ako
Lú čn ičj a rka sólovým spevo m u m oc ň ova l a
jánsku noc. Láska k l'udovej pi esni ju v r.
1952 priviedl a do Čs. rozh lasu Bratislava,
do Redakcie ľud ove j hudby, ktorej šéfom
bo l vtedy Pavol ľonko vič, význam ný h udo bný folklorista, skladatel' a dirigent. Pod
je ho vede ním realizovala množstvo nah rávo k fo lkló rnej hudby v rôznych oblastiac h
Slovenska. Práca zbe ra tcl'ská i programo vá
stala sa jej s rdeč n o u záleži tos ťo u . vc d čí o
tom rad rozhlasových nah rávo k v dokume ntá rno m fo nde rozhlasu i mnoho roz-

snímka M.Jurík
hlasových pásie m (napr. Obrázky z dedín,
Spevy do mova, Zem spieva).
Po rokoch umeleckého dozrievania (r.
197:$) sa stala d ra m a t urg i č ko u v Slovenskej
tele vízii Bratislava. Hoci mala vel'ké plány,
v literárno-d ram atickom oddele n í boli obmedze né m ožnosti. Úspešná bola v televíznej inscenácii p redlo hy Z. Zgurii;ky Byč ianka z doli ny, v množstve televíznych
folkló rnych pásie m (Svadba lo Stredných
Plachtiniec, Poník, Bra nova, Vi nolwan ic z
Vaj no r, Chlapc i spod Král'ovcj ho le, umelcd :ý profil E. ll oléczyovej, P. To n kov i ča , S.
Dudíka, a tď.). Poče t zvykových obrázkov
folkló rnych skupín, ba i televízne uspávanky, tvo rí p ribli žne l OO televíznych programov. j ej aktivita je dod nes pozoruhod ná,
m no hým fo lkló rnym skup inám na Slovensku odborne rad í a po máha. Spolupracuje i
s deťmi v rámci súťaže Zo rn ič ki n slávik.
Poro ty, pre hliadky, folkló rne festivaly sa
stali sú čas ťo u jej života.
j ej zhera teľs k(l č i n n osť dokume ntuje
spevník "Spevy ocl il rona" (Osveta, Marti n,
1954), ale i rad p iesní v cl'alších s p cv níč
koch. l Iodno s p o m e núť tiež jej publicistickú čin n os ť z fo lk ló rnej o blasti.
Nech jej aktivita v o blasti fo lkló rneho
ume nia pri dobrom zd raví, životnom optimizme a vitalite p re trváva ešte vda, vel'a
ro kov!
ONDRFJDEMO

POCTA MOYZESOVI
Do rámca Moyzesovho hudobného roku
vyhláseného pri príležitosti 50. výroč ia úmrtia Mikuláša Moyzesa vhodne zapadá aj výstava Život a tvorba Mikuláša Moyzesa, otvorená
v priestoroch Vlastivedného múzea v Prešove. Výstavu pripravilo a realizovalo Hudobné múzeum Slovenského ná rodného múzea
Bratislava v spolupráci s Vlastivedným mú·

zeom Jlrešov, Pedagogickou fakultou Prešov
a Sarišskou galériou Prešov. Autori výstavy
(scená r Zuzana Marczellová, odborná spolupráca Ivan Mačá k a Fra ntišek Matúš, výtvarná spolupráca Mikuláš Červeňanský a Brigita Haászová) výberom z autografov i tlačí
skladieb, z programov s uvádzaním diela, z
fo tografií i ďalšieh dokumentov sa pokúsili

Činnosť Európske ho združenia pedagógov sl áčikových n ástro jov ESTA kulminuje na medziná rodných ko ngresoch , kto ré
sa konávajú ročne vždy n a ino m mieste.
Ná rodné kon gres y predsta vujú domin a ntu aktivít národných sekcií tej-ktorej
kcajiny. Sloven ská sekcia Medziná r odné ho zd ru žeJ,ia ESTA pri SHS realizovala
tohto roku už tre tí svoj Nár 9dný ko ngres.
Pred ch ád zal mu Medziná rodný ko ngres
vo švaj čia rsko m St. Mor itzi, n a ktorý bol
od n ás d elegovaný doc. j ozef Hoše k.
111. Národ ný kon gres s lovenskej sekcie
ESTA sa ko nal v d i'toch 11.-13. 2. 1994 na
bratislavskom ko nzervató riu. V rá mci
slávnos tné h o za háje nia privítali h ostí žiaci konze rvató r ia vydareným hudo b ným
p rogra mo m. Nad väzne predniesol doc.
j ozef Podhorans ky referát n a té mu "Logické myslenie a pedago gika n ástrojovej
h ry", v ktorom z aspe ktu n ových psych ologických (>Oznatkov po ukázal n a po tre bu
mode rných , nie m echanických pedagogických prístupov vo vyučova n í nástrojovej hry.
Druhý de ň sa ta ktiež zača l vydare ný m
hudobný m progra mo m žiakov. Prof.
Klaus llertel z Lipska sa_potom vo svo jom
príspevku na té mu ,J e Scvčík ešte aktu álny?" kriticky zamyslel nad dielo m a me tódo u Oto ka ra šcvč íka, pri čo m však a bsolútne neod m ie tol ševčíkov d idaktic.ký prís tup. Odpo na čil po u žívať predovšetkým
ševčíkov Opus 3 s fantáziou a tvorivou selekciou. J e ho prednášku uzavr elo modelové vyučova nie. V n asledujúcej de mon štrácii s kvarte tom žiakov prof. Faze kaš a sa
načrtli spôsoby i nte rpretačného formovan ia ča sti IV. sl áčikového kvarteta Martinu. Po polud ň ajš ie Výročné zhro mažden ie slo ve ns kej sekcie ESTA sa zameralo na
hodno te nie do te rajšej činn osti, a ko i voľ- .
bu nových funkcion á rov predsedníctva.
Keďže doc. Pe te r Michalica, do te rajš í prezide nt s love nskej sekcie sa pre pracovnú
zanep rázdn enosť vzdal ka ndida túry, prip adla v oľb a na J á na Albrechta. Za ďal šíc h
čle nov predsedn íctva zvolili prof. Joze fa
Podhor a nského (viceprezident) , doc. Mikuláša Jclinka ("kontrakt:ma n " s e uróps ko u organizácio u), j a nu Vaculovú , j ozefa Hošeka, Annu Dobrotovú, Dagmar
Jon ášovú (Brezn o), š tefana Madá riho
(Nitra), p. Papp ovú (Štúrovo) a Kočtákovú
(Bratislava). Nový predseda poďakoval v
m ene sekcie doc. P. Michalicovi za jeho
do te rajšiu činn osť a pripome nul, že v budúcom období sa bude zdnaženie ESTA.viac za meriavať n a získavanie n ových čl e
n ov z radov ped agógov ZUŠ, ktorým p redovše tkým je adresova ná činn os ť sekcie.
V budúcnosti by sa malo v čase medzi ko ngresmi usp o ri adať viac poduja tí, hoci aj v
p redchádzajúcom o bdobí sa konali rôzne
sem in á re a kuny.
Po hudo bných produkciách n as ledo vala p rednáška doc. Vith slava Kuzníka z
Ostravy na té m u "Tvoren ie tónu a sl áčiko
vá technika z pohľ a du Le ningr adskej husľovej š koly". Autor uvie(lo l hlavné ch a rakteris tiky Leningradskej školy, pričom sa
pochop itel'ne do tko l i rôzn ych "vymože-

ností", kto ré sa už udo mácnili aj v svetovej
didaktíke. Prednáška svedč ila o
rozhľade nos ti a o veľko m zmysle pre metodiku vyu čova ni a husľovej hry od jej poč i a tkov až po n ajvyššie umelecké n á roky.
Pri ko n fer e nciách to hto druhu výLna m·
nú úlo hu zohrávajú stre tnutia pri "o krúhlom stole", kde sa vytvárajú s pontá nne
ko nta kty a nen útené diskusie po dnecujú
zrod nových ideí, čo dosvedčuje i to htoročné voľ né posedenie čl e nov.
V ned eľu , po hudobno m progr a me, odznela p rednáška 'I110m asa Fiiriho z Bernu
(Švajčiarsko) n a té mu "Vážna hudba vo veži zo slo novi ny?". J e ho ú va hy o "úzko prsosti" pro fesion álnej výchovy hry na sláč ikové n ástroje sledovali te ndenciu spáj ať
hudbu a n ástro jovú hna s konkrétny m hudobný m živo tm bez vytvárania umelých
ba rié r medzi rôznym i druhmi hudby, predovše tkým medzi tzv. vážno u a zábavnou
hudbou . Vych ád zal prito m z Rossiniho tézy (kto r ú zastával aj Be r nstein), že uznáva
iba d va druhy ume nia: dobrú a zlú hudbu.
j eh o p rednáška bo la bohato ilustrovan á
ukážka mi z hudobnej p raxe najrô zne jších
prejavov a sm erov hudby. Idey tohto vynikajúceho huslistu boli veľ mi inš pirujúce a
doklad ali oprávn e n osť požiadavky vytvoriť vzájomné pre poje nie medzi h istoricky, regio nálne , a ko i druhove odliš nými
prejavmi hudby, v záujme pr inavr átenia
živosti prejavu aj skladbá m , umftve ným
ak ad emickým interpretačn ým štýlo m. Po
ďal šo m hudo bno m prejave referoval
J ozef Ho šck o " p ríkladnej organizácii a
prie be hu 20 . med zi ná rodnéh o ko ngresu
ESTA v St. Moritzi, obozná mil prítomných
s najzauj ím avejš ími skúsen oslami a myšlie nka mi, ktoré odzneli v rá mci toh to kongresu.
Prednáška doc. Mikuláša j clínka hovorila o možnostiach pedagóga predch ád zať
vzniku cho rô b z povolan ia u hráčov n a
s láč ikových nás trojoch . Uviedo l n ajzávažnejšie psycho logické a fyziologické kritériá možného ocho renia, i vhodné spôsoby
profylaxie.
J edným z vrcho lov ko ngresu bo l veče r
ný koncer t Thom asa Fiiriho so sprie vod o m klaviristu Wernera Gigera zo s klad ieb Fritza Kreislera. Fii ri a ktualizoval význa m Kre is lc ra z asp ektu hudobné ho a
pred ovšetký m didaktického. Svvjou hrou
ilustroval ide y, vyslove né vo svojej pred·
náške o flexibilite nastávajúcich u melcov
a o nutnosti ovládať najrôznejš ie štýly a
s mery ume nia, a to nic ich vzájomným nivelizovan ím, ale v zmysle inšpira tívneh o
prepo je nia h ry s boha to u e mpíriou .
Ko ncert, kto rý realizovali umelci bez n ár oku n a ho no r á r , zanechal siln ý ohlas u
každé ho posluch áča .
Niele n im, ale aj Riad i teľstvu a pedagógom konzervatória, SHS, prispievateľo m
a štude ntom , ako i čle n om našej o rganizácie, pred ovšetkým pro f. Má rii Karlikovej
a j a n e Vaculovej ďakujeme za sta rostlivos ť a úspešný prie beh ko ngresu .
hu sľovej

J ÁN ALBRECHT

Vo februári l 99:i sa v Čech ách na zá mku Dobl'íš otvorila Mozan ova akadémia, ktorej zakladatcl'om je
Európska Mozartova nad{lcia na čel e s p{inom Alainom Coblcncom. Na akadémii dosiaľ študovalo 98
mladých hudobn íkov z celého sveta. Akadémia pravidel ne poriada v mestách Bud apešť, Praha a
Krakow fest ivaly, na ktorých úči n kuj ÍI v ä čši n ou jej p osluc h áči. Koncom marca l. r. sa u sku točnil festival
v Krakowe, kde bude Mozartova akadémia pôsob iť v cľal ších dvoch rokoch. V dramatu rgii koncertu sa
objavi li zaujímavé titu ly, na ktorých sa podi eľa li i slovenskí interpreti. 27. 3. v krakowskej filharmónii
uviedli v európskej premiére p ic~iíový cyklus sÍičasné h o amerického skladat eľa Gordona Genyho Wltile t:leclion (32 piesní) sopranistky Eva Blahová a Yvetta Tannc nbc rgerová spolu s holandsl,:ým
klarinctisiOm Maarte no m van Vec n. Vďa l šej ča sti koncertu zaspieval s orchestrom Mozart Akademie
tri konccnné árie W. A. Mozarta basista Gustáv Bel áček . O dcií neskôrYveua Tannenbergerová predviedla spolu s nemc<Jk)•m kvartetom dielo Arnolda Schóenberga op. l O- Sl áč i k ove kvarteto fis mol so
sopránovým sólom. a snímke Gordon Gcuy (v strede) s interpretmi Evou 131ahovou a Maartenom van
Vecn.
načrtnút' obraz o odkaze, ktorý táto cenná i
nedocenená osobnosť slovenskej kultúre zanechala -svojím či n orodým životom i v hodnote svojich sklad ieb a významných hudobnOI>edagogickýeh opusov. Život a dielo Mi·
kuláša Moyzesa je preds tavené v r ámci jed·
notlivých tematických blokov, uvádzaných
vstupnými textami: Roky putovania - O bča n
Prešova - Cesta za ľudovou p iesňou - Da mihi
) csu - Vox Human a - Pedagogická tvorba M.
Moyzesa - Hľadanie interpreta - Otec a syn.
Výstavu obohacujú sl áč ikové nástroje východoslovenských majstrov-husliarov (zo
zbierok HUM SNM), obrazy prešovských
umelcov Moyzesovej doby, dobový nábytok

i dokumentácia l'udového umenia Šariša.
Usporiadatel'om sa podarilo získať a vystavi ť
aj klavír, ktorý patril Mikulášovi Moyzesovi.
Na vernisáži výstavy 5. apríla t. r. boli medzi
host'a mi J>ríbuzní Mikuláša Moyzesa, predseda Slovenskej hudobnej spoločnosti Miloš
Jurkov ič, zástupcovia s poločenských a kultúrnych inštitúcií Prešova. S prejavmi vystúpil riaditel' Vlastivedného múzea Boris
Beiíovský, primátor mesta Prešov Viliam
Sopko a ri aditeľ Hudobného múzea SNM
Ivan Mačák . Prešovské sl áčikové kvarteto zahralo časti zo skladateľovh o II. sl áčikového
kvarte ta a mol.
Z. M.
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KONCERTY

AlO VYROZPRÁVAŤ HUDBU
.
"Hudobný prednes mož no porovnat' s prednesom rečníka. Reč11ik aj hudobník majú v podstate rovnaký cieľ, pokiaľ ide o vypracovatlie p,.ed71ášanej látky i samého prednesu:prihováral' sa srdciam poslucháčov, vyvolával' a utišotJa( vášne a prenášat' ich z jedného citu do druhého. "
].J.QUANTZ

V

spolupráci so SF Francúzsky inštitút v
Bratislave pripravil už zopár vel'mi vy·
darených a zaujímavých koncntných podu·
jatí, na ktorých mohli p osluch áč i ochutn ať
LO, čo im po dlhé roky stalinizmu a IJOrmali·
zácie úplne chýbalo · barokoví1 hudbu v autent ickej interpretácii. Ak predchádzajúci
koncert toho druhu (súbor Tragikomed ia)
sa niesol v znamení špičkových výkonov,
koncer t, na ktoro m vystúpil francúzsky sú·
bor Le parlement de Musique, bol vel'mi po·
u čný.

",

Po ko ncerte súbo ru Musica Aeterna s anglid.-ým huslistom Simonom Stand age j e azda
už každému jasné, že ani spôsob hry, ani
spôsob rebarokizácie sláč i kových nástrojov
nášho súboru nie sú na správnej kol'aji
(okrem violone a violon čel a). Hoci v Aeter·
ne sú zdatní a schopní jedinci, nedokázali sa
p re kl e nú ť cez bariéru neznclých a pískajú·
cich huslí a vytvorili si pseudoštýl · hru bez
tepla a spevnosti, akési "sem pre senza coIor e
e scnza espressivo". Huslistky v súbore Lc
parlement de Musique sú mladé a naj mä
Minna Arkkola má technické rezer vy. Ani
ona sa nevyhla ťa žkos tiam s rcba rokizáciou ·
jej talianske husle z Milána ( 1753) z ok ruhu
Testoreho nezneli najlepšie, hoci boli upra·
vované vo Švajčiarsku. AJ ice Pierot má kópiu
od Claire Rydera z Parria, ktorá síce znela
lepšie, ale od zvuku huslí Simo na Standage
boli na hony ďaleko . Vo zvuku nástroj ov by
aj naši aj Francúzi boli na tom rovnako (č l e·
novia Aeterny majú pritom vcl'mi cenné nástroj e) handicapovaní. AJe obe tieto huslist·
ky si osvojili vel'mi dy namickú a flexibilnú
hru s častými banánovými no tami a najmä
teplý a hrejivý tó n č i vo forte, č i v piane. Ne·
sedeli meravo, ale podl'a metra a akcentov
zn ačne pohybovali celou hornou po lovicou
tela aj s nástrojom, pričom ale ich s l áč i ky
nikdy nestratili kolmosť voči strunám (podobným spôsobo m hrajú huslistky v Musica
Antiqua Praha). Musím pri z n ať, že na ne bol
príjemnejší pohl'ad, ako na hudobníkov hra·
júcich totálne antiespressivo a sedia (alebo
stoja) meravo s výrazom tváre, prezrádzajú·
cim znechutenie a otráve nosť. Ak dakto vy·
zerá strhane a vášnivo hrá, je ro v poriadku.
Inak je to blud. Nuž Alice a Min na, hoci majú
podobné problémy ako my, nám ukázali, ako
možno hrať appassionato bez vibráta. To bo·
lo vel'kým po u če n ím . A čo p ublikum?Tí, ktorí nie sú zaťaže ní problémom mŕtvych tónov
u našich hudobníkov, sa mohli o dd a ť živej a
rytmicky pregnantnej h re spomínaných
dvoch huslistiek, ktoré živý prejav nestrácali
v žiadnom tempe ani dynamike.
Na organovom pozitíve a na zdcvastova·
no m čemba l e · liutato, ktoré nešetrným zaobchádzaním pracovníci SF a č l enovia
Aeterny takmer znič ili (vystavovali ho nerozumným tepelným rozdielo m; nemohlo ne·
pra sknúť. Ked' ho videl výrobca, ..... horce zaplakal..."), hral perfektný umelecký šéf
Martin Gester.
Sylvia Abramovicz a Yasunor i l mamu ra sa
prejavili ako najzrclšie osobnosti aj technic·
ky aj výrazovo, čo bolo u Japonca dosť vel'·
kým prekvapením: akordy na teorbe spájal
rozli č ný mi a zmyslu plnými divisia mi (figuráciami) a jeho nástroj od Mathiasa Durvieho z
Paríža (pod ľa modelu Mettea Sellasa,
Benátky 1638) bolo počuť úplne j asne a zre·
teľne, čo vôbec nie je bežné. So svojou se·
demstrunovou gambou, basse cle viole, kto·
rú postavil Guy Derat z Paríža (model

Michela Collicho na) bola Sylvia Abramovicz
bytostne zrastená a najväčšiu hÍbku dosiahla,
práve ona ( umeled.-ý ved úci na co prílež i tosť
nemal ; sprevádzal). V nád hernej skladbe
Salve j esu, summe bo num Sa muela Cap ri·
co rna ( l 628-16ÔS), ktorý pôsobil aj v
Bratislave, sa predstavila nádhernými can zonami a dialógom sopránu s gambou. j ej hra
bola plná sústredeného výrazu a hÍbk-y citu.
Z jej gamby sa neozval ani jeden mŕtvy, me·
ravý tón alebo hvizd.
·
A čo speváci? Basista Bernard Deletre sa
sólovo predstavil v dvoch svižných sklad·
bách (G iacomo Ca rissi mi ( 1605-1674):
Exultate colles, resonate valles a Sébastien
de Brossard ( 165S· I 730): Tem pla nunc fu·
mcnt, deprecatio pro Rege) ako zv uč n ý, no
výrazovo plochý a suchý bas nemeckého ~ tý
lu. Sopranistky Dclphinc Collot a Caroline
Pclon sa predstavi li aj sólovo, aj v d uete, aj v
tcrzete (s basom). Delphine dokázala výra·
zom n aplniť iba niektoré miesta, hoci ovláda
techniku mesa di voce a má pek ný hlasový
fond; mnohé partie pôsobili dojmom nezre·
losti a nedop racovania. Má aj mierne vibráto, na ktoré sa asi spolieha, a prc LO nesiaha
po hlbších výrazových prostriedkoch. Caroline sa predstavila v nádhernej skladbe Capricorna Salve j esu. j ej výraz bol prostý až naivný; neovláda techniku mesa di voce a ked'·
že nemá v ibráto, 1ľe m á ako pra cov ať s tó·
nom. Spievala ako š kol áčka. V duete O
Traurigkeit Samuela Capricorna sa tieto ne·
dostatk-y trochu zakryli, hoci bolo cít i ť plyt·
kosť v polyfó nii. V terzette Quemadmoclum
desirat cervus od Marc-Antoine Charpen·
tie ra (164 S· l 704) bol dojem nedozretého
naštudovania najzrejmejší. Trochu sa to dá
vysvetliť tým, že Delphine a Caro line spolu·
pracu jú so súborom ešte len vcl'mi krátko
(pol roka).
Inštrumentalisti s nepomerne hlb ím ponorením do skladby predviedli dve triové sonáty Qohanna Heinricha Schmelzera (1 628·
.1680) ajohanha Rosenmlillera ( 16 19· 1684).
Boli to svieže sk ladby s bohatým kontinuom:
s če mbalom , gambou a teorbou, vzdialené .
od ošúchaného klišé barokových tr iových
sonát, ktoré sa u nás zvykn ú p re d stavovať
ako model, alebo vzor interpretácie. Tieto
triové sonáty boli zahrané akoby jedným dy·
cho m · boli skvelým spe trením celého pro·
gramu bohatou škálou výrazových prostried·
kov. Flexibilný a dynamick-ý ťa h s l áč ik a j e
nielen tým najp oučnejším momenwm kon·
cenu st1 boru le parlement de M usique, ale
aj tým najdiskutovanejším :
· naozaj je naša hra plná m ŕtvych tónov?
· naozaj máme vágny rytmus čas to bez
metra?
• naozaj hráme v neprirodzených násil·
ných tempách?
. naozaj je zvuk naši ch rebarokizova ných
huslí čas to ako škri pot skla?
· zostaneme barbarmi po toľkýc h návšte·
vách významných osobností a súbo rov?
· využijeme ich snahu čosi nás n au čiť?
Teraz (od 23. do 26. februára 1994) ang·
liek-ý špecialista na autentickú interpretáciu
barokovej hudby, dirigent j ohn Toll u č í spe·
vákov, amatérsk-y zbor Camerata Bratislava a
Musicu Aeternu tón od tó nu. Vysvctl'uje im
zmysel barokovej hudby z reči , spevu a clra·
matickej akcie. Co z toho všetkého dokážu
absorbovať?

VLADIMÍR RUSÓ

Slovo mali mladí
Slovenská hudobná ú nia v Bratislave
· Spolok konce rtných umelcov sa p o·
di eľa li na p ríp rave a realizácii komor·
n ého koncertu dň a 20. marca v Mir·
bac hovom paláci . je dobré, že sa pro·
stredníctvom Mirbach u opäť d ostala k
slovu novo nasLUpujú ca gener ácia in·
terpretov • klavirista Marcel Štefko
a trombonista Albert Hrubovčák.
Zriedkavo sa veru nask ytá recen zento·
vi prílež itosť pí sať práve o takejto
kombinácii, najmä ak klavirista si za·
hrá Musor gského Obrázky z výstavy
medzi Vivaldiho Sonátou č. 6 pre

tro mbó n a klavír a G rô ndahlovým
Concerto m pre trombó n a klavír. l keď
sa n a prvý po hľad zd á, že takto postave·
n á dramaturgia je divokou improvi záci·
o u • netreba sa dogm aticky u zatvárať vži·
tým šab ló n am , najm ä ak in terp re tač n é
výkony dokážu posluc h áča uspokoj i ť.
M ám pocit, že práve dobr á interpretáci a
v tomto prípade pos l uchá čo v plne upú·
tala. Preto sme si s potešením vypoč uli
Vivaldiho Son átu č. 6 pre trombón a
klavír. Veď práve baroková hudba clo k á·
zala o bdari ť t ieto nástroje vz n eše nosťo u
a krásou . To on a ic h dokázala povz ni esť

Mikuláš Škuta

Sní 1nka: M.Jurík

v

Skutov Beethoven
tretnutia 1> lleethovenovou hudbou sú
vždy sviatočné a nové. ové i vtedy ked'
už sme zabudli na chvíle ich prve ho objavovania a spoznávania. Každé nové st retnutie je
pre mň a znovupoznávaním a objavovaním.
Preto som privítal m ož nosť vypočuť si v
Mirbachovom pal;ki (27. fcbru:íra) Beet·
hovcnove Son áty Es dur op. 31/ 3 č. 18, d
mol o p. 31/ 2 č. 17 a D dur op . 28 č. 15
"Patorálnu" v podaní Mikuláša Škutu.
Po;r.najú c klavír i akusti ku v Mi rbachovom paláci, poznal som všeth.")' nástrahy, pred ktoré je
ru klavir ista postavený. U7. po prvých taktoch
Sonáty Es dur mi v~ak bolo zrejmé, že Škuta ~a
s nimi dokázal znamenite popasovať. Veľký
počet klaviristov tu stroskotal predovšetkým
na tom, že nedokázal od h adnúť mit:ru dynamickej proporcionality. Škutov Beethoven
však nebol ani hlu č n ý ani dynamit:ky prefor·
sírovaný, ale spevný a mužný. Akcentoval pre·
dovšetk)rm istú vyváženosť. ic v zmysle akej·
si štý lovej predpojatosti. Škutov Beethoven
bol v tom najlepšom slova zmysle civilný,
vzdialený bombastickému č i romanticky ná·
kazlivému nadbiehaniu. j e vždy potešitcl'né,
kecl' v interprct:ícii rezonuje subjekt illlcrprc·
ta; ked' po~uť a cítiť, že to čo znie nic je len
hudba s kl adateľa, ale i hudba toho, kto hudbu
vykladá. A v Beethovenovej hudbe bolo p oču ť
a cítiť i Škutu, jeho koncentrovanosť, házcií k

S

Beethovenovej hudbe. Dal si dohrý pozor,
aby pomalé čas ti ( ktoré sú vlaMne 13eet·
hove novými modlitbami) nezženšti l, aby sa
ncrozplynul itlc.:ál prísnej klasickej zomknu·
tosti , a aby cit a rozum boli vždy vyvážené. Už
som spomínal, že M. Škuta si dal pozor, aby sa
mu hra dynamicky ncpreexponovala, no na
druhej ~ tran e sa 1>távalo i to, že niektoré tóny
( najmii v dynamicky ~t íšených poloh:ích) nezazneli. j e to vec ist ej súhry inter preta s ná·
strojom a dôvod môže b yť len jeden, že všetky
úhozové eventua lit y neboli vopred odskúša·
né. Je to zdanlivý detail, ale v Bccthovenovi
každý tak)'to detail po č u ť. aviac, nástroj v
Mirbachovom pa laci nemožno vôbec oz n ači ť
za ideálny. Ak ~om sa dokáza l stotož niť s
Škutovou interpretáciou Beethovena, neznamená ro, že prisahám jedine na tll lO cestu ·
tento príMup. Nic, no myslím si, že tento vý·
klad Beethovena je pre M. , k utu prirodzený,
Y.c vyrastá 7 jeho int erpretačného naturel u,
ncm;í znaky ~ l) liz:ície, ani umelého poetizo·
vania. PreLO sa s ntm stotožľíujem a mám po·
cit, že Škuta patrí ku klaviristom, ktorí si
môžu d ovo l iť hra ť Beethovena v kruhu nároč·
ného a kritického auditória. Dobrá dramatur·
gia koncertu a pnťa žliv:í interpretácia dokázali upútať i toho naj na roč nejšieh o posl ucháča .
IGOR BERGER

NA ZAČIATKU CES y
20. februára sa v Mirbachovo m pa láci po·
predsmvil mladý v i olončel i sta
j ozef Lupták a klavirbtka Eleonóra

a vytlačenorÍ1 programovom liste sme sa
nedozvedeli nič o tomto violončc li stovi ;
prospeli by aspoi'l základné údaje, pretože
ako hudobný kri ti ~ som sa v minulosti ani s
menom ani s výkonom tohto interpreta nestretol.
Do svojho programu si zaradil J. Lupták
diela J. S. Bacha, P. Locatelliho, A. Dvoi'áka a
J. Brahmsa, čo je dostaču j úca vzorka pre ma·
lú recenziu. l ked' to budú možno prvé rc·
cenzie j . luptáka a vlastne i moje prvé recen·
zie o iío m ·nechcel by som p repad n úť faloš·
némulichoteniu len pr eto, že je LU reč o mia·
dom umelcovi. Mám pocit, že čo najskôr,
k-ým je ešte čl ovek schopný prij ímať kritiku a
po u č iť sa z nej je potrebné ju vys l ov i ť a jasne
form ul ovať: napríklad v Bachovej Sui te č. 6
D d ur . povedal" vlastne j. l upták o sebe skoro všetko. Z kladov by som na prvom mieste
spomenul schopnosť mu zicírova ť, ktoré sa u
Luptáka prejavuje v pri rodzenosti celého interpreta č n é h o prejavu. .Jeho tó n je n:~jk rajší
v dynamicky vyhrotencj ších po lo hách. Radi l

by som mu však, aby (konkrétne v Bachovej
Sui te) hl'adal i iné výrazové polohy· trochu
plastickejšie, vrúcnejšie, teplejšie. V podsta·
te to isté by bolo možné povedať aj na adresu
interpretácie Locatell iho Allegra zo Sonáty D
dur, či Dvoi'ákovho Ronda op. 94. Zmeniť
farbu tónu, znamená však z meniť i spôsob je·
ho tvorenia, čo vedie i k zmene nálady. U
l.Qcatelliho je v~e tk o postavené na brilantnej
l'ahkosti a hravosti. Lupták však túto hravú
poloh u oslab il svojou jednostrannosťou ; aj
intonácii by bolo potrebné ve n ovať zvýšenú
p ozo rnosť (u Bacha, ale aj v Dvol'ákovej hud·
bc). Azda najmenej výhrad by so m vyslovi l
na okraj interprctkic Brahmsovej onáty F
dur op. 99. Tu bo la Luptákova výrazová pria·
m oč iarosť na mieste, ked'že ru i klavír je vio·
l o n čel u rovnocenným partnerom · výsledný
zážitok bol snád' najuspokojivejší. Výkon kla·
viristky E. Slaničovej-Škutovej bo l korektný a
prepracovaný. K sk utoč ne vel'kému výkonu
máJ. l upták ešte cl'alcko . .Je to skô r zač i atok
cesty k ozajstnému majstrovstvll, ktoré je cla·
né len malému p očtu šťastli vcov. je však po·
vinnosťou každého vydať sa na l ti to cestu i za
cenu prehier , č i neúspechu.
ib

na úroveií sólistickú. Preto dnes keď volám e po tom , aby sa t ieto nástroje stal i
em anc ipova né· nic je to ni č nové. Je to v
podstate oživovan ie starej dobrej m yš·
lic ni-.-y. Aj Vi va ldiho príkl ad nám to pln e
potvrdil, prirodzene v dobrej in terpretá·
c i i A. Hrub ovčáka. o, keď je u ž reč o
trombóne zastavme sa pri d ic.:le Con·
certo pre tro mbó n a klavír od šv éd·
sk eho sklada teľa Launy Grôndah.Ja.
N ielen preto, že j e l O dielo i nven č m.: svie·
že, kantabilné a pútavé, ale hl avne pre je·
h o seversk ú nosta lgiu a n eop ísatcľnú
s piitosť s p r írodou. V h udbe pravda tieto
väzby nemožno op í sať, v nímam e ich cez
in ý kanál, než je ten verbál ny. Rozhodn e
však G r ô nclahlova hudba zaujala a bola i
po stránke dramaturgic kej príno~om.
Musorgského Obrázky z výstavy sú
dielom, ktoré netreba zvl :íšť predstavo·
vať. V inter pretacii Marcela Štcfku vyzne·
li veľmi prirodzene. Boli hrané b ez páto-

su , s muzikantsk)rm nadhľad om a ve l'·
kou sa m ozrejm osťou . Možno sm e už
predávkovaní poeticko u vy umel kovan osťo u n ej ednej inter pretácie. Preto
možno p ri vítať urč i tú výrazoví1 p ria·
m oč iarosť v interpretácii ako sn ahu o
iné c hápanie nielen Musorgskéh o hudby, ale v širšom zmysle romantickej
hudby vôbec. Novonastupuj úcc gen e·
rácic majú v sebe dar väčšej bezprost·
rcdnosti. Stráca sa tendencia istej in·
tcrpretač nej poprcdnosti, dôležitosti.
Prevláda snaha s lt1 ž iť dielu a ob na žovať
jeho hodnotu . .Jedno z prvých zda ní
m ôže b yť istá absencia emocionali ty.
No m yslím si, že l<:pšia je citová zdržanlivosť než nadncsená a nepr irodzen á
vyumelkovanosť. A práve na Štefkovej
hre sa mi páč i jeho autenticita · jeho
vlastn á i ntcrpreta č n á tvár, ktorá má
z,naky mužnosti, zdravej zdržanlivosti a
veľkej konccntr:ícic. IGOU BERGER

slu c h áčom

Slani čková-Šku tová.
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KONCERTY

Hudba v našej rodine

Pedagóg na prahu jubilea
ozvánka na koncert študemov husľo vej
triedy prof. Albína Vrteľa (29. marca), ktorý vychoval pre naše ZUŠ, o rchestre a
konc<.:rtné pódiá takme r poldruha stovky huslistov, bol výzvou na malé zastavenie. V iíom
sme si uvedomili, že tento popredný pedagóg
Konzervatória v Uratislave dovŕši r. 1995 polstoročie na symbolickej katedre. Symbolickej
preto, lebo povaha veci, ale i jeho letora mu
sotva dovolia, aby pokoj ne sedel na sto lič ke a
takto usmerňoval vy u čovací proces. Láskavý,
ale i prísny, nesmierne veľa ved iaci, živý, temperamentn)', neúnavný, s otvo re ným srdcom
- taký je pán profesor Vrtel'. j e ho energia a
znalosti sa neslistr<.:d'ujú iba na zjavné ta lenty,
ale na každého huslistu, kto rý sa dostane do
jeho triedy. Každému chce a ozaj i od ovzd á
maximum. je to pedagóg, ak)'ch je možno už
dnes iba málo - ale (paradoxne) ;e i pedagógom budúcnosti. Lebo o n nielen odovzdáva
abecedu hry a vyššiu ško lu interpretácie- on
doslova žije so svo jimi študentmi! Sled ovala
som ho na tomto "ob yčajnom" žiackom koncerte jeho husl'ovej triedy vtedy, keď to ani
netušil. Celá jeho bytosť bola po no rená do
každej noty, frázy, cel ku, vyža roval zo seba
tol'ko vnú torn ého o ht'ia, že čo-to z neho muselo preskočiť aj na toho najzaskoče n ejš i e ho a
najstrém.o vanejšieho mladého huslistu. Hoci
pán profesor dávno dosiahol fyzický vek na
zasiCtžený odpoč inok, vlastne si nič také nedokáže n ao rdin ovať, lebo by to- zrejme- ani
nemohol p reži ť. Stále medzi mladými, obklopenými plánmi a budli c nos ťou , ktorá je nekonečn á , neuvedomu je si !'udskú ohra niče nosť.
A to je dobré. Má iba biele vlasy- ale celá jeho
bytos ť vyjadruje vel'kli radosť z bytia, chce nia,
práce. Počula som jeho šiestich s ú čas ných žiakov, z ktorých iba dve huslistky sli v absolventskom roč n í ku . Ostatní - o ni ečo mladší- si
prišli zahrať pred verejn osťou na odporúča
nie pána profesora. Aby si preverili, čo a ako
vedia zahrať. Bo l to taký všedný, no rmáln y
koncert, v ktorom sa rodí vel'a nádejí a č rtaj ll
plány do budúcnosti.
A teraz par slov o jeho zverencoch: Zuzana
Uškovitšová zo 4. roč n íka zahrala Bachovu
Sar abandu d mol z Il. partity - presne, precízn e, tak, ako sa na Bacha patrí. Nároč né die-
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lo vyžadovalo sú s trede n osť - ale niekde i viac
uvol'n enosti a srdca ... Náslllp Jozefa Horvátha zo 4. ročníka s ll. časťou Koncertu e
mol od F. Mendelssohna-Bartholdyho nás
okam žite zelektrizoval. Nielen pn::to, že sa
predstavil če rs tvý laureát med zi konzervatoriálnej súťa že. J eho vrúcny, u šľachtil ý tó n, romantická duša avízu jú, že pán profesor má
d'alší výrazný talent Muzikalita lll dokonca
"zaobalila'' aj menšie intonačn é nedotiahnutosti, ktoré boli skôr výsledkom ležé rn osti,
než ncuvedomelosti. Nicol Bihariová zo 6.
ro č níka sa predstavila dvakrát: v Regerovom
J>reludiu a mol a v mo to rickej I. časti
Chačaturianovho Husľového koncertu.
Zdá sa, že sympatická Nicol by d okázala ešte
viac rozozvučať spevné čas ti Chačaturian ov
ho koncerti.t. Xénia Berková z 5. ročníka
hrala Čajkovského Meditáciu s hutným,
šťavnatým tónom, expresívno-dravým prejavo m. Páč il a sa mi jej malá ukážka hry!
Branislav Svitek zo 4. roční ka h ral zaujímavú skladbu Nigun od Ern esta Blocha s quasi ori<.:ti ta ltľymi náZVl.lkmi v melod ike. Jluslis·
ta je to presný, s pri:.tm lasérovo č i s tým a jas·
ným tónom, možno by mohol viac zvrú cn i ť,
modelovať c itovo. Vedľa J. Ho rvátha a X.
Berkovej sa mi najviac páčila šiestačka Ivana
J>ristašová. !·Ira la d ve veci: Ná roč n ú Brahmsovu Sonátu d mol a Ysayeovu Sonátu č.
6. l. Pristašová je "plod" talentu a následnej
pedagogi cke j práce, je to krásny mladý hu·
do bn ík! Dýcha s hudbo u, má absolú t ne čistý
tó n, logic ky frázuje, jasne arti kuluje, má vkus,
s ktorým pointuje ča s ti , hrá v uvážlivých tem·
pách , ktoré jej "nevykr(ttia" krk - ale prezen tu·
je i d ostatok virtuozity tam, kde treba tiež spo·
men(t ť klavírnu spoluprácu prof. Evy Mara·
novskej, ktorá po celý večer s poľahli vo a citli·
vo sprevád zala účink ujú cich , je j vrelá hudobnosť sa najvýraznejšie prejavila v n áročn ej
Brahmsovej Sonáte. Myslím , že šiesti žiaci
profesora Albína Vrtel'a na tomto "školskom"
koncerte dokázali niele n svoj talent, ale naj·
mä vel'kosť práce dobrého pedagóga. Lebo k
tomuto povolaniu treba mať tiež tale nt - ale
najmä vel'ké srdce. Zdá sa, pán profesor, že
budete mu sieť ešte dou č iť a doviesť k absolutóriu aj tie nižšie ročníh:y. Čo sa dá robiť!
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

Slovkoncert spo lu s Miestnym kultúrnym
centrom v Zichyho paláci sa nechal tvorivo
i nš pirovať Medzinárodným rokom rod iny.
Dôkazom toho bol v poradí prvý koncert (a č i
beseda) s názvom Hudba v našej rodine.
Aktérmi toh to stretnutia boli Zuzana
Zámborská, Stanislav Zámborský - klavír a
Pavol Lím sprievod né slovo. Keďže tu pôjde o
seriá l stretnutí, v ktorom sa bud(t prezentovať
rodi ny muzicky založené, bolo toto prvé po·
dujatie mimoriadne poučné pre ďa l š í charakter celého projektu. Predovšetkým bude dobré n ájsť proporcionalitu med zi pod ielo m
hudby a hovoreného slova. Preto som v úvodne j ča sti recenzie nazval toto stretnutie koncertom resp . besedou. Myslím si, že dom inovať by mala hudba. Presnejšie- viac h udby a
menej slova. P. Lím navod il správn u atmosféru, no žia!', v S. Zám borskom nenašiel pannera, ktorý by primeraným spôsobom dokázal
komun ikovať. Zatial' čo P. Lím servíroval svojim partnerom zaujímavé otázky s ciel'om presad zova ť atmosféru hudby nie le n v rodi nnom
kruh u, ale i v širšom spo l očens k o m záze mí,
narazil na odpovede skúpe, ba priam zdržan livé. Azda l<::n Z. Zámborská svojou uvol'nenosťo u a prirod zenosťou vniesla do dialógov oživujúce prvky. Hudby bolo v tomto stretnutí
málo. A z toho čo sme poču l i sa nemožno
ubrániť kritickým výh radá m. Štvorručná hra
má v sebe vždy nákazl ivé tendencie útočiť na
pos lu chá č a preexponova nou zv ukovos ťou.
Ako keby chcel jeden in terpret druhého
prekričať. Nuž a výsledok je zvä čša rovnaký,
víťazí zvukový hedonizmus· op:íjanie sa kultom zvuku. V romto prípade doplatil na také-

to chápanie v rovnakej miere Hummel Nokturno pre štvo r ruč ný klavír op. 99,
Schubert - Fantázia f mol pre štvo r ru č n ý kla·
vír a taktiež výber z Dvorákových
Slovanských tancov. Možno, že do takýchto
koncertov by sa nemal vn iesť kritický tón re·
cenzenta. Veď mnohí by mohli argumentovať, že poslaním týchto koncertov je možno
ni ečo celkom iné, než hl'adanie i n terp retač
nej dokonalosti. Napokon, ani v samotnom
programovom l etáč i ku nebolo napísané, či sa
jedná o koncert, či besedu. Možno preto ani
trad ič n e chápaná recenzia nie je namieste.
Toto všetko tu spomínam preto, lebo bude
potrebné, aby sa tieto koncerty výrazne vyprofi lovali . Teda nielen ic h názov ( ko ncert,
beseda, stretnutie s rod inou ... atď . ) , ale i z to·
ho vypl)rvajúc i cha rakter. Voči samotnej dra·
matu rgii nemám žiad ne výhrady - tu sa sku·
točne fa ntázii nemôžu klásť hranice, skôr
mám na pamäti pro porčný podiel hudby a ho·
voreného slova. A potom d'alšie otázky, .nad
ktorými sa možno zamys lieť. Myslím, teraz na
menší podiel i ne hudo bne o rientovaných čl e
nov rodi ny v besede. Aby bolo jasné, mne sa
Límova koncepcia uvád zania takých to stretnutí páčila . K d iarógu sú však potrební aspoií
dvaja. j e prirodzené, že cl'alšie podujatia budú
mať vždy iný a iný charakter. Nemožno im
predp ísa ť nijakú šablónu, len isté zásady, či
doporučenia . Môže ísť napríklad o stretnu tie
dvoch rodín, o konfrontáciu rodiny s jej pria·
tcl'mi, konfro ntáciu rodín skladatel' - interpret... a tď. Možností je vel'a a všetl} ' môžu byť
zaujímavé. Verím, že sa zrodil nový a zaujíma·
vý projekt.
IGOR BERGER

Na koncerte boli i známi priatelia z televíznej obrazovky - J>aťa]arjabková a Kuko.

Debussyho Skrinka hračiek
Mimoriad nemu záujmu sa tešil posledný koncert z cyklu Rod inných koncertOv Slovenskej filharmón ie k Med zinárodnému roku rodiny 1994 diía 19. marca. Poloscénické pred vedenie
Skrinky hračiek od francúzskeho impresionistického sklada teľa Claude Debussyho bolo akoby
magnetom pre deti aj dospelých.
Pod výtvarnú ko ncepciu, realizáciu a réži u sa podpísal Martin Vanek, he rec Štátneho bábkového divadla, ktorý spo lu s d'alšími bábkohercami, e lou Dušovou, Mile nou Fejérovou, Pavlom
Fejérom a Róbertom Laurincom predviedli so Slovenskou fi lharmóniou pod taktovkou francúzskeho dirige nta .Jean-Philippe Houchona toto pútavé dielo. Detský balet s časťami Prelúdium ·
Skrinka spí a štyrmi obrazmi - H ra č kárstvo, Uojisko, Salaš na predaf, Šťas tný ko niec - mal vel'ký úspech. Debussyho hudba kresl ila o brazy, ktoré deti mohli priamo sledova ť, lebo hra čky zo skrinky vďaka bábkohercom "oži li ".
Text a snímka DANA JAKUBCOVÁ

Absolventský gala-koncert v Primaciálnom paláci
P

o rokoch reštaurovania tejto významnej kultúrne j pamiatky sa v je j
k rásn e j zrkad lovej sie ni o p ä ť konal absolventský
koncert dvoch
študentiek
Katedry spevu Hudobnej a taneč n ej faku lty VŠMU - .Jolany Fogašovej a Henrietty
Le dnárovcj. Zhodou okoln ostí s ú o bid ve
odchova nkyňa mi dvoch významných vokálnych pedagogi č i ek - sesti e r Stracenskýc h (na konzervató ri u ic h viedla prof.
jana Billová, rod. Stracenská, n eskôr na
VŠMU prof. Viktória Strace nská). Súhra tohoto rodinné ho "tea mu " sa ukázala byť
vel'mi výhodná, a to niele n pre obe štude ntky, ktoré sa pri prechode na vyšší stupe ií. nemuseli vy rovn áva ť s iným p edagogic kým prístupom, čo vcl'm i často zapríč i 
ní dočasné prerušen ie súvislé ho hlasovotec hnického vývinu, - al e najmä pre ped agogi č ku vyššieho stupňa , ktorá n emu sí vynaklada ť privel'a e nergie pri n ad väzovaní
kon taktu s novým št udentom . Tu zrejme
všetko išlo hladko, nakol'ko o be pe dagogi č ky boli žia čkami dnes už legend árnej
docentky Anny Korínskej. A tak nám ostá-

va iba ko nš tatovať, že "mama" Ko rínska by
mala z tohoto pokra čova ni a svojej p ráce
iste radosť.
O be, pekným hlaso vým materiálom aj
zjavom obdare né m ladé umelkyne preds tavujú od liš né hlasové kategórie: j . Fogašová disponuje príjemným mezzosopránom s pekne sformovanou hlbokou poloho u, H. Led ná rová lyricko-koloratúrnym
sopránom vel'kého rozsahu . Diplo mový
recitál zahájili o bidve prednesom skladieb
z o bd obia baroka a klasicizmu - I-1.
Lednárová áriou "131ute nur" z Matúšových
pašií od J. S. Bacha a áriou Diany s obligátno u tlauto u ocl ). Chr. Bac ha, ). Fogašová
ário u Tamerlana z rovno me nnej opery od
G. F. Händla a rec itatívom a ário u Euridiky
o d J. Haydna. Lep šie , než so starou hudbou, ktorá by si bola vyžadovala plastickejší prednes, sa o bc dipl o matky vyrovnal i s
pi esňa mi ranného aj pozdn ého roman tizmu. · .J . Fogašová predniesla d ve (u nás
prakticky ešte neznám e) piesne G. Donizettiho a tri piesne V. Nováka Qezera,
Jasná noc, Večer), clo hudby ktorých sa ve-

dela po n oriť s pocho pe ním ic h nálady.
Škod a, že text pi es ní poslucháčom čiastoč
ne un ikal v dôsledku trocha ne jasnej dikcie. H. Lednárová si zvolila piesne P. l.
Čajkovského a S. Rach maninova, ako aj
štyri piesne R. Straussa, ktoré h lasovotechnicky dobre zvlád la. Ostáva iba želať
si , aby s i v d'alšom svojom vývoj i osvojila aj
potre b nú mie ru pátosu, akú vyžaduj (! ruské romance, ako aj "Bi:thne nsprache", ktOrá je p re našich mladých spevákov zväčša
ťaž kým o rieškom a teda aj ich slabšou
stránkou.
Program oboch di evča t vyvrc ho lil po
p restávke predn esom skladieb súčas n ých
slovenských skladatel'ov. U .J. Fogašovej to
bol sugestívn e poda ný cyklus piesní čas
o dc hod ov o d Ivana Paríka, u H . Led nárovej d ve ná roč n é vokálne skladby zo sklaclatcl'ske j diel ne Juraja Be neša (č. l z
Q uatro id e ntificatio ni správne po taliansky by sa to malo písať Quattro identificazio ni pozn. L. M. a č . 3 z "Vocal isez") .
Z<}radenie týchto diel do d iplomového
kon certu t re ba zv l áš ť oce ni ť, nakol'ko zo

skúsenosti vieme, že spevácki adepti obyčajn e volia l'ahšiu cestu.
Svoj program ukon č i li o be d iploman tky
o pernými áriami. H. Lednárová sa hravo
vyrovnala s efektnou "zvo n čeko vo u " áriou
z Délibesovej Lakmé, ktorú špatila iba zlá
francúzšt in a, čo však nadšené o becenstvo
nezbaclalo. J. Fogašová zaspievala áriu z
Čajkovského opery Panna O rleánska a
temperamentn(J c igá nsku pieseií z Bizetovej Ca rmen. Tešíme sa, že táto mladá, nádejná sp eváčk a nadviazala kontakt s operou SN D, kcle už vystú pila vo viacerých
úlohách. Ostáva nám dú fa ť, že sa to čosko
ro podarí aj tale ntovanej l l. Led nárovej,
ktorá t. č. pôsobí v Speváckom zbo re SF.
Inšpirujúcou klavírnou partnerkou
obom s pe váč kam bo la Da niela Rusó.
Flautista Tomáš J ánošík h ral obligátny
flautový pa rt v árii). Chr. Bacha a navyšeako vložku do prog ramu - predniesol päť
časťovú fl autovú sonátu C d ur od G. F.
!Iänclla, ktorej klavírn y part zahrala spoľah livá doc. Helena Gáfforová.
IJ UBAMAKO VLCKÁ
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SPIEVANIE S DUSOU
_ N• .i•vi,sku Li,ce•
sko n če n í

chvíľa, keď

o
školského roku 1967/ 68 prišla
P
som sa musel
budem
v štú·
diu chémie, alebo sa s
s(Jslredím na
rozhodnllť: buď
pok račovať
konečnou platnosťou

spevácku kariéru. Zišla sa rodinná rada. Po dlhej diskusii a po
zvážení všetkých perspektív sme sa rozhodli pre svet opery.
Ten druhý· svet chémie· aby som bol úprimný, nikdy nebol
mojím svetom.
Kocky boli hodené.
Na jeseň v roku 1968 som sa komickou náhodou dostal k
môjmu vôbec prvému televíznemu vystúpeniu. j eden môj
pr i ateľ pracoval v hoteli Manila v Barcelone a jedného dň a
mi rozprával, že sa tam ubytoval Antonin Fernandez Cid. Bol
LO známy španielsky hudobný kritik, ktorý mal v televíznom
vysielaní niekoľko vlastných programov, v ktorých okrem
iného aj predstavoval mladých umelcov. Môj priateľ ma na·
hovoril, aby som jednoducho išiel do hotela k seňorovi
Cidovi a predspieval mu. To som aj urobil. Hudobný expert
si ma vypočul a podľa všetkého bol nadšený. Obzvl ášť sa mu
páčil môj prednes "Amor ti vieta" z Fedory (opera Umberta
Giordana · pozn. prekl.). Pozval ma, aby som túto áriu spieval
aj v jeho televíznej reláci i, čO sa aj stalo. Samozrejme, bol som
ve ľmi pyšný, že môžem v tejto relácii účin kovať. Okrem toho
bolo pre m ňa ve ľkým povzbudením, že mi Fernando Cid pri
uvádzaní môjho vystúpenia prorokoval veľkú bud úc n osť.
O pár mesiacov neskôr, počas Veľkej noci 1969, ma Juan
Ruax prehovoril, aby som išiel na predspievanie do Teatro
Liceo. Riskoval som to a spieval som po jednej árii z Traviaty
a Carmen . Vtedajší riaditeľ Liceajuan Antonio Pamias a jeho
asistent sa chvíľku ticho ba~ili , potom mi Pam ias povedal, že
Liceo p lánuje na túto sezónu veľk(• vec· nové naštudovanie
Belliniho Normy a veľká Montserat Caballé bude po prvýkrát
spievať titulnú úlohu. j ej partnermi majú byť Fiorenza
Cosotto a Mario del Monaco. No, a potom mi ponúkol r olu
Fiavia:
. Pozrite si partitúru a behom týždňa mi povedzte, č i to bu·
dcte schopný zvlád nuť."
Hoci som túto týždň oví• lehotu mohol využ i ť, ja som sa už
v tej chvíli rozhodol rolu prijať. Flavio v Norme je síce len
veľmi malá rola, ale s t áť na j avisku po boku takýchto hviezd
bolo pre mladého umelca ve ľkou vecou a navyše, bola to šan·
ca upozorniť na seba. Riad i teľ divadla ešte len tak mimochodom podotkol, že pre nové naštudovanie Verdiho Nabucca
hľadá tenoristu a že si myslí, že by som to dokázal..:
Prijal som teda ponuku na Normu a obdrlal som svoju pr·
ví1 zmluvu. A .ohromnú" gážu. tač il a mi akurát na to, že om
za ňu mohol ísť párkrát metrom z nášho bytu do Licea a na·
s päť. Premiéra v januári 1970 bola fa ntastickým úspechom
pre hviezdy predstavenia ( mimochodom, Monaco v posled·
nej chvíli odriekol účinkovanie a namiesto neho spieval
Bruno Prevcdi). Hudobní kritici si však všimli aj mi\a a moju
ma ličkú partiu · chválili môj hlas a sľuboval i mi nádejnú diva·
detnú budúcnosť.
Takto som začal svoj u umeleckú dráhu.
Táto premiéra bola súčasn e aj zač i atko m môjho priateľst·
va· s Montserat CabaUé, jedného z najhlbších priateľstiev v
mojom živote. jej brata Carlosa, ktorý bol jej manažérom,
som poznal už dávnejšie. Stretli sme sa, keď som ešte študoval u majstra Puiga. Vtedy k nemu prišiel Carlos, pretože sa
chcel rozp rávať s jednou mladou sopranistkou. Pri tejto prí·
ležitosti ma poču l spievať a povedal mi:
.Keď si budeš myslieť, že si so štúdiom sko n č il , nech to bu·
de hocikedy, povedz mi, mohli by sme spol oč n e ni ečo pod·
niknúť. "

A bolo to tu. V Norme ma počulo nielen publikum, ale aj
Montserat Caballé. Tak ve ľmi sa jej páči l môj hlas, ale aj
spôsob spievania, že ma chcela mať za partnera vo svojej ďa l·
šej premiére, ale už v hlavnej úlohe.
Cítil som, že nastala rozhodujúca chvíľa.
Ako to už býva, našli sa aj závistlivci, ktorí hneď vyhlasova·
li, že pre protežanta takej Montserat Caballé, nemôže byť
problémom spievať na premiére v Liceu. Mne to však nevadi·
lo, pretože mi bolo úplne jasné, že mi nepomôžu ani tie naj·
lepšie kontakty, keď človek nepríde s požadovanou kvalitou.

l'

Zlyhanie by znamenalo pád do nenávratna.
Montserat nikdy nezabudnem, že verila v môj talent a mo·
je schopnosti. Keďže hviezda Caballé si vyslovene želala pre
túto inscenáci u angažovanie nováčika , pozo rn osť verejnosti
sa celkom poch opite ľne sústreďovala na m1h. Z ekonomic·
kého hľadiska nebolo tolO angažovanie pre mňa nevýhodné.
čo sa mi ale oveľa viac rátalo, bol aspekt morálnej podpory.
Iste si viete predstaviť, čo to pre začiatočníka znamená, ked'
sopranistka takého kalibru v č l oveka verí. Bol a LO fantast ická
podpora a dodávala mi odvahu.
Po Norme v januári som teda spieval svoju prvú hlavnú
úlohu · Gen na ra v Donizettiho Lucrezii Borgii. Ako je známe,
v tomto príbehu sa tenor za ľúbi do Lucrezie nevediac, že je
to jeho matka. Najlepším ohodnotením môjho výkon u v tejto
úlohe sa mi po rokoch dostalo od samornej Montserat. V jed·
nej televíznej relácii s úsmevom povedala o tej lO premiére:

josé Ca rreras ako d e butant v barcelonskom Teatro
Liceo v úlohe Flavia v Belliniho Norme.
"Ako matka, si môžem len pri ať takého dobrého syna!"
Apropo: Počas uplynulých rokov sa ma často pýtali, ako LO
je na javisku, keď je ľ ú bostný pár "nerovný". V našom prípa·
de · muž celkom mladý a žena, ktorá pri zbežnom pohľade
pôsobí skôr matersky. S Montserat som vystupoval viac ako
dvestokrát. j e to žena, ktorej na javisku jednoducho pod l'ah·
nem. Keď s i'íou spievam, som ak o muž stratený a v tom mo·
mente sa do nej zaľúbim . Ona je zase ochotná prevteliť sa do
tej postavy, ktorú práve stváriíuje, a to v takej miere, akú som
u iných primadon nepoznal. Skrátka je ve ľ kolepá. Ako prí·
klad na tento vzťah môžem uv i esť predstaven ie Adriany
Lecouvrier od France ca Cileu v septembri 1976 v Tokiu.
Myslím si, že so m nou ešte sopranistka nikdy tak krásne ne·
spievala ako práve vtedy Montserat.
Premiéra Lucrecie Borgie v decembri 1970 v Barcelone
bola v každom prípade mojím osobným pravým debutom,

IGOR PODRACKÝ

...prečo píšem ohudbe...
Chcem povedať pár slov o tom, prečo a
ako píšem o hudbe. Poch o pi teľne , človek
musí s ledovať viaceré ciele a tak sa v bežnej
novinovej praxi vyskytli č l á nky info r matív·
ne, hodnotiace, interpretujúce i esejistické.
Ale teraz mi ide o ideál, ktorý som vždy vy·
znával a stále vyznávam. A ideál je ideálom
preto, že ho dosahujeme iba občas.
Po koncerte Mládežníckeho orchestra je·
dinečného C. Abbada som napísal úvahu,
kde som vyšiel z dlhého t icha, čo nastalo po
doznení hudby, čo vyjad rilo všetok úžas a
ohromenie pos l u ch áčov z počuté h o zázra·
ku. Obvykle sa hneď tlieska, n edočkavci
vpadnú do posledného tónu: vtedy dlhú
chvíľu mlčali, aby potom prišiel frenetický
aplauz. Z tejto "udalosti" som odvinul člá·
nok. Neskôr som stretol nebohého pána Ry·

bari ča a on mi povedal: "z toho, čo ste na pí·
sali, som tú hudbu priamo počul!" Áno, o to
mi išlo, aby ľudi a, čo ani neboli na koncerte,
vypoču l i z môjho vyznania čos i z hudby.
Veď predsa prevažná väčšin a tých, čo naše
články čítajú , nebo la na koncerte a teda čo
im vôbec môžeme dať? Iba zachytiť onú pr·
chavú chvíľu , sp rostredkovať náznak z j ej at·
mosféry, " h odiť" na papier svoj e dojmy.
Poch op i teľ ne , odborné časo pisy majú priestor aj na iný typ písania. Vo ľakedy J. Volek
po pražskej premiére najlepšej slovenskej
opery, totiž Cikkerovho Vzkriesenia, napísal
vyče rpávajúcu recenziu, ku ktorej bolo ťaž·
ko dodať už niečo podstatné. Ja však uvažujem v menších rozmeroch našich novín a ča·
sopisov. Tu si treba vo li ť · či napíšem stroho
a bezducho, alebo sa o čosi pokúsim. Verte,

pretože detské úlohy a Flavia považujem takpovediac prípra·
vou na túto t1lohu.
Tak, ako mi LO naznač il riaditel' Pamias, dostal so m tenora·
vú partiu v novom Nabuccovi. Bol to ďa l š í závažný krok v
mojej začínajú cej sa kar iére, na ktorej mal zásluhu režisér
Giuseppe de Tomasi. Bol veľkým milovníkom spevu a dôraz.
ne mi radil, aby som sa zúčastnil Verdiho speváckej súťaže v
Parme.
"Ver mi" · zdôrazňoval. "Máš dobré šance. A ak by to nevy·
šlo, aspoií získaš skúsenosti. V každom prípade vystupovanie
v Parme znamená prvý dotyk s Talianskom ."
Vel'ké nádeje som si však nerobil. Ani nie preto, že pri mojej dou;raz prvej a poslednej speváckej súťaž i (v roku 1968 v
Barcelone) ma po prvej árii priateľs ky ale naisto poslali do·
mov, ale hlavne preto, lebo Parma je obávané operné mesto.
Každý zo spevákov mal vtedy v pamäti škandál okolo americ·
kého barytonisLU Cornelia Mac cila. Spieval tam Reného v
Maškarnom bále a nedokázal sa vyrov n ať s tamojším zvykom,
že nespokojní diváci vyjadrovali svoj hnev už počas spieva·
nia a cez prvé a druhé dejstvo vykrikovali rôzne poznámky. V
treťom dejstve Mac eil stratil s konečnou plarnosťou nervy,
uprostred árie prestal spievať a zareval: "Basta cretini"! ·
Ko niec vy kretén i! Potom hodi l zopár rehizít do hľadi ska a
od išiel z javiska. Nasledoval obrovský rozruch, riaditeľ sa
publiku ospravedlnil za speváka, avšak v d'alších predstave·
niach mu už nedovolil vystupovať.
Mal som sa teda aj j a postaviť pred takéto nemilosrdné
publikum? Tomasi a t iež Carlos Caballé ma nakoniec preho·
vori li a ja so m do tej Parmy šiel. Jedna vec mi napokon bola
úplne jasná · súťaž v Parme patrí k tým najdôležitejším. Pre
mnohých kolegov to znamenal začia tok kariéry a s cenou bolo spojené aj angažmán v opere.
Predkolo parmskej súťaže sa začalo v j(•li 1971. Spieval
som romancu Rudolfa z Verdiho Luisy Millerovej a kvetina·
vú áriu z Carmen ( hoci išlo o Verdiho súťaž , mohli sa spievať
aj árie z opier iných skladateľov). Moje obavy z publika boli
neopodstatnené, o čom som sa rých lo presvedčil. Operní fa.
núšikovia v Parme sú v princípe veľm i vel'korysí, obzvlášť vo·
či mladým spevákom. Ale ak je niečo špatné, zlé, potom svo·
ju n evôľu prejavia om noho zjavnejšie ako hocikde inde. To,
čo ich provokuje k prejavom nesúhlasu, nie je ani tak nepres·
ne vyspievaný, alebo dokonca celkom chybný tón, ale zlá in·
terpretáda, zlý štýl a nedostatočná muzikali ta. S mojím výko·
nom v predkole som sa dostal clo fi nále, ktoré sa konalo v ok·
tóbri, no a s romancou Riccarda z posledného dejstva
Maškar ného bálu sa mi podarilo získať aj víťazstvo v tejto
slávnej súťaži.
S Parmou ma však spája aj stretnutie, o ktorom som rol..-y
sníval. Stretnutie s mojím vcl'kým vzorom Giuseppe di
Stefanom. Neskôr som sa dozvedel, že ho kLOsi na mi\a upozorn il:
. Pippo musíš ísť bezpodmienečne na to h toročnú spevác·
ku súťaž do Parmy. Zúčasti\uje sa na nej jeden mladý Španiel,
ktor)' spieva presne tak ako ty v mladosti. .."
Pamätám sa, ako sme my, mladí speváci s báziíou o čakávali
príchod veľké ho tenora. Prišiel v Rolls·royci, pozdravil nás, s
každým prehodil zopár priateľských slov. Všetci sme boli
veľmi vzmšení a ja som ·sa triasol ako puding, keď predo
mnou stál veľ k ý Pi ppo. Po inta prišla, samozrejme, až neskôr.
Di Stefano sledoval finále z lóže celkom blízko javiska.
Kútikom očí som pozoroval jeho výraz tváre. Keď som dospieval Riccardovt• áriu a keď už bolo isté, že som víťaz, pri·
šiel ku mne, gratuloval mi, a ve ľmi p ozitívne sa vyj adroval o
mojej práve sa začí najú cej kariére. Napokon len tak mimo·
chodom prehod il:
,Je LO možné, že by si bol niekedy počul niektorú z mojich
platní?"
Skoro som pu kol od sm iechu.
Pravá zaťažk1tvac i a skúška pred parmským publikom ma
však ešte len čakala . Ako som už spomínal, víťaz súťaže mohol spievať v dvoch predstaveniach Pucciniho Bohémy úlohu Rudolfa. Mojou partnerkou ako Mimi bola Katia
Ricciarcll i, ktorá vyhrala súťaž v predchádzajúcom roku.
Všetko išlo dobre, dokonca tak dobre, že ma pozvali na otvá·
racie predstavenie budúceho roku spievať v Maškarnom bá·
lc. a toto sa tiež veľmi dobre pamätám, pretože pred pred·
sravením panoval obrovský chaos, nakoľko v obsadení bolo
priv e ľa cudzincov. Piem Cappuccilli bol jediný Talian a mo·
jou Améliou mala byť vtedy ešte celkom neznáma Gena
Dimitrova. Boli to predovšetkým odbory, ktoré robili ťažkos·
ti. Z publika sa ozývali hlasy, že vraj v Taliansku majú aspoň
desat' tenorov, kto rí by mohli spievať Riccarda v Parme a nie
sú odkázaní na nejakého Španiela. Predstaven ie sa síce zača·
lo s veľkým oneskorením, ale konalo sa. Po mojej vslllpnej
árii vypukol obrovský aplauz a zazneli výkriky .Bravó" · bol
to môj večer.
a budúce: New York· Viedeľí ·Miláno
Preklad: - mjk ·
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uspokojenie z čl á nkov, v ktorých sme pood·
kryli závoj tajomstva hudby, je ve ľké, ni č sa
mu nevyrovná. Preto píšem.
Dos i ahn u ť nejaké v}1sled l..-y j e istým
spôsobom umenie. Jeden z mojich vzorov,
poľský esejista B. Pociej raz opísal humornú
príhodu. Bol u kolegu v Anglicku a žasol
nad jeho prípravam i na koncert. Te n čl ovek
mal partitúry, št(Jdie o skladbách, čo mali
hrať, nastavil si magnetofó n, aby mu kon·
ce rt zaznamenal na pásku. Dobre. A poLOm
neskôr, pridáva Pociej pointu, ako som sa
zhrozil, ked' som si prečítal , čo môj "kolega"
o hudbe napísal! Prázdnota, .bľabot a ne·
zmysel".
Aj B. Pascal naznač uje v inej tónine čosi
podobné, keď tvrdí, že používame všetci tie
isté slová, ale nie rovnako. Treba ho ešte
rozvinúť · ani slovník nemáme totožný, vy·
beráme si z bohatej zásobárne reči odl išný·
mi spôsobmi. A UJ môžem nadvi azať na té·
mu, ako píšem. Predovšetkým túžim, aby v
kompozícii č l ánku , vo výbere slov a v stavbe
vety vlád la pravosť, u rčitá skrytá hudob·
nosť; aby cudzie pojmy netrčali z textu ako
slama z deravých čižiem , aby sa striedali ak·
ce nty slov l'ahších a závažnejších, muzikolo·

gických a poetických, aby v každom článku
bola aspoi'í jed na o riginálna myšlienka.
Mám rád aj citáty z básn ikov, spisovateľov a
filozofov, drobné kultúrno-historické naráž·
ky, všetko, čo text môže oživiť a spestriť.
Ve ľký dôraz kladiem na štyl istiku · nech vety
lahodne na seba nadväzujú, nech zvt•čia. No
a malý priestor ma často núti zhutňovať
myšlienky, vynechávať menej podstatné a
smerovať k jadru veci, takže č itateľ si mnohé
musí doplniť vlastnou predstavi vosťou.
Priznávam sa, že toto všetko nemám natoľ·
ko racionalizované, aby som zakaždým dosiahol cie ľ. Ten mi iba, ako hovorieval A.
Matuška, "poletuje v duši" a až písanie na
prázdny papier ukáže, či sa ho podarilo do·
si ah nuť. Invencia a intuícia sú vrtošivé, ne·
prichádzaj ú vždy na zavolanie.
Túto úvahu som napísal jedným dychom:
mal som dosť rokov na to, aby som
zistil, prečo a ako píšem o hudbe. Môže to
byť nadchýnajúca práca, verím a viem. Práve
preto azda týchto mojich pár slov bude uži·
točných, môže niekoho za ujať a in špirovať .
Ak iba jediného· nebolo to nadarmo.
nečudo ,

HUDOBNÉ DIVADLO

Ta_n nhäuser po tridsiatke roko-v; v

~-N~ .·

Spevácky turnaj zWartburgu vBratislave
agncrov Tannhäuser má v
W
dovetok: " ...und der Sängerkrieg
auf der Wartburg". V tomto stredovekom
nemčine

·- --

príbehu, odetom do rytierskych č i as, ktorý
však Wagner n ačisto zahalil do romantického
plá šťa , ide totiž nielen o vzťah k dvojakej láske
· vášnivo-zmyselnej a asketicko-vznešcncj. Ide
tu tiež o stredoveký rytiersky, turnaj , kde sa
nebojovalo ša bľami , ale hlasivkami. Táto nc·
mecká tradícia minncs:ingrov neskôr prcrást·
la v .cechové" súperenie spevákov v Maj·
stroch spevákoch norimberských. Obc opery
majú niečo spol očné, ale rozdielny je prístup
k spracovaniu: v Tannhäuscrovi dominuje ro·
mantický pátos a moralita, v Majstroch spev{t·
koch rôzne stupne komiky... Ktovie, kedy sa
dožijeme plnokrvného llansa Sachsa na scéne
opery SND! Zatia ľ sme však radi, že prevažne
jcdnostrunnú ponuku dramaturgie narušil
Hichard Wagner · aj kcd' nic reformným, skôr
raným opusom. Tannhiiuser bol v SND inscc·
novaný roku 1963, takžc spomienky na jcho
tvar sú skôr vyblednuté a zakódované u staršej generácie návštevníkov. je dobré, priblíži ť
aj mladším pos luchá čo m širokodyché melódie R. Wagnera, jeho zvláštne budovan ie
operných scén, kde sa prelína recitatív s a riozom, no v podstate stále prúdi n{tdhcrná, ne·
konečná romantická mt:lódia. Obsahová mo·
ralita - láska k zmyselnému typu ženy a vernej,
č istej dievčine - je možno niekomu i smiešna,
ale predsa sa objavuje v duši každého vnímavého človeka i dnes, bez vekového rozdielu.
j e to téma, v ktorej sa pohybujú t(tžby väčš i ny
ľudí po celý život- v ncu~tálom boji. už, wag·
neriánsky hrdina z prvej polovice 19. storočia
nám môže čos i povedať i dnes, ak sa vyzdvih·
ne podstata diela, zaktualizuje sa patri čne mora lita, ktorá je ukrytá v tom romantickom rú·
chu rozprávky o Venuši, jej zlopovcstncj jas·
kyn i, plnej erotického ča ra , o hrade Wart·
burg, kam sa dostane rytier 'ľan nhäuscr po
úteku z Vcnuši nho vrch u, chcejúc sa očb ti ť
spevom - umením. Škoda, že zoškrtanie libre·
ta spôsobilo v bratislavskej verzii menšie re·
dorozumenie. Divák vlastne ľannhäuse rovi
nerozumie: utiekol z náru č ia bohyne vášne
medzi ľud í - a pri prvej príležitosti ospevuje
jej zmyse ln osť! Ľahostajnejší poslucháč a di·
vák si povie: no- a čo! Spoznal lásku Ven uk,
nemôže. už mi l ovať Alžbetu ... Lenže ten istý
Tannhäuser ešte pred ch v íľou spieval vyzna·
nic ctnostncj Alžbete, ktorá na neho verne ča·
kala! Teda - ako? Podstata je ukrytá v tom, čo
malo zostať aspoň n aznačené v obsahu i preklade (ale i nemeckom origináli): že Venuša
prepustila Tannhäuscra zo svojho náru čia do
sveta ľudí len pod podmienkou, ak bude pri
každej možnej príležitosti ospevovať jej . kon·
ccpciu" lásky.Jc to ako prekliatic, z ktorého sa
Tannhäuser dostane len vďaka dlhému poká·
niu. Hriech a odpustenie, smrť a vykúpenie...
Za všetko sa platí. Za vášeň , hriech, urážku,
egoizmus- <~: a všetko! Je to ako ob ru č, z ktorej
sa čl ovek dostáva desiatkami drobných (č i veľkých) scbatrýzní. Škoda, že tento tannhäusc·
rovský apel vymizol nielen z insce n ačnej , ale i
slovnej stránl..-y Wagncrovho raného diela.
Myslím, že robí libreto zrozu miteľnejším· ale
aj aktuálnejším.
Miroslav Fischer, ktorý sa ujal naštudovania nie ľahkého projektu (trvá s prestávkami
štyri hodiny) pripravil pre diváka romantický
.teáter", kde sa strieda veľa pozlátky s efektom modernej techniky. Partnermi mu v tom
bola kostymérka Helena Bezáková a scénograf Milan Fe renčík a. h. Na scéne, ktorá
edna z najvýraznejších slovensk ých skupín · TANECNÉ DlVAD O BRALEN sa n a jar minulého roku
po o dch ode niekoľkých tan ečnikov
takmer rQzpadla. Súbor nezanikol najmä vďaka tanečnému potenciálu mladých tanečníkov z liahne Bralenu, ktorí sa za necelý rok predstavUi novým
programom . Jeh o premiéry d okázali,
že súbor je z najhoršieho von a plný
en er gie kráča ďal ej. Na svojej ceste
p rešiel zákonite u rčitými zmenami,
pričom sa zďaleka nevymenili iba tanečníci. Prizvaní choreografi obohati·
li svojím novým prístupom a n ovými
témami pohybový a výrazový slovník
interp r etov, pôsobiacich v ich choreogr afiach n apriek svojej mlad osti zrelšie a vyhranenejšie.
Najsilnejšie to bolo cítiť v práci ONDRJ;JA ŠOTHA s názvom VŠETKO BUDE INAK, AJ TAK JE TO J EDNO- .taneč
nom divadle so scenárom a réžiou
BRANISLAVA MIŠÍKA, s hud bou D.
Ellingtona, A. Dramé, F. E. Weatherlyh o. Vých odisko vášnivého d ialógu, v
ktor om si muž a žena dokazujú svoju
individualitu, pričom sa k sebe viac a
viac p r ipútavajú, je osamelosť. Na pozad í p re Šotha tak typickej obnaženej
scény, bez zadného horizon tu, za svetelného dizajnu ponurých tónov domi-
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zná~o buje nielen rubensovsky kypré maľby,
ale aj pohyb baletných párov v l . dejstve, dominuje ch lad zrkad la. Jeho časť sa nadvihnc ·a
z náznaku starobylého okna s lomeným oblít·
kom vychádza Venuša. Ob l ečená do č i ernych
pan čúch a zlatej pláštenky pripomína tak trochu "madam" z domu lásky, čo pod č iarkuj (! i
ta n eč n é páry, obl ečené ako zo sex-shoptl.
Darmo, časy sa menia, d nešok chce(?) takéto
povzbudzuj(tce momenty na vyvolanie ilúzie
vášne. Ja som mala však z o bl ečen i a i p rosto·
cvikov (choreografia Elena Zahoráková a.
h .) skôr rozpačitý pocit studenosti. Fluidum
horúcej vášne ~a stratilo. Zostalo iba v hudbe.
Tlt sýtili predstavitcľky Vcnuše a orchester ·
pod ľa individuálnych dispozícií sólistiek a di·
rigcnta, s jeho romantickou hudobnou pred·
stavou ...
Odchod 'ľannh iiu se ra z Vcnušinho zajatia
nic je v zmysle romantického zlomu- do náručia prírody. llrdina sa dostane do zajatia mra·
morového stlporadia, k soche Panny Márie ...
Aj kcd' prírod ný moment by dobre konvcnc>-

Báli sme sa, č i dospieva. F. Livo r a zatiaľ svoju
Tannhäuscra
nepredviedol.
koncepciu
Venušu spievala Lilija Larinová · sopránom,
ktorý je predu rče ný na iné, nic temné a vášni·
vé hrdinky, hoci má svoj lesk a š pi čku . emá
však vnútornú zm yseln osť. Tú demonštrovala
hrou i spevom M. Blahušiaková (naštudovala i Alžbetu, čo by bolo zaujímavé poč u ť a porovn ať
s jej Venu;ou).
Expresivita
13lahušiakovcj spevu je známa, dokáže uchvátiť čarom farby, pian, ale i zvu čné ho forte.
Škoda, že ni ekedy umelo temní hlas a zastiera
ho . ~ lzo u ". Alžbetu naštudovala Elen a Holič
ková, ktorá spievala na l. premiére vo vyrovnanej kval ite, bez zakolísania, na vysokej profesionálnej úrovni. Osobne ma však viac zaujala Magdaléna Hajóssyová na 2. premiére,
ktorá má jednak rolu zažitú z berlínskeho naš1udovania, jednak perfek tne rozu mie nemeckému textu, a tak sa s ním i pohráva, vie rozlo·
žiť sily v dlhých frázach 1ak, aby ich modelovala v úči nn ej kontrastnosti a zmysluplnosti. jej
spev sa nevzdáva l an i (t č i nného akcen tu· ale

Magdalén a Blahuš iaková (Alžbeta) a Peter Mikuláš (Hermann).
SJúmka: K. Maren činová
val so spevom pastierika. j e v tom i~tá askctic·
kosť, n az n ačuj ú ca duchovnú obrodu hrdinu i
prísny svet mravov stredoveku. Čo mi však vadilo náramne, boli akói moderné variácie . tonerových" stoli čiek v hudobnej sále Wartburgu, na ktorých sedeli ncpohodlne nielen
hlavní účinkujúci , ale i početný zhor. V tomto
priestore režisér aranžoval príchody sólistov,
men ších sku pín, pútnikov, š ľachty atd'.
Možno, že v Tann häuserovi sa in áč ani nedá,
len relatívne vkusne aranžovať príchody · a
po10m, sústrediť sa na vnúrorný psychologic·
ký vývoj jcdinca. Najlepšie sa v tomto smere
darilo preds taviteľovi Tannhäusera v 1. obsadení · cmcovi Klausovi Gerberovi a. h.
Predviedol stcc ukážku . nemeckého spievan ia", ktoré forsíruje tlačený, tvrdý, 'neuvo ľnc
ný tón, ale bol to jeden z mála predstaviteľov ,
ktorý vášnivo prežíval svoje vnútorné pollllutia a vonkajšie emócie. Zato ] . Mc Gray na 2.
premiére nepresvedč il ani spevom, ani hrou.

ani romantických pian. Wagner je síce pre
spcv{tkov strašiak · ale v podstate jeho hudba
vyžaduje romantický vzruch, nádhernú klen·
bu a mäkký tón. To ideál ne prezentoval vo
svojom speve Dalibor j e nis ako Wolfram
von Eschenbach. Jeho guľatý, miikký, pritom
zvučný barytón neobchádza ani zmysel slova,
jeho deklamáciu- hoci by mohol občas zvrúc·
nicť aj v prostom ľudskom prejave, nielen hlase... Martinovi Babjakovi v tej istej pos1ave
sa darilo menej. Krásny zjavom mal tón akoby
prišknený, ba celý pôsobil tak, akoby sa s rolou nemeckého rytiera-speváka nestotožnil.
Vzorové kreácie vytvorili Sergej Kopčá k
a Pe ter Mikuláš v úlohe Hermanna, knieža ťa z Thiiringenu. Kopčák vzndenosťou
vystupovania, odstupom od ostat ných hrdinov š ľa chti ckým chladom tvoril krásne frázy,
mraziace a udivujúce razantnosťou i kovovým
leskom. Peter Mikuláš· ako obyčajne · vn iesol do role k n iežaťa kus ľudskosti, "č lo večen·

VYNOVENÝ BRALEN
nuje tanec muža a ženy, tancovan ý sús variáciami piatich tanečníc.
Pomalé tem po duetu, v ktorom sa ich dotyky hľadajú a neustále míňaj ú , sa postupne :r.rýchľuje do šialeného tempa.
Nakoniec žena padá na zem, muž tancuje
spolu s vlniacimi sa ženami - hra pokračuje. V postave ženy, vyžadujúcej maxim u m po stránke pohybovej i výrazovej,
rozvin ula JANA KEKEŇÁKOVÁ (l.
prem.)'svoju techniku i tanečnosť spolu
s podmanivou presvedčivosťou každ éh o
gesta i výrazu. Objavom 2. premiéry bola
v tejto postave mladá tane čnica LINDA
KONRÁDOVÁ, disponujúca mimoriadnym pohybovým rozsahom. V postave
muža sa vystriedali technicky vyrovnaní
DANIEL BOLERÁZSKY a ZDENO DLH OŠ ·
presvedčivejší vo výraze. Celkový dojem
umocnili divadelne pôsobiace kostýmy.
Variácie na tému Mária v podobe dievčaťa, ženy, svätice i matky - tvorili základ
tanečného diela AVE MÁRIA, ktoré spo·
ločne vytvorili dvaja choreografi· ERVÍN
VARGA (1. časť) a ISTVÁN ORSOVSZKY
(2. a 3. časť). Na hudbu KODA, FABRlZIA
de ANDRÉ a motívy ukrajinského fol.klóčasne

ru sa v častiach s názvami MÁRIA, AVE
MÁRIA, AVE pokúsm o obraz ženy biblickej i prostej. Tanečne bola najprogresívnejš ia 1. časť, interpretovaná troma tanečnicami, čerpajúca prvkový materiál
zo súčasných tanečných trendov. V ďal
ších dvoch častiach sú variácie ove ľa expresívnejšie, plynulý tanečný pohyb na·
hrádza gesto a l>Óza. Netradičným pohy·
bovým väzbám v zaujímavo využitom
priestore nechýba poetika, prebytočný
je miestami sa objavujúci afekt a pátos.
Protipól k vážnejším témam predstavovala úsmevná choreografia 1)0 SCHODOCH Davida Strnada. V tanci o opojnos ti úspechu i krátkosti pamäti si ta·
nečníci ZDENO DLHOŠ a DAVID STRNAD vymieňali veľmi presvedčivo svoje
posty na najnižšom a najvyššom stupni
spoločenského rebríč ka. Pomocou svetiel a kostýmov (otrhaná košeľa, smolting...) charakterizujúcich rozdielne
svety, navodil autor s ilnú atmosféru.
Tanečné variácie, vychádzajúce zo SÚ·
čas ných techník, obohatené o prvky jazzu, sa opierali o hudbu O. Elington a, ktorej nechýbal lesk a dramatický náboj.

Hosťujú ci

Klaus Gerbe r
Snímka: K. Ma re nčinová

stva", zaokrúh liac nielen tón, ale i srdce do
hrejivého tepla. Bitcrolfa spieval prierazncjšic
Ró bert Szi.ics, miikšie, no rovnako kvalitne
Mikuláš Doboš. Ako Walther von der
Vogclwcide (všetko historické postavy min·
ncsiingrov) sa prezentoval oveľa pricraznejšie
Jozef Ábel, nd mäkký hlas lyrického tenora
Petra Oswald a. Do enscmblu pekne zapadli
Ivan Ožvát i Igor Passek a. h . v úlohe
Heinricha dcr Schreibera a Martin Malachovský s Jurajom Petrom v úlohe
Reinmara von Zwetera. Tieto mužské role s(t
dôležité v ensembloch, kde vyladenie a farebná súzv učnosť tvoria nádheru celku. Treba povedať, že práve v .septcuích" a menších cnsembloch sa podarilo dirigentovi (a korepctí·
torom Jánovi Salayovi s Miladou Syn·
kovou) podčiarknuť krásu celku i detailu.
Boli to najúčinnejšie miesta opery. V zboroch
-je ich dosť a stt mohutné, krásne, chorálovité
- dominovali ~vant i tou muži a kvalitou žet)Y•
ktoré majú vyrovnanejšie výšky, stredy i hlbky. Muži zase preferujú krásne s1rcdy s hfbka·
mi. Zbormajstrom v tomto diele je Koloman
Kovács. Rada by som spomenula i malé ítlohy Mladého pastiera, kde spievali s jasnými sopránmi a patri čnou náladou Adriana Kohútková a Mária Turňová. Vniesli do obrazu
pastorálnu n:íladu, ktorá bol:t konhrapunktom
k romantickej vznešenosti Wagnerovej parti·
túry.
Ak by som mala povedať akýsi rebríček hod·
nôt v ostatnom naštudovaní Tann hiiusera, ur·
či t c by na n ajvyššej priečke okrem viacerých sólistov · s pevákov bol dirigent jan
Zbavitel a orchester SND. Vďaka koncepcii
Zbavitcla sa podarilo naštudovať veľké romantické diclo, k1oré vyzdvihlo inštrumentálnu
pcMro~ť novoromantickcj op ery, vyrovnalo
zvuk ,)áčikov do jednoty zvuku a prcmen li·
vosti nálad, vyzdvihlo zlatú nádheru dychov .
aj keď na 2. prem iére s menšou koncentrovano!>ťou hráčov. jan Zbavitel bol ten, ktorý dodal javiskovo pomerne chladnému dielu ro·
manticktt vrúcnosť v prcdoh rách i k celko·
vom hudobnom.toku. Orchester opery SND
dokáže hrať, presne i oduševnene, kecľ má k
tomu inšpiráciu a pevnú ruku zanieteného di·
rigcllla. Dali by sa hľadať c h ybičky krásy - ale
celok bol impozantný. Zbavitclova koncep·
cia !>a totiž prejavila nielen v orchestrálnej SLI·
hre, ale i v cnsemblovom ~pievaní a v citlivom
prispôsobení sa každému sólistovi s jeho indi·
viduálnymi dispozíciami. Vďaka nemu sme
boli počas štyroch hodín pripútaní k deju i
hudobnému ob!>ahu. K tomu druhému viac...
TERÉZIA URSÍNYOVÁ
Interpretácia choreografie so zaují·
mavými variáciami i ná ročnými dvíhačkam'i sa vyznačovala eleganciou,
technickou č istotou a veľkým hereckým nasadením.
Dom áci choreograf RASTISJ..AV LETENAJ sa pred stavil choreografiou
ŠlYRIA na h udbu D. A. Stewarta. Bez
velkého filozoťovanla , pomocou čita
teľných kombinácií vykreslil štyri
charaktery, spôsoby Ich komunikácie,
ktorá svojou zámernou drsnosťo u pôsobí miestami až príliš surovo. K väč
šej pôsobivosti choreografie, strácajúce; miestami napätie, by pomohli vyhranenejšie a výtvar ne zaujímavejšie
ko!rtýmy.
V záverečnom tanci Ervína Vargu
nazvanom NO A Co sa nasadením ľu
dového klobúka stávajú z• vášnivých
rockerov clfrujúcl šuhaii- Spojenie
hudby GUNS' N'ROSES a Stefana MOLOTU u rčite n epôsobí vierohodne. Ak
sa však k tomu pridá potrebná dávka
humoru, recesie a nadsázky a celé to
skončí skôr, ako to p restane byť smiešne, môže vzniknúť mllé h u morn é čís
lo, oživujúce ta nečný repertoár. Verne
zatancované folkló rne variácie boli
dôkazom tanečnej všestrannosti interpretov.
EVA GAJDOŠOVÁ
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Prvi tri mesiace ro/eu 1994 na seine Viedenslcej ltátnej opery sice
nepriniesli premii111 v pravom slova zmysle (najbli!lou bud,. v máji
Belliniho Puritáni), toto obdobie bolo vlaJe bohati na obnovené naltudovania. Zo liestich na plag6te ferveno vytlafenjch titulov sledoval Hudobný livot tri.

Vel'ký javiskový opus Moza rtovej
mladosti, pr emiérovaný v autorových 25 rokoch, vrátil sa na viedenskú opernú scénu v režijnom tvare
Johannesa Schaafa z r oku 1987. Už
v čase jeho zrodu ho prijali s rozpakmi, najmä výprava Davida Fieldinga nevypovedá o jedn oz n ač
nom štýlovom poňa t í predlohy.
Dôvodom opätovného uvedenia
Idomenea bolo obsadenie dirigentského postu 67-ročným Sirom Colinom D avisom i ni e koľ
ko osobných debutov. An gli ča n
Davis, považovaný tiež za špecialistu na francúzsku hudbu, a s
Mozartovou operou sériou dôverne zblížil a sformoval ju v in tenciách klasických slohových požiadaviek. Znamenití filharmonici reagovali presne a citlivo - boli dominantnou zložkou predstavenia.
Hrdinný tenor ista Siegfried Jerusalem, opúšťaj úci z času na čas
svoj w agnerovský terén, spieval titulnú rolu vo Viedni po prvýkrát.
Aj keď niektoré problémy vo vyššej polohe a pohyblivejších úsekoch boli nesporné ( neodpustilo
mu ich ani kritické viedenské publikum), vcelku obstál čes tn e.
Debutantka na scéne Staatsoper
Anne Sofie von Otter (Idamame) bola štýlovo disciplinovanou a technicky pr ipravenou interp retkou, ktorej k optimu. chýba va•
rl len osobitejšia farba hlasu.
Zvonivý soprán Elizabeth Norberg-Schulzovej (Ilia) dal postave rozmer čistoty a lyrickej nehy.
Účinne jej kontrastovala v drama-

ticky extrémne vypätom koloratúrnom parte Elettry Eli ane Coelho.

G. ROSSINI: TALIANKA

v ALžfRI
Obnovenie br avú rnej Rossiniho
buffy Talianka v AJžíri je príjemnou r eminiscenciou na úspešnú
éru
Drese-Abbado.
Claudio
Abbado sám dirigoval jej premiéru
( 1987) a inscenácia bola v repertoári až do náslltpu nového vedenia
divadla (Waechter-Holender), ktor é dosť neuvážene škrtlo viacero
tvor ivých poč in ov svojich predchodcov. Dnes je Talianka v Alžíri
späť a to v optimistickej, pomerom
javiskovej ilúzie a humoristického
nad hľadu ideál ne vyváženej réžii
roku 1988 zosnulého j eana-Pierra
Ponnella. Prevziať h udobné naštudovanie po C. Abbadovi isto nie je
vďač ná p ov innosť. Bruno CampaneUa ju však zvládol k spokojnosti, neostal dlžný ani opojnosti
kantilén, ani povestnému rossiniovskému briu. Talentovaná bu lharská mezzosopraniStka Vesselina
Kasarova (Isabella) nikoho nenechala na p ochybách, že ovláda bel
canto i techniku kolorat(Jry, no jej
výkon kulminoval až v známej árii
Pensa alla patria. Uznávaný rossiniovský tenor RockweU Blak e
(Lindoro) väčšmi než samotnou
farbou materiálu zaujal dôsledným
vyspievaním všetkých finesov ozdobného spevu. Ferruccio Furlanetto oproti spomenutým partne-

Scéna z Rossiniho op ery Talianka v Alžír i
rom disponuje mohu tnej ším fondom, nic je azda tak mi nuciózny v
detailoch, postava Mustafu však
dostala patričnú vokálnu i hereckú .fazónu".

G. PUCCINI: MANON
LESCAUT
Ostatnú viedenskú premiéru
Manon Lescaut z roku J 986 mám v
SVICZeJ pamall naJina vďaka
ústrednej dvojici, ktorú vtedy
stvárnili Mirella Frcni a Peter
Dvorský. V marcovom obnovení
insccnäcie Ot ta Sch enka a výtvarníka Rolfa Lan genfassa sa pred-

Inventionen '94 · ohňostroj perkusií
Berlínsky festival novej hudby Jnventiorten sa konal v dňoch 19. januára- 9.
februára 1994. Na 34 k Otlcertoch odz nelo celkom I JO diel, z toho 24 pren1iér,
j edna slovenská. Súčasťou f estivalu bolo Stockhausen ovo symp6zium (28. 1.30. 1.) a v)ístauy Christian Marclay (22. 1.-27. 2.), Martin Rich es a Stephan von
Huene (22. 1.-9. 2.).
Stačí letmý po hľad na pestrofarebnú škálu
pro p agačných materiálov v Berlínskych uli-

ciach aby našinec pochopil, že nová metropola zj ednoteného Nemecka priam hýri kultúrnymi akti vitami n ajrozlič nej šie ho druhu,
od Podewilu až po Berlínsku filharmóniu,
prezenn1júc pre nás nedostupné hviezdy, či 
rovnak o nedostupných - n ositeľov nekonven č ných a experimentálnych ideí. Denná
sa moz rejmosť, v ktorej pre festival nie je jednoduché ni ečí m vy niknú ť, upozo rni ť na seba.
Hoci festival lnventionen je bienále, patrí
k popredným udalostiam na hudobnej scéne
Berlína. Na jeho realizácii spolupracujú
Akademie
der
Kiinste,
Berliner
Kiinstlerprogramm des DAAD, známy najmä
ud e ľova ním štipendií v oblasti umenia (za
hudbu boli štipendistami napr. ]. Cage, M.
Kagel, B. Ferneyhough, G. Kancheli, A. Pärt,
) . Tenney, J. Rose, O. Moss, zo Slovenska P.
Machajdík) a Technische Universität Berlin
(s elektroakustickým štúdiom) .
Tohtoroč né lnventionen sa niesli v znamení bicích nástrojov. lm boli venované dve
inštalácie. Mar tin Riches v Linear
Percussion zostavil dve chromatické oktávy rezonátorov r iadených počí tačo m , ktorý
podľa voľby návštevníka zahral jednu alebo
všetkých Eight Pieces od Tom j ohnsona.
.Zvuková skulptúra" Drum od Stephan
von Huenc plnila dve funkcie. Prvá bola vizuálna, prezentují1ca zaujímavý objekt, druhá inštrumentálna, tvoriaca zá rove ň aj hudobný nástroj, na ktorom sa pomocou počí
tača ozývala hudba ). Tenneyho Wake for
Charles !ves (Tempest) The Popcorn Effect
( 1975).
Na koncertoch, ktoré som mala možnos ť

poč u ť (zúčast nil a som sa p iatich záve reč
ných dní festivalu), boli bicie, v podaní vynika júcich inter pretov, prezentované v najrozl ič n ejších polohách. Ako sólový nástroj (B.
Fe rneyhough - Bone Alphabet v in terpretáci i
Steven Schicka); ako súčasť rôznych komor-

Gordon Monahan: Koncert pre computer...
ných obsadení ( klavír, bicie, pás v skladbe K.
Stockhausena - Kontakte v podaní dua ].
Ave ry, S. chick); spolu so sl áč i kovým ha rtetom (v skladbe ]. Tenneyho Cognate Canons
v premiérovej interpretácii Arditti Stri ng
Quartet a R. Schulkowsky); v súboroch bi-

stavilo iné sólistické obsadenie a
za dirigentským p ultom stála mladá, výrazná oso b nosť súčasného
hudobného života, l taloamer i ča n
Antonio Pappano. Viedenské
publikum šokova l pred rokom, kedy v záskoku , po dvoch skúškach,
premiérova! Wagner ovho Siegfrieda s triumfálnym ohlasom.
Tentokrát zasa z Pucciniho partití• ry vyťažil netušenú škál u farieb,
situ ačnýcl1 odtieňov , dramatických napätí. Pappano je inšpiratívny typ s razantn ým gestom, veľ
kým temperamentom i racionálnou komrolou a nákazlivou muzikalitou. V novom viedenskom ob-

cích nástrojov (The Kroumata Ensemble
spolu s Robyn Schulkowsky Percussion
Project uviedli o. i. skladbu Karawane od A.
llôlszky, alebo súbor Les Pléiades dielo l.
Xenakisa Pléiades); až po použitie bicích s
orchestrom (v K. A. llar tmann - Konzert fll r
K lavier, Schlagzeug und Bliiser).
Samozrejme, festivalu nechýbali ani ďa l š ie
akcenty. j edným z nich bolo Sympózium venova né tvor be K. Stockhausena. Koncentrácia na Stockhausenovu tvorbu z SO. a 60.
rokov bola zrejmá aj z dramatu rgie koncertov. Samozrejme, rovnako ako v prípade
Sympózia aj vo výbere skladieb prevládala
tematika bicích nástrojov (Zyk lus, Schlagtrio, Mikrophonie l, Kurzwellen, Refrain,
Kreuzspiel a pod.).
Rada by som sa pozastavila pr i produkciách troch čerst vých štipendistov DAAD. Aj
napr iek svojej rôznorodosti mali háda m spol očnú aspoň jednu črtu . Bolo iíou h ľad a nie

Snímka archív autorky
neobjavenéjÍo, netradičného spôsobu vyjadrenia nového zážitku, pocitu.
V New Yorku pôsobiaci Ka li fornčan
Christian Marclay, známy o. i. zo sp olupráce s]. Zornom, F.. Sharpom, N . Collinsom, ale
aj svojimi výstavami ( medzi inými napr.

sadení dominoval tenorista pochádzaj(Jci z Islandu K ristjan
Johannson ( Des Grieux), podľa
mojej mienky patriaci dnes k absolút nej šp i čke. Jeho tón má jasný,
"s ln eč n ý" t imbre, nie nepodobný
Pavarottimu, pritom má obrovskú
expresivi tu a lesk výšok. Tiziana
Fabbri cini (Manon), Mutiho Traviata zo Scaly i gramokompletu , už
natoľko jednozn ač n ý dojem nezanechala. Stručne poveda né: maniéra mierne prevýšila č isté umenie.
I nscenácia Otta Schenka vytvorila
hudobnej zložke predstavenia
hodnoverný, ľah ko čitateľ n ý rámec.
PAVEL UNGER

Record Wi thout a Cover z roku 1985) pripravil výstavu, ktorá prehapila nejedného
návštevníka. Impozantná sieť z magnetofónovej pásky, zelený telefón v k lietke pre slávika, stovky fotografií naaranžovaných odvrátenou stranou až po "prehapenie za dverami" miestnosti, do ktorej nemôžete vstúpi ť. jedin ečný zážitok.
Ka naďa n Gordon M on ahan vytvoril pre
svoju prezentáciu Sounds And The Machines That M ak e Them špeciáln y Virtually lntelligent Robot, ktorý pomocou
doň h o v h á ň a n ého pl ynu bol schopný samostatného pohybu riadeného počítačo m . ZVllky, ktoré tak vytvo ril, boli plne v sú lade s nainštalovanými plechmi a bubnami, rovnako
ovládaným i počítačom. V priebehu predstavenia čl ovek nevdojak pod ľa h o l moci tejto
zvukovej konštrukcie pripomínaj(Jc si zároveií slávny Schônbergov výr ok o geniálnom
vynálezcovi, ktorý na konci tisícročia nadobudol trocha inú dimenziu.
j e to celkom príjemné konštatovanie, že
jedným z práve skonče n ých štipendistov
DAAD je aj B rat i s l avča n . Peter M achajdík
u7,atvoril svoj štipendijný pobyt v Berlíne
kompozíciou I n time Musík. 5 -časťová partitúra tvoriaca istý rám udávajúci náladu, inštrumentáciu, časový horizont, spôsob vzájom nej komunikácie pre v podstate voľnú
improvizáciu z(J čast ne ných interpretov.
David Moss - b icie, Dietmar Diesner - saxofón, Natalia Pscheni tschnikowa - nauta, klavír, Do ro th ea Rust- tanec a Peter Machaj dík gitara, pás, klavír vytvorili hodinové predstavenie sugerujúcc tie najintímnejšic, vedomie atakujúce otázky. Ako prezrádza autorov text, predstavenie v sebe zall fňa priestorové, akust ické, elektronické ako aj vizuálne
komponenty. A hoci premietnu tie krátkeho
fil mu, ale najmä Dorothea Rust boli silnými
vizuálnymi záži tkami, p redsa len "intímne
fil my", prebiehajúce v hlavách návštevníkov
boli skutoč nou vizuálnou sú časťo u predstavenia.
Prostredníctvom zvu kov, hlukov, fragmentov textov z reklám a televíznych seriálov vytváral náladu, ktorá s p úšťa l a . súkromné premietanie" s tisíckami nikdy nepoložcných, respektíve nikdy nezodpovedaných
otázok. Banálnych, všedných a predsa obsedantne prítomných v "intímnej hudbe" každého z nás.
OĽGA SMETANOVÁ
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Z koncertu žiakov ZUŠ Do linské ho v Mirbachovo m paJáci.

Sn ímka auto rka

v

JUBILEUM ZUS

ákladná umelecká škol a na Do linského
Z
ul. v Bratislave si pripomína 2S.
založenia slávnostným podu jatím, kto ré sa
v)• roč i e

u s k u to č nilo 22. apríla o 17.00 h. v lstra centre v
Devínskej Novej Vsi. Pred stavil i sa na i\om žiaci
a pedagógovia hudobného, lite rárno·d ramatic·
kého, ta n eč n é h o a výtvarného odbo ru.
ĽSU v ONV zača l a písať svoju samostatn ú ex i·
tenciu od r. 1969. ( Dovtedy boli d etašovaným
p racovisko m ľ U Stupava.) Z dvoch p rovizór·
nych tried vZD rozšírila škola postu pne ~voju
č in nosť na ob l asť Dttbravky a neskô r aj na de ta·
šované p racovisko v Devíne. Škola sa pod vede·
ním svojej za kl adate ľk y ri adi te ľk y p. J(ilie
Zúbkovej stala rozsaho m aj n:í ph'\ou n ajväčšou
ĽSU v Bratislave. Zadováži ť potrebné hudob né
nástroje, odbornú literatú ru, d ost atoč n ý počet
kvalifikovaných pedagógov pre jed notlivé od·
bo ry a zís k ať vlastné priestOry, nebo lo jed nodu·
ché. V dvoch zrekonštruovaných starých hudo·
vách Devínskej ovej Vsi a v La m ač i založili aj
viaceré súbory: dychový akordcónový, súbor
zobcových nám i spevácky zbor.
V školskom roku 1985/ 86 mala ško la už se·
dcmdesiat pedagógov a l 866 žia kov. V nasle·
tl ujúcom šk. r. 19H6/ 87 sa rozdelila na dve sa·
mostatné ĽŠ U · d nes ZUŠ Karloveská 32 :1 ZUŠ
Doli nského l.
ZU Dolinského má v sú časn osti štyridsaťse
dem ped agógov a vyše tisícJ..")' žiakov, ktorí sa
aktívne zapájajú do kultúrno-umeleckého živo·
ta v Dúb ravke a v Devínskej ovej Vsi.
Pravidelne ú č in k uj (• v Do me kultúry Dúbravka

a v lstra-cc ntrc v l) V. Mimo riad ne úspešné
bo li vy~t úpe nia súboru Flautino dolce, Cirkt:v·
ného zboru, spcvackcho zboru Campanella, vo·
k á l no-ta n cč ncj sk upi ny
cón. V Medzin:írod·
nom roku rod iny p ripravuje ZUŠ ko ncerty ma·
tých detí a st'trodc ncov, výchovné ko ncerty zau·
jímaveho sede m č l e n n é ho vokálno-inštrumen·
tálncho ~liboru súrodencov Jendruchovcov a
rozpdvkové h rr b:íbko hereckého divad la
Cililing pre materské školy a prvé ročníky zš.
O plánoch ško l)' ná m terajšia ri ad i teľka Mgr.
Magd aJén a Hrubá poved ala: . Od l. febr uára
1994 sme zač a l i pre žiakov od dv an :ísť rokov
vy u čova ť atraktívny predmet· h ru na bicích ná·
~ l rojoch a p ripravujeme vy u čova n ie hry na syn·
tetizátoroch a pre t a neč n íkov mode rné a spoloče nské tance. Intenzívne sa zaoberáme projek·
tom prepoje nia č i n n ost i všetkých od borov a
uplatne ním nových myšlieno k v obsah u práce
na ZUŠ. Každý žiak zapoje n)' do projektu bude
n avšt evovať počas celého št(td ia svoj h lavný od·
bor a popri tom v troch d vojroč n ých cykloch
ostatné odbory. Projekt už úspešne realizujú v
Spišskej ovej Vsi. ovú formu sme zvolili v
kontaktoch s M u sik~chule z Viedne. Domi·
n:1111né sít tu vzájomné stretnutia a koncerty
jed notlivých nástrojových tried, ako aj výme na
pedagogických skúseností. Okrem výchovy žia·
kov na p rofesionálne hudobné štítdiu m, p ri·
pravujeme žiakov aj na pôsobenie v rôznych
amaté rskych telcskh."
DANAJAKUBCOVÁ

l

TVORBASLOVENSKYCH SKLADATEEOVVBRNE
V krásnej koncertnej sieni ZUŠ v Brne ·
Královom Po li, vd'aka iniciatíve Dr. Ľu d m i l y
Vlkovej sa di\a 13. apríla 1994 u skutoč ni l ko n·
cert žiakov tejto koly z tvorby slovenských
sklad ate ľov. Reprezentatívny v)rber ukázaJ na
malej ploche po merne široký diapazón sloven·
ských autoro v. Ok rem dramatu rgickej stránky
zaujala i zaniete ná a precízna interpretácia žia·
kov.
K. Lcvíčková (2. roč.) interpretovala plastic·
ky so zmyslom pre ba l ad ick osť, najmä v po ma·
tých čas t iach celí• Mtitu M al ičk á som od E.
Suchoiía. L. Hežli:íková a M. Kysclák zaujali v
Oagatclách O. Kardoša. A. Bolelo ucká uviedla
k o n ce pčn e n á roč n é Tri variácie pre husle a kl a·
vír od M. Korínka. Zaujala n ajm ~ jej čist á into·
nácia a cit pre g radáci u. J. Levíček (3. roč.)
pred niesol tri čas ti z llartíkovej ~ u i t y 3x3 =
9x l . Lyric ~l' a uhladene zah ral L. Barto nek l.
časť Cikkerovej Sonatíny p re klavír. Veľm i do b·
rc vyzneli Ca priccia pre 2 huslí od l. Dibáka v
interpretácii M. Ku čc rovcj a Z. Urbanovej. Obc
interpretky vypointovali každ ú frázu, mali zmy·
sei p re konr rastno~ť. p roste muzicírovali. ies·
tak M. Fišl je veľko u nádejou. j eho interpretá·
cia l lartíkovcj Malej klavírnej suity a Rysov zo

KONKURZ
Riaditeľ Štátneho k omorné ho orchestra v Žiline vypisuje konku rz
na obs adenie nasle d ovných mie st:

e z á stupca koncertné ho majstra
huslí,

e tutti hráčov do skupiny h u slí, viol
a kontrabasov.
Podmienkou prijatia je absolvova·
n ie konze rva tória , alebo VŠ · hudobný s mer.

Suity Tatry od J. Zimmera bola doklado m per·
fcktncj techniky, výrazu a najmä zmysl u pre vý·
stavb u fo rmy, najmii v Zim merovi. Uola to sku·
toč n e p riam lavína zvukov a farieb. A. Pivoi\ka
uviedo l Odzemok a 1 a bicykli od S. Strači nu
pre akordeón. Sestry Čáslavské prcd nie~li
Sonatí nu p re klavír od E. S u c h oľi a . Obc hral i
s po ľahli vo, so zanietením. Vrcho lom ve če ra
bolo uvedenie Suity op. S D. Kardoša v podaní
U. Kaderovej, absolventky ZU , teraz poslu·
cháčJ..l' Konzervatória v Brne. Trojča~ťová kom·
pozícia kladie na interpreta nemalc n:íroJ..")'.
nozsiahla Passacaglia je n á roč n á na vystavbu a
najmii na plasticitu bo hatej polyfón nej faktÍi ry.
O bt iaž n osť nou urna je najmä vo zvu kovej
stranke, rafin ovaných harmóniách, leg:ítových
dlhých melódiách, Marcia gro lle~ca si žiada
predovšetkým vy po in tovať výraz. Adckv:ítna
interp retácia n. Kaderovcj tvorila bodku celé·
ho krásneho veče ra .
Treba vysoko oce n i ť prácu, s nahu a zaniete·
n os ť našich mo ravských kolegov. Takéto stret·
nutia p ri hudbe umožnia niele n lepšie sa spozn a ť po pedagogickej a u meleckej Mr:ínke, ale
najmii ~a zblížil', lebo aj temoraz vyhrala h udba,
ktorá nepozná hraníc.
· dk ·
Konkurz s a skládá :
z vol' nej a rýchlej časti konce rtu z
obdobia klasicizmu ,
zo sólovej hry s kladby podľa
v l astného výberu ,
z hry z orch e s trál nych partov.

e
e
e

Uzá vierka prUtlášok je
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ll. máj
SN D Bratis lava G. Verdi: Sila osudu ( 19.00)
. D Košice, Dubnica n/Váhom G. Verd i: La
Traviata
12. m áj
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata ( 19.00)
Do m Ume n ia SF Piešťany L. van Beethoven, H.
Schumann; A. Solárik, SF, dir. O. Lenárd ( 19.00)
ŠD Košice, Trenč. Teplice G. Puccini: Madame
Ouuer ny
ŠF Košice KHJ · Bernstein, Geshwi n, Copland,
ll a n ~on; B. Ru nncls (USA), d ir. · J. C. Whitney
(USA)
ŠKO Žilina M. llaydn, W. A. Mozart, S. Gold·
mark, F. Kromcr:J. Figura, J. Budzák, M. Št.cvove,
d ir. · T. Maeda (J ap.) ( 19.00)
13. máj
SN D Bratislava P. l. Čaj kovsk ij: Labutie jazero
( 19.00)
SF Bratislava P. Zagar, L. van Beethoven, n.
Schu mann; A. Solárik, cl ir.· O. Lenárd ( 19.;0)
ŠD Košice, Dubnica nad Váho m G. Verdi: La
Traviata
OJZ Prešov W. Russell: Pokrvní bratia · NS
Bratislava ( 19.00)
14. m áj
Nové Zá mky Hudba v našej rod ine · rodina
Gallovcov ( 19.00)
l S.má j
SN D Bratislava G. Verdi: Aida· koncertné pre·
vedenie ( 19.00)
ŠD Košice Asafi ev: Bachči sarajská fo ntána
( 14.30)
DJZ Prešov W. Hussell: Po krvní bratia · S
Bratislava ( 19.00)
Tre nč ín · Evanjelický kostol · o rganový kon·
CCI'l: M. Kovafík, C. Šk uta
16. m áj
SN D Bratis lava It Wagner: Tan nhäuscr ( 19.00)
ŠD Koš ice , Ružomberok M. Korínek: Ako išlo
vajec na vandrovku
ŠF Ko šice KHJ,.J azz-Whitncy + Run nels (U A)
ŠO Banská Bystrica G. Verdi : Aroldo ( 18.;0)
DJZ Prešov W. Russell: Pokrvní bratia · NS
Bratislava ( 18.30)
Bardejovské kúpele L. D. Astoria, D. Zsapková ·
J. Z apka (1 9.30)
17. má j
SND Bratislava G. Donizeui: Don Paquale
(19.00)
SF Bratislava A. Reicha, J. lbert, Ľ. Rajter, G.

Ligcti; ové slovenské kvimero (18.00)
Zvolen-zámok Dámsky komorn)rorchester, cl ir.
· E. Šárayová-Kováčová ( 18.00)
18. m áj
SND Bratislava Ch. Adam: Giselle ( 19.00)
SF Moyzesova sieň J. Leyel, J. Haydn, L. van
Beethoven; Salo novo kvarteto ( !9.30)
ŠD Košice, Bytča M. Kofínek: Ako išlo vajce na
vandrovku
ŠF Košice KHJ · G. Verdi: Rekviem; E. Filipová
(NSR), l. Kirilová, P. Dvorský, P. Mikuláš, SZMB,
dir. ·O. Lenárd
ŠO Banská Bystrica j . Strauss: CigánsJ..")' barón
( 11.00)
.
Hlohovec Em. div. lludba v našej rodine· rod.
Malachovská ( 18.30)
19. máj
SND Bra tislava R. Wagner: Tannhäuser ( 19.00)
SF Bratislava A. Schn iu ke, M. Havel; D. Geringas
·v i ol ončel o, dir. · M. Caridis ( 19.30)
ŠO Banská Bystrica J. Strauss: Cigánsky barón
( 11.00)
ŠKO Žilina Orchestrálno-jazzový koncert J. C.
Whi tney, B. Runncls, J. Kalasz, M. Patrman
( 19.00)
Do ln ý Kubín, R. K. ko stol J. V. Michalko - or·
gan, L. Strešnák · trubka (19.00)
Lu čenec, Kalv. kosto l Manželia Zsapkovci
(16.30)
20. m áj
SND Bratislava Snehulienka a sedem preteká·
rov ( 17.00)
SF Bratislava Progra ni ako 19. 5.
ŠD Košice S. Prokofiev: Snehulienka ( l 0.00)
21. m á j
SND Bratislava G. Puccini: Maciame Buucrny
22. máj
ŠD Košice ,l. Bod nár: Netreba toľko slov
DJZ Prešov W. Russell: Pokrvní bratia
23. m áj
SND Bratislava G. Verdi: Maškarný bál ( 19.00)
SF Bratislav a Záhrebskí sólisti (Chorvátsko)
(19.30)
ŠF Košice KHJ Musica Bohcmica (Č. R.) um.
ved.j. Krček
DJZ Prešov W. Russell: Pokrvní bratia ( l 0.00)
24. m áj
SND Bra tislava balet · h osťovan i e z Anglicka
( 19.00)
SF Brat islava W. Jcths, C. M. von Weber, G.
Mahler; Het orkest (Holandsko) dir. Vadu lsky
( 19.)0)
2S. m áj
SN D Bratislav a balet · h osťovan i e z Anglicka
( 19.00)
SF Bratislava Symf. orch. Gu nma Qap.) A.
Urushihara · husle, cl ir.· K. Takaseki ( 19.30)
Moyzcsova s i eň SF L. van Beethoven, O.
oMakov i č; Moyzesovo kvarteto, D. Rusó ( 19.30)
ŠO Bans ká Bystrica
Bohema club ové tváre na pódiu ( 17.00)
DJZ Prešov Od Offen bacha k muzikálu (19.00)

Paríž tlieskal košickej opere
In te nd ant parížskej o pery d e Massy, pán
G. Chevalie r p rejavil záujem o košic kí• inscenáciu Verdi ho opery abucco. A tak začali
d lhodo bé prípravy na d ve parížske pred stave ni a, aby sa napokon vyše J 50-čl e nn ý o per·
ný súbor zač i at kom marca vyd al západným
s merom. O pera théatre de Massy sa nachá·
d za na juh u Paríža, v štv rtej o kružnej zóne.
Moderná budova divad la na p rvý po hľad žiari novoto u, jej hlavn ým i stavebnými prvkam i
sít železo, betó n a sklo. Interiér b udovy vo
svoj ich p riestoroch u krýva popri divadelne j
sá le s kapac itou 8 00 sed adiel aj knižnic u a tri
kinosály. Samo tná d ivade lná sál:1 je perfe kt·
ne akusticky riešená, s o rchestrálno u jamo u
na hyd raulický poho n a osve tľovaco u kabí·
no u, pripo mínaj(tcou skô r pilotnú kabínu.
Pred stave nie Nab ucca bolo vyp red ané ( p re
za ujíma vosť cena vstupe nJ..")' sa po hybovala
o d 17 5 do 200 frankov), simultálne sa p remie tali titu iJ..")' vo francúzsko m jazyku. Ku
košickým sólistom -Jura jo vi šom o rjaimu,
Vie re H ron ske j, Ole go vi Korotkovovi,
Júliu so v i Regecovi a Eve Šm álikovej sa
p ripoj il stály hosť Šimon š omorjai zo S D,

Eva Dčpoltová, só listka SND v Prahe a' só·
lista ND v Brne'Richard Haa n . Na predsta·
ven í bo la príto mná aj kul tú rna radkyňa náš·
ho ve ľvyslanec tva Dr. Michaela Ju r kovs ká a
zás t u p ky ň a Slove nskej rep ubliky pri UNESCO Dr. Viera Po l a k ov i čová . Už po prvých
ári ách a ansám lo ch zaznel mo hu tný potlesk.
Nasled ujúci d e ň sa atmosféra na predstavení
zopakovala.
Po nuka rheátre d e Massy je vel' mi rôznorodá, čo d o žánrov i ansámblov. V divadle sa
p reze ntuj(• ve ľk é javiskové formy d ramatické, hudo bné i ko ncertné, vel'kej ob ľ u b e sa
teší tan ečn é ume nie a obraz dotvára umenie
varietné. Krátko pred K oš i čan mi tu vystúpil
so svojím p rogramo m Gilbert Bécaud , krátko po nic h ansámbl z Viedne s val číkmi
Straussa, Lan nera, Sc huberta. Veľký priestor
dostáva tzv. kinoopera a ro, samozrejme, pre
širo kú ve rej nos ť. j e poteši tel' né, že vedenie
ŠD na základe úspešnej prezentácie dostalo
od parížskej o pery ponuky na ďalši u spolu·
p rácu.
RENÁTA ČUPKOVÁ
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Ulica: ................................................................... Miesto: .........................................................................

m á ja

1994.
Slobodný m pos kytuje m e ubytovanie. Cestovné hradíme le n prijatým
uchádzačom. Uchádzači budú na
konkurz pozva n í písomne .

PSČ:

Dítum: ................................................. .
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