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A opäť~ kauza! 
Kauza za kauzou sa. Vfl({ ... povetltll by 

bás11ik, keby mal rwpfsať ódu11a riešenie 
11iele11 pol fllckýclr, ale aj kultiÍI'IlYCII p rob
lémov rwšej s1íčasnosti, s ktorými si p o
maly akosi 11ik nevie mdy. Ešte 11eutfclrlt1 
kauz a utlele11ia licencie tw dru/tý sloven
ský televfz 11y p rogram, ktorý Rada s pl
IIOU velreme11ciou parlame111u odporuči
la, 11ajmä s tý m, že sa uchádzač o tento 
ka11ál Zl/Viazal uspokojoval' aj kullúrne 
pott·eby 11ašej verejrwsti " vyvážil' tllk 
stále blednúci a vkus národa kazitlci 
prvý p rogram, už je tu klll1.za 11ová - osu
tly SľUK-u. V tlašej spoločnbstl sa už stalo 
akousi módou vyjatlroval' svoju it~divi
duáillll nespokojnosť s tý m, čo presahuje 
rámec môjho myslenia, čo 11euspokojuje 
moje irullvltlualistické potreby, rôz11y mi 
petfcimni, orga11izovarlfm tlačových a 
ko11trat/ačových sede n f. Sp omf11am si na 
časy, keď vedúci pracovrlfk pr·lšiel s ná
padom 11a niečo nové, nekQIWellČilé, keď 

sa odvážil porušiť ko11venciu t i priemer
IIOSt' mysle11ia trebárs aj viičši11y, čo to 
boli zc1 strtm fcke a odborárske schôdz e ti 
st'až 11osti 1w bývalej Suvoror,ovej alebo 
Hlbokej ... 

Na spôsoboch 11esúhltlsu sa veľa lle
z metlilo, iba lo, že máme aj demokratic
ké záko11y, ktoré umožtl ujtí každému ob
čmwvl vyjadril' svoj 11ázor demokratic
ký m, kvalifikovaný m a kultúr11ym spôso
bom. Ako stl to ·v p rax i uplt111luje, toho 
sme svedkami všetci ... 

Rozvfre11ie tloterajšej sľukár·skej " idy
ly " 11a strá11kac/r tlače a v masmédiáclt, 
ktm·é ešte 11edávno 'iclr progm my tak 
klad11e hod11olili, však 11eveštia 11 ič dob
ré. Na verejnosti sa pretriasaj ú stanovis
ká p re a proti, verejnost' j e z miite11á, Iní
la: čo si z ase tí umelci dovol'ujtí a to už 
drws 11emáme itté starosti? Trhová ekono
mika tiež 11ie j e ani f olklór·" p r laz11ivo 
rwklone11á, perlazf vraj 11iet a kttž dá kul
túra dačo stojf. Aj fo lklór. 

V čom je však meritum veci? Progre
s fmtost' korllra konz ervativiz mus? Osob
né- a koľkýže raz aj v SľUK-u - nezhody? 
Všetko sa dá z ntest; avšak metóda spo
c/aybilovania všetkého čo sa deje, j e už 
našou chorobou, nočnou morou. Je to 
metóda 11fzkej úrovtte illtelektuálttosti, je 
to abse11cia schopttostf k ulttírnej k omu
nikácie, ale aj polemiky i dôsledok bez
mocnosti. Ak už 11emám lll'glllllellty, ak 
nie som scllop11ý tvorivej konfrorllácie, 
ak mi tliekto 11a dákom poste zavadzia, 
ak 11iekomu. závidím j eho zaslúž e11ý ús
pech, 11ajlepšf boj proti tomu je spocltyb
rlovar~ie. V čom, to je jedtto ... A potom to 
dať verejttostl tta bubo11 ... 

Donmievam sa, že pr·oblémom umelec
kého napredovmtia SľUK-u st1 začali z a
oberat'p redovšetký m llek valifikovmtí ľu

dia v tlači i masovýclt médiách ( mož no 
boli aj Ztteuž ité na isté ko11krétt1e ciele, 
čo sa časom ukáže). Je lo z áležitost' od
borllíkov, e/11omuz ikológov, llárodopis
cov, m11z iko/6gov, llis torikov a kritikov 
jedr~otltvýchprofesif. No 11ieje to vec ptlr
lamelllll, ktorý sa. dosial' 11edokázal z hos
lit' arli i11ý ch odbor11ýcll " tém ". Kollft'OII
tovat' dve stra11y odbor11élto problému 
bez tvorivej argume11tácle v p arlame11te, 
je priam zaráž ajúce. V p arlame11te z rej
me f olklóru - fl lebo " tiežjolklóru " - asi 
dobre r·oz umejú. ŠtyridsatjJiit'ročtlá ces
ta SľUK-u j e veľkou kapitolou 11ašej kul
túry. Iste 11ebola bez chý b, avšak jeho po
tliel11a zviditeľriova11f Slove11ska v býva
lej f ederácii a pred svetom je /leoškrlep i
teľllý. A teda z to/tto poltľadu by malo 
rwjprv dôjs l' k Ollbor11ej a11alýze jeho mi
tllllostt i perspektfvy. Cesta k perspektí
vam llet,edie cez spochybrlova11/e ... 

MARIÁN J URÍK 
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Marta lkaiačkova zaspkvala vyhl·r z 
Dvoi'akovydt 8ihlkkyd1 pksna 
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NADÁCIA SV. CYRILA A METODA 

-m 
Na záver VU. medzinárodného športového stretnutia vozíčkarov pripravili 

Nadácia Sv. CyrUa a Metoda, Slovenská filharmónia, Mestské kultúrne stre· 
disko v Bratislave a Spoločnosť na pomoc paraplegikom slávnostný benefič
ný koncert (21. mája) v priestoroch Reduty. Výťažok z koncertu i dražbu ob
razu akademickej maliarky Viery Žilinčanovej "Trio v parku" bol venovaný 
na pomoc paraplegikom (paraplégia je obojstranné ochrnutie končatín). 
Keďže vyvolávacia cena obrazu bola 4S 000 Sk, verme, že aspoň konečná su
ma pozdvihla finančný zisk z koncertu, kde bolo príliš veľa oficiálnych hostí 
na to, aby sa štedrosť prejavila spontánne ... 

Dušu pohladil pohľad na vozíčkarov, ktorí 
prišli na "svoj" koncert do Reduty. Dospelí i 
deti, rôzne vekové kategórie, ktorí žijú ne
badane a ticho medzi nami so svojím fyzic
kým postihnutím. Nežiadajú súcit, chcú, aby 
sme zbúrali skutočné i vnútorné bariéry, kto
ré medzi nami - zdravými - a nimi stoja. O 
týchto "bariérach v nás" hovoril aj primátor 
meMa Bratislavy Peter Kresánek a hostiteľ 
koncertu - Peter Dvorský. Ten zastupoval 
hlavného iniciátora akcie - Mariána Lapšan
ského, ktorý bol v čase koncertu už v 
juhoafrickej republike na umeleckom vys
t(lpení. Srdečnosť Petra Dvorského a jeho 
veľkory~osť sa neskonči li len pri !olovách. Na 
záver pcMrého programu, zoMaveného z po
puhírnych čísel , venoval publiku Tostiho pie
seň Neľubim viac a Dusíkovú Pie~eií o rodnej 
zemi. S čerstvým i emóciami v duši z liečebné

ho tatranského pobytu vyspieval náš teno
rista ešte vrúcnejšie krásne vyznanie lásky k 
vlasti - i s ukážkovými oceľovými výškami. 
Členka správnej rady NCM Božidara Turzono
vová bola ďalšou významnou aktérkou popo
ludnia v Redute. Vysvetl ila prítomným ciele 
nadácie, ktorá okrem rozvoja kultúry, škol
~tva ( naprík lad i podpory Slovan~kého gym
názia v Bratislave), sa osobitne venuje Medzi-

národným interpretačným ku rzom v Piešťa
noch, ale i ťažko postihnutým občanom. 
Niektorí z nich sedeli spolu s nami v Slo
venskej filharmónii na koncerte, iní sa 19.-21. 
mája venovali bohatému programu športo
vých a spoločenských podujatí na VIl. me
dzinárodnom športovom stretnutí vozíčka
rov v Petržalke a i ných miestach 13ratislavy. 

V Redute, žiaľ, nebolo toho popoludnia pl
no do posledného miesta- možno i preLO, že 
okrem pozvaných hostí si dnes máloktorá ro
dina môže dovoliť návštevu podujatia, kde 
tr eba zaplatiť pomerne vysoké vstupné, hoci 
venované na najušľachtilejš ie ciele. Ale tí, čo 
prišl i, odchádzali s pocitom jemných, ušľach
tilých záchvevov srdca. Poetický bol už i prog
ram, zo~tavený pre ľud í rôznej hudobnej 
vy:.pelosti a úrovne. Prihovoril sa všetkým i 
preLO, lebo ho tvorili umelci prvotriednych 
kvalít a hlbokej emocionality. ajviac zamest
nanou umelkyňou bola Ida Černecká. Okrem 
ukážky z Čajkovského Ročných období (za
hraných s jej vlastnou poéziou a kult(Jrou 
tónu), sprevádzala i dvoch známych spevá
kov: Martu neňačkovú a j ozefa Kundláka. 
Mezzosopranistka zaspievala štyri piesne z 
Dvorákových 13iblid:ých piesní - v oblúku od 
intimi ty a preduchovnelosti až k hymnicky 

oslavným tónom. jozef Kundlák sa po dlhšom 
čase predstavil v quasi polorecitáli, kombino
vanom z piesne a dvoch árií. Vysokým, lyric
kým tenorom bezchybne zaspieval Leonca
vallovu Mauinatu a potom s entuziazmom in
terpretoval ár iu Speváka zo Straussovej opery 
Gavalier s ružou. Pri druhom vstupe na pó
dium s vynikajúcou "špičkou" v hlase strhol 
poslucháčov áriou Alfreda z l l. dejstva opery 
Traviata. Hlas jozefa Kundláka je stále "štíhly", 
ale pevný, čistý, jasný, pr itom výsostne lyric
ký. jozef Podhoranský pripravil violončelové 

.menu" z poetickej časti (M. T. Paradise: 
Siciliana, G. Fauré: Prebudenie zo sna) a z vir
tuóznej "parády" (D. van Goens: Scherzo). Na 
klavíri ho presne a umelecky vnímavo spre
vádzal Ivan Gajan. Tento citlivý pianista bol i 
partnerom hosťovi z česka - huslistovi Vác
lavovi Hudečkovi. Zahral Dvol'ákovu Sonatí
nu op. l OO. Obdivovali sme kvalitu jeho huslí, 
vrúcnosť tónu, jemnosť hry, bezchybnú tech
niku, ušľachti losť prejavu, plastickosť frázy i 
každého tónu, dynamickú variabilitu celku ... 
Skrátka - lludeček sa predstavil v tom naj
lepšom svetle. 

V säle sedela i skromná žena stredného ve
ku -MUDr. Danica Studená, ktorá je na čele 
iniciatívy na pomoc vozíčka rom - nielen orga
nizovaním súťaží a kultúrnych podujatí. Azda 
ešte viac jej (a ďalším obetavým ľuďom) ide o 
prinavrátenie pocitu súdržnosti našim po
stihnutý m spolubratom. Bez neho sa človeku 
ťažko plače i smeje, skrátka -žije. Myslím si, že 
okrem umelcov, ktorí nezištne hrali a spie
vali, treba nám takých ľudí ako je pani doktor
ka Studená, čo najviac. Aby sme chodili s hud
bou v srdci stále ... j e dobré, že sa k iniciatíve 
okolo vozíčkarov zapojilo toľko vz:\cnych 
osobností. 

TERÉZIA URSÍNYOV Á 
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1\ Jublleum Dity Gabajovej 
Na dosky SND vstúpila Dita Gabajová (nar. 23. 6. 1914 v 

Orlove okr. Stará tuboviía) ako absolventka Hudobnej a 
dramatickej akadémie v Bratislave z triedy prof. Egema 
roku 1938. Po "zápisnej" Barbore v Straussovej operete 
Noc v Benátkach dostala prvú opernú príležitosť v 
Čajkovského Eugenovi Oneginovi ako Oľga. Po viacerých 
epizódnych zástojoch sa v 40. rokoch prepracovala k 
veľkým partiám mezzosopránového odboru - ku 
Dvofákovej Káči, Verdiho Amneris, Bizetovej Carmen, 
neskôr k Marte v Nížine, Maríne Mníškovcj l Eboli · ktoré 
naštudovala ako ich prvá slovenská interpretka, prebe
rajúc štafe tu po prevažne českých speváčkach, tvoriacich 
piliére vtedaj!Heho bratislavského operného ensemblu. 

sistu Arnolda Flôgla. Koncom päťdesiatych rokov sa vrá
tila k charakterovým postavám, medzi nimi je i viacero 
nezabudnuteľných epizód v slovenských dielach, ktorým 
ostala verná až do odchodu do dôchodku roku 1970. 
Pôsobila tiež pedagogicky na Konzervatóriu v Žiline. 

Viac ako desať sezón bola Dita Gabajová protagonist· 
kou mezzosopránového odboru opery SND, kde okrem 
už spomenutých roH bola jej azda najobľúbenejšou 
Dulcinea v Massenetovom Donovi Quijotovi po boku ba· 

Gabajovej hlas bol z rodu vyšších a lyrickejších mezzo
sopránov, znel mäkko, plasticky a v polohách vyrovnane. 
Napokon, i dnes to dokumentujú nahrávky z archívu 
Slovenského rozhlasu. Hoci od čias, kedy umelkyňa oblie
kala kostýmy hrdiniek prvého odboru, vystriedali sa na 
bratislavskom javisku vari dve generácie mezzosoprá
nov, zástoj Dity Gabajovej v histórii slovenského inter
pretačného umenia si treba pripomínať nic iba pri 
okrúhlych jubileách. j e to viac než povinnosť, je to úcta k 
vlastnej kultúrnej minulosti, úcta k osobnosti, ktorá ju 
oddane a s pokorou písala. vera zdravia! io 

PAVEL UNGER O. Gabajová ako Káča v Dvofákovej opere čert a Káča 

V službách pedagogiky 
rozhodne najväčším prínosom pre školu 
Teodor llirner. Pre potreby školy mal vdké 
pochopenie, zmodernizoval ju, prestaval, vy
lepšil, čo sa dalo a veľmi vychádzal v ústrety 
aj koncertne či nným pedagógom. 

- Zaumienil som si prijímať len taký počet 
žiakov, ktorí nájdu v praxi uplatnenie a kto
rých sme schopní odučiť vo všetkých povin· 
ných predmetoch. Ustálil sa počet interných 
pedagógov. Rozšírila a skvalitnila sa spolu· 
práca so Státnou filharmóniou -študenti tu 
bez problémov vypomáhajú a podľa potreby 
dochádzajú na týždenné skúšl .. :y. Považujem 
to pre nich za neoceni teľn ú prax. Črtá sa i 
obsiahlejšia spolupráca so tátnym divad
lom, najmä po jeho návrate do pôvodnej bu
dovy. S bale tným s(! borom So spolupracuje
me na obojstranný úžitok už dlhšie, začínajú 
sa i kontakty s činohrou a operou. 

Do klubu iesťdesiatnikov vstupuJe v Júli t. r . hudobný pedagóg Stefan 
Curilla, riadite[ Konzervatória v Košiciach. V príjemneJ riaditefni na 
Hlavnej ulici · s ktorou sa však čoskoro bude lúčiť • som mu pri tejto prUež.l
tostl poloill niekofko otázok. .. 

e Tvoja činnosť sa, pravda, tiež neob
medzovala iba na školu ... 

- Iste, podieľal som sa na prvých roční
koch výchovných koncertov v celom V)r
chodoslovenskom kraji , ako moderátor i kla
virista. Bolo to v časoch, keď sa ešte cestova
lo i do tých najväčších "zapadákovov" vla
kom, či autobusom. Dosť som aj publikoval 
recenzie koncertov, články v škole. Napísal 
som prácu o j ozefovi Grešákovi, chystám sa 
ju zakrátko publikovať. 

e Aké sú tvoje muzikantské korene? 
- K hudbe som mal blízko od detstva, po

chádzam z kantorskej rodiny, z Plcchotíc 
(okr. Trebišov). Popri gymnáziu som navšte
voval Mestskú hudobnú školu v Spišskej 
Novej Vsi Q. Móry) a v Košiciach (T. 
Homolová). Niekedy v tom čase padlo roz
hodnutie venovať sa hudbe, ako povolaniu. 
Nasledovala Vysoká škola pedagogická v 
Bratislave, v rokoch 1953-57, kde som zachy
til šťastnú pedagogickú zostavu uchoií
Tvrdoň-Filip-Fedor. Po absolvovaní školy 
som jeden školský rok učil na Pedagogickej 
škole v Košiciach. 

e Patríš medzi vzácne prípady stá· 
lych a verných ľudí. Na konzerva tóriu 
učíš od roku 1958 podnes ... 

e V roku 1991 ťa zvolili za riaditeľa 
košického ko nzervatória. čo nasledo
valo ... ? 

e A čo spolupráca s mimokošickými 
konzervatóriami? 

- Veľm i dobré kontakty máme s Kon
zervatóriom v Bratislave, je pre nás v mno
hom vzorom, sme v styku i so žil inským kon
zervatóriom. Treba si však uvedomiť, že zria
ďovan ím ďalších škôl tohoto typu môžu na
stať problémy, najmä v umiestňovaní absol
ventov. Spolupracujeme so zahraničnými 

školami, napríklad v Nemecku, Maďarsku a 
inde. 

e Najdôležitejšou úlohou v najbliž
šom období je teda zohnať budovu ... 

- Prvé roky na konzervatóriu neboli pre 
Jllňa .práve najpr.il\mi"'ejšie~ Rod)' a, preclstáv 
vtedajšej riad iteľky l. Koreňovej mal sa kaž
dý, pedagóg vyznať vo všetkom a. tak mi pri
chodilo učiť zemepis, dejepis, občiansku ná
uku, metodiku a kadečo iné- i predmety, ku 
ktorým som nemal nijaký vzťah . Na hudob
no-teoretickom odbore bolo vtedy silné ob
sadenie - a malo i patričné výsledky: l . Vajda, 
}. Hatrík a M. Potemrová, neskôr i J. Pod
procký, ktorý vyučovanie obohatil aj o analý
zy hudby 20. storočia . Žiaci tu získali výbor
né znalosti a mnohí sa z nich neskôr vrátili 

na konzervatórium ako pedagógovia. V tých 
časoch sa ustálil systém, že všetky teoretické 
predmety - formy, kontrapunkt, rozbor skla
dieb - učil jeden pedagóg, počas celého štú
dia, čo sa ukázalo ako veľm i výhodné rieše
nie. V tejto tradícii pokračujeme dodnes. 

-Samé nemilé prekvapenia. Práve vyšli reš
ti tučné zákony, na základe ktorých sme mu· 
seli vrátiť budovu školy. Bývalý kláštor bol 
ideálny pre potreby konzervatória a po dlhý 
čas bol pre ňu prispôsobovaný. O rok sme 
odovzdali i pridružený Domov mládeže, čo 
bola tiež veľká strata pre študentov. Teraz 
máme - zatiaľ- budovu školy v prenájme, fi 
nančné prostriedky vydávané na tento účel 
by sme v ak vedeli využiť aj vhodnejšie. o a 
hľadáme novú budovu: pomáha nám 
Magistrát, kolská správa, pomoc prisľúbil 
podpredseda vlády R. Kováč, i poradca pre· 
zidenta republiky A. Rajnič . Pomoc očakáva· 
me i od náčelníka košickej posádky, ktorá 
disponuje vhodnými stavbami. Ked' noví1 
budovu získame, čaká nás, samozrejme, jej 
adaptácia, čo znamená opäť nároky na fi 
nančné prostriedky. Kde ich vezmeme, to za
tiaľ neviem. 

- ... áno a to priestorove vyhovujúcu, aby 
sme prežili bez zni~ovania stavu študentov i 
pedagógov a mohli si svoju nezastupiteľnú 
funkciu tu na východe plniť naďalej. 

Pravdu povediac, neviem si rozvoj 
kultúry Východného Slovenska bez ko
šického konzerva tória vôbec predsta
viť. Takže novopečenému šesťdesiatni
kovi štefanovi čurillovi želáme veľa 
energie, trpezlivosti, vytrvalosti a, sa
mozrejme, zdravia na realizovanie svo
jich predsavzatí i potreb východoslo
venskej kultúry. ROMAN SKREPEK 

e Ktoré roky na konzervató riu pova
žuješ za najplodnejšie? 

- Roky 1964-68, kedy nastúpila na školu 
mladá, veľmi ambiciózna generácia - l. Sokol, 
Ľ. Kojanová, P. ovotný, V. čuchran, A. 
Ličková, M. Dravecká a cľalší. Z riaditeľov bol 

e A tvoje osobné predsavzatia pri pre
beraní riaditeľskej funkcie? 

' ' 
NADACIULOVEN~KEJFILILWIONIE 
Dňa 2,. mája 1994 vznikla v nov i nečlenov nadácie, jedno

Bratislave inštitúcia, ktorá je tlivcov, organizácií, inštitúcií, 
v súčasných zloiitých ekono- podnikov, politických strán a 
mlckých podmienkach prak· hnutí, vlastnou činnosťou a 
tickej činnosti hudobného ži- darmi. 
vota existenčne nevyhnut,ná. členmi nadácie sa stali vý
Na valnom zhromaždent v znamné osobnosti kultúrne
Moyzesovej sieni Slovenskej ho, verejného, politického i 
filharmónie bola ustanovená diplomatického života. Okrem 
RES PHJLHARMONICA - nadá· iných medzi nimi nachádza
da na podporu slovenskej fil-
harmónie. Nadácia je práv· me Ladisla~a. Slováka, Karola 
nickou osobou, samostatným Kállayho, mz. ~· ViU~ma 
právnym subjektom a sídli v Grusku, Vladirrura Godara, 
Bratislave, na Medenej ul. č. 3. Dr. Ľudovíta Rajtera, Ondreja 
Základným cieľom nadácie Je Lenárda, Bohdana Warchala, 
podpora umeleckej činnosti Jana Rozehnala, Petra Za!íčka, 
Slovenskej filharmónie, ako Juraja Bartoša, Dr. Alzbetu 
aj financovanie opravných a Rajterovú, inž. jozefa Tkáčika, 
rekonitrukčných prác na bu- prof. jozefa Mistríka, MUDr. 
dove SlovenskeJ filharmónie Romana Kováča, prof. Ladi
(Reduta). Slmultánnou súčas- slava Kováča, vefvyslancov -
tou del ov nadácie Je podpora USA Theodora E. Russela, 
tvorby a ~írenie kultúrnych Pofska prof. jerzy Korolca, 
hodnôt v oblasti hudby na Rakúska Or. Maxmiliana Pam
Slovensku a v zahraničí. Jej mera a Maďarska jenô Bo
činnosť zahrňuje aj výchovu rosa, ďalej Luc Bounlol 
mladých hudobných umel- Laffonta riaditeľa Francúz· 
cov, s osobitným zretefom na skeho ~štitútu v Bratislave, 
výchovu kvalltnéh';l orchest- Rosemary Hilhorst riaditef-
rálneho dorastu, ~trenie hu- ' 
dobných diel slovenských ku British Council v Bratis-
aldadatefov a prezentovanie lave, Dr. Petra Hubr!ch~, ria
slovenských interpretov do- ditefa Goeth~ho institutu v 
ma i v zahraničí financova- Bratislave, Štefana Harru a 
nie významných koncert- inž. Petra Holiča, managerov 
ných podujati a ďalšie aktivi· Casinos Slo~akia, Mgr. Pe~a 
ty slúiiace rozvoju hudobnej Zemana, Ruzenu Wagnerovu. 
kultúry na Slovensku. Finanč· Za predsedu nadácie bol val
né prostriedky získava nadá- ným zhromaždením zvolený 
cla nadačným základom, dob- publicista Karol Faith. 
rovofnými príspevkami čle- (pt) 

Zámocké hry zvolenské už dve desiatky rokov patria k najpríťažlivejším letným kultúrnym akti
vitám stredoslovenského regiónu. Od pôvodne činohernej prehliadky zabezpečovanej Divadlom 
JGT prerástll postupne do festivalu celoslovenského významu, kde od r. 1979 majú výrazný podiel 
aj operné predstavenia. Zámocké hry a najmä ich operná časť, prešli v priebehu rokov viacerými 
metamorfózami pri hľadaní tej naoptlmálnejšej podoby - od inscenácií šitých priamo na atraktív
ne priestory zvolenského hradného nádvoria, cez hosťovania operných ensemblov z Bratislavy, 
Košíc či súborov z Čiech, až po snahu sústrediť na zvolenský hrad renomované domáce a zahranič
né operné hviezdy v najznámejších operných tituloch. tažisko operných produkcií bolo pritom 
vždy na banskobystrickej opere. Zdá sa, že po rokoch úspešných i mene j vydarených, sa operná 
časť znovu ocitla na križovatke. Jedným z dôvodov je osamostatnenie zvolenského DJGT a dnes už 
Štátnej opery v Banskej Bystrici, pričom ZHZ si ponechalo zvolenské divadlo, ktoré ich organizuje 
v spolupráci s Národným divadelným centrom, ďalším je nový dramaturg opernej časti a súčasne 
riadite( celého festivalu PhDr.Jaroslav Blaho. OsloviU sme ho a opýtali sa, aká bude tohtoročná po
doba opernej časti ZHZ, nakofko sa podarí zaujať a pritiahnuť na zvolenský hrad i zahraničných 
návštevníkov. 

J . Blaho: Opera na tohto
ročných Zámockých hrách 
zvolenských ( 1.-10. 7 .) neSie 
sa v znamení tvorby Gaetana 
Donizettiho. Ambíciou uspo
r iadatel'ov je etablovať aj v na
šej opernej kultúre to, čo 
Euró pa pozná pod p o jmo m 
renesanc ie predverdiovske j 
belkantovcj opery a čo je už 
takmer polstoročie v západo
euró pskej opere je dným z 
najvýraznejších t rendov. Zvo
.le nská opern á de káda na zá
moc kom nádvo rí a v priľah

lých priesto roch p rináša s vý
nimkou dramaturgicky i in
scenačne atraktívneho Verdi
ho Arolda a úsmevného - os
vedčeného Donizettiho Ná-

poja lásky (obc v podan í ban
skobystrickej ope ry) aj nie
koľko večerov s Don izettiho 
opernou sé riou: dve predsta
venia Favor itky (Št. opera 
Banská Bystric a) , v s loven
skej premié re dve predstave
n ia festivalo vé ho naštudo va
nia Lucrezie Borgie a opäť v 
slovenskej premié re ko ncert
ný prierez Anno u Bolenou 
( h 'rá orchester Ko mornej 
opery). Sprievodnými akcia
mi sú vokálne koncerty (Dan 
lordachescu a francúzsky te
no r ista Alain Quincay), o rga
nový recitál Vladimíra Rusó v 
zre novovanej zámockej kapii 
a po prvýkrát aj dvojtýždňový 
medzinárodný interpretačný 

kurz G. Do nizettiho , k torý vy
vrcholí koncerto m účastn í

kov a účasťou dvoc h naj lep
ších ( mezzosoprán a bary
tó n) v záverečnom predsta
vení Favoritk-y p o boku ta
lianskeho tenoristu a d o ni
zettio vské ho špecialistu Giu
seppe Morina. Zaujímavos
ťou bude iste aj muziko logic
ko-te atro logický seminár na. 
tému Donizettiho tragická 
opera za účasti prednášate
rov z Talianska, USA a Ra
kúska, ktorí sl'úbili so sebou 
priviesť aj unikátne v ideozáz
namy 

Spracovala: 
MARTINA HANZELOVÁ 



ROZHOVOR 

O hudbe, jej zápise, interpretácii ... s Alexandrom Mihali čom 
Skladateľ Alexander Mihalič (1963) žije a pôsobí vo Francúzsku. 

Kompozícii sa začal venoval' po stredoškolských štúdiách najskôr na 
košickom konzervatóriu u jozefa Podprockého, pokračoval na VŠMU 
v Bratislave u Ilju Zeljenku. Absolvoval študijný pobyt u]. Tairu na 
École normale de musique v Paríži, u M. Zbaru na Coservatoire 
National de région de Boulogne a uM. Vaggionea na parížskej univer
zite. Rozhovor vznikol v priebehu ostatného ročníka festivalu Melos-
Étos v Bratislave. · 

A ko si sa dostal k elektroakustic
kej hudbe, ktorá tvorí podstatnú 

časť tvojej tvorby? 
· Prvé dotyky, kedy som sa zoznamoval s 

elektroakustickými prostriedkami boli po
čas môjho štúdia na VŠMU v EAŠ, kde 
Ernest Walcer mixoval doslova podl'a mo
jich pokynov skladbu pre klavír a mg. pás. 
Vo Francúzsku to bola už škola Conser
vatoire National Région de Boulogne, kde 
sme sa učili ako strihať pás, druhý rok sme 
pracovali s počítačmi, robili syntézy atď ... 
Tu som už bol konečne sám v elektroakus
tickom štúdiu, pretože sme museli takmer 
každý týždeň prezentovať pedagógovi novú 
kompozíciu. 

Ako sa prejavila u teba zmena pro
stredia, po tvojom presťahovani do 
Francúzska? 

·Najkrajšie bolo obdobie prvého pobytu, 
kedy som mal šesťmesačné štipendium. 
Zmena sa prejavi la hlavne v tom, že som 
spoznával vel'a novej, inei hudby. Stál som 
pred rozhodnutím pre aký smer sa rozhod
nem ja. Či zvolím princíp "ind iga" (ako je to 
napr. známe i vo francúzskej hudbe, kde 
popri Boulezovi sú viditel'ní 60 malí 
Boulezovia), alebo pôjdem vlastnou cestou. 

To bolo akési obdobie hľadania ... 
·Áno. A práve tá zmena mi pomohla uve

domiť si vel'a vecí a nájsť seba samého. V 
tom čase som ko mpo noval Sláčikové kvar
teto, pri ktorom mi vel'a času zabral prob
lém vhodného zápisu pre interpreta, o táz
ka, ako svoju predstavu dostať na papier, 
aby z toho vzišla vhodná zvuková podoba? 
Myslím, že problém zápisu je jedným z naj
ťažších pre skladatel'ov a ešte stále sa ním 
veľa zaoberám. 

Teraz pôsobíš v Paríži v IRCAMe. V 
čom spočíva tvoja práca? 

K jubileu 
JOZEFA 

PODPROCKÉHO 
A ž pri príležitosti životného jubilea 

.tl.skladatel'a a p edagóga Jozefa Pod
procké ho sme si uvedomili, že sa nám po
tichu a ne nápadne vypracoval na úroveň na
šej sklaclatcl'skej špičky a že jeho význam nie 
je vonkoncom iba regionálny. Narodil sa 10. 
júna v Žakarovciach na východnom Slo· 
vensku, prvé hudobné impulzy získal už v 
detstve, doma od rodičov, nadšených hu· 
dobných amatérov. Po súkromnom štúdiu 
klavíra a o rgana vo svojom rodisku doch á
dza na ĽŠU v Gelnici, neskôr na Konzervató
rium v Košiciach, kde sa stáva v kompozícii 
žiakom Juraja Hatríka. Nasledovalo VŠMU, 
kde Podprocký prešiel triedami Jána 
Cikkera a Alexandra Moyzesa. V roku 1970 
zavŕšil vysokoškolské štúdium Concerti· 
nom pre husle a s láčikový orchester. 

Už ako poslucháč VŠMU vyučoval Pod· 
procký na košickom konzervatóriu hudob· 
nú teóriu a neskôr tu oživil i skladatel'skú 
triedu, ktorá zanikla po odchode]. Hatríka 
do Bratislavy. V úspešnej pedagogickej prá· 
ci na košickom ko nzervató riu (z Podproc
kého žiakov menujme aspoi1 P. Breinera, I. 
Szeghyovú, N. 13odnára, A. Mihaliča) pokra
čuje podnes · s krátkym intermezzom vo 
funkcii riaditel'a Štátnej filharmónie Košice. 

Tvorbu j ozefa Podprocké ho možno roz
deliť do troch priečinkov: 

l. Reviviscencia slovenských historic
kých hudobných pamiatok. 

2. Úpravy východoslove nských l'udových 
piesní. 

3. Autonómne komorné, sófové a orchest
rálne diela. 

- Som na pedagogickom oddelení, kde 
sa starám o mladých skladate l'ov, resp. 
tých, ktorí sú na jednoročných tzv. c ursus, 
kde sa učia programy, ktoré produkuje 
IR CAM. Ja som tu v akejsi funkcii asisten
ta, ktorý dáva rady, čo je možné napísať a 
čo nie ... atď ... Je tam množstvo aktivít, 
ostáva mi otázka, kedy potom si nájsť čas 
na komponovanie!? 

Teraz niečo k priebehu Workshopov 
IRCAMu v rámci festivalu Melos Étos, 
ktoré ste viedli s Ch. Chabo tom. 

·Páčilo sa mi publikum, ktoré bo lo rôz
no rodé v zastúpení všetkých vekových ka
tegórií a tak sa vedl'a M. Piačka dostal R. 
Berger, ]. Beneš ... Žial', nebolo dostatok 
času na vysvetl'ovanie obsluhy počítača a 
tak sme , Chabot a ja, ostávali ako akási 
spojka. 

Na festivale Melos Étos odznela pre
miéra Tria pre flautu, violončelo a kla
vír Ce 7, zaujíma ma, čo sa skrýva pod 
názvom kompozície? 

· Neviem , a to z toho dôvodu, že skladbu 
pomenoval Robe rt Rudolf, pričom Trio 
Salomé dalo skladbe vlastný názov (kla· 
viristka bola tehotná, čakala Máriu, preto 
Trio v ... v čakaní na Máriu). Ja som sko mbi· 
nova! oba názvy a dal tam definitívny titul. 
Musím však povedať, že pre mňa samotn)' 
názov vôbec nie je podstatný. Te jto kompo
zícii by som skô ( dal názov v rámci celého 
projektu, ktorý sa volá Encyklopédia musi· 
calis Atoms ale bo Mendele jevova tabul'ka 
prvkov, ktorou je presiaknutá celá skladba, 
a tak pri analýze zistíš molovú hmotnosť, 
počet elektrónov, teplotu topenia, teplotu 
varu ... Ďalšiu skladbu by som nazval Déna, 
Slnečná sústava ... 

Tvojou tvorbou, akoby si chcel vyvo
lať u poslucháča určitý náraz zvukom, 

Do prvej, dosť bohatej skupiny patria 
napr. Suity in C a inD, Partit<t regenschorica 
pre organ, Suita choreica, Suita rediviva a 
viaceré d'alšie práce, čerpaj (Jce najmä z 
Levočského pestrého zborníka, ale aj iných 
prameiíov. Ide tu o citlivé a tvorivé spraco
vanie his torického mate riálu pre po tre by 
súčasných interpretov. Folklórne podnety 
sa najvýraznejšie pre mietli do zborovej tvor
by]. Podprocké ho. Nic sú to však iba úpravy 
l'udových piesní · výrazné stopy fo lkló ru náj
deme aj v ne jednej inštrumentálnej práci, 
napr. v l. a 2. s láčikovom kvartete. 
Najpočetnejši a je Podprockého tvorba za

radená do tretej skupiny: štýlove sa nesie od 
ešte impresionisticky ladenej školske j práce 
-Dialógu pre lesný roh a s láčikový orchester 
s harfou, cez Klavírnu sonátu in C, Drama
tickú štúdiu pre orchester, Predohru pre 
symfonický o rchester až po Symfóniu, vy
užívajúcu dodekafonické postupy, V.Podsta-

ktorý je citeľný i v Kompozícii - elekt
roakustickej skladbe. 

- Áno a práve túto skladbu chcem napísať 
pre saxofón MIDI aj s pohybo m. Tri té my 
vinúce sa celou kompozíciou ako c harakte· 
r istické vlastnosti človeka sú v závere zo p a· 
kované ako charakte ristikum nekonečna, 
čo by som chcel kombinovať aj so svetel'ný
mi efektami. 

Nebol si spokojný so zhmotnením 
nápadu v Kompozícii predtým? 

- Nie. Chcem s i len overiť ďalšiu mož
nosť a určité interpretačné o tázky týkajú
ce sa techniky saxofónu, možnosti hry 
sp amäti... 

Postupne sme sa dostali až k proble
matike interpretácie v elektroakustic
kej hudbe. Aké sú jej perspektívy? 

- Pôvodne bol interpret z elektroakus
t ickej hudby úplne vytlačený, tento názor 
bol však preko naný, p retože p ás p ôsobil 
priliš staticky. Do elektroakustiky vnikal 
postupne ľudský faktor v podobe sóla a 
pásu, pričom i tu bol prítomný s tatický 
faktor (pás) a tak bola nutnosť vzniku ná
strojov typu počítača NEXT, ktorý sleduje 
interpreta a reaguje na odchýlky v inter· 
p retáci i (čiže fu nguje ako ďalší interpret), 

Snímka A. Jiroušek 

te však neortodoxným spôsobom. 
J. Poclprod.i' často spolupracuje so svoji

mi ititerpretmi - akordeonistom V. čuchra
nom, organistom I. Sokolom a ďalšími; na
písal pre nich rad skladieb, "šitých na mie
ru" a múdro si tak zabezpeči l ich častejšie 

uvádzanie. Ako charakterizovať Podproc
kého tvorbu? Hádam to vystihnem, keď po
viem, že uií ho nikdy neprevážila púha kon· 
štru kcia nad skutočnou hudbo u, že sa, 
okrem spomínanýc h zdrojov necháva boha
to inšpi rovať prúdmi hudby 20. storočia, ale 
pri tom nikdy nezabúda, že píše pre l'udí ·a tí 
prijímajú Podprockého skladby s otvorenou 
náručou. 

Keď Jozefovi Podprockému k živo tnému 
jubileu- okrem pevného zdravia · poprajem, 
aby sa tá náruč poslucháčov otvárala ešte 
širšie, nazdávam sa, že utrafím to, čo si jeden 
tvorivý umelec môže najviac želať. 

ROMAN SKREPEK 

Snímka M. David 

dokonca tvorivý. Tu s me zvíťazili n ad 
prázdnotou pásu - záznamu, ktorý sa rov
nal s prehraním platne alebo CD po kon· 
certe. A živý koncert je predsa niečo cel
kom iné, magické, fantastické, možno to 
porovnať snáď iba s omšou, kde sa spoja 
všetky duše! 

Rodí sa niečo nové v kompozičnej 
dielni skladateľa? 

· Nedávno som ukončil už spomínané 
t rio , pri premiére ešte z ne ho "tiekol atra· 
ment", tak je čerstvé. Ako som spomínal, 
chcem upraviť Sláčikové kvarteto, kto ré je 
vlastne ešte kompozíciou z konzervatoriál
nych čias v Košiciach u prof. Podprockého. 
Chcem skúsiť, čo sa dá s jedným dielom a 
nápadom urobiť pri použití rôznych pro
striedkov (nástrojov) ... Rozhodol som sa 
preto wracovať viaceré staršie školské prá
ce, lebo si myslím, že sa dajú zdokonaliť a je 
v nich ~veľa dobrých nápadov.• Podobne je 
to so s*adbou pre klavír a mg. p ás, ktorú 
chcef11 ná píSať vo viácerých vétziádr. •Mb· 
jím snom od detstva je napísať koncert pre 
tro mbó n a o rchester a plánuje m venovať 
h o tale ntovanému trombonistovi z Prahy ]. 
Novotné mu. 

Pripravila: ADRIANA THURYOV Á 

SLOVENSKÁ 
KULTúRA VO VIEDNI 

Rakúske Ministerstvo vzdelávania a 
umenia, KulturKontakt, Odbor kultúry 
mesta Viedeň, Banka Austria v spolupráci 
s Ministerstvom kultúry SR, veľvyslanec
tvom SR vo Viedni, Kunstvereinom vo 
Viedru, a slovenskými fondami (hudob
ným, Uterárnym a výtvarným) usporia
dajú v dňocll14. júna -1. júla 1994 WOCHE 
DER SLOWAKISCHEN KULTIJR. 

Program 
14. júna 1994 o 19.00 h 
Slávnostné otvorenie ministrom kultú
ry Ľubom Romanom 
Vernisáž tvorby slovenských výtvarníkov. 
V hudobnej časti účinkuje Ján Slávik so 
Sonátou pre sólové violončelo Ivana Paríka. 
11. júna 1994 o 19.00 h. 
Klavírny koncert 
Marián Pivka hrá diela J. Ph. Rameaua, W. A. 
Mozarta, L. v. Beethovena, ). Cikke ra a F. 
Li.szta. 
21. júna 1994 o 19.00 h. 
JAZZABEND "Adriena und Seat" 
Program zostavený zo skladieb známych mu
zikálov a evergreenov. Účinkujú Adriena 
Bartošová-Bučková, Martin Breznický, Mar
tin Gašpar, Marcel Buntaj, Andrej Šeban. 
23. júna 1994 o 19.00 h. 
Literárny večer 
Čítanie v slovenskej a nemeckej reči z diel J. 
Lenču, L. Grendela, I. Izakoviča, P. ševčoviča . 
Modcn1jeján Lenčo. 
28. júna 1994 o 19.00 h. 
Koncert slovenskej súčasnej hudby 
jozef Malovec, Ivan Parík, Ilja Zeljenka 
Hrá Moyzesovo kvarteto. 
1. j(Jlí,\ 1994 o 19.00 h. 
Diskusia o slovenskej kultúre 
Účastnici di~kusie; Cubo Roman, mi.nister 
kultúry SR, Or. Ingrid Latzc.r, vedúca oddele· 
nia KulturKontakt, Dr. Gerald Matt, kultúrny 
radca mesta Viedeň, akad. mal. Viktor Hulík, 
predseda Slovenskej výtvarnej únie, Univ. ~ 
prof. Ivan Parík, rektor VŠMU J)ratislava. 
Moderuje Dr. Peter Valko, kultúrny radca 
Slovenského veľvyslanectva vo Viedni. ~ 

... 
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KONCERTY ~jtHt'94) 
-

Gallovci v Zithyho paláci 

HUDBA V NAŠEJ RODINE 
K dobrým dramaturgickým nápadom 

patrí cyklus koncertov "Hudba v našej 
rodine", ktorý poriada Slovkoncert a Miestne 
kultúrne centrum - Zichyho palác. V komor
nom prostredí klenotu starej architektúry 
Bratislavy a majstrovstvá súčasných reštaurá
torov sa uskutočňujú stretnutia rodinne 
spriaznených hudobníkov, ktorí svojím ume
ním a tiež slovom osobito napiňajú ideály 
Medzinárodného roku rodiny. l ebo -čo mô-

Alena Dvorská-Gallová 

l 
l 

že byť krajšie a úči nnejšie , ako príklad rodín, 
kde vstúpilo do procesu zušľachťovania ume
nie? Atmosféra srdečnosti , záujmu o genézu 
vokálneho majstrovstva vládla aj na koncerte 
výhonkov z rodiny Gallovcov z Nových 
Zámkov (10. 5.). Vyrástli z nej traja speváci
Ján Galla, náš popredný basista, bývalý - a 
od 3. júna, vraj, opäť súčasný - sólista opery 
SND, laureát viacerých medzinárodných vo
kálnych súťaží, z nich spomei1me najmä tú v 
Rio de janeiro; ďalej Alena Gallová
Dvorská, sólistka Štátnej opery v Banskej 
Bystrici,' sopranistk;t,• sestra Jána •Galiu ·a na
pokon najmladší talent rodiny - Natália 
Gallová-Omastová, v súčasnosti ešte po
slucháčka vokálnej triedy prof. Niny Hazu
chovej na VŠMU, tiež sopranistka. 

Koncert moderovala Izabela Pažítková, 
ktorá v rozhovore s umelcami odokryla ich 
drobné tajomstvá z detstva, štúdií i následnej 
kariéry. Škoda, že sa v tomto prípade (možno 
inokedy áno) neposkytol i priestor na otázky 
z publika. Alebo by to zostalo iba v rozpačitej 
rovine mlčania? Ktovie? Na koncerte sa zišli 
ozajstní priaznivci speVll, ktorých neodradil 
ani prudký jarný dážď. Bola tu príjemná at
mosféra ozajstnej "rodinnej muzikantskej po
hody", v ktorej sa dobre hralo i spievalo. 
Osobne som bola zvlášť zvedavá na vývoj 
Jána Galiu, ktorý sa v istom období nachádzal 
v hlasovej kríze. I to sa počas speváckeho ži
vota stáva. Súčasná práca s pedagógom, sta
rostlivosť o takú metodiku vedenia krásneho 
materiálu, ktorý pomôže prekonať nástrahy 
jeho poškodenia a rozvinie ho do šírky, oprie 
o dych, prekoná úskalia vysokých tónov (to 
je ešte skrytá rezerva v Gallovom base)- to sú 
devízy, z ktorých čerpal i pri svojom komor
nom vystúpení v Zichyho paláci. jeho výkon 
tvoril špičku rodinného koncertovania. je to 
bas ako zvon - bola by ho škoda ... Teší správa, 
že Ján Galia sa opäť objaví v Barbierovi zo 
Sevilly na scéne SND (3. júna), nedávno účin
koval vo veľkom symfonicko-vokálnom pro
jekte (tiež v Bratislave), skrátka- vracia sa i na 
domáce pódium, nehovoriac o tom, že má za 
sebou zahraničné turné s čarovnou flautou. 
Absolútnu koncentráciu tónu, široký, 

sýty, farebný, veľký materiál, ktorý bol 
však sústredený na intimitu piesne, 
predviedol vzorovo v Tostiho Non t'amo 
piu a v L'ultima canzone. Ďalším vrcholom 
bola ária Basilia z opery Rosiiniho Barbier 
zo Sevilly, kde zaujala schopnosť napätia a 
gradácia nálady, pravda, aj s akceleráciou 
technických možností... Naproti tomu má Ján 
Galia už spomínané rezervy vo vyšších tó
noch (Leporello z Dona Giovanniho). 

Alena Gallová-Dvorská je posilou a opo
rou banskobystrickej opernej scény. Miluje 
divadlo, jeho atmosféru, napätie - a to cítiť z 
jej vyznania i priam vášn ivého vokálneho 
prejaVlL}e nabitá emóciami a dokáže ich 
patrične preniesť do spevu. Má lahodný, 
mäkký, teplý soprán, ktorý je primera
ný zvlášť pre talianske či romantické 
opery. Tak sme prežívali jej Adrianu z 
Cileovej opery Adria na Lecouvreur a 
Leonoru z Donizettiho La Favorita. Sú to 
dve veľké postavy tejto mladodramatickej až 
dramatickej sopranistky na scéne Štátnej 
opery, ku ktorým pribudne čoskoro aj Flora 
z pripravovanej Traviaty. Menej priliehavý 
hlas má A. Gallová pre Mozarta (dueto 
Zerliny a Dona Giovanniho - spievala ho 
spolu s bratom Jánom Gallom), rezervy v 
zvládnutí všetkých jemností a drobností vo
kálneho partu náročnej Rosiny z Barbiera 
zo Sevilly sú ešte podopreté i otázkou, pre
čo tento výber, ktorý nenáleží hlasu Aleny 
Gallovej ... ? jej hlas- mäkký ako páperový van
kúš - si musí vyberať pozorne repertoár a 
opierať sa nie o "fajnovosti" drobno
kresby, ale o expresívnu maľbu, ktorá je 
speváčke prirodzene vlastná a vychádza 
zo srdca. Mala by však popracovať aj na vy
rovnaní tónov, ich sily, kvality (časté "vyráža
nie" začiatkov fráz, alebo exponovaných tó-

JánGalla Snímky M.Jurík 

nov!). 
Najmladšia- Natália Gallová-Omastová 

má soprán zvončekovej, no ako diamant vy
brúsenej farby, dobre vedený, s možnosťou 
ďalej sa rozvíjať. Tak, ako je iná fyzicky, je ne
podobná súrodencom i vokálne. Vyžaruje 
zo seba akési lyrické fluidum, krehkosť 
a nežnosť, ktoré sa odrážajú aj v speve. 
Mala dobre vybraný repertoá r: áriu Liu z 
opery Turandot (kde musí trochu vyzrieť 
výrazovo a neopierať sa len o vokálno-tech
nické požiadavky parn1) a áriu Magdy z 
Pucciniho opery Lastovička. Nuž, ďalší 

rozvoj mladej sopranistky je v rukách peda
gogičky a vlastných ambícií. l tak je to pozo
ruhodný úkaz: traja súrodenci na ceste spe
váckeho umenia! TERÉZIA URSÍNYOV Á 

lnoSTIA Z DÁNSKA! 
Mestské kultúrne stredisko v Bratislave pripravilo do Koncertnej siene Klarisiek 

na 15. apríla vystúpenie dánskeho Det ]yske ensemblu v zložen{: dychové kvinteto 
- Lars Thygesen, flauta, Ul/a Ostergaardová, klarinet, Henrik Husun, hoboj, Ujfe 
Munkgát·d,Jagot,]ens ]u ul, lesný roh, s klavfrom David Strong. 

Každé vystúpenie u nás neznámeho an
sámblu je pre poslucháča alq'~msi defilé, z 
ktorého si postupne skladá mozaiku ume
leckého profilu súboru. Na základe vypoču
tia tohto progra111u sme zistil i, že všetci hrá
či sú znamenití profesionáli, skvelí hudob
níci. Aj ich vzájomná súhra mala vysoké pa
rametre a to nielen v prednášaní tém, v jed
notlivostiach, ale aj v celkovej výstavbe. 
Cieľom súboru je propagovanie súčasnej 
hudby. Z tohto zorného uhla najatraktívnej
ší plánovan}' Gyorgy ligeti (Šesť bagatel) ne
odznel. Prvú polovicu večera vyplnili opusy 
- ukážky kompozičného úsilia - súčasných 
dánskych skladateľov. Dosť problematické 
Sexteto Erika Hoejsgaarcla, zamerané najmä 
na pohrávanie si so ZVllkom vnuklo otázku, 
či chabá odozva diela vyplýva z parametrov 
kompozície, alebo interpretačného prístu
pu. Citlivejšie diferencovanie zvuku by azda 
dokázalo skladbe aspoň čiastočne pomôcť. 
Tradícii bližší je svojím štýlom ďalší Dán, 
Carl Nielsen. Jeho kvinteto op. 43 po málo 
výraznom úvode predstavovalo osvieženie. 
V skladbe sa poslucháč dokázal orientovať 
vcľaka citlivému vynášaniu tém i motivickej 
práce autora. Samotné obsadenie ensámblu 
evokovalo využitie p astorálnych prvkov 
(asi) domácej proveniencie. Nielsen napísal 
tento opus ako vďačnú príležitosť pre kaž-

Na nedeľnom matiné v bratislavskom 
Mirbachovom paláci sa 24. apríla predstavi
Ia mimoriadne talentovaná 17-ročná klavi
ristkaJordana Palovičová, dcéra v decembri 
zosnulého pedagóga VŠMU I. Paloviča. 
Pôvodne plánoval spolu s dcérou vystúpiť aj 
dnes už nežijúci otec, ale krutý osud ho vytr
hol z našich radov. Predstavitelia hudobné
ho života, pedagógovia konzervatória, kde 
mladá klaviristka študuje v 3. ročníku u 
prof.]. Mašindu, študenti i širšia verejnosť si 
takto uctili pamiatku popredného predsta
viteľa slovenského klavírneho umenia. 

Vyše hodinový program pozostával z 
dvoch cyklických a z troch samostatných 
skladieb. Azda aj smutná reali ta vyústila v 
programovanie variačnej Sonáty As dur op. 
26ludwiga van Beethovena so Smútočným 
pochodom. Odznela na úrovn i ďaleko pre
sahujúce; bežné študentské výkony. Tech
nicky obdiVllhodne, bez zakolísaní, výrazo
vo disciplinovane, ZVllkovo bohato. Variač
ná časť odznela v pomerne rýchlejšom tem
pe, v jednotnejšej výstavbe. Scherzo malo 
spád, vtip. Pochod mal ťah a tak ako variácie 
svižnejšie tempo, čo dodávalo výstavbe ce
listvosť. Málokedy hráva mladý človek 

BeethovenOVll Sonátu tak ucelene i technic
ky suverénne (finále) a súčasne s vnútor
ným ohňom a p ritom plne ovládaným tem
peramentom. 

Schumanov 26. opus známy pod menom 
Faschingschwank aus Wien v svojej koncep
cii zohľadňoval naturel mladej klaviristky. 
Bližšie jej boli náladové plochy vyžadujúce 
vzlet, bujarosť, hutnosť, dravosť. Spevné a ly
rické úseky by boli zniesli popri neodškrie
piteľne; vrúcnosti viac meditácie a tým ustú
pili v hierarchii výrazu do úzadia, čo zrejme 
spôsobili akustické danosti priestoru. Z hľa-

dého hráča kvinteta demonštrovať svoje 
technické i dynamicko-farebné možnosti. 
Každý si mohol tu zamuzicírovať a zaskvieť 
sa vo vďačných sólach. 

Absenciu Ligettiho suplovalo Duo pre 
flautu a klavír od amerického predstaviteľa 
avantgardy nášho storočia Aarona Coplan· 
da. Predstavovalo dobre využitú príležitosť 
pre larsa Thygesena i klaviristu D. Stronga. 
ZVllková fantázia autora, jeho invencia našli 
adekvátnych tlmočníkov. 

Ak sa flautista zaskvel v Coplandovi, obsa
denie Kvinteta Es dur pre klavír a dychové 
nástroje KV 452 od W. A. Mozarta, ktoré za
znelo na záver programu, je bez flauty, ale o 
to náročnejšiu koncertantnú úlohu má 
exponovaný klavírny part. Dánski hudobní
ci sa zhostili Mozarta s priebojnosťou, plno
krvne. Nezaostali však ani v zdôrazi'íovaní 
elegantnej brilancie. Mozartova skladba v 
ich podaní vyznela presvedčivo, zrozumitel'
ne a fantázijne bohato, plasticky. 

Slabá návštevnosť koncertu bola zavinená 
zrejme dramaturgiou i nevhodným termí
nom (piatok večer, paralelný koncert SF). 
Podujatie v prvej polovici počulo 23 ná
vštevníkov, po prestávke sa ich počet znížil 
na 17. Hrať za takýchto neinšpiratívnych 
podmienok na úrovni si zaslúži obdiv i 
uznanie. 

diska technického zvládnutia, rytmickej 
kresby, dynamickej výstavby boli na profe
sionálnej úrovni. 

lisztova Ricirdanza z Transcendentných 
etúd bola nielen defilé šumivej prostovej 
·"í ')/_~)'' !' . 'n , P ~ rl j l_.> ' ' ' tec lOIKy, a e aJ plastickeJ kanti eny a v dra-

maticky vytťtoterlých miestach í' ~išne a bra
vúry. Odvážna pedalizácia akoby mala zá
mer vyzdvihnúť impresionistický nádych, 
ktorý liszt v niektorých opusoch anticipo
val v zásadách i harmónii tohto štýlu. Ricir
danza však medzi tieto skladby ešte nepatrí. 
Očarujúce Impromptu Fis dur F. Liszta- me
nej frekventovaný neskorý opus tohto auto
ra, bol p rehliadkou bohatej tvorivej fantázie 
a, samozrejme, suverénnej techniky, ktorá 
je sprievodným znakom Palovičovej výko
nom už niekoľko rokov. 

Domácu tvorbu zastupovalo Zeljenkovo 
Capriccio. Malo spád, živosť, vtip, presved
čivé gradácie a kontrasty. Otázna je peda
lizácia na trilkoch v hlbokých polohách, kto
rá vytvárala zaujímavý a prekvapivý účinok. 

Palovičovej rast na konzervatóriu je rých
ly. Méty, ktoré už doteraz dosiahla, sú impo
nujúce a v histórii nášho interpretačného 
umenia o jedinelé. Dúfajme, že jej perspek
tívnej koncertnej kariére nebudú stáť v ces
te prekážky. Má pre ňu všetky predpoklady 
znásobené atraktívnym fyzickým zjavom. 

Za zaslúžené ovácie po odznení progra
mu sa mladučká klaviristka odmenila prí
davkom lisztovho Zabudnutého valčíka 

(Valse oublié) zahra tého so šarmom, elegan
ciou, ľahkou brilanciou. 

VLADIMÍR ČÍŽIK 

S repr<>dukčným umením japonských 
interpretov sa nestretávame často. Aj keď 
väčšina z nich študovala na starom konti
nente, domáca provenlencla sa v ich 
spôsobe tlmočenia európskej hudby vidy 
nejako uplatňuje. Uvedomili sme si to aj ~. 
mája v Moyzesovej sieni SF na klavirnom 
recitáli japonského pianistu (pripravil 
Slovkoncert) Yoshiyukiho Haru, ktorý sa 
na podnet Mozartovej spoločnosti v Japon
$ku podujal v priebehu siedmich rokov na
študovať a uviesť kompletné klavírne dielo 
W. A. Mo7.arta. Nadľahčená roka, jemná pa
vučinová prstová techni)(a, ktorá nestráca
la nikdy na zreteľnosti, pdldadná vnútorná 
disciplína, ale aj zmysel s nadhľadom pod
čiarknúť dramati<;kosť vypätých hudob
ných línií, mozartovské stretnutie sveda a 
tieňa, ale aj ucelenosť architektoniky sú tý
mi najlepšími vých<>dlskami, z ktorých 
možno dospieť k príkladne) mozartovskej 
interpretácii. Poctivosť práce prí nachá
dzani a vyzdvihovaní jemných vlásočníc 

SILA OSOBNOSTI 
hosťa sa prejavili v odlišnom prístupe pri 
výbere výrazového arzenálu. Spol<)čoou 
črtou s Mozartom bola stavebnl zomJmu
tosť, ktorú Hara dokázal zo šltokýcb hu-: 
doboýcb pl<)(:h vy<kllovat ~e dy,..: 
mických prostriedkov sa rouírilo, kaotilér 
na zvrúcnela, agogika sa pružnejšie vlnila 
a nad tým všetkým dominovala tvoriVá silil 
povolaného tlmočníka Ak sme v prveJ po
lovici dokázali s nadšením prijať Mózarta o 
to viac stúpol Hara v našich očiach inter· 
pretáciou SChuberta. Kultúra tónu, svieici 
i hutné dynamické odtiene, sýtejšie farby, 
vyhrotenejšie vrcholy a najmä Sila ósot). 
nosti zasväteného htterpreta. To romaQ
tlcké tak príznačné pre Schuberta bolo 
1.dôraznené v miere priam ideálnej; aby , 
sme ho mohli opuncovať ako ~asic::i~tic
kého romantika. 

mozartovskej polyfónie a najmä väade prí
tomná účasť dokonale ovládaného citu patri
U k najsilnejším devízam tohto umelca (na· 
prlek mladému veku • už prof. Vysokej hu
dobnej školy v Tokiu) a :r.aručlli mu ~aslúžený 
ohlas u, žlaf, (napriek voľnému vstupu), po
merne skromné t.astúpeného, ale o to vďač
nejšieho publika. 

Harov zámer uviesť kompletne klavírny 
odkaz klasicistického majstra sa prejavil aj v 
dramaturgii recitálu. V prvej · mozartovskej 
polovici večera, ktorú otvorila Fantázia, Pre
lúdium a Fúga C dur (KV 383) zaujal inter
pret vZácnou vyrovnanosťou, priezračnos
fou, zrozumiteľnosťou a plastikou. Sympatic
ký bol Harov odstup, príkladná pokora pred 
autorom a zámer slúžiť každým interpretač
ným parametrom, na vysokej profesionálnej 

úrovni svojmu· zrejme obľúbenému - sklada· 
teľovl. Pomerne známa Sonáta a mol (KV 300 
d) mala tiež čím upútať. Zovretosť Hnií, ná
hlosť kontrastov, hravosť. živosť, ale aj hfbka 
a spevnosť stredného Andante cantabile con 
esprcsslone, závratný spád, vzdušnosť, doko
nalé technické vypracovanie záverečného 
Presta charakterizovali Harov prístup. 

9 variácií na Mcnuetj. D. Dupporta bolo 
nielen pestrým kaleidoskopom skladate
ľovej vynaliezavosti, geniálnej invencie auto
ra, ale aj exhibíciou fines príklad nej li:laviris
tickej techniky, tvorivej fantázie, vtipu a ele
gancie. Uvoľnenosť tvorenia a vnútorná dis
ciplína kráčali tu príkladne ruka v ruke. 

C .. elú druhú polovicu večera vyplnlla veľ
kolepá Sonáta B dur (D 960) op. poSth. 
Franza Schuberta. Majstrovstvo japonského 

Spontánne srdečný oblM obecenstVa 
odmenil japonský umelec dvóma pridav
kami (Chopinovo Nocturno, Mozart) . . 

V.čWK: 
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SPIEVANIE S DUSOU 
Po jednom salzburskom predvedení 

Verdiho Requiem, myslím v roku 
1978, mi jeden priateľ povedal: "Tie vaše 
klailačky pôsobia vel'mi komicky". Mi
rella Freni, Agnes Baltsa, Nicola i Gjaurov 
a ja pôsobili sme vraj na rampe vedl'a 
Karajana ako žiačikovia, ktorí sa boja 
svojho učitel'a. Akoby bol medzi nami 
neviditel'ný múr. Tento dojem bol úplne 
mylný. To, čo niekto vníma ako múr, to 
je rešpekt a obdiv k tomuto mužovi, kto
rý ako dirigent je pre nás všetk-ých niečo 
ako vyššia bytosť. Ako niekto z inej gala
xie. Lebo robí hudbu ako nikto iný na 
tomto svete. Všetko má logicky po
stavené, u neho sa všetko vyvíja logicky. 
A výsledkom tejto logiky je, že potom do
sahuje tú nesmiernu hibku. 

Okrem toho som vždy nekonečne ob
divoval jeho železnú disciplínu - pri
chádzal ako prvý a odchádzal posledný. 
Za všetky tie roky som ani jeden jediný 
raz nezažil, že by na skúšku prišiel čo len 
o minútu neskoršie. je úplne pochopi
tel'né, že tento človek vyžadoval aj od 
ostatných taký istý profe~ionálny postoj. 
Nedisciplinovanosť bola u neho neos
pravedlnitel'ná. Preto som sa vždy usilo
val pracovať na skúškach s úplným nasa
dením a sústredením, byť totálne .. pri 
tom". že to často ani nežiadal, je druhá 
vec. 

Mal zvláštny spôsob, ako dokázať umel
covi, že mu dôveruje, že v neho verí. A sí
ce tým, že ho šetrí. Ak som napríklad na
sadil spev naplno, nepatrným gestom mi 
naznačil, aby som to nerobil. Ako keby 
ch~~~ P?Xe?aš ~1e!l.~máhaj sa, keď to bu
de treba, dam u vecheť. Niekedy som te
da počas trojhodinovej skúšky spieval 
naplno len jednu minútu. Aké je dô ležité 
pre umelca mať Karajanovu dôveru, vie 
posúdiť len ten, kto sa dostal do jeho 
priazne. Nepopieram, že práca s inými 
dirigentami môže byť uvoľnenejši a , ako 
s Kara janom. 

Ale muzicírovať s ním, to znamená, že 
sa mi otvárajú nové aspekty a dimenzie 
operného umenia. Človek sa dozvie veci, 
ktoré potom neskôr môže sám uplatniť 
niekde inde. čo som robil aj ja. Pra
videlné angažmá u Karajana, ako to bolo 
v mojom prípade, to už je určitá reputá
cia. Dokonca aj tí milovníci opery, ktorí 
nepatrili k mojim fanúšikom, museli si 
niekedy povedať, že keď taký Karajan 
tol'ko pracuje s Carrerasom, musí mať 
tento tenor dačo do seba. Každopádne 
ide o muzikalitu a profesionálny postoj k 
práci. 

Karajan ma poveril veľkými úlohami. 
Od roku 1976 to išlo jedno za druhým. 
Najprv Missa da Requiem na Vel'konoč
nom festivale, potom v lete toho istého 
roku séria predstavení Don Carlosa. 
Verdiho operu som s n ím spieval aj v ro
koch 1977, 1978 a 1986 (Veľká noc) v 
Salzburgu a v rokoch 1979, 1980 vo 
Viedni. Ďalší projekt s Karajanom mal 
byť vyvrcholením mojej kariéry: Bohéma 
v Štátnej opere vo Viedni. 

Ako vieme, Karajan a Franco Zefirelli 
sa začiatkom šesťdesiatych rokov zapísa
li do dejín opery spoločnou produkciou 
Bohémy v milánskej Scale. Sledoval som 
vtedy túto udalosť v novinách, najmä ten 
rozruch okolo Giuseppe di Stefana, kto
rému riaditel' Scaly v novej inscenácii 
sľúbil tenorovú partiu. Karajan sa ale 
rozhodol inakšie, angažoval mladého 
Gianni Raimondiho. Na premié re sa odo
hral jedinečný duel výkrikov fanúšikov 
oboch tenorov. Nakoniec to predsa bol 
jeden z najväčších úspechov, aký kedy 
Scala zažila. Produkcia sa potom presťa
hovala do viedenskej Štátnej opery, kde 
bol Karajan vtedy riaditeľom . Napokon 
bola inscenácia sfilmovaná - už ani ne
viem, koľkokrát som ako študent tento 
film videl. 

Nuž, a o 14 rokov neskôr si Karajan 
vybral za Rudolfa mňa. Po trinásťročnej 
absencii vo viedenskej Štátnej opere, na-

plánoval maestro môj comeback na máj 
1977. Vtedy som si po prvýkrát uve
domil , čo vlastne pre viedenské publi
kum opera znamená. Také oduševnenie, 
asi okrem Milána, nejestvuje nikde inde 
na svete. Karajan Viedni pripravil fantas
tický operný "spektakel", obdaril mesto 
v pravom zmysle slova hviezdnymi ho
dinami opery. Po trikrát dirigoval 
Bohé mu, Trubadúra a Figarovtl svadbu. 
Ľudia stáli celé hodiny na vstupenky, na 
sedenie i na státie, operná Viedeň ne
hovorila o ničom inom ... ovládla ju kara
janovská horúčka. Zahajoval s Truba
dúrom a Pavarotli bol jeho Manrico. 
Luciana som bližšie spoznal pred dvoma 
rokmi v San Francisku - vtedy sme boli 
často spolu. Nemusím pripomínať, že je 
to veľkolepý spevák. Avšak vtedy v Ame
rike som zistil, že existuje niečo, čo vie 
ešte lepšie: poker. To je neuveriteľné, čo 
som s ním prežil za tie d lhé noci. Dva "tí
my", doplnené Jaime Aragallom, hrali 
proti sebe: tím "Luisa Miller" s Lucianom 
a Katiou Ricciareli a tím "Bullerfly" s 
Renatou Scotto a so mnou. Mimocho
dom, s Renatou som raz pokeroval celý 
le t Tokio-Rím . Už pri medzipristátí v 
Hongkongu si z výhry mohla kúpiť per
lový náhrdelník. 

Pred viedenskou premiérou prišiel 
Luciano za mnou, vraj si to mám prísť 
zblízka pozrieť, aby som bol vopred pri
pravený a aby som mal predstavtl o reak
ciách publika. Ono sa to l'ahšie povie, ' 
ako urobí - nedostal som vswpenku. 
Luciano mi teda dal jednu zo .. svojho prí
delu". Tak som vysoko hore, na zadnom 
balkónovom sedadle, obkl'účený- talian
skymi fanúšikmi, zažil prvé Karajanovo 
vystúpenie vo Viedni po dlhej pauze. 
Ked" maestro vstúpil do orchestrišťa, za
burácal domom taký výkrik, aký som v ži
vote nepočul. Ovácie trvali dlhé minúty 
a na začiatok predstavenia sa v tej chvíli 
nedalo ani pomyslieť. Zrazu sa Karajan 
rázne otočil , na:wačil orchestrálnemu 
zriadencovi, aby vzal z pultu obrovskú 
kyticu ruží a uprostred toho hluku zdvi
hol ruky. V momente zavládlo absolútne 
ticho- predstavenie sa začalo. 

Päť dní neskôr, 13. mája 1977 som 
opäť zažil tento rituál. Ibaže som tento
raz nesedel na balkóne, ale stál na javis
ku. Posledné minúty, kým sa nezdvihla 
opona, boli také napäté, že to ani neviem 
popísať. Srdce mi tiklo sťa zdivené a mys
lím si, že Mirella, napriek väčšej a dlho
ročnej skúsenosti s Karajanom, nebola 
na tom o nič lepšie. Jeden známy vieden
ský hudobný kritik ani nevedel ako trafil 
do čierneho, keď nasledujúci deň v jeho 
kritike stála veta: 

"Dvom ľuďom na javisku a ich dirigen
tovi búšilo srdce a oni aj bucho t vyvolá
vali. Aj toto patrí k pucciniovskému ve
čeru dokonalej nádhery. Tento bol taký." 

Neviem povedať, č i som niekedy alebo 
niekde pred a po tomto predstavení 
spieval Rudolfa lepšie - viem len, že celá 
atmosféra toh to predstavenia bola taká, 
akú človek v živote zažije len vel'mi 
zriedka a aká je možná asi len vo Viedni. 

Tretie predstavenie Bohémy s Karaja
nom bolo súčasne jeho posledné v rámci 
tohto viedenského hosťovania. Opona 
padla a publikum akoby tomu nechcelo 
ve ri ť. Ovácie trvali asi štyridsaťpäť minút 
- čo je viac, ako celé prvé dejstvo Bohé
my. Dokonca i vtedajšia hlava rakúskeho 
štátu vydržala vo svojej lóži takmer do 
konca. Ani spustená železná opona ncza
pôsobila na nadšené publikum, museli ju 
vytiahnuť a spevákov pozvolávali zo šat
ní ku klaňačkám na rampu. Bolo to fan
tastické ." A keď sme o rok opäť prišli na 
Bohému, bolo to také isté. 

V tomto čase sa ale Kara jan už zaoberal 
celkom iným problémom: Aidou pre 
salzburský festival. Ponúkol mi Rada
mesa. Ešte sa o tom ani poriadne nevede
lo, už hučal do mila celý svet, že na túto 
partiu je priskoro, že je to pre môj hlas 

Momentka s obľúbenou kolegyňou Agnes Baltsa vznikla v zákulisí pri predstavení 
Carmen 

nebezpečné atď. Musím sa priznať, že to
to rozhodovanie, či mám Radamesa pri
jať, m i nepadlo zal'ahko. Bolo mi jasné, že 
sa tým púšťam do dobrodružstva. Ale s 
Karajanom ako dirigentom som to chcel 
riskovať. Rolu so mnou podrobne pre
diskutoval, daJ mi jasne najavo, že ne
chce mať Radamesa ako nejakého hla
sového siláka, ale citlivého milenca. 
Vzápätí som uvažoval: tenor, ktorý za
spieval l'úbostné dueto v Maškarnom bá
le, prečo by nezvládol aj scénu pri Níle? 
Zaiste, ária "Celeste Aida" je vel"mi ťažká 
a, bohužial', je hneď na začiatku opery. 
Ale v prvom rade, je to predsa len lyrická 
ária. Veď Radames má v celom diele veľ
mi vcl'a lyrických partií, napríklad celé 
posledné dejstvo. Avšak scéna pred sú
dom má svoje úskalia, hôli vysokej polo
he a hustej orchestrálnej sadzbe. 

Každopádne som súhlasil. Asi tri me
siace pred premiérou v Salzburgu sme 
nahrávali Aidu vo Viedni (prvá ansámb
lová skúška sa konala v Karajanovom do
me v Mauerbachu vo Viedni). Všetko išlo 
hladko, mal som dobrý pocit. 

Ale je vel'ký rozdiel medzi nahrávacím 
štúdiom a javisko m! Čím viac sa premié
ra blížila, tým väčšie bolo moje psy
chické napätie. Nervozita rástla. Karajan 
bol však vždy naporí1dzi, dokonca sa mi 
zdalo, že je stáleprítomný i v mojich 
vlastných štyroch stenách. Ved" som 
vlastne býval v jeho bývalom dome v 
Anifc pri Salzburgu, ktorý som si prena
jal od nového majiteľa. Maestrovu enor
mnú schopnosť ved ieť sa vcítiť do dušev
ného rozpoloženia toho druhého, som 
spoznal v deň premiéry. 

Okolo obeda toho 26. júla 1979 som to 
už v dome nevydržal. Za niekoľko hodín 
sa mala vo Vel'kej festivalovej sále zdvih
núť opona - k Aide, na ktorú každý čakal, 
áno číhal , gala-publikum, medzinárodná 
tlač, priamy prenos v rozhlase ... 

Bežal som do lesa, potreboval som sa 
rozptýliť, byť sám, nikým a ničím neru
šený. V akom mizernom duševnom stave 
som sa nachádzal, vám napovie táto tak
mer bizarno-humorná príhoda. 
Kráčal som po úzkej ceste, keď sa zra

zu oproti mne hrnú dve motorky - poli
cajná hliadka. "To by bolo riešenie"- pre
behlo mi hlavou .• Idú ťa zatknúť. Pre 
mňa, za mila aj za vraždu, alebo čert vie 
za čo. A Aidu budú musieť odrieknuť. V 
novinách by sa objavil titulok "Karajanov 

Radames zmizol v salzburskom žalári". 
Táto predstava ma načisto rozveselila. V 
ducl\ll ·~om si preberal dôsledky takejtó ' 
udalo"sti. Ale o niekol'ko sekúnd bol ten
to kuriózny sen -v postave dvoch policaj
tov - preč. Prefrčali na svojich motor
kách popri mne a o zatknutí nebolo ani 
chýru ... 

O hodinu som opäť doma, ale môj stav 
sa vôbec nezlepšil. A práve vtedy zatele
fonoval Karajan: vraj si vie celkom dobre 
predstaviť ako mi je, pozná takéto situá
cie, avšak mám sa celkom spoľahnúť na 
neho. Rozprávali sme sa nieko l'ko minút, 
uspokojoval ma, dodával mi odvahu. 
Bolo to priam neuveriteľné, Karajanov 
telefonát bleskovo spôsobil moje dušev
né .. uzdravenie". Premiérová tréma bola 
takmer celkom preč. Zato som mu do
dnes nekonečne vďačný. 

Ove letá bola Aida na programe salz
burského festivalu a boli to najžiadanej
šie predstavenia za mnohé posledné ro
ky. Ako som sa dopočul, bolo by sa pre
dalo aj o šesťkrát viac vswpeniek. 

V roku 1981 som mal u Karajana pau
zu, ale na salzburskom festivale som mal 
jeden piesňový večer. V roku 1982 bolo 
v Západnom Berlíne koncertné predve
denie Tosky, z kto rého sme predtým ro
bili gramofónovú nahrávku, potom na
sledovalo zopár koncertov s Verdiho 
Requiem na rôznych miestach, v roku 
1985 bola na Veľkonočnom festivale v 
Salzburgu premiéra Carmen s Agnes 
Baltsa. Produkciu prebral aj letný festival 
a v roku 1986 sa inscenácia opäť dostala 
na program. 

Pôvodne sa Carmen mala nahrávať už 
na jeseň 1985. Keď sme s tým boli hoto
ví, Karajan mi povedal: 

.. Musel som sa dožiť 74 rokov, aby som 
Don j osého počul tak, ako som si ho vy
sníval." 
Väčšieho vyznamenania sa mi doteraz 

nedostalo. A viem, ako šetril slovami, 
keď išlo o chválu. 

V lete 1988, niekoľko mesiacov po 
Karajanových osemdesiatinách som ma
estra navštívil. Cestoval som cez 
Salzburg. Myslím, že to bolo pre mňa jed
no z najdojímavejších stretnutí po tých 
strašných mesiacoch choroby ... 

Pokračovanie v budúcom čísle 
Preklad: - mjk -
© Kindler Verlag GmBH 
Mi.inchen 1991 



6 HUDOBNÉ DIVADLO 

Zdena Studénková, Paľo Haber a, Marián Slovák - hlavní protagonisti 1. premiéry Paľo Habe ra a jeho zázračný plášť 

RODINNÝ At:UZIKÁL 

O snoch, farbách a živote 
N ová scéna pripravila cl'alší . trhák". Je 

to muziká.l svetoznámych autorov -
skladatel'a Andrewa Llo yda Webber a a li b
retistu Tima Ricea: JOZEF A J EHO ZÁZ
RAČNÝ FAREBNÝ PLÁŠ'Í'. V p rípade tohto 
diela sa vnucuje i prívlastok muzikálová ope
ra, pravda, keby to nebol nezmysel - veď ope
ra je opera a muzikál muzikálom ... No prav
dou je, že v tomto die le sa vlastne slovo- až na 
zanedbatel'né výn imky- neozve v hovorenej, 
ale len v spievanej podobe. ] e to i preto, lebo 
,J ozef..." bol v prvopočiatku svojho tvaru 
vlastne . pop kantátou", ktorú napísali cel
kom mladí spoluautori kedysi dávno, roku 
1968, čo - pochopitel'ne - odráža i hudobný 
štýl a trendy tohto die la. Na NS však vidíme 
d ielo v prepracovancj podobe javiskového 
tvaru, ktorý tiež prešiel modifikáciami - tá 
ostatná uzrela svoju slávnu premiéru v júni 
1990 v divadle Pallaclium v Londýne. Nevi
deli sme ju, a tak musíme uveriť tvo rcom, 
zvlášť jozefovi Bednárikovi, ktorý inscenoval 
,J ozefa ... " na Novej scéne, že v našom p rípa
cle nejde o repliku - presnejšie o kópiu lon
dýnskeho predstavenia, ale o to, čo Bednárik 
nazýva . non replika". Jasné je to v rámcovaní 
príbehu, ktorý neoddelirel'ne patrí k našej 
nedávnej minulosti - k scéne z bratislavskej 
stanice; ktorá bola v 60-tych rokoch p restup
nou stanicou sovietskych Židov na ich ceste 
do Izraela. Tu vytvoril do úvodných hudob
ných obrazov scénograf Ladislav Vychodil 
a režisér J ozef Bednárik akúsi kópiu čakár
ne a zahmleného obrazu l. nástupišťa na bra
tislavskej Hlavnej stanici. j e to .čakáreií 
snov", kde v nočnom driemaní a v akejsi bez
útešnosti i strachu z budúcnosti, ktorá má 
zavreté dvere za minulými životmi, snívajú 
l'udia svoje prvé túžby, vidiny, predstavy o 
lepšom, zmysluplnejšom, fa rebnejšom živo
te. 

Tento nápad nás akousi pomyselnou ni t
kou spája s čímsi domácim, povedzme "stre
doeurópskym", zašitým clo vedomia ako zá
plata na svedomí. S ňou sme sa motali ako 
študenti - súputníci]. Bednárika- medzi kuf
rami, balíkmi a ustatými telami tých, ktorí 
našli odvahu, aby začali nové životy v zemi 
zasl'úbenej. l ja patrím k lým, ktorí spomínajú 
na exodus sovietskych Ziclov do Izraela cez 
našu maJú krajinu, na ich skl'učujúcu biedu, 
ale i nádej v očiach, ktorá z nich robila vlast
ne h rdých l'uclí s budúcnosťou. Hoci sme to 
vtedy netušili, vychovávaní perspektívou lep
ších zajtrajškov, títo smutn í vysťahovalci 

niesli v sebe viac snov, ako my, žijúci v pre 
nich "úžasnom blahobyte". 11ieskam náp a
du J . Bednárika, jeh o "no n replike" na 
úvod muzikálu, ináč obalcn ého do sta
niolu , v k torom je cukríkov až-až. Priznám 
sa, po prvom videní a počutí ,Jozefa ... " som 
bola tak trochu v rozpakoch: z deja, oclvíja
júceho sa síce z krásneho rozprávania Prvej 
knihy Mojžišovej v Starom zákone, ktorý tu 
však dostal autorskú podobu "rodinného 
muzikálu v staniole" - ale aj z hudby, nesúcej 
v sebe tol'ko rôznorodých štýlov, že som 
chvíl'ami dostávala závrat z odvahy, ktorá sa 
mimo slušnej spoločnosti nazýta drzosť. 
Pravda, časom si človek nielen "zvykne", ale i 
akceptuje Webberovu šokovú metódu, s kto
rou - hoci v scéne Kanaánske d ni, kde 
Jakuboví synovia, symbolizujúci celý hladu
júci národ - spievajú v štýle quasi ruskej ro· 
mance a vzápätí sa ozvú rytmy lat insko-ame-

(' 

rického tanga. Nuž, nielen slávny Webber, 
ale celý štýl muzikálu je celkom iný než -
napríklad - opera ... hoci pocll'a Bednárika v 
20. storočí "namiesto opery oslovuje l'ud í 
muzikál". Oslovuje, magnetizuje - ale vccll'a 
neho zostáva priestor i pre hudbu, ktorá by si 
vyššie spomínané čertovi ny nikdy nedovo
lila ... 

Za vyše 20 rokov od svojho vzn iku hudba 
Andrewa Lloyda Webbera vstú):iila separát
nymi číslam i clo rebríčkov hit-parád a podnes 
pri nej mnohí zažívajú pocit estetického us
pokojenia či nadšenia. Autorom nemožno 
uprieť, že už tomuto dielu (za ním nasledo· 
vali tie najslávnejšie opusy muzikálovej scé
ny - Jesus Christ Superstar , Evita, v prí
pade Webbera- Cats , The Phantom of the 
Opera atď.) je vlastný cit pre vskutku mu
zikálové skráten ie slávnych príbehov na ja
viskový tvar, pre taký sled obrazov, ktoré sa 
priam filmovými strihmi prelínajú a v útoč
nej podobe zavalia poslucháča a diváka vždy 
novými a novými dojmami. Iné je, či divák 
pod riavou tých to efek tn ých javisko
vých a hudo bných o brazov p ostrehne 
celé posolstvo a zm ysel d iela. 

V novoscénickej inscenácii - tak ako v ori
gináli - je síce potlačený mnohodimenzionál
ny biblický príbeh (ktorý tak skvele rozšíril o 
filozofické a humánne podtexty Thomas 
Ma nn vo svojom románe ,Jozef a jeho bra
tia"), ba nedominuje tu ani posolstvo do
broty a odpustenia, ale sny. Snívanie je čita
teľné aj n ávštevn íkovi, ohúrenému z 
početných vibrácií ostatnej premiéry 
Novej scén y. Snívanie, ako jedna z potrieb 
prežitia krutej reality. Pre dnešok azda tiež 
potrebná barlička na ceste za novými (kol'
kokrát načrtnutými , pravda?) perspektívam i 
lepšieho zajtrajška. Clovek by už ani snom 
neveril, keby nenašie l takého optimistu, 
akým je Jozef Bednárik a jeho vitálna, láskavá, 
nadpozemsky radostná duša. Vďaka presved· 
čivému akcentu jeho zázračných očí - tu hy
perbolid:y zveličujúcich jozefov zázračný fa
rebný plášť, ako symbol krásy a snenia o krá
se - začíname veriť i my, že okrem dobra a od
pílšťa nia je tu i čosi navyše, čo nesm ieme 
strácať na cestách, ktoré by nemali viesť k 
ničomu inému, iba k l'udskosti... Naše sny. 

Prínos J. Bednárika do písmenka "0 " - ako 
o n hovorí svojim inscenáciam novoscénic-
1-.-ých muzikálov - je v podčiarknutí filozofic
kého posolstva diela, t. j. l'udskej nádeje. Ďalej 
v samotnej realizácii celku. Ten · pochopite
ľne - neprináša zásadný zvrat v jeho rukopise, 
a.lc ho zdokonaľuje a brús i, kde-tu h y
p ertrofuje. Je to typ ický Bednárik, ktorý 
však tak dynamizuje priebeh diela, že sled 
obrazov sa valí ako prúd stále viac šokujúcich 
výtvarno·scénick),ch akcií. Iným momentom 
jeho profi lu je posadnutosť dokonalosťou 
pri vybrúsení všetkých zložiek, ktoré vedú k 
účinnejšej divadelnosti · spcktak ulárnosti. 
Sem patrí nielen scéna, svetlo, kostýmy, ta· 
nec, pohyb, množstvo rekvizít, ale i de tail
nosť pri ved en í h ercov v troj-štvornásob
nom obsadení. j e to jeden z mála režisérov, 
ktorý m ysl í n a n ajmla dš í divad elný do
r ast a má odvahu, obsadiť ho i do "hviezd
nych" rolí. Určite si však zakladá aj na pilie
roch, ktoré mu nesú jeho inscenácie svojou 
umeleckosťou, či imaginatívnosťou, flu i
dom ... Všetko toto sa dotýka tak Evanjelia o 
Márii, ako Grand Ho tela, Pokrvných bra-

tov či Jo zefa a jeho zázračného plášťa. 
Nie náhodou clo kategórie stálic ]. Bednárika 
na NS ·patrí napríklad Pavo l Haber a či 

Zdena Studénková - vedl'a radu cl'alších, i 
vďaka Bednárikovým nárokom a predstavám 
nielen vynikajúcich, a.le i prekvapujúco pôso· 
biacich umelcov. 

Ak už zostáva nezodpovedaná otázka, pre
čo práve ,Jozef..." a nie iný Webberov muzi
kál (zrejme sú v tom mimoumelecké momen
ty), nuž treba uznať, že bratislavskej "non 
replike" dal Jozef Bednárik európsky vyznie
vajúcu, nie iba regionalizmom zatuchnutú 
podobu. Je to predstavenie p rekvapujúce, šo
kujúce - ale i výpravné. Za to patrí vďaka 
osvedčenému tímu Bednárikových spolupra-
covníkov scénografovi Ladislavovi 
Vychodilovi, kostymérke Ľudmile 

Várossovej, cho reografovi Libo rovi Vacu
l íkovi a Miros lave Kováfovej, po čase sme 
zaznamenali skvelý básnicl-.-ý jazyk Kamila 
Peteraja, ktorý vysoko prekroči l zaužívaný 
štandard. Zbormajsterkami diela boli Mag
dalé n a Rovňáková a Ele n a Matušová a 
hudobnú nahrávku realizoval (1. premiéru i 
d irigoval z nezvyčajného miesta na javisku) 
Václav Patejdl - s anglickými "kontrolórmi" 
Kate Youngovou a Andrewom Read om . 
Na 2. premiére bol dirigenton1 Branislav 
Kostka. Celé d ielo znie štýlom tzv. half
playbacku, t. j. speváci spievajú naživo, na
hrávka hudobného podkladu tvorí trvalý zá
klad diela. To, že sa využili možnosti spolu
účinkovania viacerých kolektívnych telies, sa 
návštevník dozvie z efektného, nie lacného 
bulletinu. 

Je pre mňa vždy radostné konštatovanie, 
že prof. Ladislav Vychodil našiel nové 
podnety v spolu práci s]. Bednárikom, že Ľ. 
Várossová zdokonaľuje svoj ideál krásy a 
dokonalosti, výberu materiálov, ich kom
binácie, d ife renciácie podl'a typov, ich urče
nia, ale i divadelného účinku, ako si clá zá
ležať na detailoch ... Bez týchto dvoch umel
cov- ale aj bez variabilnej pohybovej fantázie 
Libo ra Vacu líka- by sa]. Bednárikovi ťažko 
dospelo k efektným výsle<;lkom. Vychodilova 
scéna je nielen mnohoúčelová, má i svoje es
tetické kvality - ale tiež podlieha bedná
rikovskej iluzívnosti a tak trochu varietnos
ti... Všetko UJ bliká, pohybuje sa, vystupuje, 
dymí, "bublinkuje" ... no, skrátka ohuruje d i
váka, ktorý miluje i v starobe trochu ilúzií a 
rozprávky, úniku zo všednosti. Niekomu sa 
to môže vid ieť privel'a, iného to uspokojí- ne
pochybne je to však presný podpis tvorcu. 
(Priznám sa, ak som čomusi nerozumela, tak 
to bolo spojenie kostýmov á la americká zás
tava s ta nečnými folklórnymi štylizáciami, 
ktoré nezapreli naše súborové praktiky z 
ĽUT ... Ale ani kritik nemusí všetkému rozu· 
mieť, všakže?) 

Videla som dve premiéry - na viac sa mi 
nepodarilo .vybojovať" lístky. Je to tak tro
chu i h a nba protokolu NS, ktorý neberie 
ohľad na to, že súbor potrebuje azda re
cenziu všetkých o bsade ní - a z t rochu lep
šieho miesta, než je "pajdáš" na balkóne. 

Vedra nepochybne; hviezdy l. premiéry -
Zden y Studénkovej , ktorá v roli Ro zprá
vačky p reukázala štýlovú jednotnosť v spe
ve, pohybovú suverénnosť, tanečnú profe
sionalitu, fyzickú výdrž (de facto sa z javiska 
ncvzdial'uje po dve hod iny), sa v tej istej po
stave predstavila mladá, operou krstená Sil-

via Sklovská, absolventka VŠMU, mezzoso· 
pranistka krásneho hlasu, útočného a prie· 
razného, ktorý azda nepotrebuje ani mi
krofón.Jecliné, čo mi na jej speve vadilo, bola 
rozpol tenosť medzi spevom v hlbších (prs· 
ných) polohách a vysokých partoch, spieva· 
ných .operne", inou farbou hlasu. Vysoká, 
štíhla S. Sklovská v máločom zaostávala v scé
nickej akcii za Zeleno u Studénkovou, čo je 
potešiteľné i v perspektíve ďalšej kariéry tej· 
to mladej umelkyne. Okrem Pavla Haberu 
(na l. premiére) s image hviezdy pop scény, 
muža krásneho vzhl'adu a talentu pre rôzne 
zložky muzikálového divadla, spieval a hral 
jozefa na 2. premié re J án Gallovič. Myslím, 
že vniesol do celkového prejavu viac herec
kej skúsenosti a jemných detailov, že jeho 
Jozef bol vyšperkovaný mnohými jemnosťa

mi v slove, pohybe, ba i v speve, v porovnaní 
so svojím slávnym alte rnantom, ktorý však is· 
to-iste pritiahne na NS "faninky". Faraón, 
ďalšia z hlavných postáv, bol Mariánom 
Slo vákom aj Ivom Helle ro m poi'tatý tak 
reminiscenčne a recesisticky, že to kde-tu 
presahovalo hranice vkusu. Obecenstvo však 
bolo nadšené rockovo-tvrdým podaním Slo
váka i hlasovo zamatovejším, no filigránsky 
tiež zaujímavo interpretovaným Faraónom v 
interpretácii I. Hellera. Obaja sa pohybovo 
prekonávali - a mali zrejme z tejto postavy ra
dosť. Najmä u,M. Slováka to bolo vybočenie z 
jeho t ragickejšle ladených kreácií ostatných 
sezón. Ak už Bednárik propaguje ,Jozefa ... " 
ako rodinný muzikál, t.j. predstavenie pre ro· 
dičov s deťmi , resp. adolescentov, azda si 
mohol odpusti ť obscénnu scénu s Putifárkou 
čo je nielen vzdialené biblickej pravde (hoci, 
čo už je v tomto muzikáli dôsledne verné prí
behu o jozefovi!), ale sklzava i k lacnému 
vkusu. Putifárku v intenciách režiséra stvori· 
la Lucia Vráblicová , v rep rízach Silvia 
Sklovská. J a na Šomošiová a Manuela 
Neumannová stvárňujú matku Jozefa, Rá· 
chci - ako anje la v čiernom, symbol mŕtvej, 
ktorá však drží ochrannú ruku nad Jozefom. 
Pekný nápad, ale i decentný spev, krásny 
zjav. Matky sú pre jozefa Bednárika vždy 
krásne. Väčšiu postavu Rubena spomedzi l l 
bratov Jozefa stvárnil na l. premiére Ivan 
Romančík, na 2. premiére DušanJarjabek 
- obaja s nadsázkou, komickým podtextom, 
najmä pri líčení smrti Jozefa pred otcom 
Jakubom (f. Piovarči a K. Čálik). Tak to 
chce muzikál... j avisko je okrem tanečníkov, 
ktorí sa prelínajú s chórom a sólistami plné 
detí - napočítala som ich dvanásť. Sú šikovné, 
ako rodení herci! Oživujú dej, vnášajú cloň 
poéziu i rozcítenie: ved' ktoré deti tak ne· 
pôsobia!]. Bednárik s tým počíta a zapája ich 
do akcie od úvodnej scény na stanici. 
Nemenia kostýmy, netransformujú sa clo prí· 
behu zo staroveku -sú stále v civile, ako pojít· 
ko medzi m inulosťou a dneškom, prítomnos
ťou a nádejou do budúcnosti. Im patria zrea
lizované sny všetkých jozefov - otcov, matiek, 
sta rých rodičov, ktorí posolstvo o potrebe 
nádeje odovzdávajú od rozprávok cez sku· 
točnosť, ktorá by sa nemala nikdy vzdávať 
krásy a dobra. 

Dúfam, že sa raz nejakým zázrakom dosta· 
nem aj k lístkom na 3. a 4. obsadenie a uvi
dím, ako spievajú a hrajú jozefa a Rozprá· 
vačku i ďalší alternanti: Stano Král, Gréta 
Švercelová a Katarína Hasprová ... 

TERÉZIA URSÍNYOVÁ 
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DRÁŽĎANSKÉ DNI SÚČASNEJ HUDBY 
l. októbra 1986 sa začal úspešný po

kus o pokračovanie starej drážďanskej 
tradície v podporovaní aktuálneho dia
nia v umení. Z iniciatívy skladateľa a di
rigenta UDA ZIMMERMANNA vzniklo 
DRÁŽĎANSKÉ CENTRUM PRE SÚČASNÚ 
HUDBU (DZzM). Hneď spočiatku začalo 
toto novovzniknuté stredisko sústreďo
vať svoju činnosť na prezentáciu tvorby 
mladých umelcov, predovšetkým skla
dateľov a výtvarníkov. 

K najvýznamnejším aktivitám centra však 
patrí predovšetkým medzinárodný festival 
Drážďanské dni súčasnej hudby, ktorý sa 
od roku 1987 koná vždy začiatkom októbra. 
Počas desiatich večerov sa priaznivci hudby 
m:tjll možnosť stretávať na koncertoch, ta· 
ncčných a divadelných predstaveniach, vý
stavách a muzikologických kolokviách. Vďa
ka pestrej a zaujímavej dramaturgii si festi val 

získal svoje meno i v zah raničí a to ešte za 
čias bývalej DR. liosťami podujatia boli takí 
velikáni súčasnej hudby ako skladatelia 
Karlheinz Stockhausen, Gyorgy Ligeti, Mau
ricio Kagel, Steve Reich, Vi n ko Globokar (fo
to), intrepreti Elzbieta Chojnacka, Frances 
Marie Oini, Sigune von Osten, legenda mo
derného tanca Merce Cunningham, a mnohí 
d'alší. 

a temo rok pripravilo Drážďanské cen· 
trum pre súčasnú hudbu opäť hodnotný pro
gram, ktorého ústrednou témou bude "ll u d
ba na prahu 2 1. storočia -šanca, uízia, utó
p ia". Očakávaní sú skladateli:t Krzysztof 
Penderecki, Gyorgy Kurtág, Wolfgang Rihm 
a Violeta Dinescu. Okrem zaujímavých kon
certov, večerov moderného tanca a divadel
ných predstavení bude súčasťou festivalu i 
trojdi\ové stretnutie popredných svetových 
muzikológov. PETER MACHAJDÍK 
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Experiment počúvania hudby bol 
ústrednou myšlienkou festivalu 

Irrton, ktorý sa začiatkom mája konal v 
Berlíne. Skladatelia a skladby, ktoré boH 
predstavené, sa snažili najrozličnejším 
spôsobom zaoberať akustickou iritáci
ou. Rozvojom elektronickej a počíta
čovej hudby sa mnohým tvorcom otvori
li nespočetné nové možnosti. Tieto sa 
dotýkajú interakcie medzi tradičnými 
nástrojmi a synteticky vytvorenými 
zvukmi. Experimenty predstavené na 
festivale ukázali, akou neznámou veliči
nou zvuk ako taký ešte s tále ostáva. 

FESTIVAL IRRTON '94 
V rámci festival u sa konalo i sympózium, na 

ktorom zúčastnení umelci, ale i teoretici a 
vedci z rôznych oblastí, mali možnosť pred
staviť svoju prácu a diskutovať o najnovších 
poznatkoch z využívania moderných médií v 
súčasnom umení. Medzi prcdnášaj úeimi boli 
skladatelia j a mes Tenney, ) can-Claude 
Risset, Alvin Lucier, známy vedec v oblasti 
médií a nových technológií Peter Weibel a 
ďalší . 

Zo skladateľov najviac zaujal Ame
ričan Nicolas Co llins, známy využíva
ním mikcopočítačov v live-performan
ce. j eho najnovšie práce kombinujú hovore
né, elektronikou deformované slovo s kon
venčnými nástrojmi. Taktiež z bratislavských 
Večerov novej hudby známy Clarence Bar
low predviedol dve computerové skladby, za
ložené na komplikovaných matematických 
k:tlkuláciách. K zážitkom patrili Diff erent 
Trains Steve Rcicha v skvelej interpretácii 
berlínskeho jakoby- Quartetta; večer veno
vaný dielam Mortona Feldmana s povest
ným extrémne redukovaným hudobným ma
teriálom, vytváraj(tcim statickú atmosféru a 
tiež vysntpenie ďalšieho Američa na, skladate
ľa Alvina Luciena (fo to) s kompozíciami 
kombinuj(tcimi sólové nástroje s oscilátormi. 

INFORMÁCIE 
e Letná akadémia salzburského Mozarta ponúka nle

kofko zaujímavých a príťažlivých tém. Skladatdský kurz 
povedie MAURICIO KAGEL, ktorý tu predstaví svoju 
Klavírnu rapsódiu. Spevácky kurz povedú ziirišský bary
tonista ROlAND HERMANN a moskovská pedagogička 
GERTRUDA TROJANOVA. Operný kurz povedie RUm 
BERGHAUSOVÁ, ktorá vo svojej réžii uvedie Zlmmer
mannovu operu Scbubu a lietajúca princezná. Sútasťou 
akadémie je sympózium oa tému: Umenie a náboienswo -
sootuvá ll u dba a sr•etové náboiensll!á. 

e SEMJON BYCKOV podal demisiu na funkciu hlav
ného hosťujúceho dirigenta FUharmonlckého orchestra 
v Petrohrade. Ako dôvod uviedol "nedôstojné metó dy a 
prejavy zvôle~ zo strany vedenJa orchestra, ktoré pri
pomínajú "hrôzostrašné maniere komunlstického 
Ruskau. Šéfdirigentom orchestra do roku 1998 je Jurij 
Temirkanov. 

e Vydavatefstvo Beltt Quadrlga Verlag vo Weloheime, 
vydalo zauJímavú monografiu od Marie Blesold: Sergej 
Rucllmalltnov. Medzi Moskvou 11 New Yorkom. Vydavateľstvo 
Birenreiter v Kasseli vydalo prácu Mathiasa Hanseoa: 
Amold ScMnberg. Eln Konzept der Moderne. 

e Známe nemecké hudobné vydavateľstvo B~;eitkopf a 
Härtel oslávi tohto roku 275. výročie svojej exl<~tencie. 
Vydavatefstvo založU v roku 1719 Bernhard Ch. Breit
kopf. 

t Známy operný spevák JOSÉ V AN DAMM založU v 
MarseiUe Medzinárodnú opernú akadémiu. Jej činnosť sa 
začne v októbri 1995 a výučba bude típlne gratis. Výučba 
sa bude okrem hudobneJ lnterpretácie venovať herectvu, 
hudobnej vede a cudzim jazykom. Záujemcovia o toto 
itúdium vMk musia prejsť konkurzom. V porote konkur
zu budú CHRISTA LUDWIG, SENA JURINAC a NIKOLAJ 
GJAUROV. 

e Priatef slávneho husHstu jeaschu Heifetza HERBERT 
REELROD, ktorý vlastnil jeho vzácny sláčik, rozhodol sa 
venovať bo mladému ruskému huslistovi MAXJMOVI 
VENGEROVI. Tento akt má znamenať uzoanJe Vengerova 
za naJvýznamnejileho svetového huslistu súčasnosti. 

e JaponsU poisťovacia spoločnosť venovala oa rekon
itrukclu domu v Salzburgu, kde býval Mozart so svojou 
rodinou, sumu 6o miliónov šUingov. Ďalších 40 mUiónov 
na rekonitrukciu domu poskytujú rôzni Iní sponzori. 
Rekonitrukcia má byť dokončená v Januári 1996. 

e V Bayreuthe zriadili Múzeum Franza Liszta v dome, v 
ktorom slávny skladateľ a klavirista žU od roku 1884 a 31. 
Júla 1886 aj zomrel. Základný fond múzea tvorí málo zná
ma zbierka mníchovského klaviristu Ernsta Burgera, kto
rú mesto Bayreuth získalo v roku 1988. Zahrňuje okolo 
~ikonografických dokumentov a rukopisov ako aj do
kumenty z Waperovej nadácie. 

e Porota medzlúrodnej sldadatdskejsúťažeJIHLAVA 
'94 za predsednic:tva O. Mtchu udd1la prvú cenu C. KO-

HOUTKOVI (CR) aB. HORVÁTHOVI (Maďarsko), druhú 
cenu). MAlYSOVI aJ. LABURDOVI (ČR) a tretiu cenu D. 
KALMÁNOVI (Maďarsko). Odmenené skladby budú pred
vedené na tohtoročnom Festivale zborového umcnla, 
ktorý sa koná 2.-4. septembra v Jihlave. 

e Medzinárodný hudobný festival v Bad Urachu vyšiel 
v Ú!itrety Hermannovl Preyovl, keď k jeho 65. narodeni
nám zaradil do programu dnes už neznámu operu Trúb
kar zo Säckingenu od Viktora Nesslera. Toto dielo, ktoré 
kedysi bolo veľmi populárne, uvedú l. októbra t.r. 

e MUSIC mEATRE LONDON sa vydal na novú ncvy· 
skúbnú cestu. Vracia sa k originálom a v ich duchu . mo
dernJzuje~ opery do komornej podoby a úlohy obsadzuje 
spievajúcimi činohercami. S takou verziou Verdiho 
Travlaty sa LondýnčanJa predstavili na HamburSkých ko
morných hrách v júni a júlí L r. 

e Paríž.<ike divadlo Théatre du Chatelet sa odhodlalo k 
odvážnej dramaturgickej produkcii, keď v mesiacoch jún 
ai november chce uviesť päť kompletných cyklov 
Wagnerovho Ringu. Dirigentom jeJEFFREYTATE, v titul
ných úlohách budú účinkovať ROBERT HALE, GABRIELE 
SCHNAUT, HEINZ KRUSF., FRANZ JOSEPH KAPELLMANN 
a l. 

• SENA JURI NAC vyučuje na letnej Medzinárodnej hu
dobnej akadémii v Lenku (29. 8. - 10. 9. 1994). Bližšie ln· 
formácie podá: Katrin Hartmann. P. O. Box ~42, Ch-3775. 

e lL VERISMO, TECHNIKA A Srn -tak sa nazýva maj
strovský kurz, ktorý od 14. do 20. septembra t.r. vo VIed
ol poriada Italia Musica. Docentkou je Maria de Fran
cesca Cavazza. Informácie: Italia Musica, Messeohauer
gasse 12/ 19, A-1030 Viedeň. 

eNa Medzinárodných hudobných týždňoch v Luzerne 
usporiada v dňoch 16.-26. augusta t.r. 1najstrovské kurzy 
Edith Mathls. Informácie: Sekretaciat der Mcisterkucse, 
Schwelz 00411367686. 

e Režisér AUGUST EVERDING, prezident Nemeckého 
divadelného zväzu bol zvolený na jeden rok za nového 
predsedu Nemeckej kultúrnej rady. 

e Slávny tenorista LUCIANO PAV AROTľl bude až do 21. 
storočia nahrávať na Zíiklade exkluzívnej zmluvy pre fle
mu DECCA. V pláne má nové nahrávky opier Lombar
ďania, Alda a SUa osudu, ako aj rôzne multimediálne pro
jekty. 

e V knižnlci amerického Kongresu vo WashJngtone 
predstavili archív Leonarda Bernsteina. Jeho archív ob
sahuje rozsiahlu zbierku korešpondencie, partitúr, foto
grafií, súkromných filmov, koncertných programov, po
známok a rôznych memorállí, ako aj 200 hodín filmo
vých a videových nahrávok, l 000 hodín audiovizuálnych 
nahrávok vrátane rozhlasových relácií. Tento archív odo
vzdala rodina L. Bernsteina Kongresovej knižnici, aby 
slúžil aJ pre ostatné americké in.4titúcle na vybudovanie 
digitálneho multi-mediálneho archívu slúžiaceho pre ši
rokú verejnosť. 

Sttčasťou festivalu boli i zvukové inštalá
cie, kladúce dôraz predovšetkým na pries
torovosť zvuku a formovanie zvukových te
lies. Z najzaujímavejších prác spomeniem in
štalácie Martina Suppera , Mária Ber
tonciniho a Ha n sa Otteho, spájajúce zvuk, 
obraz a priestor s fyzikálnymi záko nmi. 

Ďalšou súčasťou festivalu lrrto n boli 
audiotéka a videotéka . Na audiotéke sa mali 
diváci možnosť zoznámiť s elektroakustic
kou hudbou z Franc(tzska, Talianska, pa
nielska, Portugalska a Grécka, predovšetkým 
s prácami vytvore nými v známych štúdiách 
IRCAM GRM v Paríži, CNRS v Marseille a 
CRM v Ríme. 

V rámci videotéky boli p redstavené expe
rimentálne filmy Oskara Fischinge, We~;
Jtera Gr aeffa, Gary llilla a d'alších, ktoré 
sa pomocou rytmizovania abstraktných ob
razov, slova a zvuku menili na zvukové mé
dium. 

PETER MACHAJDÍK 

VZOSTUP SIMONA RA1TLA 
Ako sme už v našom časopise uviedli, anglický diri

gent Simon Rattle patrí dnes k najvyhľadávanejším a 
najobdivovanejš ím svetovým dirigentským osobnos
tiam. l napriek svojmu veku - narodil sa 1955 v 
Liverpoole - dosiahol špičkové postavenie v rebríčku 
svetových dirigentov. Od svojho 25 roku stojí v čele 
City Birmingham Symphony Orchestra, ktorý pri
viedol k vynikajúcej úrovni. Dnes je ví taným hosťom 
za pultom svetových orchestrov a napríklad sústavn e 
pracuje s Los Angelskou filharmóniou. Zahraničná 
tlač ho nazvala "Kara janom roku 2000". Simon Rattle 
so svojím orchestrom s veľkým úspechom účinkoval 
aj na tohtoročnej Pražskej jari. Hoci sa v súčasnosti 
pre anglické orchestre podstatne zhorš ili ekonomic
ké podmienky, S. Rattle zostáva naďalej v čele orches
tra a súčasne s gramofónovou firmou EMI uzavrel ex
kluzívnu zmluvu, na základe ktorej bude nahrávať až 
do budúceho tisícročia. Rattie, ktorého v Kolíne n/R 
vyhlásili za "dirigenta roku", už v máji realizoval svo
ju prvú nahrávku s Berlínskou filharmó niou a to live 
záznam Faustovskej symfónie Franza Liszta s tenoro
vým sólom Petra Seifferta. Táto CD platlía má vyjsť už 
na jeselí t. r. So svojím orchestrom Rattle plánuje o. i. 
diela G. Mahlera (Lied von Erde), J. Brahmsa (Alt
raphsodie), R. Straussa (Vier lctzten Lieder), O. 
šostakoviča (husľový koncert, 4 symfóniu) a i. 
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FLAMENCO V ASTORKE 
V bratislavskom divadle Astorka sa predstavila s programom 

"Flamenco en mi corazón" (Flamenco v mojom srdci) skupina španiel
skych piesní a tancov v štýle flamenco -ANDALUCIA. Hoci sa hovorilo o 
premiére, program nebol celkom "premiérový". 

Zakladatel'kou a vedúcou skupiny Andalucia je Viera Masaryková. 
Súbor vznikol v roku 1988, dnes však pôsobí už v novom obsadení, s ino
vovaným ret>ertoárom. 

Hned' úvodná Zarz ue/a naznači l a túto 
zmenu. Andalucia vybočila zo štandard-

ného rámca, v snahe orientovať sa na 
kvázi štylizovaný španielsky bale t, vy-

LETNÉ HUDOBNÉ FESTIVALY 
PIEŠŤANY 

16. 6. 1994 19.00 h Otváracie fanfáry 
Dom umenia 19.30 h Slávnostné otvorenie 
festivalu 
Orcheste r Slovenskej ftlharmónie dir. 
Otakar Trhlík 
EvaJenisová ·soprán, Dalibor Jenis · barytón 
johannes Orahms: emecké requiem op. 4 
20. 6. 1994 19.30 h Dom umenia 
Štá tna opera Banská Bystrica Gaetano Doni· 
zetti: La Favoritta 
22. 6. 1994 19.30 h Dom umenia 
Slovenský komorný orchester, Massimo 
Quarta, husle (Talian;ko) A. Vivaldi, G. F. Händel, 
E. TI. Grit:g 
23. 6. 1994 19.30 h Dom umenia 
Zbor Slovenskej fiUtarmónie dir. Jan Rozeh
nal, Anna Zúríková . organ, Jozef SkoreJ>a · 
husle, Eva Salayová - klavír; D. Stepanovič Ooľl
ňanskij, P. l. Čajkov;kij , 13. Banók, O. Ferenczy, z. 
Lukáš, B. M. Černohorsl'ý 
27. 6. 1994 19.30 h Kongresová hala 
Záhrebské gitarové trio (Chorvátsko) J. S. 
Bach, L. von Caii, J . W. Duarte, P. l. Čajkovskij, M. 
Ružd jak, A. Dvofák 

BARDEJOVSKÉ KÚPELE 

17.6. 1994 19.00 h Slávnostné fanfáry 
LD As tó ria 19.30 h 
Slovenský komorný orchester, Radoslav 
Šašina, kontrabas; M. ll aydn, J. K. Vai1hal, G. F. 
Händel, E. H. Grieg 
20. 6. 1994 19.30 h Massimo Quarta - husle 
(Taliansko), 
Elena Michalicová - klavír 
24. 6. 199419.30 hL. D. Astória Záhrebské gi
tarové trio (Chorvátsko) J. S. Bach, L. von Cali, J. 
W. Duarte, P. l. Čajkovskij, M. Ružd jak, A. Dvoi'ák 
29. 6. 1994 19.30 h LD Astória 
MUSA LUDENS ll u dba dávnych storočí 

TRENČIANSKE TEPLICE 

18. 6. 1994 19.00 h Otváracie fanfáry 
Kúpeľná dvorana 19.30 

Slovenský komorný orchester , Massimo 
Quarta - husle (Talian;ko) A. Vivaldi, G. F. 
ll ändcl, E. ll. Gricg 
20. 6. 1994 19.30 h Kúpeľná dvora na 
Orchester Komornej opery Bratislava dir. 
Marián Vach, Jana Valášková · sopr:ín, Šimo n 
Šomorjai · tenor, Pavol Mauréry · barytón W. A. 
Mozart, G. Donizeui, J. Offcnbach, G. Verdi, P. l. 
Čajkovskij 
23. 6. 1994 19.30 h Kúpeľná dvora na 
Štátn a opera Banská Bys trica G. Donizcui: Ná
poj lásky 
26. 6. 1994 19.30 h 
Záhrebské gitarové trio (Chorvátsko) 
J. S. Bach, L. von Caii,J. W. Duane, P. l. Čajkovskij , 
M. Duždjak, A. Dvoi'ák 
29. 6. 1994 19.30 h Kúpeľná dvorana 
Vokálny koncert z 1vorby operných autorov 
Mária Repková - sopr:ín, Denisa Šlet>kovská -
mezzosopran, Fero Ďuriač · barytón 

BOJNICE 

19. 6. 1994 19.00 h Otváracie fanfáry 
Bojnický zámok 19.30 
Slovenský komorn ý orchester. Massimo 
Quarta - husle (Tali:msko), A. Vivaldi, G. F. 
lländel, E. ll. Grieg 
21. 6. 1994 19.00 h MKS 
Orchester Komornej opery Bratislava dir. 
Marián Vach, Jana Valášková - soprán, Simon 
šomorjai · tenor, Pavol Mauréry · barytón; W. 
A. Mozart, G. Donizetti,J. Offenbach, G. Verdi, P. I. 
Čajkovskij 
24. 6. 1994 19.00 h 
Anna Zúriková-Predmerská, organ, Marta 
Beňačková, mezzosoprán 
25. 6. 199419.00 h Zámok 
Záhrebské gitarové trio (Chorvátsko) J. S. 
Bach, L. von Cali, ]. W. Duarte, P. l. Čajkovskij, M. 
Ružd jak, A. Dvoi'ák 
30. 6. 1994 19.00 h 
Vokálny koncert z tvorby operných autorov 
Mária Repková - soprán, Denisa Šlepkovská · 
mezzosoprán, Fero Ďuriač - barytón 

J azzové koncert y K.L ~94 
Nádvorie Starej radnice 20.15 h 
V prípade nepriaznivého počasia Klarisky 
22. a 23. 7. divadlo AMorka (Suché MýtO) 
l . 7. 1994 Otvárací koncert 
BARBARA DE NERLEI ( SR) , LEE l!ARPER 
(USA) ,) . DODO ŠOŠOKA 
2. 7. 1994 Koncert v spoluprk i s Rakí1skym 
vel'vy~lanectvom v Bratblavc COR ELlA GIESE 
BO VOYAGE 
15.7.1994 Svetove jazzové legendy 
RED RI CI IARDS (USA) a AL CASE V QUINTET 
16. 7. 1994 TIUO RUD I STAEGER FEATURING 
PETE LANCASTER (Rakúsko, USA) 

22. 7. 1994 KAREL RUŽIČKA QUARTET (ČR) 
23. 7 . 1994 Koncert v spolupráci s Rakúskym 
vel'vyslancctvom v Bratislave KARL RATZER 
UAND TOUR'94 (Rakí1sko, USA) 
30. 7. 1994 AN All DA JEL QUARTET HOT 
SWING AGAI N (Maď.) 

31. 7. 1994 IMRE KOSZEGI TRIO (Maď.) 
5-8. 1994 BOSSA O IIA (SR) 
6. 8. 1994 UORIS URBAN EK TUTU (ČR, SR) 
12. 8. 1994 JAZZ STUDIO BA SKA BYSTRI
CA (SR, USA) 
13. 8. 1994 JAZZ FACE Š. MARKOVIČA A J. 
UARTO, A (ČR, SR) 

chádzajúci z techniky klasického tanca. 
Výkon interpretiek bol však poznačený 
nedostatočnou technickou pripravenos
ťou, navyše tanečnice nemali dispozície 
na predvedenie niektorých prvkov (pi
rouettes foutées, skokové variácie). 
Predovšetkým zásluhou in terpretov 
pôsobila i choreografia nie dosť kvalifi
kovane. Zaradenie husl'ového sóla 
Michala ševčika bolo dramaturgicky 
tiež nie celkom pochopitel'né. Tanec 
Bulerias je pekným a zaujímavým číslom 
v programe, nie však premiérovým - di
váci ho už poznajú z viacerých vystúpení 
tohoto súboru. Tango vo vlastnej cho
reografii prezentované Danou Dubov
skou bolo po technickej i výrazovej 
stránke zvládnuté výborne. Interpretka 
vo všetkých číslach presvedčivo dokáza
la, že je skutočne pilie rom súboru. 
Alegrias, jeden z najnáročnejších tancov 
flamenca, bol cho reograficky síce pôso
bivý, ale rytmicky zaujímavú zapateadu 
nezvlád la interpretka Viera Masaryko
vá na očakávanej úrovni. 

Guajíra zapôsobila krásou kostýmov, 
tanečná kompozícia však, žial', nezodpo
vedala hudobnej predlohe. Vo variácii z 
opery Carmen upútala interpretácia Mi
chala Ševčika, ktorému nechýbala ost
rosť, napätie, temperament i hudobné 
precítenie. Fandango zaujalo diváka svo
jím synchrónovým pohybom. Druhá časť 
programu bola pôsobivejšia a mala rých
lejší spád. Tance pod názvom Fiesta boli 
takmer všetky prezentáciou do terajšej 

I(DE 

22.6. 
SND Bratislava G. Verdi: Nabucco ( 19.00) 
NS Bratislava Wrighl·Forrest: Grand hotel ( 19.00) 
ŠD Košice A. Vladigerov: Vlk a 7 kozliawk ( l 0.00) 
ŠO Banská Bystrica, J. Strauss: Cigánsky barón 
( 10.30) 
Bohéma klub Muzikológ v Matici Slovenskej · k ju· 
bileu E. Muntaga ( 18.00) 
23.6. 
S D Bratislava R. Wagner: Tannhäuser ( 19.00) 

S Bratislava W. Russell: Pokrvní hrmia ( 19.00) 
ŠO Banská Bystrica-Trenčianske Teplice G. 
Donizeui: á poj lásky ( 19.30) 
ŠKO Žilina S. Prokofiev, J. llaydn, J. llrahms; l. 
Fábera -hoboj, dir. Hauon (USA) ( 19.00) 
24.6. 
SND Bratislava franc. balet ( 19.00) 

S Bratislava W. Russell: Pokrvní hrmia ( 19.00) 
MKS Klarisky Zborový koncert DES MOINES 
CHILDR EN'$ CHORUSE (USA) (18.00) 
Mirbachov palác Bratislava Koncert víťazov 
Medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidra· 
Trnavského ( l 0.30) 
ŠD Košice-Levoča G. Puccini: Tosca 
25. 6. 
SND Bratislava V. Pateidl: Snehulienka a 7 prete· 

choreografickej tvorby Viery Masary
kovej. 

Nemožno nespomenúť, že pod "hud
bou" je uvedené meno gita ristu Jaro
slava Kopčoka, čím vzniká dojem, že je 
autorom všetkrých skladieb. J. Kupčok je 
však len .interpretom, prípadne upravo
vateľom hudby týchto skladieb. V bulle
tine teda úplne absentujú mená autorov 
hudby. j e sympatické, že v koncepcii 
programu nechýbal spev, v ktoro m za
ujali najmä už spomínaný gita rista ). 
Kupčok a chlapec Eddy Portella. V in
terpretácii Emílie Krivoší.kovej však 
boli nielen intonačné lapsusy, ale i prob
lémy so zvládnutím náročnej hlasovej 
techniky španielskych ľudových piesní. 

MICHELLE HUBAČOVÁ 

k árov ( l 1.00) 
NS Bratislava W. Rus~ell : Pokrvní bratia ( 19.00) 
ŠD Košice-Poprad Varga-Hammel: Cyrano z pred
mestia 
ŠO Banská Bystrica). Strauss: Netopicr ( 18 . .30) 
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata ( 19.00) 
26.6. 
NS Bratislava F. Lehár: Gróf z Luxemburgu 
( 19.00) 
ŠD Košice S. Prokofiev: Peter a vlk ( 14 .30) 
ŠF Košice L. van Beethoven, Ľ. Rajter, P. Mascagni, 
j . Fučík ; E. ll. Grieg, j . Offenbaeh; dir. 13. Režucha 
( 19.00) 
27.6. 
SND Bratislava G. Ro;~in i : Barbier zo Sevilly 
( 19.00) 
28.6. 
SND Bratislava V. Patejdl: Snehulienka a 7 prete
károv ( l 1.00) 
ŠD Koš ice Hammel-Varga: Cyrano z predmestia 
( 10.00) 
ŠO Banská Bystrica-Nitra F. Lehár: Veselá vdova 
( 19.00) 
29.6. 
SND Bratislava G. Verdi: La Traviala (19.00) 
Istropolis Bratislava llcllo Musica!! viedenský 
muzikálový večer- P. Douwez, U. Gróger, M. Lieh
lcr, G. Shand (19.00) 
ŠKO Žilina Benefičný koncert 8-r. huslistu D. 
Kárvaya, P. Adamová - klav1r ( 18.00) 
30.6. 
SND Bratislava G. Verdi: Nabucco ( 19.00) 
MKS Hlavné nám. Bratislava Zborový koncerl · 
dievčenský zbor Canens, dir. G. Rovňák ( l 8.00) 
Istro polis Bratislava program ako 29. 6. ( 19.00) 
3. 7. 
Mirbachov palác Bratislava Slovenské dychové 
I..'Vinteto ( l 0.30) 
4. 7. 
ŠD Košice-Piešťany J. Stra us~: Cigánsky barón 
s. 7. 
ŠD Košice-Trenčianske Teplice j . Rossini: 
Barbier zo Sevilly 
6. 7. 
ŠD Košice-Hlohovec). Rossi ni: Barbier zo Sevilly 

19. MEDZINÁRODNÝ GITAROVÝ FESTIVAL JOHANNA KASPARA MERTZA 
Bratislava, 7.· 1~. júl1994 koncertná sieň KLARISKY 20.00 h 

Štvr tok 7. 7. 1994 
Piatok 8 . 7. 1994 
Sobota 9. 7 . 1994 
Nedeľa 10. 7. 1994 

Ponde lok ll. 7. 1994 
Utorok 12. 7. 1994 
Streda 13. 7. 1994 

WALTER W ÚRDINGER ( Rakúsko) 
GERHARD REIC HENBACH (Nemecko) 
DAVID FARSONS (Veľká Británia) 
ABEL CARLEVARO (Uruguay) 
K o morný orchester TESSARINI - Ra dlo Brno 
DAGMAR ZSAPKOV Á/JOZEF ZSAPKA 
RAFAEL RIQUENI (Španielsko) 
JÓZSEF EÔTVÔS (Maďarsko) 
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