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Opera sessi(Jn
Naše médiá kvária rôzne problémy už
pomaly celé "porevolučné" roky. SoltJa
vz nikne jedna mda, príde druhá. Porad·
coviet sa striedajú aká na hokejovej /'restne)
lavičke et stále niečo nejimguje. Nedávno
som dostal pozvan ie na Jlačo11ú konferen·
eiu do akciovej spoločnost i ARTJEPU o St tt·
pave. Téma bola lákavá: film Opera
session, dostal v)Íz namné medz inárodné
ocenenie v Montreali. Kec('že Ú r1ás je o tom·
to diele ticho, tak llačovka.za horúca bola
11anctjv)Íš aktuálna.
O čo vlastne ide. V čase št udoua Ilia ope1:y
j Offenbetcftet J-/offmamwve poviedky v
OjJere SND, nakrútil rež isér Vladimír /Jalca
zaujímau)Í film o režisérskej práci jozefa
Bednát·fka. Film zacl~ytáua jednottiué ela·
P.Y jeho rež isérskej práce a z asväcuje diuáka do tajoo tJZniknjcwiskooélio diela plné·
ho fantázie a krásnych melódií. Pmuda,
opera je už pomerne dávno na repertoári,
ba dokonca sa uel'mi málo hrá, 110 film sme
ešte n.eoideli, hoci už t'lcmí získal Čestné
uz nanie na fesliflale Zlatá Praha a z akúpila ho Česká teleuízia a postupuje do sueta.
Film uznikol 11 tuoriuej dielni Gabriely ·
Vyskočilovej, skúsenej teleoíz nej dmmatm··
gičky a práve tento, az da jej nctjtíspešnejší
titul nenašiel ll domácom teleoíz nom "tuo·
riuom " prostredí podmienky na realizáciu.
Našťastie film realiz ovala akciová spolo č·
nosť AltfTI.W ll spolujJníci s operou SND a s
finančným prispe11ím fondu Pro Slovakia.
Film bol vla ni úspešne predveder~JÍ aj rta
svetovej prehliadke hudobných filmou
Opem screening u Paríž i.
j!už, prečo to pripomfrtam. Nazdávam
sfl, ž e sme v situácií, aby sme si začali isté
veci, hoc samoz rejmé, opäť pl'ipomínať. Na
ponuku uuiesť tento film u našej teleuízií jej
býva/JÍ riaditel' reagoval stanoviskom, aby
si AR'fTfP odkúpil vysielací čas. Terajší ria·
ditel; ktotý je profík aj od filmu, k tom u zase potrebuje poradcu (však je to vtipné et
bystré?). Zato vedenie teleuízie má čas a
schopnosti s imaginárnou podpriemernou
verejnosťou diskutoval' o obt'tíbenostt et neobl'úbenosli Markoviča a inJích. "dráž di·
v)Íclt " titulov, a potom im v televfzii z ase
roz dáme ceny. To sme celí riiJI! Vlastne kto
je na vine? Štát? Asi nie! Nekompetencíe len
tak kuitntí a s mocou prichtídza mozgou)Í
rítlm. Kde stí tie časy, ked' na uvedenie programu do vysielania bol kompetentný · a
zodpouednJí! · dramaltU~f.i, redakt01; šéfre·
daktor! Dnes stí 11a to potreb nf poradcovia,
ktorí nemajú ž iadnu zodj;o uednosť. Ako
poradia, to je jedno. Zodpouedn.ý je iba štet·
tuttímy funkcionár! A tak sa nlf z dá, že
kauzy m zhlasu, televíz ie, nehovoriac o
OPUS-e, nie sú le11 záležitosťou štátu, jeho
ekonomiky, ale aj /'udí, ktorí tam pmcujrí a
nás všetk)ích, ktor[ do toho hovorime. A najmä našej deravej legislatívy, ktorá nám
umožň.uje priz eral' sa tejto hre " ide pešek
dokola ·; ako sa podávajú štct{ety l'ahostajnosti, ako set márnia talenty, ako kvitne do·
b1ý biznis a Hri sa g:ýč. Ved' nie je to pru)Íkrát, čo uajjJrfJ svetuz11al naše talenty a až
potom my. Najmä v hudobnej oblasti by
sme mohli uviesť z opárpríkladou.
A tak hlatmé je, že tJ ka11adskom
Montreali na marcovom festivale obdržal
Balcov film Opera session hlavnú cenu v sú·
ťaži filmov o umení v kategórii 11az vanej
Križovatky tvorby, spomedzi JB filmov z ce·
tého sveta. Dôležité je, že ho videli nielen
odborníci, ale aj diuáci počeiii)Íclt mon·
trealsk)Ích kín a že ho postuplie budrí vidieť
mož no na celom svete. Vec/' križ ovatky tvor·
by sú 11aozaj neuyspytatid'né a my :z tej
ltlav'riej križouatky ešte sttíle nevieme 11ájsl'
hlavnú cestu... Bednárik ju pre seba našiel
už dávno.
MARIÁN}URfK

Štátny komorný orchester Žilina n ájde na festivalovom pódiu vždy dostatočný priestor na uplatneni e. Na sn ímke Ľ. Bechného, s diri·
gen tom Petrom Ferancom a huslistom Davidom Friihwirthom z Rakúska.

ŽILINSKÉ POOBZRETIE
Je pravdepodobné, že Európsky festival koncertného umenia, ktorý vzišiel
z liahne stredoeurópskych kultúrnych iniciatív, zostane pre žilinu aj per·
spektívne vrcholom hudobného života. Ak tomu tak ešte celkom nie je, a to si
povedzme bez zastierania očí, treba inšpiráciu povýšiť na konkrétny tvorivý
počin, ktorý bude mať jasnú koncepciu, charakter a poslanie.
Pri tomto poobzrctí sa za posledn)'m žil in·
sk)'m festivalom núkajú sa do pera viaceré
úvahy. Zostaňme však pri zemi a začnime
tam , kde vlastne začína všetko· od materiál·
nej základ ne. Je dobre, že te nto festival inici uje a organizuje Spolok koncc nných umel·
cov pri Sil ú. ) c pochopitcl'né, že mu venuje
náležitú pozornosť ministerstvo kultúry a že
rozhodujúcim spo l uu sporiadatcľom je do·
máci Štátny komorný orchester so svojo~•
príjemnou a í1tulno u koncertnou sid'iou. Ak
mám ale vziať do úvahy sú č as n é ekonomické
a legislatívne tendencie, čoraz viac vystupu·
je do popredia takéhoto pod ujatia samotné
mesto, kroré by si malo osvojiť doteraz polo·
žené základy a pova žovať ten to festival za
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...aká škod a, že .k laviri sta takého formátu
ako Mikuláš Škuta musí svoj zrelý talent
dokazovať v kontexte nastupujúcich a zač ínajúcich interpretov...

svoju kultúrnu a reprezenta čnú zálež i tosť.
Žilina je významné hospodárske a kul túrno·
s po l o če nské centrum. Je to tiež nádhern ý tu·
ristický región. Domnievam sa, '/,c pri väčšej
zai nteresovanosti mesta by te nto festival ne·
musel byť od kázaný iba na zdroj e zo štátnej
pokladnice a n ávštevnosť nieko l'kých Bratí·
slavča n ov, študentov a stálych návštevníkov
koncenov. Minimálna ú ča s ť na šp i č kových
koncertoch je stále otázkou aj pre organizá·
torov festivalu, aby sa sk utoč n e vecne za mys·
leli nad jeho koncepciou a dramaturgiou.
Aby sme si rozumeli , nejde ru o kritiku fcsti·
valu, ale skôr o vysloveni e želan ia, aby sa do·
brý úmysel naplnil bezozbyrku. Teda, aby
prívlastok "stredoeu rópsky" nefiguroval iba
v názve, ale aby festiva l prek ročil svoj rcgio·
nálny rubi kon :1 stal sa aj súčasťou európskej
hudobnej kultúry.
Žilinský festival vyu žili opäť kritici a publi·
· cisti na svoje pracovné stretnutie. ! loci v
menšom počte ako vlani, hoci nie v najidcál·
ncjšej p racovnej a kolegiálnej atmosfére, aj
tak splni lo toto stretnu tie podľa môjho názo·
ru svoj význam. Vcd' napokon práca hudob·
ného kritika nic je v p odstate žiadna idy la.
Rozdielnosť názorov' je vždy užito č n á. Ak
sme sa vlani pokúsili pomenovať aktuálne
problémy hudobnej kritiky a publicistiky,
po roku konštatujeme, že sa nezmeni li, že
pretrvávajú práve tieto, že postavenie kritiky
a kritikov v našom "hu dobníckom spoločen·
stvc" sa nijako nezmenilo, že pre mnohých
sme lll na obtiaž, aby sme poslúžili a nie slú·
žili idei, v mene ktorej sól istick-y vystupuje·
mc. Ak sme sa vlani rozišli s nie celkom jed·
notným postojom k "vystú peniu z tici'ia",:
.tento rok to bo.lo už jednoz na č nej šie ko nšta·
tovan ie, ked' všetci prítomní sa jedno1i1ysc·
ľne zhodli, že konštituovanie K lubu hudob·
ných kritikov a publicistov na báze Slo·
vcnskej muzikologickej asoc iácie nie je po·

kusom o frakciu, ale o legalizovanie činnos ti,
ktorá je v súlade so Stanovami SHÚ i SMA.
Väčš ina z nás, ktorí sa systematicky venuje·
me kritickej a publicistickej či nnosti , pociťu·
j eme p otrebu záujmového združenia na profesijnom, záujmovom, event. ge n erač n om
pr incípe. Vidíme v tom h lavný predpoklad
cľa l ši eho stupňa profesionalizácie našej č in·
nosti a legalizovanie jej nezávislosti v duchu
všetkých demokratických zásad, podporuj ú·
cich slobodu mysleni a, názoru a slova. V
tomto prípade vyjad renie uznaní vo forme
cien, č i diplomov dostáva aj inú spoločenskú
i umeleckú vážnosť. Sú časne predpokladám,
že to bude aj mobil i začný faktor pre hod notenie tvorby, interpretácie, vedeckej, či !ite·
rárnej č i nnosti v plnej šírke.
Žili nský festival priniesol mnohé cenné
podnety pre ďa l šie úvahy o smerovaní pod u·
jatia. Dúfajme, že bud úc nosť bude prajnej šia
aj pre atmosféru a že ko n ečne aj Zilinča n i a
budú v čase festivalu ved i eť, že v ich meste sa
čosi deje.

MARIÁN J URÍK

Repríza umeleck ého zážitku · ho landsk ý
klav irista Frank van de Laar , jeden z drži·
teľ ov minuloročnej Ceny kritiky, vystíapil
na 4. roč níku festivalu.
Sním ky M.Jurík
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Ad: Naučme sa hudbu chápať

Barok mimo skleníka

Nctušiac, že moja rece nzia konce rtné ho
uvedenia Purcellovej opery Dido a Acncas
(HŽ č. 7) sa dostane do pozície alternatívneho pohľadu na té mu barokovej vokálnej interpretácie, nekoncipoval som - na rozd ie l
od Vladimíra Rusóa - pôvodný text primárne
k tomuto c i eľu . Problém sa však otvoril a rád
k ne mu dopoviem , čo som vzhľadom na prirodzené priestorové limity v prvom čl ánku
nepublikoval.
Ako s pievať barokový part - ale tiež bel
canto, verizmus, Wagnera, modernu - to sú
akademic ké otázk)', ktoré neriešime po prvý,
an i poslednýkrát. Názory na ne sa vo svete i v
odborných médiách niekedy až diametrálne
odlišujú a jednoznačnú odpoveď ne prinášajú. J e to pro blematika, ktorú sa síce môžeme pokúsiť verbali zovať, v rovine praktickej,
estetickej a vokálno-technickej je však mimo
prísnych šabló n.
Keďže pán Rusó vyslovi l svoj názor kategoricky- a vôbec mu neupie ram právo naň 
dovolím si s ním , i v mene zástancov alternatívneho mysle nia, po l em izovať. V recenzii
au č me sa hudbu ch á pať na mode lovej kreácii M. Koženej v titulnej ú lo he pozdvihuje
princíp rovného, ncvibrujúceho tó nu na estetický a vokálno-techn ický ideál pre barokoví! hudbu. Poltiaľ by som mal istotu, že
pod pojmom "permanentne vibrujúci hlas"
má autor na mysli vibrato·ako istý technický
defekt, ncsváril by som sa a súhlasil by som,
. že takýto hlas . nie je schopný interpretovať
barokovú hudbu". Dodávam , že nic len barokovú. Kecľže V. Rusó pripisuje "obrovské vibralo" a . trilo k na každom tóne" aj inte rp~et
ke čarodejn ice (D. Šlepkovská), prvá striga
( L:. Vargicová) pod ľ a neho spieva s . ve ľký m
vibratom až tremolom" a Oelinde (K. Zajíč
ková) " pr i veľké vibrato úplne zne možiíovalo
intonač nú kontrolu" - svoj názor tým spriehľadnil a vyprovokoval ma k polemike.
Na príklade obsadenia titulnej ženskej postavy v Purcellovcj opere Dido a Ae neas v
ni ekoľkých gramokompletoch by som rád p.
Rusóovi demonštroval, že pre barokovú partiu sú kompetentné i tie operné speváčky ,

ktoré na svetových scénach interpre tu jú
Mozarta, Rossiniho, It Straussa, ;íno i ve rizmus a Wagnera. Nádejam sa, že mená ako J.
Norman (dirigent R."·Leppard, firma Phil ips),
A. S. von Ouer (T. Pinnock, Deutsche
Grammophon), T. Troyanos (Ch. Mackerras,
firma duo) č i A. Murray ( . llarno ncou rt,
Teldec) pou če n ému posluch áčovi osvetlia
podstatu problému. Ide o hlasy ve ľké, e motívne zafarbené, vo ľn e vibrujúce, s veľkým
dynamickým rozpiitím, technicky opreté o
dych a využívajúce všetky rezonanč né_ priestory. Samozrejme, dokážu pri spôsobiť svoj
prednes požiadavkám daného slo hu. echccm tým poprieť ani V. Rusóom favorizovaný puristický prístup k baroku- má právo na
život rovnako ako prístup moderný - nazdávam sa však, že dnes je treba asketic kej , sterilnej a skleníkovej interpretác ii postavil' alternatívu . V plnokrvnom, šťavnatom , ti m brovo sýtom napliíaní vokálnych partov, pri bezpodmi enečne nutnom dodržiava ní všetkého, čo je v partit(Jrc napísané.
Ozdobný spev je rovnako n á roč n ý pre baro k ako i predverdiovské bel canto ( neč ud o,
že doménou fenom e nálnej M. llornovej je súčasne ll iinde l i Rossi ni) a vôbec nic je prekážkou, či dokonca .znetvorením" barokovej
hudby, ak ju prednáša vof' ne, fyzio logicky vibrujúc i hl as. Isteže, mohol by som polemizovat', č iM. Kožená vlastní soprán (V. Rusó), alebo mezzosoprán, č i sólisti zo zboru boli na
mieste ( podf'a miía nie), s tým, že koru novác ia Poppey v S D má "často rúcho verizmu"...
Azda dosť slov. S kutočn e, nau č me sa hudbu chápať. V jej pestrosti i mn oho rak o~ti ,
rozlišujme princíp technický od estetické ho,
bucl'me tolerantní k inter pretač n ým trcdnom doby.
PAVEL UNGER
P. S. Téma int e rpretácie barokovej hudby
zazne la tiež na matiné Pe tra Mikuláša ( 17.
apríla t. r. v Opere S D). Renomovaný operný a koncertn)• umelec sa okrem iného vyznal zo sympatia k . moderné mu" spôsobu barokovej interpre tácie, s ktorým sa stretol napr. u 1-1. Rillinga č i P. Schreicra.

Zamyslenie nad prehliadkou

MLÁDE·ž SPIEVA '94
Pom eriavať jednotlivé festiva ly amaté rskeho zborového spevu je obtiažne z viacerých
dôvodov. Donedávna sme ich mohli rozd e li ť
do dvoch, v základn ých charakteristikách i
funkciách odlišných skupin. Regionálne festivaly (Festival zborového spevu V. F. Bystrého,
Trnavské zborové dni, Vranovské zborové
slávnosti, Zemplínske zbo rové slávnosti,
Adamcove zborové dni, Prievidza spieva)
chceli pôvodne demon š trovať vysokú úroveii
zborového spievania domácich zborov, no
dnes sú naj častejším miestom konfrontácie
so zahrani čn ými zborm i. Výrazne exponovanou je u nich aj spo ločenská stránka podujatia. Tá niekedy trocha prekrýva ešte stránku
umeleckú (čo sa týka nielen domácich, ale aj
zahraničn ých zborov), no najvýraznejším
mankom je zatiaľ zložka dramaturgickej výstavby tak podujatí ako celku, ako aj jed notlivých ko ncertov. Jed nollivé festivaly zápasia s
týmitO problémami raz s väčším, raz s menším úspechom. Na dru hom póle amatérske ho
zborového spievania stáli súťaže č i súťažné
prehliadky o rganizované štátno u osvetou
(Osvetový ústav, dnes Národné osvetové
centrum), ktoré vždy akcentovali umeleckú a
metodickú stránku podujatí. Aj tieto prehliadky však zaznamenávaj(! urč itý' posun, daný
jednak zanikaním viacstupiiového systému
výberu na celoštátne prehliadky (aj na tohoročnú Mládež spieva sa vyberalo zo zvu kových záznam ov), jednak oslabovaním s úťaži 
vých prvkov podujatí. To h oročná mláežnícka
prehliadka Mládež spieva '94 (v Turč.
Tepliciach a Martine 6.-8. 5. 1994) po dlhom
čase narušila ustálené tzv. pásmové hodnotenie zborov, ba n eurčo va l a ani poradie. Jednotlivé zbo ry boli len na návrh odbornej poroty (vedenej dr. S. Klimom) oceňovan é za určité parametre svojich výkonov. Tak napr.
zbor mad:a rs ké ho gymnázia z Košíc bol
ocenený za interpretáciu skladieb Giardiniho, Kodalya a Góreckeho, prešovský Gaudeamus za dramawrgiu a výborný Úsmev z
Prievidze za dokonalé ko mplexné umelecké
stvárnenie programu. ázory na problé my č i
túto a p<idobné prehliad ky koncipovať ako
súťažľ1 é č i n esúťažné, sa rôzriia tak medzi odborníkmi ako ·aj samotn}•mi amaté rmi. Medzi
týmito síce prevlád:] túžba po u voľncnejšam

priebehu podujatí, bez nervákov a zbytoč n é
ho napiitia, na strane druhej dlhoroč n é návyky zo s(J ťaží, vzájom ného porovnávania, vrátane fungovania prestížnych mechanizq.w v, nezmiznú zo di1a na deň. Stúpenci súťaženia
upozorňujú na nebezpečens tvo, v akom sa
ocitn(l naše zbory ( po strate tohto návyku) na
s úťaž iach v zahrani čí. Osobne sa domnievam,
že problém leží kdesi inde, totižto bez ohľadu
na to, č i budeme doma ďal ej sllťaži ť alebo nic,
mnohé naše zbor)' sa stali vo svojo m okolí, ale
aj v celoslovenských reláciách pojmam i a len
ú časť na n áročných zahrani č ných súťaž iac h
môže byť pre ne korektívom, ktorý im napovie, č i je ich sebavedomie oprávne ným alebo
predčas ným sebauspokojením. Ak aj teda nebudeme doma sllťažiť, musíme nájsť model
konfro ntácie názo ru amatérskeho dirigenta s
odborníkom-profesionálom, model , ktor}• by v
amatérskom hnutí fungoval "bezbolestne", ale
ktorý by pomáhal jeho rastu.
Ešte pár slov k dramaturgii. Zbory (a platí
,to aj pre mládežnícke v Turč. Tepliciach) si
trllfajú na čo raz n ároč n ejšie skladby (najrukolapnejším príkladom je trnavská Cantica s
Hrušovského cyklom Praeludium-Ludus-Postludium ocenená v Teplic iach cenou Slf F), teraz si však musia vytvoriť dostatočný priestor,
aby všetky (vráta ne n ajnáročnejších) dokonale zvládli. Dramaturgická progresívnosť je významným faktorom komplexného hodnotenia, ale až po interpretačn om majstrovstve.
Väčši e problé my majú tiež zbory s výstavbou
svojho koncertného programu, do ktorého
( najmä na regio n;ílnych festivaloch) akoby
chceli vte nať všetko, čo vedia a chcú ukázať.
Tu by možno mo hla " za úrad ovať" aj dramaturgická rada príslušného podujatia a dirigentov
správne u s merniť. Národné osvetové centrum v poslednom čase zača lo pri rôznych festivaloch o rganizovať rôzne semináre, najmii
však dramaturgické. V praxi sa však zatial" ich
výchovný
do pad
neve ľmi
prejavuje.
Amaté rske zborové hnutie má svoju knísnu
minu l osť, pro tireč i vú , no v mno hom aj podnetnú príto mnosť a zatiaľ neznámu budúcn osť. Ak nám na nej zále7.í, musíme hl"a da ť stále navé a adekvátnejšie riešenia na pomoc tonľuto hnutiu.
VlADIMÍR BLAHO

Okrem už tradičných letných stretnutí gitaristov a organistov na bratislavských Dňoch
gitarovej a organovej hudby sa v posledných štyroch rokoch na prahu leta v Bratislave
stretávajú umelci, pedagógovia a študenti, ktorých domé nou je akordeón. Vďaka iniciatíve bratislavského konzervatória, kde pôsobí Metodické centrum pre akordeón, sa začali
organizovať majstrovské interpretačné kur-zy, z ktorých sa vyvinul akordeónový festival.
V tomto roku, práve v týchto dňoch sa koná jeho druhý ročník. Odborným a umeleckým
garantom podujatia je profesor bratislavského konzervatória TIBOR RÁCZ. Požiadali sme
ho preto o niekoľko základných Informácií o festivale. Najprv snáď, s ktorými osobnosťa
mi akordeónovej hry sa účastníci festivalu i majstrovských kurzov stretnú...
- V posledných ~tyroch rokoch, od založenia
Metodického centra, sa na pôde konzervatória
vystriedalo niekol'ko vynikajúcich osobností európskej akordconistiky z Nťm ecka, Rakúska,
Dánska, Chorvátska, Pofska, Ruska, Mad'arska a
Fínska. Tohto roku prijali naše pozvanie hudobny sk la da teľ a vedúci katedry kompozície na Hudobnej akadémii v BerlíneJiirgen Ganzer v akordeónovom duu s lkrnhardom Salewskim, svetoznámy fínsky akordconista - to ho čas u profesor na
Konzervatóriu v Klagenfurte Mika Väyryncn, z
Akadémie r:. Chopina vo Waršave Zbygniew
Kožiik so svojou manželkou, hudobnou skladateľkou a klaviristkou a Max Schurer s manželkou,
ktorí s p ol očne vedu súkromnú hudobní! školu v
Nemecku. Medzi sólistami je významná prcclstavitcl'ka rakúskeho hudobného života llcrm i
Kaleta a flau tistka Brigittc Bôck. Rád by som pripomenul, že feMival sa koná v spolupráci s
Umeleckou agentí1rou S, Mestským kultúrnym
strediskom a kultúrnymi strediskami vervyslanectiev Macľarskej , českej, J>ofskej a Rakúskej republiky.
u Aké možnosti čakaj ú na samotných frekventantov majstrovských kurzov?
-V prvom rade dostal i príl ežiwsť pred s tav iť sa
v 13ratislavc a vo Viedni čerství laureáti medzi národných ~(Jťaží a talentovaní mladí interpret i so
samostatným sólovým recitálom, adepti mali
m ožn o~ť naštudovať si aj orchestrálne ~k ladby
pre akordeón V3clava Trojana a jaromíra Bažanta, ktoré predvedu v r:ímci prehliadky mladých
sólistov. Tri najlepšie výkony oceníme možnosťou vystú pi ť v Koncerte O dur pre akordeón a orchester Ladislava Kupkoviča pod tak10vkou autora v rámci osl{lv 75. vý roči a založenia Konzervatória v Bratislave v novembri t. r.
l Nedávno sa vaša žiačka, poslucháčka
bratislavského konzervatória Andrea Kato nová vrátila z interpretačnej súťaže v dán-

skoro Odense, kde získala 1. cenu v kategórii do ose mnásť rokov. Na tej istej súťaži sa
v skupine dospelých na 3. mieste umiestnil
ďalší slovenský akordeonista, Peter Katfna,
poslucháč VŠMU ( peci. I.:. Žovic). Nic je to
pritom prvé ocenenie našich akordeonlstov, ba niekedy mám dojem, že najviac
cien z interpretač ných súťaží prinášajú práve akordeonisti. Aká je však ú roveň týchto
s úťaží, možno ich nejako kategorizovať,
prípadne porovnať s renomova nými súťa
žami pre iné nástroje?
- Dlhoročnou snahou akordeonisrov v celej
Európe bolo dostať sa z určitej izolácie, ku ktorej
veľkou mierou prispelo práve aj množstvo interpretač n ých sú ťaží. Až v posledných rokoch sa clo
porôt týchto sút'aží, najmä tam, kde sú organizované oficiálnymi štátnymi umeleckými inštitúciami, alebo priamo ministerstvami kultúry, dostávajú skladatelia, hudobní kritici, alebo poprední
umelci z iných nástrojových odborov. Tak tomu
bolo aj na spomína.nej s(aťa ž i v Dánsku, kde porote predsedal umelecký vedúci svetoznámeho miJ{Inskeho komorného orchestra Santa Angelica
prof. Egidio Poloni a v porote bol o. i. aj hudobný
skladateľ a rektor lludob11ej akadémie v Ondense Sven Erik Werner. Výsledky takýchto sl! ťaží zaväzujú a sí1 dobrým fundamentom pre prácu v
oblasti interpretačn ého umenia ponímaného
ako celok, ktoré sa nedelí na izolované nástrojové odbory. My sa preto snažíme vyhý ba ť komerč
ným súťaž ia m , poz na če ným obchodnými záujmami alebo reklamnými cicľami súkromných podnikateľov v oblasti nástrojárskej, vydavateľskej
alebo h udobno-propagačnej, ktoré sa spravidla
odohrávajú až v 30-35 kategóriách a to v priebehu jedného či dvoch dní, a na ktoré dokonca
usporiadatelia v snahe vyčísliť čo najväčší počet
ú čas tníkov, ochotne posielajú pozvania na účasť
zdarma. Spracovala: MARTINA HANZELOVÁ

OPERA SND NAĎALEJ SO SPONZORMI
Pozvanie na stretnutie novinárov s
sponzorov Ol>ery Slovenského n árodn ého divadla prezrádzal o, o
čom sa asi bude hovoriť. Na programe
bolo predovš etkým bilancovanie sponzorskej č innosti.
Hlavným sponzorom nášho prvého
operného domu je Jacobs Suchard Figaro. Začať však treba pri spoločnosti
Philip Morris, ktorá je najväčšou spoloč
nosťou na svete vo výrobe spotrebných
tovarov. KraftJacobs Su chard (tak znie v
súčasnosti oficiálny n ázov) je jej členorn
a jedným z hlavných producentov kávy,
cukroviniek a syra v Európe - a Jacobs
Suchard Figaro so sídlom v Bratislave je
člen skupiny.
Na spomínanom stretnutí prvú "poklonu" dostala naša opera od riaditeľa
Jacobs Suchard Figaro inž. Štefana Minár !ka, ktorý veľmi pozitívne hodnotil
partnerskú zmluvu a fakt, že spoločnosť
podporuje jednu z najvýznamnejších
kultúrnych ustanovizní na Slovensku.
Podobná pochvala odznela v príhovore
pána Fabia Sorgesu (manager pre styk s
verejnosťou a vonkajšie vzťahy) z Zurichu (tam sídli Kraft Jacobs Suchard).
Potvrdil vysokú umeleckú úroveň opern ých predstaven í v našej prvej opere.
predstaviteľmi

Spoločnosť Philip Morris m á vypracovanú veľkorysú koncepciu kultúrnej politi-

ky a konzultuje s vlastným špičkovým tímom odb o rnikov v o blasti kultúry, kým
sa rozhodne niekoho sponzorovať. Je
pre nás lichotivé, že upriamila svoju pozo rnosť n a operu SN D, že ju úroveií tohto domu presvedčila.
Umelecký šéf opery Juraj Hrubant
konštatoval, že po prvom partnerskom
roku obe strany vyslovili dobrú vôľu pokračovať .• So'm nesmie rne potcšený, že
sa tak stalo- znlluva sa bude opa kovať aj
na sezónu 1994-95... " H ovorilo sa aj o fi lozofii sponzorstva: V divadle nie sú nijaké reklamy, iba v programe si n ávštevníci môžu prečítať čo-to o sponzorovi.
Zámerom spol oč n osti je predovšetkým
naďalej udržať prijateľnú hladinu vstupeniek pre domácich návštevnikov. Pritom toto partne rstvo operu k ni čomu
nezaväzuje, dramaturgia, ume lecké zámery opery sú len a le n v jej rukách.
Bodkou za podpísanou zmluvou na ďalší
rok, presnejšie, sezónu 1994-95, medzi
operou SND a spoločnosťou J acobs Suchard Figaro bolo s lávnostn é p r edstavenie opery Hoffmannove poviedky 11.
mája 1994.
N.L.

lvzNIKOL KLUB PRIATEEOV SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE!
3. mája 1994 sa v Slovenskej filharmónii v Bratislave uskutočnila hojne navštívená zakladajúca schôdza Klubu priatefov Slovenskej filharmónie. Jej ciefomje bUžší kontakt s tvorcami a interpretmi vážnej hudby. Klub chce umožniť svojim t:lenom nazrieť za kuUsy príprav
koncertov, organizovať stretnutia s hosťujúcim l domácimi a zahranii:nými dl.rigentaml, vokálnymi a inštrumentálnymi sólistami, besedovať so skladatefmi o premiérovaných skladbách, diskutovať s hudobnými historikmi a publicistami, organizovať zájazdy na miesta významné z hľadiska hudobnej histórie a súčasnosti. Účastníci schôdze svojimi návrhmi a postrehmi presvedčUI, fc sa stretli fudla podobných kultúrnych záujmov, ktorým záleží na šírení ozajstných duchovných hodnôL Predsedom výboru, ktorý bude samosprávne riadiť
činnosť klubu sa staJ biofyzik RNDr. Vavrinec Szathmáry, CSc.
P. F.

VÍŤAZSTVO V POES KU
Peter Remeník, mladý študent hry na gitare na Konzervatóriu v žUine z triedy profesora
Jána Labanta, zvíťazU ua Medzinárodnej gitarovej súťaži v ŽOrách (Poľsko). Výkony 19 gitaristov hodnotila odborná porota, v ktorej zasadlo 6 umelcov z Kanady, Fínska, Španielska a
Poľska. I. miesto a titul laureáta je už druhým tohoročný m Vtt'azstvom Petra Remení.ka: vo
februári1994 zvíťazil v Bratislave na Súťaži študentov slovenských konzervatórií v hre na
gitare v silne obsadenej l. kategórii. Obidve tieto prvenstvá, spolu s nadchádzajúcimi koncertami tc1hto mladého gitaristu zo ŽUlny s jeho pedagógom- profesorom Jánom Labancom
v Pofsku, dokumentujú vysokú úroveň vyučovania hry na gitare na Slovensku a sú pekným
darčekom k bhžiacej sa štvrťročnici vyučovania gitary oa Konzervatóriu v ŽUlne.
.
.
O. LEHOTSKÝ
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FESTIVAL

Fes-tivalová Žilin.a
Lýdia Dohnalová Marta Foldešová
Opäť nás, zasadená do kulís prebúdzajúcej sa pestrosti vľúdne privítala Žllina. Rok len tak prerfnkol a znovu sme sa stretli. V tom istom termí, ne, v tom istom meste a mieste, tí istí- známi neznámi..., sústrediac pozornosť na dianie v sídle žninského ŠKO, Dom umenia Fatra. Tento stánok kultúry už po štvrtýkrát hostil mladých, štartujúcich i sľubne sa rozbiehajúcich koncertných umelcov na výsostnom a už solídne etablovanom FESTIVALE STREDOEURÓPSKEHO KONCERTNÉHO UMENIA.
Tento raz nastupoval v menej okázalom habite - so skromnejšou pro. pagačnou výbavou, bez fanfár, bez promenádnych tónov na námestí,
bez plagátov a putačov. Škoda, aj ked sa ukázalo, že propagácia sa tento
raz uberala iným, neviditefnejším, viac "hlbinným" smerom- bolo to
ba~tefné na oveľa markantnejšom počte koncertných návštevníkov -v
porovnaní s minulosťou••• Vidno, že Žilinčania si festi~al pomaly a iste
osvojujú, privlastňujú sl ho ako skvelú kultúrnu a spoločenskú šancu. A
tojedobre.
Ked' už je reč o propagácii- zjavná bola toho roku aj absencia toho najvysvietenejšieho média, televízie. Nevedno prečo! Neverím, že by nápadití tvorcovia espritných minuloročných .r elácií stratili invenciu - tobôž
chuť - háčik zrejme tkv~e v iliom, hmatateľnejšom dôvode...? A tak nám
na dokumentáciu nejedného nezabudnuteľného umeleckého zážitku
ostali verné a osvedčené rozhlasové zdroje a - imúnny priestor vlastnébo pamäťového archívu•.•
Od 2S. do 30. apríla odznelo lO koncertov- všetko v bdelej réžii Spolku
koncertnýCh umelcov prl SHÚ, za podpory Ministerstva kultúry SR, a výdatnej spolupráce ŠKO Žilina, Hudobného fondu, Slovenského rozhlasu, Slovenskej hudobnej spoločnosti, Slovkoncertu - a iste aj ďalších
ochotných a obetavých nemenovaných nadšencov a prívržencov, konajúcich v·zákulisí diania. ( ...tu mi napríklad nedá nespomenúť brilantne pracujúci múzický pe~onál sympatického Noctuma baru...)
Svojich reprezentantov do Žiliny vyslalo Taliansko, Ceská republika,
Rumunsko, Maďarsko, Veľká Británia, Rakúsko, Slovinsko, Nemecko .a
Austrália, no a, samozrejme, Slovensko. Najskôr sme, práve v prípade
spomínanej Austrálie krútili hlavami nad "geografickou expanziou
strednej Európy", ale ako nás vedenie festivalu navigovalo, stredoeu1.;rópsky je epiteton pre dostredivé miesto diania festivalu, čo sa nevzťa
huje, netfJJUtuJe a neredukuje len na prislu~níkov tejto časti kontinentu.

ÚVOD A ZÁVER
zvyčajne,

ej festivalu bol, ako
zasadeD
ný do rámu slávnostných koncertov otváracie ho a
na ktorých ten·
záve reč ného,

tokrát dosť zásadným podielom participo·
valí mladí umelci. Najmä na tom prvom.
Pred žilinský ŠKO sa postavil dirige nt
Róbert Stankovský. Najskôr sprevádzal
dvoch sólistov, Taliana Enrica Pompiliho a
violončelistu Attilu Pásztora (na festivale ·
kuriózne - zastupoval Austráliu). Čajkov
ského Variácie na rokokoví• té mu de korujú
takmer každé podujatie podobného druhu.
Veľakrát sme ich poč uli v inkarnácií še·
dastých, monotó nnych sledov fráz, ale aj v
oživenom, presved čivom rúéhu. Pásztorov
výklad patrí rozhodne do tej druhej kategó·
rie. Vd'aka n ástoj č ivej dávke tale ntu, schopnosti uplatniť vlastný názor, neostal v závoze orchestrálneho tkaniva. Dokázal sa presadiť presvedč ivosťou a silou svojho umelec·
kého vedomia.
Hovorím o sprievodnej sekcii, ktorá vel'a·
krát pôsobí doslova ako stimulujúci prá·
mei1. Myslím, že v prípade tohto konce rtu
nesvie tilo šťastn é sve tlo danej konštelácii. V
oboch sprevádzaných tituloch bolo pre sóJi·
stu dosť náročné presadiť vlastnú ko ncepciu, prezentovať vlastný pohľad (zásluhou
"dravejšej" veheme ncie sa lepšie darilo
uplatňovať sa Pásztorovi), rezultát ostal
krotko a rozpač ito s t áť na hranici myšlie nkových súladov. Chýbal nerv porozume nia,
korešpondencia, súhlas, ktorý sa odohráva
vždy nie kde v nadzmyslových rovinách .
Škoda.
A Škoda, že som Sta nkovské ho kreáciu
Beethovenovej 4. symfó nie zachytila le n v
matnom odlesku, sprostredkovanom nie
práve povolano u sekundárno u reprodukciou. Vyjadriť sa k nie "živému" aute nticky
vnímané mu výkonu mi prichodí ako švin·
d eľ. Ako ne taktný a n ečestný p ostoj. Pardonnez-moL
Na závereč nom ko ncerte - priam galako ncerte - nastúpila v plnej paráde Capella
·Istropolitana plus Spevácky zbor mesta
Bratislavy (zbormajster L. Holásek) so
skvostným súhvezdím sólistov, Magdalénou Hajóssyovou, Martou Beňačko
vou, jozefom Kundlákom a Petrom
Mikulášom, pod spoľahlivým vedením šéf·
dirige nta . SF Ondreja Lenárda. V ich
triumfálnom akorde zaznelo Mozartovo

Requie m. Najskôr 'však chcem hovori ť o
kreácii, kto rú by te nto pompézny záve r ne·
mal zatieniť. Bol to sólistický príspevok slovinskej klaviristky Tatjany Ognjanovic v
Beethove novo m 4. klavírnom konce rte G
dur. Príspevok nie zanedbate l'ný, nie ľah o·
stajný, i keď nie - "ohromujúci". Ognjanovic
nevytesávala neohrozené súsošia fráz, nestavala v otázkach n{tstoj č ivé protiklady: jej
tvary Beethove novej hudby však zneli a plynuli p oddajne, kore ktne, nevyjadrovali hypo tézy, siahali po osved če n ýc h prameií.och,
uplatií.ujúc noblesu i muzikálne p oznanie.
Imponujúce bolo celkové zne nie, v súvislosti s· celou zvuč iacou orc hestrálnou partitúrou. Ondrej Le nárd dokáže i v tejto zóne
uplatniť svoju profesio nálnu tvár. Sprievod
preňho predstavuje ohnisko vzájomnej in-

šp irácic; nevstupuje do koncepcie sólistu,
aby ju otriasol v základoch, snaží sa po rozu·
mi cť každému ncrvu, každej artikulovanej
myšlie nke a zavŕšiť jej poi ntu. A napokon ·
Requiem. P rečo? ... rozumiem d ramalurgic·
kým magnetovým momentom- nedarilo sa
mi od ohnať dobiedzavé myšlienky: o sym·
bolikc, p odobensLvc, paralelách ... akokol'·
vek, znela hudba, kwrej sa treba bezozbytku o d dať· a interpretačn é súhvezdie zvýšilo
účin ky (dovol ím si vysl ov i ť výhradu k príliš
zvukovo intenzívne pôsobiacej zborovej
zložke). Publikum aplaudovalo, avízujúc v

I. I zakovič z MK SR slá vnostn ým p r íhovoro m otvoril 4. ročn ík festiva lu
dia ľke

sa črtaj úcu vidinu
festivalového roč n ík a .

ďalšieho

svojho

KLAVIRISTI
Tohto roku sa ich akousi zhodou okolnosLí, opro ti minulým ročn í k o m , zišlo neúrekom. Sedem sólistov, dvaja v pozícii sprievodu. Vlastne len dva koncerty z celkové ho
p oč tu ( l O) sa zaobišli bez vábnych zvukov
toh lo klasika nástrojov. Ozaj skvelý priestor
na konfrontáciu, poučeni e, inšpiráciu.
Najskôr k zahranič n ým: Taliansko zaslup oval dobre známy, po tretíkrát na žilinskom festivale (na l. a 2.) účinkujúci , miláčik tamojšieho publi ka, pianistický "mág"
En rico Pom p ili. Teraz sa prihlásil, súc sólistom v Koncerte G dur KV 453 W. A.
Mozarta. O päť Pompili nesklamal, n ezaprel
svoju p ian istickú kultúru, svoj jed i nečný talent.. čo mu však odobralo grády prcsved č i 
vosti, bol príliš róbustný sprievod, neakce p·
tujúci subtílne zákutia jeho dclikátneho muzicírovania. Akokol'vek, u sólistu bolo čo o b·
di vovať: zvláštnu, osobi tú technológiu arti·
kulácic mozarwvských " per li čiek " (na spô·
sob "italiana"), esprit, nad J'ahčenosť. Tak si
predstavujem radosť v hudbe a radosť z

Bohdan Warchal s SKO opäť sprevádzali n i ekoľkých sólistov

Sním ky M.Jurík

hu dby a Lvorcnia jej kontú r, vždy nových a
aktuálnych.
Béla Simo n z M aďa rs ka sa predstavil v
d voch podobách · s prevádzal svo jho kraja·
na, violončclislu Tamása Varghu. Muzikálne, tolerantne, inšpirujúco. Dru ho u podobou bo la sólistická prezentácia, v Schu·
man novom Koncerte pre klavír a orc heste r
a mol op. 54. Spytovali sme sa prečo si mladý umelec zvolil práve Lento opus? Zrejme
má k poetike toh to d ruhu blízko, no v žilinskom "vyda ní" mu Schumann n evyšiel. U
Simona bola viac než evidentná neistota,
nervozita, či indi sponovanosť, tieto handi,
capy nedokázal prckonat', ba vzrastali- a nepriaznivo p označ il i vyzne nie koncertu - s
výpadkami, n eko n ce n t rova n osťo u ... V to mto bode bol vel'mi imponujúcou pe rsono'u,
dirigent Peter Fera nec, kto rý dokázal priam
"bez švov" zahla d i ť chyby krásy, poho tovo
reagova l a ci tlivo relušoval Šlrbi nky.
ProsLrcd níctvom laureátov, Tomá ša
Nemca a Ma r cela Šte tka, sme si zasp omínali na poslednú klavírn u s úťa ž ). N.
H ummela. Žili nský program bol ich repríz~>U, v tejto d ra maturgii sa predstavili už na
iných koncertoch (o. L v Bratislave) . Boli to
vlastne jediné polorecitály, v ktorých mladí
u melci majú viac p riestoru na prezentáciu
svoj ich umeleckých intenci í.
To máš Nemec uviedol Lisztovu Sonátu h
mol, dielo rozsiahle, ko n ce p č n e vi acvr~tcv
né, ná ročné technicky i obsahovo. Ne mec
Lcmo mohutný projekl obsiahol - ni c však
clo absolútne ho bodu napl ne nia. Ak Sonátu
nasLOiíme ako súbor otázok, súkolie možných výkladov, môže me alebo musíme o č a
ká va ť viac. Každá "vrstva" pon úka osobitý
pohl'acl, komentár. Nemco'v Liszt bo l ucelený, neutrpcl ideovým deficitom, ani technickým nedostatko m, p redsa si však mys- '
Iím, že vyžad uje trochu viac skúse nosti,. nadhl'ad a zre l osť, kto rá in te rp retovi pomôže
kontú rovať aj tie dosial' ncvyjad rc né sttvislosLi v rá mci zložitej spleti p ianistickej fa ktú ry. Celkon1 bez výhrad, s neskrývaným o b·
divom som sledovala Lisztovu (cveotuel.
Lisztom prepísanú) La Campanellu. V tejto,
najmii technic ky n áročnej skladbe ne treba
plávať cez mea ndre úv~th, myšlie nkových aiLernácií. Nemcova Campanell a sa zaskvela
skvelo u tech n~ko u , sc h o pnos ťou tvori ť farebné a plastické zntkové oscil ácie, so šarmom a im cligemne n ap l niť túto vďl\č nú
prskavku. (Tak zvonivé a sugestívne zvončeky hocikedy "na počk a n i e" n e po čuj e·
mc!...)
V druhej p olovici dostal priestor Marcel
Štefko (obaja sú žiakmi M. Lapšanské ho).
Uviedol Variácie na Corelliho té mu o p. 42 S.
Rachmaninova, kompozíciu tiež nástro jovo
vďačnú. Štefko sa intelige ntne poh ral s jej
priebeho m, akcentoval nepatrné, subtílne
odtienky motivických "p osunov" variácií,
skfbil ic h do hutnejšie ho, pevne kontúrovaného svorníka. K Ravclovmu Gas pard de la
nuit sa Štefk o obrátil vcl'mi zdatne a "vedome"; naj mii í tvod nli ča sť (O nd ine) vysnoval
v pôvabných Lrb lictavých zvukových hodnotách, v ostatných čas ti ac h sa mu však poslupnc vízia snového mysté ria postupne
prctavovala clo tvrdších "reálnejších" sub·
stanci í. Obaja mlad í umelci podali solíd ne,
us pokojujúce výkony, za ktoré možno, ako
sym bol ďalšie h o zd o ko n aľov an i a, po kračo·
van ia a napredovania· pr i p ísať tri bodky...
Náš najhorúcejší adept na Ce nu kritiky,
Mikuláš Škuta, vysLú pil v partnerstve s
Warchalovcami. Do p rogramu p riam nahusLc nom prczc nLáciou sólisLOv si zvolil pomerne zriedka h rávaný Ko nce rt pre klavír a
orchester E dur BWV l 053 J. S. Bac ha. Táto
vol'ba, priznávam, vo všeobecnosti d os ť ud ivovala, Škuwva inte rpretácia však jasne ar·
gumcntovala · v prospech umelca, s jeho
Lendenciou, obsia h nu ť plnohodno tne čo
· tiajši rší repertoárový diapazón. Škuta v
Bachovi doslova bodoval, s o rchestrom rozohral bravúrny duel,~ ktoro m dominovala
jeho predstava o hranej h udbe, o baroku, o
Bachovi , Lak ako ho má právo i nte rp re tovať
a komc n wvať hudobník z konca 20. storočia. Jeh o myšlien kové reflexie sú vecné, for·
mu lácie mužné, bez stopy zm ä kč i l é h o pátosu. Iste, je to jede n z možných sp ôsobov výkladu Bacha a jeho hudby · pre niekoho azda sporný či d iskuta biln ý.Ja však v Škutovej
interpretácii vidím (okrem iných kvali tatívnych atribúwv) skvelú príleži tos ť moderné·
ho hudobníka, cez part barokovej skladby
Llmoč iť svedeclvo o sebe a o dobe, v ktorej
~
žije a tvorí. V tom vidím j edinečnosť a objavnosť, to, čo robí z i nte rp reta č n é h o umeni a
..
umenie skutočne tvo rivé.
Ku klaviristickým podobám v rämci festi·
\
valu patrili aj sprievody: Béla Si m o n tak
(pokračovani e n a s tr.

4)
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Fes~ivalová Žilin.a
Lýdia Dohnalová Marta Foldešová
(Pokračovanie zo str. 3)
dokresloval interpretáciu v io l o n čelistu
Tamása Varghu ( tiež Maďars ko), Marián
Lapšanský sprevádzal barytonistu pôso·
biaceho v Čechách, Ro mana Janála a J ana
Nagy-Juhász bo la partnerkou basistovi
Gustávovi Bel áčkov i . A práve v prípade tejto klaviristky je treba vyslovi ť pol'utovanie,
že nedostala priesto r ako sólistka (urč ite nabudúce); jej sprievody boli vd"t11i pod nt:tnt',
mu zikálne, citli vé a farebné.
Minulý rok na festivale sme za mimoriadne výkony tlieskali lloland'anom, klaviristovi Frankovi van de Laar a violonče
listke Larisse Groen eveld. Vcľaka Cene
kritiky, kto rá im v minulo m roč níku bola
jedn označ n e prisúdcná, mali sme teraz
m ožnosť zopakovať si záži tok , o ddať sa ich
umeniu. 0' d uchu sme mohli ch vá liť a potvrdzovať sp ráv n os ť vo ľby!) Frank van de
Laar predniesol Musorgského O brázky z výstavy. lmpon ujúci je jeho prístup, nadhľad ,
ktOrý mu umoži'wjc budovať a dá vkovať s
prehl'ado m, dôsledn e d o tvárať a c i zelovať
delikátne náladové zák utia kont rastnýt:h
obrázkov, ich charakteristík a atmosféry. A
znovu sme obdivova li do konalú súhru a
skvostný dialóg dvoch holandských umelcov, ako dua. V roli kultivovaného, kongeni álnt:ho sprievodu Frank podporil violo nčel istku v Brahmsovcj Sonáte F dur o p. 99 a
Variáciách na tému Rossiniho Bohuslava
Martinll. Čo k tomu dodat? Znovu by som
opakoval a supe rlatívy... isté je, že títo
skromní holandskí umelci svoj imi perfekt·
nými výkonmi pripravili pre nás všetkých
o piiť ozajstný hudobný sviatok.

SPEVÁCI
''voblnc umenie reprezentovali na festivale - okrem sólistov.Mozartovho Req uiem - trahl {'(lhtdí tltnclci: JUt:zzosoprao•stka Magdalér
na Kožená (Č R ), basista Gustáv Beláček (SR)
a ba ľ)1 tonista Roman Janál (ČR). Kým M.
Kožená si zvolila pre svoju festivalovú preze ntáciu dve :í ria). S. Bacha ( Et cxultavit z
kantáty Magnificat a Erw arm e Dich mein
Gott z Matúšových pašií), obaja mu ži sa rozhodli pre piesňový repenoár. Pre zaujímavosť: M. Kožená ako aj G. Bel áče k sít žiakmi
Doc. E. Blahovej na bratislavskom V MU, R.
Janál je absolve ntom Hudobnej akadémie v
Sofii v triede Č. Chadžieva.
M. Kožená je mladá s peváč ka s ku ltivova·
ný m hlasovým prejavom, ktOrá má na svojom
kollle už rad profesion:ílnych výkonov - koncertov i zvu kových n:Íhrávok ( napr. pre fi rmu Piekw ik nahrala altové sólo Mozartovho
Requiem). Jej mlikký, poddajný hlas neznie
forsírujllco, ale prirodzene, najistejšie v
stredn ých polohách, u rč ité rezervy je cíti ť v
dvoch krajných polohách, najmä vo výškach.
l v dvoch Bachových áriách vystúpila do popred ia naj mä jej di scip l in ova n osť, hra ni čiaca
s dávkou o patrnosti a sústreden ie sa na č i s to
tu štý lového p rejavu - na žilinskom fcstivalovom pódiu tak .trochuna úkor výrazu a dckla·
mácie. Z dvoch :írií istejšie pôsobil Ctryvok z
Magnificatu ako z Matítšových pašií. Zo strany sprevádzajúceho SKO by som očakávala
citlivejšie a inšpiruj (Jcejšie umelecké partnerstvo.
G. Beláček, ktorého na klavíri férovo sprevádzala Jana Nag)'OVá-Juhászová ( Rumunsko) sa p rezentoval predovšetk)'m dramaturgicky hodnotným umeleck.-ým programom.
Tvorili ho: ária F. Provcnzaleho z opery Dch
rcndetemi, Beethovenova Piese ň Mefistofela
o blche a pie se ň Marmottcnbube. Schubertovc piesne Pcnsa, chc questo instantc.a ll ·
modo di prcnder moglic a l O piesní M. l.
Glinku. G. Beláček zauja.! predovšetkým
prednesom Glinkových piesní, ktoré stvárnil
ako výrazovo i náladovo rôznorodt: obrazy.
Jeho hlasový prejav inklin uje skôr k vyšším
polohám a má mladícke zafarbenie. Jeho deklamácia je zretcrn á a precízna a je výslcd·
kom se riózneho študijného prístupu k uvc·
deným skladbám. Všetky piesne pôsobi li v jeho podaní profesionálne, prepracované po
každej stránke: in te rpre ta č nej , t cc hnick~.:j , i
umeleckej. V ). Nagy-Juhászovej mal G.
B e l áče k ci tlivú partnerku s príbuzným muzikálnym cítením.
R.jan ál a sprevádzal skúsen ý a osved č e n ý
Marián Lap ansk}1• Tento čes ký basista, pochádzajúci zo Slovenska ( na ži linskom kon·
zervatóri u študoval pôvodne husle) sa ~vojím
vokálnym prej avom radí k nemeckej škole a
nesporne je na ňom badať vplyv P. Schreiera,
kt orého majstrovský kurz i absolvoval. Jeho
lyri cký barytón inklinuje viac k tenoru a jeho

umeleck-ý prejav je zameraný viac na techniku ako na v)'raz, kto'r)' pôsobí miestami forsí·
rova ne a málo uvol'nene. R. janál sa predstavil klasickým nemeckým pi es ľíovým repertoáro m, prezentovaným piesňam i F. Schuberta z cyklu Krásna mlynárka, .J. Brahmsa z
cyklu op. 70 a R. Schumanna z cyklu
Liederkreis, op. 39. Kým v Schubertových
piesňach boli evidentné intonanč n é nepresnosti , Schumannove a Brahmsove piesne
pôsobili istejšie i výrazovo presved č ivej š ie.
Vcelku je treba h odn otiť R. janála ako technicky zdatného a umelecky zrelého interpreta a je len vecou vkusu a inklinácie poslucháča , č i dá prednosť prejavu spontánnemu a
muzikálne precítcnému pred preferovaním
techniky na úkor individuality a osohnostného prístu pu.

SLÁČIKY
Na festivale sme poč u li 3 huslistov a 2 viozazneli 4 inštrumentálne koncerty a l sólový pol recitál.
So záujmom bolo oča k áva né vystúpenie
poslucháčky bratislavského Konzervatória v
triede ). Pazderu Veroniky Peškovej. Táto
nespor ne ta l e nto~a n á huslistka, nositcrka
viacerých medzinárod ných i do mácich ocenení, uviedla v Žiline za sprievod u SKO
Mozartov Hu sľový koncert G dur KV 2 16. Jej
festivalové ú č ink ova nie však bolo od začia t
ku poz n ače né nervozitou a neistotou. Výsled ko m týchto indispozícií boli into nan č né a
rytmické nepresnosti, pokul'havujúca sít hra s
o rchestrom a n e presved č ivý štýlový prejav.
Proste, v Žiline sa tentO rok V. Peškovej príliš
nedarilo. Sn áď pod ťa rch o u zodpovednosti,
či momemálnej ipdispo~íc i c . .l'rcsvcdčivejší
bol výkon českého huslistu l>avla Ereta,
pravda i vekovo staršieho a skúsenejšieho absolventa AMU v Prahe v triede Doc. ). ToIJláš~a. Opäť so SK() predviedol dve časti ]eseJ\,.. Zima, .7. Viv:~ldiho Štvoro ročných . období. .J eho hra je suverénna, technika profesionálna s prvkami virtuozi ty, tón je pevný, jasný a zrctcl'ný, zvuk jeho huslí je priezrač n ý a
svietivý. Oproti nám dôverne známej Warchalovej podobe týchto koncertov, zneli ro č
né obdobia v ponímaní Eretovom viac intelektuálne, menej zemito, odosobnene.
Rakúsky huslista David Truhwirth sa
predstavil ako sólista v Koncerte G dur ).
llaydna ako technicky a umelecky zdatný,
profesionálne zrelý interpret. Haydnov koncert koncipoval jas n~: a zretcrne, zemito a
temperamentne. Kde-tu síce škrípala sú hra s
orchestrom i intonácia (záve rečn é Allegró),
ale tieto ch ybi čky krásy ncnarúšali zásadne
celkový príjemný dojem, ktorý O. Frlihwirth
zanechal. Sólistu sprevádzal ŠKO Žilina, ktorý hral pod taktovkou po hotového, svižného
:1 elegamného Petra Feranca, ·spol'ahlivého
partncra nielen rakúskeho huslistu, ale aj A.
ll rubovčáka , D. Sodju i U. Simona.
Vio lo n čelista Attilla Pásztor (štátna príslu š n osť: Austrália, po otcovi M aďar, po matke Poliak, žije vo Viedni) sa predstavil na
úvodnom fcstjvalovom koncerte ako sólista
Čajkovského Variácií na rokokovú tému.
llralna nástroji A. Amatiho z roku 1573 a hral
výborne. Inšpira tívt~e zapôsobil dokonca i na
orchester (ŠKO Zilina) a dirigenta (R.
Stankovský). Čím upútal tento mladý 23-roč
ný umelec? Inteligenciou, skrom n osťou , celkovým sympatickým zjavom, ale aj kultivovaným . hudobným prejavom: muzikali tou ,
sc h op n osťo u ko nc ipovať uvádzané dielo do
presvcdč i vé h o dynamického oblúka, výbornou technikou, prirodzene znej úcim lahodným tónom. Jeho koncert patril v Žiline na
'toh toro'č norn festivale k. t)~IJ1 mtjhodt)Otne]·
ším .. U ďalšieho violončelistu · Tamása
Varghu z Maďarska sme okrem dramaturgie
(znela Beethovenova Sonáta O dur op. I 02 č.
2, Adagio Z. Kodálya a Debussyho Sonáta d
mol) oce nili jeho ta lent a muzikalitu. Oproti
svojmu kolegovi mu však chýbala oná presvedč i vos ť a najmä sila osobnosti, ktorá tvorí
hrani cu medzi priemerom a vý nim očn osťou .
l on čeli stov ,

DYCHY
Na tohtoroč n o m festivale ich repreze ntoval trombón, kla ri net a trúbka.
V porovnaní s inými nástrojmi sa trombó n
ako sólový nástroj prezentuje podstatne
zriedkavejšie. Snáď je to dané mož nosťami samotného nástroja. Menej je i koncertných
skladieb, menej i príležitostí pre interpretov.
Jednej z takýchto príležitostí na festivale sa
ujal Albert Hrubovčák, v sú časnosti l .

trombonista SF, ked' uviedol Koncert ll dur J.
G. Albrechtsbergera. Li::n ťažko n iečo vy tknúť
tomuto t;ilcntova nému a sympatickém u in·
terpretovi, je evidentné, že je výborným muzikantom, a nadšeným propagáto rom svoj ho
nástroja.
Za (tvahu s náď stojí, či v tomto ko n k ure nč
nom prostredí mal rovnaké ša nce ako ostatní
inštrumentalisti. Či iná ako koncertantn á
skladba by mu neposkytla väčši e mož nosti
pre uk ázať in terpreta č n é kvality. Ale to je
otázka nielen pre sólistu, ale aj dramaturgov
festivalu, hoci si viem predstav iť, že ponúknuuí prílež itosť by privítala väčši n a oslov<.:·
ných.
Ak sa zdá, že v tejto recenzii zaznieva pri ve·
l'a chvály a menej kritick.-ých pripo mienok,
. na vine" s(t najmä jednotliví ít č inkujít ci a
hostia, ktorých int e rpre t ačná úrovdí (a to je
zatial' príznač n é pre všetky ročníky festival u)
bola i tohto roku vyrovnaná a vcl'mi dobrá.
Pravda, po rovnate ľ n é krité riá boli jedn ým z
,. pá lčivých" problémov pre všetkých, ktorí
sme sa podujali festival h odnot i ť. Predsa nic
je jedno, č i hrá pos l ucháč konzervató ria, či
vysokej školy, č i kolega, ktorý je zabehaným
profesionálom. ic je jedno, č i sa interpret
predstaví v efektno m koncerte alebo v nároč
nom komo rnom recitáli. Nic j e jedno, č i hrá
pred pozorným a vyspelým publikom, alebo
pred deťmi , ktoré sa na ko ncertoch zt't častni a
povinne, napriklad i bez predchádzajúcej
prípravy zo strany dospelého sprievod u, či
dozoru. Prostredie a časový priestor majú na
interpreta predsa len značný vplyv. Je prav-

Róbert Stankovský
ganistu Simona DLxona a trúbkarky Deb orah Pelhamovcj, ktorí clo Žiliny prices·
tovali z Anglicka. Pravdepodobne mali sk reslené informácie č i predstavy o žil inskom fcs·
t ivale, ked' program, ktorý uviedli zostavili z
rôznych sk ladieb a s klad bi čiek rôznych autorov a tak pripo mínal skôr oddychové kon·
certné matiné ako festivalový koncert. Nie je
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Enr.i co Pompili
clou, že úroveň návštevnosti i samotnÝch návštevníkov koncertov sa v Žiline značne zlepši la. Ale je pravdou i to, že ešte stále bolo málo pos luch áčov z radov konzerva toristov, a že
vy l e pšovať imidž svojho mesta môžu za pod·
pory otcov mesta ešte všetci Ži linčania.
Jedno je isté: Žilina je ideálnym síd lom tohto
festivalu a šancu, kt orú dosta la hy mohla ešte
intenzívnejšie vyu ž i ť vo svoj prospech.
Vráťme sa však ku koncertom. 2 2-ročn ý
slovi nský klarinetista D u šan Sodja bol sólistom Es-durového Koncertu F. KrommcraKram:íl'a. S uznaním sme kvi toval i nielen jeho techniku, ale aj jeho talent. Ak bude jeho
-prednes ešte suverénnejší a uvol'ne nejší, ak
sa ešte viac oddá muzicírovaniu, jeho interpretačn é k.'Vality získajít ešte viac na prcsved·
čivosti a sile výpovede. Publikum však svoje
sympatie k nemu prejavi lo spom ánne a bez·
prostred ne. Umeleckým partnerom D. Sodju
bol ŠKO Žilina a dirigent P. Feranec.
Snácf najmenej zaujal sp ol očný koncert or-

Snímky M.Jurík
účelo m vyme novať, čo všetko na tomto kon·
certe zaznelo. Boli medzi nimi síce i kompozície Bachove, či T. Albinoniho, aj P. Ebena,
.ale i díela, ktoré len m:ílo vypovedal i o k.'Val ite
autora a len poskrom ne o kvalitách ínt crpretov. Koncert bol nezáväzným počú vaním nezáväznej hudby. Ak si spomen ieme na organové koncerty z m inul ých ročníko v festivalu,
škoda ncvyužitej príležitosti.

KOMORNÉ SÚBORY
Boli dva a obidva zaujal i ni eč ím iným, osobitý m, individuálnym. Nové slovenské dychové kvinteto mladíckym entuziazmom,
nadšenou interpretáciou a odvážnou a origi·
nálnou d ramaturgiou a Petersen Quartett z
Nemecka ce lým svojím interp retačn ým umením.
(Pok ra čovanie

na s tr. 5)
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SPIEVANIE SDUSOU
New York- Yielleň- MiliÍno
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emám v úmysle na Lomro miesre chronologicky vypočítavať zastávky mojej
kariéry, vracať sa ku každému miestu a vysn•peniu. Chcem sa sústredi ť na tie udalosti, ktoré pokladám z osobných dôvodov za dôležité.
Po mojom debute v Barcelone prebiehalo
všetko celkom normálne, hosťoval som na
niekoľkých menších operných scénach. V roku 197 1 som vystupoval najmä v 13arcelone,
potom v Menorce, Teneriffe a napokon i v
našom hlavnom meste, v Madride. Jedno vystúpenie z tohto obdobia sa však predsa vymyká z doterajšieho rámca. Bol to môj debut
v Traviate, moje prvé a posledné vystúpenie
za železnou oponou v roku 197 1, keď som po
prvýkrát spieval Alfreda, a to v Prahe (pozn.
prekl. Knihu autor písal pred vyst(Jpcním v
13ratislave 1990).
Do konca roku 1973 som spievaJ vo viacerých operných predstaveniach, niektoré však
boli uvádzané iba koncertantne: Maria
Stuartová, Lo mbarďani a, Lucia di Lammermoor, Rigoleuo, Bohéma, Luiza Millerová,
Don Carlos, Madame 13utterfly, Mefistofeles,
Adriana Lecouvreur , Nápoj lásky, alebo
Tosca.
Najzaujímavejšou udalosťou tohto obdobia bolo pravdepodobne koncertné predvedenie Donizettiho opery Catarina Cornaro v
londýnskej koncertnej sieni Royal Festival
Hall; tenorovú partiu mal pôvodne s pievať
Jaime Aragall, ktorý však úč inkovanie zo
zdravotných dôvodov odriekol. Telefonovali
mi, č i by som nemohol zaskočiť. Samozr ejme,
že som chcel, avšak celá vec mala jeden háčik
- ja som tú operu totiž nepoznal. Povedal som
si však, že je to príležitosť. Zahfbil som sa do
partit(•ry a o tridsať šesť hodín som stál na pódiu vedľa Montserat Caballé, ktorá spievala
Catarinu a ja som spieval Gerarda. l napriek
vel'kému nervovém u vypiitiu, všetko nakoniec vyšlo dobre.
·
ajdôležitejším zahran i č n ým angažmán v
tejto dobe bola pre miía zmluva s City
Operou v New Yorku. lloci som už mal urč i
té skúsenosti, tl činkovan ie v New Yorku ne-
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pochybne vcl'mi prispelo k rozšíreniu môjho
divadelného a hudobného horizo mu. Keďže
som bol v podstate ešte stále úplný zač iatoč
ník, kolegovia a manažé ri v City Opere znamenali pre miía veľkí• pomoc. Pre speváka je
to predsa len podstatn ý rozdiel, č i si svoje prvé ostroh y vysi(Jži v nejakom provinč nom divadle, al ebo na renomovanej scéne. Mal som
teda príl ež i tosť pracovať s dobrým orchestro m, v dobrých predstaveniach, LU som sa nauč il c hápať želania s kladmeľov, môj vkus sa
vyvíjal celko m konkrétnym smerom, nachádza l som svoj štýl.
cw York, ako tai-.J ', je, samozrejme, mimoriadne dôležité mesLO. .Je oknom clo Ameriky
a ostatného sveta. Kro mal raz v ew Yorku
úspech, potom sa mu aj inde vodí lt:pšic. U
mňa nehrala žiadnu rol u skutoč nosť, že som
ešte nevysLUpoval v legendárnej Metropolitan Opere. l loci menšia a nie tak slávna Ci ty
Opera, je to predsa krásny začia tok kariéry.
Dobrá kritika, alebo dokonca len malá zmienka v New York Times, je snom každého mladého umelca.Ja som tento sen prežíval ve ľm i
int enzívne. Dôležité bolo, že som spoznal clivaclclnú prevádzku, niekLOré úlohy som spieval v Ci ty Opere po prvýkrát vôbec, napríklad Pi nkertona, alebo Cavaradossiho. Na
jednom turné s touto ope rou som dokonca
spieval s vel'kou Birgit ilssonovou v Toske.
Volala ma "moje baby - Cavaradossi ... "
Takmer cez noc so m sa ociLOI pre mňa doteraz v neobvyklcj pozícii, pretože z množstva ponúk som si mohol vybe rať tie najatraktívnejšie. Tak sa stalo, že pár mesiacov po mojich dvadsiatych siedmych narodeninách
som vystupoval tesne za sebou v najvýznamnejších svetových opern}>ch domoch.
Začal o sa to v januári 1974 debutom vo
Viedenskej štátnej opere. Bola to sku točne
kuriozita. Ako naschvál, práve s mojou obľú
benou rolou z detstva, vojvodom z Rigoletta,
som v meste na Dunaji zažil všetko možné,
len nie š ťastie . V najrozhodujúcejšom momcme, na konci árie "La donna e mobile",
ktorú som spieval možno aj t isíckrát, mi zlyhal hlas- a to tak, ako sa to čl ove ku stane mož-

no r az za desať rokov. A toto práve vo Viedni meste hudby. 13ol som ohromený. Obávané
viedenské publikum sa zachovalo celkom pokojne, dokonca mi venovali relatívne s rdeč
ný potlesk, nezaznelo ani jedno .buh". V tento večer vlastne ni č poriadne neklapalo. V
istom zmysle mal však ten to veče r svoj význam, pretože medzi mnou a mojím manažérom Carlosom Caballé vznikol . Runn ing
Gag". To znamená, keď som kvôli zmluvnému predstaveniu musel od mi etn uť zaujímavú ponuku, Carlos mi odporučil tak povediac
zaklínaciu formulku: ,Jed noducho povedz,
že budeš spievať vojvodu a hneď sa zbavíš
zmluvy".
Viedeň , ktorá sa z viacerých dôvodov stala
takmer mojo u druhou vlas ťou , som ni e k o ľk o
rokov obchádzal veľkým oblúko m.
V marci 1974 som debutoval súča s ne na
dvoch významných európskych scénach: v
londýnskej Covent Garden Opere som h osťo
va l ako Alfredo v Traviate a v mníchovskej
Štátnej opere som zaskakoval za Franca Corelliho ako Cavaradossi. A o pár mesiacov
som znovu zakotvil y ew Yorku - teraz už v
Metropolitnej opere. Aj tu som sa uviedol
ako Cavaradossi, partnermi mi boli Rachel
Mathes a oča rujúc i RoberL Merill. De saťme
sa č n(J sériu mojich vystúpení po trase
Viedeií - Londýn - Mníchov korunovalo vo
februári 1975 prekrásne vyvrcholenie v
Miláne.
U rč ite nemusím zdôraz11ov a ť, že milänska
La Scala znamená pre každého operného speváka napl nenie jeho všetkých snov. .Je len samozrejmé, že moje prvé vystúpenie na tejto
azda najslávnejšej svetovej ope rnej scéne patrí k podstatným míl'nikom mojej kariéry.
Najmä z toho dôvodu, že mi ponúkli jed nu z
mojich najobľúbenejších rolí - Riccarda vo
Verdiho Maškarnom bále. Dirigoval maestro
Francesco Molinari-Praclelli. Montserat Caballé spievala Améliu, Renato 13ruson predstavoval Reného. Krátko po tom, ako som prišiel do Milána, opäť som sa stretol s Giuseppe
di Stefanom. Pippo ma pozval do svojho prepychového bytu, neďa le k o Scaly, na obed.
Teraz som mal možnosť presvedči ť sit, že nie
je len j ed in eč n ým speváko m. Je to mimoriadna osobnosť, neko n ečne láskavý človek s humorom, ktorý má vždy pochopenie pre starosti a trápenia mladšieho kolegu. Na rozdiel
od väčši ny tenoristov sa vcl'mi rád rozprával
o veciach, kro ré s operou a spievaním nemali
nič s pol oč n é. Väčšinu kolegov, žiar, nezaujíma nič iné, len ich hlas a kariéra. Pi ppo mal v
taló ne sto'vky zaujímavých, 'pou čných a veselých príhod. Aj z operného sveta. Pri našich
rozhovorqch som mal, občas dojem, že najradšej rozpráva tie histo rky, v ktorých o n sám
nepôsobí práve hrdinsky. a ničom inom sa
nevie lepšie p o ba vi ť, ako na pravom divadelnom gagu, č i maléri, v ktorom je, sa mozrejme, on hlavným aktérom.
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Ale najprv k našim: Nové slovenské dychové kvinteto (Marián Turner - flauta, Igo r
Fábera - hoboj, jozef Luptáč ik ml. - klarinet,
Branislav Hóz - lesný roh a Roman Mcšina - fagot) vzniklo r. 1984 na Konzervatóriu v
Bratislave a postupom času sa nesporne vypracovalo na naše najnádenejšie komorné
zoskupenie. Slovensko reprezenLovalo viackrát i na medzinárodných fórach a verím, že
úspešne. V Žiline načre li do dieln~ rôznych
skladateľov: klasicistického A. Rejchu, slovenského súčas n íka l. Zeljenku i mad'arského
avantgardistu Gy. Ligetiho. Dychové kvinteto
Es dur op. 80 č. 2 A. Rejchu predniesli ľahko,
hravo a sviežo. V naštudovaní 2. dychového
kvinteta l. Zeljenku zasa prezentovali svoju
muzikálnosť, ale aj koncepčnosť, cit pre proporcionalitu a formovú vyváženosť, v neposlednom rade v pomalých úsekoch svoju lyrik'll. V 6 bagatelách Gy. Ligetiho nezapreli humor auto rov, ani vlastný, ba .ani hravosť a ná-

dokonale doplňajú a s(J i dokonale zohratí.
ľak tomu bolo v číro klasicistickom , až rokokovom llaydnovom kva rtete G dur op. 76 č.
l , ako aj v kvartete .Carillon" modernistu
Karla Amadea Hartmanna, ale i v rozospievanom romantickom opuse E. 11 ..Gricga, v jeho
K varte te g mol op. 27.
A tak n eč udo, že po Cene nemeckých krit ikov roku 1993 sa Peterscn Quarteu v roku
1994 stal i nositcl'om Ceny slovenských hudobných kritikov a tým i pozvaným h osťom
5. roč ník a Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia, ktorý sa, dúfam usk utoč ní
v Žiline v roku 1995.

paditosť.

Vo všetkých interpretovaných skladbách
členovia kvinteta dokázali, že práca s hudob-

ným materiálom im nic je cudzia, že sa s ním
radi pohraj ll a že ho dokážu stvárniť do podoby, ktor á má o skladbe i autorovi čo povedať
nielen im, ale aj poslu ch áčom.
A na záver to najlepšie...
A ním bolo jednoznač ne sl áč ikové kvarteto Petersen Quarteu z 13erlína (v zložení:
Conrad Muck - l. husle, Gernot Siimuth - 2.
husle, Friedemann Weigle - viola a Hansjacob Eschenburg- violonče lo). Štyria vynikajúci inštrumentalisti - jedno výborné kvarteto. Aspo ň v tomto prípade to platí určite.
Hudbu cítia rovnako - hrajú ju rovnako.
Rešpekn1jú skladatel'a, jeho štýl, jeho individualitu, ale rešpektujú sa aj navzájom, čí m sa

..

Attila Pásztor

Smmka \t.jurík
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PIÚLEŽITOSŤ NA STRETNUTIA
je udal osťou i príležit.ost'ou.
priestorom pre stretnu tia a rozhovory. V Zilinc sa schádza zvyčajne okrem
interpretov aj niekoľko pedagógov, kritikov,
publicistov, organizátorov hudobného života, agentov... Stalo sa teda pravidlom, využívať túto platfo rmu aj na usporiadanie pracovných stretnutí, špecializovaných pre interpretov:- 25. apríla to bol na pôde ži linského ko nzervatória seminár s témou Interpre ta č n é problémy komorného spevu, ktorý
viedla doc. Eva Blahová a R. Thomaschke.
Ďalšou aktivitou, žilinsko u špecialitou sa stali semináre h udobných kritikov a publicistov. 29. a 30. apríla zasadla hfstka takto
angažovaných jednotlivcov k problémom,
dotýkajúcich sa druhov, foriem a spôsobov
kritickej a publicistickej č i nnos ti ( tak bola
určená téma rokovania). Úvodné a ústredné
slovo mal Dr. Marián Jurík, ktorý svojím
referátom nadviazal na minuloroč né uzävery a konštatoval, že postavenie kritiky a publicistiky u nás ~a nezll)enilo. Ich spo l očenské
docenenie v porovnaní s ostatnými tvorivými činnos ťami je stále nedostatočné .
Hudobná kritika a publicistika je aktivita,
ktorá je závisl á na "živitel'ovi", preto sa dotkol a relativizoval pojem nezávislosti. S uspokojen ím kvi toval, že na poli publicistickej
č inn osti sa objavili noví, mladí jedinci,
ochotní spo lupra covať s masmédiami; na
druh ej strane poukázal na všeobecnú nech uť angažovať sa v zóne s (Jčas nej hudby, čo
je zrejme dôsledok jej nási lného preferovania bývalým režimom. Zo zúčastnen ýc h sa s
referátmi prihlásili len traja: p. Anna
Kovárová reagovala na nedávno j)ubli kovanú úvahu Igora Podrackého (v HZ) Da ť čosi
viac; odvinula z jeho myšlienok sled súvislostí aplikujúc z praktického života, na konkrétnych príkladoch dokumentovala mieru angažovanosti racionálnych i emocio nälnych
prvkov v tvo rbe kritika a publicistu. Dr.
Festival

Napríklad~~

Stretnutie s týmto vel'kým tenor istom malo pre milánske predstavenie Maškarného bálu osobitný význam. Počas kostýmovej skúšky sa zrazu v divadle objavil el i Stefano. Po prvom dejstve prišiel do mojej šatne a povedal:
" Počúvaj , v tomto kostýme nemôžeš v Scale
d e butovať. esvedčí ti a okrem toho je príšer ný. To nemôže byť ! "
Tento Riccarclov kostým bol naozaj robený
na podstatne vyššieho a mohutnejšieho kolegu. Scala má síce prvotried nych krajč írov, no
nebolo to rak jcdnocluch6 " pre robiť" tento
kostým na moju postavu. Po sk(Jške ma di
Stefano vzal so sebou, išli sme opäť do jeho
bytu a tu mi ukázal svoj sú krom ný fundus.
Bolo to neuveritel'né. Zdalo sa mi, že v tých
skriniach visia stovky a stovky kostýmov.
Dlho hľ adal , prchrabúval sa v najrozmanitejších uniformách a oblekoch, keď ru zrazu triumfálne jeden vytiahol: •V tomto kostýme
som spieval v Scale môjho prvého Ri ccarda a
teraz budeš v ňom sp i evať ty."
Tou inscenáciou, ktorú el i Stefano spomínal, bola slávna produkcia s Máriou CaJlasovou, Giulieuou Simionato a Ettorem Bastianim.
Tak sa aj stalo. Bol som nevýslovne pyšný
na tento dar a dodnes ho opatrujem ako jednu z najväčších cenností. Pri premiérc'mi clodával sebadôveru, morálnu silu a istotu. V takom divadle, ako je Scala, sa však ni č neutají,
a hneď sa roznieslo, že "vel'ký Pippo" poctil
mladého Car rerasa svojím kostýmom z Maškarného bálu. V dôsledku toho milánski
operní fanúšikovia očak áva li tento večer s
vel'kým vzrušením ...
Debut v Scale 13. februára 1975, bol mojím vei'I-.J'm osobným úspechom, triumfom,
aký so m dovtedy ešte nezažil. Milánske publikum, kritické a nemilosrdné, ak ide o partie,
kroré bol i odjakživa dom énou talianskych tenoristov, oslavovalo teraz miía, Španiela. Už
po prvej árii som vedel, že to bude môj ve če r.
V ta i-.J 'chto situáciách ťa zachváti nádherný,
neqpísatel'ný poci t, keď sa priam opájaš hudbou a v každej polohe sa cítiš byť absolútne
istý a tvoji partneri vydávajú zo seba presne
to, čo od nich oča k ávaš a Ly im to vraciaš. Po
mojej cabaleue, pred posledným obrazom,
hudbu prerušil na niekol'ko sckl'índ spo ntánny výkrik z hľadiska . 13o1Lo jeden z tých okamihov, keď aj tým najrozmaznanejším umelcom naskaku je husia koža. Bolo to skrátka
fantastické.
Nadšené kriti ky a uda l os ť menom Un 13allo
in Maschera n'la oblúkom spojili s velikánom
medzinárodnej hlldobnej scény- Herbertom
von Karajanom.
Na budúce Práca s Karajanom
Preklad: -mjkKindler Verlag GmBH
Miinchen 1991
Lýdia Urbančíková pracuje už nie ko ľko
rokov ako hudobná red akwrka v rozhlase.
Svoje postrehy a poznatky sústredila do príspevku, ktorý sa v pilierových bodoch opieral
o č innosť rozhlasového pracovníka, pranierujúc najmä niektoré nega tíva a nedostatky
vyplývajúce z "koordinácie" v štruktúre rozhlasových vysielaní. Dr. Igor Podrac.k ý poslal k téme dva príspevky, dva referáty-úvahy, kto ré výsostnou literárnou formou reflektujú jeho poznatky, erické a estetické postoje i j eho morálnu a duchovnú konfesiu. V
ďalší deň sa stretli zú č astn e n í kritici a publicisti v rozhovore s podpredsedom s'H ú,
Mariánom Lapšanským, ktorý okrem interp retačn ej a pedagogickej č inno s ti , svoje bohaté skúsenosti a kontakty zúročuje ako organizátor, leader či čl e n vedenia viacerých
význam ných podujatí. Popri žilinskom festivale je to Medzinárodná klavírna súťaž J.
llummela, piešťan ské medzinárodné letné
inte rpretačné ku rzy a i. Pod nietený niekol'kými otázkam i osvetlil a spresnil štruktúru
jednotlivých akcií, ich dosah a význam v kontexte európskeho hudobného d iania.

•••
P. S. Listujúc v programovom bulletine
( ktorý sa neobišiel bez kuriozít spôsobených prácou tlačia re n ských gnó mov) ešte
pred "vypuknutím" festivalu, všimla som si
prvoplánove akýsi príl išný dramaturgický
stereotyp. Programy sa poväčšine odvíjali v
klasicisticko-romantických osciláciách. Len
výnimky boli vítaným osviežením (napr. prezentovaný program Nóvého bratislavského
dychového kvi nteta). Ako som sa dodatočn e
dozvedela, jednotlivé programy, ich zostavy,
boli determinované ponukou interpretov.
Nezdá sa mi však, že by na profesionálne
ko ncipované podujatie nemohla dopadnúť
prozreteľne sila . vyššej odbornej moci",
mierne skorigovať ponuku a vyl adiť ju do
atraktívnejších podôb.
čo dodať na záver? Zopakujem parafrázu,
starú zaklínaciu formulku - S konč il sa festival- nech žije festival: - s pri aním - nech sa v
týchto nejed ootných, rozhádaných spoloče n s k ých realitkh dokážeme v záujme dobrej veci zjednotiť, poro zumi eť si na pozadí
več n ých perspektív umenia...

HUDOBNÉ DIVADLO

Dvakrát Komorná opera
V ús-ke-tjr Bii:ttenOvi
ed oži té osemd esiatin y narodenia
tvo r cu šestnástich o pier Be njamina
Brlttena, o d či as Purcellových nes po rne
najvýznamnejš ieho anglického skladateľa ,
preš lo u n ás konco m la n ského nove mbra
takme r ml č ky. Prekvapujúco nenápadne,
až s n emiestno u skromnosťou , uskutoč nila
sa v tom čase pre mié ra komickej oper y
Albe rt Herring. Insce n ácia vzápätí podnik·
la za hra ničný zá jazd a až s odstupom tak·
me r piatich m esiacov · opäť pred prezentá·
cio u v cudzine - vrátila sa na javisko m alej
sály bratislavskej Reduty. Žiaľ, znova s minimálno u reklamou i n ávštevnosťou.
Ak by nešlo o autora Britte nových kom pozi č n ýc h kvalít, na Slo ven sku stále nedoceneného (jeho n ajväčš i e hudobno-dramatické
o pusy ako Peter Grimcs č i Bill y Buclcl sa u nás
nehrali), ak by neš lo o šp eci fi cky hodnotné
dielo a v nic posled no m rade o produ kci u v
kontexte výsledkov sú bo ru skôr naclprie mern (t, možno by nestálo zato k ne povšimn utcj
udalosti sa vracať. Pravda je inde. Treba si však
od m ys li eť n ezm yse l n os ť ne meckéh o prekla-
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du, kto rý je zasa d a ň ou plánovaným zájazdo m,
a ľutovať, že o pe ra sa nehrá v origináli, alebo v
sl ovenčin e. Tak, ako tomu bolo na úspešne j
si lvestrovskej prem iére roku 1966 v SN D.
Albert ll crring, voJ'ne paraf rázujúci Maupassantov text, je o perou s vyslove ne komorne o bsadeným o rchestrom a bez zboru, n a
d ruhej stra ne však tro jdejstvový rozmer d áva
dostatok priestoru p re dejové vetvenie v konverzačn om d uchu s jemnými parodickými
ľah mi a si t u ačn ým hu mo ro m. Mozaika post:ív ,
je typovo diferencovaná, vhodná pre miernu
kari katú ru, no nie vulgárnu ko miku. a to bol
13rittcnov vkus príliš vytríbený a hudobná poetika delikátna. Režisér Mirosla v Fisch e r sa
tento krát nedal zv i esť bezbrehým humorom
za každú cenu, vyhol sa fraškovitosti a hrubozrn'né mu parodovaniu situácií a postáv. Dalo
by sa iste po l e mi zova ť, či Lady Dil lowsovcj by
nepristala väčš i a dávka no blcsnosti ( ako ju
stvárnila ked ysi M. l Iuhová), d ali hy sa možno
hl'ad ať orig inálnejšie spôsoby vybratia ni'ckto·
rých scén i nápad itejšie výtvarné riešen ia, bratislavské mu Albertovi Her ringovi však ťaž ko
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GenerálkOvý bonbónik
asledujúce riad ky sa vymykajú z rámca
rcgulérnych o pe rných recenzií. Inšp irované sú totiž verejnou generálkou, so všct·
kým tým, čo k takejto nehotovej p rodukcii
patrí. Nešlo však o gene rálku hocijakú .
H ŕstka B rat i sl avča n ov mala to šťas ti e, že jedno p opolud nie mohla v improvizovano m
p rostred í Dvorany VŠMU počuť zostavu hlasov zo svet.ových operných scé n. Komorná
ope r a Bratislava to tiž pripravila konce rtn é uvede nie Ve rdiho rane j opery Ernani
v spolupráci s rakús kou hudo bnou spo l očn osťou Am ici d e l b e lca nto. Generálka
sa usku točni l a u nás (srdečn á vďaka , že bola
s prístupnená), p remié ra už v Rakúsku.

N

Sloven:.ké farby v tOmto naštudovant zastu poval di rigent Mariá n Vach , o r ch ester
Komornej ope r y a zbo r Bratis lavsk í madrigalis ti.
Uolo to nes mie rne po u čn é po dujatie. Vô·
bec nepre kážalo, že tenorista Carlo Cossutta
( Ernanj), ktorý už 30 rokov pôsobí na doskách
MET, Sc:tl y, Cove nt Garden a Viedenske j št:ítncj opery, si svo j ťaž ký d ramatický h las baryton:ílncho timhru šetril a napl no odsp ieval iba
pár se kvencií. Naproti to mu vcter:lnsJ..-y taliansky basista Bo naldo Giaio tti (de Sil va), d odnes p lne zamestnávaný o d New Yorku, cez
Mila no a Veronu po Viedeň , celý part pred nic·
so l v plnom nasadení a bol to pôžiwk. Pôžitok

u p rieť ko n z ist e n t n osť tvaru i svojskú at mosféru.
Vzh l'ado m na n á ročn ú a transp aren tnú komornú partitú ru, kde orch estrálne p arty sú
takm er na ú rovni sólistických, vysoko oceií ujcm h udob né naštudovanie Ma riá n a Vach a .
Ense mble hráčov bol tcchn id.)' či stý , fa rebný,
v :.úh rc d isciplinovaný a výrazovo oduševnený.
Rôzno rodejšia b ola situácia v sólbtickom tá·
bo re. Ko lekt ív, zostaven ý zo spevákov viacerých d ivadiel, nehol vždy na v}•ške nárokov.
Pokia!' by obsade nie d osah ovalo úroveň prezentovanú Ivicou Nesh y b ovou (M i~:. Word~wor th ), Anno u Sta r ostovou (Mrs. l lerring), Fr antišk otl? Mal a tincom (Vikár) či
Stanislavo m 8ei1a čko m ( Policajný šéf), d alo by sa h ovo riť o plastickom, výrazovo a limbrovo zladenom kolektíve. Ži aľ, ani J u raj
Ď urdia k (Albe rt lle rring), ani Dagm a r
l.ivorová ako Lady 13illows v nosných postav:ích nenaplnili svoje part) ' technicko u istotou a vokálno u charakte ristikou.
Komo rná opera Bratislava naštudovaním
Albe rt a ll c rringa podnikla nespo rne ústrctov}• krok k spoznávan iu o perného o d kazu
Benjamin a 13ritt cna. Ostáva ve ri ť, že v jeh o
.odklínaní'' hud(t po k račovať i d ivadlá nekomo rn)'ch rozmerov.

z doko nalého legata, jed noliatej farby, au tentického vcrdiovského v)•razu a p redovšetk)1m
z fa~c in u jÍiccj tech niky, um ožň u júcej udržiava ť hlas po tol"kých rokoch v intaktncj fo rme.
Rovnako baryto nista Lo renzo Saccoman i
(Don Carlos) prezentoval čistú školu bel can ta
s kan tiléno u, vypointovaným dramatickym výrazom, pl ast ic kosťou i jadrom v h lase.
a rozdiel od troch pánov, p atriacich k staršej ge nerácii talia nskych inte rpretov, venczuelsk:í sopranistka lnes Fr ancisca Salazar
(Eivira) stojí na prahu medzinárod nej kariéry.
Je laureá tkou viacerých prestížnych súťaží, mil
za sebo u rad pozoruhodných debu wv. Ako
Elvira upútala kdsnym, kovovým timbrom,
bel cant ovou estetikou, legatovou frázou i dramat ickými atak mi. Skvelí sólisti p riam strh li
Mariána Vacha, orch ester i zbor k ~pontánnc
mu muzicírovaniu a k pravej verdiovskej atmosfcrc. Bol to ~kutočn ý generalkovy bon bonik.
PAVEL UNGER

Aida a Don Carlos Opäť v Budapešti
Giuseppe Verdi je v Maďarsku najhraným talianskym skladateľom. Aj táto skutočnosť viedla dramaturgiu Štátnej opery k rozhodnu tiu, aby jeho n ajzávažnejšie operné
diela neabsentovali dlhšiu dobu v
hracom pláne. Nakoľko predchádzajúce inscenácie po čas troch desaťročí
zostarli a boli z r epertoáru vyraden é,
v decembri m. r. dostala novú tvár na
scéne Erkelovho divadla Aida a koncom fe bruá ra t. r. v Yblovom paláci
Don Carlos.
čas tej šie

AIDA
a vydare nej scéne Attilu Csikósa, zdôrazií ujlicej klasické egyptské prv!..) ' a v po mpéznych pestrofarebných ko:.tý moch Nelly Vagoóvej dielo naštudoval a dirigoval Lambe rto
Gard eUi, ktorý stál aj na čele predstavenia
Aidy z r. 1964.Jeho niekdajšia pr i eboj no sť a rytmická ra za n t n os ť d osra la ten toraz tmavšie odtiene, v dôsledku pomalších temp aj akúsi maj está t n os ť a celková hudobná reč priam transcendentálnu hibku. Režisér p redstavenia Viktor Nagy po vlaiíajšom nevyd are nom Zlate Rýna nič o bjavné nevymyslel, ale prakticky an i n ič
nc pokazil. j eho prístup k dielu vykazuje skôr
aplikovan ie statických ele mentov a aj vzťa hy
medzi jednotlivými postavami s(t skô r n a črtnu
té. Spevácke výkony sú však priam excelentné.
Mladá d ramatická sopranistka Má rta Szilfay je
už d nes vynikajúcou Aidou. j ej krásny hlasový
timbre sa snúbi s bezpečn ou technikou, p ričo m impulzívna dra mat i č n os ť je v ideálnej rov·
nová he s l)•rickými pasážami, pretkanými introvertnou poetikou. Ta m ara Takács je spo l'ahlivou, ale nic celko m ideálnou Amncrido u, je j
prejav neobsiah ne výrazovi1 šírku od král'ov·
skcj vznešenosti postavy <~ Ž po trpiacu že nu práve tu najmarkan tnejšie cítiť . ne prí to m n os ť"
režiséra. Príje mným prekvapením bol dnes už
široko-d'aleko uz n ~v aný wagne rian András
Mo lná r v (tlohe Radamesa. Vyzd v ihn úť treba
naj mii jeho ušl'achtilý hlasový mate riál a vyrovnaný výkon s prekrásnou ·závereč n ou scé nou.
Csaba Air ize r v kostýme Ramfisa a Istvá n
Berczelly ako Amo nasro vyn ikajúco doplnili
päticu hlavných h rdi nov.

pod taktOvkou Gianandrea Gavazzcniho v roku
1969 a vd'aka i nsce načnej trojici Mikó-ForrayMárk sa stal nadlho jed ným z najkrajších predstavení na scéne Erkelovho divad la. Teraz sa
Carlos p n:st'ahoval na materskú scénu, ale už v
podobe efektného, id eálne vyváženého hudobnodramatického divad la. Režisér Mikló s Gáb o r Ke rén yi spolu s Lás71om Székelym (scéna) a Martou J ánoskúti (kostýmy) vytvorili
najle pšiu inscenáciu, akú so m v p riebehu
dvoch sezón na tejto scéne zažil. Je to plnokrvné, dôsled ne premyslené d ivadlo, hoci z;íkladná rámcová ko nccpci<l · celý d ej je chápaný ako
reťaz spo mienkových
reminiscencií Dona
Carlo:.a - mi nic je vyslovene symp atická, rovnako ako takmer neustála prí t o mn osť Carlosa na
javisku . Kým v Aide možno Viktorovi am•ovi
vyt knú ť st a ti c kosť scénického riešenia, Kerényi
prezentuje priam maximálnu turb u l entno:.ť, v
ktorej sa ncust<ílc n i ečo deje. A to n ielen vo vdkole po konci povaných masových scénach, ale
predovšetkým v nápadi tých komorných výstu·
poch, rozp racova ných na celý h rací priestOr. Aj
charaktery postáv a ich vzájom né vzťa h y ~ll de·
tail ne vymodelované. Dirigent Géza Oberfrank, novovymenovaný šéfdirigent o pe ry s
veľko u d ivad elno u praxou, kladie dôraz predovšetkým na dr;tmalický ner v diela a vedie orchester k vynikajúcemu výko nu, hoci zrejme

DON CARLOS
Do n Carlos mal svoju poslednú premiéru

Scén a z Aidy

pod vplyvom režisérskeho zámeru sa nad ccl)•m hudobným tokom vznáša akýsi závan smu tku, beznádeje a odriekania. Osvedče n ý Kolos
Kováts i Csab a Airizcr podávajú v úlohe
Filipa síce dilmctrálne odl išné, no vynikajuce
výko ny. Te n prvý je majestátne žoviálny, dru hí•
zase mladý, neúprosný ty ran so zodpovcdajllci m tvrdším a drs nejším hlasovým prejavo m.
.Ideálno u Alžbetou je vierohod ná, smutne trpiaca a p rekrásne spievajúca Etelka Csavlek , al·
tcrnovala ju všestranná Zs uzsa Misura , žial', ~
už nic intaktn)•m hlasom. Mladý Rus An ato lij
Fokan ov v ro le markíza Posu je obdarený kr;í:.nym a lyrickým barytó no m i ideálnym zjavom,
no jeho osobný vklad nemá e;tc pat ri čnú int en·
zitu. Ma rta Lukin a Év a Bala to n i neboli ideálne typy na rozporný charakter princcm cj
Eboli. l n;í č výborný baľ) IÓn Sán dor Sólyom
Nagy je ako Vci'J..-ý inkvizítor vyslovenym o m)·
lom, na rozdiel od István a Berczelly ho , ktory
je rovnocen nýn1 Airizerovým prot ihráčom . Pre
tituln ú poMavu je svietivý spinw tenor a exaltovaná váš n i vos ť Pétra Kelen a ideálna, pekne
spicvajllci j ózse f Csák n ačrto l zatial' iha ko ntliry tejto postavy. Za mon umentálny a homogt' nny výkon zboru patrí uznan ie Miklósovi
S:talayovi.
JOZEf: VARGA

Režisé r V. Roháček s hlavný mi protagonis tami Mozarto vho singspielu Bastien a
Snímka autorka
Bast ienka .

Žilinské
ope rné šťúdio
Ko nzervató rium Žilina v spolu práci s
Mestským divacUom v Žiline vytvárajJ v
sú časnom období podmienky pre postúpn ý v-. mik o pern ého š túdia. Toto by malo
pred ovšetkým vytvoriť priestor p re skvalitne nie prtpravy budúcich profes ionál·
nych speváko v. Prvým konkrétnym kroko m bola realizácia p rojektu Mozartovej
o p ery BASTIEN A BASTJENKA (pre miéra 8.
12. 1993). O o pe rnom š túdiu a jeho ďalších
l>erspcktívach jeho režisé r a súčasne i divadelný pedagóg, VILIAM ROHÁČ EK, pôsobiaci na ko nzervatóriu v Žiline povedal:
- V iilille, ako t'ýznamnom hudobnom stredisku Slouenska, ,;ýrazne absentuje opemá scéIUI. Kontakt s operou j e zúžen_ý len na h osťova
nie nmeleck_ýclt súborov. Vznik operného štú·
dia /~y takpooediac pomoltoljJreklenúť tento
., ume/eci.•Jí nedostatok " a naviac by tultožnil
muMcirlzuym študentom speuáckelto oddelenia IJiiž.U krm/akt s j(wiskom, režisérom, dMgen/mn, /lež 11/h.~ie prenikniÍI' do obsa/Jn libreta a ndjsf' 11hodné h11dobno-dranwlické výrazm•é pmstrledky. To znamelf(.Í, že št11dentovl
poskyt11je t•lacrozmemý priestor ako koncertnd lntrepreUícla. Pre začiatok sme si vybrali
jednoduchšie dielko so zretel"om na možnosti
obsadenia. Snaž ili sme sa aj o väčšiu altem á·
cín, aby jxmtílmiiiiÍ prlležilosť vynžlli viacerí
speNíci a líež nie zanedbatel"ným f aktom pre
nas /JO/o llviest' .. do žim la" menej známu tvorIm. Ako sa mím to 11melecky podarilo, lo ttž ne·
cham postídil' iný m. Naše snaženia ale pokra.ó ljtí. ÚJ ' ' pmxi znamená asi toľko, že chystáme d'a We p redstavenia, ktoré budú aký msi
prierezom opemej lt>orby od renesancie až po
s/Í{(ISIIOSI~ Dtíf"m, že naše štúdio sl ziska svojich .jajnšmekrou", " tak aspoň malou troškou
prispejeme k umeleckém u a kultúntemu obo·
lwtellill nášho mesta.
Malý siqgsplcl12-ročného Mozarta Bastien a Bas tlenka možno označiť za subtílne dielko nielen po strá nke hudobno-výrazovej, ale najmä n á metovo. To ale n eznamená, že by akokoľvek strácal na umeleckej hodno te. Veľmi jednoduchý dej hovorí o ro zhnevaných milencoch - pastierovl Ba'itie novi a pastierke Bastienke, ktorých n ako niec zmieri čarodejná moc pre!llbaného čarodejníka Co lasa. Libretista F.
W. Welskern ho spracoval podľa n ámetu}.
J . Rousseaua. Prosté pi esňové čísla približujú ľudovu juhonemeckú hudbu a orche!itrálne medzihry dokresľujú n áladu
jednotlivých scén.
V predstavení 23. 3. 1994 hlavnú postavu Bastienky s tvá rnila Andrea Ho rn i čáková
(š tudentka 6. roč. z triedy prof. A.
Kubička ). Pastierka v jej podan í žiarila
prostotou a nevlnnosťou , n aplno využila
ponúknutý h e recký priestor a ch ar akter
hlasu zodpovedallyrizmu jej partu.
Marián Vojtko (š tudent 4. roč. z triedy A.
Kubička) · pastier Bastien · preultázal zmysel pre scé nické . rozohranie" postavy. Jeho tenor bol techn icky dobrý, pričo m táto
rola je pre n eh o výborným odrazovým
mostíkom na ďal š ie hudobno-dra matické
smerovania.
Carodejník Colas v podatú Ivana Zvaríka
( poslucháča diaľkového š túdia 4. roč. z triedy prof. E. Sadlo ňovej) bol umelecky vyrovnan ým stvárne ním u ž skúsen ejšieho
Interpreta (čo bola prednosť o proti o statn ým ú činkujúcim). Zaujal vy rovnanosťou
registrov a !ltýlovou čistotou .
Partnersky citlivým spoluh ráčom bo l
komorný súbor Mu~ i ca juvcnta Slovaca. DIrigent Karol Kevický (poslucháč 3. ročníka
AMlJ v Prahe ), opierajúci sa o techniku
rúk a výrazné gesto, sa sústredil na precíznu architektúru diela. V jeho podaní získala opera pravý mozartovský !!vih. Režij·
nou koncepciou V. Roh áč ka ako i pohy bovou spoluprácou Alžbety Lalkovcj, zameranou na plaMické dotvorenie libreta, z ktoréh o vyťaž ili m aximum, vzniko l sympaticJANA TAR! NOVÁ
ký operný príspevok.
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V dňoch 9.·16. apríla 1994 sa v Salzburgu uskutočnll21. Medzinárodný kongres Európskeho
združenia pedagógov sláčikových nástrojov. Delegátmi Slovenskej sekcie ESTA pri SHS boli
Mikuláš Jelínek a ján Albrecht, ako pozvaný hosť sa na sympóziu zúčastnU Peter Michalica.
Vzhľadom na 350. výročie narodenia významného hudobníka Heinricha IGNAZA FRANZA BI·
BERA bol kongres v znamení mena tohto skladateľa. Možno povedať, že podujatie sa identifikovalo s konferenciou o barokovej hudbe.

21. Kongres EST A v Salzburgu
Priebeh konferencie bol vcl'mi
slávnostný, hostí prijalo mestské zastupitel'stvo, uspo riadalo sa vel'a
koncertov, orvoriJa sa aj výstava s tematikou inštrumentálnej hudby
H.LF. 13ibera v Salzburgskom mt1zcu.
Program konfe rencie zahájila slávnostn á bohoslužba v salzburgskom
chráme, v rámci ktorej zaznela
13ibcrova omša Míssa Bmxelliensís
pod vedením Jánosa Czifru. Nadväzne predviedol salzburgský súbor
La Follia koncert z diel 13ibe ra,
Muffata a Schmelzera. Veče r zaznela
v koncertantno m predvedení 13iberova opera Ch i la dura la v/nee pod
vedením Wolfganga Brunnera za
s po l uC1 č inkova nia súboru historického tanca Musica et Saltatoria
(ved. Sybilla Dahmsová).
Úvodnú prednášku na té mu
He inrich lgnaz Biber mal Berhard
CroU z Rakúska. Okre m sympózia o
hud be a tanci prednášal cľale j Nikolaus Harnoncourt o Biberových
Ružencových sonátach (Rosenkranzsonaten). Tento zaujímavý príspevok vniesol do úzko vymedzenej témy široké spektrum poznatkov o
charaktere barokovej hudby. Thomas Drescher, významný spolupracovník inštitúcie Schola cantOrum Basiliensis v Baseli (Svaj iarsko), sa venoval problematike husl'ovej hry v ko ntexte sociálnych vrstiev ko ncom 17. st o ro č ia. Benjamin Schmid sa na koncerte nazvano m . Passacaglia a Chaconna od
Bibera po 13artóka" predstavil ako
technicky výbo rne vyzbrojený huslista, chýbala mu však hlbšia výrazová o rie n tovanosť na štýl a cha rakter
skladieb.
Sériu Workshopov venovaných
Oiberovmu dielu zahájil Hiro
Kurosaki so študentam i Vysokej

školy Mozartea štúdiom skladieb z
cyklu »Fidicinium casro-profanum". Alfred Planyavsky predniesol príspevok o violone u Bibera.
Dieter Haberl sa zapodieval čísel
nou symboliko u Biberovho. diela
"Rosenkranzsonate n". Na veče rnom
koncerte Seifertovho kvarte ta z
die l Haydna a Mozarta, uviedli
Fcmtaslu representativa pre s l áč iko
vé kvinteto s gitarou za spo luú č in
kovania Paula Waltera Fursta.
asledu jllce Workshopy sa pod vedením renomovanej nemeckej husl'ovej ped agogi čky Helgy Thoeneovej zaoberali 12 Fantáz iami
pre sólové husle G. Ph. Telemanna a
úvodom do improvizácie generálneho basu pre gitaristov a lutnistOv
pod vedením Jiirgena Hiibschera
zo Švajč iarska. Deň končil vel'mi elegantne - spoloče nským večierkom
so salzburgskou l'udovou hudbou a
bufetom z regio nálnych špecialít.
Sú časťou ko ngresu bola aj prehliadka mesta s nadväzným organovým ko ncertom v salzburgskom
chráme. Okrem d'alšieho pokračova
nia vo Workshopoch sa veče r ko nal
koncert Joachima Helda z lutnových transkripcií 13ibe rových husl'ových skladieb. Sú bežne sa usku roč
nil aj koncert z Biberovho Fidicinium sacreprofanum pod vedením Hira Kurosaklho, za účinko
vania žiakov-študentov z jeho tried y.
Jedna skupina hrala na moderných
nástrojoch, ďa l š i a na moderných nástrojoch s barokovým sláčiko m, tretia sku pina na kompletne historickom inštrume ntári. V rámci koncertu okrem všetkých Biberových sonát
uvedeného cyklu zahral H. Kurosaki
na barokových husliach dve sólové
sonáty 1-J.l. F. Bibera. Tento ko ncert
sved či l o mimo riadnej pedagogickej

i sólistickej kvalifikovanosti Kurosakiho, ktorý dokázal formovať interpretované diela tak na najvyššej 'rovine technickej pripravenosti, ako i
s mimoriadnym dôvtipom, majstrovsky zjednotiac štýlové postuláty s individuálnou interpre tač n o u fantáziou.Jeho hra, zdá sa, završuje obdobie dogmatického verifikovania baroka duchom individuálneho majstrovstva a umeleckej iniciatívy. j eho prejav možno hodnotiť ako špič
kový výkon na tomto poli.
Posledný d eň ( 15. apríl) bol v zname ní prednášky Eduarda Melkusa
o niberových predchodcoch a rovesníkoch v Taliansku. Spom e nú ť treba
aj diskusný koncert a uvedenie
Muffatovej Sonáty pre sólové husle
( uverejnenej Jifím Sehnalo m) v podaní Annegrety Siedelovej (barokové husle), Wolfganga Brunnera
pri če mba le a Christiana Horna
(violončel o). Bol to mimoriadne zaujímavý kontakt s dielom Muffata, ktorému v budúcnosti bude Iste treba
venovať väčš iu pozornosť. Pred záverečn ým koncertom PurceUovho
Ensemblu z Londýna sa u sku točnila
ešte schôdza delegátov Euró pskeho
združenia ESTA, ktorej predsedal nový prezident Siegfried Palm, zvolený po lordovi Yehudi Me nuhinovi.
Menuhin sa stal čestným predsedo m.
Koncert z výberu Biberových Rosenkranzsonaten v prevedení osvedče n é ho znalca tohto diela Eduarda
Melkusa za spoluú či nkova nia Wolfganga Gabriela (organ) a Geralda
Sonnecka (gamba) ukončil v
Stiftskirche onnberg toto vel'mi bohato zastúpené a výborne zorganizované podujatie.
Ján ALBRECHT

.
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Viedenské sympózium
venované Franzovi Schmidtovi
Bratislavský rodák Franz Schmidt'sa čoraz viac dostáva do
centra pozornosti širšieho okruhu záujemcov. Dlhý čas sa jeho tvorba netešUa veľkému záujmu, ustúpil zrejme novým
trendom, poznačeným vplyvom impresionizmu a iným vý·
vojovým metamorfózam, smerujúcim do hudobnej moder·
ny. Podobne ako Reger aj Schmidt sa pridržiaval tradičných
tonálnych východ.ísk, ktoré však u neho viedli k voľným tonálnym harmo nickým asociáciám. Zabúdalo sa pritom zrej·
me na fakt, že i v tejto štýlovej determinovanosti môžu vzniknúť nové originálne riešenia, či platné hudobné idey, ako sa
to napbkon stalo aj u Regera.
Franz Schmid! maturoval v Bratislave na Král'ovskom katolíckom
gymnázitl so sídlom v bývalom kláštore Klarisiek, kde tesne po ňom mam rovali ešte Dohnányi, Bartók a napokon môj otec Alexander Albrecht.
Po maturite študoval Schm idt na
Akadémii vo Viedni, kde si zvolil ako
hlavný predmet hru na violončele,
k eďže na toto miesto bolo vypísané
štipe ndium. Ako v i olo nčelista sa stal
členo m Viedenskej opery. Neskôr
prijal miesto u či tel'a klavírnej hry.
Po uplynutí niekol'kých rokov sa stal
učitel'o m kompozície a pôsobil dokonca štyri roky ako rektor Akadémie. Ako skladatel' je autorom štyroch symfó nií, ktoré komple tne vyšli v OPUSe zo SOČR pod vede ním
Dr. Ľudovíta Rajtera, dvoch opie r,
dvoch ko ncertov pre klavír a orcheste r, rozsiah lej tvorby pre klavír a organ. eskôr vznikli niektoré významné komorné diela, medzi inými
dve kvartetá a dve klarinetové kvintetá, kto ré vyšli u nás v nahrávke
Moyzesovho kvarteta s Aladárom
j ánoškom, klarinet a Danielou Rusó,
klavír. (Ako som sa dozvedel existujú, ži aľ , doteraz nevydané dva klavírne koncerty a dve kvarte tá s
Moyzesovým kvartetom.)
Sympózium, ktoré sa konalo v
d ňoch 27.-29. apríla t. r. v Musikvereine vo Viedni, pod názvom
. Kammermusik zwischen den \Veltkriegen" (Komo rná hudba medzi
svetovými vojnami) uspo riadala

.
DVORSKEHO triumf vTeatro Colon

Franz Schmidt-Gesellschaft vo Viedni, pri príležitosti 120. výroči a narodenia Franza Schmidta.
Prednášky sa orientovali tak na
komorné diela Franza Schmidta, ako
i na diela jeho súčas n ík ov ako Reger,
Pfitzner, Berg, Zemlinsky, Ki'enek a
iní. Úvodný referát titulnej témy mal
Wolfgang Gratzer (Salzburg). V rámci sympózia sa konali aj konce rty, na
ktorých odzneli Schmidtove klarinetové kvintetá, ale i diela llindemitha,
Regera a Berga. V rámci ďa l ších príspevkov (žial', mo hol som sa z ú ča s tniť
iba úvodnej prednášk")') odzneli analýzy jeho sl áčikových kvartct B. O.
Marschnero m a F. Krummacherom,
ako i analýzy Regerovho kvinteta
pre klarinet a sláčikové kvarteto o p.
146 A dur S. Mauserom (Salzburg),
ďalej
odzneli estetické analýzy
Klavírneho kvinteta 1-1 . Pfitznera T.
Leihnitzom (Vi edeň ) , Zem linského
kvarteta M. Angererom (Vicdd'l), komornej tvorby P. 1-lindemitha R.
Stephanom (Berlin), Bergovej Lyrickej suity C. Florosom (llamburg),
3. a 4. sl áčikovéh o kva rte ta Schô nberga C. M. Schmidtom (Berlín).
Ďal šie príspevky venovali pozornosť
komo rnej tvorbe E. Wellesza (P.
Revers, Viedei\), Korngolda (S.
Rohde-Breymann, Bon n) a E. Kfeneka (C. Maurer-Zenk, Graz). Sympóziu predsedali postupne prof.
Anton (ček, Gottfried cholz, O. Biba,
1-1. Kro nes aR. Ka pp.
'
JÁN ALBRECHT
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Viedenské úspechy
PETRA FERANCA
Pre dirigenta Petra Feranca sa nedávno skončila ďalšia etapa kapitoly, nazvanej Komorná opera Viedeň - a súčasne sa
začala nová.
Prvou ponukou pre nášho dirigenta
od riaditeľa Komornej opery prof.
Hansa Gábora bolo hudobné naštudovanie Smetanovej Predanej nevesty. Jeho
réžia mnohých trochu zaskočila, hudobné naštudovanie opery si však v danej situácii získalo uznanie, dirigent k nemu
pristupoval s nadhfa<Jom muzikanta,
pre ktorého je najdôležitejší skladateľ.
Coskoro potom, v lete 1993 .zachraňo
val" predstavenia viedenskej Komornej
opery v parku Schônbrunn (Mozart: Don
Giovanni). Táto inscenácia Dona Giovanniho pod šírym nebom, v pôvabnej
scenérii parku, mala vel'ký úspech a opakuje sa aj tohto roku, opäť s Petrom
Ferancom pri dirigentskom pulte. Vtedy
už vedel, že na jeseň bude s viedenskou
Komornou operou študovať Rossiniho
Hodvábny' rebrík v réžii 8 . Pokrovského.
Bolo to svieže predstavenie - a veľmi úspešné. Napokon, svedčí o tom ďalšia ponuka. Tentoraz sa Peter Feranc stretol s
fahAou múzou - klasickou operetou
Franza von Suppého Boccacio (naštudoval ju a dirigoval vktky predstavenia,
dovedna ich bolo vyše dvadsať). Už v polovici tejto produkcie viedenskej Komornej opery začal študovať partitúru
Eugena Onegina. Premiéra bola 16. mája
L r. a reprízy sa konajú trikrát v týždni až
do konca júna. Ani potom Peter Feranc
neodloží dirigentskú paličku - v lete ho
čaká už spomínaný Don Giovanni ako aj
Figarova svadba v Schônbrunnskom par~
KL

Hoci sa o perný život v Argentíne pestuje
iba v Buenos Aires, predsa toto hlavné mesto
má jedno z najväčších a najslávnejších oprených divadiel na svete. Otvorili ho iba v roku
l 9 17 a doteraz je záh adou, ako sa mo hlo stať,
že toto divadlo v lmltúrne odl'ahlých ko n č i
nách juhoa merického kontine ntu , si hn eď na
zači a t ku svojej existenc ie ziska lo vel'kúmedzinárodnú prestíž a stalo sa ciel'o m mnohých
svetových spevákov. O publiku tohto mesta sa
v literatúre píše, že oplýva .zh ýčkano u o pernou smotánkou", ktorá si môže dovoli ť najexkluzívnejšie umelecké mená. Zákulisie tohto
divad la, ktoré má aj svoju osobitú histó riu, trochu poodhalil slávny B. Glgli, keď napísal, že
st1perenie umelcov o priaze ň tamojšieho publika bolo často sprevádzané aj neférovým i metódami, že . boj o prvenstvo bol bojom na živar
a na s mrť: jeden sa usiloval zni č i ť druhého .. ."
Na javisku Teatro Colon sa vystriedali najzvučnejšie mená, spome ňme aspoň tie historicky najdôležitejšie - Caruso, Schipa, Pertile,
Tagliavin i, Glgli, Del Mo naco, dirigoval tu
'ľosca nini, Molinari 11radelli, Prétre, Suitner i

Informácie
e C/oudio Abbado obdrlal prestffnu medziná·
rodnú cenu "Ernst-von-Siemens-Musikpreis" za
rok 1994. Táto je dotovaná vo vý§ke 250 000 mariek.
e Bývalá leská sopranistka Jarmila Novotná,
kJorá v 40.-50. rokoch patrila k §pitkám Metropolitnej opery v New yorku, zomrela vo veku 86
rokov v Manhattane. Na americkom konlinente
debutovala v roku 1939 v San Franciscu ako
Madame Butterfly.
e Známy rakúsky sklada/ef Roman Haubenstock-Ram~.~ti 'zomrel 3. marca t. r. vo Viedni

Václav Smetáče k a pocho piteľn e celý rad iných
zvučn ých mien. apokon treba spome núť, že v
novembri a decembri 1986 tu slávila vel'ké úspechy naša sopranistka Elena Kittnarová, ako predstavitel'ka Emilie Marty v jan áčk ovej' opere Vec
Makropoulos.
Pred niekol'kými dňami sa z Buenos Aires vrátil z mimoriadne úspešného hosťov ania Peter
Dvorský, ktorý bol hlavnou hviezdou vo
Verdiho opere Maškarný bál, ktorou Teatro
Colo n otváralo novú sezónu. j eho partnerkou
bola Leona Milchellová.
V jednej z kritík, ktoré boli prezentované na
tl ačovej konferencii po príchode P. Dvorského
z Argentíny sa ko nštatuje: .už dávno z tejto
scény nezaznel taký osl ňujúci tenor.
Vystúpenie tejto hviezdy bolo satisfakciou
pre mnohých fanúšikov, ktorí si pred
predstavením zháňali videonahrávky
opier s Petrom Dvorským."
Prvý pobyt manželov Dvo rských v Buenos
Aires bol spestrený príjemným stretnutím na
pôde nášho vel'vyslanectva i so Slovákm i žijúc imi v Argentíne.

vo veku 75 rokov. Ako predstavitef rakúskej moderny zohral významnú úlohu v povojnovom obdob( a v §es(desiatych rokoch bol vefkým priaz·
nivcom slovenskej hudobnej avantgardy.
e V 88 rokoch zomrel v Los Angeles známy di·
rigenl a huslista Louis Kaufman. Dirigoval rbzne
orchestre a najväl§ie úspechy dosiahol pri nahrávanffilmových hudieb (Kleopatra a i.).
e 15. Internationale Musik-instrumentenbouSymposium sa bude kona( l l. a 12. novembra t. r.
v Miclwelsteine. Témou sympózia je "Stimmungs·
fragen des 17. und IB.Jahrhunderts".
e Ulf Schirmer, teraj§( prvý dirigent Viedenskej §tátnej opery, prevezme l . augusta 1995
po Leifovi Segerstammovi vedenie Dánskeho národného rozhlasového symfoniclcélw orchestra. ·
e Holantlan Hubert Soudonl bude od l . septembra 1995 novým §éjdirigentom Mozarteum or-

chestra v Salzburgu.
e V lipskom vydavatefstve Kunst und Touristik
vy§la knihe 250 Jahre Leipziger Stadt-und
Gewandhausorchester.
e Vydavatelstvo Sclwt v Mainzi vydalo zauj(mavú knihu Petra Gigera Die Kunst und
Rhythmus. Kniha je zameraná no teóriu a prax
rytmu v hudbe.
e l . cenu interpretal nej súfafe Gaudeamus
ziska/a nemecká akordeonistka Margit Kernová,
druhú cenu anglická flautistka Julia Whybrow a
tretiu cenu francúzsky violonlelista Christophe
Roy.
e Pierre Boulez obdrfal za gramofónové nahrávky tri ceny: za nahrávky diel Bélu Bartóka
(Drevený princ a Cantata profana) a za diela
A/hana Berga a Wolfganga Rihma s Anne-Sophie
Mutter.
Podla zahr. t/ale -mj-
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MOJ OBE{1BENY SKLADATEE JE TEN, KTOREHO PRAVE DIRIGUJEM
Krátko s ANDREW MOGRELIOM
pred koncertont v Bratislave
3S-ročný britský dirigent žije v
Amsterdame. Študoval na Univerzite
v Bristole a potom dirigovanie a klavír na Royal College of London, neskôr v Music Centre v Tanglewoode,
kde sa stretol s Bersteinom a Roždestvenským. Jeho hlavným učite
ľom dirigovania bol Norman Del Mar.
Andrew Mogrelia n ebol v Br;~tislave
a na Slovensku prvýkrát, a zdá sa, že
ani posledný. V rokoch 1989, 1990 a
1991 dirigoval koncerty so Štátnou fll.
harmóniou Košice a nahrával pre fir.
mu NAXOS. V roku 1992 mal koncert
so SOSR v rámci BHS· a tentoraz nahrávanie a koncert opäť so SOSR v
Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu (13. 4. 1994).

+ Účinkovanie na Slovensku sa stáva
pravidelnou súča sťou vaš ich plá nov...
·Chod ím se m rád. Veľa spo mína m na koncerty s Košic ko u filharmó nio u, bola to krás na práca. Ko legovia z o rc hestra m a d vakrát vzali aj do
Tatier, umožnili mi spoznať kus vašej krásnej
krajiny. Ale p rvýkrát som bol v bývalo m
československu, keď som d irigoval Symfo nic ký
o rc hester Karlovy. Vary a po to m Zá pad oče ský
symfo nický o rc hester, s ktorým som ú činkoval
aj v Prahe.
·
·
+ Ako spomínate na koncert BHS?
· Bol to prvý ko nce rt p re m ňa veľmi ťaž kéh o
mesiaca, lebo hned' po tom so m dirigoval v
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25. m áj
SND Bratislava Bale t - hosťovan it: z Anglicka
SF Bratislava Moyzesova sieň L. van
Bee thoven, O. ostakovi č; O. Rusó, Moyzesovo
kvarteto (19.30)
SF Bratislava Yoshimatsu, Bartó k, Sos takov ič;
Symfonický o rc hester GUNMA Oap.) A. Urushihara, dir. Ken Takesaki (19.30)
ŠD Košice Hammel · Varga: Cyrano z predmestia
( IO.OO)
OJZ Prdov E. Bryll: a skle maľovan é ( 10.00)
Od Offenbacha k muzikálu (1 9.00)
26. m áj
SND Bratislava Ch. Gounod: Faust a Margaré t:1
( 19.00)
SF Bratislava C. Debussy; l. travinskij, C. Franck:
l. van Ke ulen, husle, d ir. A. Ligeti ( 19.30)
ŠD Košice Hammel · Varga: Cyrano z predmestia
( 10.00)
ŠF Košice F. Me hnelssohn-Bartho ldy, M. Bruch, It
Sch u man n; j . Fischer · husle, di r.. j . Opela (NSR)
(19.00)
ŠKO Žilina Večer slávnych operetných a muziká·
lových melódií E. llorná, S. Sklovská, l. Ožvát, M.
Fa nčov i č, O. Buranovský (l 9.00)
DJZ Prešo v P. Oravec: ...e rgo, kladivko! (1 9.00)
MKS Kežmarok F. Sch ubert, L. van Beethoven, C.
Franck; M.j elínek · husle , D. Rusó· klavír (1 9.00)
27. m áj
SND Bratislava Don Quiore (l 9.00)
SF Bra tislava program ako 26. 5.
NS Bratislava A. L. We bber:j ozef a jeho zázračn ý
farebný pl ášť l. pre miéra (1 9.00)
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: La Traviata l . premié ra ( 18 .30)
PJZ Prešov Slim áčck: Princezná Pesnička (l 0.00)
LD Astó ria Ba rdejovslté kúpele M. j elínek, D.
Rusó; Schubert, Bee thove n, Franck ( 19.30)
Dó m Sv. Martina Bratislava Varaždínsky zbor
Chorvátsko ( 19.30)
Rajecké Teplice Gitarový recitál · M. Slobodník,
M. Tomašovi č ( 19.00)
28.má j
SND Bratisla va G. Verdi: Rigoletto (19.00)
NS Bratislava A. Lloyd Webbe r: j ozef a jeho záz.
račný farebný p láš ť 2. premié ra ( 19.00)
ŠD Košice A. Szirmay: Magnáš Miško (18.00)
ŠO Banská Bystrica G. Ve rd i: La Traviata 2. premiéra (1 8.30)
Popra d SKO, B. Warchal ( 18.00)
29. m á j
Mirbac hov palác Bratislava Komorný ko ncert
SKU pri Sil Ú (l 0.30)
NS Bratislava A. Lloyd Webber: j oze f a jeho z:lzračný farebný pl ášť 3. premiéra (1 4.00) 4. premié·
ra ( 19.00)

Birminghame, Lo ndýne a Prahe . Vô bec, celá sezóna, kto rá sa týmto ko ncerto m u vás p re miía
začí n a l a, bo la veľm i n áročná. Hrali sme nádherné skladby: Ostro v m ŕtvyc h o d Rachmaninova,
Elgarov v i ol ončel oVÝ, koncert a Dvorákovo Te
De um. Vel'mi ťažko so m sa d o kázal odpútať o d
Rachman inova, a aj keď sme skončili jeho skladbu, ktorú milujem, stále ma to ťah a lo naspäť a
len s veľko u námahou som sa dokázal . prep núť"
na in(J hudbu. Pre to sa mi zvláš ť Dvofá k dirigoval d osť ťa ž ko . Ale bol som nako niec po ko nce rte šťa stn ý a ve ľmi spo koj ný s výko no m o rc hest·
ra. Bo l to pre mňa ve ľký zážitok.
+ Ako sa vám pracuje tentokrát?
· Zaujímavé je, že aj tento ko nce rt so SOSR v
13ratislave je urči tým medz níko m v mojo m živote. Teraz po p rvýkrát po dlhšej c ho ro be takto inte nzívne pracujem. Zhodo u o ko lností je to práve l. symfó nia G. Mahle ra, kto rú o m h ral na posledno m
ko nce rte
pred
chorobou
v
13i rminghame a na tento ko ncert si d ramaturgia
Slo ve nského rozhlasu v Bratislave vybrala p ráve
I. symfó niu G. Mahlera. So SOSR sa mi prac uje
vyn ikajúco, všetci majú tr pe zli vosť s mojimi požiad avkami. Som tu šťastný, le bo o rcheste r je
ochotný po h rú ži ť sa d o práce a od h a ľovať hlbiny Mahle rovej hudby.
• S aký mi telesami a inštitúciami s te mali možnosť počas s voje j karié ry s polupra covať?
· Začínal

som ako di ri ge n~ Bale tnej spo lo č
nosti v Lo ndýne v roku 1985, ale po d voc h rokoch som sa rozhodo l od ísť a dal so m prednosť
nezávislé mu životu. Veľa so m sa n aučil pri práci
s poloprofesio náln ym Lea mingh tonským o rŠD Košice Stúdio SMER A. Vladigerov: Vlk a sedem kozliatok ( 14.30)
SF Koš ice De ti deťom · laureáJi klavírnej ~Íiľažc
Košice '94 ( l 0.00)
Prešov PKO SKO, U. Warchal ( 19.00)
Trenč ín Gal. M. A. Bazovské ho Cappella
Istropo li tana (1 9.00)
30. m áj
SND Bratisla va V. Pateid l: Snehul ienka a 7 pre le·
k:lrov ( l l .OO)
NS Bratisla va A. Lloyd Webbe r: j ozef a je ho zázra č ný fa rebný plášť ( 19. 00)
SF Bratis lava, Moyzcsova sie it George Crumb ·
auto rský koncert ( 19.30) Beseda so skladate ľo m
G.Crumbom
Skúšobrh SFZ · Reduta ( 16.00)
ŠD Koš ice SKO, B. Warchal, .J . Klei n · klarine t;
Stam ic, Hayd n, Mozart, Elgard, Dvorák (1 9.00)
DJZ Prešov F. Le hár: Noc v Be nátkach ( 19.00)
E. Bryll: a skle maľované (l 0.00)
LO Baník Bojnice Schu mann, Brah ms, Grieg, M.
Lapšanský· klavír ( 19.30)
Lúčky S. Zambo rský · klavírny recitál ( 19.30)
31. máj
SND Bra tislava Offenbach: lloffm annove poviedl.:-y ( 19 .OO)
NS Bratislava A. Uoyd Webe r: j oze f a jeho zázrač
ný farebný p l ášť ( 19.00)
ŠD Ko šiceM. Kofínck: Ako išlo vajce na vandrovku ( 10.00)
ŠKO Žilina Orie málna medicína a )ludba + ako rdeó nový koncert ( 17.00)
MKS Humenné SKO, dir. Warc hal, R. Sašina ·
kontrabas (1 9.00)
l. jún
SND Bra tis lava V. Pateidl: Sneh ulie nka a 7 prete·
káro v ( 10.00)
NS Bra tis lava L. Tollcsvay: Evanjelium o Mári i
( 19.00)
Michalovce SKO, B. Warchal, R. Sašina · kontra·
bas ( 18.00)
2. jún
SND Bratislava G. Rossini: Barbier zo Sevilly · o bnove ná premié ra ( 19.00)
NS Bra tislava L. Tollcsvay: Evanjel ium o Márii
( 19.00)
ŠF Košice Záve reč n ý koncerl KIIJ, M. Rave l, N.
Paganini, ). Brahms; Sh. lshikava Oa p.)· husle, di r.
O. Do hnányi ( 19.00)
ŠKO Žilina Hummel, Schumann, Grieg, Haydn; A.
Niculescu (SRN) dir. L. Svárovský (Č R)
3. jún
SND Bra tislava G. Rossini: Barbie r zo Sevilly 2.
premié ra ( 19.00)
NS Bratislava L. Tollcsvay: Evanje lium o Márii
( 19.00)
4. jíut
SND Bratislava Absolventský koncert ta n eč néh o
konzervató ria (1 9 .OO)
NS Bratislava L. Tollcsvay: Evanjel ium o Márii
( 19.00)
SF Bratislava C. Dcbussy: Pe lleas a Mcl isanda ·
poloscénické predvedenie, dir.j . P. Pe n in ( Franc.)
( 19.30)
5. jún
NS Bratis lava A. Lloyd Webber: j oze f a jeho zázrač ný farebný p l áš ť ( 19.00)
6. jún
SND Bra tislava G. llizct: Carmen ( 19.00)
NS Bra tislava A. Uoyd Webbe r: j ozef a jeho zázrač ný farebný pláš ť ( 19.00)
7. jún
SND Bra tislava J. Offe nbach: ll offm annove poviedky ( 19.00)
NS Bratislava A. Lloyd Web ber:j ozef a jeho zázračný fa rebný pl ášť ( 19.00)

c hcstrom. Spo lu p racoval so m s BBC Sym pho ny
Orc hestra a s ďa lš ím i ang lic kými a tiež holandskými orche strami. Od ro ku 199 1 prac ujem
pravidelne s orche~ trom Ko nzervató ria v Birming hame a učím adeptov dirigovania. Od ro ku
1992 som tam stálym dirigentom . Táto čas ť môjho p raco vného života patrí k najzaujímavejš1m,
pre tože sa tu stre távam s veľJ.;ým i dirige ntskými
osob n osťa mi sú časnosti. K mo jim n aj~ ilnej ším
zážitko m patria stretn utia s dirige nto m Birming hamské ho symfo nického 'o rc hestra Simonom Rauleo m, ktorý je . prezide ntom" Ko nzervató ria v Birminghame a ka žd oročne ~ i plánuje
konce rty s konzervatoriálnym o rc he strom. T u

sa považuje za nesmierne dôležité, aby sa študenti stretávali s tou najvyššo u umeleckou ú rov·
ňou, s osobnosťa mi , z kto rýc h si môžu brať vzor.
Hostí · dirigentov si Ko nzervatórium pozýva
p raco vať so svo jím o rc he strom na tzv .•otvore·
ných prc dpoludn iach", kto ré Sll prístupné verejnosti (a sú doslova nabité obecenstvom) . Na
týc hto .w o rkshopoch" mám možnosť spo lup racovať s hosťujúci mi d irigentmi a ve ľa sa od nich
n a u č i ť. O krem iných tu nedávno di rigoval nap ríklad Michael Gie le n a Pierre Bo ulez. So
Simono m Rattleom sme koncom marca študovali spolu s ko nzervatoriálnym o rchestrom 5.
symfó niu D. Šostakoviča. Okre m záväzkov v
Birming hame mám úväzok aj v Národ nom holandskom balete (Natio nal 13alle t of Ho lland),
ale prac ujem aj s inými orchestrami v Holandsku · ~ Haagskou filh armó niou a s ew
Sinfo nie tta Amste rdam a v Anglicku tiež s Royal
13allet Sinfonia 13irm inghani.
·
• Ktorý dirige nt a skladateľ je vaším ideálom a n a čo m túž ite pracovať v budúcnos ti?
· Mojím d irigentským ide álo m je Claudio
Abbado. Poznám ho osobne ešte zo štude nt·
ských č i as, vel'a ma na u čil , dal mi d ob ré rady,
ktoré mi ešte stále pomáhajú. Nie je to len vel'ký
d irigent, ale úžasne cen ná osobno~ť po každ ej
strá nke. Veľmi si na ňom cením, že nikomu n ič
nevnucuje. A skladatelia? Mám zvláštny vzťah k
Rusom 19. storoč i a , Musorgské mu, 13o ro d inovi,
ale aj k ll. Viedenskej ško le, milujem tiež
Wagnera, Brah msa, Mahle ra. Ale v podstate je
mojím ob]'(Jbe ným skladatel'o m vžd y te n, ktoré·
ho d irigujem. A napokon, odpoveď na vašu poslednú otázku: veľmi by som chcel pracovať d lh·
ší ča s s dobrým operným divadlo m.
Za zna mena la NINA KRAMÁROVÁ

Bratislavskí konzervatoristi v USA
Mie šan ý z bor Ko nzervatória v Bratis lave
b ol a ko prvé s lovenské a c a pella · teleso , interpre tuj(•ce sakráln u a svetskú h udbu o d ren e sa ncie po 20. s to roč i e n a ko ncertnom z ájazde v USA.
Koncertnú cestu zorganizova la nezisková
o rgan izácia USA Friend sh ip Ambassad o rs
Foundatio n . Zb o r ko n ce rtoval v ew Yorku,
Mo n tclaire, Bridgcwate ri, No rthampton e a
na Long Islande. Konce rty sa st retli s ne b ývalým o h laso m obecenstva, ktoré bolo nadšen é pro fe s ionálno u um e leckou úrovií o u slove n ských študentov a osobitne ocen ili . hlb o k ú se n zit ívnosť prejaVlJ, veľk ú voká lnu
k ultúru , brila ntnú hlasovú tec hnik u a š týloví• č isto tu " (vyjadre n ia viacerýc h š pi čko
vých odborníkov USA; na pr. dirige nt'-] ' Me tropolitnej opery Eliny Do ria, vedúcej De·
p artme nt of Mu sic Briclge water State
Coll ege Leslie G o ld be rg a Davida Marsh all a
j ackson a, um. šé fa Springfic lds inger).
Zbor pozvali aj na Ber klee Co llege o f Music v 13osto ne (jed nu z najsláv nejšíc h d žezových š kô l sveta) a na známu jull iard sch ool v
Ne w Yo r ku, navštívil i slávn u llarwardskú
un iven :itu. Tie to st re tn u tia bo li tak sp o n tá nne , že vyústili do ne plán o vaných improvizova ných ko ncer to v.
Dirige ntku Me tropolitnej o pery Ele n u
Doria n atoľko u pú ta l výkon z boru, že p ozva-

la konzervatoristov do pracovné h o zákulisia
Metro politnej ope ry. Celú fre kve nc iu s te le som praco va la, čo bo l jej osobn ý cl a r a p rejav
priaz ne našim š tude nto m . Oce nila aj pohotovos ť zbo ru, nako l'ko praco va la na zbo ro m
d o te r az n e študovaných partoch .
Ko n certný zájazd vyvolal u o d borníko v
a me r ic kéh o u mele c ké ho ško lstva z áu jem v
takej miere, že okre m potvrde nia kvalít a o bdivu z dosiahnutýc h výsle d kov p re javili zá uje m spoznať osobne ú ro vei1 h u d o bné h o
ško lstva a princíp y h udobne j ped agog iky na
Slovens k u.
Kon k ré tn e doho d y uzavrel ri adi te ľ št.
ko nze rvatória Mg r. Pete r Čerm a n s PhD r. ].
Sco tt Fe rgussonom, p rofesorom Hope
College (l lo lla nd , Mic higan), ktorý pre javil
záuje m vyu čovať na konze rvató riu je de n
akad e m ic ký rok a Patric kom I. Sciarratto m ,
exe c utive .dire ktOro m Fric ndshi p Ambassadors Foundatio n na ved e nie majs trovských k u rzo v. Univ. Prof. Paul ITo lla nde r z
Ha rwa rd ske j u nive rz ity je o c hotný u p ravi ť
svoje p redn áško vé tu rné po Eu ró p e tak, a by
sa m o ho l z astav i ť aj v Bratislave . Ve denie
Be rklee c o llege of Music sa ro zhodlo us k utočniť ko n kurz né konan ie pre ude le nie šti·
pe ndií c uró psJ"l 'm š tude nto m pre š k. r .
1994/ 9 5 n a Konzervató riu v Bratis lave.
P. Č.

BLAHOŽELÁME
E mil H A R GAŠ - k oncertný umelec, h obojista, p e d agóg n a VŠM U, 55 r.

(7. s.)

Ivan KONEČNÝ · hud. skladateľ, p e d agóg,

(9. s.)

55 r .

J ozef P ODPROC KÝ - hud. skladateľ, p e d agóg n a k ošic k o m k o n zerva t ó riu, 50 r .

(10. 6.)
Juraj T ANDLE R • hud. sklada teľ, p e d agóg n a b.ratis lavsk o m konzervat ó r iu ,

60 r .

( 1 0. 6.)

K.ONK.UH.Z
Spo lo k ko ncertnýc h umelcov p ri Slovenskej hud o b nej (J ni i v HratiShtve vyp b uje konkurz na o bsade nie miesta tajom níka spolku (d ram:nurgia, organ izácia a managment ~polkovej č i n noM i) .
Kvalifikačné p redpoklady:

e vysokoškolské vzdelanie,
e zna lo~ ť jednéh o svetového jazyka,
e prác a s poč ítačom.
e organi nčné ~ch opn oMi ,
e k omu n i katr vn os ť,
e vyhranen ý 1.á ujc m o h udobné d ian ie.
Záväzné prihlášky d o l S. 6. 1994 na ad rc~ u:
Slove n ská hudobná únia, Spolok koncertných ume lcov, Michalská 10 815 36 Bratislava
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