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ilí kolegovia-folklo risti, žiadne obaM
vy! Nemám v úmysle
vám
do vašej
hry. Berte ma, prosím, ako
kibicov a ť

KAŽDÝ Z NÁS
Kedysi dávno, pr·ed mrrohý mi rokmi
hovoril som šlutlerrlom - ako mož no
iderrtlfikovat' m ôj náz orový svet - vetu,
ktorej dodnes verí m: rrebolo by spnwodlivosti v našom ž ivote, keby raz tam, kde
kaž dý z rrás pôjde, nemohli Srrfe poz dravil' tiucha johannesa Brahmsa, Róberta
Sclmmarma, alebo ako chcete Shakespet~·
ra, Moliéra, Bergmarw či,.Felirliho ti povet/at' im: bolo to kr·ásne t1 rruídre, čo ste
nám dt~li, bolo to vzrušujríce pozrrm1ie
svela a nás v r'íom.
Kt1ž dý z m ís a kaž dý z vás, vážerr( absolverrtl, mali by s me v oblasti poz rwrritl
t1 práce nám vymedzerrej byť čirmf ti kreatfvni tt~ k, aby aj voči nám ktosi raz pocflil potrebu povedtlt:· čosi ste mi v živote dtllt. Aby ste aj vy, mladšie kolegyne a
kolegovia, odchádz ajúc zo školských lavíc, molrli spom irwt' rw svojich učiteľov
s jJresvedčerrfm, že s m e st~ poktísili vám
zo svojich sk1íserwstí čosi tlftt;· pretože
trčitefom môže byt' Iba leu, o si úprlm~
rte pmje, aby jeho žiali bol lepši...
Neotlprevátlz am vás iba do umeleckej
praxe. Naša t~lma mater sl elf sku toč
rwst; že v slovenskom, t~le tlie iba v slovenskom te ritóriu srí lo predovšetkým
absolventi tejto školy, kto r f sawypracovall do popredia umeleckého a vedeckého ž ivota. Stávate sa absolve11tmni školy, ktorlÍ mám rád, ct im si ju a som hrdý,
že som j ej absolventom, že som absolverllom školy, klor·á mi veľa dala. Dúfam, že čt1so m k podobnérrm poz nali iu
dospejete i vy. To, čo v túto chviľu lrovorfm trie je determinor;a11é iba tým, že z
rôz nych str·á11 ako by sa chcelo povedat;
že nie sme tlostatočn e vyspel(, zreli a
schoprrí, ž e máme kdesi a kamsi vstupovať a pred dver·am i, do ktorých máme
vstrípit; tlobre si očist ime naše zablatené topánky ... Nieje to tak; kultúra, umenie tejto krajiny, národa i 11árodnostf
čo 11a teritóriu Slovenska ž ijeme, po dl·
lré storočia dokume11tujeme, že sm e v
Európe, že 11ám Európa čosi dávala, že
sme l ríto reflektovali a že sme prinajmenšom spoluzvefaďovall eur6pske
myslenie, vedu a ku.ltríru. Prihovár·am
sa vám, váženf absolve11ti vo vedom{, že
i vy ste lf, čo budú clrcieť posrí va ť vývoj
nášlro u melecké/ro myslerria i teoretickej rejlexie, že kaž tlý z vás vo svojom
odbore budete sloverrskrí kultúru posrívať o krôčik ďalej.
V dnešrrých, pre kultúru určite 11ie
ľahkých časoch, chcel by som vás vyzval': rrerrar·iekajme a 11eltrme11t·u jme,
robme všetko preto, aby sme podmfe11ky
existencie kultúrneho ž ivota prispôsobili lltl svoj obraz, obraz rmšich myšlienok a predsavzali, aby sme rredovolilt
rwšu kultúru zdevtrstovt~ť a deslovakizovať, že ona sama pred sebou osttme
bezrad11á.
Rád by som apelovtll na vás, aby ste
11eustále chceli poz11ávať a spoz11ávať a
rmídrlet;· aby ste svoje poz11a11ie a múdrosl' r•ozdávali druhý m, aby ste poz rwIIÍIII, mútlrosťou, rwjmii VŠtlk fudskost'ou poz11ačili svet, v ktorom ž ijeme.
Kolegy11e a kolegovia, čo d11es optíšt'ate rwšu školu, buďte zvedavf, clttivf čo
rwjviac sa o 11ašom svete dozvedieť i vypoved at: M11olr.í z vás sa v rátia 11aspäť k
11ám, rw svoju alma mater. Prídite, aby
ste to, čo vás zvedavost' nt~ uči/tr a vo vás
učirrila mtídrosl'ou, mohli odovzdával'
tým, ktorí prídu p o 11ás, ale twjmii tým,
ktorí raz prídu aj po vás.
Prof fVAN PARÍK
rektor VŠMU
(Príhovor na promóciách VŠMU 2 l . 6. 1994)

ťaž kej

dovolenkára, ktorý v ten najsprávnejší čas
zavítal do podtatranského regiónu na
dvoch kolesách pohái'taných špecifický m
dvojtaktom vlastných nôh, ovešaný rôznymi takmer až trampskými výstro jovými pomôckami. Verte, bol to pre miía podnetný
zážito k okorenený vhod ným spôsobom
tromi dň ami festivalu vo Východnej. Isto
bol intenzívnejší, než keby som sa na miesto č inu dostavil v pohodlí limuzíny, alebo v
nepohodlí škodovky. Folklór, to asi n ie sú
iba tance a spevy. Zistil som, že k týmto tancom a spevom patrí aj čosi iné, č o zi ntenzívni spätnú väzbu medzi mnou a povedzme tým, čo vidím na doskách známeho amfiteátra. Pocítil som užší kontakt s prírodou, hoci nekonečné línie áut, ktoré nás
predbiehali na hradských príliš prírodou
nevoiíali ...
Na Liptov, resp. na rozhranie Liptova a
Spiša s me dorazili v skorých ranných sob o t ňaj ších hodinách. Tým, ktorí sa cíti a b y ť
pri sile môžem vrelo odporú ča ť to, čo som
sám videl na vlastné oči a čo som doslova
cítil na vlastnej koži. Cesta z Liptovského
Mikuláša smerom na východ o p iatej hod ine ráno je za takého počasia , aké príroda

Zabudnime na chvíľu na realitu, vráťme sa k folklóru ...

Snímka:}. Lofaj

VÝCHODNÁ 1994
(ZŔtpisky%
dopriala prvé mu júlové mu víkendu č ím si ,
čo čl oveku vlieva ene rg iu do žíl. Vidi eť záblesky slnka na útesoch Krivá ňa p ovažujem za o rganickú súčasť dní slovenského
folklóru a slovenského spôsobu života.
Ubytovaní sme boli v Hybiach, a je zaujímavé, že o festivale vo Východnej sa hovorilo viac v Bratislave, než v susednej dedine. Pred vjazdom do dediny smero m od
Liptovského Hrádku sa síce jeden pútač
usiloval pútať pozorn osť šoférov, osádok
automobilov, č i cyklistov (aj tu sme mali
výhodu , pre tože pútač bol umiestne ný do
terénu statoč n ého stúpania, takže v s limačom tempe sme si ho mohli prečítať a prešUJdov a ť dos ť podrobne), ne povedal by
som však, že takáto propagácia je p os tač u
júca. Vlastne nejde vý lu č ne o propagáciu.
Festival by mal svojou atmosférou ho rúceh o leta a vari ešte horúcejšieho srdca nasýtiť aj okolité obce, ded inky, oblasti.
a to
ale pútače nes tač ia .
Hned' za tabul'ou Východná sa ale všetko
zme nilo. Typická stužková výzdoba okolo
cesty našepkávala aj c udzincovi neznalému po merov, že o čosi pô jde. Aróma sviatku bola stále silnejšia s merom k amfiteátru.
Nie je fo lklór ako folklór. Ťažko povedať,
kam za radiť výjavy stuhnutých tiel opilcov
roztrúsených na širo kom priestranstve
vôkol hlavného dejiska udalostí. Obávam
sa (vzhl'adom k ich p oč tu) , že je to takisto
súčasť folkló rnych inšpirácií a že to p rosto
patrí k o brazu fest ivalov vo Východnej, v
Detve, v Terchovej alebo kdeko l'vek inde.
Napokon, bolo sa z čo h o ,. potrundžiť". Naši
podnikatelia robili čo mohli a nalievali do
hrdiel bujarých synov Tatier kvantá rôznych tekutín. Potom sa darilo aj iným p odnikatel'om, ktorí striehli čo, kde a ako pre-

ro%ŠBntenej obce)

miestn iť z vrecák, či kabeliek iných osôb k
sebe. Všetci to však poznáme. Ovel'a pdjemnejším pohľadom boli skupiny mládencov, nie síce s promilážou rovnou nule,
zato ale odhodlaných utvoriť krúžky okolo
šiatrov a s pieva ť z plného hrdla nádherné
nápevy a piesne. Tam tkvie tiež p ointa akcie typu "Východná". Za bránou amfiteátra
vládla trochu iná atmos féra. Striedal sa súbor za súboro m, raz ,.profíci", raz dedinské
amatérske súbory, raz d eťúrence . Teraz by
bola na mieste odbo rná meditácia o úrovni
vystúpe ní a programov. To ponechávam
na šp ecialistov. Zo všetkého, čo som videl
som mal dobrý pocit, možno ma ovanul aj
naivistický pocit hrdosti na to, čo všetko
na malo m území Slovenska existuje. Le n
som l'utova l ú činkujúce ta n ečníčky a tan ečníkov , ako sa museli vyhýbať zradným a
zákerným dieram v dlážke pódia. Povedal
by so m, že tancovať vo Východ nej je zdraviu nebezpečné. Už ne hrozí len úpal alebo
prehriatie organizmu, č le nom ú či nkujú
cich skupín hrozí u ž aj výron, alebo zlo menina. A ak si uvedomím, že na pódiu stáli aj
staršie babky, č i dedovia, beh á mi mráz p o
chrbte. Raz darmo , pre slovensl,:ých sp onzorov je asi folklór nezaujímavý. Inak by sa
možno dajaká firm a postarala o to , aby
o becný ú rad mal dosť g roší na o pravu amfiteátra. Ak sa čosi neurobí, festiva l sa sotva
dožije d'alšieh o okrúhl eho jubilea. Tie diery musel vidieť aj prezident Ková č, ktorý
zavítal so svojou s uitou do Východnej v nedel'u. Apropó. Viem, že vyhláška o cestnej
premávke poč íta s bársakými výnimkami.
Ale entré prezidentskej koló ny bolo nie
len impoza ntným využitím (alebo zne užitím?) výnimky z vyhlášky, ale bolo provokujúcim aktom ohrozujúcim všetko živé
na okolí. Mali sme to n dťa s ti e š liapať v oka-

mihu dojazdu bavorákov cez dedinu.
Koló na síce bola oven če n á strážcami zákona, ktorí avizovali príjazd vrchnosti, ale
rých l os ť, akou sa hnali superautá cez úzku
cestu bola neuve ritel'ná. Pritom nie je žiadn ou zvláštnosťou , že v dedine sa tmolia deťúre nce, že opilci .štrikujú" povedl'a cesty.
už, bavoráky vo Východnej boli disonujúcim kontrapunktom ku všetkému , čo sa n a
festivale odohrávalo.
Ani tento ne príjemný zážitok neohrozil
všetko pozitívne, čo štyrids iaty ročník festivalu vo Východnej ponúkol. Je síce otázne, či ľud ovému prejavu pristanú takto vel'ko plošn e organizované podujatia, či chce
byť režírovaný a dramaturgicky ko ncipovaný, či je únosné dve-tri hodiny sedieť n a
drevenej prični a dívať sa ako sa striedajú
ú činkujú ci. Tak, č i onak, tradícia Východnej je p eknou tradíciou a každý, kto chce,
nájde v rámci troch prázdninových dní veľa pekného a inšpirujúceho. Pre mň a bola
Východná vhod nou formou aktívneho oddychu. Aby sme si dotvorili celý obraz, vyšliapli sme si aj do skanze nu v Pribyline, reku, nech aj ľud ová architektúra zapôsobí
na naše senzory. Možno by sa dalo uvažova ť zak tivi zovať aj múze um dediny do udalostí oko lo Východnej. Ja som tam tesne
pred záve reč n o u nezaregistroval nič, čo by
malo priamy súvis s festiva lom. To však iba
nahlas uvažujem. Pri odchode z Liptova
sme rom ďal ej na východ mi bo lo aj troška
clivo a to je asi tá najú č inn ejšia skúška intenzity zážitku. Takže dovidenia o rok vo
Východnej!
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Európska asociácia uč iteľov klavírnej hry
( EPTA) má na Slovensku niekofkoročn(l trad íciu. Naši klavírn i pedagógovia si už zvykli
na každ oroč n é letné kurzy, ktoré sa ko najú
vždy koncom augusta a na ktorých sa mohli
zoznámiť s viace rými osobnosťami e uró pskej
klavírnej pedagog iky. V tomto roku sa uskuto č nia opäť (v di\och 22.-25. augusta sa budú
m ô cť zoz námiť o. i. s koncepcio u francúzskeho hudo bného pedagóga C. Chapuisa), no
o kre m to ho dostali ešte jede n . bombónik" navyše. Koncom školského ro ka sa mali možn osť z ú častniť na seminári, ktorý zorganizovala Asociácia u č iteľov hudby Slovenska v spolupráci so slovensko u sekciou EPTA (obe
združenia Stl č le nmi Slovenske j hudobnej
~poloč nos ti) a vďaka podpore a porozumeniu Ko nzervató ria v Bratislave - v budove
Konzervató ria na Tolstého ul. Privítali na
ňo m auto ra Európskej klavírnej školy prof.
Fritza EMONTSA, kto re j prvý diel vyšiel v
nemecko m vydavateľstve Schott v roku 1992.
Našim klavírnym pedagógom nie je úplne ne·
známa. S prvými výtlačkami sa mohli zoznámi ť už na vl aňajších letných kurzoch, ale pre·
d ovšetkým na seminári v Českej republike,
kde ju prezentoval autor osobne. Po ve ľkom
kladno m ohlase na tomto seminári vznikla
myšlienka pozvať prof. Emontsa i d o
Bratislavy. Stalo sa.
Profesor Emo nts sa venuje problematike
výuky mladých detí v hre na klavíri už dlhé roky. V ro ku 1963 založil hudo bnú ško lu v
Haagu, kto rú riadil d o roku 1989. Súčasn e
pôsobil na Vysokej hudobnej škole v Essene a
spolupracoval na projekte . Klavír", organizovano m Zväzom nemeckých hudobných škô l.
Vo svojej práci dosiahol pozoruhodné výsledky a preto sa ro zhodol svoje skúsenosti zhrn llť a p redl oži ť širšej pedagogickej verejnosti.

Výsledkom práce autora, ktorý našiel nevšedne tvorivých spoluautorov vo vydavateľstve
Schott a predovšetkým v mladej výtvarníčke
Andrei Hoyer, je n eobyčajn e pútavá a pritom
obsahovo kvalitná klavírna škola. Dnes už je
na svete jej dmhý diel a pred dokončením je
diel tretí, posledný.
V čo m spoč íva jej podstata, jej novos ť, jej
.eu rópskosť" ? j e to predovšetkým koncepcia
výuky, ktorá v posledných rokoch -a to nielen
u nás a nielen v Nemecku - stavia predovšetkým na kva.litnej príprave techniky hry, na
prstovej zručnosti. Veľmi často to však vedie
k zníženej citlivosti na hudbu samotnú. Ako
hovorí prof. Emonts: ....pri hre na iných ná-

strojoch ako ktavfr, napr. na strurw vých ná·
strojoch, mus{ sluch stále kon trolovať aktivitu hudobnfka. Skutočnosť, ž e klavír má tón
hotový a fixný z namená, ž e klavirista ho
m6že len modelovať, ale nem6že ho zmyslu·
plne meniť. .. " Aby pedagóg rozvíjal prirodzenú tvorivosť a hravosť dieťaťa, musí ho nechať
.ochutnať" tónový materiál, ktorý d i eťa musí
najprv 1.ažiť sluchom, až potom sa môže zozn amovať s jeho zápisom, s notami. .... Dieťa

sa tlež najprv učí hovoriť a až potom čítať. .. "
S týmto úzko súvisí i rozvoj sluchovej pamäti,
ktorá je mimoriadne dôležitá. Ruka v n1ke s
tým ide i druhý d ôležitý mo ment, najmä u
mladých detí a tým je priestor pre prirodzenú
hravosť, fantáziu. Dieťa spočiatku nemusí pri
klavíri sedieť, spolu s pedagógom vymýšľajú
s polo čn é hry, vzájo mne si . prihrávajú", dotvárajú nápad, melódiu, rôznofarebné s(•zvuky,
rytmy... Dieťa samostatne h ľadá odpočutú
melódiu, snaží sa ju doplni ť, dotvoriť, pretvoriť.... Experimentuje s pedálom, čo v doterajšej praxi tiež nie je obvyklé. K dosiahnutiu potrebného výrazu môže pou žiť celé telo, pohyb.

SPEVOM K SRDCU
Hudobník, zbormajster, skladateľ,
Vladim ír Slujka sa 31. 7. 1994 dožil svojich s ied~1ych "okrúhlatín" .
Po ukonče n í Učite ľs kého ústavu v Banskej
Bystrici nesadol si za katedru, ale do lavice na
Šlatnom konzervatóriu v Bratislave. Hoci sa
nestal u čiteľom , za celý svoj život toto poslanie vrchovate plnil. . Regenschori"- o rgan, dl·
rigova nic a kompozícia to je aprobácia roku
1952. Ako štuuent už mal svoj spevácky zbo r,
vtcdy ,J ánošík" na Obchodnej akadémii. Na
rozd ie l od iných, pripomína, že mal česť byť
med zi mladými umelcami na Trati mládeže, v
bud un:j Lt1 č nici. V o rchestri hral na tympány
a korepctoval spevácky zbor. čo však je podstatné pre pochopenie životne j cesty Vlad imíra Slujku je jeho vstúpe nie do Rozhlasu.
To bolo roku l 952.
V roko ch 1952-1956 ako mladý redaktor
dostal aj mo žnosť d irigovať Tatran. Tak sa vtedy nazýval ľu dový inštrumentálny súbor
(vznikol roku 1946 · zakladateľ Janko Matuška), externé teleso pôsobiace pri čs. rozhlase v Bratislave.
Zbormajste r Vladimír Sl ujka - to je vskutku
legenda. Osobnosť, čo doviedla Spevácky
zbor Technik na piedestál najvýznamnejších
zborových súťaží v Európe. Umeleckým vedúcim a zbo rmajstrom tohto, ním sformovaného telesa bol v rokoch 1956-1973.
Slovenská kultúrna verejnosť si ctí osobnosť V. Slujku najmä vďaka jeho rozhlasovému cyklu .Spevom k srdcu". V prvej z relácií,
roku 1%2 povedal: .Zborový spev je jedným
z najkolektívnejších odborov hudobného
umenia. Pri zakladaní to hto cyklu mi ide v prvom rade o hudobnosť. O hudobnosť posluc h áča. Tá si v s účasnos ti vyžaduje systematie·
kl! a nanajvýš trpezlivú výchovu".

Riaditeľ

PhDr. Emanue l Muntag
(4. 7.) - muzikológ, dlhoročný pracovník
Archívu litcrat(lry a umenia MS, 65 r.
Jozef Peško
(7. 7.)- hráč na fl aute, multiinštrumentalista
v o blasti hudobného folklóru, 65 r.
doc. PaedDr. Eva Michala~, .(;S(:"
":
(9. 8.)- mu zikologička, docentka PF UMB v
Banskej Bystrici, hud. kriti č ka , publicistka, 55 r.
doc. PhDr. Naďa Hrčková, CSc.,
( ll . 8.) - muzikologička , pedagóg na FF UK,
hud. kritič ka a publicistka, 55 r.
Alojz Nemec
( 15. 8.) - ko ncertný umelec, huslista, dlhoročn ý čl en Slovenského kvarteta, Slovenskej
fi lharmónie, 70 r.
Richard Vandra - konce rtný umelec, hráč
na vi olo nčele, 50 r.

OPRAVA
Cyklo m .Spevom k srdcu" vysielaným z bratislavského rozhlasu, Vladimír Slujka plní svoje predsavzatie vlastne podnes. Predstavil
nám v ňom nie le n všetky na Slovensku spievajúce zbory, ale aj skl ad ateľov zborových
skladieb.
Vladimír Slujka, to je však aj sk l adate ľ, čo
pre Radio Bratislava na prvej PRIX DE MUSIQUE FOLKLORIQE DE RADIO BRATISLAVA
postavil vysoko umeleckú latku a svojou
Svadobnou odobierko u z Oravy si spolu s interpretkou Darinkou La ščiakovou vyslúžil prímus. Po nedávnom koncerte na počesť jubilantov štylizovanej a prekomponovanej ľudo
vej hudby mi povedal: .Neľu tujem ani jeden
deň, čo som prežil v rozhlase. Ďakujem
Techniku, že prišli a zaspievali". Nuž taký je.
Urč ite nás opäť prekvapí.
Nech žije!
SVETOZÁR ŠVEHIÁK
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štátneho komom6o on:beatra Y
ZIline vypisuje koakun: na obudeale aasledovných rn.lesb
· tutt l hráč naldarlaete
- tu tt i hráč do skupiny vlol.
Podmienkou priJatia Je abeolvcmude konzerva tória, alebo VS· budobný IJIDCr.
KonkurL sa sklacWa
- z vornej a rýchleJ 6asd koocertu z obdobia klalliclzmu,
- zo sólovej hry ä.ladby podla .,._....,
výberu,
-z hry z orchestrilaycb ~*'fG\'·
Na hru z listu ťll priptavte natledovni tbaly:
· Mozart: Symfónie KV 551 a 550
- Beethoven: Symfóa.la č. l
- Haydn: Symfónia č. 103
· Suk: Serenáda pre sHčlkový orchester
· Janáček: Suita pre l'lláakoYý orcbester
· Prokofiev: Pefo a 'fik, Klaalc:U 'fllllónia
· Cikker: Spomienky
Konkurz sa uskucoaú cb\a U . eeptembta
1994 o 14.00 h.

A prečo ju nazval európskou?
Nájdeme tu naozaj hudbu celej Euró py. V
dnešnej dobe nie je vôbec výnimkou, práve
naopak, že deti spievajú nielen piesne svojej
krajiny, ale v rámci spo znávania iných jazykov
a kultúr sa zoznamujú s hudbo u iných národov. l slovenské deti často a radi spievajú anglické, nemecké či francúzske piesne. Nic nadarmo sa hovorí, že hudba spája národy...
Nájdeme tu skutočne všetko, čo dnešné de ti
zaujíma. Populárnu hudbu a jazz nevynímajúc. To všetko didakticky usporiadané podľa
prirodzených vývojových štádií.
Európska klavírna škola prof. Emontsa má
iba jedinú chybičku krásy. je pre nás finančne
ťažš i e dostupná. Preto do Bratislavy pricestoval i zástupca vydavateľstva Schott pán Rainer
Mo hrs, ktorý mal za cieľ skon taktovať sa s našimi pedagógmi a pon(Jknuť im nielen ško lu
samotnú, ale i ďalšie, dopl ňujú ce zväzky
skladbičiek, ktoré zostavil (a aj sa na nich autorsky podieľal) prof. Emoms. Aby našim pedagógom uľahč il možnosť získať tieto publikácie, každý ú čast ník seminára dostal jeden
exemplár dvojdielnej školy zdarma, čle novia
EPTA k tomu i jeden dopl ňujúci zväzok.
Záleží už len na celkovom hospodárskom (a
sociálnom) vývoji na Slovensku, kedy ju budú
môcť kúp i ť všetci rodičia pre svojich malých
bud(•cich umelcov. Zástupcovia vydavateľst
va Schott veria, že to nebude trvať veľmi dlho.
Distribúciu zabezpečuje už d nes fi rma H plus
(jeden zväzok stojí t. č. 350,- Sk), zakúpiť sa
dajú v predajniach Melodia (bývalé Hudební
nástroje, Hradec Králové). Popri novej bulharskej klavírnej škole M. Kurtevy sa určite
časom stane základno u literatúrou u nás.
EVA ČUNDERLÍKOVÁ

Na koakurz ea doetavte k ~ do
tJ.OO la k Pb.Dr. JliUpploftJ oa koacertné
~axo.

OzaAm.te nám, akú 161orilldadbu budete
brat a a potrebujete korepetitora (telefonicky oa t. 6l OO Ol, 6Z 09 52).

•••
Sloveia8kfspericky zbor ADOREMUS priJi-

soa spcrikoY do riedrfcb bla8oYých lbpin. Sloveaalrý 1pmickf zbor AOOREMUS
na.lkol v roku
z lnldaiPy oadieacov
cbNaloftho xborov6lo epevu. Je~
vealkým ~'fOl telesom zameran'ÝGl
oa daclacwná hudba. XoDc:a1on1 .,. IIIDOhtch aae.dcb Slovenlb, 6Bnkoftl. oa vtznamntdl drkeYných 116Ynoedada, nahmalv SIOYenskom rozhlase, spolupraeoYal 10 Sdtnou lllbannónlou Kolike, • viacertml koneercnfml umekaml. Bllfiie lnfonúde o konkurae zildWe na adrese •idla a:bonh SIOYeoaký 1peftcky zbor ADOB
MUS, lilavú 12Z1, 952 Ol VRÁBLE.

tm

V Ht č, 7194 na str. 2 v rubrike Blahoželáme
sme pri mene bud. Skladateľa J. Gahéra vynechali titul d<>ttnt. Správne celé meno a titul
autora znie: doc:. PhDr.}07.ef Gahér.
V HŽ č. 10/~ oa str. 6 v člúku Pokrvni bra·
tia po druhý ru v 2. sdpci. 3. odstavd, 4. riadku meno reflséra NS nie je 8. K.ramsll. ale B.
KramosU. Autorom i čitatefom sa ospravedlňujeme.

TOMÁŠ
a

MAREK

Uplynulo práve desať rokov od vtedy,
zomrel. Skôr ako Alexander Moyzes,
Eugen Suchoň a J á n Cikker. Ako n ádejn ý talent začal študovať skladbu na všMU. Vysoký, pochudnutý a večne zvedavý chlapec, vždy zdvorilý a prito m
pevný vo vlastnom n ázore. V roku 1982
napísal svoju Klavírnu suitu, prezrádzajúc veľké perspektívy. Žiaľ, boli za.
stavené zdravotnými problémami, zistením ťažkej choroby, liečením a n ásledkami. I v tomto ťažkom s tave mal
obdivuhodnú vôľu vzdorovať. Mnohí
naňho spomínajú, jeho smrť sa stala
symbolom te j doby, prebudila ďalšie
talenty v radoch jeho vrstovníkov. Tom áš Schnitzer by mal dnes 31 rokov.
Po desiatich rokoch znovu zomrel tale ntovaný š tude nt kompozície. Nádeje
s nim spoje né boli zmieta né chorobou,
nebezpečne o hrozujúce ho dnešn ého
človeka. Ešte na konzervatóriu upútal
skladbou so zarážajúcim názvom "Ve·
nované nešťastiu" , ešte v decembri si
sám zahral svoju "Túžbu". Za čím? Jeho
skladby, Ich názvy, dostali netušený vý·
znam. Možno aj on svojej chorobe
vzdoroval, hoci s oslabeno u vôľou k životu. Marek Brezovský mal20 rokov.
Zachovajme si ich v pamäti, priatelia.
Prof. VLADIMIR BOK ES
čo

ZA TEODOROM
LIPTÁKOM

Dňa 30. 6. t. r . po ťažkej chorobe
zomre l dlhoročný pracovník a vedúci
Katedry hudobnej vých ovy na Ped agogickej fakulte UPJS v Prešove Doc.
PhDr. Teodor Liptá k, CSc.
Vo svojej viac ako 30-ročnej p r áci
vysokoškolského p ed agó ga hudo bne j
výchovy sa špecializoval n ajmä n a o blasť hudobnoteoretických disciplín , v
úzkej väzbe na pra kt ické č innos ti
(hra na klavíri a impro vizácia). "Požadovačnosť a s chopnos ť na u č iť" sa vo
vyjadreniach bývalých študentov považuje za zá kladný zn ak te jto p ráce.
Nemalou mie ro u k to mu p r ispe la a j
jeho schopnos ť p erma n e n tne a u torsky zabezpečov ať vyučovací proces
študijnou liter atúro u .
S neutíchajúcou e ne rgiou a jemu
príznačným zápalom p racoval vždy
na se be, skvalitňoval o d born ú a ved eckú stránku svojho osobnostné ho
profalu a tým aj o dbo rnéh o p rofilu
svojh o pracoviska. V prácach mon ografické h o cha r akte ru, vo vedeckých
štúdiách (o este tick ých postojoch žiakoť, o vých ovn o m p ôsobení hudobnej výchovy na základný ch ško lách, o
modernizácii vyučovania h a rmó nie
n a pedagogických fa kultách , o rozvoji
hudobnej kultúry n a výcho dnom Slovensku a ďalších), v odborných člá n
koch a referá toch n a vedeckých ko nferenciách formuloval r ad n ových p oznatkov, posúvajúcich proces pozn ania v oblasti teórie vyučovani a hudobnej výchovy, hudobne j pe d ago giky a hudobnej histó rie n a Sloven sku.
Mimoriadne inte nzívn e prežíval
spoločenské zme n y n ed ávne h o o bdobia, ktoré d ali jeho ž ivotným sn aženiam nový impulz v podo be verejnej
morálne j rel~abilitácie re kto r a UPJŠ
za krivdy a príko ria to talitné ho diktá tu. Otvorilo mu to cestu k zača tiu
mnoho rokov zdržiavanéh o h ab ilitač·
ného konania, ktoré n a zákla de pred·
loženého súboru vedeckých p rác a h a·
bilitačnej pre dnášky pred habili tač
nou komisiou a ved ecko u r a d o u P edagogickej fakulty v úst í nad Lab em
roku 1990 úspeš n e ab solvoval. Ako jeden z prvých po n ovembri 1989 h a bilitovaných (nie m e n ovan ých ) docen tov v odbore didaktika hudo bnej výchovy sa n a domácej a ka d emickej pô·
d e PdF UPJŠ vo funkcii člena učiteľ
skej komory Akade mickéh o senán1
podieľal na tvorbe d em o krat ických
základov pedagogickéh o procesu. Po
úspešne vykona n o m ko nkurze p r e·
vzal v roku 1991 ved e nie ka ted ry hudobnej výchovy, inicioval jej novú p e·
dagogkkú a ume leckú o rie ntáciu , vypracoval novú koncepciu štúdia o dboru hudobná výchova, vytvor il p r e
jej realizáciu n a pracovisku ľudsky
priaznivú a inš pira tív n u a tmosféru a
presadzoval novú kvalitu do vyučova
cieh o procesu a d o mimoško lske j p rá·
cc.
Jeho meno figuro valo m e d zi čle n
mi Vedeckej r a dy Ped agogickej fakul·
ty UPJŠ v Prešo ve aj Vedeckej rad y
Pedagogicke j fakulty Univerzity Mateja Bela v Bans ke j Bystr ici a ko aj medzi
členmi niektorých hudo bných sp olkov a združení.
Žiaľ, jeho rozd áva n ie seba samého
a enormnú snahu byť spoločensky
užitočný v uplynulom d ecéniu sprevádzali záp as y s bezhran ičnou ľud
skou zlobou. Odčerpalo mu to mnoh o
životn ých s íl a is te nemalo u mierou
prispelo k posle dné mu zápasu, tentokrát na nemocničnom lôžku. Teodor
Li~ták by sa bo l19. 8. d oži160 rokov.
Cesť jeho p a miatke!
FRANTIŠEK MATÚŠ

FESTIVAL

Ugly Culture

V
S.

Orkest de Volliarding z Holandska

eč~ry

ročn ík

festiva lu, ktorý bol vlastne akýmsi
si aj tentokrát zachovaJ ~voju azda najpozitívnejšiu č rtu spočívajúcu v tom, že
sa clramalllrgom festivalu podarilo pritiahnuť
do Bratislavy osobnosti, ktoré ·majú priamy
dopad a veľmi aktívny podiel na dotváraní súčasn é ho kompozi č n éh o jazyka. Tentoraz išlo
preclovšctl,;ým o dvoch amerických skladatel'ov: Christiana Wolffa ( 1934) a jamesa
Tenneyho ( 1934). Musím však priznať, že po
zhliadnutí programovej ponuJ...')' celého festivalu som sa cítil zaskočený. Počet koncertov
oproti predchádzajúcim ročníkom vzrástol
takmer o polovicu (na l 5). 'Zároveň okrem
dvoch spomínaných amerických skl adateľov
holi na zozname prcclnášajúcich, resp. vedúcich workshopov cl'alšie tri mená. Vzhľadom
na nie najšťastnejší termín konania festivalu a
obvyklé problémy s jeho propagáciou som si
položil otázku: je schopná 13ratislava s tráviť takéto . l ukulské h ody". Moje obavy sa ukázali
by ť oprávnené, hoci súčasn e sa neprestávam
divi ť, ako je vôbec možné s tak malými finan č
nými prostriedkami usporiadať tak vcl'korysú
akciu.
Technika náhodných operácií je pojem, s
ktorým prichádzame od Cageovej historickej
návštevy clo Bratislavy clo komaktu častejšie
než k ed y koľvek predtým. Nebohý guru s ú čas
nej hudby vždy zd ô razňova l , že napriek nesmierne širokému. využitiu tejto techniky, je
pre vlastnú sebazáchovu nevyhnutné mať sa
na pozore pri snahe o jej uplatnenie napr. pri
zbieraní húb, al ebo pri prechode rušnou križovatkou.
Zohl'adniac možné výhody a nevýhody tejto
techniJ...')', rozhodol som sa vybrať si pomocou
nej zo ši rokej programovej palety toht oroč
ných Večerov novej hudby podujatia, o ktorých sa v nasl edujúcich riadkoch stru čne
zmienim.
mini výročím ,

GALINA USTVOĽS.KAJA
-MARIANNE SCHROEDER
V prvom rade cítim p otrebu rehabili tovať
interpretku, ktorá sa nášmu publiku predstavila po prvýkrát na jeser'lminulého roku a ktorej výkon bol na stránkach týchto novín
( 1/ 94) ohod noten ý podľa môjho presved če
nia neadekvátne. Na tohtoroč nýc h VNI-I sa
Švajčiarka Marianne Schroeder po istých
(ňou spôsoben}rch) dramaturgických peripetiách rozhodla pre predvedenie piatich klavírnych so nát Galin y Ustvol'skej a po jednej
skladbe od Pauline Oliveros a j amesa
Tenneyho.
Sonáty, ktoré vznikali v priebehu rokov
1947-88 sú ideálnym prostriedkom na sledovanie vývoja hudobnej reč i tejto . leningradskej" autorky ( nar. 19 19). Ku konštantám
Ustvol'skej výrazovéh o a technického slovníka patrí obsesiou po znače ná , zlovestne monotónna rytmika, kontrapunkt odvíjajúci sa
n ajčastejšie v dvoch hlasoch, čo nám v s(rhre
dovoľuje id ent ifikovať korene tohto jazyka
upomínajúce na ). S. Bacha, najmä však na
skladatel'kinho učitcl'a O. šostakoviča. eza m c niteľn ý slovanský idiom, kto r}' rovnako
nachádzame napr. v tvorbe A. Schnittkeho, S.
Gubajdul iny (u nás v tvorbe V. Godára), je v
prípade Ustvol'skej zaliaty do tragizmu, ktorý
vládne s n e(rpros n osťo u zakona, prc požičia
vajúc týmto sonátam esenciálny, vydcstilovaný a monoli tný výraz, pripomínajúci tv rdosť

novej hudby

žuly. Azda jediný náznak odmäku sa zablysne
v štvrtej časti 4. sonáty ( l9S7!), kde sa n ečaka
ne zjavia trilky. čo možno na príklade týchto
sonát odpozorovať ako postupne sa ustal'ujúce črty autorkinho rukopisu, vidno v rovine
vertikálnej organizácie: ~arastajú c i výskyt tónových zhlukov, clustrov, čo ved ie v 6. sonáte
k hre ·päs ťami a celým pred laktím ; v rovine ča
sovej organizácie: autorka upú š ťa počnú c 2.
sonátou od taktových čiar; a ko n ečne, v tektonickej obl asti uplatnenie výrazového kontrastu so zrejmým dopadom na celkovír faktúru:
už spomínaná 4. sonáta (tento spôsob je najmarkan tne) ie využitý v 5. sonáte- pozostávajúcej z l O segmentov, ktorá odznela ešte počas spomínaného prvéh o bratislavského vystúpenia Marianny Schroeder v rámci festivalu Melos-Étos).
Na margo klaviristky treba doda ť, že pani
. Schroeder je nielen majstrom svojho nástroja,
ktorý neodOáknc jedinú notu , navyše ~voj ou
neomylnou intuíciou a neza m e niteľno u senzitivitou predstavuje typ ideál neho imerprcta
súčas nej hudby, bezozvyšku oddaného požiadavkám a zmyslu diela.

JAMES TENNEY A
CHRISTIAN WOLFF
Vráťme sa však k dvom hlavným protagonistom, ktorí sa predstavil i v rámci série prednášok konaných na V MU, rovnako ako aj na
koncertoch, kde bola ich tvorba prezentovaná viacerými dielami. Na radikálne zvraty b ohatý vývoj kompozič n é ho jazyka j . Tenncyho
poukázali tri diela z rôznych období jeho
tvorby: klavírna úprava beatlesovskej Love
Me Do ( M. Schroede r) , ďalej v duchu nic vel'mi odlišnej estetiky radikálne konzonantné
sl áčikové trio 1-larmonium
o.5 a ako najzávažnejšie a najreprezentatívnejšie dielo z p osled ného obdobia skladba s názvom Critical
Uand - obc posledné diela v podaní VE l ensemble. ázov skladby, ktorý možn o pre l ož iť
ako Kritická hranica/prah ( frekvenčného
spektra) , poukazuje na druhú stránku
Tenneyho osobnosti, v ktorej okrem umeleckého založen ia drieme pravý vedecký duch.
Táto približne š tvrťho din ová kompozícia bazíruje na mimoriadne presnom ladení a illlonovaní zú čas tn en ých h ráčov. Hudobný proces tu spočíva na posnrpnom odkrýva ní najvn(rtornejšej podstaty hudobného tónu rozpriadaním j emného tkaniva jeho tzv. parciálnych (al ikvotných, harmonických) tónov. Bol
to zážitOk sk utočne ojedinelý.
Tvorba Ch. Wolffa bola na festivale prezentovaná až šiestimi dielami. Tento un iv~:rzitný
profesor, ktorý sa živí po celý život prednášaním l atin či n y a g réč tiny, je pre dejiny súčas
ne). hudby zaujímavý okrem inéh o tým, že to
b ol on, kto ven oval .J. Cageovi zač i a tko m 50.
r okov s taročín sky veštecký traktát l Ching
(Knihu premien), ktorá mala nesmierny dopad na nasleduj úcu Cageovu tvorbu a prostredníctvom neho na širokú sféru hudby 2. polovice whw storoč ia . Avšak medzi týmito
dvoma predsLavitel'mi tzv. C\vyorskcj škol)'
nastal akýsi vnútorný rozkol, a to v momente,
keď sa Ch. Wolff rozhodol prostredníct vom
svojich diel otvorene hl ásať ~voj e politické
názory a na tomto stanovisku zotrváva dod nes. Za e~te dôležitejší rys Wolffovcj tvorby
však považujem istú otvore nosť jeho diel v
tom zmysle, 7.e interpreti na základe daných

pravidiel sami u rč i a. výs)edný tvar jednotlivých predvedení. Pritom Wolffove rie cnia
s(r ve ľmi vzdialené od Lutoslawského riadenej aleatoriky alebo od <::agcom nastoleného
indeterminizmu. Kto poču l posledný festivalový koncert v podaní nemeckého tria Ugly
Culture, alebo udivujúci výkon VEN I enscmblu v skladbe Eisler Ensemble Picces, vie o
čom hovorím.

PREMIÉRY V NAŠTIJDOVANÍ
SÚBORUVENI
Celkom mimoriadnu (llohu zohral pri realizácii tohto roč níka VNI-I bratisl avský súbor
VENI pod vedením Daniela Mel cja, ktorý je zárovcr'l aj hl avným dramaturgom celého festivalu. Č le novia súboru sa v rôznych kombináciách predstavili na štyroch koncertoch takm er
v 20 skladbách, z čoho štvrtina vznikla priamo
na objednávku súboru. T úto sk utočnos!' považujem v najnovších dejinách slovenskej hudby
za bezprcccclcntn (r. Spomedzi mnohých čer
styo premierovaných diel by ~om sa chcel pri
n iekoľkých pristaviť: dve skladby Petra
Machajdíka ( 196 1) - čerstvé h o absolvcr:na štipendijného pobytu DAAD v llcrlíne - možno
za radiť k typu tzv. performance art, kde sa·
zrovnoprávriuje vizuál na, pohybová a scénická zložka diela s auditívnou. j eho l ntimate music, vyu žívajúca okrem hudobníkov aj mg pás
predchnutý erotickými podtónmi, rovnako
ako na objednávku napísané Menli fôr Ven(i,
kde interaktívna súhra medzi publikom a
úči nkujúcimi bola náhle prerušená behom
olympijského plam eňonosi ča, ktorý v ruke namiesto fakle zvieral továrenské hodiny, zapôsobil blahodarnou svi ežosťou . Maťk o 13urlas, s espritom len jemu vlastn,Ým ( napriek prib(rdajúcemu veku a pribúdajúce) infantilite),
nám predsLavil so sprievodom komorného súboru posledný hit elektronického hračkárske
ho priemyslu Bricks Game vo svojej kompozícii pod názvom Bricks Game. Zaujímavá vec sa
odohrala v prípade Marka Piaček a ( 1972) a jeho skladby Ahora fuera de burlas (tiež na objednávku) , pretože jeho sľubn e sa formuj(rci,
ale ešte nic celkom zrelý nrkopis bol ani nie o
hodinu neskôr na veče rn o m koncerte holandského O rk est cle Volharding doslova prehlušcný tentokrát pl ne realizovaným zámerom
Mishu Mengelberga v skladbe Dressoir, vyznačuj(rcej sa napriek použitiu tiež uplne rôznorodého materiálu mimoriadnym ťa h o m a kompaktnosťou . Skladbu D. Mateja Possible
Stories charakterizuje na jednej strane pútavá
koncepcia ako aj zaujímavý výber materiálu,
na druhej strane je však jeho nos no sť vzhl'aclom na rozmery diela diskutabilná, pretože,
podobne ako aj v iných Matejových dielach Lu
vzniká podľa môjho názoru nesúlad medzi
použitým materiálom a mierou pre narábanie
s č asom .
Od za hrani č ných autOrov bol i na objednávku súboru VE l napísané tri skladby: vcl'mi
príjemná, takpovediac "reichovská" s názvom
nedun-dancc od moravského skladatel'a Petra
Grahama, d'alcj diela anglických ~k lada tcľov
Richarda Ayrcsa ( o. I S) a llugha Daviesa
( l nventio pre komorný súbor a autorom skonštruovaný Multishozyg). Tenlo vynálezca
akustických i elektronických nástrojov, ktor}'
sa okrem piatich diel prezentoval na dvoch
prcdnáškacll, figuroval ako ďalší protagonista
tohtoro č n é ho festivalu.

INTERPRETI
Z veľkého t1očtu zahraničných interpretov,
ktorí mali hlavný podiel na tom, že úroveň celého podujatia možno pokl adať na naše pomery za nadpriemern(r až špi č kovú , sa chcem
ešte raz vráti ť k holandskému Orkest de
Volharding, pozostávajúcemu z jedenástich
dychových nástrojov a rytmickej sekcie tvorenej kontrabasom ( basgitarou) a klavírom, pre
ktorý bolo za 22 rokov jeho existencie napísaných 130 diel a je j ed inečným súborom svojho druhu na svete. Podobne už spomínané
kolínske trio Ugly Culture sa vyznačovalo špecifick}'m zvukom (cl. gitara, el. kontrabas a
štyri druhy saxofónov) navyše obohacovaným zvukmi produkovanými počítačo m .
Anglický Smith Quartet opiiť potvrdil výsadné
postavenie svojej krajiny na poli hudobnej interpretácie, č i už ide o star(r, alebo sú čas nú
hudbu. Rovnako aj d'alšie zoskupenia - The
Barton Workshop, Duo Dercksen Dorrestein
z Holandska, súbor Agon a organ istá jaroslav
Šťastný z Ciech, Daniel Lentz Group z USA či
nemecké duo Branci-Riedi - patria k špecializovaným intrepretom súčasn ej hudby.
Z domácich telies na. festivale účinkova li
Moyzesovo kvarteto, Mladí bratislavskí sólisti;
novokonštituované Va pori del euo ro (modifik ácia VEN I), sólisti Katarína Hanzelová (organ) , jozef Lupták (violonče lo), spolu s H.
Daviesom experimentátor Milan Adamč iak.

SLOVO NA ZÁVER
Zdá sa, akoby po období pridlhého pôstu
bola domáca ku ltúrna ve rej n osť sú časn ou
hudbou presýtená, a to už po piatich roč ní
koch festivalu VN H (vrátane dvoch uplynul ých ročníkov festivalu Melos-Étos). Na nasýte nie scvrknutého žalúdka vždy s ta čí len trocha potravy a preto je vecou všetkých zainteresovaných , aby v budúcnosti zvolili čo najoptim ál nejší spôsob výživy a jej dávkovania.
PETERVAŽAN

D. Dorrcstcijn in terpretoval skladby R.
Ayresa
Sn ímky M.Jurík

.·
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KONCERTY

PELLEAS AMELISANDA POLOSCÉNICKY

Budúcu sezónu by Debussyho jediná opera mala zaznieť v našej opere. Aspoň predbežné hlasy to vravia. To sa však môže ešte
viackrát zmeniť, pretože je bežné, že opera
zviičša veľkú časť svojho dramaturgického
plánu zmení. Naplánuje trebárs Richarda
Straussa, Eugena Suchoň a a Clauda Debussyho a namiesLO nich sa hrá Verdi,
Puceini a Donizetti. Ako ináč, nie? Namiesto
ozajstnej premiéry spravia obnovenú premiéru čohosi , čo už dávno na javisko nepatrí.
Možno Slovenská filharmónia a Francúzsky inštitút tušia, ako to môže v opere s Debussym dopadnúť, tak dali na program koncertné predstavenie tejto opery s poloscénickým koncepčn ým riešením vzťahov medzi dramatickými postavami. A navyše s interpretmi, ktorí sú zasvätení do nuansov debussyovskej interpretácie a nepristupujú k
nej formálne, alebo priam s odporom, ako to
možno bude u tých, ktorí nemôžu spievať
ni č iné než Donizettiho, Verdiho, Pucciniho a aby sa nepovedalo aj Offenbacha a
Gounoda.
J>oloscénické predvedenie Debussyho lyrickej hudobnej drámy nebolo len náhradou
za produkciu v opere SND, ktorá sa podľa
môjho názoru pri dnešných pomeroch v
SND neuskutoč ní, ale aj vyvrcholením cyklu
tliharmonických koncertov venovaných práve tomuto autorovi. Aj keď koncert sa konal
mimo rámca bežn)rch filharmonických cyklov, bol v podstate bodkou - môžem povedať,
že veľmi úspešnou -za cyklom . Debussy".
Z Francúzska prišli pre tento projekt vokálne sily, dirigent a režisér; Slovenská filharmónia pripojila svoj orchester aj zbor, ktorého zástoj v o pere je však veľmi malý.
Dirigent jean-Paul Penin dal opere širokú
a nosnú klenbu, ale aj vypracovanosť každého detailu a dobrú komunikáciu medzi orchestrom a zborom. Zaujal predovšetkým
veľkým množstvom farebných nuansov, ktoré z orchestra vedel vyťažiť.
Orchester je u Debussyho skutočno u jednajílcou postavou, ktorá nielenže pripravuje

atmosféru jednotlivých prostredí, v ktorých
sa dej opery odohráva, ale psychologicky komentuje vnútorné duševné stavy hlavných a
vedľajších protagonistov - a zároveň nenápadným, ale sústavným a nástojčivým spôsobom komentuje rôzne dejové vrstvy, ale predovšetkým motivácie konania hlavných postáv lyrického romantického príbehu. Toto
všetko vedel dirigent Pen in z orchestra SF vyťažiť, takže interpretácia pôsobila veľmi plasticky, oduševnene, bohato farebne. Farebnosť orchestra vystúpila do popredia ešte silnejšie než zvyčajne, pretože išlo o poloscénické predvedenie, v ktorom síce nechýbalo
gesto aj mimika a pohyb postáv, ale chýbali
kulisy a kostýmy, takže farebnú koncepciu
scénografickej zložky celkom nahradil orchester. A plnohodnotne!
Mená francúzskych umelcov síce neboli
žiadne hviezdy žiariace z p lagátov európskych aj zámorských metropol, av~ak pred
publikum predstúpila skupina nanajvýš zodpovedných umelcov, pre ktorých služba dielu ďa leko prevyšuje snahy o predvádzanie sa.
Vokálne efekty, ktoré nie sú v súlade s duchom Debussyho opernej koncepcie nechali
v zákulisí, takže poslucháč sa nestretol s forsírovaným spevom, ale so spevom vel'mi štýlovým, noblesným, umierneným, so schopnosťou ovládať zákonitosti dynamického gradovania, s p remyslenou vokálnou koncepciou ctiacou jeden dramatický a hudobný vrchol. Vo vokálnej koncepcii mladých francúzskych umelcov bola aj istá dávka zdrlanlivosti aj kolegiálneho porozumenia, lebo jednotliví speváci vždy citlivo pristupovali k
špecifikám vokálneho prejavu svojich partnerov.
,
Raphaelle !very ako Melisanda nezaujala
veľkosťou alebo fa rebnosťou materiálu, ale
kultivovanosťou a oduševnenosťou , s akými
sa zmocnila svojej postavy. Francis Didziak
ako Pelleas zaujal vyváženosťou lyrických a
dramatických miest. Mary Saint-Palais ako
Yniold farebnou širokospektrálnosťo u svojho hlasového materiálu a tajuplnými nižšími

polohami. Korektne a zaangažovane boli naštudované aj ďalšie postavy: Susanne Moncays ako Genevieve, Patrick Vilet ako Pastier
a Lekár, jean-Paul Bogart ako Arkel a Jacques
Perroni ako Golaud.
Režisér Charles Roubaud sa spol'ahol len
na mimické, gestické a pohybové schopnosti
spevákov. Na priestore pódia, ktorý zostal k
dispozícii po príchode orchestra sa odvíjala
premyslená a umelecky veľmi účinná hra.
Umožnila, aby posolstvo Debussyho opery
Pelleas a Melisanda, ktoré je akoby zastreté
tajomným oparom a bohatými farebnými valérami zvuku, ale aj éteri ckosťou jednotlivých postáv, väčšinou uzavretých do svojho
vnútra a lipnúcich na romantickom, takmer
imaginárnom prostredí sa prihovorilo vnímateľom plnohodnotne.
Pro jekt, s ktorým prišla SF sa ukázal ako Ílspešný. Svedčil o tom neutíchajúci potlesk
takmer do posledného miesta zaplnenej
Reduty.
Francúzi spievali Debussyho pochopiteľ
ne vo svojej materčine. Pre poslucháčov inštalovali na pódiu titulkovací prístroj, v ktorom išli simultánne repliky. Slovenský preklad jána Boora sa ukázal ako ve ľmi citlivý
voči vokalistom aj ctiaci výrazové a významové kvality francíiZskeho originálu.
MILOS LAV BLAHYNKA

Poznajúc množstvo protirečiacich si názorov, ktoré už bezmála celé storočie sprevádzajú toto dielo pokúšal som sa preniknúť do
zvláštneho hudobného sveta, ktorý vlastne
nik nedokázal verbálne vykresliť - namiesto
't oho ho porovnávali jedni s Wagnerom, druhí s Musorgským takže nakoniec argumentácie pre, či proti boli silnejšie než hlas, ktorý
by reagoval na Debussyho hudobný svet. Aká
je teda Debussyho hudba? Na jednej strane
človek vníma Pelleasa a Melisandu ako nekonečný prúd hudobného toku azda si ani ne uvedomujúc, že ide o reťaz mozaík, ktoré na

seba nadväzujú. Ľudský hlas napriek svoje
spevnosti nemá v sebe onú poprednosť
operného speVll, nemá v sebe výrečné !'ubivé árie. Tí, čo ho porovnávajú s Wagnerom
buď nepochopili Wagnera, alebo nechápu
túto krehkú poetickú hudbu. Pelleas a
Melisanda je vlastne skrz-naskrz Debussyho
hudbou, nadväzuje na to, čo bolo dovtedy
ním napísané a anticipuje to, čo prichádza.
Či pieseň pastierika nemožno skôr prirovnať
k Faunovi, alebo medzihry k Prelúdiám? Veď
Pelleas je vlastne najvnútornejší Debussyho
svet, je to najbytostnejšia podstata jeho hudby. Táto hudba sa najdokonalej~ie podobá
Debussyho predstave o hudbe. Netreba sa teda utiekať k iným autorom. Okrem tohto vokálna zložka priam ideálne obnažuje krásu
francúzskeho jazyka, jeho vnútorné tieňova
nie i rytmus. Pelleas zostane i naďalej dielom,
pre ktoré sa budú hlásiť tí, ktorí sú ochotní,
ale i schopní vykročiť s hudbou na netušené
cesty. Veľký záujem o Debussyho operu
Pelleas a Melisanda však potvrdili, že táto
hudba má svoje publikum a že ani SND nemusí mať obavy ak uvažuje o zaradení tejto
opery do svojho programu. I keď Pelleas a
Melisanda nepatria k mytologickým príbehom predsa len ide o príbeh, ktorý sa mohol
odohrať a pravdepodobne sa i odohráva v
každom pokolení. je to teda večn ý príbeh,
ktorý má svoje nespočet né mytologické varianty, veď je tu reč o láske, žiarlivosti, nenávisti, násilí i vražde. Debussyho postavy nemaj(•
ani božské ani polobožské vlastnosti. Sú to
normálni l'udia, ktorí žijú a zomierajú. Ba práve na rozdiel od Wagnera, kde badáme jasný
mytologický opar a snahu budovať nové mytologické príbehy- je Debussy a jeho chápanie hudobného divadla pripútané k tejto zemi. Nech je však už chápanie Debussyho
Pelleasa akékoľvek, bol to istotne pre každého ve ľký sviatočný zážitok. Bola to dôsto jná
bodka za tou tu koncertnou sezónou.
IGOR BERGER

DNI€H
V mttji sa v KS SF uskutočn il mfmoritulny
koncert pri prílež itosti Dni chor·vátskej kul-,
túry na Slovensku, na ktorom sa predstavil
súbor Záltmbskt sólisti. Konal sa pod záštitou veľvyslanectva Chorvá tskej republiky v
Bratislave a MZ SR a jeho spoluusporladateľo m bola i SP.

Záhrebskí sólisti je komorný súbor pozostávajúci zo 14 č len ov. Vznikol v roku 1953,
od roku 1968 tlč inkuje bez dirigenta, ale pod
vedením svojho dlhoročného umeleckého
vedúceho Tonka Niniča . Na svojom konte má
viac ako 3000 vystúpení a účinkoval na po-,
predných hudobných festivaloch a v hudobných centrách Európy i zámoria. Jeho repertoár tvoria diela skladateľov počntiC barokom až po súčasnosť s dôrazom na tvorbu
chorvátskych skladateľov.
Prvú polovicu koncertu venovali chorvátski hostia rvorbe svojich krajanov. Luka
Sorkočevič, sk l ada teľ a diplomat, žijúci v 18.
storočí , ktorého 3. symfónia O dur zaznela na
koncerte ako prvá skladba, je osobnosťou ,
ktorej pripisujú autorstvo prvej chorvátskej
symfónie vôbec. Jeho tvorba je silne poznače ná vplyvom viedenského klasicizmu, čo
bolo evidentné aj z uvedenej symfónie.
Druhou skladbou bola Fantázia e mol ďalšie
ho chorvátskeho sk ladateľa l. Zajca, ktorého
tvorba sa datuje na rozhraní 19. a 20. storočia . Fantázia e mol bola na koncert zaradená
pri príležitosti 80. výroč ia skladateľovho
úmrtiw. čo sa týka charakteru skladby, ten je
zreteľne národný. Franza Lhotku, s kladateľa
českého pôvodu a absolventa Pražského konzervatória, ktorý však väčšinu svojho tvorivého života prežil v Chorvátsku, prezentovalo
na koncerte hravé a temperamentné Scherzo, v plnej miere inšpirované folklórom.
Najzaujímavejšou a najoriginálnejšou kompozíciou bola Hudba pre sl áčiky z roku 1983
súča s níka
Frano J>arača, nar. 1948.
Kompozícia ú če l ne a pôsobivo využíva súčasn é postupy, komhinujúc s archaickými
hudobnými prvkami i chorvátskymi ľudový
mi hudobnými prvkami. V druhej časti koncertu uviedli Záhrebskí sólisti Sl áčikové kvinteto g mol KV 5 16 W. A. Mozarta.
Charakteristickým znakom ich interpretácie je e legancia, I'ahkosť, muzikalita a dokonalá súhra, čo bolo evidentné pri všetkých
skl:tdbách, ktoré v Bratislave na koncerte
uviedli. Ich nespornou 7ÁÍsluhou je, že sme
mali možnosť spolu s nimi urobiť síce krátky,
ale užitočný exkurz do dejín a súčasnosti hudobnej tvorby. Koncert uvádzala Elena GaJanová a tu je na mieste otázka: či koncerty
slávnostného charakteru nestrácajú ni ečo zo

svojho lesku práve konferansom. Ale to je už
otázka skôr pre organizátorov (a tento ko ncert nebol prvým, kde pôsobil rušivo) ...
MARTAFÔLDESOVÁ
<§11i1<§1
Ďalším

podujatím Dní chorvátskej hudby
bolo vystúpenie Zboru h u dobnej spoloč
nosti remeselníkov mesta Varaidín.
Toto spevácke teleso vzniklo v roku 1936 z
mužského zboru Zanatlija. Zaberá významné
miesto v kultúrnom svete severozápadného
Chorvátska, je populárne v celej krajine.
Dnešné zmiešané obsadenie a spolupôsobenie komorného orchestra rozšírilo možnosti jeho vokálneho repertoáru. V katedrále
Dómu sv. Manina, pod taktovkou Zvonimira
Aračiča odzneli diela všetkých hudobných
období, .na sucho" neobišli piesne z klenotnice chorvátskeho Zagoria. Vystúpenie bolo
popretkávané krátkymi vstupmi Eleny
Galanovej, ktorá v prest:"'vkach priblížila poslucháčom skladateľské osobnosti a krátko
uviedla kompozície.
Prvý hudobný blok patril cirkevnej hudbe
Benátčana A. Caldaru a kňaza, skladateľa a
zbormajstra nemeckého pôvodu J. V.
Rathgebera. Pôsobivo bola prednesená aj duchovná skladba W. A. Mozarta a .Ave Maria"
maďarského skladateľa Z. Kodálya i krátka
skladba Slovinca). G. Petelina. Uvedenie diel
z tvorby). S. Bacha aW. A. Mozarta mohlo byť
pre poslucháčov istým sklamaním. Ária
Sarastra ako aj zbor z opery Čarovná flauta
odhalil slabiny ako v sólistickom výbere, tak
aj v ochudobnení zboru. Naopak s vel'kým úspechom odznela skladba H. Purcella, efektne
a virtuózne bolo predvedené oratórium (úryvok) judáš Makabejský G. F. Händla. Tieto
skladby zaujali aj na .varaždínskych barokových večeroch". ). Kaplan, súčasný chorvátsky skladatel', tvorca 250 kompozícií venoval
mnoho skladieb zboru. Sám pôsobil ako umelecký vedúci a upravoval skladby pre vokálny
prednes. jeho s kladba l úprava anonymnej
kompozície .Milosť" otvorila spolu s motetom l. Zajca prehliadku chorvátskeho zborového umenia.
V duchu vety: .Ak chce byť niekto svetový,
musí byť hlboko národný", boli uvedené vlastenecké skladby V. Nováka a Národná pieseň
Rožica s prekrásnym sólom. Rozl účkou z
Varaždína bol úryvok z prvého chorvátskeho
muzikálu ,Jalta, Jalta. a srdcová záležitosť
Dani Maršana "Bože čúvaj Hrvátsku •.
CLAUDIA CICHÁ

VBRATISLAVE

l(SBOR.lTOriMÉDZINÁllODNOUÚČASŤOU) l
História tohto .naj mlad ~ ie ho a najmenšieho" festivalu na Slovensku sa začala odvíjať z
majstrovských kurzov, ktoré začalo pred štyrmi rokmi organizovať Státne konzervatóriu m v Bratislave. Zakiaľ kurzy vstúpili 20.-25.
mája t. r. do svojho 4. ročníka, Bratislavský akordeón ový festival má za sebou 2. ročník. Oba existujú bez štátnej (a
inej) dotácie - a predsa zaznamenali pekný
úspech: z osemdesiatich účastníkov bolo t. r.
72 zo za hranič ia a 8 zo Slovenska. Dôvody na
menšiu domácu účasť treba hfadať v onej netolerantnej, čudnej atmosfére, ktorú dakedy
my, Slováci charakterizujeme úslovím: . Keď
skapala koza mne, nech skape aj susedovi".
Nuž, chvála Bohu, tentokrát nič . neskapalo",
iba záujem zahrani č ných akordeónistov bol
pekný a dokazujúc!, že bratislavská akordeónová škola vskutku existuje, má čo povedať i
vyspelým kultúrnym krajinám Európy. Doteraz navštívili tieto majstrovské kurzy ú čas t
níci z dvanástich krajín. Je reálne, že tento
počet sa v budúcnosti i rozšíri. Kurzy viedli
pedagógovia z domova i zo zahraničia. Dušou projektu je prof. Tibor Rácz z bratislavského štátneho konzervatória. On tiež
trojjazyčne moderoval galakoncert (23. mája
t. r.), ktorý bol vyvrcholením 2. bratislavského akordeónového festivalu - s prezentáciou
účastníkov majstrovských kurzov (žiakov i
pedagógov). Galakoncert bol v koncertnej
sieni Klarisky a sledovali ho najmä nadšení
mladí poslucháči . Jedinou chybič kou krásy
večera bolo to, že sme nedostali do rúk podrobnejšie programy, a tak nie vždy sa podarilo v zlej akustike sály zachytiť meno autora i
skladby, ktorú hrali účastníci koncertu. V danom prípade však nešlo ani tak o konkrétne
diela, ako o trendy a osobnosti akcie. Úspech
zaznamenali tzv. klasické diela, resp. ich prepis pre akordeón. Na nich sa dostatočne prejavila manuálna i muzikantská pripravenosť
sólistov z rôznych krajín Európy. Po virtuóznom dojme, aký zanechal svojím vystúpením
v Briiggemannovej Toccate Slovák Roman
Pechman, hrala Ivana Dvofáková z českej
republiky (Pardubíc) - 2 sonáty od D.
Scarlattlho. Jej hráčsky typ sa orientuje na
jem nosť, priam poetickosť výrazu, bez forsírovania zvuku - s maximálnou brila ntnosťou

vypracovania jednotlivých sonát. Zbigniew
Kozlilc z Varšavy ponúkol dve diela od S tičas
ných poľských sk ladate ľov - z nich Sonatína
Tadeusza. Szeligowského zapôsobila vtipom a ob ratnosťou prstových pasážových behov, ako aj iných fajnovostí, zverených desiatim prstom. Perfektný akordeonista z Poľska
však zahral ešte jednu, experimentálnejšie
znejúcu skladbu, E-LA od Zbigniewa Ciencialu z rôznymi zvukovým i lahôdkami, ktoré
zneli na akordeóne vel' mi zaujímavo.
Najviac zapôsobil na tomto galakoncerte
fínsky virtuóz-profesor Mika Värynen, ktorý s dicsiplínou a hlbokým ponorom hral
Vivaldiho Presto z časti Leto a Giacconu d
mol od}. S. Bacha. Vnútorné napätie a koncentrácia jeho hry boli oživované neobyčaj
nou senzitívnosťou sólistu, ktorý na záver ako prídavok- zahral .anonymné" dielko s parafrázou na valčíkový rytmus.
Zaujímavé akordeónové duo prezentovali
na záver nemeckí hostia: Jiirgen Ganzer a
Bernhard Salewski. Hoci hrali v duu - a teda komorne - obaja mali vlastnosti virtuózov,
čo som zviMť kvitovala v náročn ej Fantázii a
fúge c mol od}. S. Bacha. Dokázali toto dielo pretlmoč iť tak, že nestratilo ni č z veľkosti a
pôvodnej hodnoty.
šesť koncertov v Bratislave a siedmy vo
Viedni (budúci rok sa plánuje i vystúpenie v
Budapešti) robí z Bra tislavského akordeónového festivalu vhodný mostík medzi
viacerými hudobnými metropolami. je
to dobré. Treba však oceniť aj pôvodný, úspešne sa realizujúci zámer majstrovských
kurzov, ktoré podnietili následné koncertné
vystúpenie ú častníkov. C i e ľom podujatia totiž je, prepojenie poznatkov o vyu čovaní hry
na akordeóne na základnom a strednom
stupni hudobného školstva. Vývoj beží dopredu aj v tomto druhu umenia. V pedagogickej, interpretačnej i kompozičn ej oblasti.
Tvorbu podmieň uje nástrojový stupeň virtuozity, ale niekedy to môže byť aj naopak. l
preto by sa mali o podobné akcie zaujímať
tiež skladatelia. Samozrejme, aj tí naši... Akosi
ich tentokrát (p opri troch zo zahraničia) na
koncerte nebolo.
TERÉZIA URSÍNYOVÁ
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Antonio SALIERI
OVER'l'URES
Symfonický orchester slovenského rozhlasu
diriguje Michael Dittrich
MARCO POLO DDD 8.223381

Arthur HONEGGER
Mayerling e Regain e Le Démon de
l'Himalaya
MARCO POLO Film Music Classics
Symfonický orchester slovenského rozhlasu
diriguje Adriano
MARCO POLO DDD 8.223467

Arthur

Honegger
Maytrllng • Rqaln
Le Dimon dt I'Hima.l aya

n á mn o h ým sve tový m orch estrom, k t oré nahrali podobn é di el a pre sve tové firmy.
MARIÁN JURÍK
Pozn . r ed.: S touto hud bou sa môže te zoz n ámiť 22 . 8. o
20.30 h a 23. 8. o 14.30 hna stanici Slovensko 2

Ilja Zeljenka
SYN ČLOVEKA
slovenské pašie - scénické oratórium
(Predohra - Pastier - Hodina temnôt Ukrižuj ho!)
Slovenský komorný zbor, SĽUK, dirigentPavoiProcházka
Libreto: Zuzana Lengová, Mária Farka·
iová
Vydalo Vydavateľstvo A. L. I. so
SĽU Kom
Made by SONY DADC Austria

Slov1k Racllo s, mphony Ortbtstra (Bratlslovl)
Adl'Uino

Tvorba ta li anske h o sk ladatcl'a a diri ge nta Antonia
Sali eri ho, ktorý ži l v rokoch t 7 50- 1825 , je na ~ cj hudob·
n ej verejnos ti takmer neznáma. Sa li crih o meno je vša k
známe skôr záslu hou Mozartovych ži votopiscov, dramati·
kov a film ovýc h scená ristov, k torí h o nami esto objektívneh o h od n otenia tvorby vyk rcs l'ujú ako dvorn ého intrigán a, Mozartovho konkurenta a neprajníka, ha ako je známc p odaktorí mu pripisujú aj aktívny podiel na j eho smrti. Nechajme bokom čo je pravdy na l'udskom ponréte
Salieriho. To je vec hi storikov. Edícia Marco Po lo n ám
vša k teraz predstavuje Sa li eri ho hudbu v objavitcl'skej
podobe v tej najlq>~ej stránke.
Vieme, že SaUer i bol plodným skladatel'om (napísal vyše 40 opier , or atóriá , kantáty, sy mfóni e, kon ce rty a i.),
sch op n ým diri ge n tom, že zaujímal výz namné umelecko·
spo l oče n ské postavenie v európ skych hudob ných metropolách, n ajmä vo V i ed ni. Bol tiež uznáva ným pedagógom
a k jeho žiako m patri li Beet h oven, Schubert, Li szt,
Humm el a i. Ťaži~kom jeho tvorby však bola opera. Do
n ej zasiahol n ovátorský m sp ôso bom a v každom prípade
ovplyvnil aj ope rní• tvo rbu Ch . W. Glu ck a a W . A. Mo·
za rta. Pravd epodobne rozdie ln osť ko n cepcií a zmyslu
ope ry, naj mä oper y ako hu dobn ej drámy, bo la hlavn ou
prí č in o u i ch vzájomnej nevraživosti. V k aždom prípade
sa Sa l ieri p očas svoj h o ži vota tešil väčše j popularite ak o
Mozart. No ďa l š í osud ich tvorby sa vyvíjal inakšie.
Mozartovo dielo žije a zo Sa li eri h o tvorbou sa zoz n amuje·
m e iba l et mo v litera ll:'Jre. Re ce nzovaná n ahrávk a d áva as·
p o t'í cez prizmu jeho operných predo hi er príl eži t osť konce ntrovanej šie sa zoznámiť so Sa lieriho tvorivým rukopi·
so m. A ten n ic j e nezaujímavý. V dvanástich o p erných
predohrách (ako aj v zasvä teno m texte K ei tha Ander·
so na) sa stret áva m e so Sa lierim ako s vyhranenou tvori·
vo u i ndivid u al itou. j eh o hudba sa vyz na č uj e n á roč n ý m a
brilantným kompozi č n ý m majst rovs tvom , du chaplnosťou, vtipo m, bohatou melodickou in ve nc iou a sch opnosťou zapôso biť n a pos lu c h áča. Vel'mi pôsobivá j e Sa lieriho
inš trum e nt ač n á tech nika, bohatá na sólistic k é i an sámb·
lové pasáže , na svoj u dobu s objav nou fa r ebnosťo u . Preto
je cel kom pochopitel'né, že Salie rih o hu dba mala u jeho
pos l u c h áčov vcl'ký úspech. Hoc i Sa li eri zhudobn il podobné n ám ety ako iní jeho súčas n íc i , a h oci spo lupracoval aj s M oza r tový m li bretisto m Lorcnzom da Pontem,
kl'úč k za budnu tiu jeh o tvorby vedie zre jm e cez plytší po·
n or do myšli enkových n ám etov a z hud obňova n ýc h textov. V k aždom prípade aspoň takéto letm é zozn ám enie sa
so Sali er ih o tvo rbo u objekt ívnejš ie doplňa p ohl'ad n a j e·
ho osobnosť , ktor:í b ol a zre jm e výraz nej ši a, n ež ju vykresl'ujú dejiny hudby.
Sali eriho predohry s vel'ký m štýl ovým pochopením a
kl asici stickým vy r ovn an ým zvukov ým ide álom n aštudova l a nahral so Sy mfonickým o rchestrom sl ove nsk ého
rozhla su Michael Dittri c h. Zr ej me vďaka ob apoln ému
vzájomnému po rozumeniu med zi or ch estr om a d irigen·
tom vznikla nahrávka, ktorá svojou dramaturgickou i kvalitn ou interpreta č nou úrovi1o u o boh atí med zin árodnú
,li,kografi u.

Druhou za uj í mav osťo u edíci e Marco Polo je fi l m o vá
hudba Arthura Ho n eggera . Tento titul v ýznamn ým
sp ôsobom do tvá r a pohľad s ú č a s n íka n a rozsiahlu a mn oh ostrannú tvorbu tejto osobnosti hudby ná ~ h o s t o ro č i a.
Ho negger v rokoch svojej ml adost i jednak z existe n č
ných dôvodov, ale aj z hl'adi ska svojej príslu šn osti k skladatel'skej skupine .š estka", ktorej hlavn ým umeleck ým
kritériom bolo os l ovovať sú čas n íka zrozumitcl'nou hudbo u, vel'mi r ád spolupracoval s divadlom a filmom . A
práve v ob l ast i film ovej hudby, v dob e ro zmachu filmovéh o umenia v tridsiatych rokoch , stal sa sp olu s G.
Au ricom priekopníkom zvukové h o filmu . Obaja au to ri ,
popri dod r žiavaní všetkých zásad filmovej poetiky, vi zuáln ej účelovosti a funkčn9stl zvuku, dol{ázall vytvoriť
hudbu vyso ko umeltcky niro č lt\t, '- tttonórnnu a in~n č
nú .
Rece n zova n ý titul p o núka Honeggcrove tri film o vé
hudby. Hudba k filmu Mayerling z roku 1936 patr í k t ým
kompozíciám , ktoré Ho n eggera urobili m edzin ár odn e
sl áv nym, tak ako aj r ež i séra filmu Anatole Litvaka . Film
zobrazuje tragický J' úbostn ý prí b eh rakúskeh o korunnéh o princa Mayerlinga (film pre ú speš n os ť n áme tu bol
nat oče n ý vo viacerých verziách). Na ú spechu filmu vel'k ý p odiel m al a práve aj Hon eggerova hudba. Ho n egge r
sa tu uk ázal ako m ajs ter práce so základnou hudo bn ou
m yšli enko u, jej pretv áraním do r ôz n ych podôb, pri č om
dokázal v záujme ad ekvátnej dob ovej atm osfé r y aj c itli·
vo citovať a par a frázovať Straussove m el ódi e.
Film Rega in s podtitulom Nový život j e dramati ck ým
obr azo m opusteného č loveka vo vyľudnenom h o rskom
kraji Prove n ce . K tomuto filmu M ar cela Pugnola , kt o r ý
doň ob sadil vtedajšie najvä čš ie filmové hviezdy, n apísal
Ho n egger priamo vzorovú hudbu. Zásluhou au to n óm·
nosti sk l adate ľove j hudob n ej re č i uplatnila sa táto kom·
p ozí ci a aj kon certne v podo be d voch o r ch es trálnych
suít.

A napokon Honeggerov . film ový portrét" n a tomto CD
r epreze ntuje hu dba k dokument árnemu filmu D ém o n
H imaláj í z roku 1935. Je komponova n á na film , ktorý v
roku 1930 natoč il a expedícia pro feso r a Gii nter a Oska r a
Derenfurtha v prostredí nedostupných vrcholov Kamli
Mata opradenýc h dém onick ý mi l egendami. To je u ž ty·
pi cky h on eggr ovs ký symfoni zm us založený n a bohatej
1>ol yfón n ej prác i , pri čo m výrazový materiál vych ádza z
fi lm ovej predlohy. H on cgger tu s ú č asne ako jeden z prvých fran cúzskych sk l ad atel'ov použ il M ar te n o tove vlny,
ako ve ľmi dôležitý zvukový výr azový pro stri edo k .
Rea li záci a H on cgge rovej filmovej hudby Symfonický m
o rchestrom sl ove n sk éh o r ozhla su s dirigentom Adrianom, ktorý j e trval ejším spo lupracovník om firmy H N H
I nternational (táto nahrávk a je v poradí u ž jedená sta),
zmoc nili sa n ez n ámej al e intrepr e ta č ne vel'mi n á ročnej
hudby s ve ľkou d ávk o u por ozume ni a pre štýl , zv ukovú
dife r e n cova no sť j ednotlivých partitúr. Výsled o k i ch práCť je n ana j v~·š uspokojují1ci a vý kon orch es tra sa tu rov-

Neu p ly nul ani ro k od sl áv nostn ej premi éry a h l'a, CD
j e na svete! M ožn o sme eš t ť.Ji t á1e nal adení na minulé výrob né frekvencie, kedy doba od zamýšl'aného zámeru po
dislribt1ciu ho tovéh o zvukové h o n osiča b ol a nepom ern e
dlh ši a a ces ta k l'uk atej šia. Ze ljenková kompozíci a sa zr odil a pod šťast nou h v iezdou · u ž aj pre to, že ~i získ ala
priazn ivcov v oso b e prezidenta a prajn í kov na
Mini st erstve kultúr)' SR; tento fakt ž i č liv o ovpl yvni l r eali záci u znel ej podoby CD .
Scé ni cké uvedenie o rató ria mal o (a k o sm e si mali mo žnosť zo pakova ť) svoje štrbink y. Zrači l o i stí• bezradnosť v
pódiovej ak cii , stereo typ opoze ran ých p os tupov . V čis t e
zvukovom r ezult át e ~ me os l obodení od v i zuál nych sekven cií, rak sa môže me n aplno o dd ať zvo dom hudby. Tu
v p r vom pl án e musíme c hv á liť technický prevod snímky.
Je vy bud ova n ý naoza j vyso k o profes ion áln e: zvuk ový ob·
raz je č i s t ý, zretel'ný, pla sti cký· v žiadn om , ani najdeta iln ejšo m mikro tó n e n eza hmli eva do sť č l e nit ú a r oz manitú
hud obnú štrukt(Jru . F. Po ul ako hud ob n)• V. Frk al a H .
Geschw andtner ako zv ukoví technici odviedli ú c tyh odnú prácu.
V r ecenzii k premi ére scé ni ck éh o uve de nia so m vyjadrila výhrady k mu žs kej só listi ck ej ča sti in terpretov. Na
nahrávke sú (a niel en muži ) stri eda ní sóli stam i . mim osl'uká r sk ymi " {l i an a šro l fová , Lívi a Ágh ová, Vl adi mí r
Kubov č ík , t:udovít Ludh a, j ozef Ábel, juraj Pe ter ... ) .
Ce l kový hudob ný r eli éf je pln okrvn ejší , výrazovo zvln ený, na druh ej strane p os trád a od l es k onej autenti cke j
ar ó my, kt orú dok áž u produko vať so St:UKom zrastení interpreti ( n áre čové nuan sy, naturálny, r ov ný tón ... ).
Spo l oč n ý, n emen ný pri uved<: ní i nahrávke j e Slovenský
k o m orný zbor a Orchest er S Ľ U Ku , podpore n ý
M oyzesový m kvartetom . Obe se kcie majú prí l ež ito s ť zaskvieť sa dl'a p art itúry v r ô znofarebnej variabi ln os ti.
Zn ovu o pakuj em svoj o bdi v ný sú hla s najmä k zbo r om.
Tie sí• s kuto č n e n asý ten é to u n aj r ýdze j šou a naj siln ej šou
inven ci o u v m el od i c kých kri v kác h, paste l ových harmóni ách a o rigináln yc h p o intá ch. Uzn an ie pa t rí dirigen tovi
Pavl ovi Proch ázkovi, ktorý dokáže v ši rokých mu zikant·
ských súvislos tiach u s tr ážiť a a rt ik ul ovať každú myšlienk ovú deliká tn osť. čo dodať n a záver? Pop ri ať CD dobrý
vi eto r do pl ach át... al eb o zo p a k ovať priani e: nech nahr ávka poslú ži k šíre niu dobr éh o m en a S l ovače v bl ízkom i vzdial t'IH'jŠom sv t·tt·.
l .Ý OI A OOH i\1.0\' .\

III. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL SLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY
24.-29. august 1994
za podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
SPOI~OK KONCERTNÝCH UMELCOV pri Slovenskej hudobnej únii v Bratislave
Streda 24. aug uM l ')94 o 19.00 Jwdine
.\mie llcurtemattc · francúzsko

ors;:m hra to\' P:tikkych z roku 1790

JlREZO\'A POD HRAIJLOM · evanjelický
a. v. kostol
organ Martina šaška z rokov liH+ 1872

11 iatok .26. augu!it 199-f' o 19.00 hodine

~" rtok .ZS. :mgust

lhlll!i:JiirgcnScholze ·Nemecko
DÁ( · rím!ikokatolícky kO!itol
organ anonyma z roku 1779

19')-t o 19.00 hodine

l rm a Skuhru\':Í · Slm·cnsko

MO(:ENOK · rimskokatolkky kostol

Sobota 1.7. augu!it 19')-t o 19.00 hodine
Zlata Sudtánková ·Slovensko

MOS'ľO\'Á · rím!ikttkatolícky kostol
org;m Martina Šaška z roku t8(t(,

Nedef:t .ZS. augu!it 199-t o 19.00 hodine
Karas!izon D(."lilÔ · Maďarsko
SI.ÁI>KO\'IČOVO · rím!ikokatolíck}' kostol
organ Martina Šaška z roku IS(t(,
Pondelok .29. augu!it 199-t u 19.00 hodine

Ivan Sokol · Shl\'cn~ko
MOl> K.\ · runskok:ttohcky kostol
organ firmy Rit·gcr Op. 15 z roku 1875

Zllll'IJ:I prngr:111111 vyhradena!
\ 'stUJtl'llk} si 1110; .110 zakúpii pol hodiny
prt·d koncertom · , .,tup ne .ZO.· Sk. \' ý nos
zo , ..,tUJlneho hudc poul.:í:ran) na Fond
zaduany slovcn~kyd1 historiľkych or·
w•nm· pri N;td:ídi Cyrila a Metoda.

~jäM'94)

HUDOBNÉ DIVADLO
Voči

Gaetanovi Donizettimu, autorovi bezmála 70 opier, má slovenská hudobná kultúra nemalé
dlhy. To musí uznať i zarytý nepriatef bel canta. A kedže z našich operných scén nevycháclzall signály o zmene status quo, vzala si dramaturgia ZHZ na svoJe plecia (ťažké či sladké?) bremeno, aspoň istým dielom zachytiť oneskorenú vlnu predverdiovskeJ renesancie.
Príspevok k nej bol možno z medzinárodného hľadiska skromný, v slovenskom kontexte vlak
pôsobil priam revolučne. Donizetti ako dramaturgický stredobod festivalu aJ tak dokázal prilákať
(iste i vďaka propagácii v zahraničných odborných časopisoch) doslova desiatky účastníkov a pozorovateľov z Rakúska, Talianska, Holandska, Nemecka, Grécka či Anglicka. Žiaľ, nie zo
Slovenska... Doterajší model ZHZ obohatili nové vrstvy: okrem predstavení a koncertov sa usku·
točnili vokálno-interpretačné kurzy, zamerané na problematiku bel canta a vedecký seminár na tému Donizettiho tragická opera.

Zámocké hry nabrali správny kurz
FESTIVALOVÉ PREMIÉRY
Tohto roku sa po prvýkrát podarilo s pln iť d:ívnu túžbu a uviesť
na z(lmockom nádvorí (u jchq p ríjem nom prostredí a ideálnej
akustike je vari zbytočn é h ovori ť) špeciálne.: festivalové prod uk·
cie. Donizeuiho LUCREZIA BORG IA sa o bjavila na slove nskom
javisku dokonca, paralelne.:~ Brali~ l avs kým kult úrnym letom, po
prvý raz v histó rii. Patrí k tým tragickým uper:ím skladatc.:l'a, ktoré
sa opierajú o historické námety a ich dominanto u, ako napokon i
v ostatných dielach komponovaných na talianske libretá, je ženská hrdinka. Luc rezia, negatívna postava so smutne presláveného
rodu Uorgiovcov, dostáva v opernom spracovan• " pol'ud šťu j úcc"
črt y, prostredníctvom citu k nezn án11.:mu mladíkovi, vlastnému
synovi.

bočením, d ramaturgicky exkluzívnym Aro ldom. NÁPOJ LÁsKY (réžia Branislav Kriška) pod hvic.:zdnatú lc tn(J oblohu zapadol, akoby bol na zámok priam ši!)• a FAVORITKA (réžia
Marián Chudovský) sa tiež cíti v tomto prostredí ako doma.
Pod taktovkou Pavla 1\1žins ké h o sa v obsadení Nápoja lásky
vynímal tónovo jad rný a h umorne výstižný Branislav )atič ako
Du lcamara, zatial' čo Oľga Hromadová (Ad ina) a Ján Babjak
( emorino) spie vali takpovediac .reprízovo ".
Favoritka festival otvárala i zakl'úči la . Prvý veče r bol parketo u
domácich, posk:dný kombinované ho obsadenia. Gurgen
Ovsepian potvrdil , že.: vo Fernandovi ne má ideálny p riestor pre
uplatnenie krásnej ~trc.:dn ej polohy s d ramatic ký mi ambíciami,
keď obava z okrajových výšok ho o berá o pohodu zo spievania.
Martin Ba bjak o pii ť zužitkoval najmä fa re bné hodnoty svojho
barytónu a jeho lc.:gatovú kultúru, celkovo však pôsobil trocha
unavene a v d ramatic kosti poddimenzovane. V oboch večeroch
stvárnila Leonoru Alena Dvo rská -Gallová s vel'kým zmyslom
pre štýl, tc.:chnicky podstatne presved č ivejš i e nd v min ulosti,
pričom jej doménou je talianska kantiléna, obsažnosť a cituplnosť tónu.
V záve reč n o m p rc.:dstavcní sa zaskvel tenorista Giuseppe
Morino (Fernando), známy z vyst(J pení na svetových scénach a
festiva loch práve v predverdiovskom repertoári. Jeho prc.:jav
mal e leganc iu a gracióznosť, tón bol v stredoch sýty a konzistcnl·
ný, vo výškach pricbojný a lesklý. jednoducho, demonštroval
n(im krit ériá, aké platia pre bel canto vo svete. Vcl'ký úspech zožal i Vladimír Chmelo (Alfonso), v 13rnc pôsobiaci slovenský
barytonista, obsadený na základe výslc.:dkov int erpretačného
kurzu. j e ho . z braňou " je p redovšetkým jadrný, kovový tón, obzvl ášť pôsobivý v í1dcrncj vysokej polohe ( na rozd iel od Babjaka
je skôr . cabalettovým " typom), ale oproti minulosti úpl ne nové
dimenzie dostala i Chmelova lcga tová kultúra a estetika bel canta. Hostia mali v}1 borného partnera v Bra nislavovi Jatičovi
(l,l:uiJa~sar~) . rpenšie úlohy výstižne kreovali Mária Tomanová
( lnes) a Pete r Schne ide r (Don Gasparo). O vzťahu Pavla
Tužinského k Donizettimu platí v podstate to isté, čo pre
Mariána Vac;ha..
, ." "" , , , ,

KOMORNÉ KONCERTY,
INTERPRETAČNÉ KURZY

Lucrezia Borgia -Ivica Nesh ybová.

Sn ímky: š. Puš k áš

Inscenáciu pripravil Miroslav Fisch e r ako výsledok koprodukcie komornej opery Bratislava a Z:ímockých hie r zvolenských.
Jednoduchá a funkčná výprava j á na Zavarského, ladená v príznač n ých farbách ·červenej a č iernej · doplnená historizujúcimi
kosrýmami Nade Šimunovej, bola vhodným, auno~férotvorným
pro~tredím pre rozohratie tragického príbehu. Fischer sa ddal
priamoč iarcho výkladu, ni č nekomplikoval, správne pochopil v
čom je sila Donizeuiho predlohy. Mariá n Vach za dirigentským
pultom sa zhostil svojej úlohy uspokojivo, najmä só listom bol s pol'ahlivou o poro u. Otvorene treha priznať, že pokia!' nemáme dirigenLov špecial izovaných na daný sloh (a nemáme ich!), už schopn o~ť intuitívne vy~tihnúť Lep partit(Jry, je hodná akceptovanh Na
zámockom nádvorí sa V)'Stric.:dali dve obsadenia. zosubňuj u ce dve
rozdielne interprc.:tačné poetiky. Ivica Ncsh ybová (Lucrczia) vychádz:• z pôvodných daností kolorat(Jrnc.:j sopranistky a svoju koncepciu podo piera rozvinutím lyrických dimenzií partu, najmä
kvalitným mezza voce, zmy~lom pre kantilénu a jasnými, ~Lriebor
nými výškami. Ann a Starostová c hápe l.ucreziu ako dram:uickú
heroínu, čím sa vii čš mi približuje skladatcl'skému zápisu. j ej tón je
objcmnt:jší, prieraznejší, prekvapuje pružnosťou i legatovou vl áč
no~ťou a v charaktere pu~w vy kombinác iou povahovej tvrdosti a
materinskej l:bky. Domacehu prctbtaviteľa Gc.:nnara Ernes ta
Hudeca, kto ry ako debutalll preukázal odvahu i perspektívu,
predsa len nemožno porovnávať s talianskym tcnoristom
A.ndreom 'Ele nom. H os ťujúci umelec vlastní komorncj;í mate·
ria!, ma ho však technicky ~ pracovaný a jeho prejav je ; rýlovo i výrazovo bezchybný. Ida Kirilová bo la kantabilným, bez 7.:Jváhania
spicvajucim O rsinim, Jitka Saparová-Fischerová v tej istej postave vsadila viac na herecký temperament. Slabšou stránkou obsade nia boli obaja basisti (Martin Malachovský a juraj Pe ter);
rola Dona Alfo nsa si predsa len vyžaduje intrepreta prvé ho odboru. Ešte pozn á moč ka na okraj: na festivalovom predstavení by sa
nemalo stať, že c.:pizodista sa nedostaví na javisko a treba zastaviť
orchester!
Ďal šou festivalovou novinkou sa stal koncertný prierez
Donize llihu lyrickou tragediou ANNA BO LENA, ktorá takisto dosial' u nás nebola uvedená. Deväť profilových č • sel partitúry v naštudovaní orche~WI Komornej opery Bratislava (dirige nt Marián
Vach) síce ~proMrcdkova lo prvý kontakt slovenské ho publika s
dielom, avšak po stránke dramaturgic kej ukážky vytrhnuté z ko ntextu pôsobi li trocha rozpa č ito . Koncert možno vnímať ako prísl'ub, že v budúcom ročníku ZliZ odznie dielo kompletne a je ú pi·
ne jedno či v ~et ni c ko m , alebo koncertnom tvare. Pokia!' ide o sóli~tuv, An n a Sta r oslová (Anna llolena), Ida Kirilová (Giovanna
Seymour), Denisa Šlc pkovská (Smcton) a Guiseppe Mo rino
( Pe rcy) tvorili ; tí•lovo č bt é a charakterovo priliehavé obsadenie.
Takže, Anna Bole na, do vide nia u rok(?)...

OPERA A HOSTIA
~ tatna

opera Uan~ka Bystrica pris pela do feMivalového diania
dv<!llla Favoritkami, Napojom lásky a jediným verdiuvským vy-

Udalosťou prvoradého významu bol piesňový recitá l
rumunsk é h o barytonistu Dana Io rdachesca, ktorý počas
fes tivalu viedol interpreta č n é kurzy. Kto má tohto svetoznámeho umelca v pamiiti z jeho verdiovskýc h postáv na ZIIZ zač i a t·
kom 80. rokov, musel s vcl'kým uznaním i úctou konštatoval, že
lordachcscov b ro nzový, dramatický barytón je stále v obdivuhodnej ko ndícii. j e to vďa k a . tajomstvu" vokálnej techniky, prcnášajlicej mechanizmus tvorby tónu z hlasiviek na dychovú o poru a rezonančné priestory, teda one j metodiky, kto rú oddane
vštepoval svojim zverencom na kurze. Ro7.siahly piesňový repe rtoár mal rozdelený do štyroch blokov, tematicky konzistcnt·
ných, u možňuj úci ch odovzdať poslucháčovi rozmanité stránky
interpretačného umc.:nia. lo rdachescu fasc inoval rovnako intímnym mezza vocc, emo tívnou frázo u, ako i údernou .opernou"
polo hou, pravda, pokia!' si to charakter piesne vyžadoval. Či to
bol lländel, Beethoven , Schuman n, Schubert ( Král' duchov),
Enescu a Co nstantinescu, alebo ruský repertoár, sólista bol vždy
. na mieMe", podpo rený klaviristko u Gônul Aptulou.
Po dva týžd ne odovzdával lordachescu svoje skúsenosti a návody · inte rpretačné h o i tech nického rázu · piatim mladým spevákom zo štyroch štátov. Výsledky ich práce zhodno tilo publikum na samostatnom koncerte. V čom spoč ívali? U koloratúry
Zdenky Furmančokovej napríklad v zmäkče ní frázy, zdokonale ní sa v legate a prednesových nuansoch , u Vladimíra Chmela
v kvalitách, o ktorých som hovo ril v rámc i závere č n éh o predsta·
venia Favoritky, u Dagma r Livor ovej v upevne ní te chn iky.
Sympaticky sa uviedli aj zah ran i č n í spevác i, rumunská mezzosopranistka He lla na Munteanu a lyrický barytonista z Holandska
Peter Arink.
V podvc.:černom koncefle operných árií, ktorý sa uskutočnil
podobne ako predchádzajúce komorné podujatia v Král'ovskej
sieni zámku, vystúpil francúzsky tenorista Alain Quincey. Hoci
v jeho programe odzneli i zaujímavé ukážky (Bellini: Puritán i,
Verdi: l.ombarďania , Adam : Postillon de Lonjumcau, Donizeni:
Dcéra pluku, Rossin i: Viliam Teli atď.), okrem sku to čne dobre
posadených a s atakom spievaných vysokých tónov, bolo interpretačnej
kul túry a into n ač n cj č i stoty
poskromne.
Spolu ú č i nkovali klaviristka Gônul Aptula a speváčka Heliana
Munteanu (obc Rumunsko).
Aspoň heslo,vite sa zm ienim o vedeckom semi nári. Na tém u
Tra gická o pera Donizettiho · po otváracom príspevku riadi·
tel' a festivalu a DC v Bratislave Dr. jaroslava Blahu · sa prof.
Ricca rdo Allorto (riaditel' Teatro Donizcni a festivalu v
Oe rgame) zameral na postavy ženských h rdinie k v Donizettiho
opc.:rc seri i, Stephen Hastings (v Mi láne pôsobiac i anglický
muzikológ) prednášal o dramaturgii tragických opier skladatcl'a
a doc. Leopold Ka ntne r (lludo bná akadé mia Viede•1 ) si zvolil
problematiku Donizeuihu vo vzťa h u k franc(•zskej grand opere.
Všetky vstup)' boli vysoko fundované a obohatili náš rozhl'ad v
danej o blasti.
Podči ak nuté a zrátané. ZIIZ stáli opäť na križo vatke. Ak sa
ostatným roč n í kom pohli smero m k dramalll rgickej vyprofil ovanosti , ak na kvalitné predstaven ie nadviazal i zmyslu plné paralelné akcie, ak sa v hl'adisku hovorilo troma-štyrmi svetovými ja·
zykmi, potom výsledok hovorí iba o jedno m. ZHZ nabrali správny kurz.
.
PAVEL UNGER

,

JOSE CARRERAS:
SPIEVANIE SDUSOU
v

[ KriHU ••yltN sNy_
K najhlbšim zážitkom v počiatku mojej kariéry určite patrí ten deň, keď som po prvýkrát čítal svoje m eno v novinách.
Stač( srdečná, ch váliaca zmienka v nich, alebo dokonca foto·
grafia · a už st človek namýšľa, že každý, koho na ulici strettleš si pomysl(:
.,Aha, tam ide ten umelec, k torý včera v opere tak pekne
spieval."
j e to, samozrejme, nezmysel, hoci netreba podceňo vať účt·
tlOk kritík. Keď slávny kritik v New York Times, Harald
Schonberg o mojom debute v City Oper napfsal, že .,som skutočne niečo mimoriadne ·~ pravdepodobne to čltati aj iní ľu
dia z opem ého sveta a možno si ma všimli až po tejto zmienke. Potom sf ma vypočuli, odporúčali, alebo angažovali ďal
ší. Všetko je možné. Pomaly som sa naučil s kritikou r1ielen
žiť, ale ju aj rozlišovať. Sú kritici, k tod ťa do neba vychvália,
inl pišu prinajmenšom priateľsky a niekedy aj menej priatel'sky. V druhom prfpade si pomyslím:
"No, čo. Možno sa mýli. Ale mohlo to byť aj tak, že som naozaj nebol dobrý. "
Potom sú tak l kritici, ktotým j e úplne jedno, čo v ten večer
rob/š · a ešte predtým, ako začneš spievať máš už kritiku hotovú. V takýchto kritikách nechýbajú emi nepravdivé tvrdenia, ani zlostné, nenávistné poznámky, ktm·é obyčajne s
podstatou kritiky nemajú nič spoločné.
Každ)í z nás má zopár takýchto .,priatel'ov" v redakciách
novln. Niektorí z nich, ktorí sami študovali spev si takto od·
reagovávajú frustrovatwsť z neuskutočnenej vlastnej kariéry. Môj názor na tento jav je taký, že to považujem za súčasť
našej profesie. Kto tvrdf, že nečfta kritiky, klame. Ak stí rwgatfvne, človeka to nahnevá. Ale po dvadsiatich štyroch hodi·
nách nq to zabúdam. Nič nie je staršie a nezaujfmavejšie
ako včerajšie noviny. Ak ich čítam až po niekol'kých dňoch,
všetok hr1ev je patričn e zredukovaný.
Nemôžem ale odškriepiť fakt, že by som sa z nejednej nepriaznivej kritiky dobrého kritika niečo r1epoučil. Karajcm
mi raz povedal: »Keď veríš dobrf!r~~.,Wittkám, mus/š veriť aj
tý m nepriaznivým!"
V Spojených štátoch amerických dokáže tlač vyvolať
p riam traumu. Všetko se~ tu nafukuje a-las od času sa nemôžem zbaviť dojmu, že Američania vlastne potrebujú čosi
čo pre nich bude vytvárať mienku. Dotýka sa to síce viac politiky, ktorú jednoznačne spoluvy tvárajú žurnalisti, ale aj
hudobného a divadelného života. Špeciálne v New Yorku.
Stači st len pripomenúť zákony Brodway. Niekto tu vytvorí
m uz ikálovú produkciu za niekol'ko miliónov dolárov, premiéru zotní v dôležitých novinách a to td znamená garanciu na krach. Publikum sa tu totiž ani nenamáha umbiť si
vlastný úsudok. Niektorých kritikov oslavujú ako bohov a títo sa potom sami cítia ako svedomie spoločnosti. čo nevz išlo
z ich milieu, tomu sa určite ujde aj podradnejšie miesto v
médiách. Ak si dosiahol ako umelec určitý štandard, máš veľa prfvržencov a pria tel'ov keď vie§., že mnoh{ l'udia prichádzajú do divadla vyslovene za tebou, vtedy stí aj kritiky dobré
i nedobré bezvýznamné. Ut·čite ma teš(, k ed' niekto o mne píše v dobrom, ale nie je to až také dôležité.
Priam s pastou čitam dnes hymnY, nadšenia o neprekonatel'nej Ma ril Ca/lasovej a súčasne 'myslím na to, ako často
Callasovú (nie kvôli jej škandálom) kritici takmer mztrhali.
Komu mám veriť? Vel'akrát nemusí uplynúť ani niekol'ko
rokov či desaťroč(, aby sme sa čudovali nad rôznymi úsudkami. Často stači len pohl'ad do dvojakých novín z toho isté·
ho dňa a pýtam sa: Neboli tí kritici na rozdielnych predstaveniach? Po jednom predstaveni Carmetl v Metropolitnej
opere som sa po prvýkrát potešil jednej vel'mi zlej kritike.
Autor kritiky okrem iného písal, že mám nielen dobré, ale aj
zlé IJlastnosti di Stefana. Druhý zase jasal, vraj som rlikdy
tak dobre v New Yorku ešte nespieval. Komu mám veriť?
Keby som bral vážne každý riadok, ktorý sa o mne napfsa/,
bol by som sa dávno zbláznil. To, čo je pre mňa hlavné, to je
ohlas u publika. j e mi jedno či ide o dvetisic l'udi v opere, alebo milióny pred televiznou obrazovkou. Majú radi môj hlas,
alebo ho odmietnu, alebo pokladajú ma za dobrého, sympatického, alebo nie. Vždy to tak bolo a rta tom sa nič nezmenilo. čo a ako sa kto presadí, o tom odjakživa rozhodovalo
publikum. Na slávnych a už aj medzičasom na klasických,
ale mylných hodnoteniach sa môžeme dnes už len pousmiať. Počnúc slávnym viedenským kritikom Eduardom Hansliekom, ktorému Wagner postavil pomnfk v postave
Beckmessera v Majstroch spevákoch rwrimberských, až po
súčasných kritikov. Alebo keď si pomyslim na skladatel'ov,
čo sí vo svojich poznámka ch, knihách a listoch zaznamenávalije to tiež vel'mí zaujfmavé. Richard Strauss označil Aidu
za "indiánsku hudbu". Alebo Toscu za "rlotorický gýč najhm-šej kvality". Georges Bizet jJOllažoval Maškarný bál za
dielo "vzbudzujúce odpor". Giacomo Puccini vyhlásil, že
Elektra nepozostávala "z ničoho iného ako z logaritmov ~
pt·e Giuseppe Verdiho bol Lohengrin jednoducho "rwdou",
Richard Wagner označil Franza Schuberta za " tt·eťot·adého
skladateľa ". Ani Mozart nez ostalttšetrený.jeho skladatel'ský
súčasn fk o tlom povedal:" Taký barbar bez sluchu a zmyslí
sí, že bude robiť hudbu".
Preklad: -mjk·
Kindler Verlag
GmBH MÚNCHEN 1991
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Libor Pešek s Berlínskym symfonickým orchestrom a huslistkou Antje Weihaas

PRAŽSKÁ JAR 1994
v

tyridsiaty deviaty ro č n 1 k Pra:l..skej jari
tvori l osvedče n y prud päť desiatok ko ncertov a niekoľkých o pcrných predMavcní,
rámcova ných zahajovacou Smctanovou Mojou vl a~ťo u a Beethoven ovou 9. symfó nio u na
z{tvcr fes tivalu. Po občas n o m h osťovaní zahrani č n ých dirige ntov bo l í1plne po ruše ný
otvárací rituál Pražských jarí a úvodný koncert nebol zvere ný Čcskcj filharmónii ( tá vys túpila na festivale o . i. so ~vojím šéfom G.
Albrechto m v módnom Brucknerovi), ale veľ
mi d o bre pripravenému Symfonické m
orchestru hJ. m . Prahy FOK, ktorý tem perame ntne di rigoval e~t ó nsky dirigenr Neeme
j ärvi. Beethovenova Deviata, do plne ná v
elcktrizují1com po ňatí Orch estre National
de France na če l e s Charlesom Dutoitom.
Treba poveda ť, že aj pri svojom prvo m vystúpení sa toto teleso predstavilo ako š pi čkový
ko lektív, vyz načujúci sa č istý m , jásavým zvukom, mimoriadnou precíznosťo u a prirodzenou no n š alantnosťo u p rejaVll, pren ášanou z
d irigenta na o rcheste r a zase naopak.
Vrcho lo m b ola Bcrliozova Fa ntastická symfónia, kto rej tó ny znamenajú pre Fra ncúza asi
rovnakú hudo bnú materč inu ako Mo ja vlasť
p re Českú filharmó niu . Bcrliozova skladba

S

Yan Pascal Tortelier
zapôsobila ako ostro rysovaná kresba i jemne
modelova ná paVli Či n a š ťavnatéh o a lahodného ZVllku ( n apríklad nádhe rné drevá, najmä
klarinet v Scéne na vidieku). často počuté, až
obohrané dielo, zažiarilo v strhují1cej podobe
ll publikum Dvoi'ákovej siene bolo oprávne ne
nadšené. Istou kuriozitou, sved č iaco u o skuto čn o m udomäc není diela A. Dvofáka v krajine vych ádzajúceho slnka, bol zrelý výkon japonského Gunma Symphony Orchestra s
Kenom Takasekim v Dvoľá kovom Requiem v katedrále sv. Víta. Zato BBC Philh armonie Orchestra z Manchestru na
~vojom prvo m koncerte vedenom terajším
šéfom Yanom Pascalom Tortelierom, trochu v De bussym (Iberia) a Ravelovi ( La
Valsc) sklamal p rílišným fo rsírovaním , vynúteným až k fčoviLO usilov nými dirigentovými
gestami. Uvodná polovica konce rtu však priniesla dve zaujímavosti: žá nroV)' obrázok P.
Maxwella Davisa (Orkneyská :.vadba s východom ~I nka ), čo je mozaika vtipných i popisných m i c~t. občas trochu na spô!>ob Kilarovej
skladby Krzeszany, uko n če n ;í hrou prich ád-

zajúceho krojovaného gajdoša. Tou druhou
zaujím a vosťou bola Tortelie rova inš trume ntácia Ravelovho Tria pre husle, vio lo n čelo a
klavír z ro ku 19 14. Výsledok bol zaujímavý i
efektný, avšak zastieral pôvodný skladatel'ov
komo rný zámer. Trúfnuť si in š trum c nLOvať
navcla, LOhLO mága orchestra 20. s toročia , je
nie le n odvážne a zo sebalepším výsledkom je
len ťa žko možno sú hlasiť . Druhý koncert tohto telesa dirigovaný Sirom Charlesom Mackerrasom (toJntl bol v dňo ch fes tivalu' udelen ý ~J)f."oktorát:--Masarykovej •univerzity
v l3rne)"vyznel p odl'a zhodného stanoviska
kritiky lepšie. Orchestrálnou hviezdou festival u (úč inkoval tu ešte aj Be rlínsky symfonický orchester s Liborom Peš kom) sa
stalo s n:qJ ~itím očakáva né vystúpe nie City of
Birmingham Symphony Orchestra na če
le so Simonom Rattlom. Uviedli Tippetovu
4. symfó niu, dielo neo klasicistického rodu,
písané s kúsenou rukou, ale nevzrušivé a 7.
symfó niu A. Bruckne ra. Predvede nie to hto
pri ezrač n ého a vel'kolep ého ko losu, bolo ďal
ším z festivalových vrch olov. Nevšedné umelecké schopnosti Jii·ího Bčlohlávka, žiaľ,
ne realizované trvalejšou s poluprácou s čes
kou filharmó niou, našli iné pozoruhodné vyústenie - vo festi valovom debute Belohlávkovh o Nového českého komorného orchestra.
Početn é zastúpen ie britsk)rch telies sa
o pieralo o výraznú fin a n č nú podp oru zo strany Britskej rady i o odp oruče ni a nového konzu ltan ta fes tivalového výbo ru pro f. Grahama
Melvilla·Mason a. Boli to stretnutia viac ako
zaujímavé, prinášajúce pohl'ad y do neznámych sfé r historickej hudby, tradovaných v
š pecifickej izolovanosti britsl.-ých os trovov
často ko ntinuálne až do sú čas nos ti. Stará hudba zne la najmä v Španielskej sále Pražského
h radu (ale tiež v kostole sv. i mo na Judy) a
bola re prezentovaná špičkovými b ritsl.-ými
súbo rmi ako The Tallis Scholars, Gothic
Voices a The Sixteen. Taktiež His Majestys Sagbutts and Cornetts, hrajúc i na
d obové pozauny, cinky a iné nástro je, predviedli nesmierne pouče n ú a prito m presvedč ivíl interpretáciu re nesanč nýc h a ranoba rokových sk ladieb, o. i. s Prahou spätého Valeria Otto. j edi neč n ý bol tiež výkon talianskeho
II Giardino Armonico, doslova preplneného barokovými efektami. Pripo mCI'\me tiež
nesmierne uvol'nenú a odvážnu , po učc n ú i
efektnú ornamentiku fl autistu súboru Giovanni Antoniniho, č i hru oboch huslistov v
dielach Vivaldiho. j e po tešitel'né, že festivalové vystúpe nie Klikarovej Musica antiqua
Praha, kto rá uviedla výber z pramei\ov prebohatého kro mei'ížskeho archívu, bola s výko nmi za hranič ných telies ( tiež s Musicou
antiqua Kôln) kvalitatívne po rovnat eľn á.
Ino u sympatickou polo ho u fes tivalu bolo
posilnenie koncertov s avantgardno u hudbou. Na ko ncerte sí1boru L'Itinéraire, ktorý
uviedol diela nieko ľkých "alchymistov ZVll·
ku", najviac zaujali Périodes Gérarda Griseyho ( 16 h ráčov a elektronika). Ide o hudbu
inšpirovanú spektrálnymi analýzami farby a
jej jemné valéry bo li príje mné, hladké, impresio nisticky nadl'ahčené . V priebehu vystúpenia ďalši eho zaujímavého franc(Jzskeho telesa 2e2m, zaznelo dielo v Paríži pôsobiaceho
V. Saudka. Oča kávanie bezozvyšku splnili i

The london Sinfonietta Voices. Tradičn í
návštevníci, ale aj jazmann i a rockeri celkom
zapln ili . pan ic::lsky sál pri vy~t(lpc n í ~C1boru
Steve Reich and Musicians. Nehierarch ic ká, rac io nálna hudba n a záver aplaudovaného klasika C1zke h9 a vp lyvného minimalizmu, vrátane známych Drumming a
Diffc rcnt Trains, uspokojila priaznivcov - a

e Rafael Friihbeck de Burgos sa od 1. augusta ujme funkcie šéfdirigenta Symfonického orchestra berlínskeho rozhlasu.
Súčasne naďalej zostáva generálnym riaditeľom Nemeckej opery v Berlíne.
e Medzinárodná skladatefsU tribúna
UNF..'JC(), ktora sa uskutočnila po 41-krát v
Parížl(9.·18. mája) posúdila celkovo67zvukových sní.rnkov. Najvyššie ohodnotenie v
hlavnej kategórii získala skladba .Natturvanar" pre mu7.ský zbor od fin!>keho skla·
dateľa Eero Hämeonolemiho, v kategórU
mladších autorov bol najúspdnejii
Thoma~ Adese skladbou . Living Toysa.
• Juhokorejský skladatef bang Yun sa
po iitvrťstoročí núteného pobytu v zahraničí vracia do vla.'lti. Od 8. do 11. septembra
bude v Suele prebiehať séria koncertov a
operných predstavení z jeho tvorby.
e Pamätnú sieň jana Kubelika otvorili
11. mája v pražskom Rudolfíne. Slivnostoý
akt sa uskutočnil za prítomnmltl Rafaela
Kubelíka a prezidenta CR Václava Havla.
ej ifi Srstka jeod27. mája t.r. novým riaditeľom Národného divadla v Prahe. jeho
nová
koncepcia
kopíruje
model
Národného divadla z čias prvej republiky a
naznačuje vznik budúcich nonprofltných
organizácií.
e Ceská fllhannónla odcestovala 1. Júna
na ~voj desiaty l.ájazd do Japonska. Po prvýkrát tu í•i':lnkovala pod taktovkou svojho
terajšieho šéfa Gerda Albrechta. Na zájazde
uviedla o. l. diela Antona Bruckncra (8. a
10. symfónia), ktoré sa počas zájazdu _predávali na CD v koncertných sálach. Cistý
zisk zo šestnástich koncertov sa predpokladal640 tisíc máriek.
• Skladateľ a dirigent Udo Zimmermann
pred{žU svoju zmluvu vo funkcii intendanta Lipskej opery do roku 2002.
• Vo vydavateľstve Laaber, Laaber, vyšla
kniha Stefana Kunze: Die Symfonie im 18.
Jahrhundert. Na tejto práci, ktorá vyšla v
minulom roku sa ako spolupracovník podiera Siegfried Mauser. KnUta sa zaoberá
hiMorlckým v)'Vojom od opernej sinfonie
po koncertn Íl sinfoniu.
• Svajčiar Pawlo Dlaboha je od júna 1994
šéfom Cameraty Kyjev. S týmto súborom
chce Dlaboha oživi{ ukrajinsko-švajčiarske
kultúrne styky.
e Dlhoročný šéfdirigent Saint Louis
Symphony Orchestra I.eonard Slatk.in, stane sa nástupcom Mstislava Rostropoviča vo
funkcii !iéfa National Symphony Orcht:stra
vo Washingtone. Slatkin naďalej 7.0!ltáva aj
v čele orchestra v Saint tou is.
• j aponský skladateľ Toru ľakcmltsu
zhkal za svoje dielo l'a:rltasma/ Caotos cenu
·Grawmtey~ AWitid for MusiC CompetitJon
Unverslty of LoulsvWe. Cena je dotovaná
vo výške 150 000 amerických dolárov.
• Tri prvé ceny v úhrunej hodnote 150
000 mariek v skladateľskej sMažl Carla
Orffa získaJi: llartmut Fladt za scénické
oratórium Salomo, Konig der Kônige,
Peter Micl1aet Hamel za dielo Shoalt a
Frcdrik Schwcnk za operu .P an l.n Oslo.
eJ 4. júna t. r. vo veku 70 rokov zomrel v
los Angeles svetoznámy skladatcf filmovej
hudby llenry Mancinl. Počas svojho 7.1vota
získal mno:f.stvo cien a vyznamenaní, o . l.
š tyrikrát Oscara, 20 Grammys, Zlatý Globus a lltyrikrár Emmys.
e Vo veku 68 rokov zomrel grécky skladateľ Monos lladjldakls, ktorý bol popri
Mlklsovl lhcodorakisovl vo svete najznámejším grť-ckym autorom.

Sir Charles Mackerras
Snímky: P. Neumann
vďak a

precíznosti inštrumen tálnych výkonov získala rešpekt aj ostatných.
Z recitálových a ostatných .Jahôdok" (o. i.
M. Mais ki, A. Baltsa, I. Patridge, G.
OhJsson, J . Suk, Z. Ružičková, I. Moravec
a i.) zmieií me sa aspoií o vystúpení vel'majs tra gitary Johna Williamsa. j e ho hra bo la
obdivuhodn á vo všetkých parametroch - diferen covanosťo u fare bnej artikul ácie, I'ahkosťou techniky, neo k áza l osťo u a súčasne vnútor ným napätím. Zahral transkripcie baro kových majstrov, naslád le diela paraguajského
virtuóza Agustina Barriosa Mangorého , efektnú Darwin ianu Štč p ána !~ aka i jedineč n)'
Ushc rov va lčík slávneho ikitu Koškina.
Pražská jar aj nacl'alej zostáva elitn ým čes1.-ým festivalo m. V posledných rokoc h sa jeho
dramaturgia zaujímavo rozrastá a popri publiko m žiadaných interpretačných š pi č k ách v
klasicisticko·ro manticko m repe rtoári, je viac
zastúpen á tá najstaršia i tá najnovšia hudba.
Festival s pestrujú popri o perných predstaveniach i občasné výlety do jazzovej oblasti
( tohto roku o. i. Emil Viklický), či koncertná dychová hudba. Pražská jar si udržiava po
všetkých stránkach vysokú med zin áro dnú
tlrove ň a vzh l'adom na poče tn)'c h sponzorov,
štátne záštity i početne teamy profesio nálnych spolupracovníkov má rok pred svojou
päťdesiatkou i ďalši u dobrú perspektívu.
JANVIČAR

eVo veku 82 rokov zomre119. jÍIIa t. r . vo
svojom dome v Staatsburgu v š táte New
York legendá rny český klavirista, dirigent
a skladatel" Rudolf Firkušn ý. Podfa slov rodinných prís luš níkov, príči nou s mrti bola
rakovina. Rudo lfFirkuš n ý bol jedný m z posledných žiakov t eo ša Jan áčk a. Do USA
emigroval v roku 1939 p o vojne sa do vlasti nevrátil na protes t proti komunistickému režimu. Firkuš ný udržiaval aktívne
ko ntakty so slovensko u generáciou Su choň-Moyzes. Na sklonku života sa koneč
ne mohol vrátiť do vlasti so všetkými poctaml. Pred dvoma rokmi stal sa čestným prezidentom festivalu Pražská jar a v roku
1991 vynikajúco n ahral s Gabrielou Beňač
kovou v newyorskom Manhattan Center intímnu vokálnu hudbu Antonína Dvofáka
(Písnč milostné, V národním tónu), Leoia
Janáčka (Moravská Udová poézie v písních)
a Bohus lava Martinu (Písničky na jednu
s tránku) . Nahrávku vydala RCA Victor.
Škoda, že plánovaná nahrávka Dvofákových Biblických piesní s oboma umelcami
sa neuskutočnila .
Podľa zahrani č n ej tlače : -mj-
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Majiteľ firmy MUSIC FORU M Dr . .Igo r Valentovič

50 'X. lacnejšie, ako v krajine výrobcu, ostatné

l é chý ry o úpadku OPUS-u, ešte lletlávlto pýcl1y 11ašej hudo b11ej kul/lÍry
Stl stávajú čoraz viac skutoč11ost'ou. Prot'ocl, kto rf ·v OPUS-e v/tl eli všetko z l é, môž u
ko11e_č11e dobre spávať. A tak, netl á sa 11ič
t·obil; začfnam e odz11ovu. Nie my, spoloč
nost; ale jedinci, kto rf 11ašli v sebe obtHvulwtllllí otl valm a vydal/ sa 11a ces /u/uulob" é/10 vytla vateľsl vtl, ktor·á ok1·em 111111/stej
vltll11y rýchle/io z bolulttllltia, skrýva v sebe ešte vel'a nezná mych z lož itých pmblémov. P 1·et1 netlávnom sme vofoyeri Reduty
sledovali amb/cie mlat.télw muz iko l6ga
Dr. Igora Vale11toviča, ako v tie/rom zákutí
ponúka 11tívštevnfko m ko11certov Slovellskej fillul1'm6nie /uulobllllly , k11ihy o lllldbe, gnw wf6nové fJiatlle, CD 11altrá tJky a i.
Dnes z o skromnejfirmičky MUSIC FORUM
lmetľpri vchode lletluty, skvie sa skutočn e

tituly a vyd av ateľstvá u nás dostanete za katalógovú cenu, ktorú vieme presne pri objednávke. Okrem EMB, ktoré malo kontakty i s inými
firmami sme de facto jediným dovozcom ;rdistribíllorom notovín na Slovensku. Po kia ľ ide
o CD, tam je situácia trochu ťažši a. Predstavy
za hrani č n ých partnerov o odberových objemoch náš trh ncnapír1a a tak sme v tejto oblasti
nútení obmedzovať náš repertoár na domáce
fi rmy, rc~ p. s polupracovať s vcľkod ovozcam i ,
ktorí však zasa ncdávaj(r dos ta toč n ý priestor
klasickej hudbe.
e Vydali ste aj prvé notové tituly. Aký je
váš zán1Ji!r vo vydavateľ skej činnosti , na
čo sa hlavne chcete zamerat'?
- Pravdu poved iac neviem, či je druha ča sť
vašej otázky bonmot, alebo ju myslíte naozaj.
Tak, č i onak, istým faktorom zostáva LO, že na

Vstup do predajne M USI C FORU M

reprezelltačllý prvý fJ1'ivátny obchod s
hudbou. A tak v tejto situácii, ketľ sa slíkt'OIIlllfci chopili illiCialfvy l/. IUIZIUIČU}IÍ
ZIIOIIIIVZkriesenie hudo bno-vydatm tel'sk ej
Čiiiii Os/1, aj 11ás vied/11 cesta za poz tw11fm,
z a koleg om Dr. Igor om Valemo vičo m.
e Pán Valen tovi č, z akých dôvodov ste
ako muzikológ "presedlali" do oblasti hudobného podnikania?
- Myslím, že sme istý m spôsobom všetci v oblasti hudobného podnikania, každý z našej ob·
cc zarába peniaze vcľ a ka ~vojmu vzťa hu k hudbe: jedni píšu o hudbe, či píšu hudbu, druhí ju
in tcrpretuj ír, ja ju zas predávam a vydávam a
možno sa vám tým zdá, že podnikám viac ako
ostatní. Slová obchod a podnikanie majír k sehc ve ľmi blízko. a prvý pohľad maj (r skuLOČ·
ne muzikológia a hudobniny, vlastne obchodova nie s nimi málo s po l oč n ého, ale ja sa domnievam, že obchodovať s notam i a vyd áv ať noty by
mal čl ovek , ktorý sa v nich dobre orientuje a
ktorý má k nim vzťah. emám osobne pocit
· akéhosi "prcsedlan ia", i ked', samozrejme, musím vyk o n ávať rad č inn ostí, ktoré nemajú s muzikológiou ni č spol očn é. Robím ich preto, lebo
s(r nevyhnutné pre ch od obchodu a vyd avateľ
stva. A ak sa pýtate na dôvody, musím poved ať,
že ich holo množstvo. Snád' najväčším stimulom bola tíržba dokáza ť, že nie j e nemožné
sp ravi ť v Bratislave dobré hudobni ny a postupne s n ácľ dobré vyd avateľs tvo. Napokon nic posled ným dôvodom bola snaha stáť na vlastných
nohách.
e Čo všetko vaša firma ponúka, aký rep ertoár možno vo vašom obch ode dostať?
· Music forum sa špecializuje na notoviny, litcratírru o hudbe tak z vážneho, ako i popul árneho žá nr u a ponír ka CD platne s nahrávkami z
oblasti vážnej hudby. V rámci hudobnín - nôt,
parti t(rr a kníh sa nám podarilo nadviazal' kontakty ~ najvýznam nejšími vydavat eľ tvami v
Európe i zámorí a podpbat' s nimi kontrakty o
dod:ívkach tovaru. Priamo v predaj ni máme základné tituly z C. F. Peters Musi kverlag
Fra nkfurt, s Universal Edi tion Wien, Editio
Uud a pes ť,
Biircnreitcr
Editio
Musica
Supraphon, Music Sales a ďa lšíc h . a objednávku sme schopní ~proMrcd kovať do 34 týždňov všetky aktuálne katalógové Lilllly akéhoko ľvek vydava teľstva na ~vete. Bud' pria mo,
alebo cez llofmcistcr Figaro Verlag Wien, ktorý je naším veľkoobch o dn ý m partnerom. N ie
nezaujímavým je fakt, že v prípade Peters
Ed it ion, lJ E Wien a EM il ponúkame nory o 20-

Sl ove n~ku neexistu je hudobné vydava tc ľM vo.
SHF a Hudobné mírzeum nemožno považova ť
za štandardné vydav ate ľs t vá. To, že je situácia
taká aká je, považujem nie za jalovo sť, ale za polokriminál ny č in . Myslím, že k l. marcu 1994
zrušila a. s. OPUS svoju vydavateľs k (r či nn os ť.
Oficiálne. Oznámila LO dokonca i árodncj
agentúre ISB . Takže ak prídete ku mne do obchodu a budete o tri mesiace chc i e ť kír pi l' napr. Mazasove husľové etudy pre svo jho vnuka,
ponírkn em vám ich za 220 Sk - z dovozu!
Predpokladám, že to bude o n i e k oľko mesiacov podobne so všetkými titulmi. Samozrejme,
vinným za cenu budem ja. cvicm, či si to hudobná obec neuvedomuje, alebo s tupe ň letargie a verejného nezáujmu dosiahol svoj vrchol,
no kapacity cenovo dostupných notovín sír
priamo (rmerné zostatkovým kapacitám skladov vyd ava t e ľstva OPUS ( bývalého). Súkromný vyda vat eľ, akým som ja, nemôže túto situáciu nijako ov pl yvni ť. Mojím pôvod ným zámerom bolo vydáva!' iba prcdnesovú litcrat(rr u
pre ZU a konzervatóriá s čí m sme už aj zača li 
vydali sme sonáty pre zobcovú flautu a b3sso
continuo Benedetta Marcella, Francesca
Manciniho a Christophera Pepuscha a sonáty
pre dvoje huslí Georga Phillippa Telemanna- a
súst red it' sa na praktické urtcxtové vydania slovensk)rch prameň ov - rozpracované sú fagotové sonáty O. Georga Spee ra, jeho generál basová škola, AnLológia slovenskej organovej hudby, Tanec bratislavských s k l ad ate ľov pre klavír, Spccrove tance z Hudobného tureckého
Eulcnspiegela pre dvoje huslí a basso continuo. Ako však ukazuje situácia, budeme sa zrejme m usi eť sústred i ť i na základnú pedagogickú
literatúru. Ak LO bude, samozrejme, možné z fi.
nan čn é h o hľad iska. V ceste Lomu stoja dnešné
ceny tlačiarní a napokon nielen tl ač i a rní, ale
celá vyda vateľs k á réžia a stav obchodného
prostred ia. Vydal' v sú čas nost i čo len jeden ritu l je fin a n čn e nákladné, i ke ď sa vá m to podarí, ni č Sie nevyhrali. ccxistujc obchodná sieť
na hudobniny. Knižné obchody vám tovar nezoberú , OPUS obchoduje výl uč n e s vlastnými
hudobnin ami i ro už len v zostatku predajní zo
svojej jed in eč n ej monopolnej sieti a tak ste odkáz.1ní na osobnú kore pondenciu so 160 ZUŠ·
kam i, z ktorých sa vám ozve d esať a objedn á si
po jednom kuse z vašich krvopotne vyda ných
nôt. Miestn eho distribúrota plnia d'alcj kopírovacie stroje. Ak hy vá m niekto ponúkol ako
sp:ísonosnír myšli enku vývoz, treba mu oznámi ť, že šancu máte jedi ne s neznámymi titu lmi

a aj to len v obmedzenom množstve. Zapad ný
trh s hudobn i nami je LOtižto preplnený takisto,
ako so všetkým iným. Le n NemccJ.: ý vydavate ľský zvilz registruje viac ako sto vyd avat eľ
stiev s ni eko ľko miliónovým roč n ý m obratom!
Už len z týchto k us)rch informácií vám musí
byť jasné, že dat' sa na Slovensku na cestu vydavateľst va nic je napríklad možné bez i ných aktivít. V našom prípade bez maloobchodného
p redaja importovaných nôt, kníh a CD. V praxi
to vyzerá tak, že čo sa nám podarí získal' na predaji importu investu jeme do vydavateľstva.
Tak sa ale nedá fu ngovať do n ekoneč na a nedá
sa vyd a ť roč n e viac ako 5-8 tillllov. V niektorých titu loch sme požiadali o podporu fond
Pro Slovakia, vlastne o pôži čku. Ak neuspejemc tu, budeme hl'adať iného sponzora.
Alarmujúcim však je, že si tento problém nezobral nikto za svoj - ani Slovenská hudobná (rnia,
ani Slovenský hudobný fond, ani Slovenská hudobná rada, Ministerstvo školstva, k uluíry SR,
jednoducho nikto. A veď aj n ačo? Vcd' na ZU
máme na hudobných odboroch na Slovensku
len 40 000 detí. Koho to má zau j ím ať, že o rok
nebud ti m ať z čo ho hrať.
• Aké sú vaše d oterajšie skúsenosti z
obchodnej činnosti. Máte dostatok zák azn ík ov a čo sa kupuje najviac?
· Slove nský trh je v oblasti hudobnín podvýživcný. To by malo obchod níka na prvý pohľad teš iť . I baže podvýživcný je i zákazník,
vlastne jeho so l ve ntn os ť. Sk uto č n e nic je pre
nás problémom d oviezť aký k oľve k ti tul, no ceny, i po mi moriadnych cenách ~(r stále pre našu ob lasť nezvyklé. Jed nod ucho stereotyp pretrvávaj(lci z minulosti - nmy sú lacné- priam
. za babku" · funguje ďalej . Casy, ked' cena nemala n i č s po l oč n é s výrobnými nákladmi, nehovoriac už o duchovnej hodnote šarapa tia v
našich hl avách stále. Takže zákazníci sú rôzni jedni chcú ~ tá l e noty za l O korún, druhí, ktorí
vedia čo stoja nory v za hr a n i čí sú chápavejší.
Ncocc nitcľ n c medvedi u službu spôsobila na
našom trhu Pcrets Edit ion Leip zig, vydavateľ
stvo NDR, ktoré zásobova lo naše obchody v
minulom reži me tak mer zadarmo. Pravdou
však je, že C. F. Peters je už stovk u rokov jedným z najdrahších a najcxkl uzívncjších vydava teľstiev v západnom ~ve te. Vysvetl'ujtc LO
každému zákazníkovi, alebo ked' je dobrý deň ,
tak ka7.dému druhému ... Na druh(r čast' ot:ízky
môžem povedať v skratke. Ziíkazníkov nic je
nikdy dost' a čo s týka zá ujmu o ~o rtiment je
pomerne vyrovnaný. Jedni prídu kvôli notám,
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iní kn ihám a cfalší CD. Objektívne zaostávaj(r
knihy. Jazyková bariéra je evidentná a zahraniční zákazníci tvoria d osť vysoké percento
klientely.
• Ako v idno , máte už prvé skúsen osti.
Prezraďte nám -poch opiteľne, ak môžete
- ak é probl émy a prek ážky stoja v ceste
mladému podnikateľovi s hudbou?
· Myslím, že odpoveď na túto otázku je sčas ti
rozptýlená v predošlých r iadkoch. Ak však
mám roz m ýšľať špeciál ne o problémoch, vlastne lepšie poved:iné prekážkach, LO je lepší výraz, najviac ma trápi poci t nezúčastne n osti ľu
dí, ktorých by mala problematika vydávania
hudobnín za u jí m ať. Vraciam sa k oblasti, o ktOrej sme už hovorili. Je jasné, že problém vydavateľské h o vákua nevyrieši ni kto sám - ani moje akt ivity, ani aktivity Slove nského hudobného fondu, ani záslužná činnosť SNM l l udobného múzea, ktoré pripravilo rad pozoruhodných urtextových titulov. Pýtam sa, kto
nahradí vydavate ľstvo, ktoré malo vo svojom
katalógu vyše 800 titu lov? Ako je možné, že sa v
ňo m zlikvidovalo oddelenie hudobnín a kníh o
hudbe, resp., že sa celý podnik modifikoval na
taký subjekt, v ktorom sa viac nedá u pl atn i ť
štátny, č i kultúrny záujem. ezaujíma to nikoho? iekLO môže a rgu m e ntovať tý m, že bolo
straLOvé. Ale prečo bolo stratové. Viete, nechápe m jedno · n ačo je tlmorn{l snaha skuto čn e
mnohých fundovaných muzikológov, hostorikov, s kl a da teľov, pedagógov, keď i m nemá kto
fi nal izovať produkt, nemá ho kto vydať, kto
p redať. Vcd' potom sa celé snaženie mení na
nezmyselný kvietizmus. Kedy pochopia hudobné fondy, výbory, nadácie, únie a neviem
čo ešte všetko hudobné, že ak nebudú participovať na vydava teľských aktivitách, nepodporia vydávanie a nevezmú vec i za svoju, zostane
ich č i n n osť zhmotnená iba vo vý roč nýc h správach.
Ja držím palce všetkým festivalom, súťaž i am
a prchliadkam hudobného umenia, do ktorých
plynie nemalé množstvo financií, ale keď nemám šancu po n ú k n uť za hrani č n é m u zákazníkovi tak mer ni č z našej starej, č i novej hudby
(keď sa ni ečo i nájde, ed i čn á J.;valita je často
krát nulová), tak nás (i vás mi lí kolegovia) zvidi t e ľn ím v Európe jednou ranou - a dlhodobo.
Takže, čo mi stojí v ceste? Krátkozrakí ľudia a
xerOll.'y.
Pripravil MARIÁN JURÍK
Snímky au tor

H UDOBNÝ ŽIVOT · dvojtýždenník. Vychádza vo Vydavateľstve OBZOR, š. p ., Špilál ska 35, 815 85 Bratisl ava, šéfredaktor PaedDr. Marián jurík. Redakcia: Lýdia Dohnalová, Martina
H anzel ová, technický redaktor: Stanisl av Zemánck. Adresa r edakcie: Špitál ska 35, 815 85 Bratisl ava, tel . 36 83 06, 36 12 51-5, f ax: 36 83 06. Tlačia: Nitrianske tlačiarne, š. p., 949 Ol Nitra.
Rozširuje J>oštová novi n ová sl u žba. Ústredná expedícia dovoz tlače, Martanovičova 25, 813 81 Bratisl ava. Objednávky na p r edplatné prijíma r edakci a časopisu a odbytové oddelenie
Vydava teľstva OBZOR. Neobjednané rukopi sy sa nevr acaj ú. Podávanie novinových zásiel ok povolené RJ>J> BA - Pošta BA 12, dňa 23. 9. 1993, j . č. 102/ 93. Jndexné čís lo: 492 15.

