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Real.i~a
Pred nedávnym stretnutfm ministra
kultúry SR Ľuba Romana s predstaviteľ
mi umeleckých združení a kultúrnej tla·
če, šírili sa rôzne fámy o radikálnych
škrtoch vo finan covani kultúry a kultúrnych periodík obzvlášť. M inister predstúpil pred početným auclit6riom ako
chlap, ktorý j e jedným z nás, ktorý nám
nechce nič sll1bovať ~~ tobôž p op od nos
ťahať medov.f prútik. Neformálnym a
neštyli'~O I'aným prirodzený m prejavom,
" bez servftky" označil a pomenoval súČaSIJ.Ý sta v svoJho rezortu.• Fámy sice nevyvrac:JI, ani nepotvrdzOI'al, SIÍÓ!sný
stav označi1 :1k o realitu, v ktoreJ pu nástupe du funkcie ministra 1w Sl'oJum rezorte " nenašiel ani korunu". .Je to realita, ktorú budem e zrejme všetci pociťovať
vellni intenzívne nuJmii v obh1sti odbornej tlače. Minister Roman Sil kriticky vyjudril k stai'U privutizácie l ' oblasti kultúry , najmä Koliby a l'ydu vutc/Sticv
(kmn až z:Jšiel mH OJJUS, ktoréllo privatizáciu istá skupinu nušicll kolegov tuk
nadšene podporuvulu) u pod. M inMerstvo kultúry podlb slov p. ministra, v súčusnosti nebude problémy triediť, ale
riešiť m•J:•ktulílneJ.5ic il naJpotrebneJšie
veci 11 to • živú kultúru. .Je toho núzoru,
že čo Je dobré treba zachovať 11 čo j e zlé,
treb:1 zuvrhnúf. R e:ílne u triezve slová,
len či neprišli trochu neskoro. Ako pozitivum sme prij:Jii ut vrdenie, že umelecké
školst vo zo.stávu bez mdikálncJších zásulw v.
N:1j zá vužnej.5uu myšlienkou tuillu
stretnutiu, ktorá bo/u refrénom uj náJednej diskusie, bola zmienku ministru
R omana o p otrebe iniciovať zákon o kultúre, pretože kultúr:~ sa l ' súčusnosti ocitá azda vo svoJom naJzložiteJšom obdob(, a ocitla sa v sta ve morálnello a ekonomick ého ohrozenia. Hoci zák on o kultúre mal byť už dávno, pretože Jeho potreba je viac než aktuálna, v ducllu sa mi už
vynáraJú parlamentné ťahanice. V každom prfpade naši zvoleni zástupCOI'ia
budú mať šancu dokázať, ak o to s v/listnou ale aj celonárodnou kultúrnosťou
myslia. A preto v tejto hektickej až nekultúrne rozll ádan ~j spoločnosti zilzneli
slová Ľuba R omana "začnime sa .cllovať
ako slušní fudh1", ako výzva k zjednoteniu aspoň kultúrneho frontu za sp oločný
cieľ. Situáciu Je zuth1ftaká, že každ.ŕ zháňa budovy, každ.ŕ siedmy cllce mať svoj
časopis, SI'Oju vedeckú k onferenciu, festival, nadáciu a pod.
Že problémy kultúry nie sú j ednoduché ukáza/ll aj diskusia, kde si každá
kultúrna a umeleck:f profesia žiadala
svoje. Zaregistrovuli sme problém participácie p ôvodnej domácej t vorby v masových médiácll (týkalo sa to populárnej
hudby), dozvedeli sme sa o poži;1df1vke,
aby do vyučovucfcll osnov m1 školách bola zavedená výučba :mglosassk ej lludby
(pochopitellJC pop), ba dokonc:1 sa objavil:• požiadm'kil na vybuclovanie Domu
populárnej IJudby. Netrúfam si tieto požiadavky v súčasnej situácii komento vať,
posúdi iciJ sám čita t eľ.
Po tomto stretnuti som su všuk opiiť
ut vrdil v domnienke, že čoraz ď:1leJ sa
dostávame k prefero vuniu jednotlívýcll
a úzk o skupinových záujmov IW úkor
posilňovaniu celku. A to, čo j e v sta ve
ohrozenia morálneho i ekonomického, je
celok našej kultúry a existencie umenia.
Isteže, jednotlii'COIII s:1 do m edzinlíroclného trllovéllo prie.storu pomerne d:1rí,
avšuk do integruJúceho su európsk eho
spoločenst va sa môžeme dostať iba ako
kultúrne vyspelý u kultúrne renomovan.ŕ celok.
MARIÁN .JURÍK
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Symfo nický orcheste r Slovenskéh o r ozhlasu na pódiu svojho rep reze ntačn ého š túdia.

Snímka: FOKOSIR

l Hovoríme so šéfdirigentom Róbertom Stankovským l

Je orchester
pre rozhlas užitočný?
súčasným kultúrno-politickým dianím amok ekonomickej
nedostatočnosti zatriasol poriadne. Kauzy rozhlasu a televízie sú už
tri roky takmer permanentnou záležitosťou. Nedávno niekoľkokrát z
vyhlásení štatutárne zodpovedných ľudí zazneli slová o možnosti, a

Naším

to reálnej možnosti, zrušenia Symfonického orchestra slovenského
rozhlasu. Vlani bolo obmedzené umelecké vysielanie, v súčasnosti
prechádza rozhlas štrukturálnymi a organizačnými zmenami, čo sa
nepochybne priamo či nepriamo dotkne aj postavenia tohto orchestra v rozhlasovom systéme vysielania a produkcie umeleckej tvorby.
Netreba vari hovoriť o tom, že Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu je naším najstarším telesom svojho druhu, že dlhé desaťro
čia bol, je a mohol by byť najvýznamnejším producentom n ášho hudobného života, hoci všetci vieme o jeho potrebe, význame a funkcU,
no predsa informácia, že na jeho existenciu chýba dajakých 6-7 miliónov, ktorých niet, je hádam nielen na zamyslenie. Nazdávam sa, že ak
je rozhlas verejno-právnou inštitúciou, verejnosť má právo vedieť aj
o tom, čo sa skrýva za informáciami o jeho neefektívnosti, či zbytoč
nosti. Preto pre objasnenie mnohých otvorených otázok dávame slovo šéfdirigentovi orchestra Róbertovi Stankovskému.
án šéfdirige nt, ted a aká je s kutoč
n á vecná a fa ktická situácia okolo
r ozhlasového " symfoňáku" . Ako vyzer á
efektívnosť rozhlasového orch estra z
hl'adlska eko n omických ukazova teľov?

P

- Faktickú situáciu okolo SOS I~·u musím
do dvoch rovín_ Prvá je umelecká
č inn os ť a druhá ekonomická, ex isten č n á
skut očnos ť telesa.
Umelecká zložka našej práce sa skladá z
rozdeliť

nahrávania pre úče ly rozhlasového vysielania, nahrávania najmä CD platn í pre externých zákazníkov - našich partnerov z viacerých zahra ni č n ých firiem, ako napríklad
hlavne HNI-l International a Master Musi·
cia ns Collectivt: Reco rd ing LTD a i. A je tu ešte pravidelná konce rtná činnosť, v rámc i ktorej už dva roky hráme raz mesač ne program
vlastnými silami a prostriedkami organizovaného koncertného cyklu . K tomu sa pridávajú koncerty objednané inými agentímuni,

pre BH , pre VŠM U a koncerty v zahraničí.
polupracujeme pri prehliadkach slovenskej novej tvorby- na poslednej sme uviedli
4 slovenské premiéry. Z posledných zahrani č n ýc h zájazdov spomeniem ú č inkovanie v
Rakllsku, Nemecku, Holandsku, Japonsku a
na Malte.
Z ex istenč no-organizač ného hl'adiska musím najprv u viesť, že ak hovorím o nahrávaní
pre rozhlasové vysielanie a potom o nahrávaní CD pre iné inštitúcie, obidve činnosti
sú pre Slovensk-ý rozhlas. O nahrávaní pre
vysielanie rozhoduje hudobná redakcia, my
plníme dramaturgické zámery redakcie a
prinášame do vysielania a do fonotéky nové
kult úrne hodnoty. Vel'kým problémom v
tom to smere je pozastavenie vysielania S 3,
č ím sme my a redakcia prišli o časť nášho vysielacieho priestoru. Nahrávanie CD platní
pre za hranič n é spol oč n osti je vlastne kom erč ný m podnikaním pre rozhlas, ktorý získava fin a nč n ý efekt z tejto našej č inn os t i.
SOSR je teda na rozdiel od mnohých inýc11
Í l tvarov Slovenského rozhlasu zložkou, ktorá
svojou č innosťou prináša financie pre rozhlas. Koncertná č innosť je založená na sponzorovaní každého koncertu zvláš ť. Oez spon·
zorov koncert nemozcme reali zo vať.
Reprezentácia Slovenského rozhlasu SOSRom je v tomto prípade pre inšti túciu - SR asi
slabým motívom k realizácii jeho vystúpení.
V poslednom čase sa sta lo takou zvláštnou
tradíciou, že keď SR je vo finančnej kríze,
alebo sa má zni žo vať počet zamestnancov,
hned' sa za č n e h o vo riť o zrušení SOSR-u.
(Pok račovanie na 3

str.)
\
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Jubilant JURAJ TANDLER
Ked' som sa pred rokmi ako št udent
jan áčkovej akadé mie múzických ume ní v
Brne po prvýkrát stretol a zoznámil s ďal ším
adeptom štúdi a kompozície na rejto škole,
pochádzajúcim zo Slovenska, vôbec som netušil, že raz budeme do brí priatelia a kolegovia. Do kompozičnej triedy doc. Miloslava
lštvana nastúpil vtedy· fo rmo u štúdia popri
zamestnan í · Juraj Tandle r, ktorý v týchto
di\'o ch oslavuje svoje významné životné jubileum.
juraj Tand lcr, rodák z Tornali ( nar. l O. 6.
1934), sa ( po ukonče n í gymn aziálnych štúdií
v Ri mavskej Sobote) upísal hudbe najskôr ako
huslista. t(ldium hry na tomto nástroji absolvoval v r. 1958 na bratislavskom Konzervatóriu v triede profesora Viliama Korínka.
Krátko nato sa začal a jeho hudobno-pedagogická či nnosť.
Pre potreby najmä vlastnej pedagogickej
praxe sa popri vyučovaní na hudobnej škole
začal venovať najskô r úpravám, potom i komponova niu vlast ných inštruktívnych skladieb
spočiatku ako autodid akt. Kom pozi č n é vzdelanie získal neskô r naj AM U v Brne ( 1972·77).
Po absolutóriu JAM U nastúpil ešte v tom
istom roku na svoje terajšie pracovisko· brat i·
slavské štátne Konzervatórium najskôr ako
profesor hudobnej teórie, neskô r aj špeciálne j intonácie pre študentov kompozi čn o-di ri
gentského oddelenia. Od roku 199 1 vyu č uje
tiež kompozíciu ako hlavný predmet. Popri
to m zostal však naďalej verný aj ZUŠ na
Exnárovcj ul., kde súčas ne pôsobí ako exte rný u č it e l' husl'ove j hry, vedie školsk)' orchcs·
ter a najnovšie tiež vyu č uje kompozíciu najmladších záu jemcov o túto profesiu.
V hudobno-pedagogických kruhoch je
jur:1j Tandlcr známy ako prísny a nekompromisný typ u či tel'a. Výsledkom jeho metódy vyu čova n ia s(l hlboké a trvalé vedomosti žiakov
a študentov, prcdurčujúce ic h bez problémov
pokra čovať v štúdiu na vyššom type škôl, alebo sa plnohodnotne za radiť a up l at ni ť v umclcck,cj č i pedagogickej praxi.

V tvorivej o blasti jubilanta charakteristickými znakmi jeho hudobnej výpovede je
vzácna vy rovna nosť emotívnej a racionálnej
zloži..')' jeho skladieb, úč inn é kontrasty medzi
lyrickou a dramatickou zložkou, zmysel pre
dôsledné vypracovanie detailov skladieb a
mierne preferovanie sonoristickcj zložky
hudby.
Z je ho d oterajšej bohatej tvo rby, zasahujúcej db mnohých hudobných žánrov a oblastí,
sám autor za svoje najzávažnejšie diela považuje skladby . Dievča a smr ť" pre vel'ký symfoni<.:ký orchester a rec itátora, . Hry" pre symfonický orchester ( 1975), . Suita" pre s l áči kový
o rchester ( 1978), . Koncertná hudba" pre klarinet a komorn)• orchester a . Per orchestra"
( 1983). Z komorných diel .Suitu" pre husle
sólo, 2 sl:íči kové kvartetá.•čakanie na dd\" ·
piiť dievče n ských piesní s flauwu, husram i a
viol o nčelom , suitu pre komorný súbor . Ei né
ll." a d'alšie. Ok rem uvedených je Tandlcr auto ro m mnohých skladieb zborových, inštruktívno-pedagogických (sólových i súborových) ako aj úprav slovenského folklóru.
Stanislav Hochel

M. Schneidra-Trnavského
l. Šimon Svitok (SR)
2. Martin Gurbaľ (SR)
3. Martin Matoušck (ČR)
l. ncudclcná

'2: NaóaTotll~ (SR)
3. Miriam tlama (SR)
Mimoriadne ceny: Szymon Kublak (Poľsko) · cena prof. G. Geisslerovej
Martin Matoušek (ČR)· cena Nadácie M. Schneidra-Trnavského
Miriam Žiarna (SR)· cena Slovenského hudobného fondu
II. kategória
1. Gustáv Beláček (SR)
2. RomanJanál (ČR)
3. Oleg Korotkov (Ukrajina) a Ivo Hrachovec (ČR)
1. Andrea Danková (SR)
2. Beata Raszk.iewicz (Poľsko)
3. Tomoko Masuda Oaponsko)
Mimoriadne ceny: Angela Grebenša (Ukrajina)· cena mesta Trnavy
Bohdan Petrovič (ČR). cena Dr.Janka Blahu
Ján Vaculík (SR)· cena Dr.Janka Blahu
Andrea Danková (SR)· cena Slovenského hudobného fondu
Andrea Danková (SR) · cena Alaina Nonata
Tomoko Masuda· cena Fransa Wolfkampa
Šimon Svitok, Gustáv Beláček, Andrea Danko· 3 koncerty, cena
Slovkoncertu
Tomoko Masuda· cena Nadácie M. Schneidra-Trnavského

Klavírna súťaž Košice '94
K menám vlaňajších víťazov l. ročníka klavírnej súťaže v Košiciach (K.
Debreová, M. Cibulková, M. Týnlová) už pribudli mená najlepších z tohtoročného
2. ročníka. Na tomto doslova "maratóne" malých klaviristov vo veku od sedem do
päutásť rokov súťažilo v dvoch kolách a pred tromi porotami vyše sto deti z
Bulharska, česka, bývalej Juhoslávie, Maďarska, Rakúska a z celého Slovenska.
Kým v l. roč níku sa vyskytli slabšie výkony, nesvedčiace o kvalitnom výbere, v
tomto roku sa predstavili skutočne len
mimo riadne tale nty, m a lí klaviristi, ktorí zaujali. Nielen technickou vyspelosťou , al e n a jmä kvalitou tó nu a dra matur·
giou súťa ž ného programu. Získala tým
kvalita i vážnosť súťaže. Pritom nielen
prví tra ja, ale a j súťažiaci na ďálších
priečkach s i zaslúžia pozornosť, o čom
svedčil a j koncert víťazov sp o jený s vyhlásením c ie n .
CHRISTINA ALADIOVÁ z Burgasu ( BR,
4. cena) zaujala presvedčivou inte rpretá·
ciou Prokofievovho Preludia C dur s vyspelý m úhozom v l'avej ruke. MATEJ
ARENDÁRIK z Bans kej Bystrice (5. cena)
sa predstavil múdrym, kľudný m postojom v Prokofievových Mimoletnostiach,
LADISLAV PATKOLÓ z Topol'č ianok (2.
cena) zahral muzikantsky precítene J'ahké variácie na slovenskú ľudovú pieselt
D. Ka balevs kého. Z Čiech sa opäť presadila tENKA LASKOTOVÁ z Havlíčkovho
Brodu (3. cena) v Me ndelssohnových
Piesilach bez slov. VIADANAJANIČIEVI·
ČOVÁ z Belehradu a OĽGA PETRECKÁ z
Užhorodu obsadili tretie miesto, 2. cenu
presved čivým, sebavedomý m výkonom
získal J URAJ MIŠKOLCI z Nitry a KATA·

Bratislavský dom detí a mládeže IU·
VENTA sa v niekoľkých posledných rokoch stal príjemným prostredím, vytvárajúcim podmienky pre priaznivý
priebeh dnes už tradičných Sympózií
mladých muzikológov. XI. ročník s hlavnou té mou HUDOBNÉ ŽÁNRE EURÓP·
SKFJ HUDOBNEJ KULTÚRY V MINU·
LOSTI A SÚČASNOSTI (Ich vznik, vývoj
a hudobné funkcie) sa v tomto roku ko·
naJ v diloch 9.·10.
1994. Organizátormi boli opäť Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ a Katedra hu·
dobnej vedy FFUK.
Sn áď i určité obmcdzenja nedovolili uskutočn i ť toto podujatie v rozsahu troch d ní
tak, ako to b}rvalo zvykom v predošlé ro ky,
čo bolo čiastočne na škodu veci · došlo k ča
sovým posunom, vynúte ným skráteniam
niektorých príspevkov i sku toč nosti, že v
dôsledku toho sa poslucháč len ťažko mo ho l
sús tred iť na všetky referáty v plnej miere ( ll
referátov každý dei\). To však ni č nemení na
fakte, že každý si tu mohol náj sť ten "svoj".
Do širo kospektrálnej témy sympózia je
možné zakompo n ova ť v podstate rozsiahly
okruh problémov, počnú c ďalekou minul osťo u až do dnešných dní. l l . roč ník v jednot livých blokoch vyslovil o tvore né o tázky
z oblasti hudobnej histórie · tentokrát zamerané prevažne na problémy operného umenia (A. Jakubcová, T. Slavický, V. Zvara,
L. Kfupková, L. Spurný). Hudobné divadlo malo zastú penie i v podobe analýz niektor)•ch konkrétnych predvedení na dneš-

s.

Výsledky 13. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže
l. kategória

XI. ROČNÍK SYMPÓZIA
MLADÝCH MUZIKOLÓGOV

RÍNA KEBLOVSKÁ z Banskej Bys trice. V
najmladšej vekovej kategórii sa na 1. mieste umiestnil PETER BILD z Prešova,
ktorý interpretoval skladby B. Martinu a
F. Chopina. Jeho dyna mická paleta, pekné pianiss iá a kontrastné fare bné plochy akoby a ni nezneli z rúk 7-ročného
chlapca, ktorý ledva siaha ku klávesám.
Víťazka 2. kategó rie ILONA KOROMJ>AJ.
OVÁ z Miš kolca zaujala vzdelaným a kultivovaným prednesom Sarabandy a
Gigue J. S. Bacha. Absolútnou víťazkou
sa s tala Bulharka J>LAMENA MANGOVA z
Plevenu . J e j súťažný program z diel J. S.
Bacha, J . Haydna, F. Liszta a B. Bartóka
mal mimoriadne vysokú úroveil, ďaleko
presahujúcu jej vek 14 rokov. Na koncerte víťazov doslova ohromila Tarantellou
F. Liszta · technickou vyspelosťou , temperame nto m i výrazom.
Dobrou tradíciou sa stáva účinkova
nie víťazov v r á mci Košickej hudobnej
•jari. V tomto roku spolu s mimoriadne
talentovanou Júliou Fischer z Nemec.ka a
ž iakom extern<j prípravky košického
konze rvatória Stefanom Eperješim. V
Koš iciach sa tak postupne vytvára platforma na prezentáciu najvýraznejších
mladých talentov inštrumentálneJ hudby.
LÝDIA URBA ČIKOVÁ

ných javiskách alebo vo filmovom spracovaní ( R. Čupková, K. Kondelová, A. Ja·
ničí.ková). Svoje nezastupitdné miesto v
rámc i tohto podujatia mladých našla · po
iné roky študentm i viičši n o u obchádzaná·
slovenská hudba 20. storočia (A. Schmidtová, B. Vajnerová, M. Kováčová). Neabsentovala ani tvo rba sú čas n ýc h autorov z
iných európskych krajín · z rôznych aspektov jedno tlivé d iel a hodnotili P . Važan, V.
Zouhar, A. Chwilek, A. Gabryš. Veríme,
že dnes už nie len .výnimoč n e". ako po iné
roky · boli zastúpené i príspevky týkajúce sa
populárnej hudby (N. Adamov, F. Turák,
R. Bader) a, bohu žiaľ, z oblasti proble mati·
1..1' etno muziko lógic iba jediný referát I.
Drobovej.
a túto skutoč nos ť apeloval v záve reč nej
d isk usii aj prof. PhDr. Oskár Elschek,
CSc., kde okrem iného pripomenul, že je
potrebné sa vo väčšej miere zaobe rať oblasťou tradi čn e j i l'udovej hudby ako aj syste·
matickou hudobnou vedou. Padli tu rôzne
návrhy ( pán Elschek poskytol k dispozícii
náme ty až do r. 2000), o kto rých účastníci
tohto podujatia diskutovali , takisto zhod notili priebeh Sympózia.
Záverom sn áď treba pripomenúť, že tradíciu sympózií mladých muzikológov je
nutné i n aďa lej rozvíjať, pre tože táto pôda je
na Slovensku v podstate jedino u možnosťou , kde sa môže začať preze ntovať osobnosť mladého, začínajúceho vedca v kruhu
svojich kolegov· rovesníkov.
SLÁVKA FERE COVÁ
l

PREHLIADKA MLADYCH HUDIEB
V rámci IV. podroháčskeho stretnutia
mladých ľudových hudieb uskutočnila
sa v Kultúrnom dome obce Habovka
prehliadka mladých ľudových hudieb z
celého Slovenska. Tridsaťpäť hudieb sa
vystriedalo na tejto svojbytnej prehliadke. Pôsobila ako jarná svieža voda z pramienkov ešte zasnežených končiarov
Roháčov, n ap ájajúca a pre búdzajúca prí. .-odu pod ich svalunl.
Bo l som rád, že sa neko nala súťažn o u formott. V to m vlastne bol aj jej aktuálny prínos
do s(tčasného kult(trneho diania. Po prehliadke sa uskutočnila diskusia medzi účinkujúci
mi a viacerými odborník mi rôznych profesií z
oblasti hudobného diania. apriklad Ro man
Berger sa vyjadril z pohl'adu vlastných teoretických úvah, Ivan Ma čá k z pohl'adu ctnomuzikologických stanovísk, Alexander Móži z
pedagogických aspektov, Ondrej Demo z hudobno-folklo ristických hl'adísk, Bernard
Garaj z aspektu využitia l'udových hudobných
nástrojov. a prehliadke sa prezenLOva li viacerí talentovaní muzikanti a speváci. O svojich muzikantských vzoroch po koncerte
Slovenského komorného o rchestra sa rozhovori l jeho umelecký šéf Bohdan Warchal, ako
aj Miroslav Dudík, umelecký vedúci OJ:UN a
gajdoš Bernard Garaj, zo známej gajdošskej
rodiny a napokon i architekt-gajdoš Anton
Vranka.
Osobité bo lo vyst(tpenie bratov jána a
jozefa Ferneza zo Sihelného, v zostave . gajdoš
a huslista". Tvoria najarchaickejšie zoskupenie skupinovej inštrumentálnej hudby na
Slovensku. Obidvaja už približne sedemdesiatnici, výborno u sú hro u . dvojzvukových
gájd s husl'ami" (čo sa dodnes traduje iba na
hornej Orave), potvrdili svoje muzikantské
kvality, talent i dedi čs tvo svojho prostredia.
Bo li vzorom pre mnohých mladých, lebo najmii gajclám , tomuto čude s n ém u a zloži té mu
hudobnému nástroj u sa mnohí vyhýbajú.
Prehliadka bola dôkazom toho, že mnohí
mladí muzikanti si našli vzory vo svojom
prostred í a nadviazali na archaické zloženie
hudieb, na lokálny i regionálny štýl hry, svojrázn osť prejavu v hudbe i speve. ·raké boli

e Od 23. mája do 3. júna t. r . prebieha
v K~iciach Medzinárodný orchestrálny
seminár. Zúwtnlli sa na ňom najmlad·
~í interpreti, víťazi detských medziná·
rodných interpretačných súťaží z Mní·
chova, ktorí spolu so Symfonickým orchestrom k~ickébo konzervatória a s
dirigentom 8. Burdom naštudovali deväť koncertných programov z diel F.
Liszta, W. A. Mozarta, R. Schumanna, A.
Dvotáka a i. So 4 klaviristami, 3 huslistami a l violončelistom spolupracoval aj
koncertný majster Mníchovskej fllbar.
mónie Alexander Uschkuratz. .Mladí
umelci vystúpia s na§tudovaným programom vo viacerých východosloven·
ských mestách · Medzilaborciach, Giral·
tovciach, Levoči, Spl§skej Kapitule a v
K~iciach.
L U.

muziky ko rdími spiité s Tcrchovou, s ho rným
na Kysuciach, s Východnou na
ho rno m Liptove, s goralmi z Kežmarku, s vrchárskou muzikou v Hriiíovej a na Podpol'aní,
s hrou prcdníkov v Zuberci, Habovke na
Orave i kopa ni č iarskych muzikantov v Brezovej pod Bradlo m.
Okrem týchto sa prcze ntova'l celý rad hu·
~ icb s netradičným zložením hu.<!.<?/?rých ná;
strbjov (obohatené o harmo niky, flauty, zobcové píšťaly a iné), ktoré pôsobia pri ZUŠ.
Tieto sa zameriavajú predovšetkým na intonač n ú či stotu , techniku hry, bohatší repertoár i sólistickú virtuozitu. Také boli mladé hudby z Turej Lú l..'")', itry, B. Bystrice, Liptovského Mikuláša, Prievidze, Cadce, Martina,
Dolného Kubína i niektoré ďalšie. apokon
sa na prehliadke predstavili i muziky v zosta·
ve malých l'udových orchestrov, ktoré sa pre·
zc ntovali s repertoárom vlastného kompozič·
ného spracovania i virtuozitou svojich sólistov · inštrumentalistov. (Napr. l'udová hudba
"Víťaz", zo ša rišskej obec Víťaz, v ktorej účin
kujú aj učitelia 'ZUŠ, absolventi konzervató·
ria.)
·
Vadi čovom

Prehliadka potvrdila, že proces tvorivosti
vo folklórnom ume ní nie je ukon če n ý, je to ži·
vý var i ač n ý proces, prejavujtlci sa bohatstvom a rôznorod osťou inštrumentlilnych i
vokálnych prejavov. Všetky muzil..'")' hrali spamiiti, pri čom podstatná bo la dobrá hudobná
pamäť, harmonické cítenie, metro-rytmick)'
pu lz a vzájomná s(thra. Mladí muzikanti tvoria
bohaté a vzácne muzikantské zázemia v rôznych oblastiach Slovenska, je medzi nimi vel'a
talentovaných inštrumentalistov i spevákov.
Na Slovensku vyrastá mladá muzikantská ge·
nerác ia, ktorá má všetky predpoklady rozvíja ť
a obo h acovať naše hudobné umenie nielen v
rámci fo lkló ru. Mozno s uznaním kon štatovať,
že tohtoro č n á prehliadka mladých muzík pod
Rohá č mi · v Habovke, pod organizáciou AlA
CENTR UM (Viliam). Gruska) svojou formou i
organizácio u výraznou mierou prispela do
hodnotných hudobno-kult úrnych podujatí, s
akými sa na Slovensku zriedkavo stretávame.
ONDREJ DEMO

SPEVÁCKA SÚŤAŽ
IMRICHA GODINA
V dňoch 10. a 11. júna sa v budove
Mestského úradu vo Vrábľoch uskutoční l. ročník Celoslovenskej speváckej súťaže Imricha Godioa, operného speváka, vrábeľského rodáka.
Usporiadateľom súťaže (O. ročník
sa uskutočnil v roku 1993), ktorá je
vyhlásená pr_e mladých spevákov zo
základných umeleckých škôl a konzervatórií, je mesto Vráble a Základná umelecká škola vo Vrábľoch.

ROZHOVOR

Hovoríme so šéfdirigentom Róbertom Stankovským

Je orchester pre rozhlas užitočný?
(Pok račova nie zo str. l )
Pritom orchester zaťažuj e rozpočet SR vo
výške asi 1,5 % (informácia redakcie) a čle
novia orchestra zostávajú na najnižších
mzdách v rámci podniku. Pritom do rozhlasu prinášame okrem hodnôt umeleckých aj
hodnoty finančné . SOSR za minulý rok svojou kome rčno u č innosťo u zarobi l 5,5 milióna Sk, čo predstavovalo viac ako tretinu celkových nákladov. S touto sumou by bolo
možné v budúcnosti pokryť asi 50 % mzdových nákladov. je to jednozna č ne ekonomicky úspešná bilancia. U orchestrov nášho typu je úspechom za robiť 20 % nákladov.
Dotácie na iné podobné vel'ké orchestre sa
pohybujú priemerne od 20 do 30 miliónov
korún. Nám by sLačila podpora vo výške 7
miliónov kor(m, ostatné prostriedky by sme
boli schopní zarobiť si na seba. Od SR sme
dostali najavo, že nebude uvol"nená ani táto
čia s tk a pre či nn osť SOSR-u. Obrátili sme sa
so žiadosťou o podporu na ministerstvo kultúry, na vládu SR, na fond Pro Slovakia, ale
okrem morálnej podpory, ktorou nás každý
ubezpe č uje, nikto ďalšiu existenciu najstaršicllo symfonického orchestra na Slovensku
reálne nepodporil.

materiálnych záruk jeho existencie. Ide o
spomínaných SO ')., nákladov na orchester, a
poslrytnutia priestorov.
Akým spôsobom by sa chcel rozhlasový orchester výrazn ejšie presadiť do ver ejného domáceho hudobného života,
konkrétne do programov festivalu BHS,
MELOS ÉTOS, Prehliadky súčasnej tvorby, ale aj do festivalových podujatí v
ostatných mestách našej krajiny ...
- Osilie o výraznejšie presaden ie sa do verejného hudobného života sme jasne prejavili zavedením vlastného cyk lu koncertov. V
dôsledku obmedze ných finanč n ých prostriedkov realizujeme jeden program mesač
ne a usilujeme sa nau č i ť bratislavské publi-

hra ničie.

Už v minulosti sme žiadali
rozhlas o CD n a recenzovanie. Ani odpoveď. Táto "skromnosť" v dnešných
trhových konkurenčných podmienkach nic je na mieste. čo mieni urobiť
vedenie rozhlasu pre zlepšenie propagácie svojho telesa, ktoré nota bcne
môže byť jeho najväčšou kultúrno-umeleckou pýchou?
· Máte pravdu. Úplne s vami súhlasím, že
propagácia je nevhodne skromná. Orchester
nahral také množstvo CD-platn í, že každý
další titul už prestáva b y ť udalo s ťou . Ale je to
chyba. Keby propagácia našej práce bola
lep ia, nebralo by možno tol"ko ľudí na !"ahkú váhu prípadné zrušenie orchestra. Keď
hosťuj e m v zahraničí , všade sa o našom or-

V akom pomere zásobuje orchester vysiel anie materského rozhlasu, v akom
pomere vykonáva koncertnú činnosť a
nahrávaciu pre iné inštitúcie a aký je súčasný podiel slovenskej tvorby v dramaturgickom zábere orchestra?
· Vzájomný pomer týchto činnos tí sa stále
mení a dnes už neexistuje percentuálne urče n ý pomer, ktorý by koordinoval aktivity
SOSR-u. Je to tým, že inštrukcie od vedenia
rozhlasu sú jasné· prednosť majú komerčné
aktivity. Túto ekonomickú or ientáciu musí
rešpektovať hudobná redakcia a následne
SOSR v záujme svojej existencie. Dôsledkom
tejto politiky je menší rozsah nahrávania pre
rozhlasové vysielanie oproti externej komerč nej č innosti. Týka sa to aj skromnejšieho nahrávania slovenskej sú časnej hudby
oproti minulosti, ale, žiar, nie je v mojej moci
tento stav vzhl'adom na ekonomické argumenty podniku zme niť. Napriek tomu sa
nám podarilo v poslednom čase nahrať diela
Malovca, Dibáka a realizujeme vcl'ký projekt
nahrávky symfónií Alexandra Moyzesa, krorý vyjde na CD n osičoch aj v za hrani čí.
Akú predstavu o ďalšej existencii a
umeleckých perspektívach orchestra
má vedenie hudobnej redakcie, vedenie rozhlasu a aké máte vy ako šéfdirigent, resp. s vašimi n ajbližšími spolupracovníkmi?
· V sú čas no m období sa z nač n e mení
štruktť1ra SR, čo bude mať urč ite vplyv aj na
p ostavenie SOSR-u. Budeme musieť, samozrejme, vyc h ádzať reálne z novej situ ácie.
Aké sk utoč né plány má v tomto ohrade vedenie rozhlasu bude vcl"mi dôležité, ale to už
nie je otázka pre miía.Ja môžem len na zn ač iť
rozdiely v predstave o budúcnosti SOS R-u u
rôznych zložiek vedenia. Vychádzajme z to·
ho, že orchester má zostať súčasťo u Slovenského rozhJasu.
a) Hudobná redakcia sa usiluje o zotrvanie
Orchestra l'udových nástrojov a SOSR-u v
jednom vel"kom tltvare a zabezp ečovať ich
či nnosť zo spoločn é h o finan čn é h o zd roja,
ako tomu bolo doteraz. Dávalo by to urči tú
m ožn osť koordi nácie nahrávania pre vysielanie, inej činnosti SOSR-u a špecifikovanie
potrieb nahrávok kl"účových pre potreby našej hudobnej kultúry. Hlavná redakcia hudobného vysielania však nebude vo svojej
predošlej forme v novej štrukt(lre SR existovať. Budú pracovať menšie samostatné útvary (symfonická hudba, l'udová hudba atď.) ,
ktorým by sa mal s tať SOSR ako samostatný
útvar r ovnocenným partnerom a podliehať
priamo vedeniu rozhlasového okruhu S 2.
b) Vedenie SR má záuJem na odčlenení orchestra od redakcie ako samostatného útvaru , pri čom by sa však orchester musel takmer sa m ofin ancovať. To už ale podl'a mňa
hraničí s prechodom na ., s poločnosť s ruče
ním obmedzeným" a pýt am sa, v čo m by zostal .,symfoň ák" rozhlasovým? Pripomínam,
že žiadny symfonický orchester sa nemôže
sa mofinan covať a je tiež otázkou, či by hudobná redakcia dostávala dostatoč n é prostriedky na nahrávanie.
c) Naša predstava je, že keby mal byť orchester od redakcie osamostatnený, nezbavuje to SR povinnosti aspoň minimálnych

ROBERT STA!tlíOVSXJ'

kum c h odiť do nášho koncertného štúdia.
áš cyklus nie je abonentný, pretože kvôli
nestabilnej siw ácii si nemôžeme byť istí, že z
materiáln ych dôvodov sa niektorý koncert
nezruší. Konceny organizujeme systémom
predaja vstupeniek. je to riziko, no usilujemc sa u vád zať dramaturgicky zaujímavé a
čas to n etrad i čn é programy, čo nám väčš i 
nou priláka publikum. Usilujeme sa neduplic it ovať programy iných orchestrov, hlavne
SF a ja osob ne rád uvádzam vokálno-inštrumentálne diela. Spolupráca s BHS intenzívne
pokračuje. Ak majú však naše koncerty prebiehať v Koncertnom štúdiu SR, mali by aj
organizátori BI-IS bra ť do úvahy potrebu
atraktívneho titulu pre náš orchester, kcd'že
naša sála nemá takú divácku tradíciu ako
Reduta. K aždoročn e sa mi totiž stáva, že dostaneme najprv ponuku hrať na festivale dielo odmietnuté iným orchestrom, ktorého
intrepretácia na základe našich skúseností
nedáva perspektívu dobrej návštevnost-L
Potom nasledujú ni ekol' k om esa č n é zložité
jednania, výsledkom ktorých je naš ťastie urč i tý atraktívny titul, z ktorého máme všetci
radosť a po koncerte sú všetci spokojní. Radi
by sme sa občas prezentovali v Redute, v ča
se zájazdov Slovenskej filharmónie, čo však
záleží od ochoty jej vedenia. Vol'akedy to bolo normálnym zvykom a publikum to vítalo.
Otázka ú či nkova nia nášho telesa na iných
festivaloch a v iných mestách krajiny je závislá od aktivity usporiadatel'ov. My sa usilujeme každému vyjsť v ústrety.
Rozhlasový orchester má často veľmi
zaujímavé dramaturgicky koncipované
programy, pozoruhodných hostí, ale aj
výborné výkony. O vašich koncertoch
v šak často ani odborníci nevedia. Rovnako málo sa tiež vie o vašich za hranič
ných aktivitách, úspechoch a spomínan ej bohatej nahrávacej činnosti pre za-

chcstri vie hlavne z nahrávok. Hudobní fanúšikovia si nechávajú odo miía r)od pisovať
práve CD platne so SOSR-om, ktoré si vo svojej krajine kúpili. Dostávam recenzie z franc(•zskych a bri tských odborných časo pi sov.
Problém vzniká iba u nás a zodpoved ní pracovníci rozhlasu by mali pre našu propagáciu urobiť viac. apríklad už len bližší kontakt s vašim odborným časopiso m by našej
verejnosti mnoho prezradil o či nn osti SOSRu. S propagáciou konce rtov je problém napríklad v tom, že ak STV odvysiela šot z našej
skúšky na koncert v Aktualitách v čase, keď
už prebieha koncert, je to bez ú čink u . Ak
rozhlas ako podnik nám neposkytne ani
čia stku 6 000 Sk na vypísanie a realizáciu
konkurzu, obávam sa, že v najbližšom čase sa
môže začať šetri ť aj na vyvese ní plagátu nášho koncertu. Teší ma, že vo svojej otázke
používate výraz kultúrno-umelecká pýcha.
) e ro pravda, ale dnes to už asi nie je v kurze.
Napríklad pýchou v oblasti zábavnej hudby
bol Big Band Radio Bratislava, jediný profesionálny orchester tohto typu na Slovensku, o
ktorom sa v superlatívoch vyjadrovali také
svetové osobnosti ako Ray Charles a Lisa
Minelli, ktorí si ho vybrali na svoje európske
turné. Napriek obrovskej reprezentácii našej kultúry a úspechoch na turné s týmito
š pi č kovými osob nosťa mi svetového jazzu,
bol po návrate zo zájazdu Big Band zrušený.
Takže akurát pekná labutia piesei\.
A teraz nám prezraďte niečo o svojich
vlastných dirigentských aktivitách a
najbližších plánoch či už doma alebo v
zahraničí...

· Moja vlastná dirigentská č inn osť za hrňu
je šéfdirigentské povinnosti v SOSR-i a v
Komornej filharmónii Pardubice. Ďalej nahrávaciu č inn osť a hosťovanie v rôznych orchestroch. Kombinácia práce v symfonic-

kom a komornom orchestri ma umelecky
uspokojuje, pretože spôsob práce a repertoárový záber sa vzájomne odlišujú. Obidva orchestre sú kvalitné, SOSR je orchester s najdlhšou tradíciou na Slovensku a Komorná
filharmónia Pardubice je 25-ročným orchestrom udržujúcim si vysokú umeleckú
úroveň už od č ias pôsobenia dirigenta
Li bora Peška. Práve predminulý mesiac som
absolvoval s týmto orchestrom turné vo
švajčiarsku, a na Sicílii.
Rád sa venujem tiež nahrávaniu v štúdiu,
zatial' mám na svojom konte 25 CD nahrávok
pre naše, no hlavne zahraničné spo l oč nosti.
Pochopi tel"ne, istý čas si musím reze rvovať aj
na významnejšie hosťova nie v cudzích orchestroch. Nevymenujem všetky orchestre,
ale chcem spomenúť aspoň stáleho čestného hosťa v Karlovarskom symfonickom orchestri. Ďalej to bola spolupráca so Symfonickým orchestrom FOK hl. mesta Prahy, v
ktorom som mal angažmán pred mojím prijatím do funkcie šéfdirigenta SOSR-u. Okrem mnohých zaujímavých programov na
abonentných koncertoch v Prahe, absolvoval som s FOK-om vel"ký 5-týždiíový z~azd
po USA, kde som už predtým hosťova l. Ďalej
to bola permanentná spolupráca s Radio
Philharmonie Leipzig, s ktorou som tl činko
val v nádhernej novej sále Gewandhausu. Od
minulého roku som nadviazal spoluprácu s
Rozhlasovým orchestrom v Kolíne nad
Rýnom. Na tejto spolupráci ma teší aj to, že
sa mi tu podarilo nahrať slovenskú hudbu
pre WDR Kôln. Azda som tým pomohol k
zviditerneniu slovenskej pôvodnej tvorby v
za hran ičí. U nás si toho však asi nikto nevšimol, ba ani zo Spolku slovenských skladate·
l'ov som nezaregistroval žiadnu reakciu. Z
najnovšie nadviazaných kontaktov chcem
uvie sť Asrurijský symfonický orchester v
španielskom Oviede, čo je mladý medzinárodný ambiciózny orchester, ku ktorému
som pozývaný ako jediný dirigent z východ·
nej Európy. V tejto súvislosti by som rád spomenul, že z hosťovania ma momentálne najviac teší spolupráca s českou filharmóniou,
ku ktorej ma pozývajú každý rok ako jediného slovenského dirigenta. V minulej sezóne
som dirigoval dva abonentné koncerty, v tejto sezóne som účinkoval až dvakrát v rôznych programoch, z ktorých som mal vel'kú
radosť najmä kvôli dvojnásobnému uvedeniu 6. symfónie B. Martinu. V budúcej sezóne uvediem s českou filharmóniou diela
Haydna, Hummela a Martinu a práve koncipujem program pre svoj koncert k výročnej
100. sezóne ČF. Je to orchester naozaj špič
kových svetových kvalít, rozumieme si aj po
l"udskej stránke a ja sa na koncert v
Rudol fíne vždy teším. Ďalšie plány? Aj keď situácia pre slovenskú hudbu u nás nie je ideálna, usilujem sa našu národn(• hudbu propagovať na svojich h osťovačkách . Okrem nahrávania skladieb Bellu, Schneidra-Trnavského a Cikkera v Kolíne n/R. uviedol som
skladbu Hanuša Domanského s FOK-om na
abonentnom koncerte v Prahe, so Symfo- ,
niekým orchestrom Ukrajinského rozhlasu v
Kyjeve som natočil televízny koncert Suchoiíových Metamorfóz, ktoré som zaradil aj
, na budúci koncert v Karlových Varoch,
Zeljenkovu Dramatickú predohru som uviedol so ŠF v Košiciach a Godárovo Concerto
grosso uvediem s Komornou filharmóniou
Pardubice v januári l 995. Moyzesovu predohru ]ánošikoví chlapci zaraďujem do svojich
koncertov v Kolíne n/ Rýnom a v Bonne v januári 1996.
Myslíte si, že tzv. dirigentská kríza na
Slovensku je opodstatnená, alebo je to
len nechuť riskovať , objavovať dirigentské talenty, alebo aj obava z konkurencie? čo v tomto smere mienite urobiť vo
vašom orchestri?
· Už niekol"ko rokov tému o dirigentskej
kríze mladých vnímam ako prostonárodnú
slovenskú rozprávku. Má všetky charakteristické č rty ako každá l'udová rozprávka, šíri sa
ústnym podaním a je najviac spomínaná v
rozhovor och so staršími kolegami. Ako sa
ukazuje, udržovať túto fámu je ovel'a jednoduchšie, pohodlnejšie a pre niektorých ľudí
perspektívnejšie, ako objektívne oceniť prácu mladého umelca a dať mu aspo ň minimálny priestor pre jeho umeleckú existenciu.
Hovorí sa, že člove k doma nikdy nie je prorokom . Ale blokovanie činn osti mladých di·
rigentov v Bratislave, či na Slovensku, ktorí
sll už činn í inde, je fakt zarážajúci, nápadný a
(pokračovanie na str. 5)
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4. marca. Vladimír Godár: Via lucis (slo·
venská premiéra). Leonard Bernstein: Se·
renáda (podľa Platónovho Symposion)
pre husle a orchester (slovenská premié·
ra). Claude Debussy: Rapsódia p re klar inet
a orchester. Qaude Debussy: More. Slovenská filharmónia. Dirigent Ondrej Le·
nárd. Sólisti František Novotn ý · h usle,
JozefLuptáčik jun. · klarinet.
Plagáty aj bulletiny sl'ubovali zači atko m pr·
vého jarného mesiaca v SF hojnú zážitkov(• (•rodu. Vladimírovi Godárovi sa už niekol'kokrát
podarilo n iečo, po čom možno túžia viacerí slovenskí tvorcovia · celkom jed n oz n ačne triumfoval na našej . radovej" a . neelitnej" ko nce rt·
nej pôde. Leonard Bernstein by možno rád začul , že aj na Slovensku sa stal legendou, idolom

EwaldDanel

Snímka arch ív HŽ

aj mi l áč ikom , uctievaným pedagógom, hlásate·
l'om najvznešenejšieho a zárovci\ naj prostejšieho posolstva hudby. Slovenské premiéry skla·
dicb týchto dvoch skladatel'ov boli podstatno u
zložkou vonného zážitkového substrátu celého
koncertu a je paradoxom, že Debussy · hoci mu
bol zasväte ný te nto ko ncert (cyklus DEBUSSY)
· nemal prosto šancu. Percepč ná záťaž a nasledujúca radosť z poznania krásy a dokonalosti z
prvej polovice programu (Godár a Bernstein)
odče rpali výrazný ene rgetický potenciál jedi nca, takže debussyovská epizóda zaradená po
p restávke mohla byť akurát tak príjemným relaxom. Myslím, že s takýmto stavom by Claude
Debussy asi nesúhlasil.
Vladimír Godár · ako už to býva zvykom· obdaril text urče ný pre bulletin SF náročno u autorenexiou vzťahuj(Jcou sa na Via lucis ( alebo
Via illuminativa, ako autor alternatívne uvácl·
za). Godár písal o svetle ako o slove · kl'ú č i , o
Kríži, o j eži ovi, o pokore... Skladba na mňa zapôsobila svojou dráždivou, mýtickou širo kos pektrál nos ťou v provokovaní asociácie vidi·
tcl'ného, či cíteného počuteľným. V jej štruktú·
re som síce vyšípil model kríža (tak, ako ho deklaroval Vladimír Godí1r v komentári), ale viac,
než mod ly kresťanské na mi\a útoč ili z podvedomia modly pohanské, magické, šamanské.
Taký bol zvukový ideál Via lucis, väčšmi he te ro-

fonický, než polyfonický. Také boli nápory pomerne drastických výbuchov riade ných skôr
pudom, než triezvou úvahou, uče n ím o láske a
svetle. Taká bola tvarová podstata archctyp:í lnych atómov, molektll, buniek. Taký bo l aj prístup d ostatočne aktivizovaného Ondreja Lenárda. Vôbec sa pritom nehanbím za tento rozpor medzi tým, čo malo byť poču té a tým , čo
počuté bo lo. Takisto nechcem odopie rať právo
autorovi skladby, kamsi ju v p redstihu poposun úť. Skôr chcem pou k ázať na un iká tnosť zážit·
ku konfrontovaného so zverejneným ideovým
zákulisím Via lucis. N i č to, zážitok to bol kvalit·
ný a trvácny. Podobne ako zážitok z Bernsteinovej Serenády podl'a Platóna. Dobrý nápad a
ešte lepšia realizácia· tentoraz, našťastie, aj in·
terpreta čn á. Serenáda disponuje piatim i časťa
mi reagujúcimi sčasti na dialógy v traktáte vel'·
kého antika. Leonard Bernstein zhmotn il myšlie nky do vel'mi kultivovaného tvaru. Ak si niekto myslí, že sa Redutou niesli evergreeny ala
West Side Story, je na omyle. álada Serenády
mi troška pripomenula nálad u Bernsteinovej
o pery The Silent Place. Bola adaptabil ná v historickom časop ri es tore, elastická voči štýlové·
mu . ideálu", pestrá z hl'adiska použitých tvarov, štrukt(J r a techník. Pritom to nebolo neduživé . z každého rožku trošku", nebolo to plané
epigónstvo. Bernstein ovládal lludbu so všet·
kými jej Gráciami aj vrtochmi a rozdával radosť.
František ovotný z Brna zaúčinkoval ako verný a vynikajúco pripravený tl moč ník zložitej fi.
lozofie platónovsko-bernsteinovskej Serenády.
'tažký part zvládol bez viditel'ných problémov
a mal čas na hru s tónom, s frázou, jeho hra dýchala a nenechala n i č náhode. Nebol dokonca
vystavený zásadnejším . cho roboplodným zárodkom" zo strany orchestra, nuž tak meno
František ovotný zaiste zaevidujem v kategórii po tešujúcich a potešiteľných hudobných zážitkov. Prestávka bo la vhodnou príležitosťo u
začať proces . trávenia" všetkých lahôdok. Žial',
debussyovské pokračova nie zaťažilo zážitkový
metabolizmus dosť nevhodne. A to aj napriek
tomu, že sólistický výstup mladého Jozefa Luptáčika, momentálne posluchá ča 2. roč n íka IITF
V MU, bol avizovaný ako kvázi atraktívna uda·
losť. Debussyho Rapsódia je dielom pekným ,
nežným, uchu lahodiacim, predsa však troška
svetloplachým. Viem si pri jej po úvaní predstaviť televíznu p restávku, programovú hlušinu
vyplnenú po ho tovostne scenériou labutieho
jazera. Jozef Luptáčik, prvý klarinetista SF, hral
tak, ako vie· decentne, inotonačne presne, cit·
livo reagoval na orchestrálne zvukové valéry a
na gesto dirigenta. Chýbala však odvaha v sfére
sonorizmu, odvia za n osť, elán. jozef Luptáčik
junior rýchlo dozrieva, ale na debussyovský korektný šarm, zvukový .sex appeal" ešte asi nedorástol. Nuž, a More na záver. More pod vedením Ondreja Lenárda hučal o, vzpínalo sa, šcpkalo, tajomne šumelo, doprialo priestor pôvabu nýmf. Dcbussy vypracoval skvostnú part itú·
ru, ktorá je vel' mi vel'korysá voči hudobníkom.
Až tak, že je schopná zakryť mýlky, nepresnosti,
nedbalosť. Na Debussym orchester technicky
veľm i nerastie, viac zavádza a zvádza k pozérstvu. Ondrej Lenárd sám za seba zvládol svoju
poscidonovskll úlo hu tak, ako môže skúsenejší
návštevník z jeho vystúpení očakávať a žiadne
vel'ké prekvapenie sa nekonalo.
11. mar ca. Wolfgang Am ad eus Mozart:
koncert A dur. Jozef Suk: Astrael.
Sloven ská f ilharmónia. Dir igent Zden ek
Bílek. Sólista Ewald Danel.
H usľový

Marec teda bol tak troška aj mesiacom p r·
vých hráčov orchestra F. ajskôr z tône telesa

vystúpil Jozef Luptáčik, týždeň po ňom m•sle·
doval koncertný majster SF Ewald Dancl.
Ewald Dane! už niekol'kokrát v nedávno písanej h istóri i prispel do fi lharmon ického d iania
sólistickým výkonom. Aj jeho vstupy v rámci
orchestra bývajú výn im očne precízne vypracované a zrealizované. Mozartov llusl'ový koncert
A dur je (niekedy až na škodu veci) kvázi výcvi·
kovým prie torom pre začínajúc ich hráčov.
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éclc vyrašili aj na kmeni Asraela. Kto chce, ten
chybu nájde · ojojój. Veď každý dynamický a ži·
vý organizmus trpí dajakým tým nedostatkom
(najmä ak mal málo času na dozrievanie).
Asrael pod rukami obdivuhodného Zdeňka
Bílka · nedávno jubilanta· mal však svoju váhu
aj vážnosť, bol výreč n ý, ~ym fonicky intímny,
raz ú točil , raz sa jeho obete tíško modlili.
Dynamická amplitúda n ~dosahova l a limity, aké
dokáže z o rchestra SF vyžmýkať napríklad
Ondrej Lenárd (tomu by partitúra Asraela tiež
asi pristala), ale n ič nechýbalo. V regulovanom
zvukovom teréne našli (J činkujtki hrdinovia
veče ra dosť podnetov, krásy a odovzdali poslu·
cháčov i hodnovern(J, premyslenú informáciu.
O bč asn é zakoktanie zaiste reči mudrca neuberie na hodnote.
31. marca. Gustav Mahler: 2. symfónia.
Slovenská filharmó nia. Slovenský ftlharmonický zbor. Dirige nt Ondrej Lená rd.
Zbormajster Jan Rozehnal. Sólistky
Andrea Danková, soprá n, Ida Kirilová, alt.

Autor ma r covej p remiéry skladby Via
lucis, Vladimír Godár. Snímka: M. Bu šo
ll rá sa ako učebná látka na stredných a vyšších
typoch škôl, požadujú ho poroty na sú ťaž iach
mladých umelcov. Možno aj Ewald Dane! mal
tú česť spoznať sa s briliantami tejto obľúbenej
partitúry ovel'a skôr. Takisto ale predpokladám, že práve v tom spočíva jeho · vari možno
povedať· odvaha, ak pristúpil ku Koechlu 219
už ako zrelý muž, koncertný majster, skúsený
hudobník a možno inak ako kedysi. V precljarncj Redute ukázal toho d osť vo veci tzv. tcchni·
ky (vstupné nedoladenosti s orchestrom boli
viac výni moč n ou situáciou, než profilujúcou
č r to u). Lenže okrem tech niky uvol'nil (alebo
zviazal?) Mozart ru ky huslistom u neho nie ča s·
to počutým affetuosom, závanmi appassionata,
okamihmi plynúcimi v iskrení con brio, ba aj
con fuoco. Ewald Dane! bol voč i zvodným náznakom Mozarta až príliš flegmatický, apatický.
Darmo ho dobýjalo expanzívne aperto z prvej
časti. Agadio sa zasa nedočk alo svojho zamatového, hrejivého rubáša a ani Alla turca vo
Finále nijako mimoriadne . nesfanatizovalo"
moju posluch áčsku dušičku . Nechcem sa púšťať do úvah o interp retačnej .štýlovosti", resp.
. ncšt)•lovosti", ale Ewald Dancl mohol okrem
korektnosti a galantnosti venovať Mozartovi aj
viac impulzívnosti a afektívnych gest. V A durovom koncerte sa mi žiadajú. A možno by aj viac
motivovali Zdeňka Bílka, ktotý už asi v podvedomí odpriadal vážny dialóg s anjelom smrti
Asraelom. Taká skladba, akou je Sukova Sym·
fónia c mol musí dirigenta úplne o pa ntať, ak
chce s ňou vyj~ť na ve rej nosť. je ťažká, mnohé
miesta sa blížia z pohľadu hráča k hranici technickej zvládnutel'nosti, má špecifickú a psychicky namáhavú dramaturgiu a scenár. Sloven~ká filharmónia ale v poslednom čase chŕli
vel'ké tituly, takže Sukova fi lozofia a zvukové
požiadavky neboli hudobníkom celkom cud·
zie. Výhonky ich skúseností s kolosmi fin de si·

Vel'mi aktuálne, na Vel'ký p iatok, zaradila
dramaturgia SF do programu Mahlerovo
Vzkriesenie. Povedal by som, že v ten večer hralo v Redute všetko, čo malo ruky a nohy.
Výpomocí bolo nadostač, veď pán Mahler ne·
šetril na obsadení svojho orchestra. Asi to nebolo lacné vzkriesenie pre kasu SF... Ale nič to.
Problém číslo jeden· obsadenie orchestra teda
bol vyrieše ný. Problém čísl o dva zastihol všet·
kých zúčastn ených ovel'a neskôr. Meno soprá·
novej divy Rybárskej zrazu zmizlo z plagátov SF
a bo lo prelepené menom Andrea Danková.
Nevravím, že by sa sopranistka išla v Mahlerovom Nr. 2 pretrhnúť čo do objemu odspie·
vaných taktov, alebo čo clo závratného hlasového rozsahu. Ale začať i n tonovať nemccki' text
clo pianissima miešaného zboru a capella -to by
si na seba vzala máloktorá erudovaná sólistka.
Andrea Danková je ešte stále poslucháčkou
IITF VŠMU. Má za sebou bohaté potulky
Eu rópou, má za sebou vel'a sk(Jscností, z{Jžit·
kov. Vždy však viac tendovala k bel canto made
in Italy a Gustav Mahler ju mohol aj takpovediac vystresovať. Ponuku SF ale prijala a zahrýzla sa do Klopstockových veršov o Vzkriesení v
záujme dobrej veci. Ondrej Lenárd tak mohol
pokračovať v započatom diele · zrealizovať v
Bratislave kompletnú desiatku Mahlerových
symfónií. Inferno prvej časti, povestnej
Toten ferie, muselo všetkým hráčom poriadne
zahriať ich výkonný aparát. Tam vytrysklo na
povrch aj najviac nepresností a nezrovnalostí.
Potom prišiel relatívny hrá čs ky pokoj, iba šéfdirigent SF stále omamoval okolie šírkou, oblosťou a špecifickou líniou (či skôr plochou)
svojich gest. Bol koncentrovaný, zatiahnutý do
akcie a bo lo jasné, že bojuje o Mahlera, nielen o
seba. Pomohli mu výrazne aj členovi a SFZ navrátivší sa z dlhodobého zájazdu v Salzburgu
( Doris Godunov s Abbadom) a pripravovaní suverénnym j anom Rozehnalom. Ida Kirilová mala aj slabšie chv.íl'ky (vibrato vó vyšších aj nízkych polohách). Zapôsobila však svojou farbou, v ktorej akoby sa nachádzala več nosť pojmu Ulricht. Andrea Danková nastúpila opatr·
ne a postupne sa predierala do pekného, ura·
steného a pevného diskantu. Vzhl'adom k možnostiam štúdia diela (to neznamená iba zvládnutie parw, tobôž n ie v Auferstehung · sinfonie) podala statoč n ý a zodpovedný výkon.
Ondrej Lenárd mohol byť po zdanlivo triumf:íl·
nom finále spokojný· sám so sebou aj s tými,
ktorí bojovali za jeho pravdu.
IGORJAVORSKÝ
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KLANGFORUM WIEN NAPOSLEDY?
sieň

oyzesova
SF, 29. apr íla 1994.
M
Friedrich Cerha: Phantasie -Stiick
in C's Manier, Fried rich Cerha:
Nachtstiicke, Gerd Kiih r: Nachtstiick
(Einer Harfe Reise durch die Nacht),
Arnold Schônberg: Serenade op. 24.
Klan gforu m Wien, dirigent Fr iedrich
Cerha, sólisti Gabriela Mossyrsch (harfa) , Andreas Lind e n bau m (violonče lo),
Pavlo Hunka (basbarytón).
Na poslednom koncerte rakúskeho s ll bo ru
Klangforum sa pred stavil dvoma zo svojic h
diel skladatel' Friedric h Cerha. j eho meno je
dnes vo svete pojmom nielen pre s pôsob,
akým v priebehu sedemdesiatych ro kov dokon č il Bergovu operu Lulu, ale najmä pre
rozvíjanie tradícií druhej viedenskej ško ly v
období po tejto práci. S istou dávkou sebairónie nazvané Fantazijné skladby pre sláč ikové
kvarteto, v ktorom v iolonče l o je nahradené
kontrabasom, svedčia o tejto Cerhovej orientác ii začiatkom osemdesiatych ro kov. oč n é
skladby pre v iolončelo a komorný sllbor

vznikli v roku L993 a sll dôkazom umenia
dnes 66-ročn ého majstra. Zhudobnená atmosféra noci, postromantické bergovské vplyvy
a reminiscencie na vlastnú avantgardnú mlad osť sa v diele zlievajú do pôsobivého celku.
Vio lončeli sta Andreas Lindenbaum zaujal
krásnym tónom a vcítením sa do výrazu
Cerhovho diela.
Nočné skladby 4 1 -roč ného Gerda Kuhr:t s
podivným podtitulom .Cesty harfy nocou"
svedčili najmä o tom, že v Rakúsku aj táto gene rác ia vtláča vlastnú pečať novej hudbe.
Harfa svojo u ko nštrukciou sa viaže na diato·
nickú štruktúru, ktorá je v kontraverzii ku
chro matike sprievodného súboru. Toto napätie novej hudby 80. a 90. rokov je v centre
pozornosti autora, sólový part jeho die la
predniesla Gabriela Mossyrsch.
A na záver, tak ak o v marci znovu Schô n·
be rg. Serenáda pre klarinet, basklarinet, mandolinu, gitaru, husle, violu a vio l ončelo , ku
ktorým sa v jednej časti pridáva výborný basbarytonista Pavlo Hunka, je die lom z obdobia

dvadsiatych ro kov, ked' Schônbcrg formuluje
zásady dode kafónic. Interpreta č n e vel'mi ná·
ročné d ielo v podaní viedenského súboru s
dirigentom Fried richom Cerho m vyznelo v
celej svojej kráse, plné temperamentu, no blesy a riadnej dávky hudobného vtipu . Po rokoch spo r Schônberg versus St ravinskij prestáva byť zrozumitel'ný, h istória sa o pakuje.
H istó r ia sa opakuje a j v Br a tislave: na
koncerte bolo prítomných 26 poslucháčov, z toho 3 skladatelia, tak ako na
úvodných koncertoch cyklu. Moja radosť vyjadren á v recenzii na marcový
koncert bola predčas ná, Viedeň priš la
zahrať Bratislave ser e nádu na dobrú
noc. S rakúskym šarmom n ám naznači·
li, že trpíme ťažkým stavom somn ambulizmu, z ktorého sa pre beráme po desiatich, či dvads iatich rokoch, aby sme si
pripomenuli svoje povedomie a poto m
znovu upadli do kómy. Stará garda opäť
môže písať o nove j hudbe. Nabudúce
nám opäť možno zahrajú Malú nočnú
hudbu.
VLADIMIR BOKE

.'
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JOSE CARRERAS:
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SPIEVANIE SDUSOU
A ko prišlo k tomu, že si ma Herbert von
1"\..Karaj an všimol, dozvedel som sa až
oveľa neskôr. Karajanov najbližší dôverník,
medzi časom už nebohý André von Mattoni
a Karajanov dlh o ročn ý asistent Peter Busse,

sedeli v hl'adisku na premiére Maškarného
bálu v La Scale. Pr avdepodobne maestrovi
spomenuli, že tam bude s pi evať jeden mladý
tenor, ktorého by si mal príleži tostne vypo-

do môjho spacieho rytmu. Aby ste mi rozumeli: hlavná pracovná doba operného speváka je, samozrejme, veče r. iektoré predstavenia, o b zvl ášť v ju žných krajin ách, konči a až po pol noci. Isť h neď spať je absolút ne
nemožné. Telesnú námahu síce cít i ť, ale hlava je úplne jasná. Mne trvá urč it ý čas, kým

hod il p riatel'ské slovo. ickto ma maestrovi
p redstavil, kr~hko ma pozd ravil a hn eď začal
s prácou.
Myslím si, že keby išlo o opern ú skúšku,
bolo by p re mi\a všetko l'ahšie: dirigent v
bezpečnej vzdialenosti, pretože sa medzi
nami nachádza ši roké orchcstrištc. Ale takto? Pri Messe stojím bezprostredne p red
ním, od seba nás deli l jeden meter - to bolo
privel'a, alebo lepšie povedané, pri málo pre
m ňa. A to, že vo Verdiho Requiem prvý sólový tón patrí tenoru, rob ilo cclít vec ešte horšou. A stalo sa to naj strašnejšie, čo sa mi len
mohlo sta ť. Namiesto môjho "Kyric clc ison"
zaznelo len chrapl'avé ch rča n ie - nevydal
som ani tón. eostávalo mi ni č iné, len počas celej skúšJ.: y m ark í rovať. To je koniec,
povedal som si, hoci Karajan nedal ani mihnutím oka najavo, čo si myslí o svojom novom tenorovi. Vedel som, že od tejto skúšky
závisí všetko, naviac, bolo mi už naznačené,
že by mi možno na budúce leto zveril úlohu

ču ť.

Ako to už býva- spoč iatku sa ni č nedialo.
O niekol'ko mesiacov sa info rmova l vtedajší
Karajanov manažé r Emil Jucker u Carlosa
Caballé, či som v apríli 1976 vol'ný. Herbert
von Karajan by ma chcel an gažova ť na salzburslrý Vcl'ko n oč n ý festival a síce do tenorového partu vo Verdiho Messa da Requiem. ,
Aká ponuka! Medzitým som síce už debutoval na významných svetových operných scénach, ale v Salzburgu som ešte nebol.
Angažmá v Salzburgu na Vcl'kú noc, alebo
počas Letného festivalu, j e už pomaly sam oz rejm os ťo u umeleckej kariéry nielen tenoristu, ale každého speváka. V Salzburgu
hrajú najrenomovanejšie orchestre sveta,
účin k u j ú tu šp i č koví dirigenti a speváci.
Salzburské operné produkcie, č i sa niekomu páč ia alebo nic, majú najvyšší štandard.
Peniaze na tomto festivale 'asi nehrajú žiadnu rolu. ( Pozn. redakcie: dnes už ale áno!).
Raz som počul taký výrok, že pokia!' má spevák angažmá v Salzburgu, celý rok môže
s pievať v hociktorej opernej provi nci i. Ale
môže aj celý rok s p ievať vo väčšej op ere i naS Hcrbertom von Kara janom v Berlíne roku 1982.
priek tomu zostáva prov in čn ým spevákom.
Salzburg dikt.ujc ten rozdiel. A ked' má čl o
predstavenie psychicky v sebe spracujem a
Dona Carlosa. Počas skúšJ"')' Requiem sa tenvek ešte to š ťastie, že úči nkuj e v Karajanovej
to projekt pre miía stráca v ríši utópie.
preto je už o byčaj n e dosť neskoro, ked' sa
produkcii, to už je mimoriadna pocta.
dostanem do postele. Zvykol som si s pať tak
Po Desastcr mi maestro síce venoval pár
Poznal so m skor o všetky Karajanove napovzbudzujúcich slov, to však nemenilo nič
ci iiJO, kým sa sám od seba nczobuclím. Telo
hrávky, avšak ešte som ho nikdy nevidel d,(sa . prihlási", ked' už toho má dost'. Žiar, nie
na tom, že som bol úplne na dne. Ani som sa
rigovať v oper e alebo koncertnej sieni , navždy
sa
1119žeme
riacJiť svojím spacím rytlen neodvážil spýtať sa, čo teraz so milou bunajvýš v televízii. Raz síce hosťoval s
mom. Treba napríklad stihnúť lic tacllo,
de. O mojom d'alšom salzbqrskom osude
Ber línskou filharmóniou v Hudobnom pal ásom sa dozvedel z telefonátu. cznáma cláschôdzky,
alebo
prídu
do
toho
rôzne
iné
terci v Barcelone, ale to som práve nebol v
míny. Skúšky patria tiež k takýmto termíma z kostymérskej dielne ma žiadala o termeste.
nom. Ale nic je skúška ako skúška. a túto s
mín, treba mi zobrať miery na kostým Don
a tom to sa nič nezmenilo ani teraz, lebo
Herbertom von Karajanom som sa p ripravoCarlosa ...
maestra som nevidel až clo prvej skúšky Reval, akoby išlo o premiéru v slávnej opere.
Predvedením Verdiho Requiem , l O. apríla
quiem. Dôvod: v mojom prípade nebolo poUž hodiny prcclrým, asi o šiestej som vstal a
1976 ( pánboh zap l ať úspešného) sa začalo
trebné obligátne p rcdspicvanie. To ma síce
zača l som sa rozospievavať. Ilias musí byť
obdobie prekrásnej spolupráce s Karajatrochu upokoj ovalo, ale nervózny som bol
uvol'nený, neustále som si opa koval, inak ťa
nom. Som presved če n ý, a nemám ani naaj tak. Na naše prvé stretnutie nikdy nezavyrazí.
jmenšej pochybnosti o tom, že n:íš vzťa h bol
budnem. Najprv mi Karajan zavolal clo hoteKeď som potom kráča l na j avisko vcl'kého
mi moriadny a pre môj umelecký vývoj najla, prcdebatova l niektoré podrobnosti v parFesti valového domu spolu s ostatným i sólisrozhodujúccjší. Nic bezvýznamná bola i
titúre, vyslovil nickol'ko zvláštnych želaní a
tami, s Montser at Caballé, Fiorenzou
oko ln osť, že na začia t ku tejto spolupráce
potom stru čn e p ovedal:
Cosotto a j osé van Damom, cítil so m sa misom ešte nebol stope rcentne hotovým umel.Uvidíme sa zajtra o l .1. hodine na skúške."
zerne, ako už dávno nic. Potom pr išiel
com. To Karajanovi vyhovovalo. Prvá ponuKarajan. V)rborne naladený, s každým prell . hodín! Príšern ý čas, vôbec sa nehodil
ka pre mňa s pi evať u neho, prišla relatívne
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skoro. Pre neho som bol n iečo ako operný
panic. U rčite mu imponovalo do rvárať mladého umelca. Zrejme bol môj hlas takou bázou , akú si prial, ktorú mohol dotvárať.
Falllastické na Karajanovom dirigovaní je,
že človek má pocit- tam dolu stojí tvoj otec a
dir iguje len pre teba. Stojím na javisku a myslím si, že môžem všetko robiť podl'a seba, to
on ťa s orchestrom len doprevádza. V skutoč
nosti je ro práve naopak. To je to vcl'ké tajomstvo Karajanovho dirigen tského umenia, že
si to spevák neuvedomuje. Pri i\om sa spevák
cíti n eko n ečne vol'ný a istý, on ťa od svojho
p ultu operou len sprevádza. Mi rella Frcni to
raz trefne formulovala: Karajanom spievať,
to je tak, ako ked' spíš v komfortnej posteli."
Viem, že mnohí diváci a väčš in a kritikov
jedn označ n e u pred nostňu j ú dir igenta Karajana pred režisérom Karajanom. Zvykne sa o
iíom h ovo riť alebo písať, že je nemoclerný a
konven č n ý. Možno, ale ja to predsa len vidím
trochu ináč. Karajan je divadelník, ktorý
presne vie, ako musia javisko a hudba spolupracovať, ladil'. Ako muzikant presne vie, čo
ho je spevák schopný a čoho nie. Ani jeden,
jedinýkrát som u neho nezažil, žeby musel
rob i ť spevák na javisku niečo , čo by bolo proti hudbe. Pre nás je toto podstatné a dôležitcjšié ako aj ten najse n zač n cjší nápad režiséra.
O Karajanovi sa všeobecne hovorí, že j e
vel' mi zložitým člove kom . .Je neprístu pný, vo
verejnosti utia hnutý, a pri práci pan ovačný a
diktátorský. Prirodzene viem o tom , že bolo a
je zopár kolegov, ktorí s ním mali nielen problémy, ale aj zj avné roztržky. j a však môžem
h ovori ť iba za seba - na náš vzťa h , za ten čas
nepadol ani len najmenší ticií. epamätám
sa, žeby pad la ironická poznámka, ak som niekedy spravil chybu, na špatné slovo, alebo
negatívny komentár. An i vtedy nic, ked' sa mi
všetko nevydarila tak, ako si to želal.
Voči mne vždy prejavoval dojímavú spoluúčasť. V máji 1987 som ú činkoval na gala
koncerte, ktorý prenášala rakúska televízia a
ja som musel vystupovať s nohou v sadre zranil som sa pri tenise- hned' na druhý de ň
mi volal a interesoval sa, čo sa mi stalo. Tiež
počas dlhých pobytoch na klinikách v
Barcelone a Seattle sa maestro každú chvíl'u
ohlásil, dodával mi odvah u a snoval plány do
budúcna. Pre miía nic je Karajan nep rístupný, skôr naopak. (asto som mal to potešenie,
d i sk u tovať s ním o veciach, ktoré nemajú s
hudbou ni č spoloč n é. Okrem toho vedel byť
neuveritcl'ne vtipný, mal zmysel pre humor.
Spomínam si na jednu príhodu, ktorá nás o
tom môže presvedč i ť: Chcel so mnou n iečo
ro bi ť a povedal mi termín.
"Mrzí ma maestro" odpovedal som, .ale v
ten de ň mám koncert v Oviede".
.čo je preboha Oviedo?"- spýtal sa Karajan
prcclsticrajúc zdesenie.
Keďže som vedel, že jedna z prvých štácií v
Karajanovej kariére bolo nemecké mesto
Ulm, odpovedal som:
: ro je niečo také, ako Ulm!"
Karajan sa srdečne zasmial, zatial' čo pár
l'udí, ktorí stáli v blízkosti to pociťovali takmer za u razenie majestátu ...
Pokračovanie v budúco m čísle
Preklad: - mjk Kindler Verlag
GmBH Munchen 1991
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Hovoríme so šéfdirigentom Róbertom Stankovským

Je orchester pre rozhlas užitočný?
(D okon čeni e

zo str. S)
signalizuje. Ak to tiž niekto sústavne
hovorí o slovenskej k ríze, podl'a príznakov
slovenskej situ ácie ide o rovnaký problém
všade, čo by znamenalo príznaky koherentné v celom svete. Ak však te n . niekto" chce
m apovať situáciu s dirigcntami, musí si
najprv spočítať, kol'ko je k dispozícii orchestrov v danom teritór iu a mať ochon• s ostatnými clirigentami spo lupracova ť. Ak h osť u je m
v za h ra ni čí a následne ma pozývajú viackrát,
je zjavné, že ich názor na slovenskú dirigentskú školu, z ktorej som vyšiel, nie je negatívny. Namiesto mňa by tam mohol kl'udne dirigovať domorodý dirigent. Iné krajiny na rozdiel od Slovenska sa usilujú v p rvom rade
p resad zovať svojich umelcov. Na Slovensku
platí stabilne heslo "za plotom je tráva zelenšla". Nebudem h ovo ri ť za mojich rovesníkov-dirigentov, mám 29 rokov a téma tzv. dirigentskej krízy ma už nickol'ko rokov sprevádza životom. Preto použijem vlastnú skúse n os ť. Vidím, že za hra ni č né orchestre nemaj ú finanč ný problém vyb rať si zo širokej
ponuky možností dirigentov a urč ite niet
pochýb, že pozva nie k dirigovaniu českej fi lni ečo

har mónie prijm tt aj mnohí svetoví dirigenti.
V tejto konkurencii som poz)rvaný k spolup ráci pravidelne. V Bratislave, kde žijem a
som šéfdirigentom jed ného zo symfonických orchestrov, nemám do Slove nskej filharmónie ani jedno pozvanie. S O, ktoré si
permanent ne s ťaž uje na nedostatok dirigentov tiež nemá záujem o nadviazanie akejkol'vek spolupráce. Musím p reto odpove d ať
mnohým sólistom a č l enom orchestra, že naša spolupráca z nejakých zvláštnych dôvodov na pôde S Da i nic je možná, hoci spolu nahrávame a koncertujeme a sami p rejavujú o spoluprácu záujem. (Žial', charakteristické črty dejín umeleckých jcšit ností sa stále iba opakujú - pozn. M. J.). To však je už
problematika spadajúca do osobných vzťa
hov v "kul tú rnej politike" nášho mesta, ktoré
v poslednom čase víťaz i a nad zmyslom veci.
Nechcem, aby LLtlo atmosféru prežívali aj
terajší absolventi dirigovani a VŠMU. Každý
rok poskytujem orchester j ednému absolventovi na diplomový koncer t. K eď sa to minulý rok takmer nedalo zabezpeč i ť, sám som
sa zriekol ú č inkova ni a na mojom plánovanom koncerte, aby som poskytol príl eži tosť
diplomovanému koncertu Igorovi Bullovi.

Ďalšiem u študentovi som dal možnosť naskúšania p rogramu, potom inej samostatnej
nahrávky a teraz so SOSR-om absolvova l.
Práve hl'adám p ríl ež i tosť pre ďa l ších posluch áčov a spol upráca SOSR-u a VŠMU pokrač u je.

Na záver. Počul som, že m áte ísť s orch estrom do J aponska. S akým progr amom, do ak ých miest?
- V mesiaci október a november má orchester opätovne absolvovať turné v
japonsku, na ktoré budú nad väzova ť koncerty v Juhokórejskej republike a Indii. Rád vás
budem i nformovať o priebeh u zájazdu po
návrate, čo bude urč ite zaujímavejšie. Nerád
to tiž hovorím o akciách budúcich. Človek nikdy nevie.
M y slím, že k r o zhovoru netreba nič
iba po cľakovať šéfdirigentovi
Roberto vi St anko vskému za vyčerpá
vajúce odpoved e.
dodať,

Pripravil MARIÁN JURÍK

Róbert Stankovský s Evou Marto n p o
koncerte vo Viedni, v m áji 1993.
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HUDOBNÉ DIVADLO

POKRVNÍ BRATIA PO DRUHÝ RAZ Dvofák odkryl talenty
o súčas né ho slovenského divaella vstúpili už kadejaké, clonedávna priam neslýchané novoty.
Divák sa kon eč n e stal reálnym partnerom. Vyžaduje si svoje. A divadlo- alebo reaguje, vyjde mu v ústrety a v lepšom prípade dosiahne divácky úspech, akccptovatel'ný aj kritikou, alebo divadlo nezareaguje, hraje si tvrdohlavo svoju nôtu a ani nezbadá, že z
hľadiska zíva prázdnota. Pretože divák aj kritik si radšej pozívajú doma.
Naše č in ohe rné divadlo si prvé krsty o hňo m divadla, ktoré - slovami l .
Oso lsobč h o- hovorí, spieva a tancuje,
odbavilo už dávnejšie. No v súčasnos
ti prebiehajúca úspešná muzikálová
séria bratislavskej Novej scény predsa
len po prehadzoval a hodnotiace kritériá doslova od zákl adu. Jozef Bednárik
doteraz
realizovanou . trilógiou"
Evanjelium o Márii, Grandhotel a Pokrvní bratia ( do premiéry ďal š i e h o
opusu bolo pri písaní tejto recenzie
ešte osem dní) totiž nasadil latku príliš vysoko aj pre ostatné č in o h ry a
spevohry na Slovensku. Skrátka, druhá . zlatá muzikálová ér a" Novej scény
má dnes svoju jed inečnú poetiku ,
vlastné estetické kánony. K nim patrí
predovšetkým bohatos ť a mnohovrste vnatosť javiskového obrazu, komponova ného výpravnou scénou a
kostýmami , intenzívnou hudobnou
interpretáciou, choreografiou a skutočne syntetickým herectvom ( ktorému výdobytky techniky - mikroporty
zatiaľ našťast i e pomáhajú). Pritom
však treba jedným dychom pripomenú ť, že s prvkami Jahkonohej" múzy
koketovali a aj v prítomnej sezóne koketujú i ďalší , v Trnave, v Nitre, v
Martine, v Spišskej Novej Vsi, v Košiciach, v Komárne ...
O to väčšiu pozo rnosť pútala ohlasovaná premiéra za tiaľ posledného
bratislavského Bednárikovho hitu muzikálu Willieho RusseUa POKRVNÍ BRATIA v činohre prešov-
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ského Divadla). Záborského. Prvý
pohl'ad do bulletinu dáva n.šiť úzku
s pätosť oboch inscenácií. Prešovskí
inscenátori prevzali hudobnú nahrávku a na naštudovaní sa popri "domácich" dirigentoch J. Selčanovi
aJ. Bedfichovi a hosťujúcom A.
Belejovi (ktorý pred stavenie aj
diriguje) podieľal aj šéfdirigent
NS a dirigent bratislavskej inscenácie R. Geri. Našťastie tu kdesi končí s pätosť oboch inscenácií.
Vedenie prešovskej činohry prizvalo k realizácii svojej inscenácie h osťa
z pol'ského Rzesowa, režiséra
Andrzeja Rozhina. Ten spolu s dirigentmi, výtvarníkom V. Čápom a
choreografkou S. Selčanovou pripravil úplne autonómnu inscenáciu.
Namiesto na efektívnosť, sústredil pozornosť na filozofiu príbehu a psychológiu vzťahov . Napriek tomu, že
maxirozmery prešovskej vel'kej sály
výpravnosti prajú. Neprajú však asi financie... čo však v tomto prípade nie
je na škodu! V. Čáp riešil základný priestor . tehlovým i" múrmi, evokujúcimi perifériu nielen liverpoolskú.
Scénick-ý základ dopfňal prvkami konkrétnych mizanscén. A celkový obraz
dotvár al charaktcrizujúcimi kostýmami.
Nedá mi ešte raz nes pomenúť
Novú scénu. Podobný kl'ú č totiž priviedol bratislavskú spevohru na čele s
režisérom B. Krasilom k úspechom
. prvej zlatej" muzikálovej éry. Prešovský inscenátori na čele s A. Rozhinom o tejto . príbuznosti" asi ani nevedia.
Režisér mal na pamäti predovšetkým príbeh a psyc hológiu v ňom konajúcich postáv. A tu sa prešovská inscenácia dostala do úplne svojbytného tvaru. Premiérovému obsadeniu (z
13. 5.) dominuje niekol'ko vý nimoč
ných hereckých kreácií. G. Dolná
svoju Joh nstonovú umne graduje od
bezstarostnej, život a svoje deti miluj-

úccj matky až po zlomeného č love ka ,
k tOrý prehráva aj to najdrahšie. Dolná
už neraz na javisku spievala. Ale tentoraz spev povýšila na rovnocen ný
herecký prostriedok. Jej záve rečn ý
song, to je vnútorný monológ s iba tušenou melódiou, ale aj tušeným lúčom nádeje do budúcna. I. Krúpa
ako rozprávač naplnil pomerne rozsiahlu plochu sústredene vedenou
linkou .dialógu svedom ia". Epizódne
post av i čky mliekára, gynekológa a
sprievodcu zasa rozoh ral individualizovanc, pri tom vždy akýmsi scudzovacím efektom ich všetky spojil do
jedného celku. J. Pilzová zahrala
Lyonsovú bez zbytočnej teatrálnosti.
Vykreslila mnohé podoby psychiky
človeka, ktorý podlieha vlastnej fikcii
o živote. Jej partner Lyons v podaní I.
šab ek a aj na oveľa menšom p r iestore dokreslil povahu rozdielu dvoch
svetov RusseUovho príbeh u. Pokrvných bratov - dvoji č ky Mickeyho a
Edieho hrali na premiére S. Pitoňák
a P. Trník. Obaja skoro dokonale dokázali zahrať obl úk od če rstvo odrastených dojčiat po životom zradené
t ragické obete. V každej etape p ríbehu rozohrali inú kvalitu vzťa hov, pritOm neustále dodržiavali psychologickú pravde pod o bn osť konfliktov. A
tak sa obišli aj bez zvádzajúccj ilustratívnosti. K r ozbehnutému tandemu sa
prirodzene pripojila aj Ľ. Dutková
ako Linda. Russell zaľudnil svoj príbeh celou škálou postavi č iek . A v nich
sa aj na malej ploche vždy dokázali zaskvieť aj ďalší - A. Kudl áčová, B.
Holubová, M. Haľková, Z. Kúšiková, J. Krišková, A. Kukoľová,
A. Šilan, D. Brandýs, P. Lejko, R.
Kobezda a deti z Tanečno-divadel
nej školy pri spevohre DJZ.
Pod č iarknuté a zrátané: K eď dvaja
robia to isté, nie je to to isté. Aj za to si
prešovská inscenácia zaslúži absolutórium .
OLEG DLOUHÝ

n scenovan ý m prvým a tretím dejstvom Dvofákovej
Rusalky uzavrela Hudobná a tanečná fakulta VŠMU
školský rok 1993/ 94. Z trojice predstavení v Divadelnom
štúdiu Reduty som navštívil druhé, odohrané so sprievodom klavíra a tretie. Žiaľ, unikli mi tak obe tohtoroč
n é absolventky Klaudia Dernerová a jolana Fogašová.
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Súhlasím, že vyrobiť Rusalku v miniatúrnom meradle si vyžaduje nevšedný talent režiséra a výtvarníka, čo však nemení na
rozpač i tosti dojmu, zanechanom hneď dvojicou profesionálov
Branislavom Kriškom ( l . dejstvo) a Pavlom Smolíkom ( 3.
dejstvo). echápcm totiž princíp ani zmysel tak ého počinu . Aj
keby boli obaja tvorcovia naladení na jednu strunu, pri dôslednom napli\aní koncepcií by sa výsledok musel niekde "lámať".
Keďže o žiadnej vyhranenej názorovej výpovedi tentokrát nemohla byť ani reč ( nic j e ňo u ani baletná podoba Rusalkinej
mladosti s nevyjasneným vzťahom najmä k princovi), takže
vlastne režisérsky dvojzáprah ani neublížil, ani nepomohol.
Pod hlavi č kou scény sa tiež objavili dve mená (Marek HoUý a
Roman Muška), ale ani tento tandem ncvznietil iskru nápadu.
Stredobodom pozornosti sa tak stali sólisti. V treťom predstavení, za ú čas ti orchestra opery SND, ma príjemne prekvapila
Lea Vítková v titulnej postave. Má ju muzikálne a plasticky vypracovanú, blízka je jej dvoi'ákovská kantiléna i emocionalita.
Technicky je slušne pripravená, takže svoj farebný lyrický až
mladodramatický soprán vied la úskaliami okrajových dejstiev
bez zaváhania a s účinn ý mi dynamickými gradáciami. Nao
Higano spieval a Rusalku v klavírnej verzii (inšpiratívna Táiía
Roháčc ková), čo nesie isté špecifiká. Hlas síce nemusí prekonávať zvuk orchestra, znie však viac vypreparovane, akoby pod
mikroskopom. Mladá Japonka sa čes tne vyrovnala nielen s čes
kým textom, ale preukázala perspektívu svojho lyrického soprán u, ktorý má sýtu hlbšiu polohu, ale i kovové výšky.
Pred s t av i teľky
Ježibaby, mezzosopranistky Katarína
Michaeli a jozefína Puczová po speváckej stránke nemali
problémy s ve ľký m rozsahom partu a vniesli do neho i potrebné c harak teri zač n é nuansy. Obc "tretia č ky" sú typy, ktoré si určite nájdu miesto na profesionálnom javisku. O poznanie v ťaž
šej situácii sa ocitli páni. Ani torzo Vodníkovho p artu, bez árie,
za tia ľ nebolo vhodným terénom pre Kamila Kamberoviča
(2. roční k ) , no keďže ide o bas, nemožno vyl účiť posntpný vývoj. Zaujímavým materiálom sa uviedol Stanislav Matis ako
Princ. Vlastní mimoriadne objemný a ťažký dramatický tenor
w agnerovského razenia, ktorému však za tia ľ chýba tenorová
špi č ka. Pok ia ľ sa mu podarí technicky " náj sť" i hornú terciu rozsahu, o nckaždodcnného speváka bude iste záujem.
Ešte jedno meno by som nerád opomenul. Reprízu dirigoval
poslucháč Mirko Krajčí a počínal si veľm i dobre. Bol síce vo
výhode, že orchester SND má Rusalku v krvi, avšak neokázalým, no presným gestom udr.lal predstavenie v rukách pevne,
bez kolízií
PAVEL UNGER

NÁVŠTEVA
Do rodiny tanečných festivalov, získavaiúcich si v Bratislave
čoraz väčšiu obľubu, pribudol další· PRVÝ BRATISLAVSKÝ FESTIVAL MODERNÉHO TANCA. V priestoroch jeho hlavného organizátora· DK IUVENTA sa predstavlll takmer všetky bratislavské
súbory moderného tanca, tvoriace napriek .tvrdým ekonomickým podmienkam stále nové zaujímavé projekty.
Najmladším patril úvodný večer,
na ktorom vystúpili detské súbory zo
ZUŠ na Štefánikovej a Exnárovej
ulici, s(tbor z IUVENTY, ŠTÚDIO
NOVÉHO TANCA a súbor DÚHA.
Večer bol zároveň prezentáciou pedagógov a choreografov v jednej osobe - Dagmar Puobišovej, Zdeny
Váňovej , j any Kekeňákovej , Helcny Žitňanovej, Moniky Bicákovej.
Programovo najbohatším a divácky najatraktívnejším bol druhý festivalový veče r. Otvoril ho súbor z IUVENTY NASlY. Ich dva tance s rovnakým názvom ZASTÁVKA ( hudba Meylcs, T. ci'Arby)- obe v choreografi i Borisa Nahálku boli svojím štýlom inklinujúcim k jazzu a využívajúcim prvky gymnastiky a breaku, odľah če ním prevažne vážnejších tém.
Tanec - ako pohyb v danom okamihu - to je zásadný tvorivý princíp sítboru DÚHA, ktorý vedie Katarína
Krnová, autorka uvedenej choreografic ZRENIE (hudba - Sabo,
Rothenstcin, Priehradník). Postaviť
tanec oslobodený od príbehu, vyrvorený len sám pre seba, otvorený improvizácii, bolo c ieľo m nielen tejto
choreografie, ale i ďalšej , rozsiahlejšej práce súboru MAM, ktorý vo forme voľn ého združenia profesionálnych tanečníkov existuje od minulého roka. Východiskom ich KONCERTU (hudba - Monk), na ktorej sa choreograficky podi eľali Anka Sedlačková a súbor MAM, je socha ženy,
predstavujúca na javisku chvíľami
zaujímavú kulisu, inokedy tanečného partnera. Voľ ná (niekedy až príliš) choreografia dáva tanečn íkovi
priestor pre improvizáciu a divákovi
pre j eho fantáziu, ktorá sa však miestam i musí d osť potráp i ť.

SKUPINA SÚČASNÉHO TANCA
Zuzany Hájkovej sa v poslednom
období venuje tvorbe celovečerných
projektov, v ktor)rch sa v netradičnej
forme stretáva tanec, hudba i výtvarné umenie. Ich VOĽNÝ TANEC v
choreografii Zuzany Hájkovej a
Zuzany Bacovej, poskladaný z variácií, mal napriek indiferentnému názvu svoju náladu a atmosféru.
Umeleckým vrcholom sobotň ajšicl1o veče ra bolo vystúpenie h osťa z
Prahy - STUDIA KOMORNÍHO
TANCE DUNCAN CENTRA, predstavujúceho v súčasnosti nový typ
pražského konzervatória, ktoré
okrem výchovy mladých pedagógov
a choreografov vytvára vlastné tancčné projekty. Tanec s názvom 7 HODfN A 35 MINÚT v choreografii
Lenky Floryovcj ( hudba). Klusák)
bol parafrázou a zároveň oslavou
všedného dňa, s jeho hrdinami a ich
každodenným bojom. Variácie prckvapujúcc svojou ž i vočíšnou dravosťo u a zmyse lnosťou sa na pozadí
úryvkov z rozhlasového vysielania
striedajú s poetikou a nchou. To vše tko v bezchybnom prevedení technicky vyrovnaných interpretov, ktorých výkony sú umocnené vynikajúci mi kostýmami a svetelným dizajnom.
V nedel'u patrilo j avisko trom súborom. Najstarší z nich - ALFA, sa
prezentoval choreografiou TRNAEKTÓRIA- abstraktným tancom An·
geliky Malej, vystihujúcim svojou
dynamikou a priestorovým riešením
charakter hudby P. Glassa. Nasledovalo precítenc zatancované sólo
X-RAIN ( hudba - Kubasák) v choreografii Eleny Záhorákovej, plné melanchólie a jemného smútku. DOTYK (hudba - Kubasák) E. Záho-

rákovej, s dávnejším dáwmom vzniku, dokazuje, že dobré veci môžu byť
n adčasové. Autorkou posledného
tanca O'I'ľO ( hudba - Valster) A.
VON MIERLO so súborom nejaký
čas pracovala.
Choreografiu INTERPLAY, s ktorou sa predstavilo ŠTÚDIO NOVÉHO TANCA vytvorila jeho vedúca
Marta Poláková, významnou mierou ovp l yvň ujú ca prezentáciu novej
podoby moderného tanca. Pohyb,
priestor, farby, tóny, nálady - boli aj
tu ťažis kom jej práce.
Prvky ta n eč n ého divadla i humoru
prinieslo na festival TANEČNÉ DIVADLO BRALEN, od svojho vzn iku
usilujúce o t anečnú všestrannos~ využívajúc pritom všetky dostupné
techniky a štýly. Ich tanečný potenciál využil i choreograf Ondrej Šoth
v dieleV ETKOBUDEINAK. .. - pohybovom divadle (scenár a réžia B.
Mišík, hudba D. Elington, A. Dramé a
F. E. Wcathcrly). Tanec, vypovedajúci o osamelosti i o vzájomnej pri pút anosti vrcholí zaujímavým duetom
muža a ženy, vyžadujúci od sólistOv
veľké tanečn é majstrovsrvo a profesionalitu.
Vniesť do tanca humor je asi to najťa žšie v práci choreografa. Ak sa 10
podarí, najvýraznejšie to ocení publikum. Nic inak to bolo i v prípade
choreografie Ervína Vargu NO A
ČO (hudba- Molota, Guns'n'Roses), v
ktorej sa nasadením ľud ového klobúka stávajú z rozvášnených rockerov
cifrujúci šuhaji. O ich tanečnej univerzálnosti svedčil i výborne zatancované ľu dové variácie.
l. BRATISLAVSKÝ FESTIVAL MODERNÉHO TANCA predstavil okrem
tanečných stálic i nové začínajúce súbory, inklioujítce svojou tvorbou k
čistém u, abstraktnému tancu. Čoraz
častejšie sa objavuje tímová chorcografická práca, vytvára sa stále väčší
priestor pre osobnosť ta neč n íka , jeho schop n osť improvizovať, byť spolutvorcom taneč ných projektov.
EVA GAJDOŠOVÁ

ajnovší projekt SKUPINY
SÚČASNÉHO TANCA realizovaný za pomoci Ku ltú rneho
fondu PRO IIEL.VETIA, tátncho
fondu kultúry PRO SLOVAKIA,
Katedry tanca VŠMU a doc. PhDr. l.
Vargu, CSc., ( premiéra 22. a 23.
apríla v Istropolise), znamená pre
súbor, známy svojou špecifickou
taneč n ou tvorbou, výrazný posun
vpred.
Pokiaľ v ich predchádzajúcich
projektoch (IMAGES, PÁN MODREJ A ZELENÉ NAD RÁNOM) išlo o
programy, zložené z viacerých tematických častí- akejsi mozaiky tan eč ných úryvkov, v poslednom tanečnom diele s názvom NÁVŠTEVA sa tanečníc i Zuzana Bacová,
Danuša Dolinková, Petra Forn ayová, D ano Raček, Robo
Meško a Peter Ďurec prezentovali vyše hodinovým kompaktným
predstavením, o úspech ktorého sa
rovnakou mierou delia choreografická, hudobná i výtvarná stránka.
Dramatická, miestami drsná, inokedy nostalgická hudba Petra
Zagara, jedného z najvýraznejších
osobností mladej slovenskej hudby, je akoby ušitá ta neční k o m na
telo. Vznikla v spolupráci s choreografkou Zuzanou H ájkovou, ktor á svoj bohat)r hlasový fond zaujímavo vyu žíva v j ednej z hudobných častí, kde spieva, šepoce, rozpráva. jej choreografia je tentokrát
vyhranenejšia, č i stejš i a, plná pohybových nápadov, nových väzieb,
bohato využívajúca rekvizity. Hneď
v úvode je to dlhá tyč slúžiaca trom
tan eč n í k om - chvíľku ako prekážka,
ktorú možno podliezť i preskočiť,
ch víľu ako ž rď, vynášajúca ich nahor. Ich tancovanie bolo viac hrou,
ktorá ich postupne celkom ovládla,
rozšantcní a ustatí končia na zad nej
bielej stene.
Návšteva sa objaví v podobe
troch tanečníc, graciózne kráčajú
cich po obvode scény. Každá z
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nich sa predstaví svojou charakteristickou pohybovou rečou a vyberie si j edného z t anečn íkov. Spol oč n é variácie vynikajú dynamikou, originálnymi dvíhačkami i
emocionálnou silou.
V (falšom obraze dominuje obrovská šálka s pohybujúcimi sa
( miestami zaujímavo, miestami
rozpač i te)
tromi tanečnicami .
Zvuky žblnkotajúccj vody, šepot na
pozadí tlmenej hudby, jemné mäkké pohyby - to všetko pôsobí najskôr upokojujúco, neskôr zdfhavo.
Dôleži tou sú časťou druhej polovice predstavenia sa stávajú rekvizity, masky, symboly. Výtvarne zaujímavú scénu a kostýmy vytvoril
jano Raška, autorom masiek je
Martin Vaňek.
Pocity vyvolané vodou, symbolizujúcou čisto tu, u voľnenie , pokoj,
neskôr vystriedajú negatívne pôsobiace masky predstavujúce emócie,
divoké vášne i agresivifu, skryté a
driemajúce okolo nás. Choreografka ich vyplavuje na povrch,
ukazuje na to zvieracie v nás. V snahc toto zvý razniť- ženie tanečníkov
čoraz k väčšej agresivite, hrubosti.
" Kráčaní m cez mŕtvol y" možno nazvať diagonálu, v ktorej sa tanečníci
škriabu jeden cez druhého, aby sa
dostali dopredu. Na konci padajú a
všetko zač ína odznovu - opäť sa pokúšajú hľadať cestu k sebe, k ľud
skosti. Veľmi presvedčivo pôsobí
scéna v kruhu , po ktorom kráčajú
tanečníci najskôr po kolenách dozadu, nebadane s pomaľujú, až sa
úplne poma ličky pohnú vpred. Na
záver opäť padajú a spolu s nimi i
obrovský kôš, z ktorého sa razom
vysype všetko to haraburdie obklopujúce č l ove ka v jeho živote.
V NÁV T EVE s jej aktuálnou výpoveďou o súčas níkovi nenájdeme
ve ľa optimizmu. Nájdeme však
možno ni ečo, čo nás navštívi, pobudne v nás a za rezonuje.
EVA GAJDOŠOVÁ
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Slovenská jazzová spoločnosť
O Prezidentom Slovenskej jazzovej spoločnosti v tomto roku bude aj naďalt:j Pete r Lipa. Viceprezitentmi sa stávajú
jozef "Dodo" Šošoka a Karol Ondreička. Do Rady SjS boli
na rokovacom sneme navrhnutí čle n ovia: A. Bartošová, J.
Gergely, G. Ho ral, L Kohler, M. jas lovský, Y. Lábska, M.
Marinčák, V. Rundes, P. Španko, B. Trnečka.
O Jazz Workshop Bratislava sa u s kutoč n í už po tretí raz v
diíoch 4.-9. 7. 1994·. Domáci a zahra ni čn í lektori budú na ňom
vyu čovať náMroje - gitara, klavír, kontrabas, basgitara, saxofón,
spev, bicie nflstroje. a jazzových dielňa c h spolu pracuje ich o rganizátor Luboš Zaťko s Francúzskym inštitútom, Rakúskym
vel'vyslanectvom,
Mad'arským
kultúrnym
stredisko m.
Záujemcovia, hláste sa na sekretariáte Sj S, jakubovo nám. 12,
8 14 09 Bratislava, tel.: 36 14 06, 36 14 07, fax : 36 14 07.
O lludobná kom isia Rady Pro Slovakia poskytla príspevok na
festival Jazz For Sale v Košiciach a na Jazz Workshop
Bratislava.
O Pre reciproč né podujatie Slovak jazz Tournee Exclusive
oslovila SJS Mad'arské kultúrne stredisko a hl'adá tiež d'alšie organizácie, ktoré by mohl i finančn e partici povať na projekte. a
výmennom podujatí vyst(Jpi maďa rská skupina v jazzových kluboch na Slovensku.
O Juraj Bartoš so skupinou (Š. Markovič, S. Mácha, J.
Griglák, C. Zeleňák) bud e reprezen tovať Sj S na jazzovom
workshope v Tatabányi 30. 7.
O Tatabá nya Jazz Camp sa u sku toční 25.-3 l. 7. j eho organizátori spolupracujú s usporiadatcl'mi jazz Workshop
Bratislava, pretože sa do hodli na vzájomnej reciproč n ej ú čast i
d voch študentov. Slovenskú jazzovť1 spol očnosť bude zastupovať kontrabasista Martin Marinčák a h ráč na bic ie nástro je
Marcel Buntaj. Ako pozorovatelia sa na di el ňach v Tatabányi
z ú č a s t nia A. Bartošová aJ. Gergely.
-0 Xl. Československý jazzový festival v Olomouci sa uskutoč
nil 26. 5.-29. 5. Vystúpili na iíom Pe tr Junk, Bohemia Big
Band a Peter Lipa, ASil Band, Nat Adderley Quintet
(USA), Jirí Stivín a co., Emil Viklický All Stars Ba nd,
Orchester Karla Ružičky , Pčvecký sbor Pavla Kiihna,
Havlák o vo kvarteto, Diane Bolden (spev, USA) a in í.
Hosťami festivalu zo Sj S bol Jozef "Dodo" Šošoka a Ivan
Ko hler.

Súťaže,

dielne a festivaly v zahraničí

porota 29 skupín, ktoré l 0.- 1 l. 3. vystúpili na súťažn ých prehliadkach . Porotu tvorili š pičkoví hudobníci -Z. amyslowski,
A. Krupa, ll. Majewski, K. Po pek, ). mietana... Aj keď Bossa
Noha nezískala žiadnu cenu, uspela vel'mi dobre v zahraničn ej
konfrontácii, pretože podl'a ich slov "publikum živo reagovalo
na vyst(Jpen ia všetkých mladých skupín" a celková úroveň s úťa
že bola vysoká. Víťa zmi sllťaže sa stali Junior Jazz Quartet
Hungary, Kwarteto I reneusza Glyka ( Po l'sko) , Wurzel Aus
C (SRN), Pavel WlosokJazz Trio (ČR ). Ocene ní boli i sólisti
Kornel Fekete Kovacs (trúbka), Robert Szakcsi - Lakatos
( klavír), J ozef Barcza-Ho rvath (ko n trabas), Ferenc Botos
(perkus ie) , Ireneusz Glyk (vibrafón), Wojciech Pulcyn ( kontrabas). Sj S poskytla skupine Bossa o ha p ríspevok pre ú časť na
súťaž i v Krakove.
O T +R Ba nd a Peter Lipa účinkovali v aprili v jazzových klu·
boch v Pforzheime, Stuttgarte v SRN a v Grô ningene v
Holandsku. l . mája vystúpili na Tornacipô festivale v Bud a pe ti.
O týždeií ce~tovali na medzinárod ný dixielandový festival do
Salgóta rjánu (7.-8. 5.), na kwrom okrem nich koncertovali aj BB
Band z Banskej Bystrice, LC Band z Lučenca. Nepríjemným
p rerušením koncertu T+R Bandu bolo ohlásenie . bombového
atentálll". Ten sa neusku točnil a tak po d lhšej pauze vystúpen ie
znova pokračovalo. T +R Band absolvoval koncom mája vystúpenie na festivaloch v Hertogenboschi, v Zevenaar v Ho landsku ,
(20.-2 1. 5.) a zač iatko m j(ma v Tlitlingcne, Bonne a Kolíne.
O Juraj Bartoš získaJ na základe hlasovania kri tikov v národne j ankete v Čechách trojnásobného j azzové ho Ká ju ako tale nt
roka 1993, ako čle n skupiny j azz Face, za nahrávku CD Going
Ho me, Mráz - Rl! ž i č ka , Arta 1993 O. Mráz- kontrabas, K. Rti ži čka
-saxofón, M. Šul c- bic ie nást roje,). Bartoš- trúbka).
O Z januárového ko ncertu s"-"upi ny Jazz Face s ame rickým
p rezidentom Billom Clinto nom vydal český rozhlas CD Two
Presidenťsjam Session.
O Ko ncom fe bruára zač i atkom marca absolvoval jozef
" Dodo" Šo š oka mesa č ný š tudi jný pobyt v Gambi i v západnej
Afrike. Spolu p racoval tu s afr ickým o rchestrom Fulla Band.
wdoval tu pôvodné africké bicie nástroje a mnohé z nich mu
urobili na základe objed návky, takže si ich mohol prini esť domov. O svojom zájazde hovorí: "Pobyt tJ Afrike ml vet'mi p orno-

hol. Život a hudba Afričanov prekypujú obrovskou silou ducha a čisto ty, sk romnosťou, ktorá uyuiera u šťastný úsmev a
pohodu. je lu uel'ký rozdiel oprolí civilizovanému svetu, pl1lému stresu, špiny, politiky, neumž ivos/1, násilia, /'a hostajnosti a
smu/nej nadutosti. "
O jozef "Dodo" Šošoka real izoval turné s legendami jazzu s

Lee Konitzom (alt ~ a xofó n , USA) , Atillom ZoUerom (gitara,
a sekretariát Sj S prišli informácie o týchto podujatiach:
USA), Wolfgangom Lackerschmidom (vibrafó n , SRN) vo
O 16. Jazz Hoeilaart Inte rn'l, Euro p 'J azz Contest
Viedni, Ústí nad Labem, Žiline (28.-30. 3.). Absolvoval tiež turné
Belgium 1994. Súťaž z vybraných ú ča~tníkov prebehne 24.-25.
so svojím All Stars Jazz Triom O- D. Šošok a, J . Hajnal, p,
9,. 1}191! vjer,us,Eik/Overi jse blízko Bruselu. Podmicnky;llu<l,Qit . Korínek"}v Košiciach (Cassovia jazz Club, 2000 Tuba Club), na
níci musia byť mladší ako 30 rokov, do l . júla musia zaslať 30zámku v Budimíri, kde sa konal prvý jazzový koncert a na
m inútovť• nahrávku, alebo kazetu, názov a fotografiu skupiny,
D ňoch slovens kej kultú ry v Szegede ( 19 .-2 1. 4.). Začia t kom j(m a
dán1m vzn iku, hudobný p rofil - kariéru ~k upiny, adresy, mená
ú činkova l s K. Ružičko m, P . Kofínkom a Lee Harperom
čle n ov, dáta narodenia a náro dnosť hudobníkov. Organizátori
( trúbka, USA) v Budapešti.
hradia vybraným tl čas tn íkom ubytOvanie, stravu a cestovné náklady.
Jazzmani doma
Kontakt: Europ'J azz Contest 1994, c/ o Albert Mi chiels,JezusEikse Steenweg 47, 1560 l foeilaart, Belgium.
V banskobystrickej exkluzívnej vinárni Bašta ( Kapitulská
O Musikforum Viktring, Inte rna tional Summer
ul. 23, tel. 088/ 245 69) sa z iniciatívy "ex ban skobystričanov"
Courses. jazzové dielne v Rakúsku pre beh nú v di~och od 3 L.
Vlada Vizára a Pavla Bodnára (v súčasnosti obaja č lenovia T+R
7. do 7. 8. 1994. Lek10rmi sú Larry Po rter (klavír), j ohannes
Bandu) a šéfa Bašty, jazzového nadšenca Dr. j ána Vágnera, zača
Enders (saxofó n), Karl Rarze r (gita ra) , Paulo Ca rdoso (kont rala séria pravidelných m esač n ých jazzových koncertov novej forbas), Wolfgang Reisinger ( bicie nástroje). Vstupné: pasívn i
mácie Jazz Studio Bans ká Bys trica, zameranej na swing.
u častníci 1200 AS, aktívni u častn íci 2 1OO AS. Paralelne s jazzoSkup ina pôsob í v zložen í: Vlado Vizár ( trombó n), Pavol
vými di e lňami sa u sk u10č n í i kurz brazílskej hudby Musica
Bodná r (klavír), Štefan Čeman (tenor saxofó n), Robo
Popular Brasileira. Vyu čov ať tu budú j(irgcn Seefe lder (saxoRagan (kon trabas). Prvé dva koncerty jazz tu<lia, kto ré sa
fó n) , AJegre Corréa ( akustická gitara), Paulo Cardoso (kontrau s kutočnili v marci a v apríli, mali veľm i t1spešný štart. V b udúcbas), ReaJcindo " e ne" Lima (bicie nástroje), Fernando Paiva
nosti chcll č l e novi a j SBB na svoje ko ncer ty pri zývať význam(perkusie).
ných slovenských a za hra ni čn ých hudobníkov.
Kon takt: Musikforum Viktring, Stift-Viktring-StraBe 25, AO Trombón ista a spevák Miroslav Belorid, ktorý je dirigen·
9073 Klage nfurt-Viktring, Austria. Prihl ášky na dielne sú k distom orch estra zloženého zo študentov žilinského konzerv;ttópozícii na sekretariáte Sj S.
ria, pridal k pôvodnému názvu big bandu Slovak Young
O Jazz Festival Raab , 20.-23. 5. 1994 ( Pfingsten). a festiSwing Generation. Orchester doteraz vystupoval v Žiline,
vale v Rakúsku vystúpili takí hudobníci a skupiny ako Brecker
Kremnici, Martine (Turč ia nsky pohár- medzinárodná sú ťaž v la·
Bro thers, Archie Sh e pp/ Arthur Blythe Quintet , jack de
t insko-amerických tancoch), na Slovensko m jazzovom festiva le
j ohneu e, Ray Ande rso n Quarter, jarek Smietana Trio, Oliver
v Žiline '93.
Kent, Dave Holland Quartet, Harry Pe pf v duu s j ack de
O Adriena Bartošová ú činkova l a 7. 3. v divadle Asto rka.
j o hnette, Eddie Harris Fu nk Band, Ronald Shanno n jackson
Dobrá atmosféra a príje mný pocit z koncertu boli spojené s
and his Decod ing Society - feat. james Ca rte r, David Murray
t:ým, že divad lo bolo v tento deií vypredané. Stálym hosťom skuand Octofunk, Randy Westo n...
piny Seat je gitarista Andrej Šeban. Situácia s vypredaním všetO Internatio nal Institute of Creative Music Education
kých vstupeniek v Astorke sa zopakovala o d va mesiace znova
v Tatabány - o rganizácia vznikla vlan i a jej úlohou je usporia( l O. 5.), keď so Scatom vystúpil gitarista juraj Burian, ktorý sa
d avať rôzne hudobné kurzy. Umeleckým riaditeľqm inštitútu je
na dva týždne vr átil z Berklee School of Music z Bo stonu do
jános Gonda, klavi rista a pedagóg Akadémie F. Liszta v
Bratislavy. So svojím Scatom sa Adrie na pred stavila aj obecenOudapešti. V lete 4.-9. 8. 1994 us poriadava inštitút ni ekoľko
stvu v Ob kase na Vajnorskej ulici (20. 5.). V po lovici marca zača
kurzov týkajúcich sa Orfovej metód y, Tvorivej hudobnej h ry,
lo hosťova n ie s pevá čky v live programe Milana Lasicu a j úliusa
Hudobnej a vizuálnej improvizácie. Pedagógmi kurzov budú
Satinského v túcliu S pod názvom Mojich sedem divov sveta.
Manuela Widmer (hudba a tanec pre deti), áry László, Michel
O Vojenský umelecký súbor obohatil svoj umelecký profil
Widmer...
o jazzové skladby. Prizval k spolupráci di rigentov Bohumila
Kontakt: Nemzetkôzi Kreatív Zenepcdagógiai lntézet 280 l
Trnečku , Vlada Valoviča. Autormi nových jazzových aranžTatabánya V., Fô tér 34.
m ánov sl! A. Bou da, K. Pap rčka, B. Trn ečka. Jeh program má náO 8. ročník Internatio n al Jazz Camp - Tatabánya - 25.zov Swing v čase. Po rozpustení Big Bandu Radio Bratislava je
3 1. 7. Vyu č u j ú cimi na kunoch sú Be rkes BaJász ( ko ntrabas),
VUS v súčasnosti na Slovensku jediným stálym profesionálnym
Oerki Tamás (spev), j effrey L. Ooudreaux (bicie nástroje),
orchestro m.
Wayne Brasel (gitara) , Csepregi Gyula (saxofón), Gonda János
O Orches ter Gustáva Broma p od dirigentskou taktovkou
(improvizácia, teória) , Stjepko Gut ( trúbka, b ig band) , jasper
Vlada Valoviča a Gus táva Broma ú č inkoval v p riamom preva n't Ho f ( klávesové nástroje), Tommy Vig (vibrafón).
nose STV - Miss '94. Člen mi orchestra sú hudobníci z Prahy,
Poplatok z:t workshop pre ú častník ov je 20 USD (bez stravy a
Brna, Bratislavy. V programe Miss '94 boli sólistami Berco
ubytovania), 30 USD (so stravou a ubytovaním).
Balogh, Martin Ďurinda, Richard MiiUer. O rchester n emá
s tálu scénu, stretáva sa p ríležito stne na základe ponúk na preJ azzmani v zahraničí
zentovanie.
Pod n ázvom Mad re vyšiel začiatkom roka '94 CD skupiny.
O Matúš J akabčic v súčasn osti študuje na Oerklee School of
Jej lead er klavi rista Juraj Tatár ho realizoval s popred nými sloMusic v Bostone. Mome ntálne si uro bil prázdniny, je v
venskými a českými hudobníkmi - J. Bartošom, š.
Bratislave a v septe mbri znova nastupuje. V škole sa mu vel'mi
Markovičom,]. Griglákom, C. Zeleňákom. Album vyšiel vo
dobre darí a zárovei'í nezabílda aj na svoje orga n izačné aktivity
vyd avateľstve Relax Studio.
a nadväzuje tu kontakty pre budúcu možnú spoluprácu SJS a
O Juraj Bartoš sa v súčasnos ti viac angažuje so skupinou
. Berklee".
Bratislava Hot Serenaders, kde pôsobí aj jeho brat, tro mbóO Bossa Noha re prezemovala Sj S na 19. ročn íku
nista Karol Bartoš.
Medzinárodn ej s úťaže mladých a debutujúc ich jazzových skuO Peter Lipa nahráva vo vlastnej réžii nový projekt, ktorý zapín j azz juniors v Krakove. Z prihlásených účas tníkov vybrala
tial' nemá vydavate l'a. Na nahrávanie si prizval hudobníkov A.

Bossa Noha

Snímka: P. Španko

Šebana, P. Bodnára, ]. Grigláka, E. Frátrika. Producentom
albumu je A. Šeban.
O V klube Č iern y havran v Bratislave vystúpilo ko ncom mája
Trio Karola Ondrei čku O- Brisuda, J . Do m e , D. Húščava,
18. 5.) a Max Menš ík s Emilom Culinkom v ragtimovom veče ri (25 . 5.). V p olovici marca do kl ubu zavítal J. "Dodo"
Šošoka so svojimi prime!' mi - Bertl Maye r ( ústna harmonika) ,
]oschi Sch nee berger ( kontrabas) , Gabrie l j o n áš.
O J ozef "Dodo" šošoka a jeho hostia bol názov televizneh o
P/Qgramu v Koš(ciach (4. 4.), v ktoro,rn sa pr edstavili HoUi
Ross (spev, USA), Jan Jankeje (kontrabas, SRN), Tobias
Languth (gitara, SRN), Wolfgang Lackerschmid (vibrafó n,
SRN). S tými istým i hudobníkmi vystúpil tiež v Žiline.
O Big Band Bratislavského Konzervatória o doh ral dve
predstavenia muzikálu Mano n Lescaut od Matúša j a kabčica 26.
4. v Ko márne.
O československý Quinte t J . Kalásza vyst(Jpi 25. júna v
pražsko m klube Agharta v rámci Praha jazz Festival '94.
O V kolektíve Fredy's Dance Group sa mo mentálne priJmtvuje promotio n CD, na ktorom úč inkuj ú B. Balogl1 - spev,
Fredy - rap, Ľ. Prie hradník - trúbka, klávesové nástroje, M.
BuntaJ - bicie nástroje, J. Gregor - programovanie b icích nástrojov, V. Valentovič - saxofón a cfa lší. Album vyjde v septembri vo vydavatel'stve.Jumbo Rec.
O Bossa Noha úči nkova l a v Dome kultú ry v Ružinove ( 12.
3.).
O Juraj Tatár, Andrej Šeban, Juraj Griglák, Marcel
Bunta j a ďalší hudobn íci participujú n a uvede ní nového muzikálu autora L. We bera - Jozef a jeho zázrač n ý farebn ý plášť.
Predstavenia muzikálu na Novej scéne budú preb i e h ať 6-krát
do mesiaca. V súč asnos ti sa u važuje tiež o vydaní CD z hudby k
p redstaveniu .
O a lodi Družba usp oriadal i denn íky Sme, Život a Televízia
p odujatie, na ktorom vystúpil Electric Blues Band, Seat A.
Bartošovej, ]. Lehotský.

Z kalendára jazzových a hudobných
udalostí
18.·25. 8., 25. výročie " Woodstock", Budapešť
j oe Cooke r
Status Quo
j ozef . Dodo" ošoka All Stars Quartet
O. l lajna!, P. Kol'ínek, Ľ. Priehrad ník)
Kultúrne leto '94, n ádvorie Starej radnice, začiatky o
20.15 h , dramaturg jazzových koncertov- jozef D. Šošoka ( l: 7.,
2. 7., 15. 7., 16. 7., 22. 7., 23. 7., 30. 7 ., 3 1. 7., 5. 8., 6. 8 ., 12. 8., 13.
8.).
Upozorňujeme všetkých záujemcov, že na sekretariáte SJS na Jakubovom nám. 12 sú k dispozícii na prezenčné štúdium, prípadné zapožičanie, nové čísla ča
sopisov Down Beat ajazzpodium. Aprílové číslo Down
Beat obsahuje príspevky o takých osobnostiach ako napríklad john Scofield, James Blood Ulmer, Anthony
Braxton, Dave Weckl, Charles Uoyd. V májovom
Jazzpodiu nájdete články o legende dixielandového
jazzu trombónistovl Chrisovi Barberovi, trúbkarovi
Benny BaUeym, o 11. Salzburgskom jazzovom festivale, informácie o jazzových festivaloch, ktoré sa uskutočnia v budúcich mesiacoch, kontaktné adresy na jazzové kluby, managerov i festivaly v zahraničí a pod.

Prosíme všetkých hudobníkov, ktorí majú záujem o
to, a b y ich činnosť bola zverejnená, písalo sa o nich, aby
informácie o svojich aktivitách zaslali na adresu SJ S.
Všetky príspevky sú vítané!
Pripravila Yvetta Lábska, Slovenská jazzová spoloč
nosť,Jakubovo nám. 12,814 09 Bratislava, tel. 3614 06,

3614 07, fax: ~614 07.
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MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL

Večery novej hudby
l
l s. 6.
16. 6.
17.6.

18. 6.

19. 6.

20.6.

.6.-23.6.1994

The Bartoh Workshop (Holandsko)
J. Cage, F. Denyer, Ch. Wolff,J. Fulkerson
Marianne chroeder (Švajčiarsko)
T.Johnson, P. Oliveros,J. Tenney, Ch. Wolff
AGON-New Music Ensemble (Česká republika)
M. G2gar, V. Havel, P. Kofroň,
M. P a, M. Smolka, M. Šimáček
Jaroslav šťastný (Česká republika)
P. Graham
VENI Ensemble (Slovensko)
J. Tenney, Ch. Wolff
]ozefLupták, Mladí bratislavskí sólisti,
Moyzesovo kvarteto, Daniela Rusó,
Eleonóra Sla ničková (Slovensko)
A. Schnittke
MUSICSOLARIUM IV.
VAPORl del CUORE (Slovensko)
E. Brown, M. Burlas, D. Dramm,
P. Machajdík, D. Matej, M. Piaček
Smith Quartet (Veľká Británia)
G. Bryars, G. Fitkin, S. Martland,
M. Nyman, C. Vine, K. Volans
VE l Ensemble (Slovensko)
R. Ayres, A. Cameron, H. Davies,
P . Graham, P . Machajdík, M. Piaček
Duo Dercksen Do rresteijn (Holandsko)
R.Ayres
Orkest De Volharding (Holandsko)
O. Ke tting, S. Martland, M. Mengelberg,
D. Milhaud/ L. Andriessen

20.00MS

22. 6.

23. 6.

Daniel Lentz Group (USA) 20.00 SR
D. Lent z
MUSICSOLARIUM rv.
Hugh Davies (Veľká Británia)
J . Cage, H . Davies
MUSICSOLARJUM rv.
j e ns Branci, Waldo Riedi (SRN)
J . Brand, W. Rield
Milan Adamčiak, Hugh Davies
(Slovensko, Veľ ká Británia)
Sound Installation
Ugly Culture (SRN)
J . Cage, Ch . Wo lff

20.00MS

IS.OOBZ

20.00MS

20.00MS

PREDNÁŠKY/ SEMINÁRE 14.-21. 6. VŠMU

17.00 MS

Allison Cam eron
Hu gh Davies
Marianne Sch roed er
Jam es Tenney
Ch ristian Wolff

20.00KNS
17.00 VŠMU
20.00MS

17.00VŠMU

20.00MS
7.00VŠMU
20.00MS

Hlavn ý usporiadateľ: Hudobné informačné stre d isko Hudobnéh o fondu
Sp o lupráca: Agentúra ORMAN, Botanick á záhra da UK, Hotel KYJEV Bra tislava,
Kn íhkupectvo AF, Ministe r stvo kultúry SR - PRO SLOVAKIA, PRO H ELVETIA
Stiftung, Sloven ská filharmó nia, Slove n s ká hudobná únia, Slovenský rozhlas,
Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH) - MUSICSOLARIUM IV., Stichting GAUDEAMUS, The British Council, US Information Service, VŠMU
Vysvetlivky:
BZ -Botanická záhrada UK, Botanická ul. ll , 841 04 Bratislava
KNS- Kostol najsvätejšieho spasiteľa Qezuitský), Hlavné nám. 811 Ol Bratislava
MS- Moyzesova sieň SF, Vajanského nábr. 12, 8 11 02 Bratislava
SR · Slovenský rozhlas- Štúdio 2, Mýtna l , 81 1 07 Bratislava
VŠMU -Vysoká škola múzických umení, Zachova l , 813 Ol Bratislava
l FORMÁCIE: HIS HF
Medená 29, 811 02 Bratislava,
tel.: +42-7 33 1 380, FAX: +42-7 333 569

IV. SLÁVNOSTI ZBOROVÉHO SPEVU
VOJTECHAADAMCAVKOŠICIACH
.,,. .Trochu honosný názov pre dva zborové
koncerty u skutoč n ené v jedinom d ni - 2 1.
mája. Išlo však zrejme o uchovanie tradíc ie.
Po pri uc te ní si pam iatk]' významnej osobnosti slovenského zberové ho hnutia dirigenta Vojtec ha Adamca získali ~ me tu príležitosť u tvoriť si názor o mo me ntálno m stave zborového spevu vo východoslovenskom regió ne. Na prvý pohľad je azda všetko v poriadku: väčšin a zborov ešte funguje,
vystupuje, jednak zot rvač n osťou , jednak
vďaka obetavo!tti a nadšen iu jeho čl enov,
dirigentov i osvewvých pracovníkov a tu a
tam i štedrosti sponzorov. Pri bližšom pohľad e sa však obraz mení: nehovorme o materiálnych problé moch · tie doliehajú dnes
na všetky oblasti, nie len na zborový spev a
sú, samozrejme, veľm i obmedzujúcim faktoro m jeho ďalš i eh o rozvoja. Väčší h andicap vidím v nezáujme mladých o túto č in
nosť - a či v neschopnosti ich k p ôsobe niu v
zboroch primäť . Väčšina "dospelých" zborov je prestarnutých, najmä vo svojich mužských zložkách a neviem si ich pred staviť o
takých 5-10 rokov. Isteže, sú tu kvalitné vysokoškolské zbory a ich dnešní členovia by
mo hli byť potenc ionálnymi zálohami - skutočnosť je však iná. Úplne sa už vytratili
mužské zbory.
To hto ročné Slávnosti boli nesúťažné a
preto ani ja sa nechcem pú š ťať do hodnotenia, už i p reto, že jednotlivé zbory pracujú v
úplne odlišných podmienkach a pri niektorých sa treba teš iť, že vôbec ešte existujú a
vo svojom meste, č i o bci aspoň ako-tak rozhýbavajú kultú rnó č inn osť. Z prvého - popoludňajšieho kon~certu je to napr. Spišský
u čiteľský sp evácky zbor zo Spišskej
Novej Vsi (dirigen t Martin Šafár) s veľmi
staro u histQr.iou, do ktorej sa zapísal i V.
Adame<rl'&nes očividne zápasí o prežitie.
Kysač4tlka · ženský spev. zbo r z Kysaku ,
vede ný skúseno u Júliou Ráczovou nemá
na svoju komornosť dostatok k"Valitných
hlasov, zišlo by sa mu rozšíre nie. Poddukelský učiteľský s p evokol zo Svidníka
(dirige ntka Ľudmila Jakub čová) má problé my s into nácio u, zavine nými hlavne vysokým vekovým priemero m. K a d e ncia komorný ženský zbor z Valalikov, dirigovaný Mariannou Gajdošovou má dobré
muzikan tské parametre, že prevažná väčš i
na čle ni ek sú u čite ľky hudby - takisto je
však malý. Geológ - miešan)r zbor zo Spiš-

17.00VŠMU

skej Novej Vsi (d irigent Igor Grega) bol
p n jemnym prekvapením popoludnia.
Na druho m ko nce ne sa predstavil ako pr·
vý Moyzes, miešaný zbor z Prešova, na čel e
s Júliou Ráczovou - spevokol s veľkou tradíciou , v súčasnos ti umelecky dosť konsolidovan)', ale trpiaci takisto genera čným problé mo m. Svoj štandard si udržuje aj
ženský komorný zbor učiteliek z Košíc
(di rigenL Bartolomej Buráš), pomerne
vyrovnaný a presný. j edine s klavírnym sp rievodo m v Brahmsovom Ave Maria sa celkom nczhodol. Má takisto výhodu hudobne
vzdelaných člen i ek . Collegium cantorum
z Bardejova (dirigentka Ivica Hanisová)
zápasí takisto s nedostatkom mladších h lasov. V to mto sm ere je na tom le pšie
Societas cantica z Vranova n(ľ., azda preto, lebo sa nevenuje iba klasike , ale aj populárnej hudbe. Dirigent štefan Eperješi s
ním dosahuje pozoruhodné výsledky.
Veľ ký dievčenský zbo r Juventus paed a gogica z UPJ Š v Prešove ťaží z výh ody po·
četné ho o bsadenia i hudobnej prípravy
svojic h čle niek - takže o to to má dirigent
Igor Grega ľah š ie. Svoj pomerne n áročný
re pe rtoár prednáša s eláno m, spieva čisto a
s impozantným dynamickým rozpätím. Dva
zbory z Košíc - Collegium technicum (dirigentka Eva Zacharová) a Koš ický spevácky zbor učiteľov (d irigent Karol
P e tróczi) sa na východoslove nskej zbo rovej scéne akosi dopli\ajú: učitelia strážia
hlavne tradície ako v repertoári, tak v
spôsobe prednesu, vysokoškoláci smerujú
skôr k progresívnejšie mu programu i preja·
vu . Sť'1 to cľaleko mjle pšie zbo rové telesá,
schopné zastať i n á roč né úlo hy · o. i. reprodukova ť i o ratoriálne die la s orchestrom.
Ich vystúpenia v závere tvorili ozajstn)• vrc hol Slávností.
Situác ia v zbo rovom hnutí východné ho
Slovenska - ako to vidím po tomto ročníku
Slávností - je vážna, ale azda nie katastrofálna. Viaceré zbory určite zaniknú; tie, čo budú ch c i eť prežiť, nu tne si musia hľad ať
zdroje fin a n č ných p rostriedkov, lebo donedávna štedré zdroje štátu vy!tchli. V nijakom
prípade by s me však nemali pripustiť, aby
živorila na okraji kultúrne ho diania jedna
zo s ú častí našej národnej hrdosti · vysoká
slovenská zbo ro vá kultúra.
ROMAN SKREPEK

8. jún
SND Bratislava P. l. Cajkovskij: Labutie jazero
(19.00)
S Bratislava A. Lloyd Webber: j ozef a jeho zázračný farebný pl ášť ( 19.00)
So Košice Varga-Hammel: Cyrano z predmestia
(11.00)
Nové Zámky A. Szirmay: MagnH Miško
So Banská Bystrica, Bohéma klub Večer romanci · S. Tolstov, J. lršai (18.00)
9.jún
SND Bratislava G. Verdi: Otello (19.00)
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia ( 19.00)
SRo, š túdio II. Bratislava Koncert folklórnej
hudby SHF pri SHÚ z tvorby H. Domanského, V.
Slujku, T. Andrašovana, l. Dubeckého, l. Bázlika
( 17.00)
ŠD Košice Hammel · Varga: Cyrano z predmestia
(11.00, 19.00)
ŠO Banská Bystrica W. A. Mozart: Don Giovanni
( 18.30)
ŠKO Žilina Corel li, Rodrigo, Haydn;J. Labant, gitara, dir. M. Buckland -Hofstetter (VO) ( 19.00)
lO. jún
SND Bratlslava G. Rossini: Barbier zo Sevilly
(1 9.00)
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia (19.00)
SF, DU Piešťany Vyst(Jpenie folklórn eho s(Jboru
Technik ( 19.30)
ll. jún
SND Bratislava L. Minkus: Don Quijote ( 19.00)
M. Dubovský: Vel'ká doktorská rozprávka (11.00)
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia (19.00)
So Ko~ice , Spišská Kapitola Operný koncert
So Banská Bystrica G. Donizetti: ápoj lásky
( 11.00)
12. j(IO
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia (19.00)
Mirbach ov palác Bratislava Bachovské traskripcie, koncert SKU Sl lú, D. Saturyova- ašinová, R.
Šašina ( l 0.30)
So Košice S. Prokofiev: Popoluška ( 14.30)
13.jún
SND Bratislava It Wagner: Tannhiiuscr ( 19.00!

OPRAVA

V 9. čísle Hudobného života v úvodníku ·
stlpci Igora Podrackého prišlo k tl ačovej chybe. Veta v 9. a 10. riadku má správne znieť:
Nakoniec ml ostalo jediné kfúčové grécke slovo eufónia.

14. jún
SND Bratislava V. Patejdl: Snehulienka a 7 prete·
károv ( 12.00)
ŠD Ko~i ce G. Verdi: La Traviata (19.00)
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: Aroldo ( 18.30)
15.jún
SND Bratislava W. A. Mozarl: Divadelný riaditeľ,
Zá hradn íčka z lásky ( 19.00)
NS Bratislava F. Lehár: Gróf z Luxemburgu
19.00)
O Banská Bystr ica - Bohéma klub Osobnosti z
hľadiska , hosť- riad. ŠO B. Bystrica). Smitka (18.00)
16.jún
SND Bratislava G. Verdi: Rigoletto (19.00)
NS Bratislava A. Lloyd Webber: jozef a jeho zázračn ý farebný plášť ( 19.00)
ŠD Košice Snehulienka ( l 0.00)
Smer A. Vladigerov: Vlk a 7 kozliatok ( l 0.00)
SF Košice, Dóm sv. Alžbety Organový recitál,
Ivan Sokol (20.00)
So Banská Bystrica - Martin). Strauss: Netopier
(19.00)
SKO ŽiJina Operný veče r - G. Pittncrová, M.
Babjak, D. Buranovský ( 19.00)
17.jún
SND Bratislava P. l. Cajkovskij: Eugen Onegin
(19.00)
'
NS Bratislava A. Lloyd Webber: jozef a jeho zázračn ý farebn ý plášť ( 19.00)
ŠD Košice B. Asafiev: Bachčisa rajská fontána
(10.00)
koncert tao. odd. ZUŠ (14.00)
18.jún
SND Bratislava G. Bizet: Carmen (19.00)
NS Bratislava A. Lloyd Webber: j ozef a jeho zázra čn ý farebný plášť (19.00)
ŠD Košice). Strauss: Cigánsky barón (18.00)
ŠO Banská Bystrica G. Verdi La Traviata (18.30)
19. jún
Mlrbachov palác Bratislava Kom. koncert SSSk
SHÚ, ). Podprocký, O. Martin ček, V. Godár; D.
Rusó, Moyzesovo kvarteto (10.30)
ŠD Košice M. Kofínek: Ako išlo vajce na vandrovku (14.30)
20.jún
NS Bratislava F. Lehár: Gróf z Luxemburgu
( 19.00)
ŠD Košice G. Donizeui: Nápoj lásky ( 19.00)
So Banská Bystrica - Pldťany G. Donizetti:
Favoritka (1 9.00)
2l.jún
SND Bratislava Gyôrsky balet (19.00)
NS Bratislava Wright, Forrest: Grand hotel
(19.00)
Zrkadlová sieň Primac. paláca Otvárací kon·
cert KL '94 ·Cappella lstropolita, E. Dane! ( 18.00)
22. jún
SND Bratislava G. Verdi: Nabucco ( 19.00)
NS Bratislava Wright, Forrest: Grand hotel
(19.00)
ŠD Košice, Smer A. Vladigerov: Vlk a 7 kozliatok
( 10.00)
ŠO Banská Bystrica J. Strauss: Cigánsky barón
( 10.30)
Na 8. str. v článku Jubileum ZUŠ má prvá
úvod nej vety z nieť: Základná umelecká
škola na Dolinského ul. v Bratislave si pripomína 25. výročie založenia ĽŠU v Devínskej
Novej Vsi.
Autorom l čitateľom sa ospravedlňujeme.
časť
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