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POVSTANIE

V týchto dňoch naša vlast' dôstojne
oslávila 50. výročie Slovenského ntírod·
ného povs tat~ia. Oslavy ukázali, že nejde o lokált1u z áležitost; ako s a ná m to v
mit~ulosti usilovali nahovoril' naši nlek·
tori zahraničn( "priatelia '~ ale o uda·
lost' vefkého lt~lernctcionálneho dosahu.
Účast' apoz ornost' Ztthraničia k SNP pot vrdili aj rastúci význam nášho slobodnélw demokratického štátu. Úsilie mnohých štátnych, verejný ch čtnitefov, ale
aj šklrokej verejnosti, sme rovalo predovšetký m k nastaveniu objekt fv neho
pohľadu nc1 Povstanie. -Dôsledky dlhoročnejjednostra tme} glorifikácie podielu jednej strat~y a najmä zdôrazňo vanie
z ásluh jej vybrat~ých či " vyvolených "
j ednotlivcov, budem e ešte dlho pocit'ova ť. Uplynie ešte veľmi veľa ČLISII, pokiaľ
de mokratick { a t~ezávisl( historikov/a
p ovedia o Slovenskom národnom povsttm f úplnú pravdu.
Slovenské národné povstatlle, i tlU·
priek rozdielnym názorom úzkej skupiny fud f, je však nezvrtttPiý m historický m
faktom, p rostred"{ctvom k torého t~áš
tlá rod dal svetujasPie tm}avo, ž e odmieta fašizmus, d iktátorstvo a otroctvo. Po
celých pät'desiat rokov bolo Povstanie
vel'kou témou. Pre politikov (i pseudop olitikov), histo rikov (i pseudohistorikov), umelcov (i p seudoumelco v). Témou bolo, j e a zrejme bude ti} 11 budlícnosti.
Slovenské Pl árodt~é po11stanle bolo veľ
kou témou aj pre hudobných skladateľoll a vôbec pre celú našu lmdobrlfcku
obec. A lak p o r pkoclr veľkej exploc1tácie
tejto témy, nastal útlm a dt~es Stl usilujeme z traumy tejto témy vytriezviet' a p oz riet' sa na ňu slobodnejšími, skiÍSet~ejší
mi a o mnohéj ctktá obohatet1ý m l oča mi.
Co teda s početrwu tllorivou aktivitou
našich s kladatel'ov " " tú to tému, kedysi
tak prej ero11anou, no dnes p okoj11e o~
počfvajúcou 11 arch fvoclr?j e to správ t~e?
Nieje to opät'jednostrannosť a schiz ofrenický mantineliz mus, že nad dotera}·
šor~ tvorbou, dotý kajúcou sa p mvdaže
nielen Povstania, tak tajomne, 11edom e
alebo ľahostajtle mlčíme? Veď vari niet
mr~ziko16ga, kritika, t1ehovoric1c o skla·
date foch, ktorý by na ttíto tém11 t1ebol
dačo napfsa L Má me sa za to lwt~blt'?
Bola to naša vlt~a, ž e pohľtld tla SNP bol
ná m 11štepovar1ý jednostranne? Samoz rejme, musfm e sríhlasit' s názorom, že
bolo veľa umelcov a vedcov, kto rf sa s
ideológio u minr~los tl " viezlť~ že cez tak éto tituly sa ľt1hšie šliapala cestička k
spoločenském11 postaverliu, k tit11lom,
pet~iazom, s krátka k11 kariére. Tet~to postr~p sa však, my sUm, ľahko dá idet~tift·
ko11at: Prečo 11šak majú t·r piet' auto ri,
ktorí svoj umelecký imid ž lactlo tlepredávali, ktorí tvorili rovnako lwdt~otné
diela na rôzne témy , teda aj Povstcmltt.
Aj minulé desat'ročla a stáročia p oznajú 11eľké p olitické a hospodá rske rellolu čné premeny . Mnohé politick é osobnosti, ktoré ich inšp~rovali, zväčša zapadli do historický ch ttrch fvov. Hodnotné umenie však ž ije. A tak by to malo byť
aj s nc1Š011 hudo bnou tvorbo11. Mala by
žit; pokiaľje hodno tná, pokiaľ má koho
oslovil: Tohtoročn é oslavy SNP budú
zrejme podnetom pre hlbšie s kú manie
všetký ch s úvislosti, ktoré stl okolo SNP
vyt·vorili. Ver ím, že na rad pride tt} ltito
tvorba, keď sa vyliečime z dr tmmturg ickej j ednostrtmnosti, ľahostaj11osti ti
egoiz mu. Veď predsa nemôže byt' dotleko t~ečna kaž dý počin tohto národa
schiz mou nášho bezbrehého mysle nia,
či več11ou kliatbou nad slovenský m národom, ktorý v skutočnosti za 11ič nemôže, pretože po celé stáročia bol hra·
cou loptičkou medzi vojenský mi mocnost'ami a predmetom lakotnej túž by
pre mocibaž ný clr politických vodcov.
MARIÁN] URIK

KULTÚRNE LETO · to je množstvo umeleckých podujatí. Mestom, na jeho nádvoriach, v p a rkoch a štýlových p riestra n stvách znie hudba n ajrozm a nitejš ieho druhu a štýlu. Na Šafárikovom n á mestí v Bra tislave, kto r é m u d ominuje m a r čik a tichá o á za fontá n y a Bartfayovej Marín y, zne la hudba asi n a posledy . O krá tky čas sa tu b ágre zahryznú do zem e a
o p á r r okov tu bude ďalši a b a nka ... Na miesto príjemných tónov hudby , k torá pozitívne kontrapunktoval a s uponáhľa·
nom človečenstvom , p r i jeho chvíľkovom pozastaven í sa, bude tu zn ieť cvengo t dol árikov, mariek a mož no aj slove n ských koruniek...
Sn ímka: M. Jur ík

19. medzinárodný gitarový festival
JOHANNA KASPARA MERTZA
MARTA FÓLDEŠOVÁ
Už druhý rok sa pod týmto názvom koná v Bratislave tradičné letné hudobné podujatie, ktoré v rámci Kultúrneho leta už pred dvoma desaťročiami bolo známe
ako Dni gitarovej hudby. Za celé predoilé obdobie svojej existencie prdiel tento
festival rôznymi peripetiami vývoja. Dnes už len nostalgickou spomienkou zostá·
vajú jeho začiatky v neopakovate[nom prostredí Barokového nádvoria UK. Do
análov jeho dejín sa zapísali svojou osobnou účasťou a umením také osobnosti,
ako L Brouwer, J . cardoso, C. Cotsiolls, čiM. Zelenka, W. Lendle, ak siien námat·
kovo spomeniem na niektorých z radu hostí, ktorí podstatnou mierou prlspeU k
popularite gitary ako koncertného nástroja u nás na Slovensku. Za celý ten čas
však v pozadí festivalu stála osobnosť, ktorej úsluha na jeho e.xisténcU je viac ako
jednoznačná - gitarista, umelec, propagátor i organizátor a neúnavný optimista
Jozef Zsapka. Nedá mi však nespomenúť ani MKS v Bratislave, ktoré už 19 rokov
drží nad festivalom ochrannú ruku finančne a v posledných rokoch najmä organi·
začne, pretože tak ako väBina iných kultúrnych aktivít, ani medzinárodný gitarový festival sa už nezaobíde bez finančnej podpory sponzorov. Tento rok nimi boli
Casinos Slovakia, DCľ, spol. s r. o., Embajada de Espana a British Council.
Organizátori festivalu a k nemu pridruženého seminára gitarovej hry už tradične
prisúdili začiatok júla, konkrétne 7 .·13. Miesto konania bola koncertná sieň
Klarisky. ZáuJem o koncerty bol viBí než kapacita Klarisiek. Pred začiatkom kon·
certov sa pred Klariskami zgrupoval dav záujemcov, najmä príslušníkov mládeie,
ktorí sa do siene dostali často len po zvládnutí rôznych zmätkov, vyvolávaných i
uvádzačmi · "dôslednými strážcami koncertnej svätyne". Bol koncert, na ktorý
sme sa nedostali ani my - píiuci recenzenti, ale o tom na inom mieste... Ak Je problé mom vefký záujem a nedostatočná kapacita Klarisiek, je to ten lepší prípad, treba pouvažovatonad iným "miestom činu ". Ak zmätky vyvolával [udský faktor, ná·
prava je moiná tiež. Návod snád' netreba našepkať.
le vrá ťme sa k jednotlivým koncerto m. Spolu ich bolo 7, obsade nie
vskutku medzinárodné, čo mu zodpovedala i úroveň ohl ásenej dramaturgie, ale aj
úroveň umelecká a i nterpre tačná . 7. 7. sa
ako prvý hosť p redstavil Walte r
Wiirdinger z Rakúsk a. Na svoj recitál zaradil Bachovu Suitu e mol, BWV 996,
Son átu, op. 31 č. 5 rakúskeho skladatel'a
}. N. Davida, pôvod ne organistu a vel'ké·
ho c titel'a hudobného baroka ( mimochodom i Sonáta, ktorá zne la, je pôvodne písaná pre lutnu), slávnu Rossinianu, op.

A

123 č. 5 M. Giulianiho, Variácie M.
Caste lnuova-Te descu a tri skladby R.
Dye n sa, Sandad e Nr. 1·3. W. Wi.irdi nger
je umelec vysokých profesionálnych kvalít. Jeho hra je čistá a pri ezrač n á a štýlovo
mnohotvárna. Ako väčš ina festivalov u nás,
ani gitarový sa neobišiel bez zmien. A tak
· sme
namiesto
avizovaného
G.
Reichenbacha 8. 7. počuli iných hostí z
Nem ecka · Duo Son a r e. Prvú časť ich
koncertu tvorili diela z obdobia klasiciz·
mu. V úprave Carull iho za7m· lo' ich p nd :~
ní Mo za rtovo Andante a Rondo a Tém a

s variáciami a od N. Costeho to bolo
Grand duo pre 2 gitary. Táto časť kon·
cen u zaujala viac in terp re t ač n e ako muzikou, ktorá p ôsobila zvukovo i tematicky
tak trochu fádne a jednotvárne.
Príťa žlivej š ia bola druhá polovica koncertu, pozostávajúca z originálnych gitarových kompozícií P. Petita · Toccata,
Ta rante Ua, zo suity Mad rin al ea F:
More nu · Torróbu a zo štyroch rockovojazzových impresií F. Zappu.) . Wagner a
Th. Offer mann, č l e n ov ia dua Sonare sú
technicky zdatní inte rpreti, a ako to bolo
zrejmné najmä v druhej časti ich koncertu,
disponujú širokou ~ ká lou fa rebné ho cíte·
nia a dynamických odtiei'íov a v ne poslednom rade dokonalou a vycibrenou súhrou.
nglický ume lec David Parsons
predstavil na svojom konce rte nielen romantickú gitaru, ale aj barokovú lu tnu. Na nej odznela v jeho podan í
Passacaglia E. Re ussn era i Su ita. in A
major S. We issa, na gitare to boli slvladby
F. Tarregu, M. d e FaUu, M. Lobota, E.
Pujola. je ho koncert bol nie len príjemným, ale aj dramaturgicky zauj ímavým
spestre ním fes tivalu a hodnotnou ukážkou
živej a sugestívnej koncertnej atmosfé ry.
Do Bratislavy na to h to ro č n ý festival zavítal
aj jede n z nestorov s účas né h o gitarového
ume nia, 76-ročný uruguajský umelec, skladatel' a pedagóg Ab el Ca rlevaro, osobn osť svetového me na. I napriek jeho veku
sme s uznaním kvitovali nielen svi ežosť
tvorivé ho ducha, ale aj silu je ho tvorivej
osobnosti, svojráznu ind ividuálnu techniku a spôsob hry, dokonalé ovládanie, ba až
zži tie sa so svojím nástrojom, čo mu umoži'íuje vy tvárať p ri interpretácii ojedinelý
zvu kový obraz, c harakterom meditatívny
( Po k r ačova ni e na str. 2)
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Žeby Peter Mikuláš poučoval p. Hajjóssyovú? Kdeže, obaja umelci boH tak vášnivo pohrúžení do svojho pedagogického procesu, že nevnímali ani obje ktív fo toap ará tu.

echcem
banálny, ale naozaj ten
N
neuveritel'ne letí. Pred šiestimi rokmi
sme na stránkach nášho
uverejnili
byť

čas

časopi su

reportáž Nikto neprehral... z pera nášho bý·
valého kolegu juraja Dóšu z prvých medziná·
rodných interpretačn ých kurzov v Pi ešťa·
noch. Pamätám sa, keď Marián Lapšanský na
predsedníctve bývalého Zväzu vysvetl'oval
svoju koncepciu kurzov, i na to, kol'ko bolo
skepsy a nedôvery. A preto ono konšt:ttova·
nie, že čas beží a kto nejde s ním, zaostáva v
myslení i v duchovnom obcovaní s umelec·
kými trendami, vývojom doby a času , nic je
vonkoncom banálne, ale je na mieste. Nové
aktivity sa zväčša rodia z prekonávania preká·
Žok a pozitívneho riešenia ťažkostí.
V nedávnych letných horúcich dňoch žili
Pidťany opäť hudobným ruchom a v poradí
už VJ. m ed zinárodn é interpretačné
kurzy prilákali sem rekordný počet záujem·
cov ·vyše 180 - takmer z celého sveta. A tak
Piešťany už nic sú svetoznámym miestom
len pre reumatikov, ale aj pre hudobníkov,
pre mladú umeleckú generáciu, ktorá aj
prázdninové vákuum chce využiť na oboha·

Atilla Pásztor z Austrálie, po úspešnom
vystúpení na Stredoeurópskom festivale v Žiline, aj na záverečnom koncerte v
Piešťanoch presvedčil, že je mimoriadnym talentom.

19. medzinárodný gitarový festival
JOHANNA KASPARA MERTZA
(Dokončenie zo str. l )
až introvertný, pri ktorých hudobn é myšlienky akoby naznač il len jedným ťa hom a v
ktorých na prvom mieste stojí dojem · impresia. Popri skladbách Torrobových a
M: Castelnuova-Tedescu s me od majstra
počuli i jeh o kompozície: 5 etud venovaný H. Villa -Lobosovi a Konéertant·
n ú fantáziu pre gitaru, sláčiky a bicie,
kde mu bol partnerom komorný orchester
Tessarini-Radlo Brno, pod vede ním
umeleckého vedúceho a dirigenta Mirka
Krebsa. Tento orchester sa na koncerte
predstavil i sympatickým prevedením
Brittenovej Simple Symphony. Ho sťo·
vanie A. Carlevara bolo významné i tým, že
nám odkrylo ďalši e zvukové a technické
dimenzie gitary a gitarového umenia, odlišné od nášho euró pskeho poňatia, pritom výrazné a osobité.
iaty koncertný večer mal patriť flamenku. Miesto R. Riqueniho na koncertné pódium vystúpilo duo Zsapkovcov: Jozef Zsapka • gitara, Dagmar
Zsap ková - flau ta. Žia!', na koncerte som
nebola, hoci moja snaha bola evidentná.
Zbytočne som vysveú'ovala, že vstupenkuvoľný vstup pre novinárov, nemám pri sebe, že som ju nedopatrením nevzala so sebou, ale som tu predsa každý de ň , však si
ma môžu pamätať a pod.... ; ro môže tvrdiť
každý"· bola odpoveď neúprosných a svoje povinnosti sl dô kladne plniac ich uvádzačov. Nebol papier, nebolo oprávnenie
vstúpiť do koncertnej siene. Chýbali však
aj ľudské dimenzie · trochu pochopenia a
vdkorysosti. A tak zostali v te n večer
Klarisky pre mňa tabu. Darmo, u nás na

P

Slovensku je kus papie ra d te stále viac ako
čl ovek.

vaja mladí umelci, Grék Jorgos
Panetsos a švajčiar Leon Koudelak predviedli svoj tale nt v Klariskách
12. 7. ]. Panetsos zostavil svoj p olrecitál zo
skladieb Q. Santarsolu • Preludio II, F.
Sora: Fantásia, op. 30 a zo Suity, op. l
C. Domenlconlho. L. Koudelák hral výlu č n e diela J. Rodriga: Zarabanda Lejana, Tres Piecas Espanolas, Invocation y Danza a Sonata Tiocosa. Kým
]. Panetsos zaujal svojím intelektuálnym
prístupo m k hraným skladbám, L.
Koudelák svojou prirodzenou muzikalitou, výbornou technikou, príjemným zjavom a atmosférou, ktorú vyča ril svojou
hrou.
áverečný ko ncert festivalu patril
Maďarovi Józsefovi Eótvosovi, vynikajúcemu umelcovi a skladateľovi , ktorý
i v Bratislave zanechal výborný dojem. Svoj
zmysel pre štýl, pre rozlišovanie charakteru skladieb, svoj vycibrený vkus prezentoval nielen vo výbe re skladieb z Bartókovho cyklu Pre deti vo vlastnej úprave pre gitaru, ale aj vo výbe re z Golderbergerových variácii J. S. Bacha,
ktoré si upravil o päť sám. Okrem týchto
skladieb zazneli ne menej zaujímavé variácie na poľskú ľudoVú pieseň Willova,
autor: J . Eótvos i 6 pohľadníc F. Farkasa. Koncert maďarské ho umelca bol
jedným z najhodno tnejších a najo riginálnejších po každej stránke. Bol dôstojným
záverom tohto ročné h o festivalu.
MARTAFÔLDEšOVÁ

D

Z

covanie svojho duševného a umeleckého
ho rizontu.
V minulých rokoch mal som m ožn osť nie
raz nahliadnu ť priamo do pracovného procesu kurzu, do tried jednotlivých osobností,
ktorí v tvorivom a pri a te ľsko m dialógu vytvárali neopakovatel'né chvíle odkrývania tajomstiev notového zápisu i osobnostného
prístupu k umeleckej interpre tácii. Záujem
mladých !'mlí o pieš ťan s ké kurzy bol pocl1o·
pitel'ný, keď na pedagogickej listine figurovali také mená ako Eugen lndjic, Lazar
Berman, Eduard G rač, Daniel Šafran, Vladislav Brunner a z domácich Magdaléna
Hajjóssyová, Peter Mikllláš, Mar ián Lapšanský, jozef Podhoranský, Ferdinand Kl inda a
i. Mladí umelci mali mo ž nosť čerpať poznanie naozaj od erudovaných a skúsených
ume lcov. Aj keď kurzy sprevádzajú i ko ncertné podujatia (Piešéany, Tre nč iansk e
Teplice, Trnava, Bratislava) ich doménou je
pracovná atmosféra. S(t tvorivou di elňo u
osobností, individualít, sú medzinárodne
osve dče nou metódou prehlbovania a rozširovania vedo mostí a názorových rovín, kedy

il
S nostalgiou s pomínam na ča s sp oloč n ých
štúdií s
Marto u Geeringovou, Jánom Skladaným, Alojzom Nemcom a mnohými
ďa lš ími s po loč n ý mi

absolventmi
Vysokej školy múzických ume ní. Bolo
to ro k po vzniku tejto novozaložene j vysokej ško ly na
Slovensku, kto rú vtedy navštevovali viacerí, i vekovo starší fre kventanti, v snahe získať tu najvyššiu umeleckú kvalifikáciu.
Odvtedy pretieklo pre väčšinu z nás veľa rokov plodnej i záslužnej umeleckej
práce, práve tak, ako i jubilujúce mu
Alojzovi Nemcovi.
Rod ák z Nových Zámkov (1924) zača l
svoju umeleckú karié ru p o absolvovaní
Ko nzervatória v Bratislave v odbore hre
na husliac h u prof. Gabriela Paulinyho.
Svoje vedomosti si ďal ej doplnil dvojroč
ným štúdiom na viede nskej akadé mii u
svetoznáme ho huslistu Wolfganga Schne iderhana a v r. 1950 sa zapísal na VŠMU,

Eugen Indjic sa vždy teší
ujmu mladych ľudí.

veľkému

zá-

štúdium u x-pedagóga nemôže byť dogmou,
ale musí byť ko nfrontované s inými, trebárs
i absolútne odlišným i koncepciami. Len z
d ialógov koncepcií, konfro ntácií skúseností
a tale nto m podloženým i názormi, môže
dnes vzísť umelecká osob nosť, ktorá z poznania viacerých stránok možností umeleckej interpretácie, môže si n ájsť vlastnú cestu, ak chce byť oso bnosťo u , ind ividualitou v
pravom slova zmysle. Myslím, že v tomto
smere si pi ešťa nské medzinárodné interpretač n é kurzy našli svoje pevné miesto v prebohatej sústave podobných európskych _ak·
ti vít.
Text a snímky MARIAN J URIK

Al

emc

kde študoval · v triede prof. Tibora
Gašparka. Absolvoval ju v roku 1954, no
ešte počas š túd ií sa stal čle nom Bratislavského (neskôr Slovenského) kvarteta, s ktorým počas d l horoč n ého pôsobenia absolvoval množstvo úspešných koncertov po celom svete. j eho zásluhy p ráve
aj ako č l e n a tohto st.boru e urópskeho významu ocenili aj Cenou mesta Bratislavy,
predovšetkým · za úsp ešnú p ropagáciu a
int(:rpretáciu slove nskej komornej tvorby.
Popri účinkova n í v Slovenskom kvartete
pôsobil Alojz emec aj ako d lh oročný zástupca ko ncertného majstra v Slovenskej
filharmó nii. Zá roveň sa venoval pedagogickej č inn osti , ako u či te l' na základnej
umeleckej škole a VSMU.
Alojz Nemec vystupoval aj sólisticky, no
za najzávažnejšiu o bl asť v jeho umeleckej
kariére možno právom považovať jeho
pôsobenie v Slovenskom kvartete, ktoré
!>a zapísalo svojou vysokou in te rpreta čn ou
ú rovňo u a mnohými premiérami svetovej
a slovenskej kvartetovej tvorby do histórie
slove nské ho interp re tač n éh o umenia v
povojnovom období.
JÁN ALBRECHT

2,6 milióna korún pre Košice
Európska komisia vyčlenila v rámci svojho programu KALEIDOSCOPE viac ako 2,6
millóoa korún oa podporu slovenskej kultúry. Cieľom tohoto programu je zapojiť sloven.ské kultúrne aktivity do širšieho európskeho kontextu. Program Kaleidoscop je ui.
druhý tok otvorený pre kultúrne projekty a akcie zo Slovenskej republiky, ktoré sú orgiu:lizované v spolu práci 5 partnermi najmenej troch členských štátov Európskej \mie.
V tomto roku na základe rozhodnutia Európskej komisie dostane dotáciu z
Európskej únie projekt STÁTNE DIVADLO KOŠICE vo výške 2 66o 000 korún. Cieľom
projdrtu je rdtaurovať budovu košického divadla, ktorá sa zaraďuje medzi chráne né
historické objekty.
•
Ďalšie informácie o programe Kaieidoscope a podávanie prihlášok na rok 1995 možno dostať na adrese: Delegácia Európskej komisie, Tiačové a informačné oddelenie,
Pod hradbami 17, I6o OO Praha 6.
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JOSE CARRERAS:

SPIEVANIE SDUŠOU
Medzi vystúpeniami
it ;(ýli sa ten, kto si myslí, že obtúbe.L J'.l~ný operný spevák má veta votnéčasu. Prípravy na cestu, nahrávky,
spoločenské prijatia a podobné záležitosti zaberajú tol'ko času, že sotva zostane
niečo na hobby. jedna z mnohých pek-

ho

sprevádzali na každom kroku, niekedy
ich milujem tak ako hudbu. čo čítam záv isí oďmojej nálady, to je l ogické. Medzi
klasickou literatúrou a /Jaro/dom Robbinsom leží široképole a tuším ani nejestv_uje žáner, ktorý by ma nezauj{rnal.
Tažko by som vedel vymenovať absolú tnych favoritov, al e dvaja španieli patria
zaiste k mojim najobtúbenejšírn autorom. je to Antonio Machado a Pedro
Salinas, ktot·ého lyriku som bližšie spoznal až v poslednom čase. jeho básnický
cyklus "La voz a ti debida " ma tak nadchol, že som sa mzhodol nahrať to.
Hudbu k nemu napíše španielsky skladatel' Antoni Pat·era. Predsa však mám jednu osobtme obl'úbenú knihu. j e to vlastne l en knižôčka, čítal som ju nespočetne
krát: "Záhradnfk" od Rabindranatha
Thakura. Hoci autor už dávno vyšiel z
módy, mne však· vel'rni často pomohol
svojou l'ú.bosmou a životnou lyrikou.
j edno obdobie som knižôčku stál e nosil
so sebou. Keď som bol deprimovaný, alebo nešťastný sám zo seba, alebo nebolo
niečo v poriadku, nové sily som čerpal u
Thakura. Ukazuje nám totiž, ako sa márne pozerať na život, páči sa mi poetič
nosť jeho jazyka, aj keď ho mnohí l'udia
označujú za prflíšpatetický. Čítanie týchto básní mi vždy dodalo sílu a tento
zväzoček bol pre mňa niečo ak o biblia.
H oci mám - aj mimo mdiny - vel'a priatel'ov, s ktorými sa môžem porozprávať
ked"p otrebujem p sychickú p odporu; 'ťdto
knižka bota zvyčajne mojím prvým úto-

ných stránok našej profesie je privilégium, že neustále spoznávame veta zaujímavých tud{ Keď poviem "zaujímavých", nemyslím tým bohatých svetobežníkov, zvaných j et-set, hoci aj z prostredia bulvárnej tlače som stretol múdrych
a prijemných tu.df Takéto stretnutia sú
ale väčšinou nudné a nič nehovoriace.
Keď však mám príležitosťpočas jedného
obeda, ako sa to raz stalo v New Yorku,
poldmha hodiny sa baviť s rektorom
Ya/skej univerzity, vtedy si pripadám
akoby som bol v celkom inom svete.
Cítim sa tak trochu trpaslíkom, keď poč
úvam takéhofascinujúceho muža, ktorý
človeka obohacuje a otvára mu oči pre
úplne nové veci.
r a sa napriklad vetmrzaujímam o polítiku, ale nechcem j~ mbiť. čo znamená, že verejne sa nevyjadrujem k politickým problémom, pretože to považujem za problematické. V určitom okruh u
obyvatel'stva som vetmi známy, pre mnohých dokonca vzorom. To, čo poviem,
môže mať pre týchto l'udf váhu. ja to
však nechcem zneužívať. Umelci, vedomí
si svojej popularity, ak chcú vytvárať poLitickú mienku, sú pre mňa podozrivf
Často sa nevyznajú v politike o nič lepšie
akO hociktorý občan, ich mienka by preto
ČiSkQ!JJ.
nemala mať o nič väčšiu váhu, nech sú
hocijako slávni. Myslím si, že by sa nema'tanie pre mňa v prvom rade znaIt dať zneužívať politikmi, k tot'/ ch cú byť
mená rozptýlenie. Niekedy mám
volenf. Mne imponujú. predovšetkým tí
rozč{taných viacero kníh, podl'a toho ako
politici, ktorí bojujú za slobodu a proti
mi je, siahnem po vhodnej knižke. je to
utláčattiu, ktor/ sa zasadzujú za vetké tépodobné ako pri počúvaní hudby. Kto nemy doby, za spravodlivosť, ktorí majú popretržitepočúva l en Mahlera a nič iné, je
hl'ad do budúcna a vedia vidieť to, čo
blázon, alebo prinajmenšom nie je s ním
priemerný občan nevidf. Také hlavy obniečo v poriadku. Mnoho l'udí sí mysU, že
divujem, avšak nemenej sa skláňam pred
kto sa profesionálne zaoberá klasickou
malými anonymnými hrdinami všednéhudbou, toho iná hudba nezaujfrna. Čo
ho dňa, alebo pred vedcami z hociktorej
sa mňa týka, tak to vôbec neplatf. Rešoblastí, v poslednom čase pochopitel'ne sú
pektujem každý druh hudby, pokiaľ je
to vedci z medicfny.
dobrá. Zobet·iern si napriklad hudbu
Beatles. Keď už boli vel'kí a slávni, vníj v priebehu svojej profesie som sa v
mal som ich len okrajovo, pretože vtedy
operných domoch stretol s mimosom bol príliš zaneprázdnený sebou a
riadne zaujímavými l'uďmi. j e omylom
svoj ím štúdiom. Nemal som čas bližšie sa
si myslieť, že keď spolu sedia tudia z
zaoberať ich hudbou, pre mňa boli popopernéh o sveta, hovoria len o hudbe.
skupinou ako každá iná. čo je mimoNech akokol'vek milujem hudbu, nevedel
riadne na Beatles, som objavil až neskôr;
by som sa koncentrovať len na ňu a
až dnes ich dokážem správne hodnotiť.
vzdať sa iných umen{ Aj tie sú pre mňa
Niektoré z ich piesní patria k najkmjším
životne dôležité. K maliarstvu som mal
skladbám aké poz nám a sú už prakticky
odjakž iva hlbol..rý vzťah Rodičia nám
klasici. Pre nás tu celkom primdzene vyako deťom často s pýchou hovorievali,
vstáva otázka: Prečo by srne nemali aj taako bola a je naša krajina bohatá na vekéto piesne spievať? Nahrať medzi Verl'kých maliarov. Vždy, keď som sa dostal
dirn, Puccinirn a Bizetorn j ednu platňu s
ku knihám o umení, prezeral som si prekpopulárnou hudbou, alebo dokonca urorásne farebné obrazy a čital o ich tvorbiť takýto koncert, to považ ujem za prícoch Chodili sme na výstavy a do múzeí,
lev čerstvého vzduchu. Veď je to krásne...
bohužial; až relatívne neskoro mi bolo
Len tak na okraj: výlety tenoristov do
dopriate navštíviť Prado. Ako je z náme,
iných revfrov nie je nič nové. Caruso,
Prado v Madride sústr-eďuje špičkové dieCígli, Schipa a mnohí iní tieto výlety podla maliarstva tak koncentrovane, ako žinikli, lebo na to mali. Neapolské l'udové
adne iné múzeum na svete. Keď som po
piesne s Guiseppe di Stefanom - veď je to
prvýkrát navštívil tento svetoznámy stápôž itok! Mimochodom, i ja som s vel'kýrn
nok, bol to pre mňa významný okamih.
potešením nahrával dve muzikálové
Môcť vidieť tú hojnosť diel majstrov ako
plame. South Pacific, čo je muz ikál v
El Greco, Tizian, Velasquez, Rubens a
Amerike vel'rni populárny a West Side
Goya v originálnej vel'kosti, som pociťo
Story. Sk utočnosť, že Leonard Bernstein
val ako dar. Vel'kí sochári, maliari a artento svoj svetový úspech aj dirigoval, rochitekti našich dejfn, všetci sú hodní obdibilo prácu na West Side Story zvlášť
vu. Prirodzen e mafascinuje El Greco, alebo naši katalánski majstri Salvator Dali ' atraktívnou.
a joan Mit·o, nadchýňam sa Michef>?pulárne piesne spievam z viacelangelom, stavebným umením Pa/ladia,
rých dôvodov: páčia sa mi práve
jedného však kladiem na prvé miesto a
tak ako miliónom l'udf na svete. Sú pre
ten dokonca pochádza zo severskej k ultúmňa uvol'nenírn a niekedy si rnystfrn, že
ry; je to Rembrandt, ktorého dielo má pre
tým robfm aj reklamu opere. Napokon sa
mňa monumentálnu vetkosť, neviem sa
môže stať, že poslucháči takýchto plamí
naň do sýtosti vynadívať. Dnes však musa začnú. bližšie zaujímať o interpreta
sím priznať, že sa mi vlastne pdčia diela,
Carrerasa a mož no objavia aj krásy a
ktoré pripisovali Rernbrandtovi a je· mi
fascinujúce stránky opery.
jedno, či ich narnatoval on, alebo nie.
Preklad: - mjk f edna z mojich vel'kých vášníje litera- © Kindle r Verlag G mBh
túra, čítanie. Knihy ma po celý život
Mi.inchen 1991
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e Spomedzi 86-tlch nových českých vysokoškolských profesorov, ktorých 24.
mája t. r. vymenoval prezident Václav
Havel v aule pražského Karolína, sú aj traJa poprední česki muzl.kológovla, PhDr.
Ivan Poledňák, DrSc., PhDr. Jifí Fukač,
CSc. a PhDr. Mlloš štedroň, CSc.
e Klub sloven!lkej kultúry v Prahe zorganizoval do kostola v Jl.fchafích koncert
waose Harmony Friends" skupiny Spiritual Vocal Group, ktorá predvádza čer
nošskú duchovnú hudbu.
• Bŕnen.<~ká pobočka Spoločnosti Bohuslava Martinu za podpory Nadácie B.
Martinu uvedie od mája t. r. do februára b.
r. súborné predvedenie všetkých sedem
sláčikových kvartet Bohuslava Martlnú v
Interpretácii Moravského kvarteta. Okrem
kvartet na koncertoch uvedú aj diela čes
kých a zahrarúčných priatefov B. Martinu.
• Dirigent Jifí Bčlohlávek stal sa umeleckým iéfom Pra7.skeJ komornej fllharmórúe, ktorá vznikla pri Umeleckom ~tú
diu Ministerstva obrany tR. Pražská komorná filharmónia sa má verejnosti po
prvýkrát predstaviť 17. novembra t.r.
e V Jihlave v múzeu Vysočina otvoriU
stálu výstavu . Mladý Gustav Mahler a
Jihlava". Výstava pripomína mladé roky
slávneho skladateľa, rodáka z Kalište u
Humpolca, ktorý v Jihlave prdU svoje
mladé roky. Autorom scenára a dokumentácie je Jltí Rychetský. Výstava v ucelenej
koncepcii podnetne prispieva k najnoviím výsledkom muzlkologického a historického bádania o živote a diele Gustava
Mahlera.
· e Medzinárodná cena Arthura Honeggera, ktorá bola založená v roku 1971,
bola t. r. udelená PhiUppovi Hersantovi za
Koncert pre violončelo a orchester.
• Finále medzinárodnej speváckej súťa
že Placida Dominga sa uskutoční 17. !ICptembra t. r. v Mexiku. Do finále postúpilo

Nový
súborný Janáček
Vo vydavatel'srvc Bäre nre iter Editio
Suprapho n a. s. zača l o vychádzať nové súborné kritic ké vydanie d iel Leoša Janáčka.
lllavným spo nzorom tohto významného
edi čn ého po č i nu sú Ostravsko-karvinské doly, a. s. Týmto tvorivým č in om chcú si v
Českej rep ublike uctiť 140. výročie narodenia Leoša Janáčka. Toto vý ro č ie sa stalo podnetom k novej všestrannej vydavateľskej aktivite, kto rá, spo l oč ne s vel'koryso subvencovanou možnosťou , chce prispieť k dôklad nejšej
propagácii hudby veľkého moravského majstra doma i v zahraničí. Čin hodný nasledovania!

e 3. Medzinárodná

skladateľská

s ú-

ťaž Wito lda Lutoslawského, ktorá sa
uskutoční v roku 1995, vyhlasuje tvor ivú súťaž pre symfonické orch estre

alebo s kladby s ich sprievodom. Na sú ťaži sa môžu zúčastniť s kladatelia v§etkých krajín bez ohľadu n a vek.
Uzávie rka súťaže je 31- 12. 1994.
Podro b nejšie informácie o súťaži poskytne Sloven ská hudo bná únia,
Poľský kultúrny inštitút, Filharmónia
Narodowa vo War szava event. naša redakcia.
• 35. ročník Medzinárodnej s úťaže
zbor ových telies v talian skom Lorete
sa uskutočtú v dňoch 19.-23. apríla
1995- Uzávierka prihlášok je 31-októ bra 1994-Podrobnejšie informácie v redakcii UŽ.
e IV. Euró psky mládežnícky hudo bný festival sa uskutoční v dňoch 31m ája - 5- júna 1995 v Budapeš ti.
Drama turgicky je motivovaný 100. výročím narode nJa Carla Orffa a 50. výročí m s mrti Bé lu Bartóka. Festivalová
prehliadka je zameraná n a mládežnícke s ymfonické a komo rné orches tre,
dychové ansámbly, sláčikové súbory,
zbory, jazzovú a fudovú hudbu atď.
Uzávierka registrácie účastníkov je 30septembra t. r. Podrobnejšie informácie sú v redakcii HŽ.
• Med zinárodná klavírn a sú ťaž kráľovnej Alžbety v Brussell sa uskutoční

11 spevákov z viedenského semifinále,
ktoré sa uskutočnilo v máji t.r.
e Prvá lokomotiva, ktorá bude ťahať !lúpravu vlakov pod kanálom La manche z
francúzska do Angilcka a späť, bola pokrstená podfa slávneho tenoristu Luciana
Pavarottiho.
,
• Americký ' jazzový trubkár Red
Rodoey zomrel 27- máJa t. r. na floride vo
veku 66 rokov. Rodney úzko spolupracoval s najslávoej~ími jazzovýml hudobníkml ako boli Benny Goodman, Woody
Hennan, Dlzzy Gillespie a Charlie Parker.
• Vo veku 74 rokov zomrela v Drážďanoch operná speváčka Charlette Herz,
ktorá bola v rokoch 195o-59 prvou sopranistkou drážďanskeJ opery. l jeJ podnetu
bol založený Herz-Archiv pre hudobné divadlo.
• August Everdlng, prezident Nemeckého divadelného zväzu a generálny Intendant Bavorského ~tátneho divadla v
Mníchove, bol opäť na ďalší rok zvc,>lený za
predsedu Nemeckej kultúrnej rady.
• Medzinárodné Týždne pre starú hudbu v Trossingene sa uskutočnia opA( v
dňoch 3 .-7. októbra t.r.
• Prvá medzinárodná dirigentská súťaž
európskych krajín sa uskutoční v októbri
v Ríme. Zúčastniť sa na nej môiu dirigenti
a dirigentky do veku 35 rokov.
e Od !ICzóoy 1995/ 96 bude novým umeleckým iéfom a iéfdirigeotom Zurliskej
opery Franz Wei!ICr-Môst.
• Taliansky spevák Domenlco Modugno, ktorý sa svojimi piesňami v 5o-tych ~
koch preslávil po celom svete, náhle zomrel vo veku 66 rokov na následky srdečné
ho záchvatu. Modugno spolupracoval aj 8
filmom, najmä s režisérmi Vlnoriom de
Sica, Pier Paolom Pasolinlm.

Sotva dozneli tóny posledného ročníka .
medzinárodného festivalu Pražská jar '94
už sa - .~~o l!vá4za česká tlač- črtajú obrysy
budúceho jubilejného 5Q. rQf,~,íka .. Ý p,re~
večer oflcJál~t~h9 otvO.J.'fOi~ J'elltl~;d.u, ma
ktorom o päť zaznie Smetanova Moja vlasť s
českou fllharmóniou a pravdepodobne s
Liborom Peškom, uvedú 11. mája Smetanovu Libušu s Evou Hurbanovou v titulnej
úlohe. Na záver festivalu by mala účinkovať
Slovenská filharmónia s Jii'ím Bčlohláv
kom. V priebehu festivalu sa očakáva účin
kovanie Berlínskej filharmó nie s Claudiom
Abbadom. Z programových dominánt má v
katedrále sv. Víta zaznieť Brittenovo
Vojnové rekviem a dôraz sa bude klásť aj na
tvorbu málo známej českej medzivojnovej
generácie. Novokoncipovaná bude aj interpretačná súťaž; tretie kolo dirigentskej súťaže má byť zaradené do riadneho festivalového programu.

v dňoch 26.-28. ap ríla 1995. Pr ihlášky
treba zaslať do 15. ja nuár a 1995Podrobne jšie informácie o súťaži sú v
redakcii HŽ.
• 8. Med zinárodná majs trovská klavírna súťaž Arthura Rubins teina sa
uskutočni v dňoch 26. marca - 12. apr íla 1995 v Izraeli. Uzávierka prihlášok
je 1. o któ ber 1994. Podmie nky súťaže
sú k n ahliadnutiu v r edakcii HŽ.
• Hudobná akadémia v Diimme r
See usporiada nasledovné interpretač
n é kurzy a seminár e: od 30. októbra
do 4. novembra t.r. majstrovský kurz
pre klavír (vedie Pe ter Feuchtwange r), v tom istom čase interpretačný
kurz komo rnej hudby (ve die Rola nd
Proll), od 6. do 11. novembra t. r.
interpretačný kurz husľove J hry (vedie V. Oistrach). Podrobnej~ie informácie podá Muslkakade mie Diimme r
See, Mô nke dieckstrasse 8, 490 88
Os nabriic k. Tel. 0541/ 18 75 43, fax
1183 55• V d ňoch od 15. do 23. októbra t. r.
u skutoční sa vo švajčiarskom meste
Winterthur Medziná rodný festival zábavne j hudby za účasti popredných
e uró pskych súborov a inte rpretov.
• V dňoch 9.-15. októ bra t.r. uskutočnia sa vo švajčiarskom meste Adelboden interp retač né kurzy komorne j
h ry pre sláčiky, dych y, ďalej interpretačný kurz klavírn ej h ry, h ry na violončelo.
Podľa zahr. tlače : - mj -

(s

Medzúuírodnf j'estlval~JH!tlddtych %IJoroo 1 7. d/Jrll· l. tiiiiJ 1994 7mflvtl. Últulnld: Ztlhranllni · Miešaný spevdcky zbor O.gymtutzf4 z Mll11borrl ~), Mrfddrúdly "._
t>ácky zbor z KojJfWU (Siovinsllo), Ml4tldtúdty I/Jftlddlj zbor ....". ~ & /Mh
(Nemecko), Miešaný sjJftládly zbor Ats /lrtmm$1$ (Brno • á). V~ l/lftltklly
zbor Ostmvsllej univerzity (čR). DrJm4d • MIIJIJdnldly 1/)eVIklly zbor CatiHal nova
Trnava, Robotnícky spevollol Btrldlan 1i7uic.w, ~ zbor Lflblk:a, Komorný zbor
~merata Bratislava, Spevácky zbor súboru Tfdmllt, ~zbor Conwnlus Brati6Java,
Peter Relffers ( óf8an).
Tr n avské zborové dni vytvorili 6-roč
nú tradíciu, ktorá najmä v tomto posled·
nom ročníku n ezostala len v medziach
region álneho festivalu, ale stala sa skutočne celosloven skou záležitosťou i s
medzinárodnou účasťou. Tohtoročný
festival mal slávnostný i rušný priebeh,
nakoľko bol úzko s pojený s o slavami 25.
výročia reprezentačného
trnavského
zboru · gymnaziálneho mládežníckeho
telesa Cantica nova s dirigentom Dr.
Gabrielom Kalapošom. Trnavčania s ú
veľml hrdí n a tento zbor, ktorý skutočne
reprezentuje hudo bnú kultúru mesta doma i v cudzine; ďalšie dva trnavské zbory, jeden dospelý miešaný, druhý chrámový, pestujú sakrálnu hudbu, len potvrdzujú vysokú úroveň trnavského zborovéh o spievania. Možno sem priradiť i
š tvrté teleso, robotnícky mužský zbor
Bradlan, ktorý u ž síce má doby svojho
veľkého rozkvetu spojen é s osobnosťou
M. Schneidra-Trnavské ho za sebou, ale
svojou slušn ou vokálnou úrovňou pre-
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vanie a dá sa povedať, že aj štýl. Po jeho núte·
nom odchode Cantica viac-menej živorila a ži·
la zo Schultzovho umeleckého kapitálu, hoci
treba objektívne pri znať, že 3-roč né vedenie
dirigentkou I:. A. Saganovou udržalo aspoň
zbor nad vodou. 01 tejto súvislosti sa mi neveľmi pozdávalo, že organizátori festivalu p.
Saganovú obchádzali ako len mohli, a na sláv·
nostnom koncerte sa jej meno ani nesporne·

TRNAVSKÉ ZBOROVÉ DNI
svedčuje o

životaschopnosti.
Vo festivalových dňoch sa vytvorilo ve ľmi
príjemné spoločenské i umelecké prostredie,
ktoré musd o inšpirovať, najmä keď k nemu
prispelo krásne, takmer letné počasie. Bol to
festival mladých l'udí, ktorí priniesli nadšenie
a elán do trnavských ulíc i na koncertné pódiá,
či do chrámov. Jubilujúca Cantica nova sa
predstavila, najmä na svojom slávnostnom
koncerte, ako dobre pripravený, umelecky
progresívny mládežnícky zbor, ako gymnaziál·
ny je na Slovensku prakticky ojedinelý.
Cantica má za sebou bohat(• tradíciu, vytvore·
nú zakladaj(lcim dirigentom prof. Jánom
Schultzom, ktorý od r. 1968 do r. 1980 zbor
viedol a vtisol mu základné umelecké smero-

nulo, hoci bola osobne prítomná.) V súčasnos
ti, od r. 1983, Cantici1 vel'mi dobre diriguje a
vedie Dr. Kalapoš, ktorý v zbore pôvodne
ú č inkoval ako spevák.
čo povedať k výkonom jednotlivých zborov? Cantica nova ako typický amatérsky zbor
má už niekoľko prvkov profesionálnej techni·
ky, ktoré treba stále zd okonaľovať a rozvíjať.
Jej zdravá ct ižiadosť a túžba po stále precíznej·
šom p rednese ju síce občas pri interpretácii
ve ľmi náročnýc h diel zavedie na známe úska·
lia nedotiahnutosti, ale i náč je to vzorové mlá·
dežnícke teleso s kvalitným vedením. Cantica
vynikajúco interpretuje spirituály, klasické
sakrálne diela a úpravy ľudových piesní.
Umelecky čnie pomerne vysoko nad ostatný·

Vizváriovcov (17.00)
SND Bratislava G. Verdi: Maškarný bál
(19.00)
So Banská Bystrica T. Frešo: Martin a slnko
(18.00)
SF Košice, Dóm sv. Alžbety XXIV.
Medzinárodný organový festival · Martin
Haselbôck (Rak.); ). K. Kerll, J. S. Bach, E.
Krenek, F. Liszt, M. Haselbôck (20.00) koncert
sa koná v spolupráci s Rakúskym veľvysl anec·
tvom
Lučenec MKS A. Yoshida Oap.), F. Ďuriač, Ľ.
Marcinger (18.00)

JKIEITDY
I(DE
4. september
Mirtiachov .Palác Bratislava M. Henseková,
). Lupták, E. Skutová; R. Wagner, D. šostakovič,
R. Strauss, G. Mahler, A. Schnittke ( l 0.30)

PhDr. Lenka Suchoňová pri príhovore na slávnostnom akte prepožičania mena
Eugena Suchoňa ZUŠ na Dolinského ul. Vľavo riaditeľka š koly Mgr. M. Hrubá.
Snímka autorka

l ZÁILADIA IIILICÚ IIOLA 1•11 SUCHOiA l
Ministerstvo školstva a vedy SR prepoZákladnej umeleckej škole na
Dolinského ul. č. l čestný názov po ná·
rodnom umelcovi, hudobnom skladateľovi a význ amnom pedagógovi prof.
Eugenovi Sucho ňovi Dr.h.c. J e to veľké
morálne ocenením práce školy, jej učite
ľov ižiakov.
O vynikajúcich výsledkoch školy svedčí nie·
len množstvo žiakov prijatých na stredné školy
umeleckého smeru, ale aj rozsiahla kultúrnoumelecká činnosť v lokalitách Dúbravky a
Devínskej Novej Vsi. Slávnostné odovzdanie
menovacieho dekrétu sa uskutočn ilo 23. 6.
1994 v koncertnej a výstavnej sieni školy. V
krátkom programe z diel E. S uchoňa venova·
ných deťom najprv vystúpili žiaci hudobného,
tanečného a literárno-dramatického odboru a
súčas ne bola nainštalovaná výstava prác žiakov
výtvarného odboru, ktoré vznikli pod dojmom
žičalo

niektorých diel sklad ateľa. Menovací dekrét
odovzdal p. riaditel'ke Mgr. M. Hrubej zástup·
ca MŠV SR pán J . Palkovič. Vo svojom príhovore vyslovil presvedče nie, že tento akt bude
pre pedagógov školy impulzom a povzbude·
nim do ďalšej tvorivej výchovno-vzdelávacej
práce vo všetkých umeleckých oblastiach.
Súčasne poďakoval rodine E. Suchoňa za dôveru, ktorú dala ZUŠ Dolinského l a poprial pe·
dagogickému kole~t ívu veľa zdaru. PhDr.
Lenka Suchoňová tl močila potešenie celt:j
rodiny nad rozhodnutím pom enovať ZUŠ me·
nom ich drahého otecka a pripomenula jeho
vel'kú lásku k deťom a hudbe, ktoré boli zmyslom jeho života. Prisl"úbila škole pomoc v rám·
ci novozaloženej Nadácie prof. E. Su choňa.
Medzi prítomnými bol aj starosta Miestneho
úradu Dúbravky Ing. Rôssel, zakladajúca ria·
diteľka ĽŠU v DNV p. J. Zúbková a ďalší významní hostia.
DANAJAKUBCOVÁ

OZVENA NAJLEPŠIA
Dievčenský spevácky zbor OZVENA z
Vranova úspešne reprezentovala slovenské
zborové umenie i krásu a z ruč n osť Slovenska a
jeho obyvate ľov na netrad ičnom medzi národ·
nom zborovom festivale v talianskom Leccu.
Na vel'kolepo koncipovanom, už piatom roč·
níku festivalu PUERI CANTORES sa predstavi·
lo v rámci početných vystú pení v chrámoch,
koncertných sálach i verejných priestran·
stvách spolu št rnásť speváckych zborov z celé·
ho sveta. Na všetkých podujatiach sa prezen·
toval slovenský zbor s vel'kým í•spechom, o
čom svedčili výborné kritiky odborníkov, i úspech a sympatie u obecenstva. Sí1 čas ťo u talian·
skeho festivalu je však aj špecifická, originálna
a ojedinelá súťažná prehliadka alegorických
kvetinových vozov, predstavujúcich typické
výjavy, či historické a prírodné krásy jednotl i·
vých zú častnených krajín. Ozvena si zvolila
prezentáciu dominanty hlavného mesta
Slovenska · Bratislavského hradu s riekou

Dunaj, ako aj slovenského folklóru s typický·
mi erbami Slovenska a mesta Vranov.
Kvetinová, 6-metrová dúha prameniaca vo
vnútri Bratislavského hradu postupne pre·
chádzala do obrazov slovenského znaku, ná·
zvu krajiny a končil a sa opäť dúhovými fa rba·
mi, vyjadrujúcimi rôznofarebnú krásu sloven·
skej krajiny. Celý obraz podfarbovali prekrásne zemplínske kroje, v ktorých d ievče nce z
Ozveny počas celého sprievodu spievali l'úbozvuč né slovenské l'udové piesne a tancovali
karičky.

Odborná porota, hodnotiaca or igin álnosť
témy, technickú a umeleckí• realizáciu, koordináciu farieb a svetla, využitie kvetov i zvlášt·
ne špecifiká, vyhodnotila slovenský alegoric·
ký voz s Ozvenou vo všetkých kritériách ako
najlepší. Fin a nčná odmena za víťazstvo sa veľ·
mi zíde na ď;llšiu či nnosť súboru, ktorý pôsobí
, ako samostatné záujmové združenie.
VILMA KRAUSPEROVÁ

6. september
kostol, sv. Egídia, Bardejov ll. organové dni
). Grešaka:J. Kalfus (ČR); ). S. Bach,). Grešák,J.
Brahms, F. Mendelssohn-Bartholdy (20.00)
Bardejovské kúpele, LD Astória S.
Zamborský, Z. Zamborská; W. A. Mozart, L. v.
Beethoven, ]. N. Hummel, R. Schumann, A.
Dvoi'ák (19.30)
10. september
SND Bratislava E. Su c ho ň: Svätopluk, obnovená premiéra ( 19.00)
V. Patejdl: Snehulienka a 7 pretekárov ( 11.00)
11. september
Mirbachov palác, Bratislava Komorný kon·
cert SSSk · V. Bokes, M. Pi aček, M. Novák, I.
Zeljenka; M. Piaček, R. Rist, Bratislavský trom·
bónový kvartet (10.30)

\
12. september
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata ( 19.00)

13. september
Zichyho
palác,

Bratislava

ml tromi trnavským! zbormi.
Mimoriadne kvalitná bola domáca a česk á
časť hosťujúcich zborov, ktoré perfektne se·
kundovali Cantike. Zo slovenských to bola
technicky suverénna, ale trošku chladne spievajúca Lúč nica , prednesove výrazný Tech·
nik, profesionálne dokonalá Camerata, ná·
dejný bratislavský Comenius. Milým prekva·
pením pre mň a bol vokálne a prednesovo sugestívny Ars Brunens is a ako vždy vyrovna·
ný i príťažli vý Ostravský vysokoškolský
zbor. Týmto dvom českým zborom sa, bohu·
žia!', nemohli výkonnostne rov n ať ostatné tri
zahraničné zbory, ktoré svojou interpretáciou
sa pohybovali dosť hlboko pod umeleckou
úrovňo u celého festivalu. Najmä trápne vystÚ·
pen ie slovinského zboru z Mariboru poukáza·
lo na nutn osť starostlivejšej selekcie z ahra nič·
ných zborových telies.
Tohtoročné Trnavské zborové dni ako festi·
val majú byť posledné. Dirigent Cantiky a je·
den z organizátorov trnavského festivalu Dr.
Kalapoš prichádza s myšlienkou premeniť doterajší festival na medzinárodnú zborovú sú·
ťaž so špecifickým obsahom a programovým
zameraním. Takáto medzinárodná súťaž, po
ktorej slovenské ·.amatérske zborové hnutie
volá už celé roky, bola by na Slovensku vôbec
prvým vel'kým sllťažným podujatím. Myslím,
že kvalita slovenských amatérskych zborov a
ich zahra ničné úspechy si to zaslúžia. Treba
zaželať budúcim organizátorom tejto s llťaže,
aby im projekt vyšiel po každej stránke.
IVAN HRUŠOVSKÝ

Rodina

14. september
SND Bratislava P. l. Čajkovskij: Labutie jazero
(19.00)
Bardejovské kúpele, LD Astória A. Yoshida
Oap.), F. Ďuriač, Ľ. Marcinger ( 19.30)

Banskobysbdckéoperné~
1.6.-23.
september
1.994
.
.
16. september G. Verdi: Aroldo ( 18.30)
17. september, Bohéma klub Komorný
koncert · M. Tomanová,Jurovského kvinteto;
]. Hatrík: Denník Táne Savičovej (18.30)
18. september Hudobné matiné · Trávnič·
kovo kvarteto;]. Haydn, A. Dvofák, Z. Fibich,
]. Strauss, O. Nedbal,]. Brahms (18.30)
Symfonický koncert · l. koncert novovznik·
nutého Symfonického orchestra Banská
Bystrica, dir. l. Bulla; J. L. Bella, L. v. Beet·
hoven ( l8.30)
19. september G. Donizetti: Nápoj lásky
( 18.30)
20. september G. Verdi: l a Traviata ( 18.30)
21. september. vokálny koncert · L Ry·
bárska, soprán,]. Malík, klavír ( 18.30)
22. september G. Verdi: l a Traviata (18.30)
23. se~tember baletné predMavenie Sku·
piny sučasného tanca · P. Zagar: Návšteva
( 18.30)

VÝBORNÁ REPREZENTÁCIA
Mladé slovenské gitaristky EVA KAVUIJAKOVÁ (ZUŠ Dolný Kubín, trieda
K. Levákovej-Hromádkovej) a DENISA
BENČOVÁ (Konzervató rium v Žiline, triedaD. Lehotskéh o) siahali po najvyšších
métach na VU. m edzinárodnom bienále
interpretačnej gitarovej súťaže "KUTNÁ
HORA '94".
Na tejto súťaži si zmerali svoje umelecké sily v dňoch 27. 6. - l . 7. 1994 v troch
kategóriách (1. do 14, II. do 18, III. d o 28
rokov) gitaristi z 13 š tátov. Ich výkony
h o dnotila 9-členná m ed zinárodná poro-

ta, ktore j predsedom b o l profesor AMU v
Prahe Milan Zelenka.
Obidve mlad é Slovenky n akoniec po
tuhom boji získali d ve druhé miesta: EVA
KAVU!JAKOVÁ v I. kategó rii (zvíťazil tu
CHRISTIAN HAIMEL z Rakús ka) a DENI·
SA BENČOVÁ v Il. kategó rU (zao stala o
najmenší možný bodový r ozdiel · 0,015
za víťazným ANTONÍNOM VILIŠOM z
českej r epubliky). Víťazom n ajs taršej,
III. kategó rie sa stal Hugo Gonzáles z
Venezuely.
D. LEHOTSKÝ

-------------------------- -------·· ---------------- -------~---
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PODNETNE STRETNUTIE
PRETVÁRANIE Ľ.UDOVÝCH HUDOBNÝCH TRADÍCIÍ V MENIACEJ SA EURÓPE
-KOLOKVIUM ICTM-UNESCO, SMOLENICE, 16.-20. 5. 1994
V príjemnom prostredí Smolenického zámku
sa stretli etnomuzikológovia, odbornici z rôznych krajín Európy, aby sa venovali výsostne, aktuálnej téme - Prervoreníu l'udovej hudobnej tradície v meniacej sa Európe. UsP9riadatelia kolokvia - Slovenská muzlkologickÍi asociácia pri
Slovenskej hudobnej únii, Ústav Hudobnej
vedy SAV v spolupráci s ICTM a jeJ slovenským komitétom (International Council for
Traditional Music), International Institut
for Traditional Music sídliacom v Berlíne - si
pod záštitou UNESCO postavili pred seba náročnú úlohu. V rámci projektu, naplánovaného
na roky 1992-97 sledovať premeny, ktoré sa následkom kultúrnych a sociálnych zmien prejavujú v tradičných hudobných kultúrach jedno tlivých európskych krajín.
Ako východiskové body si účastn ici stanovili
zmeny v spevnom štýle, spevných formách a
funkci ách tradičnej ľudovej piesne, význame tradičných hudobných nástrojov a nástrojovej hudby v stále sa meniacom mediálnom a sociokultúrnom prostredí Európy, ako aj európsku taneč nú
tradíciu v jej nových podobách a funkciách.
Hneď na Llvod vo svojom spo ločnom privítaní
O. EJschek za hostiteľské organizácie a E.
Stockmann v mens.: ICrM, berlínskeho
Medzinárodného inštitúru pre tradič nú hudbu,
poukázali na súčasnosť tejto té my po politických
premenách v Európe, zdôraznili nutnosť venovať
sa týmto procesom teraz, v súčasnosti a nie ako v
predchádzajt1com období, keď v skúmaní folklóru bol vždy v istej miere prítomný aspekt rekonšt·
n 1kcie. Úvodné referáty sa niesli v teoretickom
duchu, vo všeobecnej rovine. O. Ronstrôm
(Stockholm)
vo
svojo m
príspevku
Rethinking Revival. Theoredcal Aspects on
Recreating Traditions - pripomenul, že dôležitou sa nestáva otázka ako a nakol'ko, ale otázka,
prečo dochádza k procesu premien v tradič ných
kultúrach. K príčinám a faktorom , ktoré spôsobili
tieto zmeny, sa vo svojom vystúpení vyjadril O.
EJschek (Bratislava). Zdô raznil, že každá etapa
vývoja l'udovej hudby má svoje špecifiká, ktoré
majú svoj pôvod v sfére sociál nej, funk čnej, žán·
rovej, ale nezriedka i ideologickej. Pripomenul,
že dôldiní úlohu zohrávajú sociálnoeko nomické

faktory. Poukázal na niektoré javy, ktoré spôsobili premenu v sociokultúrnej sfére. Treba spomenúť aspoň niekcoré- migrácia obyvatel'stva z vidieka do miest, vyľudňovanie o blastí s tradi čno u ľu
dovou kullúrou, stále sa zvyšujúci význam a vplyv
audiovizuálnych médií. Za pozornosť stojí neobyčaj ná difere ncovanosť a dy n a mickosť populárneJ
hudby, kto rej dôsledkom je jej či astoč né približo-.
vanie sa k tradič nej ľudovej hudbe v podobe rôznych prechodných foriem a využívanie folklórnych elementov v popmusic a naopak. K týmto
faktorom sa pridružujú i tie, kto ré majú ideologický a politický charakter a priraďujú sa ku komerč nej hudobnej scéne. Upozornil aj na aktuálnosť proklamovania národnej identity prostredníctvom ľudovej hudby.
Pôvodom švajčiarsky etnomuzikológ M. P.
Baumano pôsobiaci v Berlíne, v ústave špcciali·
zujúcom sa na výskum inonárodných hudobných
kultúr, sústredil vo svojom t1vodnom príspevku Folk Music Revival: Concepts between
Regression and Emancipation - pozornosť na
vzťah ideológie a prezentácie ľudovej hudby. S
n adhľadom hovoril o procesoch inštitucionálnej
organizácie hudobnej produkc ie na jednej strane
a vedomých i podvedomých motiváciách a ašpiráciách interpretov ľudovej hudby na strane dfllhej.
A. Hammerlund vo svojom príspevku Music,
Culrural
Policy
and
Post
Communism in Eastern and Central Europe
- príliš zdôraznil ideo logický aspekt sledovanej
problematiky. Z ostatných referátov i následnej
diskusie vyplynulo, že pôsobenie ideologickej
sféry na folklór neboto·v týchto krajinách, alebo
aspoň na Slovensku priame a ako podč iarkol O.
Elschek, menili a menia sa len organizačné formy
pestovania ľudovej hudby. Slovensko podľa jeho
slov v tomro zmysle vlastne predstavuje príklad
neprerušenej kontinuity fo lklórnej tradície.
folkloristika tu nezaznamenala jej násilné prerušenie ako dôsledok ideológie, a tým sa naše územie stáva zaujímavým pre odborníkov z ostatných krajín. Iné procesy a v dôsledku toho aj súčasný stav možno sled ovať v 7..ápadnej Európe,
kde vývoj v iných politických podmienkach smeroval skôr ku komtrcionaliziicii. Silne zastúpení

na seminári boli odborníci zo severských štátov.
Okrem už spomínaných O. Ro nstrôma a A.
Hammerlunda to boli M. Rams ten a G.
Ternhag zo ~védska, V. Kurkela z Fínska, R.
Wolpert z Holandska, ktorí sa venovali niektorým aspekto m problematiky folkló rnych festivalov a sú ťaží.
Zaujímavý blok príspevkov prezentovali referáty zaoberajúce sa akmálnym stavom hudobnoinštrume ntálnej tradície. Dokumentovanie dnešných foriem využívania fo lklórnych predlôh v
rôznych podobách revivalizmu a súčasných
transformácií v Po l'sku (Piotr Dahlig, Varšava)
vychádzalo z pre hfadnej a videozáznamami ilustrovanej klasifikácie rôznych foriem inštfllme n·
tátnej hudby v sú čas nosti. Pome rne výraznú dynamiku v tejto o blasti v poslednom desaťročí na
území Slovenska všeobecne (8. Garaj, Nitra) a v
regióne Záhoria (P. Michalovič, Skalica) prezentovali re fe ráty slovenských auto rov, kto ré sa
strelli so živým záujmom najmä zahranič ných
účastníkov. Týkali sa zmien v inštrumentálnom
obsadení muzík, zmien v he rných príležitostiach,
ako aj premien repertoárovej skladby. Podobne
ako ďal šie referáty, ani tieto sa však neoricntovali
iba na úzky .folkló rny" záber, ale sledovali reper1 toár . úžitkovej" hudby v celej jeho šírke.
Kontrastne k tomuto okruhu vyzneli ďa l.šie
dva referáty, a to L. Fujic z Berlína a L. Tyllnera z
Prahy. L. Fujie • . Stranger in Paradise" - An
Ausländer in the German volkstiimliche
Musik Industry - demonštrovala až absurdné
ko m erč n é využívanie niektorých prvkov folkló ru
(jodlerov) v nemeckej televíznej . Hitparáde ľu
dovej hudby" v interpretácii Japoncov. Bez komentára pritom ponechala ich prinajmenšom
spo rnú umeleckú úroveň, klasifikujúc takéto prejavy ako . fo lklór pro letariátu", pričom zdôraznila
ich veľkú po pularitu. Zaujímavé tu bolo prelínanie mechanizmov prezentácie tejto hudby s istými klišé kodifikovanými v popmusic. Podobne
mimo rámca tradicionalisticky poňatej folkloristiky sa pohyboval referát L. Tollnera. Zaobe ral
sa folklovými spevákmi a Jeh ú lohou v politických procesoch prebie haJúcich u nás vr.
1989.
·Zvlá!ltnu pozornosť súčasném u st:ivu folklór-

nych tradícií v národnostných menšinách venovali dva príspevky z Bratislavy. J. Horáková hovorila o výskumoch hudo bné ho folklóru
menš ín žijúcich v okolí Bra tislavy. E.
Krekovičová rekonštruovala zmeny a sú čas
ný stav piesňového repertoá ru za posledn ých 120 rokov v prostre d í slovens kej menšiny v Maďarsku, ktorý vykazuje v porovnaní s
materským slovenským prostredím vlastné vývinové špecifiká.
Tanečnému fblkló ru bol venovaní' osobitný
blok to hto päťd 1'í ového pracovného stretnutia.
M. Brôckc r z Bambergu referovala o oživovaní fudo vé ho tanc a v západnom Nemecku, O.
Stavčlová z Pra hy o otázkach scénických
transformácií ľudového umenia. Z našich etnochoreológov K. Ondrejka venoval svoju pozo rnosť zmená m v tanečnej a hudobnej tradícii tatranského regiónu v posledno m s toro čí, S. Dúžek premenám fašiangových tancov na Slovensku .
K dobré mu (•spechu seminára prispeli i videozáznamy a zvukové ukážl.'}', ktoré jednak oživili
príspevky, ale zároveň, a to je dôležité, priblížili
jednotlivé kulttlry účastníkom . Seminár bol prínosný aj svojím n ezaťaženým poh ľadom , oprostcným od zabehaných stereotypných predstáv, ktorý sledoval súčasný synchró nny stav a výskum
bez selektívneho tradicionalistického náhl'adu.
Zjavná bola snaha zachytiť reálny stav a uvažovať
o všetkých formách prejavu v ich rozmanitosti.
Hudobní vedci z Nemecka, védska, Fínska,
Pol'ska, Ceska, Holandska a Slovenska spoločne
prediskutovali tíeto aktuálne témy a tak prostredníctvom porovnania nových kultúrnych fenoménov prispeli k hlbšiemu pohľadu na zvlášt nosti
vnútorne diferencovanej európskej hudobnej
kultúry.
A ešte jedna myšlien ka zo záverečnej diskusiev budtiCnosti prizvať k spolupráci i ostatné európske kr:1jiny, ktoré na toh o ročnom kolokviu
absentovali, a ktorých odborníci svojimi pripomienkami, názormi a postrehmi prispejú k celkovému postihnutiu procesov prebiehajúcich v cclej Európe.
JANA DROBOVÁ
EVA KREKOVI OVÁ

NEVŠEDNÉ AAUTENTICKÉ 2. ROČNÍK GITAROVÉHO FESTIVALU
Ku koncertom Rakúskeho vevyslanectva v Zichyho paláci:
Mäkký zam atový tó n so schopmladé ho Moza rta si
natrvalo získal aj členov TRIA CLARIN. Trom te mperamentným "čicr·
nym princo m" sa 19. mája v
Zichyho paláci podarilo dokáza ť
kráľov s ké prednosti basetové ho rohu. Skoro dvojhodinový n áp adito
ladený progra m n ám okrem dvoch
Mozartových diel ponúkol . časť divertimenta Georga Drusche tzkéh o,
8 . Ki.ihmstedtových Mikronettov
ako aj n o to r icky známu skladbu
Mic he lle o d Beatles. Poslucháčsky
zaujímavé bo lo aj uvedenie piatich
skladieb od s účasného s kladateľa
Jenô Takácsa ako aj zaradenie jazzových skladie b v závere repertoáru.
Dokonalá kresba fráz, plynulé d ynamic ké prec h ody, celkový súlad ako
aj muziká ln osť všetkých čle nov vy·
lučujú spochybňovanie profesionality TRIA. V závere na žiadosť publi·
ka zaznela skladba Tiko-ľiko, kto rá
bo la príjemným rozlú čení m s mlad ými hudobníkmi.
Výborní muzikanti, skvelý výber,
prepracované prevedenie... skutoč·
ne úroveň a predsa p oloprázdna
sie ň a atmosféra nikde. Chcelo by
to mladé publikum. Žeby skutočne
nezáujem mladých , ale)>o c habá
pro pagác ia?
nosťo u očariť

<Ml <Ml <Ml
. Neza búdať na minulosť, žiť
prltomnostl, veriť v budúcn osť. •

v

(Abba Kovner)
Piesne odeté v religiózno m rúc hu rozprávajúce o láske a ž iali, o
utrpení a radosti, plné clivoty a melanchó lie ...
Melódie plné lyrizmu a smútku .
Bezvýchodiskovosť i p átranie po
zmysle živo ta. To jt! hudba nepokojnej matky nad kolískou dieťaťa,
smútok ujca, či spomienka na dávneho priateľa . Ohliadnutie sa do
minulosti, sentimentálna nálada po

stisku milovanej osoby. Prostota a
spontánnosť - to je to, čo prýšti zo
srdca židovského človeka, v hudbe
podmaňujúcej,

nevysvetliteľne

mocnej a zároveň krásnej. Sám
Šostakovič sa ryjadril, že pri počú
vaní hudby Židov nie je nikdy unavený, naopak. Je nádherná a prito m tak tragická." Židovské melódie bo li inšpirácio u nielen pre neho, ale pre rad skladateľských osobností. Okúzlili Cho pina, sú živé v
obľúbených Obrázkoch z výstavy
od Musorgského, v Straussovcj
Salome.
..Vyvolil si svojho sluhu Dávida,
zobral h o o d pastiero v ovcí,
odviedol h o od jeho zvierat, aby
viedol ľud Jakobov a dcdi čsrvo
Izraela.
Staral sa oňho ako p astier s otvoreným s rdcom
a viedol ho múdrymi rukami."
Tieto a iné žalmy, pris~dené
dvom židovským kráľom "zlatého"
veku, Dávidovi a Šalamúnovi, si vypočulo bratislavské publikum v
preplnenej sieni Zichyho paláca.
Ensemble Kles mer v zostave: husle akordeó n - kontrabas a spev uvied o l 25. mája židovskú ľud oví• tvorbu strednej a vých odnej Euró p y.
Jadro koncertu tvorili tradič né
piesne a tance viažuce sa na svadobn ý obrad. "K sobášnemu oltáru",
·"Vrecúško peňazí", . Sny mladosti"
silno autenticky prcdnescné boli
ocenené spontá nnym potlesko m ,
rovnako ako rytmické tance z
Ruska, Moldavy a Poľska . Izraelská
ľudová piese ň vo valčíkovom tempe, vykresľujúca ro m antickú náladu pri o hni, bola ko ntrastom k živej
ukrajinskej ko lomyjkc.
Láska k židovskej ľudovej hudbe
ako po jítko bo la v tento večer vlastn á nielen hudobníkom, ale všetkým
návštevníkom .u Zichyho".
CLAUDIA CICHÁ

Dobrý nápad manželov Rybárovcov, s patričnou podporou agentúry
Cassovia a sponzo rov sa ujal a tohto
roku od 2. do 28. mája prebehol v budlmírskom kaštieli už druhý ročník
minifestivalu Gitara v kaš tieli 1994.
Sú tu pre gitaru ideálne akustické podmie nky a priliehavý intímny priesto r a
tak si tu opäť radi dali schôdzku niekoľkí významní gitaristi.
Otvorenie festivalu po niek oľkých
skladbách prednesených Gitarovým
triom mladých bolo celko m netra·
dičné: bratia Formanovci z Prahy
predviedli bábkovú inscenáciu barokovej opery K. Loosa
konúnku
hravč zedníky vystavčném ". Pred·
stavenie nápadité, vtipné , hodné nositeľov mena chýrneho o tca-filmového
režiséra. Úzkl' kontakť aký tu vznikol
medzi . hľadisko m " a . javiskom" pretrval potom počas celého festivalu. To
je práve veľké plus budimírske ho podujatia, že tu padá bariéra medzi úči n 
kujúcimi a obecenstvo m a keď to
umelci vedia vyu žiť, dostávajú ich vystúpenia akúsi ďal šiu , ne tušenú dimenziu.
Prvý večer, venovaný už celkom gitare, patril Vladimírovi MikulkovJ
českém u gitaristovi, žijúcemu v Paríži.
Svoj pŕemyslene a pôsobivo zostavený
program z diel majstrov g itarovej
ko mpozície (dominovali Villa-Lobos, Brouwer, Albeniz, Sor,
Tarrega, Moreno-Torroba) hral
Mikulka zanietene, nesmie rne korektne, vycibrene a s veľký m nadhľado m .
Najviac zaujal prídavkami zo suity
Princove hračky od parížskeho
Rusa Nikitu Koškina, kde autor s
veľkou fantáziou využíva naj rozličnej
šie spôsoby gitarovej h ry.
Naše známe duo-manželia Dagmar
a jozef Zsapkovci predviedli vzorovú ukážku komornej súhry v progra·
me, rozčlenenom na dve čas ti: stará
hudba a súčasná, inšpirovaná džezom
(Quantz, Vivaldi, Giuliani, resp.
Piazzola a Duarte). Ko mbinácia
flauty s gitarou vyrvára možnosti zaujímavých zvukových kombinácií, po ča
se však prináša aj problém istej jednotvárnosti zvuku, unavujúcej po urč ite j

.o

dobe sluch poslu cháča . Dáke spestrenie programu (hoci sólovými číslami
gitary) by m azda pomohlo. Vlani zaujalo v Budimíri Pražské gitarové
kvarteto (páni M. Vclemínsky, M.
Sauer,). Mrhal a V. Kučera) a tohto roku v dielach J. K . Tolara, A. Corelliho, A. Rejchu, M. de Fallu a š.
Raka svoje kvality znovu porvrdilo.Jc
to súbor do konale zvukove vyvážený a
ideálne zohraný.
Poliak Waldemar Gromolak, ešte
iba štude nt Vysokej ško ly hudobnej v
Kolíne n/R. pôsobil vo svojom vystú·
pení naprosto profesionálne. Neurobil kompromisy ani pri vol'be skladieb
(Bach, Dowland, Tarrega, More!,
Brouwer, Giuliani) ani pri ic h reali·
zácii. Pre dviedo l veľm i spoľahlivú až
udivujúcu techniku, agogickú i dynamick(• disciplínu a nemalý kus zvukovej fantázie. Verme, že v budúcnosti si
aj naši mladí gitaristi vydobyjú priestor na svoju prezentáciu v rámci bud im írskeho festivalu.
Záverečný koncert patril vlai'lajšie·
mu triumfátorovi Štčpánovi Rakovi
z Prahy. Je to nesmierne zaujímavá
osobnosť: pochádza odkiaľsi (sám
presne nevie odkiaJ') z Podkarpatskej
Rusi, kde ho ko ncom druhej svetovej
vojny ako batoľa našli v ru inách vojaci
Svobodovcj armády a vzali ho so sebou do Prahy. Tu sa ho ujala rodina
Rakovcov, vychovala ho a posk-ytla mu
vzdelanie. Nespomínam to tu samo(•čeln e: tento osudo m poznače ný člo
vek si d;1l za cieľ svojím ume ním ší ri ť
humanistické myšlie nky, idey tolerancie, mieru a ľudskosti. Činí tak naprosto nekonve n čnými prostriedkami:
všetko jeho kompozičné majstrovstvo, skvelá hra na gitare i schopnosť
pútavo hovoriť - a keď treba i zaspievať - smeruje k dosiahnutiu vytýčené
ho cieľa. Rak vyplnil večer výlučne
svojimi ko mpozíciami. Najprv odzneli
tri časti diela Terra Australis~ komponovaného na objednávku South
Bank festivalu v Lo ndýne, potom hral
cyklus tancov vo vlastnej úprave a
po pauze spojil svoje sily s hercom,
r ecitá torom, a le i hráčom na zobcové fl:mh
1
l · ·ic f'áo;trnj<·

't

Alfré dom Strejčkom pri prcdvede·
ní ro1.siahlcho Koncertu pre gitaru
o rffovsk é nástroje a ľudský hlas
VlVAT COMENIUS, pod l'a textov veCkého pedagóga, mysliteľa a human istu
J. A. Komenského, z jeho . Porady o ná·
pravč vecí lidských". (Scenár A.
Strejček.) Je až neuveriteľné ako posolsrvo tohto génia aj po 350 rokoch
rezo nuje so súčasnosťou, ako je stále
aktuálne. (Vrele túto ko mpozíciu od·
porúča m do pozornosti našim politikom!)
Nuž a tu sa naplnilo to , čo spomínam v úvode - preskočil a iskra a nastal
ideálny kontakt medzi umelcami a divákmi. Dojem, aký si návštevníci tohto
ko ncertu odnášali bol celkom mimoriadny a doslova nezabudnutel'ný. Tu
už hudba prekroč ila svoje medze a stala sa skutočným posolsrvom. Ováciám
nebolo konca a prídavky iba rozmnožili zážitky z vystúpenia to hto ojedinelého umelca.
Rak spolu so Strcj čkom dali jedineč
nú bodku za celým fes tivalom. Už iba
ich vystúpenie by s tač ilo na to, aby
s me nástojili na jeho opakovaní i v budúcich ročníkoch .
P.O' H ' '01\ftFPI<K
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J. S. Bach napisal Hudobnú obeť r. 1747. Toto dielo a jeho názov ma napadli v Inej súvislosti. Vtedy, ked' sme s maximálnou koncentráciou (interpreti aj poslucháči) absolvovali cyklus letných "pondelkov v
Klariskách". Porladal ich Spolok koncertných umelcov a Mestské kultúrne
st ~edi!-iko v Bratislave v rámci Kultúrneho leta. Ani jeden z usporiadaterov nemal zmluvne zaistené horúčavy, ktoré nás tohto leta celkom zmrzačUi•••
Nuž, podujala ~om sa pisať o prvých štyroch "pondelkoch", a tak profesionálna česť velí o nich referovať. Myslim, že iba teplo spôsobUo, ak
sa Klarisky vždy neÚpfuUi do posledného miesta ako to bývalo zvykom
v minulosti na podobných podujatiach. Viac by takýmto letným koncertom svedčalo nádvorie Univerzitnej knižnice, alebo nejaký otvorený
priestor v starej Bratislave, než priestor, kde ku koncu väčšina divákov
nebola zvedavá ani na prídavky úspešných umelcov a utekala von · za
vzduchom. Škoda. Ved' pre hráčov bolo vydanie telesnej a duševnej
energie eAte väčšou námahou, než pa.4iívne počúvanie nás- poslucháčov.
Bolo mi ľúto tých, ktorí sa podujali na nevďačnú úlohu: odovzdať krásu
fud'om dopredu vyčerpaným- duševne, bez batérií. V tomto Kultúrnom
lete Bratislavy chýbali teda viaceré koncerty pod holým nebom, s fascinujúcim osvetlením oblohy, áno, i s utíchajúcim spevom vtáctva. Život
vŇak beží d'ateJ aj v horúcich krajinách -a na to, že u nás je čoraz teplejšie
(po každej Stránke) Siďasi musíme?.Vyknúť.

KULTÚRNE LETO
Pondelky v Klariskách
poc hú ťko u pre zvukových . fajnš mckerov",
jemn osťou hry, pastelovým tónom,
brilantn osťou interpretácie te jto pôvabnej,

nás zaujal
Na prvom z pondelkov, ktoré nám p onúkol
Spolok a MsKS v .Bratislave, sme počuli klavirist u Marcela štetka, flautistu Miloša
Jurkoviča a jeho klavírnu partnerku Helenu
Gáfforovú (18. 7.). Marcel Štefko je nositcl'om 2. ceny z Medzinárodnej klavírnej súťaže
]. N. Hummela r. 1993 (okrem iných ocenení).
Hra! Mozarta - Son átu D dur KV 3 11 · azda
najkrajšie z celého pol veče ra, s poeticky interpretovanou druhou časťou (Andantino), pri,:;mn, x, c;l;l<::j s\í.la~b~ ;taujall\ . tóoová., kultúra.
Perlivosť, ba riava tó nov dominovali v
ŠtcfkoveJ hre aj v Scherze cis mol, Ol?· 39 F.
CIÍoetna. Akordy mu tu tvorili nosné slipy,
()~óló, ktocych
lj;\no~ite..Qyíjali t>!:hy, triJky,
rôzne:: ozdoby. Pravda, toto krásne dielo by

sa

Malý talentovaný
Karvay.

huslista

Dalibor

mohlo i viac .dýchať" , dať priestor typickým ri·
tardandám, ktoré tak sve dč ia Ch opinovým
dldam ... l'omerne stroho a vecne vyznela
Beethovenova Sonáta a mol op. 13
. Pate tická ", jej zrejme generačne podmienen ý
výklad s evidentnou snahou o odromantizova·
nic... (Zaujímavé je, že v Mozartovi d okázal byť
Štefko vr(•cny, priam senzo rický... ) Rozvaha,
to je asi ciel', ku ktorému bude sm e rovať tento
talentovaný klaviris ta, ktorý má hudbu v prstoch i v srdci · ak zatial' preferuje prsty...
Miloš jurkovič a Helena Gáfforová hrali v
druhej časti veče ra dobre vyvážený (štýlovo i
časovo) program. Pani H. Gáfforová oslavuje
30. 9. t. r. okrllhle životné jubileum · a pritom
aspoň o d vadsať rokov mladšie vyzerá i hrá,
než by prinálež:uo! j e to profesionálka, ktorá
si· nedovo lí uro niť ani kvapku poru p ri hre.
Vk tko na jej klavírnom partn~stve je dokonalé · od vzhl'adu, až po vypracovanie notové·
ho partu.
Cíti a dýcha s umelcom - v dano m prípade s
Milošom Jurkovičom . Hral Sonátu (tzv.
Hamburskú) pre flautu a číslovaný bas od C.
Ph. E. Bacha, Arabesku č. 1 pre flautu a klavír
od C. Debussyho (v úprave pre flautu od P.
Kolmana) a Dvorákovu Sonatínu G dur op.
l OO pre flautu a klavír. Na Jurkovičom te raj·
šom stupni vývoja si cením rozvahu, s akou
d okáže zaradiť každé dielo do patrič nej štýlove j roviny, triezvosť, ale i pútavosť inerpretá·
cie takého priezračného diela, akým je naprí·
klad Bachova Sonáta ... V Debussym, ktorý bol

drobnej skladby. Dvoi'ákova Sonatína je zná·
me, repreze ntatívne dielo, na ktorom umelec
ukáže, ako vie modelovať melodiku i dynami·
ku . Zrelý flautista Miloš Jurkovič hral Dvoi'áka
s mladým, romanticky vzrušeným srdcom a
patrič ným citom. Bol to polvečer, ktorému
niet čo vyčítať. Hralo sa v p oh od e, s čistý m ,
pevným tó nom a vždy odliš ným štýlovým prístupom.
,

l
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účast nikov

interpretačných kurzov v Piešťanoch
bol l . augusta. Samotné kurzy (trvali tri
týžd ne) sa podľa vyjadre nia Mariána
Lapšanského, ktorý sprevád zal mladých interpretov - ako vedúci kurzov· i do Bratislavy,
vydarili. Od 18. 7. do 7. 8. sa vyše 160 adeptov v hre na klavír, violončel o , flautu, organ,
husle a spev školilo v rôzn ych priesto roch
múzických Piešťan . Mladí aj koncertovali - čo
ho dôkazom bol večer v Klariskách. Na úvod
sme počuli flautové trio dievčat v nie vel' mi
o riginálnej klasicistickej skladbe L. Ch .
Dietera - Trio č. l . Atrakciou bola skôr zosta·
va troch flautistiek a ich perfektná zohratosť,
než dielo. Presnosť, švih, sviežosť a chu ť s
akou hrali túto . vitruóznu klasiku" u chvátili i
pomerne široké auditó rium. Dodajme, že ,hrali: Ko Hye-Jung Oužná Kórea), Elin Skogdal (Nórsko) a Atsuko Futakucho Qapo n·
sko). Ked' som sa spýtala M. Lapšanské ho, ako
sa dievča tá dozvedeli o piešťanských majstrovských kurzoch, povedal mi, že mnohé(·í)

)

Zuzana Paulechová patrí k najzrelším pia·
nistickým talentom. jej neobyčajná húževnatosť a ciefavedomosť sa snúbia s fyzickými i
p~y<:hick~tn? 'dispozícillmi pre odbO'r;'krorý si
umelkyňa vybrala. Nechýba je j inteligencia,
muzikalita a ambicióz n osť, ktorá ju ženie
vpred za stále náročnejšími úlo hami. Skod a, že
takéto výrazné talenty majú len málo možností overovať si náročné úlohy pred verejnosťou .
Napadlo ma to zvlášť pri počúvaní Paulech ovcj interpretác ie Brahmsovej Sonáty
fis mol č. 2. Dielo ako balvan pohýnala pred
nami s maximálnou koncentráciou. A predsa ...
chýbala cštt: nadstavba, ktorá by povýšila vct'kú klavírnu katedrálu do p od oby rozjímania
o obsahových vrstvách diela. Vrchol
Paulechove j poloreci tálu bol v Ravelovej
Pava ne za mŕtvu infantku a v Sonatíne o d toho
istéh o autora. Ocenila som delikátnosť zvuku,
ktorý dokáže Zu zka Paulechová vyča riť, to,
ako vie pred nami rozvinúť vejár sviežich fa·
ricb, aró mu autora i d oby. Prebleskujúce frag·
men ty melódie, ne pravidelné členenie úsekov
Pavany, to všetko predostrelo pred poslucháčov čarov n é obrazy vynárajúceh o sa a takmer
neskut očn é ho sveta.
Richard Vandra · vio l o n čelista, o ktoro m
sme dávno n epoč uli (aspoň nie v kontexte
nášho koncertného diania) je v s(• čas n osti sólistom Symfo nickéh o orchestra v Bilbao. V
tomto severošpanielskom meste i pôsobí na
konzervatóriu ako profesor viol on čelovt:j hry
a ko mornej hudby. l'o roz pačitom Sebu·
mannovi (Adag io a Allegro op. 70), ktorý nie
vet'mi koncentroval pozo rnosť poslu cháča a
po trochu a.kademicky zahranej Sonatíne Z.
Kodálya, nastal zlom. Po t1om Vandrova hra
dostala šťavu a esprit. Zásluhu na to m má urči
te i Španielska su ita pre violončelo a klavír od
Joaquina Maria Nina ( 1883·1949). j e to
skladba s výrazným španielskym koloritom ,
ktorú hral Vandra so scbevlastným te mpera·
me nto m a chut'o u. Rovnako zaujala krátka,
modernisticky orientovaná skladba, nazvaná
Trati pre violončelo a klavír od žijúceho
Španiela Rafaela Castra (venovaná R.
Vandrovi). Vrcholom večerného polorecitálu
roh to slovenského, dlhé roky v cudzinc pôsobiaceho umelca boli známe Variácie na slovenskú ľudovú p i ese ň od B. Martinu.
Šťavnatý, vr(•cny tón, expresivita prejavu v
uvedení té my a jej následných variácií, isto ta v
každej fráze uchvátili na Vandrovom večer
n om fin ále v Bratislave. Jeho p artnerka za kla·
vírom sa volá Flora Gómez-. Treba povedať,
že splnila najvyššie oča k ávania a kritériá. Je j
ušl'achtilý prejav b ol viac ako rovnocenný so
sólistom. Vandru treba pochvá li ť i za to, že oži·
vil dramaturgiu o nám n eznáme men á a sklad·
by.

Koncert

Miloš jurkovič a Helena Gáfforová.

VI. m ed zinárodných

Zuzana Paulechová
sú žiakmi popredných európskych ko nzerva·
tórií a vysokých hudobných š kô l, kam organ i·
zátori posielali informačné materiály o pod u·
jatí. A tak sa do n ášho kúpeľného centra dostali interpreti z 18 krajín celého sveta! Z . na·
šich" nás reprezentoval na koncerte i mladuč
ký talent · huslista Dalibor Karvay zo Žiliny.
Škoda, že mu pt:dagóg vybral na prezentáciu
také obsahovo n á ročné dielo (na jeho vek!),
akým je Sonáta pre sólové husle od L.
Burlasa. Skladba má viacvrstevnú významovú štruktúru, dokonca sl! v nej zašifrované ba·
ladické podtó ny a slovenský štylizovaný kolorit. D. Karvay sa však zatial' sústredil na b ezchybn é vybratie technicky náročn é ho partu.
je to vefký talent, len by sa mal viac duchovne
(i fyzicky) u smievať. Č i nie je hudba (a umenie) radosť? j e to vel'ké šťastie, narodiť sa s ta·
kým darom, aký má malý Dalibor. Ale keď už
te n dar má, as i by h o nemal ponúkať tak smrteľne vážne, nedetsky ... je to však aj vec tých,
ktorí ho vedú ... Otvoriť s rdi ečko je niekedy
viac ako rozohra ť p rsty.
český violončelista Vojtčch Novák hral
šostakovičovu Sonátu cl mol op. 4 0 ( 1. a 2.
časť). Klavírny part naštudovala Zlatka
Poulová. Novák je predovšetkým výborný
muzikant, ktorý cíti hudbu: v tomto diele hl·
bok(• med itatívnosť a kontempláciu l. časti a
virtuozitu s ost ňami v 2. části. Skrátka · vie, čo
sa v parte hovorí- a ako to podať, aby zapôsobil.
Z Nemecka prišiel klavirista s m ským meno m: Michael Kavtchin. Hral Chopinovu
Baladu g mol. Mal s ňou úspech u tých poslu·
ch áčov, ktorí majú radi hru rýchlu, efektnú,
exaltovantl. Kravtchin totiž hral práve tak.
Predstavil nám Chopina ako búrliváka, nie poetu. Demonštroval na ňom svoj temperamen ~
a osobitosti i nie malé predpoklady pre kqrié-'
ru virtuóza. Hudba je však n ielen virti10zita!

Úspech mal však vel'ký.
Páčil sa mi soprán Laury Dziubaniuk ·
Kanaďan ky ukraji nkého pôvodu. Spievala síce
po česky nedokonale, no hudobne au tenticky:
Mai'enku zo Smetanovej Predanej nevesty
(Ten lásky sen ) a potom zrelo (akoby to nezaspievala ani ovel'a skúsenejšia speváčka) áriu
grófky z Mozartovej Figarovej svadby. Zau·
jala ma tiež farba jej medového sopránu a
zvláštna rozvaha, ktorá prináleží umelcom dospelejším, skt1senejším ... Katarína Bachma·
nová hrala zakaždým tak, ako to vyjadril po
koncerte prítomný Daniel Šafran: každý prstík
by sa jej patrilo pobozkať. j e to klaviristka, ktorá vefmi dobre pozná ľudský hlas a jeho zvlášt·
nosti.
Rak(•šanka Irma Kliauzaite (samé osobité
me ná v tradičných krajinách!) impozantne za·
hrala Schumannovu Sonátu fis mol op. ll
( L. časť). Nenachádzam iné slová na tento vý·
ko n. Nevybočil zo štýlu, aký dielo a autor vyža·
dujú a nemal ani chyby, ktoré by zaevidovalo
skúsené ucho.
Na záver večera sme poč uli vefký talent slovenskej v iolončel ovej ško ly: jozefa Luptáka
(hral so skúsenou a spoľal1livo u Zlaticou
Poulovou). Interpretoval obľú bené Variácie
na slovenskú ľudovú pieseň od B. Martinu.
jozef Lupták strhol krásnym, sýtym, into načne
istým tó nom a sihlOU emocionalitou svojho
vnútra. Bola to vydarená bodka koncertu · a
vlastne jeho fin alizácia na jedničku.

Klarinetista Aladár J ánoš ka, huslista
Jindfich Pazdera a sprevád zajúca klaviristka
Silvia Čápová-Vizváriová sa predstavili na
ko ncerte 8. 8. Po počiatočnom rozpačito m
p rijatí diela E. R. von ôsterreicha Téma s variáciami, ktoré neinšpirovalo ani klarinetistu,
klavirislll, tobôž posluch áčov, zahral A. Já- .
noška Weberovo Grand Duo concertant
už naplno, s mnohými romanticky chápanými
úsekmi. Podporovala h o v tom aj energická,
te mperamentná klaviristka, ktorá odviedla počas večera nielen podstatu . manuálnej", ale i
umeleckej práce. Bezproblémovo zvládla päť
n á roč ných partitúr klarinctistu i huslistu, a
tam, kde našla spoluznenie, hrala vysoko inšpiratívne. Platí to najmä o Sonatíne pre klari·
net od O. Milhauda, ktorá okrem modernej
sadzby (a na to nadväzujúcej nároč nosti) pre·
dostiera aj krásnu hudobnú poéziu, oviatu
čímsi ireál nym (v časti Lento). Aladár Jánoška
sa opiera o technickú istotu a bezpeč nosť, bez
zakolísania odohrá rôzne ná ročné skladby ·
škoda, že nie vždy bol jeho výkon tak precítený, ako emotívne Andante a brilantné rondo
vo Weberovi, či celá skladba Milhauda! Najmä
prvá skladba nás neuchvátila ... No, možno aj
pre horúčavu , ktorá handicapovala účinkuj(l
cich u ž od p rvých tó nov. Zatial' vrcholom
Pondelkov v Klariskách bol polorecitál
Jindficha Pazderu. V spolupráci so Silviou
Čápovou-Vizváriovou pripravil muzikant·
sky posvätný zážitok, kde každý tón a fráza boli prežiarené u šfachtil osťou zvuku a napätím.
Ciaccona g mol od T. Vitaliho síce zvádza k
preferencii technickej ekvilibristiky · ale
Pazdera ju nap lnil aj čírou hudobno u krásou.
Počúvali sme ju bez dychu. Schubertovu
o nátu A dur - veľké, n á ročné d ielo - zahral
Pazdera a jeho klavírna partnerka s toľký m
zaujatím, že nevdojak poslucháč zvolal . bravo!". Pravdou je, že Čápová-Vizváriová i
Pazdera sú podobné expresívne typy, a tak sa
tu stretli na rovnake j hudo bnej vlne. Pazdera
oproti minulosti z u šľac htil svoju výbušnú
emocionalitu, pretkal ju rozvah ou a dávkovan ím, kto ré z jeho výpovede robí myšlienky
niele n iskrivé, ale i múdre. No najmä · hudolr
ne zrozumiteľn é . Zaujímavé je, že klaviristka,
ktorá d osť dominovala pri hre s A. Jánoškom,
tu prctkala výkon v ideálno m d ialógu. Jej temperament dostal odrazu s<;hop nosť akceptovať výpoveď umelecky rovnako výrazného
p artnera. Aj to hovorí veľa o nálade p ri tomto
umeleckom vystC1pení.
TERÉZIA URSÍNYOVÁ
' ,
Snímky M.Jurík
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KONCERTY

Spektrum zMirbachu Pôvodná tvorba
Neún avná aktivita Spolku slo venských skladateľov a Spolku koncertn ých ume lcov SHÚ v Mirbachovom paláci je jednou z m ála m ožností prezentovať sú časný kvalitatívny s tav a umeleckú
pr6duktivitu svojho členstva v o blasti
ko mo rn ej tvorby. Ak sólis ta dostane
m ož nosť na prezentáciu v hlavno m meste, s naží sa ju maximálne využiť. Škoda,
že nie kedy i n a úkor pozornosti obece nstva, ktoré s a tu v nedel'né pre dpo ludnie zíde skô r za príjemným relaxom,
než kvô li maximálne nahusteným programovým č íslam. Odhliadnuc o d tejto
menšej chyb i čky krásy, treba poc hv á li ť
pestr ú dra maturgiu i umeleckú úroveň
koncertu , ktorý znel u prostred nádhernéh o jarného predpoludnia. Klavirista
Tomáš Gaál (žial', ne d ozvedeli s m e sa
nič o je ho najnovšom profile a s merovan í) uviedol program, ktorý by zniesol aj
väčší priestor. V úvode totiž o dznel výber z o Stravinského klavírnej (baletnej) suity Petruška (Ruský tanecU P e truš ku - jarmok), T . Gaál tu demonštro val neobyčajnú virtuó znu priprave nos ť na zvládnutie akýchko l'vek
technicky n ároč ných čís el , mužnú energiu, preferovanú vel'kým tó no m, zvlášť
v akordicky bohatej, zvukovo a rytmicky vygradovane j skladbe. Chopinova
Balada č. 4 f mol op. 52 o dkryla zas
poetický svet Gaálovho muzikantského
záze mia. Vláčnosť jetio melo dickýc h
po rtálov svedčí o zmysle klavi ris tu pre
vnútorný spev, ne kles nutie pod hladinu

piana (d o je mne jších d ynamických rovín) zas o akejsi civilnej lyrike . Prizn ám
sa však, že by som u Ch opina prijala výraznejšie
zvukové
ti eňova ni e ...
Impozantne p ôsobila schop n osť ume lca, udržať vel'kú stavbu o pusu, dať mu
osobitú ko ncepciu s útoč n ejšími kontúrami. Premiéra Zeljenkovej s kladby
Chvála rytmu bola vzorovým o bo hatením programu súčas ný m slovenským
dielom. Nedozved eli sme sa síce o genéze diela ni č verbálne , zato zvukovo zapôsobil opus ako efektné vir tuózne dielo ( možno i p rídavkové) pre mimo riadne vyspelých klaviristov. Op o rnými
stfpami Ch vály rytmu sú husté akordické "nosníky", medzi ktorými ako zurč ia
ce prúdy jarných vôd - svietia perlivé
prstové pasáže. Demonš truj ú inú form u
klaviristickej brilancie. Zelje nka tu neo bjavoval neznám e svety, skô r slúžil nástroju a odokryl nie kto ré z je ho ne preberných možností. Samozrej me, klavír
má aj iné. Vyd are né , priam toccatovo
pôsobiace dielo, výbo rný klaviris ta, ktorý mu dal "ko runku" kvali ty... Tomáš
Gaál
dokázal
polorecitálo m
v
Mirbachovom palác i, že osobnostne d ozrel a vyhranil sa d o podoby nástrojové
problé my bezproblé movo riešiaceho
klaviristu, .k torý je d ôsto jným nástupcom svojic h starších kolegov- šty rids iatnikov. J e príjemné konštatova nie, že
šp i čka našich pianistov má pokračova
tel'ov.

Zači atko m mája zaznelo na koncerte v
Mirbachu 5 skladieb od skladateľov rôznych
generácií.
·
Juraj Tandler sa predstavil kompozíciou
Eineé II pre flautu, husle, gitaru a violončelo. Skladba má suitovú formu a je odľahče
ným a milým príspevkom do li teratí1ry pre toto nie práve najbežnejšie zoskupenie. Dielo
intrepretovali huslista Štefan Filas, flautista Jaroslav Harvan, gitaristka Radka
Kubrová a violončelista Karol Trubač.
Interpreti zahrali dielo zodpoved ne a so snahou o zvýraznenie jednotlivých motívov a
tém. Huslista Vladimír Harvan a klaviristka Valéria Kellyová predniesli Sonátu g
mol pre husle a klavír op. 12 od Mikuláša
Schneidera-Trnavského. Dielo, ktoré má
ve ľkoryso rozvrhnutý tektonický plán a ktoré
vychádza z romantického prístupu k hudobnej kompozícii, zaznelo v zasvätenej a štýlovo
maximálne
kultivovanej
interpretácii.
Huslista Vladimír Harvan pôsobí ako prvý huslista orchestra opery SND, avšak stále viac vystupuje sólovo. j eho kreácie sa vyznačujú prirodzenou muzikalitou, technickou istotou a

výrazovou prehibenosťou . jednotlivým hudobným myšlienkam Schneiderovej Sonáty
nechýba vrúcnosť, ale aj jemný salónny nádych, ktorý autor "prepašoval" do partitúry.
Valéria Kellyová bola vzornou komornou partnerkou. Z tvorby Ivana Konečného zaznelo
ako premiéra Sláčí.kové kvarteto. V podaní
Filasovho kvarteta sa jemne a prehľadne
ukázala hudobná reč tohto autora, pre ktorého je charakteristické, že sa snaží v svojej tvorbe sld biť klasické a moderné. Sonáta per corno solo od Zdenka Mikulu je vítaným obohatením literatúry pre lesný roh. Je to kompozícia iskrivá· a navyše technicky dosť náročn á
- riešiaca viacero inte repretačnýc h problé·
mov. Miloš š tevove ju zahral brilanťne a muzikantsky plnokrvne. Najmladším skladateľom
na koncerte bol Kristián Seidman, z ktorého -tvorby zaznelo Sláčí.kové kvarteto.
Filasovo kvarteto interpretovalo toto dielo s
pochopením Seidmanových tvorivých východísk a kompozičných špecifik. Seidmanovo
kvarteto je dielom naplneným iskrivou invenciou aj zmyslom pre pevnosť formy.
MILOSLAV BLAHYNKA

Bachovský progr.am
Aj keď 13achovské transkripcie nic sú z dramaturgického hľadiska nijakou zvl áš tnosťo u ,
predsa sa len zriedkavo objavuj(• na našich
koncertných pódiách v súvislosti s kontrabasom. 12. júna sme sa stretli s kontrabasis tom Radoslavom Šašinom a klaviristkou
Danou Saturyovou-Šašinovou. Najskôr k
nám prehovoril J . S. Bach prostredníctvom
Talianskeho koncertu F dur BWV 971. V
ňom veru bolo možné ukázať nesmierne veľa
z klavi cistického majstrovstva. Dana Šašinová
nám v i\om ukázala predovšetkým svoju technickú zd atnosť. Úhoz bol pri tvrdý - dominoval
zvukový kult a namiesto vnútornej muzikality
a nadhľadu prerážal na povrch prvok istého
exhibicionizmu. Aby bolo jasné -akcent na úspe5né zdolávanie technických problémov odvádza pozornosť od toho, čo je v diele podstatné. Práve takéhoto nedostatku sa vyvaroval R.
Šašina v III. Suite pre violončelo sólo (ide
taktiež o Oachovu transkripciu, ktorú rcáJizoval Tadeusz Pclczar). Opäť sa potvrdilo, že neexistujú tzv. nekoncertantné nástroje - lebo v
rukách dobrého interpreta - predovšetkým
muzikálneho, neplatia paušálne _názory a pravdy. Opäť som si uvedomil, že nástroj je len prostriedok, pomocou ktorého čl ovek komunikuje s p osl uchá č mi. A to je prípad R. ašinu, ktorý hral znamenite nielen spomínanú Suitu ale
i Sonátu D dur. Problém kontrabasu, ako sólistického nástroja je kdesi inde. Uvedomil
som si to práve v spomínaných Bachových
transkripciach. V zásade vieme od kiaľ až siaha
u čl ove ka prah počuteľnosti. Avšak i v rámci
nášho sluchového . teritória" existuj(J rôzne

diferencované úrovne vnímania. Len si napríklad zahrajme jednu a tú istú kantilénu v rôz·
nych oktávových polohách a zistíme veľké
rozdielnosti pri vnímaní. Najideálnejší je
stred, keď sa približujeme k hraniciam našej
počuteľnosti - teda k tónom s vyšším alebo i
ni:l..ším počto m kmitočtov je zrejmé, že intervalové väzby medzi jednotlivými tónmi nepoč uj eme až tak jasne, priehladne a jednozn ač
ne. A to je moment, ktorý zohráva významnú
úlohu i pri vnímaní farby kontrabasu. V nízkych polohách - najmä v zrýchlenom pohybe
hudobného toku sa intervalové väzby pre ľud
ské ucho zahmlievajú. To prirodzene nechce
byť argument proti kontrabasu ako sólistickému nástroju. Treba si niektoré veci len uvedomiť, pretože maj Cl jedrtoznačn é povahu 'akuStickú resp. s(J to veci odvodené z prírodných
zákonov a tu nepomôže ani najušl'achtilejší zámer hudobnej kritiky. Preto ti, čo sa rozhodli
komponovať pre tento nástroj, alebo realizovať najrozmanitejšie transkripcie by si takúto
skutoč nosť mali uvedom iť. Z interpretačného
hľadiska sa mi rozhodne páčil väčšmi Šašlnov
kontrabas. Napríklad v Chaconne d mol
(úprava pre ľaví• rukuJ. Brahmsa) som taktiež
postráda! zo strany interpretky väčšiu fa ntazíjnosť, uvažovanie nad hudbou, tvorenie. To
pravda nie je len problém Šašinovej, to j problém veľkej väčšiny interpretov. Je to problém istej absencie fantazijnej zložky v hudbe.
Problém tvorenia a uvažovania nad tým, čo
hrám. Lebo hrať a interpretovať, to sú predsa
dve rôzne veci.
IGOR BERGER

Holandský orchester
Sopranis tka Eva Blahová s klaviristkou Elenou Michalicovou.
Sopranistka Eva Blahová s klaviristkou Elenou Michalicovou uviedli
po Gaálovom polorec itále šesť Schubertových piesní z rôznych opusov,
ktoré u nás znejú zriedka · ak ic h vôbec
m á n iekto v repe rtoári. V isto m hl'adač
stve a ambícii uviesť vžd y no vé obohatenia svojho programu je Eva Blahová už
známa a nesklamala ani tentokrát. A tak
s m e počuli n áročné skladby Suleika,
op. 14 ( na Goetheho text ), Gretchen
am Spinnrade, op. 2 (Goethe), Im
Friihling Lfg. 25 (Schultze), Klärchens Lied Lfg. 30 (Goethe), Romanze, op. 26 (Helmina von Ch ézy)
' a Delphine, op. 124 č. l (W. von
Schiitz). Vel'ko u prednosťo u interpretácie Evy Blahovej je, že vychádza z d ôkladne j znalosti textu, ktorý jemne dotvá ra, pointuje a d áva mu zmyslu p ln osť .
Zvl ášť v komo rnej tvorbe je to conditio
sine qua non . Th už nejde len o farbu,
ve l'kosť č i iné kvality hlasu, ale o o bsažnosť spevu. Inteligen cia •Speváčky a je j
dobrá o rie ntácia v prebohatej vokálne j
literatúre pôsobia sviežo a o bjavne v
prúde čas to o pakovanej dramaturgie
iných umelcov. Eva Dlahová b o la vlastne "nová" aj v zriedko u vádzanom Dvo-

Sn ímka M'.Jurík

i-ákovom cykle Štyroch piesn í, op.
82 (0. Maybrok-Stiele r) , ktorým pripome nula Rok českej hudby - vrátane 90.
vý roči a úmrtia skladate l'a. Oduševnenosť, s kto ro u zaspievala tieto prekrásne
piesne (Kéž duch muj sám, Pi-i vyšívaní, jaro, U potoka), ko rešpo ndovali s porozumením Ele n y Micha licovej,
spolu tvoriacej atmosféru polorecitálu.
Bola som príjem ne prekvapená, ako
zm o hutnel, zväčš il sa a zaokrúhlil hlas
Evy Blahovej, ktorý sa však vie "po ddať"
i je mn ej ti eňo hre komorných výpovedí
- č i už v žartovnej , pôvabnej, alebo tragic kejšej nálade. V Dvofákovi zaujali
do bre zvlád nu té hlbo ké tó n y, ktoré by
svedčali l dramatickému sopránu. Možno sem-tam by sa mi žiadalo počuť i tóny m e nej posadené do hrdla, svietivejšie - aj k eď na úko r vedomej farebnos ti
materiálu... Kvantitou, n áročnosťou a
zvládnutím to bol program, kto rý predstavil zre lé umenie interpretiek, ktoré
sa d lhodobo, c ieľavedom e a s poznače
ním špecifík ve nujú komo rn e j hudbe.
Stála prítomnosť "spevnej" línie v prejave o boc h um e l kýň p o tešila pos lu c h áča i
pre to, le bo je výrazom o duševne nosti
um e nia.
- uy-

Symfonické teleso z Amsterdamu Het
Orkestr, ktoré sa predstavilo bratislavskému
publiku v SF, existuje l Orokov. Na zač iatku jeho existencie stál Holandský študentský orchester a Ná rodný mládežnícky orchester. V
priebehu rokov sa jeho úrovei\ postupne zvyšovala a získavala uznanie za svoje výkony aj v
zahra ni čí. Tento fakt ho inšpiruje k čo raz vyšším métam.
Holandské teleso si pre Bratislavu vybralo
ná roč ný program, v prípade Mahlera i nad
svoje možnosti. Dovolilo si to zrejme preto, že
na jeho čele stojí plnokrvný hudobník, profesionálny dirigent, odchovanec petrohradského konzervatória Alexander Vakoulsky,
ktorý žije od roku 1976 v liolandsku.
Proveniencia mesta a ústavu, kde Vakoulsky
získal diplom, poznačuj e aj jeho dirigentský
rukopis. Rád necháva vyspievať a plasticky vyzdvihuje kantabilné úseky a dynamickú líniu s
ob ľubo u
vyhrocuje do hrmiacich nmi.
Amatérsky charakter telesa bol evidentný v I.
symfónii D dur Gustava Mahlera. Cítili
sme ho v zníženej istote, zahmlenej priezrač
nosti tematickej práce v nástupoch i sólach, v
ned ostatočne
vyrovnaných harmóniách.
Automaticky to prechádzalo a poznačova lo
celkov(• atmosféru a výrazové roviny. Osobitá,
i keď rozporná filozofia Mahlerovej hudby nemohla byť preto dostatočn e vystihnutá.
Pôvodnú súčas nú holandsk\1 tvorbu zasn•povala nie nezaujímavá symfonická skladba

Meander Willema Jethsa (osobne prítomného na koncerte). Prezentoval sa ako invenč
ne disponovaný autor so záľubou v pochmúrnych polohách, v ZVlJkových škvrnách, zvlášt·
nych nástrojových kombináciách, so zámerným (pokiaľ to len šlo) vyhýbaním sa konvenčnej tematickej práci. Tieto momenty určovali aj fo rmový pôdorys asi štvrťhodinovej
skladby s náznakom reprízy, pretože pochm(Jrna úvodná nálada navodená hlbšími polohami nástrojov sa objavila i pred záverom.
Meander ako by vyjadroval zmiešané pocity
sú časn íka , vyúsťu je do obáv z vojnového konfliktu (vyššie plechové nástroje svojimi rytmami symbolizovali kvázi vojenský pochod), existe nčn ej neistoty až bezvýchodiskovosti. Táto
výp oveď však znela na príliš širokej ploche,
aby ju bežný divák dokázal s l edovať s plným
nasadením vnímavosti.
Za vrcholné čís l o vystí1penia Het Orkestra
pokladám Koncert pre klarinet a orchester č. l f mol Carla Mariu von Webera
stvárnený vynikajúcim klarinetistom 25-roč
ným Rikom Hulsom (od roku 1990 sólistom
Holandského mládežníckeho orchestra), drži·
teľom viacerých ocenení zo súťaží v
Holandsku i v zahrani čí. Ak orchester je z väč
šej časti amatérsky (niektoré nástroje mali
dosť vysokú úroveň) Huls podaJ výkon skrznaskrz profesionálny a svojim obdivuhodným
majstrovstvom pripravil prítomným nemalý
zážitok.
VLADIMÍR CfžiK

6

HUDOBNÉ DIVADLO

••

GY-ORSKY BALET
!OTVORIL KULTúRNE LETO!

Ivica Neshybová

\

V novej poetike
Zatiaľ čo o bratislavskej Komornej opere počas celej uplynulej sezóny takmer
nebolo počuť, n a prahu leta vyvinula priam enormnú aktivitu. Bezprostredne po
premiére Donizcttlho Lucrczie Borgie
(koprodukcia s festivalom ZHZ) uvie dol
súbor na nádvorí Starej radnice pozoruhodný dvojtitul noviniek. Kombinácia
jednoaktovky Bohuslava Martinu ARIAD·
NA a zdramatizovanej scénickej hudby
Felixa Mendelssohna-Bartholdyho k Sha. ke~pearovcj lyrickej komédii SEN NOCI
SVATOJÁNSKEJ, sa ukázala ako príjemný
letný program pod voľnou oblohou, ktorý sa navyše vymkol z tradičného operného klišé.
Javiskový tvar celého projektu predurčovala
osobnosť v zahraničí žijúceho slovenského režiséra Pavla Uhera a jeho profesná zviazanosť s
bábkoherným žánrom. Opere dal do vena novú
i nscenačnú poetiku, ktorá si s oboma titulmi výborne porozumela. Ariadna, jeden t posledných opusov Bohuslava Martinú, vznikla na podklade textu Georgesa Neveuxa (podobne ako
Juliena), predstavujúceho modernú metaforu
antickej drámy. Partit(Jra, blízka charakteru komornej kantáty, odráža psychologickú dimenziu
príbehu, má umiernený, lyrický výraz, akoby
hudba nevtieravo komentovala jednotlivé udalosti. Spevácky najprofilovanejšou je koloratúrna ária Ariadny, umiestnená do finále o pe ty.
Popri tejto vynikajúcej komornej opere (uvedenej z dôvodov plánovaného zahranič n é ho zá-

jazdu v nemeckom preklade), pôsobila Mendelssohnova hudobná féria predovšetkým ako
pastva pre oči. Samotný divadelný útvar je dramaticky veľmi chudobný a scénická hudba
ostáva v polohe ilustratívneho obalu, aj kecľ inšpi.ruje k rozvinutiu interpretačnej fantázie. Tá
je v podaní Pavla Uhera vskutku mnohoraká.
Vízia jeho javiskovej realizácie je založená na
syntéze nieko ľkých fori c': m, vzájomne sa doplňajúcich a znásobujúcich divadelný efekt.
Popri vokálnej a pohybovej zložke vstupuje do
hry i tzv. čie rne a luminiscenčné divadlo a úryvky pôvodného textu.
Výsledkom v oboch tim loch bol vizuálne nesmierne pôsobivý zážitok, kde sa do citlivej rovnováhy dostala herecká štylizácia, dôvtipná
symbolika i impresionistické prvky. Keďže
Pavol Uher bol okrem réžie tiež autorom scény
a kostýmov, možno po vedať, že sa mu v spolupráci s choreografiou Eleny Záhorákovej a
pábkami Evy Farkdovej podaril nie každodenný, ly~itko-tcomórn'ý .Gésamtktln~rk"'.
Ostáva len ľutovať, že predstavenie sa odohralo
formo u č ias točného playbacku, kde orchester
znel z nahrávky a sólisti spievali .live". Pod taktovkou Mariána Vach a v oboch dielach zaujala
spevácky predovšetkým Ivica Neshybová, sopranistka veľmi kultivovaného lyrického výrazu. Slová uznania však patria rovnako i perfektným animátorom (Fejér , Milič, Hoffmannová), ale i ostatným nemenovaným. Všetci
prispeli k príjemnej atmosfére letného večera.
PAVEL UNGER

Figarka s ohňostrojom
Asi dvesto rokov stáli tzv. Rímske ruiny v zámockom parku viedenského
Schônbrunnu bez efektívneho vyuiitia.
Až riaditeľ tamojiej Komornej opery
prof. Hans Gabor prišiel pred troma rok·
mi s myšlienkou dokomponovať k tejto
prírodnej kulise scénu pre operné predstavenia. Súbor, ktorý pre svoju letnú
stagionu využíval dovtedy prekrásne rokokové zámocké divadlo (zriadila bo roku 1749 Mária Terézia), mohol okruh
svojej pôsobno!lti rozšíriť l na inscenácie pod voľnou oblohou.
Tohto leta sa v príjemnom prostredí
niekdajšieho sídla Habsburgovcov uskutočnil tretí ročník festivalu Mozan v
Schônbrunne. K doposiaľ uvádzanému
Don Giovannimu (recenzovali sme ho v HŽ
vlani) pribudla nová produkcia Figarovej
svadby. K jej realizácii navrhol v Rakúsku
žijúci výtvarník gréckeho pôvodu Pantells
Dessyllas impozantnú dvojposchodovú
otáčaciu scénu kruhového pôdorysu,
otvárajúcu neobmedzené možnosti pre
rozohrávanie deja. Pre zaujímavosť, oceľová kon~trukcla je osem metrov vysoká,
má priemer deväť metrov a váii sedem·
nást ton. Nesie elegantné, v klasickom
štýle aranžované javisko, s ktorým ideál·
ne "hrajú" l priľahlé prírodné priestory.
Príbeh v tejto scenérii vyvoláva Uúzlu
Mozartom a da Pontem situovaného diania na zámku neďaleko Sevilly. Režisér
Robert llerzl rozohral operu v dynamickom spáde (hrá sa bez prestávky), využívajúc vietky vymoženosti výpravy, ale i
charakterové ~peciflká postáv. K atmosfére večera prispela pôsobivá svetelná
réiia a v neposlednom rade aj ohňostroj
pestrých farieb na záver predstavenia.

Poklal' ide o hudobnú zložku, chtiac·
nechtiac tftba akceptovať ozvučenie Ja·
vJska a orchestra. Je to nesporne negatívny zásah, autentický zvuk by vypovedal
viac o úrovni naitudovanJa, kde spoluúčlnkoval Symfonický orchester a spevácky
zbor z Bratislavy. Slovenský dirigent Peter
Feranec predostrel premyslenú koncepdu, pod jeho rukami malo predstavenie
mozartovský "ťah", aj ked v niektorých
detaUoch predsa len chýbal punc osobnosti. Napokon, nie je jednoduché konkurovať 1 Flgarovou svadbou v tom
istom meste a v tej isteJ sezóne Mutlmu
(~tátna opera) a Abbadovi (lbeater an
der Wien)•••
Z trojitého medzinárodného obsadenia podala v navitJvenej repríze najpresvecltivejlí výkon Elena Zelenskaja ako
Grótlca. S jej sýtym, dramatickou sUou l
emotívnosťou vybaveným sopránom
dobre ladil lyrický, nesubretný hlas
lldikó Raimondi (Zuzaoka), ktori sa viak
nedokázala vyvarovať obtasných lntonatných laplusov. S jemnými odtieňmi
výrazu prezentovala svojho Cherubloa
Luisa Islam Ali-Zade, Bruce Brown bol kulti·
vovaným, lyrickým a v polohách vyrov·
oaným Grófom. Slabiou stránkou obsa·
denJa bol vlastne Iba Figaro Maxima
Michailova.
Poznimka pod čiarou. Viedenská
Komorná opera je súkromným divadlom. V bulletine čítam, že čestnú últilu
nad festivalovými predstaveniami drži
vrcholná rakúska politická reprezentá·
da. Rladlter Gabor ďakuje hlavnému
sponzorovi · mestu Viedeň • za podporu
projektu. Hl'a, l takto je možná symbióza
"súkromného" a ,.ltátneho"••.
PAVELUNGER

Na slávnostné otvorenie Kultúrneho JeLa '94
pripravilo Mestské kult(mle stredisko v
Bratislave a Opera SND vystúpenie gyôrského
baletu.
Prvá časť štvorčasťovéh o tanečn é ho predstavenia · Miniatúry na hudbu I. Stravinského (choreografia R. North, USA; scéna
A. Storcr) bola ľahkým kompaktným dielom
so zámerom pobaviť. Ta neč n íci stvárňujú c! šašov, klaunov, komediantov boli odetí do kostýmov s rôznymi geometrickými tvarmi hýriacich farbami.
Druhá časť · Sudičky na hudbu A. Dvofáka,
F. Schuberta, C. Debussyho (choreografia B.
Bombicz, Maďarsko; scéna J. Gombár) mala
silný e motívny náboj, s dominantnou témou života a smrti. Choreografia pozostávala z troch
sólových tancov sudi č i ek: prvý niesol ideu dievčenskosti , nevinnosti, jemnosti - charakte ristické pohyby a gestá adekváme podporovala mod·
rá farba kostýmu. Tanec druhej sudičky zdôrazňova l ideu ženskosti, vášne, výbušnosti. Na tento charakter sa viazala če rven á farba kostýmu.
Tretí výstup bol duet sudi čky- .Smrti" a muža,
ktorému odobrala život.
Tretia časť - Vták Ohnivák na hudbu I.
Stravinského v úprave Tomitu (choreografia
F. Barbay, scéna G. Dorin) bola efektnou fantáziou, kostýmy znásobovali živočíšny, zvierací

výzor postáv, ktoré .odievalo" najmä svetlo.
Mužský duet obsahoval ná roč né skoky (;.Jilegro), dominovala technika interpretov a práca
svalov.
Temperamentná skupinová choreografia v
záve rečnom Entre Dos Aquas na hudbu J.
Torregosu - P. de Luciu, P. Mascagniho
(choreografia R. North, USA; scéna A. Sto rer)
bola presvedčivou oslavou tanca. Dvojice mužov a žien podčiarkli španielsky charakter a nevyčerpate ľnú energiu mladých ľudských tiel.
Hudba svojou p l nosťou a hutnosťou zaplavila
celé hľad is ko.
Pri porovnaní jednotlivých choreog~afií
možno ko nš tatovať, že každá niesla svojské odlišné znaky. Štyri rôzne choreografické zámery
evokovali rôzne pocity, vyvolávali rôzne dojmy.
Tance R. Northa mali abstraktn)• obsah. Tance
dvoch maďarských choreografov naznačova li
zasa urč itý dej. Pri porovnaní pohybových slovníkov vystú pili do popredia dve línie: pohybový slovník R. Northa bol charakteristický invenčnosťou , o dhaľovaním nových tvarov ľud
ského tela, B. Bombicz a P. Barbaya sa naopak
pridrl.ali technick-y klasického tanca. U všet·
kých však zaujala vysoká ú roveň in terpretov,
choreografických nápadov silne prepojených s
hudobnou a scénickou zložkou.
JANA OBORNÍKOVÁ

Puritáni v civile: E. Gruberová, P. Domingo,]. Dew, G. Araya, R. Sciandiuzzi, G. Sim ic,
R. Broitman aM. Giorda ni.
Snímk a arch ív autora
Operný odkaz Vincenza Belliniho, jedného z
majstrov talianskeho bel canLa, je na
Slovensku · s výnimkou Normy - prakticky neznámy. Puritáni, posledné javiskové dielo, uvedené po prvýkrát v Paríži v roku skladateľovej
skorej smrti (Belini zomrel ako 34-roč n ý), sa
objavili na javisku SND iba raz, pri hosťo vaní Sl l·
boru z Ľubl'a n y r. 198 2.
O ni č lepšie na tom donedávna nebola ani
Viedenská štátna opera. Historicky prvá premiéra Puritánov sa u skutočn il a 2. mája t. r. a
naša recenzia sa viaže k druhej repríze. Po
Trubadúrovi (réžia l. Szabó) a Hoffmannových
poviedkach (réžia A. Serban) sa Holenderov palác na viedenskom Ringu zreteľn e profiluje ako
modernisticky orientovaná scéna. Aj Belliniho
romanticko-melancholický opus, stavaný na
prezentácii speváckej bravúry, sa dostal do rúk
nonkonformne cítiaceho anglického režiséra
Johna Dewa ( t. č. intendanta v Dortmunde),
čím a priori vylúčil m u zeá lnosť či realistickú
popisnosť svojho tvaru. Treba oce niť, že cesta,
ktorú si John Dew s výtvarníkom Heinzom
Balthesom zvolili, bola mimoriadne pôsobivá
a svojím spôsobom nová. Historické udalosti z
anglického prostredia 17. s toročia tvorili iba
nekonkrétny obal, pod ktorým sa odkrývali du·
ševné stavy hrdinov, hrala sa dráma. Unikátne
bolo javiskové naplnenie tohto zámeru: dominantnú úlohu hralo svietenie a farby. Lúče prenikali cez uzavretý, dobovo a fa ktograficky anonymný priestor, aby odhaľovali v rôznych situáciách psychiku postáv a vytvárali ilúziu emócií
vo farebnom a svetelnom vyjadre ní. Optický
dojem bol fascinujúci. Odklon od predlohy sa
objavil vo fin ále, v pôvodnom texte zm irelivom, ktoré v po ňatí Dewa n a pl ň a drámu smrťou Artura.
Placido Domingo s taktovkou nie je vo
Viedni žiadnym nováčikom (dirigoval ru už
Macbetha, Netopiera a Traviatu), po prvýkrát
sa však predstavil v premiérovej produkcii.
najvä čších

Jeho Bell ini bol mäkký a plastický, mallegatový
ťah i dramatickú silu. Jednoducho, Domingov
osobnostný naturel, či už v podobe speváckej
alebo dirigentskej, je vždy ten istý, vyžaruj(Jci
vrúcnosť, kantabilnosť, zmysel pre gradáciu.
Dýcha so spevákm i, citlivo formu je frázy, no
nekompromisne presný je i voč i orchestru.
Belliniho opery sú však v prvom rade príležitos ťo u pre sólistov. V hlavnej ženskej postave
Elvíre triumfova la Edita Gruberová. Sku·
toč ne ťažko pop ísa ť, čo táto vo svojom odbore
bezkonku re n č n á um e lkyňa dokáže so svojím
hlasom vyča riť. Fenomenálna technika jej totiž
um ožňuj e všetko: dať tónu v každej polohe, v
každej dynamike raz éterickú l'ahkosť, inokedy
pevnosť a údern os ť; vie sa . po h rať" s virtuóznymi ozdobami a deleným i tónmi, ale rovnako vy·
tvá rať plynulé o dych opreté legatové frázy.
Skrátka, vie všetko ... Jej Elvíra nie je Elvi rou
Callnsovej, no i vyznávači callasovskej estetiky
musia pred Gruberovou sňať klobúk.
Ďalš i e dôležité postavy obsadil Domingo
mladými, ale už renomovanými sólistami.
Tenorista Marcello Giordani nie je žiaden tenore leggero so štíhlou lyrickou výškou, má
však pre part Artura iné devízy.Jeho timbre má
sýto sť, v r(•cnosť i n á n1 živosť, ctí kantilénu a
bežný tenorový rozsah zdoláva technikou bel
canta. Basista Roberto Scandiuzzi (Giorgio
Valton) svoj tmavší, sonórný a ušľachtilý materiál vedie kultivovane a s príkladným frázovaním. Podohne ruský barytonista Dmitrij
Hvorostovsky (Riccardo Forth) vytvoril kreáciu v štýle bel can ta.
Viedenskí Puritáni n ielenže dôstojne
rehabilitovali dielo, stali sa · najmä vďaka
Edite Gruberovej - tiež exhibíciou spevác·
kcho majstrovstva s ce lkovým tvarom sa
zaradili medzi najkvalitnejšie inscenácie
reperLoáru ŠtátneJ opery.
PAVELUNGER

