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Opäť sú tu vol'by~ ..

stojíme pred rozhodnutfm komu
hlas, aby sa naplnili naše predstazry o demokratickom vládnutí, nádejame
sa, že sa splní stáročný sen generácií o slobode človeka, o rešpektovaníp ráva a zákonov, o slobodnom a demokratickom zmýšt'anf... o z mýšl'anf vôbec... a nahlas. A tak
opäť stojíme pt·ed základnou otázkou, čo
sú. a načo sú vol'by...
Voliť znamená rozhodovať sa pre jednu
z viacerých mož nost{, vol'by sú aktom, ako
si legálne zvoliť riešenie spoločenskej a ž ivotnej prosperity najmenej medzi dvoma
vm'iantami - demokratickou alebo autokraticko-doktrinát-skou formou spoločen' ského súžitia. Ak by išlo iba o rozhodovatlie medzi týmito dvoma zryllranenými varitmtami, rozhodovanie by ast nebolo ťaž
ké. V našom súčasnom prEpade, však Ide o
zmes variant, ktoré zahmlievajú podstatu
demokmcie a viac čt menej otvorene koketujú s druhou variatttou.
Som presvedčený, že väčšina z nás tiahne k tej prvej. Lenže komu, i v rámci nej,
dať svoj hlas, keď počnúc prezidentom republiky na každom nám niečo vadf: minulosť- prftomnosť (ešte šťastie že nie budúcnosť), vel'kosť ušf- alebo nosa, kultivovaná
intonácia hlasu alebo argumentujúci, vecný prejav, keď nedokážeme zrymedziť hmnice tolerancie od intolerancie, dráždi nás
rovnako časté ako aj nečasté skloňovanie
božstva... a pod. Málo však rozmýšl'ame o
tom, kam smerujeme ako celok, ako národ,
ako kultúm, ktorá tu má svoje tradfäe, miesto i budúcnosť. Ako kultúra, ktorá má jedinečné identifikačné z naky zryspelosti ducha, talentu, svojbytnosti a schopnosti dotvárať európsky priestor o čosi osobité, individuálne, rýdzo našské, neopakovatel'né
a nenapodobiteľné. A tak v predvolebnej
útoc."nej verbálnej hre hľadám slová o tej to
kultúre (nie kultúre slova, po ktorej sa aj
tak zbytočne volá). Hľadám slová,politický
program o kultúre, ako podstate nášho bytia, o kultúre ako prottváhe a kot·elácit voči
jednostrannej orientácii (a volebný m sľu
born) na materiálny blahobyt. Hľadám slová o tom, kto čo urobí pre kultúru, aby
tlám cudz inci nestavali národné divadlo,
ako dosiahnuť, aby sa o naše kultúrne dedičstvo a bohatstvo viac nehandrkoval
cudz{ národ, aby to, čo je naše, aj nám patrilo... Hľadám však márne. V predvolebnom ringu padajú silné slová, i klamstvá,
široké lakte vedú na body a m ožno aj na
technické k. o.
Koho voliť, alebo čo voliť. ..? Mnohí jedinci nás už sklamali a podaktorí zase prezliekajú dt·es a opäť recitujú Mot· hol Vol'by nie
sú hračkou čt senzáciou. Sú vážnou vecou
pre nás radových občanov. Naše hlasy však
mr10hých zrynesú opäť na povrch moci, dostanú silné p rávomoä, ktoré tm dokonca
umožnia rozhodovať o nás bez nás. Ak
však budeme hlasovať za demokraciu, budeme hlasovať za svoju slobodu, nezávislosť a duchovnú obrodu. Preto tt·eba voliť 
a voliť demokraticky. Demokracia je totiž
tou najlepšou priležttosťou, aby sme sa odhalili až k úplnej podstate svojho bytia.
Preto skôr ako vhodíme hlasovacie lístky
do volebnej umy, poobhliadnime set aspoň
do nedávno prežitých rokov. Myslieť na
skúsenosti je užitočné. V spätnom zt·kadle
mož no všetko uvidíme v čistejších a harmonickejšfch farbách. Plakať nad rozliatym mliekom je vždy neskoro. Pretože opäť
by nás očakávali novépredčas né voľby...
Opäť

dať svoj

MARIÁNJURÍK

...p roces vzdelávan ia a vých ovy treba zapojiť d o krvn éh o o b ehu celej spoločnosti.

Snímka M.Jurík

Cesty 'IUišej kultúrnosti
p ríčinou
ľudská

ž starí Gréci vr avievali, že
o zla n a tejto zem i je
U všetkéh
Preto všetky filozofické ško-

nevedomosť .

ly v h elénskej, ale i predhelén skych kultúrach venovali vých ove a vzdelaniu veľkú
pozornosť. Spom ína m to všetko preto , lebo v d n ešnom svete by sm e si mali tieto
ideály an tickej filozofie denno-denne pripomínať. O vzd elaní však n etreba len hovoriť, proces vzd elávan ia a výchovy treba
zapojiť do krvn ého obehu celej spoločnos
ti. Zárodky n ajtragickejších om ylov ľud
stva sa začínajú tam, kde sa vzdelaniu, ale i
kultúrnym hodnotám p restáva venovať
n áležitá pozornosť. A to je presne obraz
sveta, v ktorom dnes žijem e. Veď aká je to
spoločnosť, ktorá sa na jednej stran e oháňa vzn ešen ými vlasteneckými ideálmi a
n a stran e druhej plače, že n em á finanč né
prostr iedky n a to, čo by m alo byť na to
n ajp odstatnejšie - n a vých ovu, vzdelanie a
p estovanie kultúrnych hodnôt celej spoločnosti. Veď p re každý n árod je najväč
šou devízou vzdelanie. Niet n a svete väč
š ieh o boh atstva. Úp adkom týchto základn ých hodnôt sa začína d eh um anizácia
spoločnosti a v konečnom dôsledku jej
rozp ad. Preto naším najväčší m nepriateľom bude i v budúcn osti nevzdelanosť a
p resn ejšie všetko to, čo podpo ruje rozšir ovanie sa jeh o p odhubia. Clovek, ktorý
by si chcel spraviť obraz v našej spoloč
n osti len z n ašich médií, by bol asi nesm ierne prekvap ený, keby sa ocitol n a
dlažbe ulíc n ašich miest za p redpokladu,
p ravda, že by m al oči dobre otvorené. Tí
však, čo tieto problémy n ech cú vidieť, trp ia na nevyliečiteľ nú diagnózu, ktorú by
som n azval vlasten eckým m asochizm om.
Veď zač nime konečne hovo riť o m ateriáln ej a duchovnej biede ľudí. Prejdime sa
p o n ašich mestách a dedinách . Navštívm e
školy, kultúr n e dom y. Hovorm e s ľuďmi a
zistíme, že všetky n oviny, rozhlas i televízie h ovoria a píšu o niečom inom , len nie
o tom, čo ľudí skutočne trápi. Nie, n e·
chcem teraz rozoberať príčiny a okolnosti
mate riálnej biedy ľudí, tou n ech sa radšej
zaober ajú dobre platení poslanci a polití-

ci. Hovorme radšej o tom, ako v mestách
na Slovensku stagnuje kultúrny život, ako
sa hon osn é ku ltúrne domy premieňajú n a
prázdne stánky, ktoré sa v budúcnosti rozpredajú dravým podnikateľom. Je síce
správne vidieť naše pro blémy zo zornéh o
uhla nedostatkov z rokov predchádzajúcich. Treba s i len uvedomiť, že v povojnových rokoch sme sa z dôsledkov druhej
svetovej vojny rýchlejšie zotavili n ež z tzv.
dôsledkov výstavby socializmu. Mám p ocit, že sme sa opäť nedokázali poučiť z histórie, že nie všetko, čo p atr ilo m inulosti
bolo zlé a zavr hnutiahodné. V n ovembr i
uplyn ie päť rokov od doby, čo u nás n aštartoval n ový spoločensko-ekonomický
kurz. Zo šp ičkovej sociologickej a politologickej literatúry vieme, že po p iatich r okoch transformácie by sa u ž mali objavovať prvé skromné výsledky sign alizujúce,
že kurz, ktorý sm e n aštartovali, je správny. Nič také však nie je n a n ašom horizonte. Skô r len ružové predvolebné sľuby nespočetných strán , ktoré sa budú uchádzať
o priazeň svojich voličov. Ak spom ínam
kultúrny život n ašich miest, n emyslím na
Bratislavu, ale pred ovšetkým n a m está,
kto r é sú najväčš mi postihnuté transformáciou našej eko n omiky. Mohol by som
tu menovať Martin, Zvolen , Považskú
'Bystr icu, Lučenec a ďalš ie nespočetné
mestá a mestečká na Slovensku, o východoslovensko m regióne ani neh ovoriac.
Každý si vie asi predstaviť ako môže vyzerať kultúrny živo t v takýchto mestách. Pod
reklamnou pozlátkou plagátov sa skrývajú bolesti a problémy n ašich miest - nevyslovené, u tajené a neraz i nemo mlčia
ce. Ľudia n eh ovoria o svojich bolestiach.
Mlčky znášajú svoj osud, veď i tak im nikto
n epo môže. Spoločnosť klesá vždy hlbšie a
hlbšie na dno priepasti. Sny o budúcnosti
sa rozplývajú i keď v blízkej budúcn osti
znova ožijú vo fa tamo r gán e p redvolebn ých sľubov. Vzdelan ý n árod by sa však
n em al nechať manipulovať a vtiahnuť do
falošn ej hry. Nepotrebujeme an i veľkých
vod cov, ani veľké progr amy. Skôr také,
ktoré umožn ia každému rozv inúť svoj taJ

lent - svoje prirodzen é danosti. Finančné
prostriedky, ktor é sú roztrúsené v počet
ných parazitujúcich stran ách , by sa skô r
m ali využiť n a vzdelanie a p estovanie kultúrn eh o p ovedomia n ároda. Namiesto
kraso rečníckych politických proklamácií
by n a pódiách našich domov kultúry mala
znieť hudba. Náklady, ktoré pohlcuje vláda, p arlament a celá hierarchia vládnucej
moci by sa mali výrazne z redukovať.
Politika by n emala byť zdrojom výhodného obchodu a prostriedko m oboh acovania sa, ale v zmysle antických ideálov vládnuť by mali filozofi (to znam en á skutoční
pr iatelia mú drosti). Ďaleko by sm e boli i
vtedy od ideálnej spoločnosti. Taká však
nikdy ex istovať n ebude. No malé n árody
musia ešte viac n ež nár ody veľké db ať o
to, aby ich výchovný a kultúrny rozvo j n apredoval. Veď to je ich jediná šanca, ako
obstáť. Okrem nej nemajú žiadnu inú alternatívu - a to si treb a dobre uvedomiť.
Malý nár od sa môže stať veľkým len svojou kultúrou, svojím vzdelaním. A táto duch ovná veľkosť býva často výrečnejšia n ež
veľkosť geografická, alebo dem ografická.
Ko mu teda leží n a srdci kultúrny a duch ovný rozvo j n ašich miest? Veď keď sa
bližšie pozriem e n a ich dramaturgickú
skladbu je zrejmé, že sa p rio ritne sledujú
komerč né ciele. A veru, v dnešn ých ča
sqch to ináč ani nejde. Neverme však falošn ým argumen táciám , že finančné prostriedky na kultúru nie sú. Pravda je taká,
že sa využívajú n a iné účely, n a iné ciele.
Jednoducho povedan é, n a kultúru a vzdelanie sa z krátko dobého, no n ajmä z krát·
kozrakéh o zornéh o uhla dopláca. Bol by
som r ád, keby som tento prísp evok ch ápal
len ako úvod k r epor táži, resp. reportážam s ľuďmi n a Slovensku, ktorým leží n a
srdci rozvoj n ašej hudobnej kultúry. Budú
to krátke rozhovory s vedú cimi p racovníkmi mestských domov kultúry v rôznych mestách Slovenska. Možno potom
bude výsledn ý obraz kultúrneho života v
naš i~h m estách úplnejšípež teraz.
'•
IGOR BERGER

INFORMÁCIE

IDAŇOVÉMUZAŤAŽENIUHUDOBNÍN
[ STANOVISKO~
Rada Slovenskej hudobnej únie na svojom
rokovaní dňa 24. augusta 1994 prerokovala
problematiku zne nia prílohy č. l záko na č.
222/ 92 schvále nej NR SR č. 187/ 94, konkrétne
otázku zaťaženia 25% daňou z riadnej h odnoty
hudo bnín (no toviny), ručne písané , alebo tlačen é viazané alebo ilustrované (uvede né pod
č íselným kódom 1904). Po d ô kladnom zvážení
d osahu tohto preradenia hudobnín so 6% DPH
na 2 5% zaťaže nie daňou z pridane j h odnoty
Rada Slo venskej hudo bnej (mie sa rozho d la
d ô razne pro tes LOvať proti tejco ne uvážencj
úprave daňového zaťaže nia, ktoré postihuje
predovšetkým:
základné š ko lstvo
- základné ško ly, ale predovšetkým doplnkové základné ško lstvo (základné
ume lecké š ko ly), kde následný m zvýšením cien hudo bnín sa m ôže to to základné hudobn é vzdelanie stať nedostupným
pre väčš inu ž iakov;
stredné školstvo
- ko n zervató riá , jednak d oterajšie štátne ,
tak predovšetkým novovznikaj(Jce c irkevné konzervatóriá, kde m ôže d ôjsť k
ochudo bne niu poznania domácej i svecovej hudobnej literatúry, čím m ôžu
vzniknúť závaž né m e dzery v celkovom
hudobnom vzd e laní;
Vysoká ško la m(Jzických ume ní
- ak o aj p edagogic ké faku lty univerzít s
aprobáciou HY, na kto ré sa vzťahujú rovnako horevymenované skutoč nosti.
INŠTITUCIONÁLNA SIEŤ
hud. kultúry
-Slovenská filha rmó nia, Štátna filharm ó nia
Košice, ŠLítny komorný orchester Žilina,
Symfonický o rchester Slovenského rozhlasu , operné a o pe retné súbory, ako aj profesio nálne , po loprofesionálne a amatérske
súbory plesní a tancov, kde de facto m ôže
prísť len k prelínaniu finanč ných prostriedkov, nako ľko telesá sú z vel'kej miery závis-
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Jubilant Juraj Alexander
J

lé na dotácii zo štátnych prostriedkov;
Sólisti a ko morné te lesá
- inštrumentalisti a vokallsti, re prezentanti
slovenskej kultúry do ma i v zahraničí, ktorí
väčši no u sa už v sú časnej do be boria s veľ
kými ekonomickými problé m ami pri zaobstarávaní si . základ ných prostriedkov" na
svoju umeleckú č inn os ť;
Vydavateľstvá

- po neu váženom rozpade hudo bného vydavateľstva O PUS sa v s(Jčas nom období vynakladá snaha o vznik me nších hudobných
vydavateľs tiev. Súčasné legislatívne opatrenia môžu o hroziť ich existe nc iu hneď v prvopočiatkoch ich s naženia o suplovan ie národné ho vydavateľstva v o blasti hudobnej
kultúry.
Rada Slovenskej hudo bnej únie považuje túto skuto čn osť za neprijateľnú i v súvislosti s
o tázkou šírenia kultúrneho dedičstva nášho národa v p orovna ní s inými druhmi umenia
( napr. literatú ra - 6% daň). Preco považuje to to
op atre nie za diskrim in ačné . Rada Slovenske j
hudobnej únie vyjadruje pochybnosť aj nad
efektív n osťo u tohto o patre nia v súvislosti s
p ríjmom štátu z tejto o blasti, n akoľk o o brat hudobnín ne môže byť po ložkou, ktorá akokoľvek
ovplyvní príjmovú po ložku štátneho rozpočtu .
Uplatne nie to h to o patre nia môže spôsobi ť katastrofálne dôsledky v hudo bnej vzdelanosti
nastupujúcej generácie a v šírení hudo bnej kultúry na Slovensku, a le i v zahraničn ej reprezentácii našej náro dne j kult(•ry v rámci toľko proklamovanom zvidi teľ ňovaní Sloven ska. Rada
Slovenske j hudo bnej (mie oča k áva u rýchlené
pozitívne riešenie dis kriminačného opatrenia
voči hudobnej ku ltúre na Slovensku.
RADA SLOVENSKIU HUDOBNEJ ÚNIE

Rozvoj slovenského interpretačného umenia je od začiatku šesťdes i atych rokov nerozl učne spätý s meno m violončelistu Juraja
Alexandra. Už a ko študent po d vedením prof.
J. Praganta bol zakladajúcim členom Ko m o rného združenia Konzervatória v Bratislave.
Pred stavil sa hneď na prvom ročníku Prehliadky mladých koncertných umelcov v
Trenčianskych Tepliciach (1964). Po kra tšom
pôsobení v o rch estri Opery SND (kde i dnes
s rad osťou vypomáha) vo funkcii koncertného majstra, stal sa od sezóny 1968/ 69 prvým
violonče l istom Slovenskéh o komorné ho o rch estra. S tým to telesom je až dodnes nerozluč ne spätý jeho umelecký rast i o rie ntácia
re p e rtoáru. V sp oluprác i s B. Warchalo m sa
rozvíjali Alexandrove ume lecké sch opnosti,
rozširoval hudobn ý o bzo r, tríbilo štýlové cítenie. Všetko, čo dlhoroč nou prácou v SKO
získal, bohato zúročil vo viacerých menších
ko m orných zoskupeniach (Slovenské klavírne trio a i.).
Členstvo v SKO umožňuje jubilantovi realizovať aj svoje só listické a m bície. S týmto orc hestrom uviedo l na poče tných domác ic h a
zahraničnýc h ko ncertoch sólové koncerty najm ä barokových m ajstrov, je však aj horlivým
propagátorom slovenskej violončclovej a komornej literatúry. ( I. Hrušovský: Suita piccola, l. Zeljenka: Rozhovory pre vio lo nčelo a klavír, V. Godár: Ricerc ar, komorné opusy Vileca, Kofínka a ďa lš ie.)
Impo nujúca je Alexandrova diskografia.
j eho meno a ko sólisn1 figuruje v siahodlhých
zoznamoch nahrávok SKO, ale m á aj pro fil ové platne a ďa lšie sólistické kreácie . Ako sólista a komorný hráč sa p odiel'al na gram onahrávkac h tvorby J. N. Hummela. V komo rnom
žánri spolu pracoval s v iacerými p oprednými
slovenskými a česl..-ými só listami, p ričom vä č
šia časť je zdokumentovaná aj na gramofóno-

P. S.: Toto stanovisko bolo odoslané ministrovi kultúry SR, Ministe rstvu fina ncií SR a
Výbo ru pre školstvo, vedu, kultúru a vzdelanie
Národn ej Rady Slovenskej republiky dňa 25.
augusta 1994.

rozhlasu a hudobných re láciách Slove nskej
televízie.
j e h o interpretač n ý pre jav prez rád za tvrdú,
dôkladnú prípravu, ktorou umelec umocňuje
svoj p ri rodzen ý muzikantský tvorivý talent.
Kritici zhodne vyzd vihujú zovretosť jeho inte rpreL1čn ej koncepc ie, priro dzenú pulzáciu,
napätie pri výstavb e kantilény i d ynamických
oblúkov. Posl ucháčov n eoslňuje snaho u o púh y efekt, či nástrojo v(• ekvilibristiku, ale k jeho najsilnejším d evízam· patrí schopnosť vn(•tornéh o prežitia a výrazný osobnostný vklad.
ll. septembra t. r. Juraj Alexander v plnej
umeleckej aktivite oslávil svoje päťdesiatiny.
Ad mul tos an n os!
VlADIMÍR ČÍŽIK
SND Bratislava G. Verdi: Faust a Margaréta (19.00}
So Banská Bystrica G. Oonizetti: Nápoj lásky
(18.30)

SF Košice Dóm Sv. Alžbety, XXIV. Medz. org. fest. A.
Pavonl - organ; ). S. Oach, C. Pranck, R. Sch umann
(20.00)
20. septembe r

So Banská Bystrica G. Verdi: la Traviata - BBOO
( 18.30)

Bardejov
kostol Sv. Egídia ' Organo'>'é dni ). Grešáka; A.
Z(lriková-Prcdmerská- organ, ll. Stolfová-Bandová- alt

"

(20.00)

CELKOM MALA REPLIKA
Podľa Vás, pán Dóša, by sme v z ahranltf naraz ili na údiv a nepochopenie, keby sme hovorili o
. eufónii" ako o moinej vntítomej hodnote kui dej
hudby (Hi č. 13- 14/94). Zájdite sí, prosím Vás, do
elektroukustlckých šttídif v Poľsku, Nemecku,
Fruncúzsku, Amerike; navštfvte festivaly Nouej
hu(/by rozostelie po celom svete; prezrite sl rozll/asové fonotéky. Sú to od začiatku nášho storočia,
presnejšie asi od roku 1930, desaťtisfce sklad/eiJ
novej hudby. Hrajú sa, vysielajú sa.
Nie my, Slováci, sme vynašli . disharmóniu",
nikto z našich poetov nepfsal básne z neznámych
slov, vymyslených z hlukov hlások ako Rus Ve/emir Chlebnlkov, nikto z našlc/1 spisovateľo v sl
nedovolil napfsať j ednu-jedinú vetu na 200 stranách ako james j oyce v Ulyssesovi, my 11emáme
4'28 pre mlčiaci klavfr ako j ohn Cage, emf symfónie či koncerty pre rádiá a (100) metronómov,
my sme nevymysleli kubiZmus ani Iné výtvam/J
. izmy'~ Tak prečo by sme naraz /It na údiv, ked'
Západ ui 80 rokov vkladá obrovské invest fefe do
moderného nového umenia/ hudby? Nikto, nikto
z producentov neveri, okrem autorov, ie v tý c/1
notách niečo je? ie sú, poniektoré, vmítom e eufonické, ie majtí. v sebe nejaké posolstvo? To by ste sl
azda nedovolili tvrdi(.
Lenže, viete, . nie je všetko pre kai dého". je
umenie pre jediného člo veka, čo ho prijme, veta
umenfct pre elittl c1 záplava masovej kultúry: taký
je z ákon Cieľom a kritériom však pritom nem6ie
byť popularita - to je típlne úz koprsé a našské.
0 6lei itý, pr;mámy a lllavn)Í je tvorivý pokus, charakteristický prejav ľud( v každej činn osti. MImochodom, aj preto (lebo novýc/z variácii, vel~
J..>ých objavov bude čoraz menej, ako sa to prejavilo ui aj v exaktných tJetlách, matematike, fyzike,
medicíne) je Vaša f lllurotogícká otázka, ie sa
všetko vo vývoji hudby moi11o zopakuje, v6bec
nie futurologlckou:j e to takmer istota.
Harmónia a disharmónia v hudbe tiei nie sú
výstti 11épojmy, keď aj ony potrebujú vysvetlenie?
Vo svojich úvahách publikovaných v ostatnom
čase v Hi som sa snai fl niektoré uecí poňať Inak,
ako je bei né: naprfklad v eseji Miniatúra-Fantázia. Moino sa Vám aj Olut zdala pochybná, . nezrozumiteľná". To nič. Mne úplne stači, ie ju pochopil aspo1i jeden človek -je to pán Roman
Berger. Píšem tam okrem iného, ie hudba vidy
btule celým trsom r6znych odn oif od amatérskej,
ľudovej, populámej,j azzovej ai k desiatkam druh ov vái nych štýlov od tradlcíonalisttckýcll až k
experimentálnym. Ba hudba je aj oblasť clwenla
Zeme a vesmfm (najväčšieho) a dialekticky aj
ob/usť llemozvut"nélw (11ajmenšieho, tichého,
z nejtíceho Iba v 11ás). Teda . disharmónia" v mo-

jom filozofickom pmlatf nie je definovaná muz fkologicky, nie j e to hudobný tvar sám o sebe, čistý
akortl, čfry zvuk. je to vzťah ová kategória med.zf
bytfm (znejúce tóny) (l vedomfm (prijfmajúce),
nieje to otázka štruktúry, ale komunikačnej situácie. Pre hluchonemého sú Mozart, Beatles l Cage
rovnako neznámi, rovnako nehamwnickf. Pre
človeka, ktorý nemá cit pre hudbu, je to potrebné.
i e clwdí na klasiku a 11a h viezdy? Nič - iba diktá t
m ódy: aj u nás sa čosko ro bude povaio vať .vo
vyššlch spoločenských kruhoch · za nutllé byť na
vrcholnom koncerte sezóny. Pozor, k v6li prestfi f
'a Imidžu, nie kv6/i záiitktt z hudby. Ale 11 mnohých predsa d6jde k lntlnmemu pocitu lumnónle,
u Iných - zvlášť pri modem e} hudbe, to je banálny
fakt -k pocitu dlslumnónie.
Pokiaľ ide o . eufóniu ", nemus{m Vám akiste
prípomín.ať, ie p ojmy prechádzajú taktiei sémantickým vývinom. Blatse Pascal ,.duch om jemný m " naz ual presne tú kvalitu, čo nesk6r Henri
Bergson pomenoval fntufclou.. j eho termfn (celý
i i vot mu veno11al, j eho objasňovaniu, ký m Vy si
myslfte, ie pojem je čosi absolútne; no realita nás
čo raz viac presviedča, i e je to slovo veľmi pruž né,
elastické a menlivé; alebo dialektické) bol ešte čo
si celkom Iracionálne, kým dnešn f vede( ui fnltl(ciu definujú ot,ef'a komplexnejšie: ako výtrysk z
duše a ducha člo t,eka, ktorý však nie je náhodilý,
ale má svoju bázu. v jeho poznan{, empfrii, kognitlvnej sf ére. Tak aj ,.eufónia " by mohla byť naplnená novým významom, nei bol starogrécky.
Píšete, ie pot1·ebujete vysvetlenie - ja som ho, ad
hoc, na príklade Vladim{ra Bokesa a Hierony ma
Boscha predsa podal. Nfe temtfll totti treba vysvetľovať, ale ak nfm OZtJačfme nejaké umenie,
treba povedať, prečo sme ho označili povedzme
za .vnútorne eufonické": v celistvom, teda v ltudobno-obrazno-fllozoflckom z mysle, v je/to jedlnečnej kvalite. Takto asi - opäť stručne, no konclzTie - vidfm problém }ll. Preto sa mt nečudujte, ie
ma vonkoncom nezaujfma popularita ako kritérium, ani fakt, ie sa kontakty m edzi Novou
hudbou a poslucháčmi skutočne pretrhlf. Pcml
Hfndemlth s obľubott - on, konštruktér- vravieval
o .vmítom ej vlzli" skladby, čo napfše. Každý má
právo aj na vfzie aj na tvorivé člny. Kai dý z týc/1
druhých, pasívnych, počúvajúcich, má z as plné
právo na súhlas i na qdmletanie. Naše poctty sa
len mihnú a n/et Ich, sú nehmotnej povahy, partitúry väčšilty skladieb nášho storočia zapadnú
prac/t om. No ct čo? Ved'. prach si a na prach sa obrátiš"- z toho niet výnimky, tak sa stane s egyptskými pyrc1mfdam l, čfnskym múrom,' Michelangelovou svätopeterskou Pietot4 (ó, Boié, nie!);
s hudbou i s nami.
IGOR PODRACKY

14. september
SND Bratislava P. l. Cajkovskij: Labutie jazero
(1 9.00)

SKO Žilina G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Tarlini, A.
Vivaldi; ŠKO, Sh. Takca - klavír Qäp.),). Podhoransl..-ývie., dir. E. DaneJ(l 9.00)
Ba rdejovské kúpele LD Astoria vokálny koncert A. Yoshida, sopr. Qap.), F. Ďuriač, basbarytón, Ľ.
Marcinger, klavír ( 19.30)
15- september
SND Bratislava Ch. Gounod: Faust a Margaréta
(19.00)

SF Košice XXIV. Medz. org. fest. - F. X. Brbci, E. N.
Oossi, J. j ongen, P. Hindcmith; ). Kalfus, A. Pavoni, B.
Vaitkus, M. Haselbock; SF, dir. organ M. Haselbock
( 19.00)

Liptovský Mikuláš Galéria P. M. Bohúňa vokálny
koncert -A. Yoshida, sopr. Oap.)
P. Ďu riač, basbarytón, Ľ. Marcinger, klavír ( 18.00)
OK Ružinov, Bratislava Oaletný večer . Piate ročné
obdobie", choreograna a réžia: B. Genty (Pranc.),
19.00

16. septe mber
SND Bratislava G. Verdi: Sila osudu ( 19.00)
SO Ba nská Bystrica G. Verdi: Aroldo -v rámci OBOO
( 18.30)

17. september
So Banská Bystrica Bohé ma club (BBOD) komorný koncert - ]. Hatrlk: Denník Táne Sav ičovej;
Jurovského kvinteto, M. Tomanová, sopr., dir. Igor
Dulla (18.30)
Ružomberok r. k. kosto l T. Albinoni,). S. Oach, W.
A. Mozart, E. Sucho ň, l. Zeljenka, l. Hrušovský;
Dámsky komorný orchester, dir. E. arayov:iKováčová (19.00)

OK Ružinov, Bratislava Baletný večer .Piate roč né
obdobie", choreografia a réžia: B. Genty (Franc.)
19.00

18. september
Mlrbachov palác Bratislava komorný koncert
SKU, F. Sponga, C. Gcrvaise, A. Corclli, L van
Beethoven, A. Bruckncr, A. Dvoi'ák; Bratislavské
trombónové kvarteto ( l 0.30)
So Ba nská Bystrica Boh éma klub (13BOO) hudobné matiné, Trávn ičkove kvarteto;). Haydn, A. Ovofák,
Z. Pibich,]. Strauss ( l 0.00) Symfonický koncert -). L.
Bella, L van Beethoven; Symfonický orchester Oanská
Bystrica, dir. l. Ou lia ( 18.30)
Bojnice - zámok Vokálny koncert - Rossini; M.
Marče ková- soprán, B. Bayvcrtián - barytón (Rak.), Z.
Poulová - klavír ( 19.00)
19. september

Trenčianske Teplice Kúpeľn á dvora na Stretnutie
s macstrom Verdim, Orchester kom. opery, sólisti KO
a SND, dir. M. Vach ( 19.30)
Bardejovské kúpe le, LO Asto ria Husl'ový recitál P.
Michalica - husle, T. Gaál - klavír; A. Vivaldi, L van
Oectl1oven, W. A. Mozart, N. Paganini ( 19.30)
21. september
SND Bratislava G. Verdi: Otello ( 19.00)
So Banská Bystrica Vokálny koncert - OBOD, Ľ.
Rybárska- soprán,). Malík -klavír ( 18.30)
Pie~ťany, kongresová sála Stretnutie s macstrom
Vcrdlm, Orchester kom. opery, sólisti KO a SND, dir.
M. Vach ( 19.30)
22. september
SND Bratislava Ch. Adam: Giselle ( 19.00)
So Banská Bystrica G. Verdi: La Traviata - BOOD

(18.30)

SKO Žilina W. A. Mozart,). K. Vaňhal; L Malý- viola
(CR), P. Kováč - klavír (SRN), dir. S. Galonski (Poľsko)
(19.00)

So Košice G. Verdi: Nabucco - ver. generálka ( 18.00)
23. september
SND Bratislava G. Verdi: Nabucco ( 19.00)
SF Bratislava Pezinok Koncert z tvorby E. Such o1~a;
P. Michalica - husle, dir. O. Lenárd ( 19.30)
So Banská Bystrica P. Zagar: Návšteva, balet- OOOD
( 18.30)

So Košice G. Verdi: abucco- l. premiéra ( 19.30)
24. september
,
S D Bratislava M. Dubovský: Veľká doktorská rozprávka ( ll.OO)
A. Min kus: Don Quiotte ( 19.00)
Malacky-Synagóga Slávne operetné a muzikálové
melódie; l. Ožvát - tenor, ). Kočanová - soprán, M.
Dobo~- barytón, D. Buranovský- klavír ( 17.00)
25. septe mber
So Koš ice G. Verdi: Nabucco - 2. premiéra ( 19.00)
SF Košice-evanjelický kostol XXIV. Medz. org.
fest., A. Zúriková-Prcdmcrská - organ, Hana StolfováOandová - alt (20.00)
Mirbachov Palác Bratislava M. Kožená - mezzosoprán, Ľ. Marcinger - klavír; R. Sch u mann, A. Dvo!'ák, O.
Martinú ( 10.30)
Liptovský Mikuláš r. k. kosto l K. Hanzclová - organ; J. Pachelbel, J. S. Bach, J. Ouxtchude, F. Uszt
( 17.00)

Bojnice-zámok A. Yoshida - soprán Oap.), M.
l~ cpková - mezzosoprán, T. Gaál - klavír; It Schumann,
A. Dvo!'ák, G. Puccini, P. Mascagni, R. Wagner ( 19.00)
26. septembe r
SKO Zillna Hudba v nakj rodine - A. Bartošová,
Bučko, M. Breznický
2 7. septem ber
Trenčianske Teplice E. Ozemjanová - organ; Bach,
Oocly, Petrali, Guilmant ( 19.30)
28. septe mbe r
SND Bratislava G. Verdi: Rigoletto ( 19.00)
B. Bystrica -r . k. kostol l. Sokol -organ; Bach, Rcger,
Rcinbergcr, Franck, Mu let ( 19.00)
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ROZHOVOR

KEVIN JONES ZNOVU VBRATISLAVE
V apríli l 994 bol u nás na hudobnej
a ttmečnej fakulte znovu Dr. Kevin
j ones, britský skladatel' a pedagóg.
jeho prednáškové a študijné pobyty v
Bratislave vždy spôsobia oživenie a
aktivizáciu, pretože napriek odlišnosti kultúrnych i hospodárskych podmienok tam a tu, nachádzame množstvo
spo ločných i príbuzných myšlienok.
Pri tejto prílež itosti sme mu položili tri
otázky:

+ Pracovali ste v Nottinghame na
škole, ktorá spolupracovala s všMU v rámci programu TEMPUS. Od
minulého roku ste učiteľom na
Kingstonskej univerzite. MoWi by
ste nám povedať pár slov o práci
na tejto škole?
- V Notti nghame som viedol prednášky o kreatívnom umení s dôrazom na
kompozíciu, podporujúcu inte rdisciplinárnu kooperáciu medzi tvorbou, vizuálnym, dramatickým a interpretač
n ým umením. Hudba bola iba časťo u
väčšej Katedry vizuálneho a divadelného umenia. Hudobná škola pri Kingstonskcj univerzite je veľká samostatná
škola v rámci univerzity s približne 170
poslu c háčmi denného štúdia hudby,
10 postgraduálnymi a ďalšími 70 študentmi zaoberajúcimi sa hudbo u ako
časťo u ich pedagogického vzdelania po če t študentov podobný Hudobnej a
tanečnej fakulte VŠMU. Viac ako 20 našich štude ntov pochádza z krajín juhovýchodne j Ázie: Singapúr, Malajzia,
Tchaj-wan a Ho ngko ng. Očakáva sa, že
toto množstvo sa zvýši. Okrem bežného štúdia hudobnej histórie 'a téórie
hudby sa študenti špec ializujú na interpretáciu, alebo hudo bnú technológiu.
Skola má špeciálnu .. dohodu s nezávis- •
lou spoločnosťou pre vyučova nie a
profesionálne nahrávanie, The Gateway School of Recording, Music Technology and Music Business Studies,
ktorá má spol oč n ých zamestnancov a
zariade nia s Hudobnou školo u Univerzity. Okre m uče nia (ako profesor) je

Snímka archív HŽ

mojou úlohou vyvinúť nové iniciatívy v
rámci školy, hľadať a dohli adať nad väzbami s mimoškolskými spoločnosťami,
sponzorskými agentúrami, kontaktami
s Európou a Ďalekým Východom a
viesť, koordinovať, vyvíjať a podporovať výskumnú aktivitu. Toto za hrňuje
kompozíciu, svetovú hudbu, počíta
čo m sprostredkované vyu čovanie a interdisciplinárne vzťahy med zi hudbou,
vedou a vizuálnym umením.
+ Pozná me vás ako skladateľa a
muzikológa podporujúceho používanie racionálnych eleme ntov a
matematických operácií v kompozícii. Povedali by ste nám o motívoch tejto vašej orientácie?
- Od detstva som sa vždy tešil zo skúmania modelov zvuku, v izuálnej formy,
ako i matematiky. Na vysokej š kole som
študoval hudbu spolu s matematikou,
nasledovalo doktorské štúdium počíta
čovej hudby zo zvláštnym záujmom o
využitie po čítača pri navrhnutí a realizácii matematických modelov hudobnej kompozície. Jedným z mojich hlav-

Večery novej hudby

·minianketa bez otázok
Pôvodne ma/Q byť nasledujúca minianketa bez otázok súčast'ou
recenzie na 5. ročník festivalu Večery novej hudby, ktorá vyšla v
Hi... jej cieľom jepredstaviť rôzne n~ory " nestranných"pozorovateľov, ktoré, hoci bezprostredne inšpirované práve skončeným
festivalovým podujatfm, mali by sa dotknút' širšej problematiky
týkajúcej sa "ponuky a dopytu" v oblasti súčasnej hudby na
Slovensku.
P. V.

MARTIN ERDMANN
(BONN) , MUZIKOLÓG
čo ma na Večeroch novej hudby fas-

cinuje, je otvo renosť tak usporiadateľov, ako aj interpretov a skladateľov.
Prav.idelný návštevník môže už od r.
1990 s ledovať, ako sú tvorcami koncepcie festivalu artikulované isté duchovné postoje a estetické záľuJ?y,
ktoré sa formova li v ich vedomí už v
prednovembrovom období a ako sa tieto menili v priamom kontakte s hudbou, v Československu/na Slovensku
predtým úplne absentujúcou. Ide teda
takpovediac o fes tival .v prúde" a pri
pohľade na program každého roční ka
sa člove ka nezmocň uje pocit únavy z
rutinného prístupu jeho zostavovate-

ľov. Zároveň sa v ňom objavujú mená
skladateľov, predstavujúcé vzhľadom
na ich dô ležitosť isté or ie ntačné body,
takže nehrozí, že by sa čl ovek ocitol v
spleti bezko~cepčnosti a náhodilosti.
kuto čnosť, že počet poslu cháčov od
prvých festivalových podujatí drasticky
klesá, je na jednej strane na škodu, na
druhej strane však umoži'íuje vytvárať
koncentrovanú a Intímnu atmosféru.
Preto sú snácľ Večery novej hudby ani
nic tak festivalom, ako skôr príležitosťo u k u če niu sa a spoznávaniu.

EGON BONDY,
FILOZOF
Tak Večery novej hudby ako aj festival Mclos-Étos sú podujatia, ktoré by

ných motívov v to mto prístupe bolo
vyvinutie takého matematického procesu, ktorý by poskytoval skupiny dát
alebo čísel , ktoré by mohli byť aplikovateľné na hudobné parametre s cieľom vytvoriť hudobnú kompozíciu obsahuj úcu nové a n eočakávané zoskupenie zvu kov a ko mbin ácií tónov. Inými
slovami, vyvinutie auto nó mneho kompozičn é h o automatu schopného produkcie hudby, ktorá by ma prekvapila a
možno dokonca potešila novosťou
svojho výsledku. Nie je príliš zložité
používať matematiku za účelom tvorby
komplexného, pscudo-náhodného produktu, alebo v prípade druhého extrému, cyklicky opa kovateľn ého veľmi
jednoduchého modelu - obe tieto využitia sa rýchlo stávajú vel'mi nudnými.
Je to však význam ná výzva na produkciu niečoho, čo si udrží úroveň záujmu
a bude zárovet1 mať hudobný zmysel. Ja
som strávil viac ako pätnásť rokov experimentovaním s algoritmami a ich
vylepšovaním. Tento prístup vyvolal
množstvo otázok o základnej povahe
hudby. Preskúmanie historick'ľch precedcntov a preve rovanie prístupných
domnienok hudobnej teórie, ktoré sa
tak často a tak l'ahko považujú za samozrejmé, bolo pre mňa stimulujúce.
Formálny základ hudobnej teórie akejk oľvek spoločnosti sa zdá byť úzko viazaný s vedeckým modelom prevládajúcim v danej spo loč n osti v urč itom čase,
a to historicky v západnej kultúre ako i
v kultúrach nezápadných, a toto spätne
ovp lyvňova l o skladateľov, či si toho boli vedomí, alebo nie. čo sa týka mojej
• Rliáce~a.due Síl.;Gaobcr~ 9&1ed• nyrrt \TeCCký'm mľštením za meraným
, na použitie tzv. teórie chaosu a kom; ple:xnosti, pričomsom experimentoval
s analogickými modelmi s c i eľom gen erovať široké spektrum hudobn ých
štruktúr.
+ Ste tu po tretíkrát po rokoch
1988 a 1992. čo je cieľom vášho súčasného poby tu v Bratislave?
- om veľmi rád, že som sa vrátil do ,

Bratislavy a vždy som inšpirovaný tunajším oživujúcim kultúrnym podnebím. Vytvoriac väzby so Slovenskom a
podporiac množstvo výmen zamestnancov a študentov v čase mojej predchádzajúcej práce v Nottinghame, teraz sa snažím zaviesť nové väzby medzi
Bratislavou a Kingstonskou univerzitou v Londýne, kde teraz pracujem a
skúmam možnosti výmien a spolupráce v budúcnosti. Vyššie vzdelávanie vo
Ve ľkej Británii, podobne ako na Slovensku a v mnohých krajinách Európy,
sa musí rýchlo adaptovať na nové podmienky, ktoré sú väčšinou za me ran é
na väčší počet študentov pri menších
nákladoch. Čiastočným cieľom mojej
návštevy bolo s tretnúť sa s vedením vysokej školy, organizátormi a pedagógmi v Bratislave za úče lom rozhovorov o
niektorých zo stratégií, iniciatív v spolupráci a o vývoji prednáškových cyklov, na kto rých zavedení a monitorovaní v Anglicku som sa zúčastňoval. Je
zaujímavé vidieť, ako sa na Slovensku
veci menia - niektoré príliš rýchlo, iné
príliš pomaly. aprick zda nlivým frustráciám a ťažkostiam zdá sa, že v Bratislave je stále prítom ný latentný duch
optimizmu. Niektoré veci sú v súčas
nosti zrejme veľmi obtiažne, ale som si
istý, že Slove nsko má pred sebou veľkú
budúcnosť, pretože talent jeho ľudí sa
rozpoznáva a využíva. Jedna vec prcsahuj(tca nad ostatné v spojitosti so
Slovenskom, ktor(t vnímajú mnohí ľu
dia vo Veľkej Británii, je jeho hudba.
CD klasickej hudby
v..",lit)
nodanj
~ven'~
.~,. ..
skýcn interpretoV patrik n~tflep ie pre- ·
dávaným v Anglicku nhľadom na rcputácitt dobrej kvality na··trlnt,-kto'Ý"'
rýchlo rastie. Dúfam, že táto slovenská
reputácia bude rásť vďaka starostlivo1'ti, s patrič ným uznaním a podporou zo
strany vašej vlády pre ško1y, ktoré vychovávajú takéto hodnotné talenty.

mohli byť pýchou každého hlavného
mesta. Žiaľ, ukazuje sa, že verej nosť na
ne nie je pripravená. Nap riek nadľud
skej snahe uspori adateľov prilákať najlepších zahran i č ných interpretov sa
ukazuje, že dokonca i študenti VŠMU
prejavili minimálny záujem o tohtoro č n é VNH. Spomínam si, že asi pred
p iatimi rokmi boli pražské koncerty
súboru Agon hojne navšt.evované.
Mladí !'uctia, ktorí nekomunikujú s
ume ním sa dostávajú do stavu psychologic kej invalidity, čo potvrdzuje aj súčasn á psychoanalýza. Za týchto okolností je hlavnou úlohou všetkých pedagógov na všetkých typ och škôl, aby
túto sku točnosť mládeži zdôraznili.
Žiadny človek nemôže žiť bez estetických potrieb. Avšak v istých historických situáciách dochádza k tomu, že
tieto estetické potreby sú suplované
náhražkami. Zhruba možno konštatovať, že ľudská potreba umenia je nahrad zovaná umelo vytvárano u zábavou. V posledných s toročiach rímskej
ríše všetky spo l oče n ské vrstvy konzumQvali len gladiátorské hry a nahlúplu
frašku. Analógia s akčnými filmami a
priblblými komiksami je pre historikov ku ltúry viac než za rážajúca. Nie je
pravda, že vymiznutie ume nia zo života spo ločnosti nemá žiadne následky.
Naopak, celé dejiny potvrdzujú, že vo
všetkých sfér ach verejného života to
má priam devastujúce následky.

by, Večery novej hudby a MelosÉtos. P rvý z nich vznikol z potreby
mapovať najnovšiu tvorbu. Má za sebou už päť ročníkov a vidí sa mi, že
množstvo prezentovaného najnovšieho je priamo úmerné jeho zámernej jednostrannosti. Druhý festival
vznikol z trochu nostalgic kej potreby
nadviazať na dvad sať rokov starú minul osť (smolenické semináre) a rehabilitovať jednu generáciu. Má pred
sebou iba tretí ro čník a hrozí mu nebezpečie "vývoja" cez rôzne koncepcie vráta ne poš kuľovania na svojho
konkurenta, ktoré mu zase hrozí nebezpeč ie, že pod záľahou nového
stratí sa hudba. Obidva festivaly sú
ge n eračné a mali by také zostať. Mali
by si čo najviac pestovať vzájomnú
od li š nosť a vyvarovať sa akejkoľvek
podobnosti. Je ohromné, že už teraz
reprezentujú mož n osť realizovať
dneš nú polarizáciu myslenia o hudbe (čo je to hudba?) takýmto vel'korysým (ergo festivalovým) spôsobom. To určite podnieti zaujímavú
diskusiu. Vlastne to už malo p odnietiť diskusiu. "Majitelia s lova" mali už
dávno chytiť príležitosť do svojich
"písacích" rúk a začať s nami čitatcl'
mi koneč n e komunikovať ako s dospelými ľuďmi a vážne sa s nami zhovárať na tému ako je to s hudbou na
týchto dvoch festivaloch. Pretože ak
je raritou, že mesto ako Bratislava má
dva takéto festivaly, je rovnako raritou absen cia písaného slova (niele n
spravodajského, ale hlavne tvorivo
partnerského) pri tejto či týchto uclalostiach. Osireli sme hudobníci .
Píšeme hudbu, hráme a spievame a
publikum nám berú tí, ktorí by ho
mali približovať.

JURAJ BENEŠ,
SKLADATEĽ
Zriedkavá pozo ruhodn osť: Bratislava m á dva festivaly súčasn ej hud-
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KONCERTY
ynálezca" saxafónu Adolph Sax ( 18 14"
1894) by bol určite spokojný v hudobníckom nebi, keby vedel, akú vážnosť nadobudne nim zdokonalený nástroj v 20. storoči. Nielen
že sa udo mácnil v symfonickom orchestri a dychových kapelách, ale stal sa neodmyslitel'ným, a
v niektorých obdobiach až kultovým nástrojom
džezovej a pop-scény. Tak trochu aj pamiatke
tohto belgického, ale v Paríži pôsobiaceho nástrojára bol venovaný koncert 17. marca v
Zichyho paláci. Hlavný usporiadate!' - Rakúske
veľvyslanectvo, spolu s Mestským kultúrnym centrom, Hummelovou nadáciou a
Ľudovou bankou poskytli viac ako dôstojný
priestor pre skupinu štyroch saxofo nistov z
Grazu.
Zo struč ného bulletinu sme sa o Grazer
Saxofonquartet dozvedeli, že: napospol pôsobia v Grazi, dvaja ako učitelia hry na sax ofón (K. Pôschl - soprá n , W. Latzko - tenor), F. Kriebernegg vedie dychový orchester Wildon (barytón) a altsaxofonista D.
Pätzold je lekárom. Všetci súčas n e sa venujú
koncertnej č innost i v Grazi i mimo neho.
Repertoár majú široký, počnú c úpravami pre
skupinu 4 saxofó nov až po pôvodné skladby rakúskych skladatel'ov. Na ko ncerte v Bratislave
okrem repertoárového spektra preukázali aj tendenciu k pôvodným, o riginálnym dielam svojich
s ú čas níkov. V Grazi je konzervatórium a tamojšie hudobné školstvo sa môže pýši ť aj džezovým
oddelením na škole. Aj tento fakt môže byť v pozadí ich dominantného záujmu o skladby Inšpirované džezom.
Kto pozná komornú sie ň v Zichyho paláci vie,
že interpreti a publikum sú tu vo ve ľm i tesnom
kontakte (tesnejšie už vari iba vo vý ťahu). Zvuk
štyroch naplno rozozvučanýc h dychových, prierazných nástrojov bol príliš hutný a tento fakt si
nemohli nevšimnúť č le novia Grazer Saxofo nquartet. Ich úsilie korigovať objektívnu da nosť
vyústilo napoko n do mierne rozpačitej prvej polovice koncercu, kde preukázali aspoň prvú čas ť
vety . repertoár majú široký, počnúc úpravami..."
Áno, práve tie ú pravy boli .kameňo m úrazu"
(Bach, Mozart, Boccherinl), lebo prlehl'adná harmónia a sadzba klasicistických skladieb d os ť poodhalila z ich h ráčskych kvalit ako jedno tlivcov i
celku. Napr. Mozartovo .Alla Turca" som v zime
počul a na bratislavskom hrade v nedostižnom
stvárnení a nástrojovej brilancil v podaní
.Culinkovcov"... Rušivé momenty into nač n o-ryt·
mické akoby zmizli po prestávke, bol to zrazu

V

iný súbor. Zmenil sa repertoár (súčas níci), aj na
koncertný . Raum" si zvykli.
Už v prvej skladbe po prestávke zaujali. ·
Originálne, viacčasťové Antispasmodium Retard
od Karla Haidmayra ( 1927) zarezonovalo hudobným vtipom, po lyšrýlovosťou (prvky džezu,
orientallzmy, ragetime, toccatové prvky) a sviežou eleganciou. Mala som pocit, že aj tunajšie stabilné koncertné publikum, ktoré chodieva do

Ked' hrajú štyria...
Zichyho paláca, je potešené touto programovou
zmenou. Franz Zcbinger (1946), autor druhej
pôvodnej skladby, musí mať vel' mi vyvinurý zmysel pre ko mbinácie nezlu čiteľn ého. je h o 5-časťo
vý FOLK pre saxofó nové kvarteto je akousi . pentagonálou" v malom. Posúd'te sam i: O čes kom
zvolani pastierov, O islandsko m .Twisangu",
O Gosauerských jódleroch, O jidišskej ľud ovej
piesni, . Long john". Túto skladbu, napriek zdanlivému programovému .galimatiášu", dávam do
pozornosti všetkým slovenským, čes ký m , islandským, gossauerským a jidiš saxofonovým kvarte·
tám. j e poslu cháčsky vďačná; je to azd a (aj) vtipná paródia, najmä na domáce posvätné l'udové
symboly; je pôvodná a je primeranej dižky. Ó že
nezneužíva poslu cháčovu t r pezlivosť na cestách
za hudobnými objavm i typu: česká pastierska lyrika, divotvorné islandské rytmy a p rerývaná melodika, závratné gossuerské jódltrilkovan ie, odvar z Fidli kanta na streche, a .závereč n á" v džezovom bare (americko m?). Grazer Saxofo nquartet
opäť . zabodovali", a tak sme všetci s napätím ča
kali na posledné Saxofó nové kvarteto č. l od
Alarich a Walnera ( 1922). Trojčasťové dielo je
poznačen é opäť (ako in á č pri saxofónoch, najmä
ak sú 4) džezom, vyzrerým sk l adatcľsl.:ý m rukopisom a svojskou poetikou. Skladba výsostne s(•časn á , na báze voľn ej tonality, polyšrýlová, s barytónsaxofónovým sólom v 2. časti. Vydarená
tretia čas ť · akési rondo s polkovým refréno m,
rezké a sršiace optimizmom, a s potešením paroduj(lce •vyšší populár".
Grazer Saxofonquartet ukázali, že sú telesom
štyroch vel' mi aktívnych muzikantov s primera-

ynovená Zrkadlová
Primaciálneho paláca sa stala v
V
sezóne 1993/94 svedkom obnovenej tradfcie stretnut( ctltet'ov dobrej hudby. Hlavný m garantom podujat{ je tu Mestské
sieň

kultúrne stredisko v Bratislave a In terpretačným zázem{m
Cappella Istropolita11a so svojfm umelecký m vedúcim
Ewaldom Dat~elom. Tento komorný stí bor· počto m o niečo prevyšujt(cl warchafovcou- je mestským orchestrom a ako taký má
prvoradé miesto v slávnostnej sieni radnice. CI sezónu ott,árala -1
ukončila (22. mája). Ale už 20. júna, v predvečer otvomefa
Kultú rneho leta mala mimoriadny benefičný koncert a rt ajeseň
(od 25. 9.) st'ubuje cyklus deviatich abonentných a dvoch benefič
ných koncertov. j e to zásluha ambiciózny ch ftudobnfkov · ale i
štedrého sponzora: a. s. Slovnaft. Spolupráca umelcov · mesta ·
sponzora sa ukpzala v danom prlpade ako vzorová a optimálna. Kritika najviac teš(, ak j e svedkom rastt4 umelcov, kecľ m6že
zaznamenať rwdšenle, s ktorým sa tvori každý nový drmnaturglcký ciel' a napfňa jeho realizácia. Cl tla záverečnom koncerte
svoj ej prvej .,metskej" sezó11y (lebo, ved; existuje a tvori už md rokov) dok(IZala, že spravila opäť krok dopredu. Plná/koncertná sáfa (s domácimi i cudzincami, k torí veľmi rýchlo tJašli cestu do
prekrásne zrenovovaného paláca) tlieskala trom zaujimavo zostavený m čísla m: Adagiu pre sláčiky op. l l od Samuela
Barbera, Schónbergovej Zjasnenej t1ocl, op. 4 a Haydnovej

dňoch

24.-26. júna prebehol už po

morných telies v Poprade a vo Svite pod titulom Divertimento musicale '94. J e to súťažná prehliadka n eprofesionálnych kom o rných súboro v najrozličnejších zostáv a je j usporiadateľom je Národné osvetové centrum v Bratislave, za výdatne j
spolupráce Regionálneho kultúrneho
strediska V Poprade, Klubu odborov VO
Svite, Slovens kej hudobnej spoločnosti a
Slove n skéh o hudobného fondu v Bratislave .
Za pomerne sluš ného záujmu obecens tva sa zúčastnilo na tohtoroč nej prehllad·
ke lO súťažiacich súborov a dva komorné
orchestre ako hostia. Stretnutie je veľmi
potrebné a u ž itočné: poskytuje zú častneným
možn osť konfrontácie svojich u meleckých výsledkov, vzájo mného spoznávania a inšpirovania sa. j e významným imp ulzom na ďalšiu snahu vy trvať pri tejto u šľach tilej činn osti.
Napokon je festival aj signálom sme rom k
publiku · pomáha rllcať múry predsudkov voči
komornej hudbe a vzbudzuje záujem o u meleckú hudbu vôbec.
Po odznení jednotlivých koncertov sa
uskutočnil i hodnotiaci seminár , kde čle
novia odbornej .poroty zhodnotili jednotlivé súbory a poskytli im rady pre ďalšiu
prácu. Záver fes tivalu tvoril galako ncert
vybr a n ých e nsemblov.

sl áči ky. Ako to vyzerá na koncerte, keď h rá sl áči
kové kvarteto zamerané na hudbu baroka a klasicizmu, som sa mohla presvedčiť na vystúpení
The Salomon Strlng Quartet z Veľkej
Británie · 18. mája v Moyzesovej sieni na ich mimoriadnom ko ncerte. Dvaja čle nov i a s(t profesormi hry na barokových husliach - Simon
Standage, Michaela Comberti (v Londýne),
Jennifer Ward Clarke je prof. hry na baroko vom violončele a všetci spolu (s Trevom
Joneson, viola) boli čle nmi rozl ičných s(lborov zameraných na starú hudbu. S poloč ne koncertovali aj mimo Európy (Austrália, USA,
japo nsko, Kórea) a venujú sa nahrávkam Haydna
a Mozarta. Z bulletinu som sa dozvedela viac o
ich vzácnych nástrojoch · .skonštruovaných podľa stavu, v akom sa sl áči kové nástroje nachádzali na konci 18. sto ročia (violončelo bez bodca,
kratšie sláčiky...). Husle a violo nče lo sú kó pie
Strad ivariových nástrojov, vel. je z roku l791." Aj
po tejto stránke bol ten to koncert vý n imočný a
u rčený naozaj faj nšmekrom. Špecializácia The
Salomon Stri ng Quartet na hudbu I 7. a 18. storočia je daná n ielen ich p rofesio nálnym pedagogickým zameraním, ale vychádza dozaista z ich
osobného výberu. Úsilie o dokonalú revitalizáciu dobovej interpre tač nej praxe nachádza d nes
vo svete vcl'k(• odozvu a s takou sa streto l súbo r
aj v Bratislave. Č í m zaujali? U rčujúcim znakom
ich hry bola n eopa kovateľná noblesa a uhladen osť p rejavu, vyrovnaný zvukový ideál a vybnísená súhra. V dynamicko m registri rešpektovali
prirodzené danosti nástrojov, n ič nefo rsírovali,
ich forte a ff znelo rovnako kultivovane ako mf.

U šľachtilú

. pro fesorsk(l profesionalitu" povýšili
na inšpiratívny umelecký st u peň znovuo bjav(}vanla zabudnutej krehke j krásy známych, ale a(
me nej známych diel klasicizmu.
Už v úvodnom Sláč ikovom kvartete C dur op.
2. č. 2 od tgnaza J. Pleyela predznamenali svoje
inter pretačné krédo. Plt:yel, žiak Vaňhala a
Haydna, známy vydavat eľ a výrobca klavírov, bol
uznávaným dobovým sk l adateľom , silne ovplyvňova ný módnymi zál'ubami p ublika. "Salom(}novci" inte rp retovali Pleyelovo 2. kvarteto ako
delikátny komorný výtvo r, čím povýšili salónny
kus na pôvabné komorné dielo, profesionálne
bezchybné, no v medziach dobového úzu.
j ednotný výklad, presná súhra a krehká farba l.
huslí, poetická con sordini 2. časť so sladkou melódiou, nadýchaná a virtuózna tretia, atmosféra
dvorského koncertu ... A k tomu si ešte pri myslite
reálne otvo rené okná v Moyzesovej sieni, teplý
májový večer a neutíchajúci štebot v táči kov, trilkujúcich bez zábran svoje vlastné vtáčie kvartetá
za oknami koncertnej siene ... Quasi una fa ntasia... O poznanie robustnejšie vyznelo Haydnovo
S l á čikové kvarteto g mol Ho b. III:74. Prehliadnuc malé i nto n ačné posuny v l. husliach ( I.
časO zaujalo Largo assai najmä dynamicko u prcpracova n osťou; taneč n ý temperament prejavený v Menuete a živé, na presnej súhre vystavané
Finale, akcentujúce ľa h kosť a p riez račnosť pasáží. Prirodzeným ťažisko m ich koncertnej premiéry bolo uvedenie Beethovenovho Sláči kové ho
kvarteta F dur op. 18 č. l (ktorým otväralo koncertný cyklus Beethoven - šos takov ič Moyzesovo kvaneto). The Salomon Stri ng Quartet predovšetkým v tomto diele potvrdili šírku výrazových možností. Dramatická m n ohovravnosť detailov prvej časti bola ko ntrastne vystriedaná
pôso bivo u 2. časťo u Adagio affetruoso ed appasio nato - v plnom význame týchto slov. Bez okázalosti, s dôrazom oa part 1. huslí a gradáciou pred
záverom. Náročné Scherzo klád lo nemalé nároky na dynamický pôdorys a súhru i postavenie
ved úcich huslí. Závereč né Allegro poskytlo zážitok z virtuóznej súhry, ľa hk ého nasadenia a práce s témou a motívmi. Klasicizu júci celkový rámec ich interpretácie neustále pripomínal kulti·
vovaný výsledný zvuk, poz n a če n ý mäkkým timbrom sláč i kov· dobových replík vzácnych nástrojov.
Koncertné hosťova ni e The Salomon String
Quartet možno za radiť medzi vítané . mimoriadne" aktivity v rámci 45. ko ncertnej sezó ny.
MFŠKA PUŠKÁŠOVÁ

Sirifonll č. 44, Smútočnej - dielu z cyklu raných slnf ón/1 (čl sym fónlf ·ako uvádzajú niektoré hudobné encyklopédie).
V čom vidfm kvalitatfvny fiO.wn Cl ? V spredznen( tónovej súhry, ale i kul·
túry l 8-č/enniho telesa sldčilcórov, klor( prizvali do Haydnovho diela !ty·
roch dychórov, aby s nimi ponúlcli takmer hedonistický zdfitok z klasiclcej
symfónie, ::: jej prostého, no my.ffienko•·o svie!elw a najmä logicky jasné/ro
radenia my!fienok. Je pral'(lou. !e i Haydno•• opus potvrdil isté Jpecifikd Cl
••oli iným súborom pO<Iohného typu: virtuozitu a azda prehnonú tempovú
útočnos( v rýchlych častiach, resp. romantický "zdvih" v pomalých, quosi ly·
rickejlfch pasdfach. Cl nejde ani wk o akademickosť, skôr o aktuálnosť interpretácie· bez Jkmpúf a zábran v šrýfo••ej oh/asti. Nechce byl nasilu vemá
:::ásadám - chce strhnú( a zaujal čo naj.fir.fie publikum. Čo je /epJie, nech
rozsúdi J..afdý poslucháč podľa s••ojho vedomia i s••edomia. Faktom je, fe
obecens11•o v Zrkadlovej sieni strhli h rdči k nad!enému aplauzu. ktorým sa
vymítil aj prfdm•ok. Barherovo Adagio - nedávno ho uviedol 110 filharmonickom ahonenmom cykle aj SKO- je obľúbeným vstupom do koncertov. Aj ketf
ro nieje veľmi originálna hudba (vonkoncom nereprezemujúca 20. storočie} ,
má prednos( v logike oh/tíka, ktorý vedie fineám e vedené melódie v nádhernom súzvuku sláčikov. Citupfnosl diela bola podporená jednoliatym zvukom
Cl . ktorý je základom úspechu tohto populárneho opusu.
Vrcholom programu a tlajsilnejšfm hudobným záfitkom koncertu bota
ScMnbtrgova Zjasnená noc, op. 4 ·sexteto. ktoré autor prepraco••a/ pre sláčikový orchester. Dielo· ako je zndme- vzniklo ako programová skladba. i~1 -

DIVERTIMENTO MUSICALE '94
Vštrnástykrát celoš tátny festival ko-

nými ko ncertnými aktivitami, ktorí rozširujú
svoj koncertný záber aj za hranice Grazu, na potešenie všetkých, ktorí vítajú každé spestrenie
bratislavského hudobného diania. Koniec dobrý, všetko dobré.
Nie je kvarteto ako kvarteto, aj keď v i\om
ú činkujú tiež pedagógovia. O čo . výst red nejší"
môže byť program pre 4 saxofóny všetkých ladení, o to kon zervatívnejší môže byť koncert pre 4

Výsledky súťažnej prehliadky neboli vyjadrené hodnotiacim rebríčkom, ale súbory dostali ceny a diplomy za svoj prínos v
interpretácii rôznych štýlových období, či
za výsledky v určitých oblastiach umeleckého prejavu. Vý ber súborov na festival
urobila porota po vypočutí zvukových
záznamov a vybrala tie najvyspelejšie. l
tak boli jednotlivé výkony veľmi rozdielne.Je to prirodzené, lebo išlo o rôznorodé
o bsadenia (napr. z Revúcej prišlo kvarteto
hráčov na plechové dychové nástroje, z
Valaskej kvinteto zobcových fl áut Flauto dolce,
z Ivanky trio sestier Morávkových · husle, flauta, klavír, z Bratislavy súbor siedmich violončiel Los cellos de Bratislava). Ostatné telesá boli komorné orchestre, zväčša iba sláč ikové s rozličným počtom hráčov. V takejto pestrej zmesi ensemblov by iste n ebolo namieste robiť dáke hodnotové pora·
dia, najmä, ak si uvedomíme v akých n erovnakých podmienkach jednotlivé súbory pracujú. Je iste oveľa jednoduchšie dať
dokopy v Bratislave komorný orch este r,
než vo Valaske j zohnať päť kvalitných hráčov na flautu. Práve z to hto dôvodu sa na jväčším prekvapením prehliadky s tal sláči·
kový ko morný orchester z Dolného Kubína,
kde popri niekoľkých dospelých členoch
hrali i 11·12-ročné d eti. Pre n edostatok
hráčov na violu, violončelo a kontra bas sa
podaktorí huslis ti prosto . preuč Ui " n a po-

Cappella Is tropolitana

Sn ímka archív H Ž

Jpiro mná básňou Richarda Dehmela. (Náv.ftevnfk si j u mohol i prečfwlv
ne!ikovne prelofenej slo••enskej ••erzii. -A fe. l'ďaka i :a remo pt'I'Oplánový
preklad · oboznámil s obsahol'ým smerovanfm diela.) VyJe 20-mimíro•·á
Zjasnená noc je vlasme hudobnou bástlou o láske, odpú!lanf. Raný
Schänberg sa 111 pohybuje v !týfe novoromamizmu ,.a la Wagner". Neustále
v:::m!ené hudobné obrazy plymí,nadväzujúc na seba bez výrazných vrcholov
· ako nekonečná krása. Permanemné "grave" Zjasnenej noci má v sebe veľa
jasnosrf a nárokov, ktoré Cl demon!trovala ako hudobne vyspelý, európsky
prvoradý súbor. EwaJd Dane/, ktorý plní úlohu umeleckého Jéfa, primária i
dirige/I/a, strhol svojou energiou. dynamickosťou a ••en·ou celý súbor k ••yni·
kaj1ícemu výkonu. Myslfm, ft Cl naJ/a svoj profil,pritom rastie a d4va si lit·
ust4/e novi ciele. Jej permanentná snoha o dialóg s publilcom nachddza livý
ohlas. A ~oje viDftnt zmysel umt ltclcej existencie. TERÉZIA URSfNYOVÁ

žadované nástroje a hrali skvele. Keď sme
odhliadli o d trochu . p lechového" zvuku
orchestra, celkom pochopiteľného pri nástrojoch, aké m a jú hráči k dispozícii,
priam strhol svojou vervou, ale i čistotou
hry, frázovaním, vypracovaním partov,
prekvapivou sláčikovou technikou a pl·
ným zvukom. Je to skutočne pe r spektívne
teleso a získalo sl právom úprimný obdiv
poroty i publika. Z ostatných súborov zaujal komorný o rchester Harmónia z Bratislavy
(dirigentka Dr. O. Podstavková) , ktorý sa
úspešne popasoval i s prvým predved e·
ním suity z opery . Prorok Rak" od I.
Dibáka . Sympaticky zapôsobil súbor Camerata academica z prešovske j univerzity,
svojím kultivovaný m , i keď trochu utiahnutým , nesmelým pre javo m . Nitriansky komorný orchester azda ako jediný súbor n ezaznamenal od v lalíajška umelecký vzostup. Zápasí s ele m e ntá rny mi technickými nedostatkami - o. i. s presnosťou súhry,
avšak n a ich pre.k o nanie m á d ostatok
schopností a j elánu. Naproti to.hu ko morn ý orch ester Technik z Bratislavy s i udržuje
n apriek pe rsonálnym problémom, aké
m a jú n apoko n všetky tie to e nsembly, veľ
ml slu ~ný šta ndard a presvedčil najmä in·
terpretáclo u neľahkej Simple symphony
B. Britte na, pod taktovkou M. Krajčího.
Košický o rchester Musica iuvenalis, o slavu·
júci tohto roku u ž 30 rokov od svojho vzniku, sa prezentoval dielami Händla a Albinoniho. Štýlovo čistým a prednesove p útavým 'p o daním si a j vyslúžil d iplo m za interpretáciu barokovej hudby. Dirigent

A. Podhájecký so svojím n adšením a skúsenosťami má na raste telesa hlavn ú zásluhu.
Zaujímavé bolo vystúpenie súbo ru siedmich violončlel Los cellos de Bratislava s die·
lami Cas alsa, Dibáka a Bock a . Súbo r sa úsp ešn e u viedol u ž i v zahraničí.
Vyššie spomínan é m en šie k o morné zos kupenia bojujú s hlav n ý m problémo m ·
n edostatkom hudobného m ateriálu a p reto sa púš ťajú nieked y do dos ť diskutabiln ých úprav. Napr. s úbo r Flauto dolce sl
upravil úryvok pomalej časti Beethovenove j IX. symfó nie.
Dva hosťujúce k o m o rné o rchestre Musica iuventa zo žilins kéh o ko nzervatória
( dirigent K. Kevický) a Komorný orchester
konzervató ria v Košiciach ( dirige nt B. Buráš)
sa svo jimi vystúpe niami po h ybovali v
blízkosti pro fesionálnych výkonov. Žilinčania svo jím Telemannom a Košičania
Breinerovým beatlesáckym Concertom
grossom sa po starali o umelecké vyvrch olenie fes tivalu a súč asne nač rtli m étu pre
o sta tné, zatiaľ menej vyspelé telesá. Uži·
toč né a vel'mi potrebné podujatie Diverti·
mento musicale '94 malo opäť vyššiu úroveň
ako vlani a prebehlo vo výbo rnej a priateľskej
atmosfére. O rgan i zač n e sa o jeho bezchybný
p riebeh postarala pani Dagmar Oče nášo vá
s po mocou miestnych u sporiadateľov. Podo(>.
né pod ujatia bude potreb né do budúcnosti nielen u držať, ale i rozšíri ť. Ich výchovný i pedagogický význam je nesporný.
ROMAN SKREPEK

KONCERTY

Významným medzníkom v do terajšej histórii Speváckej súťaže Mikuláša SchneidraTrnavskéh o b ol jeh o trinásty ročník , ktorý sa po prvýkrát uskutočnil medziná rodne.
Predsedníčka poroty doc. Eva Blahová pri udeľovaní cien: zľava· Angela Grebenša
(Ukrajina), Andrea Danková (Slovensko), Beata Raszkiewicz (Poľsko), Tomoko
Masu da Oapo nsko), Gu stáv Beláček (Slovensko).

Matiné trnavských víťazov
prostred letných
sa v' rámci
U
matiné v Mirbachovom paláci stretli traja mladí spcvki, aby sl pred brahorúčav

nedeľných

tislavsk-ým publikom pripomenuli víťazstvo
v toh toročnej Medzinárodnej súťaži M.
Schneidra-Trnavského. Pn:dstavili sa všetci
držitelia prvých c ien: Andrea Danková,
Gus táv Beláček ( II. kategória) a Šimon
Svitok (I. kategória), na klavíri ich sprevádzali Dana Hajóssyová, Jana Nagy-Juhászová a Darina Lacková.
Najmladší z účinkujúcich, poslucháč VSMU
Šimon Svitok, si volil repertoár veľmi obozretne, čo je znakom triezvej sebareflexie.
Sch neid rovu-Trn avské ho piesei\ mal výrazovo a dynamicky starostlivo vypracovanú,
interpretačný vkus bolo cítiť i vo výbere z

Dvorákových Cigánskych melódií. Svitokov lyrický barytón, miestami až tenorovej
farby, má rezo nančn (l strednú a vyššiu polo-.
hu, žiada sa však podstatnou mierou tón
zmäkč iť, zaob liť, "za baliť". Zjavná tvrdosť nasadzovania, náznaky fo rsírovania a pome nej
legatovej vláčn osti vyst(Jpili do popredia v
bel cantových áriách (Donizettiho Malatesta a Belcore), menej v Čajkovského
Eugenovi Oneginovi, Svitokovom naj(Js·
pešnejšom opernom čís l e.
Basbarytonisra Gustáv BeláčeJc sa uviedol
kompaktným, v polohách vyrovnaným hla·som s kovovým leskom. j eho vokálna estetika
je zjavne netalianska, takže po vstupnom
Schneidrovi-Trnavskom výrazne zabodoV'al trojicou piesní M. l. Glinku, priam šitých

SlovtÍk tU1JAMV
o rozdeleni Česko-Slovenskej republiP ky
sa kontakty v školstve a kultúre

zhoršujú. Študovať v českej republike (pre
Slováka) a naopak, nie je bez problému.
Navyše, ministerstvá školstva oboch nor1ých
štátov prijali absolútne smiešne kvóty pre
výmenu študentov.
jedným zo Slovákov študujúcich v moravskej metropole je Karol Lipták. je v predposlednom ročníku štúdia dirigovania v triede Rostislava Hališku.
V sále brnenského Stadionu sa predstavil s
Moravskou filharmóniou Olomouc a trúbkarom Pavlom Hromádkom. Na úvod koncertu zaznela predohra k opere Oberon od
C. M. von Webera. Dirigent Lipták dal predohre dobre volené tempá, jednoliatu gradač
nú výstavbu a celkovú plasticitu a farebnosť
interpretácie. jednotlivé témy a motívy náležite odtie1lil a orchester viedol k sústreden~
mu výkonu.
V koncerte pre trúbku a orchester sa Pavel
Hromádka zaskvel ako technicky dobre pripravený trúbkar, ktorý vie Hummelovi dať
lesk aj brilantnost: Dirigent Karol Lipták
preukázal citlivý a korektný prlstup ku koncepcii sprievodu.
V ďalšej časti koncertu sa predstavil iný
dirigent, resp. adept dirigovania - Tomáš
Hanus. Pod jeho taktor1kou zaznela absolventská skladba študenta kompozície najAMU Ondreja jiráska Gentlemen 's agreement, v ktorej sa usiloval sklbtt východiská
zo zábavnej aj vážnej hudby. Kompozícii nechýbal vtip a invencia. Tektonické riešenie
pôsobilo trocha nezvládnute. Dirigent
Hanus sa predstavil potom vo veľmi dobrom svetle v Beethovenovej Symfónii l. 8 F
dur op. 93. Dielo predviedol vo veľmi rýchlom tempe, s vyváženost'ou apolinských a dionýzskych polôh.
Koncert v Brne ukázal, že v Karolovi
Liptákovi rastie budúca dobrá posila pre
(dúfajme, že slovenské) orchestre.
MILOSLAV BLAHYNKA

Fra n s Wolfkamp z Holands ka udeľuj e jednu z prestíž nych cien sú ťaže, dvoj týždňový
pobyt n a Hudobných slávn ostiach v Holandsku japonskej sp eváčke Tomoko
Masuda.
Snímky Marián Jurík
na slovanský timbre speváka, jeho pricrazný a
rovný tón, pred nesový temperament. Kam eňo m úrazu vo Vcrdim (Proclda zo
Sicílskych n ešporov) bol úplný nedostatok
kantilény a zjavné i ntonačné problémy. Tie,
hoci už v menšej miere, vyplávali i v Dvorákovej á rii z j ako bí n a, ktorá Bel áčkov
ko nct:rtný výkon síce rehabi li tovala, zároveň
však potvrdila, kde sú terajšie rezervy inak
pt:rspektívneho sólistu.
Na ko nkc som si nechal najhodnotnejší výko n matiné · Andreu Dankovú. Bud(•ca
Mimi v SND sa zaskvela rovnako v piesňo
vom, ako i opernom repe rtoári. M. Schne ider-Trnavský a najmä O. Rcspighi našl i v
Dankovej vysoko senzitívnu interprt:tku, obdarenú nevšc~ne krásne sfarbeným, ale aj

technicky ovládaným sopránom. jej hlas znie
plnohodnotne v každej polohe a dynamickej
rovine, frázuje štýlovo. Má emotívne mezza
voce, do výšky vystupuje "štíhlo", bez námahy, s kovovým leskom. Ti eto dispozíci<: zí1ro·
č ila v dvoch talianskych áriách ( Mimi a
Leon ora z Trubadúra), zjavne blízkych
Dankovcj naturelu. Ost{lva dúfa ť, že tmavý
timb re hlasu "nezveclie" speváčk u predčasne
do dramatického rept:rtoáru. Okruhom jej
z;íujmu b)' v najbližších rokoch maló byť
najmii predvt:rd iovské bel canto, pre ktoré ·
ako ukázala v cabaleue Leo nory · má pred po·
klady v pružnosti a pohyblivosti tón u. Isteže,
je to cesta ovel'a náročnejšia, avšak nik, kto sa
po nej vybral, neoľutoval.
PAVEL UNGER

Redtát zčeskej aslovenskej tvorby
aponská ldaviristka Ikuko Ita
(štipendistka na VSMU u M. Lapša ského) sa predstavila koncom mája v
Klariskách celoveče rným recitálom. Už
výber repe rtoáru · výlu čn e tvorba slovenských a českých skladateľov svedč í o
tom, že umelkynino bratislavské školenic má ciel', zoz n ámiť sa aj osvoji ť si nit:k·
toré špecifi ká in t e rpre tačnej tradície
týchto dvoch národ ných hudobných kultúr.
Z klavírnej slovenskej tvorby sme si
vypočuli fragment Sonáty c mol J. L.
Bellu (známy skôr z muzikologickej li te·
ratúry ako z koncertného pódia) a Malú
suitu s passacagliou op. 3 E. Suchoňa.
V prípade Bellu ťažko možno h ovori ť o
vykrištalizovanej interpretačnej tradícii.
V prvej časti ťažil a zo svojej romanticko·
poetickej spevnosti, kultivovanosti,
schopnosti navodzova ť meditatívnu ná·
ladu. Disponuje nemalým technickým
arzenálom so sklonom zahrať technicky
vypäté úseky v čo najrýchlejšom tempe,
čo dokázala aj v 2. časti Bellovej Sonáty,
ktorá vyznela skôr ako brilantná etuda s
nevypointovaným dynamickým vrcholom. l . časť S u ch oňovej Malej suity vhod-

~

nt: korešpondovala s jej lyrickým nature·
lom a jemným farebným tieňova ním .
Aricttu postavila na rýchlejšom tempovom základe, a preto aj vrchol nevyznel
presvedčivo. Scherzo chápu naši klaviristi hutnejšie, vzrušenejšit:, rytmicky pregnantnejšie s dramatickým prt:chodom k
Passacaglii. Japonka' ho chápala elegant·
nejšie a interpretovala ho oveľa rýchlejšie. Passacaglia bola stavebne premyslenejšia, ale dramatické úseky postrádali
pátos a zvukov(• hutnosť. Technicky však
všetko vyhrala obdivuhodne, i keď niektoré detaily pochopitel'nc v závratnom
tempe zanikali.
Z tvorby českýc h autorov bol veľmi
imponujúci Jan áčkov cyldus V ml·
h ách. Plynul v zastretých kontúrach,
možno menej zemito, skôr meditatívnejšic, ale presved č ivo. Výber z Etud a
Poliek Bohuslava Martinu bol skvelou
exhibíciou virtuozity, v Polkách miesta·
mi na úkor zdôraziíovania tanečnosti.
Z Dvorákovho cyldu Poetické nálady si vybrala tri skladby jarní, Rej
skfítku a Furiant. Elegantná virtuozita
s poetid:)•m nádychom charakterizovala
skladbu Jarní. Popu lárny !lej ski'ítkll vy·

znel málo ta n cčne, pregnantne a príl iš
virtuózne. Táto charakteristika platí aj
pre kon trastné Trio. Furiant pochopila
ako virtuóznu prskavku so zby toč ne
prehnaným tempom.
a záver svojho zaujímavého programu zaradila japonská umelkyiía Smetanu: dva opusy z cyldu české tan ce ·
Polku a mol (opätovne v prirýchlom
tt:mpe) a Fu riant, v ktorom by vii čši a ja·
drnosť a zohľadnenie tanečnosti znásobili celkový úč i nok , navyše pedál zotieral
jasnosť faktú ry. Suverénne zvládnutá ,
koncertná etuda Na brehu m o rs ké m
upútala poe ticko sťo u veden ia melódie
opradenej girlandami pasáží a skvelým
zvlád nutím oktávového (Jseku.
Ikuko lto je suverénna klaviristka už
medzinárodne ostr i eľaná, s mimoriadnymi technickými dispozíciami, ktoré prcháňané ad absurdum odporujú našej in·
te rp re tačnej tradíci i a nemožno ich charak ter i zovať ako objavné, skôr ako skresľu júce. To kladné, čo priniesla, boli lyr~cko·mt:ditatívnc nálady plné ku ltivovanbsti, spevnosti a poézie.
VLADIMÍR ČÍŽIK

PERSPEKTÍVNY HUSLISTA
Vp~~om, ~e ~

súčasnosti

v slovenskom rekompozičnom umeni sa prejavuje výrazný
trend nástupu mladej generácie
pôvodom z hudoboíckych rodín.
Táto vývojová črta sa u nás vyskytov~a i v predchádzajúcom období;
~e rozhodne nie v takej šírke. je rezultátom intenzívneho rozvoja slovenskej hudobnej kultúry, podhubia hudobného školstva a ďalších
priaznivých predpokladov. Ď~ším
výrazným talentom, ktorý vyrástol
z takýchto podmienok, je ab1110lvent
husfovej triedy Márie Karlí.kovej
juraj Sťahel, ktorý zavíiU štúdiá
formou absolven tského celovečer
ného recitálu. Sťahel je väestranne
rozvinutý huslista, disponuje zdat·
ným lntonačným :územím, výbor·
ne vybudovanou technikou, ktorá
za každých okolnoeú slúži vystlh·
nutlu výrazu interpretovaných
opusov. Tieto predpoldady mu

umožňujú tvoriť s priam obdivuhodným stavebným nadhľadom, s prí·
ldadnou hudobnou Inteligenciou,
s bohatou fantáziou a inšpiráciou.
Dokázala to Beethovenova Sonáta pre husle a ldavír č. 5 F dur
,Jarná" op. 24, ktorá upútala muzJ.
kantským ťahom, ~e aj príkladnou
disciplínou. V Adagiu zaujal osobi·
tým kľudom a vzhladom na interpretov vek imponujócou vrúcnosťou a spevnosťou. Toto jediné číslo
programu interpretov~ mladý
umelec z notového partu. Dialóg
klavíru s husľami bol vzájomne in·
špirujúcl, umelecky korešpondujú·
cl. M. Blesáková tvorila s muzikant·
skou Iskrou, s fantáziou, technicky
dôkladne pripravená, čo jej umož·
nllo prispôsobovať sa a podporovať svojho partnera. Janáčkova
Sonáta mu poskylJa priestor, kde
mohli v plnej miere prezentovať
svoje muzikanl.,ké kvality, zmy~d

pre dramaticky vypäté, vášnivé polohy i pre meditatívnu lyriku. Klaviristka sa miestami nechala uniesť
dramatickým spádom a hrala '~iac
než komorne, ale Sťahel to dokázal
vyvážiť Intenzívnejším tónom. Má·
lokedy počujeme hrať tento opus
mJadého človeka s takým nasadením a fantazijným vkladom!
O fascinujúcich virtuóznych
možnostiach, o zmysle pre farebný
d etail, ale aj pre J:tapätie hudobných plôch presvedčil huslista pod·
porovaný zdatnou klavlristkou v
cylde Mýty op. 30 Karla Szymaoowské ho. Na záver jedinečného
recitálu odzneli vďačné huslistlcké
bonbóniky: Havanaise op. 83 C.
Saint-Saensa a živelne virtuózne postavené, vtipné, strhujúce skladby
Rod iona Ščedrina. V štýle Albeoiza
a Humoreska.
VLADI MIR dZ! K

HUDOBNÉ DIVADLO

,

JOSE CARRERAS:
v

SPIEVANIE SDUSOU
.R~k
T Tráťme sa ešte do roku 19 88. Bo/to pre
Y mňa r ok m ôjho z novuzrodenia · dušetJnéh o, telesného a, samozrejme, aj umeleckého.
Po hrozivej a deprimujúcej krfze, kecľ sa už
zdalo byť všetko stratené, po prvej f ítZe uzdravova 11 ia r1a jar, p o pomalučkom znolntZa čína
nf speváka Carrerasa začiatkom leta, po vydarenom comebacku p red Vfťazným oblúkom 1J
júli v Barcelone, začal som sa pripra vovať na
ďa/šf krok: ch cel som ko11ečne opäť spievať na
opernom j avisku. Malo sa to uskutočniť 16.
septembra vo Viedni, v meste ku. kto rému ti/a
p o Barcelone viaže najsllrtejšie emocionálne
puto. O tomto k on a'Tte chcel b)l som sa zmieniť
trošku obšfrnejšle, lebo pre mňa znamená konečný návrat do môjho svela· sveta hudby.
Dve stretnutia s opernou scéno u sa však už
uskutočnili. To prvé stretnutie bolo svojfm
spôsobom neobyčajné.
Začiatkom júla dávali v Barcelone v rámci
filmovéh o f estivalu Comencinim sfitmova m í
Boh ému. Bol som pozvaný na jeh o premietanie, veďpôvodne to mal byť m ôj film. Keď som
ochorel, filmová spoločnosť bola postave11á
pred ťažký problém- nájsť vhodnú náhmdu.
So 11mou ako Rudolfom mali nakrúte11ý ch iba
n l ekol'ko m i nút. Nie kaž dý dokáže zahraťp ostavu k už jestv ujúcemu zvukovému záz uamu. Mladý tctllcmsky kolega Luca Canonict n a
zásk ok prista l a zvládol lo fantasticky. M oje
pocity v tento premiérouý večer v k i ne boli úpl1le protichodné. Zaž il som niečo celkom11o11é a
prazvláštne. Vldlm cudzieho Rudolfa a poču
j em vlastný hlas. Akokot'vek sa ml Luca páčil,
f'utoval som, že mi 11ebol o dopriate urobiť l en l o film. Na druhej stra ne, bol som šťastný, že
som sa na tomto predstavenf mohoi !Jôbec zú častniť.

Druhé strélmttle sa udia lo 8. a ugusta v
Aréne vo Verone. V prospech mojej Nadácie
pre leukémiu sa tam ko nal prekrásny koncert,
' na ktorom spoltttíčinkovalf mnohl moji kolegovia. Vďaka Im. H oci som na seba prevzal
Iba prezentáciu koncertu a nemal som v úmysle tu spie!Jctť, v tejto dlhočiznej opemej n oel
som predsa nedokázal odola ť p okušeniu.
. Granadou" som sa publiku v Aréne opäť prihlásil.
O týždeň nesk6r som usporiadal druhý sól avý koncert v Pera/de. Te1~tofestival, severne od
Barcelony , vďačí za svoju existenciu Iniciatíve
m ôjho priateľa Carlosa Caballé a yyznačuje stt
m i moriadne prfjemtlOU atmosféro u. Okrem
l11ého sa tu opera ht·á 1J amfiteátri, kt01ý je
hneď vedľa kúzelného peraldského vodného
zámku. Ľud/et sem radi ch odia, pretože to nie
j e ďaleko od Bar celony ct m esto leží celkom
blfzko pri Costa Bmve. Spojiť kúpeľnú dovol enku s hudobnými slá vnosťami má zaiste
SYOj p ôvab. Najmä vtedy, keď má nastať taká
mimoriadna udalosť ako b ola v delt môjho 1~1-
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stúpenia: Mo11tserrat dávala v padvečer tzv.
k oncert. Up rostred dediny postavili
ktavb· a mohlo sa začať. Na námestf zavládla
jedinečná atmosfém · jasajúci oby vatelia i tu·
risll, urieskajúce bábätká, smejúce sa deti, skuvítít l}tlce psy. Diváci sa 11allmuli do ok olitých
u/fc, sadali na strechy, vyliezali z okien, tlačili
sa na malých bttlkónikoch, ten aby počuli naj populá rnej šiu opemú speváčku špa nielska.
Ako čestní h oslfct sa dostavili král'ovná Sofia,
gréck a exkrál'ovná. Annemarie, princezná
Dlatut, manželka britského následnfka trónu.
O hodinu neskôr ma dámy poctili svoj ou prítoml/osťo u. Ko11cert pred vodný m zámkom
primno vysielala aj televfzla. Po tomto sugestivnom a úspe§nom večem som na pár dnf vypol, p otom som sa už plne koncentroval IUt
p i es1íový večer 110 Viedni. Tento k on cert bol dohocltmtý ešte 1J júni, teda v čase, k edy riaditeľ
Štátnej op ery Claus Helmut Drese, n em ohol vedieť, či budem ešte niekedy stáť n a opernom javisku. Drese bol však prinajmenšom taký optimista ako ja. Navrho4 aby sm e k oncert n azvali ., Večer sj osé Carrerasom •; s čfm som p odtO·
pileľne nadšene súhlasfl. Mimochodom, v d elí
n ášho rozhovoru som bol ešte pod dojmom
skuelej show, ktorú som. videl predchádzajúci
večer: Midtaeljackson yystupovalna vypredattom vi edensk om futbalovom štadión e. Podujatie na mňa zapôsobflo ak o bacil. Veľmi z reteľne som p ocílilltlad p o j avisku, p o publiku,
p o úspechu. V tejto d w f/1 ml jedno bolo úplne
j asn é: na vi edenskom kor1certe s kon ečnott
platn osťou odbije h odina p ravdy, tu ma bude
publikum merať podľa m ojich doterajšieh, tu
absolt;ovaných yystúpenf. Napokon je to predsa obrovský mzd/el či spi evam v amf iteátr i,
von ku v malom špani elskom festivalom m este, alebo či koncertujem na javisku jed11ého z
najslávnejších opernýc;h divadiel sveta:
Priprava na vi edenský večerprebiehala síce
veľmi íntenz fvne, no bola poznačená aj urči- ,,
to u ct ižiadosťo u, pretože práve tu vo Viedni
som st svoj e účinko vanie 11echcet ut'ahčiť.
Pozm enil som program a rozšlrit ho o t r i piesn e, ktoré sa ver ejne ešte nikde nespievali... Išlo
o tri Sonety od Francesca Petrarcu, ktoré zlmdobnll Franz ).iszt. Toto mala byť moja p oklona Viedni, m estu hudby a piesiíovému u meniu, ktor é sa tu l n tenzfvn e p estuje a yysoko
.hodno ti. Vleddt j e pre umelca prekrásn e m esto. Opera a divadlo tu zaujfmajú významné
postaveníe, a čo je celk om výnimočn é, sú stredobod om pozom osti širokej verejn osti.
Pokračovanie v budúcom čiste.
po uličný

Pn::klad: - mjk© KindlerVerlag GmBH
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Snímka]. Kra tochvíl

Mozart z nadhľadl/,

Z dostupnej brožúry o júlových kultt1rnych
programoch Prahy sa mi síce nepodarilo zis ti ť
presný poče t umelecJ.:ých agentú r, zabezpečuj tl c i ch hudobné dianie v turisticky najexpo·
novanejšom čase (kiežby sme si túto dimenziu
uvedomili i v Bratislave), odhadujem však, že
ich je okolo pätn ásť. Deií čo deň st1peria v ponuke vlastných projektov, pozývají1 do tra di č
ných i nevšedných priestorov, pod voľn ú oblohu, do chrámov, na nádvoria palácov. Záujemca má možnosť veľkéh o výberu pod ľa žánru,
interpretov, prostredia.
KtO hľad á v Prahe uprostred horúceho leta
operu, natrafí na Mozarta. j e leitmotívom viacerých projektov · koncertných i divadelných.
Originálna pražská mozartovská s po l očnosť,
tak znie podtitul súboru OPERA MOZART, pesnlje dielo skl ad a teľa , ktOrého meno nesie v názve, už nieko ľk o rokov systematicky, programovo a zväčša n etradič n e. Popri hlavnom sídle
telesa v komornom divad ielku nad Vltavou, na
ovotného lávke (tam uvádzajú napr. Čarovn ú
flau tu, Sera il Live a Figaro? Figaro!), už po tretíkrát si Opera Mozart prenajala počas divadcl·
ných prázdn in Stavovské divadlo, aby v ňom
po úspešnej lanskej sragione zopakovala počas
celého augusta inscenáciu Cosi fan nttte.
] ej autormi sú obaja inte ndanti divadla Da·
nlel Dvočák (výtvarník) aJii'í NekvasU (režisér), k nim pristúpil dirigent Josef Chaloupka a sólisti troch pražských operných domov (N D, t. opera, Opera Mozart). Duo
Dvoi'ák-Nckvasil je známym non kon formným
tandemom, v ostatnom čase na mozartovskej
parkete pokúšajllci m sa prerozprávať známe
príbehy v miniatúre a posune, danom rozmer-

mi materskej scény. Tentokrát mali k dispozícii "klasický" divadelný pri<:Mor, dokonca historicky spiirý s prvými uvedeniami Dona Giovanniho a Titusa. Ani duch Stavovského divadla však nczošnu roval ich tvorivý rozlet, naopak, manti nely salónneho klišé sa rozptýlil i
v plnokrvnej, s nad h ľadom a úsmevným odstupom m1 pliíancj koncepcii. Postavy sa pohybovali po javisku na rozhraní prcžívaného a pred·
stieraného, v tanečnom rytme večera nad salónnou gracióz nosťou dominoval pohyb a meniace sa situácie. Na fa rebne bohatej scéne, nezriedka využívají1cej bizarné rekvizity, sa neustále čos i dialo, pričom o rigináln o~ť a množstvo nápadov zavše devalvovalo ich opakovanie. Prekvapujúce bolo rozuzlenie deja: dievča
tá sa vracajú ku svoj im snúbencom, no po prežitých dobrodružstvách vlastne nevedia, ku
ktorému z nich patria. Aj keď nie každý zámer
tvorcov bol rovnako funk č n ý a súzvučal s mozartovskou poetikou, o zdihavosti, či nude nemohla byť reč.
Za dirigemským pu ltom inscenácie (žiaľ, s
rovnakými krtmi druhých árif protagonistov,
ako tomu bolo v SND) stál josef Chaloupka,
umelec vyznávají1d rýchle tempá, no trocha
povrchný v detailoch. Z damskeho tria sa viac
než hruhozrná a diston ujúca }ii'ina Marková
(Fiord iligi) páči l a timbrovo príjemn á Lenka
Šmídová (Dorabella) a komorným tónom vybavená, kultivovaná Simona Saturová ako
Despina. Miroslav Švejda (Ferrando), Jii'í
Kubík (Guglielmo) a Aleš He ndrych (Alfonso) tvorili hlasovo vyvážené pánske obsadenie,
zodpovedajúce takpovediac ~l ušném u priemeru.
PAVEL UNGER

Viedenský muzikálový večer

Miinchen 199 1

NÁVŠTEVA ZO
"SHAKESPEAROVHO" ANGLICKA
Koncom mája zavítal do Bratislavy NORmERN BALLET 1liEATRE z Velkej Britmie,

.ktorý pracuJe~ patronátom princezny Margaret, sestry a nglickeJ královneJ. Na scéne SND sa prezentovalJ Prokoflevovým baletom RÓMEO AJ ÚLIA, ktorý téiijne ndtu·
doval Ch. Gable, pod choreografické spracovanie sa podpisal M. Moricone, Prague
Collegium Orchestra dlrigovalJ. Pryce.
Úvod prvého dejstva vykresľuje spolunažívanie dvoch rodov, skupinová scéna vrcholí
dramatickým okamihom krviprcliatia. V druhej scéne dominoval humor a u voľn en osť.
Okrem hlavnej ženskej tan eč nej roly Jú lie v nej
úči nkovali aj pantomimicky stvárnené posta·
vy: pestúnka a jllliini rodi či a, u ktorých herecký pn:jav dominoval nad tanečným. V nasled ujúcom výstupe troch kamarátov · Rómea,
Mercutia a Benvolia sa prezentovala predovšetkým mužská sila a zdatnosť. Nechýbali klasické
skokové piruety · neúprosné merítko interpreta čných schopností. V skupinovej 4. scéne zaujal zaujímavý choreografický nápad; kým
hlavní hrdinovia boli v akcii, ostatní zmeraveli
v pózach. Zvláštne pôsobili aj dlhé masívne
kostýmy, ktoré interpretov zakrývali až natoľko, že ich pohyby boli nedefi novateľné.
Napriek trojitej myšlienkovej línii ostal však
obsah baletu zroz umi teľn ý a dostatoč ne dramatický. Podobným spôsobom boli réžijnochoreograficky spracované aj ďa lši e dve dej·
stvá. Humorne vyznel napríklad tanečn ý part
pestúnky · veľká masívna postava sa pohybovala na drobných špi čkách . Dramaticky bola zasa

Z pražskej inscenácie Mozartovej Cosi fan tutte

stvárnená pasáž, v ktorej matka Tybalta oplakávala smrť svojho syna. Svoj ži aľ prejavovala ve ľ
mi u voľ n e ne, prirodzene, priam šialene. Závere č né krupobitie vygradovalo a efektne ukončilo druhé dejstvo.
Baletná inscenácia Rómeo a Júlia bola zaujímavá z niekoľkých aspektov. V prvom rade to
bolo choreografické riešenie. M. Mm·icone
nepoužíval klasické baletné formy, vylú č il napr. pas de deux a nahradil ho duetom. Napridŕža l sa len výrazových prostriedkov klasického tanca, ale priradil k nim vlastné inve n čné
výrazové prostriedky. Zaujalo aj scénické spracovanie baletu. j eho autor L. Brotherston
používal pohyblivé časti javiska, ktorými sa
fu nkčne menilo prostredie deja a tanečný
priestor. A napokon zaujímavé boli kontrast)lé
kostýmy. L Brotherton odel inte rpretov do
dvojakých odevov: jedny boli masívne a farebne výrazné, druhé zasa ľahu čké , jemných pastelových fa rieb. Na záver treba spo m e nú ť aj odborne našrudované súboje s meč mi a s palicami (pripravil J . HoweU), ktoré tiež prispeli k
dobrému dojmu z predstavenia.
JANA OBORNÍKOVÁ

Pred roko~ účinkovala v bratislavskom Istropolise skupina umelcov z Viedne,
aby pásmom scén z najznámej~ích súčasných muzikálov informovala naše · v tomto smere stále málo .rozhľadené· publikum o samotných dielach a interpretačných
trendoch. Na lanský, mimoriadne úspe~ný koncert, nadviazal v posledných júno·
vých dňoch podobný projekt, nazvaný Musical moments, ktorý tentokrát už v malej sále Istropolisu ponúkol komornejšie ladený prierez muzikálovými hitmi.
Usporiadatefom dvoch večerov (29. a 30. júna) bolo Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave a Ministerstvo kultúry SR.
Prvú časť tvori li piesne a texty z muzikálu
Elisabeth od autorov Michaela Konzeho a
Sylvestra Levaya, v ktorých sa vystriedali
všetci štyria úč inkujúci so sprievodom min iorchestra Best of Musicats. Po prestávke bol
program pestrejší a priniesol ukážky z populárnych titulov súčasn osti ( 42nd Street,
Rocky Horror Plcture Show, Evita, Cats,
Starlinght Express a pod.), ale i spomie nk")'
na . klasiku"· Bernsteinovu West Side Story,
Kande rov Cabare t, či piese ň New York,
New York...
Sólistami ko ncertného pásma, obohateného o náznaky he recké ho vyjadre nia v obmedzenom priestore, boli Pia Douwes, Marika
Lichter, Uwe Krôger a Dean Welterlen.
Všetci sí1 ostrieľa nými muzikálovými interpretmi, vystu povali v mnohých divadlách a
spol oč n osti ach zame raných na te nto žáner,
niektorí sÍl etablovaní i na gramotrhu. Ich výstupy boli s ku toč n e profesionálne. Po stránke speváckej, výrazovej a he reckej dokázali na
malých plochách vypoved ať o charakte re postavy, upozornil i na špecifi ká muzikálovej interpretácie a vytvorili nefa lšovanú atmosféru.
Obzvl ášť Uwe Krôger sa okre m výborných
hlasových dispozícií precl ~ tav i l ako skvelý
showman.
Aj keď viedenský muzikálový večer bol
oproti vlaňajšku p oňatý komornejšie, patril k
vítaným spestre niam hudobného života sto-

Jeden z protagonlstov, Uwe Krôge r
venskej metropoly. A navyše, každý dotyk s
muzikálom má pre nás aj cennú in form ační1
hodnotu.
PAVEL UNGER

ZO ZAHRANIČIA / NEKROLÓG

Z vys túpe n ia Szcge dské ho bale tn é h o sú bo ru

Sn ímka A. Capella ni

ra von M atačiča , je pl no krvná umelecká osobnos ť, ktorá vie interpretovaným dielam dať
pečať jed i nečnosti a neopakovateľnosti. We·
bcrnovo dielo v jeho podaní zaznelo akoby
bolo skoncentrovanou, esenciálnou pod tatou hudby. Ki'enkova skladba mala potrebný
dynamizmus, Martinu zasa neo pakova teľ n ú
fa rebnosť, strhujúce ko ntmsty a zaujímavú osc iláciu medzi česk ým i a "svetovými" č i univerzál nymi intonáciami. Orchester pozostá·
val výhrad ne z mladých ľudí, če rstvý ch absolventov umcl<;ckcj školy v Ud ine. a tomto
koncerte by sa dala krásne d emonš trova ť prísloveč ná hudobnosť Talia nov, o ktorej písalo
už tak veľa ľudí. Na te nto n ároč n ý koncert sa
dostavilo takC:: množstvo ľu<lí , že som ne mohol nem ysl ieť na prázdnu Red utu v Bratislave,
ked' sa tu ko naj(t konce rty z kompozícií autorov nášho storo č i a. iclcn odborníci, žurnalisti a n ieko ľko ďa lších . povinn)rch" hostí, ale
bežní ľudia, servírky, cuk rári, dôchodo;>via
navštevoval i koncerty so skladbam i Pe ndereckého, Weberna a ďa l ích pred s tav i teľov
avantgard nej hudby.
Tretí symfo nick-ý koncert spájal . vážne" s
po pulárnym. V Taliansku ob ľúbe n ý s klada-

HUDOBNÝ POHĽAD NA VOJNU AMIER
ZFESTIVALU V CIVIDALE
V severotalia n skom Cividale del Fr iuli
sa p ravide lne ko n á festival divadla , hudby, ta n ca a b á bko h e r ectva s n ázvom
Mittel-Fest. Zrodil sa z n~yš lienky Pe n tagon ály a o d svojho p rvého ročníka sa
u siloval po m ocou ume lecké ho arte faktu
spájať jednotlivé kraj iny. Najs kô r ich bolo päť , neskô r šesť (Hexagonála), po r ozp ad e juh oslávie a česko-Slovenska s a u ž
počet
krajín n e zd ô r az i'íu je (St redoe uróps ka in iciatíva), p otre ba koope rácie však áno. V m alebn om historicky a
archite kton icky in špiratívnom taliansko m m estečku si te d a v M10ch 16.-24. júla p odali r uky všetky múzické ume n ia.
Denne sa konal o viacero p o duja tí a d o
mesta prí1dili davy h ostí · n ie le n z ned'ale kéh o Ud ine, ale aj z morských p láži a
letovísk .
Hudba s a na profile festivalu podieľa
la význ amnou mie r o u . A jej prezentácia
z hľadisk a drama tur gie aj inte rpr etá cie
vžd y m ala takm e r fes tivalovú p odobu.
Hneď prvý ko n cer t bol ve n ovaný o b etia m H iro šimy (festival sa totiž konal
p o d h eslom Vojna a mier a pomocou jed n o tlivých u m e leckých die l, štýlovo a j
h istoricky veľmi pestrých , r efle ktoval
rôzne po doby vojny a mie ru ta k, ako ich
vnímali, cítili a stvárnili tvorcovia hudby aj iných umení). Vystúpil na ň om
Symfon ický orchester SlovinskC:: ho rozhlasu s

d irigentom Antonom anutom . In te rpreto vali sym fonickú fr esku Thre nos od
Kr~:yszto fa Pe nde r ecké ho , dielo v ktorom
sa snúbi ~il n:í hudobná výpoved' ( i n špi rač
ným zdrojom kompozície je atómová katastrofa v ll iro;ime) s úwčn ost'ou a nás toj č i
vosl'ou zvuku ( bohato využíva malú aj veľ kú
aleatoriku).
Dru há ča sť koncertu patrila Tr etej symfónii H enry ka Góreckéh o. Ak sa o Bruckncrovi hovorí, že bol majstro m symfo nickC::ho
Adagia, o Góreckom by sa potom dalo poved a ť, že je architektom symfo nickC:: ho Lenla.
ekonfl iktn ý, . slad k obôľ n y", miestami až bolestínsky ladený priebeh kompozície, ktorá
asi hodinu atakuje k resťanské cítenie niektorých ľudí, len ťažko vyváži GôrcékeT10 schopnosť vyklcní1ť jednoliaty gr<tdačuý o blúk diela. V ~y mfó ni i j<.: expo nované so pránovC:: sólo,
kto re:: predn iesla vynikajúcim spôsobo m
Luisa Castelani. Dirigent anut dal o bom
pol'ským kompozíciám č rty korektnosti aj
umeleckej zodpovednoM i.
a inom ~ymfon i c k o m koncerte sa predstavil Filharmonický o r chester Udine s
d irigen tom Alanom Bje lins kim. Ich program bola naozajstná dramat urgická . lahôdka": Anto n We b e rn šesť kusov pre o rch este r o pus 6, Ernst Kfen ek Sym fonická elégia In m em o riam A. Webe rn a
Symfó nia čís lo 4 Bo huslava Martiní1.
Mladý dirigent lljcli nski, nositcl' prC::mic Lov-

te l' a spevák Fr anco Ba ttiato prišiel s projektom Messa Arcaica. Spája sa tu zábavná aj
tzv. vážna hudba, ale v minimalb tickej podobe. Battiato zhudobnil omšové ordinárium,
avšak bez toho, že by sa snažil od ti en i ť atmosfC:: ru a nápli'í jedno tlivých čas tí. Kyrie ·Gloria
· Credo, všetko sa odvíja v jednom somnambulickom tempe. Viac než na omšu myslel
Battiato p ri kompozícii asi na hedonistick-ý
pocit vznášan ia sa. Toho, kto od hudby očaká
val vý poveď, ko nlli kt a jeho rozriešen ie, ko ntrast, lyriku, dra m atič n o a tď., te nto prístup
odpudzuje. Tak me r narcisticky pôsobi lo, ked'
Battiato zača l s p i eva ť svojím zachrípnutým
neškolcným hlasom ved ľa profesionálnej speváč ky. , ~~te .č u~l n <;j~ ie vša~ ,pôsqb!lo, ked' po
skončení Ag nus De i pripojil niekol'ko lacuýc)l komerčpých piesní, p l).torých v programovom bulletine píše, že ~ú o rganicko u súča sťou jeho poňat i a o mše. S poz n ať konzumný
štýl v kompozícii ci rkevných sklad ieb môžeme vel'mi dobre u nás do ma · na tvorbe viacerých autorov. e treba jazdiť do Talianska.
V každom prípade som bol svedko m zaujímavého tlkazu. 13attiata som na rozdiel od Talianov nepoznal, jeho meno mi n i č nehovorilo,
zatiaľ čo pre nich predstavoval hviezdu. Niektore:: reakc ie davovC::ho vkusu sa mi javili takmer ako n e poch opiteľn é.
Vel'mi svoj rázny po h ľad na voj noví1 temati·
ku prini esol progr am s n á zvom Hildebrandova pieset'í, v kto ro m Rakúšan Ebf! r·
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h a rd Ku m m er predniesol úryvky z a non ym n ých s pe vov Piesn e o Nibelun goch
a H ild ebrando vej p iesn e z trinásteh o a
š tr násteho storočia. Sprevádzal sa 'na stredovekej harfe a giro nde. Zatiaľ čo v mode rných umeleckých dielach sa stavia vojna proti
láske a ďa l š ím u š ľacht il ý m citom, v starších
časoch tomu tak nebolo. Sve d čí o tom aj repertoár E. Kum mera, v ktoro m ospevovanie
vojnových č i n ov. naopak · má vyvo lať lásku či
cit o bdivu vyvolenej dámy. Kummcrov spev
zvýraznil hlavne epický charakter textu . V ťa
žiskových miestach dal však svojmu vokálne·
mu prejavu zaujímavé emocio nálne zafarbené esspresivo. Pri vel'a epiky s po merne jednotvárnou melod icko u líniou však hudbe škodí.
A tak najzaujímavejšie vyzne la v podaní inak
zasväteného umelca Pieseň o dvoch ružiach
od mníchov zo Salzbu rského kláštora (prídavok).
MittelFest vytvoril priestor aj pre hudobné
divadlo. DivadlQ W. Horzycy z To ru n e pri·
pravilo Stravin ské ho Príbe h vojaka ako
jednoduche::, pouli č n C:: divad lo, miestami až
naivne:: a značne cmblémovitC:: a priamočiare.
U Stravinského je dôležWí hudo bná zložka.
Orchester však zostal nuansom a jemnostiam
StravinskC::ho hudobnej reči ve ľa dlžný.
Iný projekt, ktorý sa ko nal v posledný deň
festivalu, som už nemohol vid i eť. V novodobej pre miére tu zaznela opera (čJ správne
operina, ako ju nazval sám au tor) Brundibár
od ll ansa Krásu . Toto dielo vzniklo v ko ncentrač no m tábo re Tc rezín a je u rče n é deťom - nielen ako pos lu c h áčom , ale aj ako . inte rpretom.
Z tanečných a· baletných produkcií zaujal i
dve. Szege d ský ba le t z Maďa rs ka pripravil
program s názvom Ko niec n ášho tisícr oč ia. Výrazovými prostriedkami mode rného
baletu vyjadri l životne:: pocity ľudí dnešnC::ho
veku. Samozrejme, že v nich prevažovali stavy
úzkosti, strachn, ale aj agresivity až krvila č
nosti. Svet je ci rkusov:i a rC:: na· tak sa dalo prečícať posolstvo mad'arských umelcov. Projekt
s názvom ll comba ttime n to ( Boj), ktoré
pri pravilo Divad lo z P isy spájal nespojitel'nC::
- Montcverdiho Boj Tanc reda a Clo rindy a ju·
hoslovanský fo lklór. Vzniklo dielo, kto re:: sa
trieštilo na práve tieto dve zložky. Z hľadiska
ta n ečného však vyn iklo množsrvo . nápadov,
technickou pe rfekciou, doko n alosťou s(illfy a
p l nokrv n os ťo u výpovede. V prípade Mo nte·
verd iho hud by ešte aj zaujímavou oscilácio u
medzi š tylizáciou a.ro.o dcrnos ťou ..
l ludobnä časť MittciFcstu mala pozoruhodnú lirovei'í. Pohl'ad na vo jnu a mit:r nemal nič
s po l očn e:: s naším nedávnym násilným osl:tvO'
va ním mieru. TC::ma bola kreovaná jemne a c it·
livo a jednotlivé ko ncerty · ale aj divadelne::
produkcie pro~ pcli k uvedomeniu si najrôznejších a čast o najn eočak;í vanejších aspckrov
súvisiacich s témou o voj ne a o mieri. Riad i teľ
festival u Giorgio Pressbu rgcr mi na podujatí
povedal, že ho mrzí, že zo Slovenska na festi·
vaJ prišiel iba jeden jediný fi lm. Snáď sa situácia v budúcich roč n íkoc h zle pší. Viem si
p redstav i ť viacero hudobných zoskupení,
kto re:: by cestovali z našej vlasti do Cividalc so
sk u to čn e festivalovým programom.
MILOS LAV BLAHYNKA

ZA I,ADISIAVOM BOLOUBKOM
tas neúprosne odmeriava kalendár
nášho života. Keď príde oná rozhodujúca cbvfl'a, ktorou sa naplnil náš čas i
podstata nálbo pozemského bytia, vtedy si uvedomujeme zmysel nakj existencie v súkolf večne sa obrodzujúceho
kolobehu života.
Odprevádzame ďalšiu osobnosť nakj
hudobnej kulníry, ktorá bola spätá s jej
celou medzivojnovou i povojnovou históriou, s formovaním jej základov vytváraných z esencie starších' a zrelšfcb
kultúr, no zato vefmi pozitívne ovplyvňujócicb utváranie profilu novej národnej kultúry.
La,dislav Holoubek (1913-1994) napfňal svojbytnosť našej národnej hudobnej kultúry mnohovrstevne a širokospektrálne. Ako dirigent, klavirista,
skladater, libretista i prekladater operných textov, poznačil dejiny našej hudobnej kultúry čitatefným rukopisom. V
oblasti operného umenia, ktoré bolo
najbliDie jeho naturelu, ako operný dirigent stanovil vysoké náročné interpretačné požiadavky, bazírujóce na dôkladnej muzikalite, technickej pripravenosti
a óplnej odovzdanosti sa hudobnej matmi. Tu zanechal historicky nevymazatefnó stopu svojho dirigentského rukopisu ako premi6rový interpret pôvodných slovenských javiskových diel

Soročinského jannolru, no
najmä
J&Mčkovýcb opusov Jej pastorkyňa a

Eugena Suchoňa, Jána Cikkera, Ota
Ferenczyho a Miroslava Bázlilca, nevynímajúc diel vlasblých. Rovnako priekopníckym spôsobom zasiahol aj do interpretácie svetovej opernej literatúry, v
ktorej, ako sa medzi hudo~ hovorilo, bol absolóble doma, pretože spamäti ovládal niekolko desiatok operných opusov. Ako mladý kritik mám v
živej
pamlti jeho
interpretáciu
Cajkovského Eugena Onegina. ale aj
Egkovho
Revízora,
Musorgského

predovletkým LBky Bystroulky, ktorá
bola vtedy česko-slovenským objavom
a jej hudobná interpretácia dodnes u nás
nebola prekonaná. Holoubkovo dirigentské pôsobenie malo v§ak aj svoje
živoblé peripetie. Počas svojho života
zažil prajnosti i neprajnosti, úctu i ne úctu, radost, trpkosť i žiaf. No hodnoty,
kťoré zanechal v SND, i počas dočasné
bo pôsobenia vo Vojenskom umeleckom súbore a najmä v Košiciach, ktorému boli osudom i ódelom, só trvalé.
Holoubek kompozične vyškolený
Alexandrom Moyzesom a Vít!zslavom
Novákom, bol suverénne klasicky erudovaným sldadatefom. Pamätám si na
jeho fondové lektorské posudky, v ktorých dôsledne obhajoval technická profesionalitu, precťmosf vypracovania
každ6bo partu, hlasu či vokálnej lfnie.
Skoda, že tieto svoje schopnosti nemohol odovzdávať mladlún generácimn.
Istý čas sme sa stretli v jednej nemocnici ako pacienti~ Tam som spoznal jeho
tvorivó bóževnatosf a imaginatívnosť,
keď po nociach s baterkou v jednej roke
a notovým papierom na kolenách. medzi dvojitými dvenni na stoličke písal
svojho Profesora Mamlocka. Bol ním
priam posadnutý. Jeho opemó tvorbu

l

dnes vnímam ako dôležitý a organický
medzičlánok ósilia o národnó a moderoli pôvodnó tvorbu. Holoubek sa pustil
do riskantnej práce, v ktorej nemal
predchodcov. Jeho ósilie o sóčasný
operný tvar stalo sa školou pre mnohých
ostablýcb autorov i teatrológov. Bola to
.,dizertačná práca" o tiskaliach živej súčasnej tbny v jej transformácil do tradičnej opernej fonny. Holoubek miloval spev a že mu aj dokonale rozumel, o
tom svedčia jeho počeblé vo~e diela.
Holoubkov skladatefský odkaz je rozsiahly, mnohotvárny, ale aj zložitý.
Ciká na fundovaného muzikológa, ktorý objektfvne a spravodlivo posúdi jeho
mnohostranný
tvorivý
potenciál.
Holoubek v§ak potrebuje aj súčasných
dramaturgov a zodpovedných šéfov
umeleckých inštitúcií či pedagógov,
aby hodnotám jeho tvorby dali náležité
miesto práve v súčasnom priestore slovenskej hudobnej kultúry. Ošumelý epiteton .,tvorca odciWlza - dielo zostáva",
by nemalo zostať frázou, ale skutkom. V
. tejto chvili zostáva nám len konštatovať,
že Holoubkova živoblá a umelecká drába sa definitívne uzavrela a v tichu postáť nad odkazom umelca a venovať mu
óprimnó spomienku a úctu.

MARIÁN JURÍK
Sn fmka Rastislav Polák
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SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA OBJAVNÝ lalräOVIČ NA CD
l

ABONENTNÉ VSTUPENKY
na koncerty novej sezóny 1994/9S
20°/o alebo SOo/o zrava
1 vstupenka zad.arn1o

Dmltdj losr.d
Symfónia t. -ic alOI

NAXOSDDD8.,_U
Symfónia t. 13 ,.BablJ .....
Peter Mlkulál· ....

SIO\'enlkt 81banaonldr.f...
NAXO:X DDD 8.550630
Symfónld.14.

Maaclaláa BaJJ6eJoN·. . . .

KONCERTNÉ CYKLY SF l
V SEZÓNE 1994/9S
l
Cyklus A I (7 koncertov) - Cyklus mladých
Prvý koncert 17. novembra 1'994. Vždy vo Stvrtok.
Známe :1neraz populárne skladby svetového koncertného repertoáru v podaní Slovenskej filharmónie, Slovenského filharm onického zboru, Slovenského komorného orchestra, súboru Musica aeterna,
Moylesovho kvarteta, domácich a zahrani čných, najmä mladých hostí. W. A. Mozart, L. van Beethoven, G.
Rossini,J. Brahms, P. !. Cajkovskij, G. Mahlcr, l. Stravinskij, B. Britten a i.
Cyklus A II (7 koncertov) -Vefká symfónia I
Prvý koncert 8. decembra 1994. Vždy vo štvrtok.
Cyklus je zameraný najmä na významné symfonické diela obdobia hudobného klasicizmu a romantizmu v podaní Slovenskej filharmónie, Slovenského komorného orchestr'd, hosťuj úceho japonského orchestra Shinsei Orchestra Tokyo a významných dirigentov a sólistov, o. i. O. Lenárda, G. Deloga, M.
Ta bach nika a ďal§ích . Na ko ncertoch zaznejú skladby L. van Beethovena, H. Berlioza, J. Brahmsa, P. I.
Cajkovského, G. Mahlera, ale i B. Martinú, l'. Hindemitha, L. Burlasa a i.
Cyklus BI (ll koncertov) - Haydn -Stravinskij
Prvý koncert 18. novembra 1994. Vždy v piatok.
Počtom koncertov najrozsiahlejší cyklus ponúka sústredený č iastkový pohľad na tvorbu dvoch géniov
svetovej hudobnej histó rie. 18. sto ročie zastupuje joseph Haydn, najstarší predstaviteľ veľkej trojice viedenského klasicizmu, 20. storočie vzrušujúca, provokujúca a inšpirujúca osobnosť Igora Stravinského.
Tvorbu Haydna a Stravinského dop[ňa plejáda ďalších skladateľov od G. Rossiniho cez R. Wagnera, S.
Rachmaninova po R. Straussa a V. Godára. Slovenská filharmónia, SKO a Bohdan Warchal, O. Lenárd, Zd.
Košler, N. Carthy, G. Delogu, A. Wit, M. Venzago, E. Shao, T. Strugala,J. Rozehnal a poprední sólisti sa podieľajú na tl močení tohto ne':'šedného cyklu.
Cyklus B II (8 koncertov)- Veľká symfónia U
Prvý koncert 25. novembra 1994. Vždy v piatok.
Okrem skvostov symfonickej tvorby sú do tohto cyklu zaradené aj dve veľké vokálno-inštrumentálne
skladby. F. Schubert: 6. symfónia, A. Bruckner: 6. symfónia, G. Mahler: 9. symfónia, R. Strauss: Duet .
Concenino pre klarinet, fagot a o rchester, F. LiSzt: Kristus, oratórium, B. Britten: Vojnové rekviem. O
Lenárd, A. Ceccato, Z. Peskó, M. Tabachnik, l. Sutherland, ďalej v tomto cykle tl činkuj(l významní domáci
a svetoví sólisti.
Cyklus C (5 koncertov) - Hudba národov
Prvý koncert 2 1. decembra 1994. Vždy v stredu.
Tretí roč ník ob ľúbe ných koncertov (všetky doterajšie boli vypredané). Slovenská filh armónia,
Slov<:nský komorný orchester, domáci a za hra ničn[ dirigenti a sólisti predstavia tvorbu skladateľov
Slovenska, Ceska, Balkánu, Belgicka, Maďars ka a Rakúska.
Cyklus O (7 ko ncertov) - Hudba 1915-1994
Prvý koncert 19. novembra 1994- výni močne v sobotu. Ostatné lioncerty v-.ldy v utorok.
Dvadsiate sto ročie, ktoré sa o šesť rokov konči, predstavuje v hudobnej oblasti širokú panorámu tvorivých činov, štýlov, experimentov i návratov k tradícii, myšlienok a pocitov s kladateľov l úporný zápas o
vkus pos l ucháčov. Sedem koncertov qklu D obsahuje ukážky komornej hudby v časovom rozpätí takmer 80 rokov · C. Dcbussy, Ph. Fcnelon, P. Uoulez, A. Schônberg, R. Berger, l. Stravinskij, M. Varga a i. - v
podaní špičkových domácich a európskych súbo rov (Ensemble JnterContempordin, Ensemble mpdern,
MO)'"lesovo kvarteto a rad popredných slovenských sólistov).
Cyklus E (7 koncertov)- Mozart - Brahms plus
Prvý koncert 15. novembra 1994. Vždy v utorok.
Komorná tvorba W. A. Mozarta (sláči kové kvartetá a i.) a j. Brahmsa (sonáty pre husle a klavír, sonáty
pre viol o nčelo a klavír, sonáty pre klarinet a klavír a i.) + skladba autora 20. sto roč ia Q. Tavener, H. M.
Górecki, G. Kurtág, P. Zagar a i.). Skladby interpretujú Moyzesovo kvarteto, M.Jelínek, D. Rusó, P. Kováč,
J. Luptáči k st. a cľa lší.
Cyklus F (6 ko n certov) - Musica antiqua
Prvý koncert 23. novembra 1994. Rôzne dni, vždy o 19.30 h.
Koncerty starej hudby so súborom Musica aeterna a jeho vynikajúcimi hosťami - A. Parrott, j.
Holloway, E. van Evera,j. Kleinbussink, Ch. Coin. Hudba, ktorá očisťuj e, oslobodzuje a uvoľňuje nemilosrdne rýchlo plynúcim časo m spútaného moderného človeka: A. Vivaldi, H. Purcell, F. Tunder, G. Muffat,
P. Bajan, P. Peťko, G. F. Händel,]. S. Bach a i. Na záver cyklu hosťuje vynikajúci francúzsky súbor Les Arts
Florissants.
Cyklus R (4 koncerty) - Rodinné koncerty
Prvý koncert 17. decembra 1994. Vždy v sobotu.
Koncerty pre deti a ich sprievod (rodič ia, starí rod ič i a, alebo iní rodinní príslušníci). Druhý ročník naj·
o bľúbenejšieho cyklu minulej sezóny: Tance a pochody, Vi anočný koncert, l. Stravinskij: Pulcinella (poloscénické uvedenie), Vojna a mier... plus zakaždým malé pohostenie.

l KONCERTY, NEZARADENÉ l
DO ABONENTNÝCH.CYKLOV

Kon certy vo foyer (3 ko ncerty)
Prvý koncert l. februára 1995.
Deviatym cyklom sú Koncerty vo foyer. Konajú sa v netradič nom prostredi i čase · vo foyer Koncertnej
siene SF v Redute, v-ldy v stredu, podvečer o 18.00 h. Zaznie na nich komorná hudba v nezvyčajnom obsadení, zväčša v interpretácii čle n ov Slovenskej filharmónie. Na tieto koncerty si nemožno kúpiť abonentné vstupenky na celý cyklus, ale len vstupenky na jednotlivé koncerty.

Podrobné informácie
o termínoch, programe, interpre tačn om obsadenia o cenách abonentných vstupeniek obsahuje programová brožóra Slovenská filharmónia 1994/95. Je k dispozícii v predaji Musicforum, Palackého
č. 2 (budova Reduty), v Bratislavskej informač nej službe, Panská č. 18, v predpredaji vstupeniek na koncerty BHS '94, v Slovenskej filharmónii, Palackého 2 (vestibul Reduty).
Tmuiny predaJa abooentaýc:b VMUpe&ltk
1. Pre clrtitdov abooenbrfc:b wtupealdlao la6ay 19H/9t 26. f. •7.lO.lfH
2. vornt predaj
10.-28. 10. 1994
Poldadnk:a SF, Bradllav.. Pllá& Z (ftldbul ltcdii&J) Je otftlleaj poatr'vl· pllloll

u.oo-17.00 h. teL 33 3HH. n m. ta 33 sg"-

l vstupenka zadarmo
Za každú zakúpenú abonentnú vstupenku na koncerty v sezóne 1994/95 poskytujeme ihneď pri kúpe
navyk jednu vstupenku zadarmo na niektorý z vybraných koncertov sezóny 1994/ 95:21. IO. 1994 koncert k 45. výročiu SF - obmedzený počet, 4. ll. 1994 koncert k 45. výročiu VSMU, ll. ll. 1994 koncert k
75. výro čiu Konzervatória v Bratislave, 2. 12. 1994 koncert Hudba z Bratislavy, 16. 12. 1994 Vianoč ný
koncert, 13. 4. 1995 A. Dvorák. Rekviem · obmedzený počet.

Peter Mlkulál· bu
NAXOS DDD8.§5Q631
Symfonldl:ý orcheater .."_.
lka.oi'O'IbluudlrlpJe ..........
SloYA.
Uviesť proJekt kompletných symfónií
DmitriJa Sostakovlta na zvukových nosltoch Je počin mimoriadne nárotný
pre ktorúkofvek svetovú gramofónovú
firmu. Pre firmu HNH International
Ltd. bolo vydanie tohto projektu zreJme
viac počinom umeleckým ako ekonomickým, hod sl myslím, ie n4vratnosť
vloiených ekonomických prostriedkov,
samozreJme, aJ umelecké ho potencbUu,
bude dlhodobá. V teJl9 súvislosti treba
vysoko oceniť lnic:latívu rozhlasoveJ
symfonickeJ dramaturgie (naJmä H.
Domanského a A. Cemej), ktorá sa v rokoch 1988-1991 poduJala realizovať tento kolos tak, ie mohol vyJsť kompletne
aJ na CD. Na reallzác:lu Sostakovltových
symfónií bol prizvaný povolaný interpret - dlrlgent Ladislav Slovák - doiívaJúd sa v týchto dňoch 75. narodenín ., ktorý sa síce zo zdravotných dôvodov vzdal
koncertnej tinnostl, aviak v rozhlasovom itúdlu dostal Jedlnetnú príle:iltosť
naplniť svoJ interpretatný Ideál v tvorbe sldadatefa, ktorého diela predtým
v dlelčích dávkach kreoval s pozoruhodným pracovným nasadením a predovktkýtn s tvorivou schopnosťou vnikal
do Jeho mnohovrstevnej obraznos ti a
zlo:ilteJ, neraz protl.r«lveJ filozofickeJ
poetiky. Odstup času vlak vidy pôsobí
blahodarne, podporuje obJe ktívneJi ie
tried enie h odnôt.

SHOSTAKOVICH
Symphony No. 4 In C Minor

odnáša loď do diaľky, až zmizne v nedoh ľad·
ne ... (Geniálne!) Dnes vieme, že to bola pred·
tucha a otázka súčasne , čo bude zajtra a pozajtra... Na to odpovedá piata symfónia. jej
počiatočný otáznik sa napo ko n zmení na jed·
noznačné víťazstvo. Ale aké?!
Slovákova realizácia Šostakovičovej 4. symfónie je plne v duchu jej primárne muzikantskej o bsažnostl. j e zápasom aj pre interpreta.
Zvukové masívy narážajú do seba, aby sa zase
prudko menili v ko ntrastoch, farbách a rytmických štruktúrac h. Jednotlivé časti majú
veľké p lochy, Stl masívne, avšak kompaktné,
necítiť žiadne neopodstatnené u vof'n enie či
úľavu , všetko ide v presne stanovených zákonitostiach a zvukových pro porciách. Je to
špičkový výko n dirigenta i orchestra h odný
svetovéh o men a ( rozhlas zatiaľ uvažuje o uži·
to č nosti či ne u žitoč n osti o rchestra) . j e tO nahrávka hodná najvyššieho ocenenia (lenže
kto teraz prideľuje metále, keď už asi boli do
foro ty rozdan é ...?). A jediná slovens ká gramofónová firma, ktorá v čase vzniku nahrávky
ešte ako-tak stála na noh ách, o tomto poč ine
asi ani n etuš ila... A tak aspoň cez firmu HNH
Inte rnational pôjde do bré men o d irigenta a
o rch estra d o sveta.
Symfó nia č. 13 je už z iného rod u šostakovičových skladieb, je ukážkou s kladatef'ovej
koncep cie programovej a vo kálnej symfó nie.
Aj táto skladba mala svoje pe ripe tie, pretože
skladateľ ju ko mponoval na verše oficiálnymi kruhmi odmietaného j . Jevtušenka.
Napokon sa však stala vo svete veľmi p opulárnou ·a dnes v dôsledku dezorientácie na
porevol u č né udalosti je v (tzadi. J ej myšlienkovým krédom je odmietanie nás ilia, fašizmu, genocíd y, aká. b ola spáchaná na 150 000
Židoch blízko Kijeva p očas vojny. Je to dráma a tragédia ľudstva . Interpretácia skladby
dirigentom i o rch estrom o päť presvedčivo
o dkrýva protikladné a kontrastné obrazy vyvierajúce z poetiky poézie. Dirigent precízn e
vystihuje a diferencuje grotesku od pátosu,
lyriku od humoru, karikatúry č i drobnokresby. Dirigent i napriek žánrovej pestrosti symfó nie (azda s kô r vokálne ho cyklu) n estráca
nadhľa d nad kampaktnosťou cyklického celku. Trinás ta symfónia pre basové sólo , mužský zbor a' orchester je ako uliata pre mnoho!'Yárrms( .b l asQMŕcb 111.výrazových dispozíc.H
Petra Mikuláša. Pre jeho inte rp retáciu platí
to, čo pre celok: bohatosť a mnohotvá rnosť
hudobných nálad sa snúbi s vysokou muziká ln osťo u, kultivo v an osťo u a interpretač no u
presved č ivosťo u .

Symfó nia č. 4 c mol, oná tragická, osudová,
pre s kladatef'a pre lomová partitúra a pre celú
bývalú socialistickú estetiku a ideológiu problematická s kladba, ktorá sa vo svetle tých
najnezm yselne jších hodnotiacich fráz vedúcej sovietskej muzikologicke j ško ly (ktorej sa
klaňal a celá socialistická Euró pa) javila ako
"n eživo tná", "formalistická", "odtrhnutá od
života" sa naraz s odstupo m čas u ukazuje ako
hudba zvrchovane životná, inšpiruj(lca: a nadčasová. Toto "preklinané" a "zabudnuté" dielo , ktoré od ro ku svojh o vzniku ( 1936) zaznelo po prvýkrát až v roku 1961, sa v podstate
dodnes n edostalo adekvátnym spôsobom do
repertoáru mnohých našich a e urópskych
orchestrov. Pravda, aj dnes môžeme ma ť i s
o dstupom času na toto dielo rôzne n áhľady.
Pre mňa je 4. symfó nia dráma predčasne zrod en ého génia, ktorý pre svoje prostredie, p o
partitt1rach ako sú baletné hudby, filmové
hudby, l. symfónia, a najmä opery Nos a Lady
Macbeth, nebez pečne ohrozoval burinu
priemernosti, konformizmu a fal ošnej loajálnosti. j e to dielo hudobníka génia, ktorý bez
programových barliči ek, rýdzimi auto nómnymi hudo bnými prostriedkami vypovedal
najvnútornejšie a n ajpro tirečivejšie pocity
človeka, hf'adajúceho pravdu v marazme ideo logických konfliktov. Je to dráma čl ove ka,
dielo vypätej subjektívnej výpovede, je to
symfó nia, ktorá vari po prvýkrát od Mahlerových či as pracuje tak majstrovským sp ôsobom so symfo nizmo m, ako aj žánrovými hudobnými prvkami. Z hudby cítiť hrubosť, násilie, grotesku, nežnt1lyriku, ale aj bôf' a rezignác iu. Najmä jedinečn á tre tia časť symfó nie,
postavená n a rytmickej figúre smútočn ého
pochodu, p ln á nekone č néh o bôf'u, utrpenia,
ale aj fantasktných obrazov hrdinu kráčajú
ceho n a popravisko, ko nčí n apokon v od ovzd aní sa osudu. Hojdavý rytmus mora pokojne

14. symfónia vznikla v podstate rýchlo a
bez problé mov mala aj o kamžitú p remiéru.
Prináša zásadný zvrat. Má ko morný charakter, je to opäť vokálna symfó nia na verše F.
Lorc u, G. Apo llinaira, R. M. Rilkeho a neznámeho rus ké ho b ásnika - dekabristu V. Kjucheľbekera . Hoci sa toto spojenie odliš ných
básnických poetík i m yšlie nkového zobrazovania všeobecne uznáva, pred sa si myslím, že
ide o nekompatibilný celo k a diskusný tvar
symfó nie. Aj hudobný materiál je tu klas icky
očisten ý od zvukových drsností, pátosu, hudobná reč je pome rne uhladená, inštrumentácia je priezrač ná . O to je toto dielo ná roč
nejš ie aj na interpretáciu. Orchester má č as
to koncertantné pasáže, sp evácke partie
majú ch arakter ko ncertnej piesne (aj p reto
to nie je symfó nia). Inte rpreti sa aj tejto partitúry zhostili veľmi dobre, obaja sólisti Magdalé na Hajjóssyová i Pe ter Mikuláš, osvedče ní piesňov i a o rato riálni inte rpreti, prepožičali šostakovičovej hudbe p lnú krásu
svojich hlasov. Dôkladnou technicko u a deklamačnou precíznosťou a vokálno u tech nickou istotou, vynikajúc im spôsobom inte rpretOvali toto n á ročné dielo (miestami aj vokálne n evďačné) . Bolo správn e, že aj sólistické
partie b oli obsadené domáci mi umelcami, čo
vytvára komplexný obraz o kvalitatívnej
t1rovni slovenského interpretač ného umenia. Symfonický o rchester slove nskéh o rozhlasu tu podáva jeden zo svojich vrc holných
výko nov a d o kumentuje fakt, že jeho kvality
nie sú v našej ko ncertnej praxi náležite využívané.
Recenzované t ri CD nahrávky sú rozh odne
novým objavným pohľadom dirigenta na
Šostakovičovo dielo, v ktorom zúročuj e vlastné skúsenosti ob ohate né o n a dhľad zreléh o
umelca. Kompletnéh o predved enia Sostakovičových symfó nií sa na ko ncertno m. pódiu
už zrejme nedožije me. Preto súbor ich CD
nahrávok bude dlho s lú žiť ako jed inečn ý dokume nt, pretože naše pohľady n a nie ktoré
diela budú ešte dlho zložité, pro ble matické,
n eisté a v mnoho m aj ťažko pochopiteľné.
Avšak k takým to výkonom; ako ich prezenntjú spomínan é cédečká , aj najprísnejší kritik rád g ratuluje .
MARIÁN JURÍK
Pozn. red.: S hudobný mi ukážkami r ecenzovaných nahrávok sa mož no obozn ámiť 19. 9 . t . r . o 20.30 h a 2 0 . 9. t. r. o
14.30 hna stanici Slovensk o 2.
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IgorPodr.eký-Pokusoportréty
·JOZBI?
úsrne povedať, čo j e všetký m veľ
jim hudobný m skla datel'om hisór ie spoločné. j e to umeleck á char iz ma. Posvätenie, s ktorým sa rodia a
ktoré ďalej odovzdávajú l'udstvu. j ozef
Gt·ešák patril k vyvolený m. Od detstva sa
kontaktoval s hudbou, zarábal si na živobytie hranfm, mal hudbu stále v sebe a
so sebou. Celkom mladý sa p ok úšal aj
komponovať, hoci bol v podstate samoukom a teoreticky toho vel'a nevedel. Ale
vedieť a môcť je rozd iel. j eho partitúry,
nap ríklad operu Pr fchod Slovákov, odobt·it sám j osefSu k a iste niez benevolencie..
Ž ivot11á cesta je však raz priamka, i nokedy labyrint. Gt·ešák zablúdi l. Začal usilovne napodobovať cudz ie vz01y, z čoho
vznikli t·ôzne zložito-sla bé Rotory a
Hexody, tápal, jeho chcn·izma bledla. A
p otom, až po dlhšom čase mlčania, sa
znovu ozvala a on našiel: našiel to, čo
hľadá každý op mvdivý hudobn{k. j ednotu seba samého, svojho p oslania a dokonalého umeleckého tvam . Odvtedy až
do konca pozemsk ej pút~ p ísal tak ú hudbu, čo sa právom zaraďuje medzi bttneč
néjadro slovenskej hudobnej kullúty.
Co je j eho najoriginálnejším a zároveň d ialekticky najk onfúznejšfm výmy slom? Teór ia putzov. Išiel dok onca tak
ďaleko, že st jednoducho dovolil prepfsať Bachovo Prelúdium a f úgu a stroho
bez vysvetlenia uda l interp r etom, že ich

í koncerty , čo prejdú voľajako iba
en ta k. Boli sme na n ich, nič viac.
A sú :tas také, čo si navždy zapamätáme, lebo v nás rozozvučali to, čo už
bolo zavalené často zbytočnou sutinou
pamäti: ona totiž ukladá inf ormácie akoby bez ladu a skladu, nerozlišuje ich, nerob{ za nás lo najťažšie - vybra ť p odstatné. Aj ja som mal kdesi v podvedomf usadené, ale ttž iným prek ryté tóny Ivana
Parika. Potom, po rokoch prmet koncet·t,
na ktorom som počul j eho Hudbu p r e
flautu, violu a orchester. M oj a vnútorná
pamä ť sa oka mž ite ozvala, spod sutiny
vyšlo na p ovrch čosi f-IŽ skoro zabudnutéatakpfšem.
Vo vývi ne slovenskej hudby som sa
vždy snaži l pátrať hlavne p o tom, čo bolo
našské, slovenské. Preto mi diela 1 Parfka
často p rip adali akosi ,.cudzokrajné". Nie
azda ten z toho dôvodu, že sa snažil hl'adieť do sveta, že nadviazal na subtflnosť
Antona Weberna, ale hlavne preto, že mi
z nich zvučalo stále čosi ak oby niez našej
zeme-domoviny: čosi až sf érick é, čosi pt·íliš tiché, čosi vel'mi i ntímne. Nep asovalo
to do moj ej koncepcie hudby ak o výrazu
charakteristických čŕt nár oda. Medzitým
p rešiel dlhý čas. Ticho v hudbe a hudba ticha, osamotené zvuky a p astelové farby,
pocity, kt01·é sa iba letmo a nenásilne dotknú duše, spolu s miniaturlzovanou f ormou, to všetko sa mt stalo nanaj výš blízkym. Aj preto na mňa vel'mt ~line zap ôsobila spomínaná Parfkova Hudba, hoci je
to skladba pre jeho p rejav neobvykle rozmerná a vzhl'a dom na " r omantický " citát
z Alexandm Albrechta (Túžby a sp omienky - Tobi as Wunderlich) aj tak trochu iná
než väčšina autorovej tvorby. j e to vel'ká
melodická meditácia, ate ani v nej sa nezaprú spomínané znaky umelca: sklon k
deklinácii, stišovaniu, vnútorný ostych
pred silným zvukom, snaha poveda ť veľa
málo nota mi.
Piesne o padajúcom list{, Čas odchodov, Sonáta p re sólové violončelo, skladba na verše Máše Ha l'a m ovej, mnoho
iných kom orných opusov - aké prijemné
bolo vypočuť si ich nanovo! (Mimochodom, zborová ba/a.da Medz i horami ma
usvedčila, ž e som vtedy dávno celkom
nep ostrehol j ej náročný charakter, naše
jadro.) Pat·fk je majstrom chiaroscura-

S

majú hrať s pulzáciou. Čiže - nebyť m echanický mi metronómami, ale drobný m i p osunmi vdýchnuť hudobnému priebehu dýchanie. Dýchať v interpretácií
vždy z namená celkom kratučké, mikrosekundové p osuny, čo z rytmu r obia čosi
viac: nie arytmiu, z medicfny prevzatý
termfn na chy bnéfungovanie srdca, ale
rytmiku v celej jej mätúce} blúdivosli, od
presných akcentov k nepresný m pauzám, od likania k mihotaniu. Grešák ova teória pulzov má možno značné logick é slabiny, ale pokiaľ ide o logiku nepostihnuteľného, je každopádne objavom.
Bolo by však málo, ak by bol náš skladateľ prišiel i ba s tým j ediný m. Vlastne,
j eho pulzy mu museli organicky vyplyn úť z j eho tvorivejp ovahy . A ona bola detsky na ivná. Nep ousmejme sa nad tým,
veď akéf ascinujúce výjavy namaľovali
naši slovenskí naivtstt z Kovačice! Taký
bol aj coln{k Rousseau, ktorého rastliny
sú nádherný m domyslenfm prfr ody, aj
ruský maliat· ikon Rub lev, čo dávno pred
modernistami tvoril v záchvatoch inšpit'ácie, taký bol aj diletant Musorgskij,
ktorý počúval spevoreč l'ud{ a p otom ju
vo svoj ej hudobnej dikcii ešte predstihol;
taký bol aj letec A. de Saint-Exupéry, čo z
nekonečných piesočných plán{ Sahary
uvidel, ešte nepokazený m nevedom fm
dieťaťa, hvtezdovesmfr. Naplnil Shakes-

šer osvitu. Z j eho hudby vanie smútok, čo
nám občas zovrie dušu do kliešti, i ten,
čo nás zas niek edy drž{ p evne a dlho v
hrsti - ó, nosta lgia! j eho f a rebné spektrum j e vel'mi zvláštne volené. Pripomína
m i obrazy Pieta Mondria na, z kt01ých
jeden j e ,. biele na bielom ". Aj Parfk j e
rovnako striedmy , volíf a rby belostné, sivasté, m odrasté, akoby zájdené časom,
nič ž iarivé, ptiliš upútavajúce p ozorn osť, nič výbojné. Ale ak M ondrtan kt·eslil hlq,vne v geometrických kubistických
tvaroch, Parik j e často zaoblene impresionistický. Veď vôbec, môže m elódia znázorniť trojuholník či štvorec? Parík má
však k dispozicii ešte j eden zvláštny p ostup, keď pri hudobnom priebehu netreba dok ona l vôbec prihliadať na m etó-.
dtu, na jej vedúcu funkciu a m ožno
dôverova ť tba jednotlivým tónom (bodom) . Tak zväčša pracuje autor. Zvuk,
j ediný - p otom ticho, pauza - a opäť
zvuk; ale musia byť vymyslené a skomp onované ta k, a by sa nám vo vedomi samy od seba cel kom prirodzene spájali.
To j e tajomstvo minima! muste, ku ktorej mal Parfk veľmi blízk o, ale celk om j ej
nep odl'ahol. On si z nej niečo, r ovnak o
ako z jJostwebernizmu ale napriklad aj
zo sonor istiky a ďa/šfch kompozičných
pt·údov, vybml. Vy beral vša k vždy v zhode so svoj fm umeleckým natu r elom: preto p okoj , miera, rovnováha.
j eho hudba sa vcelku vyhý ba ostrejším
k ontmstom, a k vôli tomu sa azda všetkým tým, čo chcú mať v hudbe dualitu,
cit j emný a cit bú rlivý, pianissimá a f ortisstm á, čo predovšetký m tba pri ich postupnom str iedaní majú doj em, že to j e
tá správna hudba, m ôže zdať, že z nej
vanie fadessa. Ale ,Jádne" nie j e p oj em
absolútny ; vždy zá lež{ na tom, v a kom
r ozp oložení umenie vnfmame. Ak sa
nám žiada iba byť s hudbou, tfšk o, aby
nás nerušila, len sa ňou nechať ovie vať
ako vánkom, nijaké tutti, nijaké náp ory,
nijaké výkričniky, nijaké grandioso - vtedy, práve v takej chvili znie Parikova
hudba vo svojej pravej podstate. Vtedy
vie najviac povedať, dojať, páčiť sa.
Prihovára sa nám so skromný m p ôvabom delikátnosti. Pravda, vedel st poradiť aj s väčšími celkami, než len s mi niatúrami, o čo m svedčia Fragmenty z bale-

p eareovo: ,. Vid{m! Kde? V oku m ojej duše".
Štrnásťročný Gr ešák, vôbec nič netu šiac o naivistoch sveta, napísal K omornú sy mfóniu, kde vzal (udovú hudbu, čo
sa mu páčila a j ej m otívy a f igúty tak neuveritel'ne popt·eplieta~ že vz ni kol číro
čistý symbol kraja, kde sa na rodil a ži l.
Naivný prístup sa nesta rá, k čomu dospej e, on si počfna podľa zákonov dosp elým ľuďo m už neznámy m: dávno ich totiž zabudli. Pravdaže, každý taký boží
človeko umelec sa vždy aj trochu p rezrádza, že všetko nevie, lebo on nechce
nič predstierať, ani nič štylizovať. Komom á symfónia j e žá m·ový obrázok o
východnom Slovensku, o jeho obyvateľoch, o ich svadobných a i nJích obradoch, o domčekoch so slamený m/ strechami, o všetkom.
Lenže to bol iba začiatok. Po f áze útlmu p otom však vo vrcholnom vývi novom bode p rišli veľdiela, ktoré sa neboj m e ozn ačiť za geniálne. Symfonick é
Am éby (meň a vky, jednobunečné 01-ganizmy) v p át· m i nútach trvania priam
ohm muj ú svoj ou hmýrivosťou. Spájajú
sa do sústavy, kto rá je načist o z my sluplný m reťazcom akejsi hudobnej o·rganick ej chémie. Potom prišla Z uzanka Hrašk ovie, ch úďa-sirôtka (Grešák mal vr odený nesmierny súcít s ttpiacim t), kde hudba p ovyšuje Hviezdoslavov text do p olôh
pria m ná bož ných. Nie je to monodrá ma,
j e to monosp oved: Ani ďalšie op erné diela j Grešáka neodstupujú od tej to línie
snažiť sa zhudobniť iba námety najhlavnej šie. čt už je to Nept·ebudený , kde

sa spisova teľ M. K uk učin prlzr el .t ým slabučkým (,,Nechajte maličkých prísť ku
mne, lebo ich j e král'ovstvo nebeské!"),
čo ich všetci k la mú a op ovrhujú nimi - a
Grešák skladatel' ešte ZVJíraz nil etické
protiklady; alebo doj fm avý prl beh V
Šikulu S Rozárkou, kde muzikant našiel
dušu rovnako nena r ušenú, ako on sá m.
j e tu však aj Panychfda, opäť akcentujt/ca hlboký vzťah k deťom a zároveň hudobne vzácne stat·obylá, koreňová, najmä v sakrá lnych spevoch.
Nejde mi ko nečne o výpočet skladieb.
Treba však ešte m z zdôrazniť j ednu vec.
Podstata umeleckej tvorby spočíva v
tom, aké množstvo p odnetov z vonku
vstrebe ttJorca do svojho vedom ia. Uvedomme si, že mnohí skladatelia dokázali absorbovať iba zvukotóny. Pre nich
"c" znamená i ba ,. c", stupnica iba sled
spt·ávnych kldves. Ale ti najväó' f sa povz niesli nad lechné, t·emeselné a naplnili
svoje noty niečfm, čo sa nedá označiť, tobôž nie postihnúť m uzikantský mi' poj mami. Grešák vstrebal mnoho, kol'ko sa
len dalo, z viacerých pram e ňov: zo seba,
z l'udovej lu.tdby, z prfmdy, zo súkmeňovcov, z ich p ovahy. Pre tavil lo do hudby, ktorá pravdaže m usi mať aj svoju
f mm ovú p odobu, ktorá pravdaže nem ôže byť len náhodilou znôškou nálad,
k torá pravdaže má aj svoju k o mpozičnú
logiku. Dokázal však okrem toho vnútiť
j ej i nám, ktor í ju počúvame, samomstlú
charizmu umeleck osti. Da/j ej do vienka
svoj ho génia. Kiež by slovenská hudobná k ultúra mala v budúcnosti ta kýchto
naivistov čfm viac!

tu i Hudba p re flautu, violu a orchester.
Aj v nich sa však dej odohráva akoby v
rovine; a len obyčajný výtrysk orchestra
p osunie diatzie inam, vyššie, do mom entu kulmi nácie, sčerí hladinu kľudu.
Mám doma j eden známy obraz. Sed{
na ňom mt.tž celý oblečený v čiernom so
zúf alo vytreštený mi očami. A nad ním
sa sklá rla, upokojuje ho a hladká biela
víla, ovíjajúc okolo jeho ubolenej hlavy
aj m ky, aj svoje k rásne dlhé vlasy.

Iste mu p omôže, to sa musí stať! Takú
nejakú ftmkciu, pochopiteľne okrem
špeCifickej hudobno-estetickej, má aj
Pat·fkova hudba. Byť človeku pomocnfk om, sta ť sa mu na chvfl'u úľa vo u; áno, sp ieva skladatet:umelec - j e to všetko
smutné, preťažko sa to prekonáva. Ale
skúsme, skúsme si najprv trochu oddýchnuť, najprv sa s nostalgiou zmieriť, zblížiť: potom sa ná m možno uebude zdať
ta kd zlá.

Reprodukcia: Max š vabins ký -Splynutie d u ší
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Trenčín · pohľad

na hrad a časť mesta

HUDOBNÉ TRADÍCIE TRENČÍNA I.
-tendencie, rehole, osobnosti
storočia

spoločen

priebehu 18.
sa
báza hudobného umeV
nia aj na Slovensku výrazne pres(IVala do
skofunkčná

miest. Špecifická mestská hudobná kultúra
klasicizmu sa stala na Slovensku charakteristickou obzvlášť pre vrcholnú fázu rozvoja tejto štýlovej epoehy. Na jej vytváraní sa
podicľaJl významnou mierou aj v mestách
usadené rehole.
K mestám, ktorých hudobnú orientáciu
zásadným spôsobom ovplyvnili a usmcri'íovali práve rehoľné spoločenstvá , patrilo
aj západoslovenské mesto známe bohatou
históriou a hudobnou tradíciou · Trenčín.
V období klasicizmu patril Trenčín medzi najvý~:namncjšie strediská hudby na
Považí. Mesto žilo čulým hudobným životom so všetkými znakmi časovej aktuálnosti. O vysokú úroveň chrámových hudobných produkcií {hudobné dianie v domoch
meštianstva nie je zatiaľ v potrebnej miere
preskúmané) sa tu zaslúžili hudobníci farského chrámu, hlavne však hudobníci rehoľného kostola, ktorý patril najprv reholi
jezuitov a neskôr piaristom.
Vývojový prierez štýlovou epochou klasicizmu v Trenčíne nám umožnl.l a realizovať analý~:a notových materiálov sústredených v Hudobnej zbierke jezuitov a piaristov z Trenčína, ktoré sú uložené vo fon·
doch Štátneho oblastného archívu v Trenčíne. Tento rozsiahly súbor hudobnín má·
a to nielen v slovenských reláciách · výnimočnú historickú hodnotu. Vďaka zbierke
poznáme dnes oíclen zloženie trenčianske
ho hudobného repertoá ru, zmeny v jeho
orientácii, ale tiež mená mnohých hudobníkov, kopistov a hudobných nadšencov,
ktorí mali zásluhu na získavaní notových
materiálov potrebných pre uvádza nie hudby. V hudobnom dlaní Trenčína sl okrem
chrámových hudobných produkcií pozornosť zaslúžia i svetské hudobné podujatia,
na ktorých účinkovaJl žiaci trenčianskej pi·
aristickcj školy.
Hudobná zbierka jezuitov a piaristov
vznikala v Trenčíne po dobu vyše 130 rokov (najstarší datovaný odpis pochádza z
roku 1733) pričinením viac ako 150 nám
dnes známych hudobníkov. Je cenná
množstvom údajov, ktoré sa vzťalmjú n a
vznik notových materiálov, predvádzanie
príslušných hudobných kompozícií a na
záznamy o interpretoch diel a o kopistoch,
z pera ktorých odpisy pochádzajú. Zbierka
dáva spoznať tiež oblasti a hudobné stredís·
ká, na ktoré sa hudobný život Trenčína sledovaného obdobia orientoval. Muzlkolo·
gicky azda najzávažnejšie je, že tento súbor
hudob1ún pomerne detailne dovol'uje spoznať, a to na pozadí zachovaného hudobného repertoáru, charakter vývoja hudobné·
ho klasicizmu v tomto hudobnom stredisku, a to od fázy jeho vyrastania z baroka až
po včleňovanie sa do hudobného štýlu romantizmu. Dôležitý je pritom fakt, že sa tu
jedná o hudobný repertoár hudobného
centra významného v celouhorských reláciách. Preto možno . tre nčiansky" hudobný
repertoár považoavť za repreze ntatívnu
vzorku západoslovenského typu hudobné-

· ho repertoáru pri jeho konfrontácii v streRákóczyho ll. zavŕšené v roku 1708 krvadoetiróp~m kontexte.
vou bitkou pri Trenčíne , veľký požiar mesVývoj ht\dobného' ktaŠlcizmu v 'tre néiän:"' • ta ·. ; roku 1708 (oheň vtedy ušetril iba hrad
skom kostole sv. Fra ntiška Xaverského, z
a farský kostol) a mo r , ktorý vypukol o dva
ktorého sledovaná hudobnä zbierka pOroky neskôr · tvoria na udalosti bohaté obchádza, bol spätý s existenciou a pôsobedobie histórie Trenčína druhej polovice 17.
ním dvoch reholí, a to rehole jezuitov a rcstoročia a začiatku 18. storočia. V dôsledku
hole piaristov. Táto skutočnosť vplývala na
uvedených neprajných skutočností nebolo
charakter hudobných produkcií kostola a v
toto obdobie samozrejme príliš naklonené
ich rámci aj n a formy uplatnenia hudobnépestovaniu umenia. K nové mu životu sa
ho umenia klasicizmu. Piaristi boli totiž
mesto spamätávalo len pomaly.
oveľa prístupnejší v prijímaní nového štýJe viac ako pravdepodobné, že hudobné
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Autograf notopisuJ. I. Ambra
lu a s ním prichádzajúcej sekularizáclc hudobných produkcií ako rigorózni a na tradícii lipnúc! Jezuiti.
• Príchod jezuitov do ľrenčina súvisel s rekatolizáclou mesta.Jezuiti sa usadili najprv
na Skalke pri Trenčíne (1645) a o rok neskôr· zásluhou arcibiskupaJuraja Lippaya ·
aj v samotnom centre mesta. Zatiaľ čo patrónom predtým rýchle postupujúcej reformácie bol pán trenčianskeho hradu Gašpar
lllesházy, maJ jeho syn Juraj rozhodujúci
podiel na opätovnej rekatolizácli Trenčína;
Trenčín bol totiž v polovici 17. storočia tak·
mer výlu čne protestantský.
Vyhrotené náboženské boje rozvírené
príchodom jezuitov, Thôkôlyho povstanie
(1688) a neskôr povstanie Františka
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Snímky archív autorky
pamiatky do~umentujúce prvú etapu pôsobenia jezuitov v Trenčíne, padli za obeť požiaru v roku 1708, ktorý úplne zn !Žil jezuit·
ský kostol. Obnova chrámu sa skončila v
roku 1713. S ňou a s obnovou gynlllázia,
ktoré tu jezuiti založili v roku 1648, súvisela
druhá etapa rekatolizácle. Trvala až do zrušenia rehole v roku 1773. Existujúca trenčianska hudobná zbierka sa spája teda s
druhou etapou ich účinkovania v Tren čí ne .
O hudobnej kultúre rehole jezuitov na
Slovensku z čias klasicizmu (vzhl'adom na
likvidáciu rehole v roku 1773 trvala pomerne krátko), vieme zatiaľ málo. Je to nielen
preto, že uplynulé desaťročia neboli naklo·
nené štúdiu a hodnoteniu sakrálneho umenia, ale aj preto, že z činnos ti tohoto re hol'ného spoločenstva sa nám zachovalo málo

notových pamiatok. K dispozícii sú torzá
hudobných zbierok jezultských kostolov v
Košiciach, Bratislave a Trenčinc. Z nlch k
informatívne azda najbohatším · z hl'adlska
sledovaného časového úseku · patria práve
trenčianske notové pramene.
Prvým známym trenčianskym organistom v sledovanom období, ktorý pôsobil u
jezuitov, bol Michal Herény. V dvojf1ulkcli
regenschorlho a organistu tu účinkoval v
rokoch 1730-1736. V nasledujúcich dvoch
rokoch ho v tých istých funkciách vystriedaJ štefan Jablonczay. Matričné záznamy
nám umožňujú spoznať i ďalších dvoch
trenčianskych organistov, a to Jozefa Pis·
pekyho a Jozefa Pinkaya. Prvý z nich bol
činný v rokoch 1740-1742, druhý nadväzne
v rokoch 1742-1747. Cesty Pinkaya potom
smerovali do Beckova, kde pôsobil ako uči
teľ, organísta a obecný notár. O ďalšom z
hudobníkov · jozefovi J ánovi August! nim,
vieme iba tol'ko, že trenčia nskym organistom bol v roku 17 44.
Bezpochyby najvýznanlllejšou osobnosťou hudobného diania u trenčianskych jezu·
itov v 18. storočí bol Ján Ignác Am bro (17181804). Z jeho biografie poznáme iba nlekof·
ko najzákladnejších údajov. J. I. Am bro prišiel do Trenčína v roku 1748 z Boj•úc, kde
pôsobil ako organista. Pravdepodobne k tomuto obdobiu sa viazal aj jeho sobáš s
Katarínou Tomaškovi čovou . V Trenčíne sa
narodili jeho dvaja synovia · Anton Ambróz
(5. 4. 1758) a Jozef Alojz (23. 3. 1761). V rozmedzí rokov 1749-1775 boiJ. l. Ambro čas to
pozývaný ako svedok k sobášom, alebo za
krstného otca do rodín, ktoré· zdá sa· neboli v okruhu jeho príbuzenstva. Možno z toho
usudzovať, že patril k spol očensky váženým
občanom a že práve tieto roky patrili k obdobiu spo ločenského vzost11pu Ambrovho
pôsobenia v Trenčíne. Po s mrti prvej manželky Kataríny (5. 10. 1787) sa d iía 10. júna
1788 oženil s Agnešou Knopinovou. Ján
Ignác Ambro zomrel v Trenčíne 17. novem·
bra 1804 vo veku 86 rokov.
Zatial' nie je jednoznačne jasné ani
funkčné zaradenie, ani dfžka pôso be nia J.
l. Ambra v službách rehole jezuitov v Tre1\·
číne. Možno J>redpokladať, že v tomto kostole v rokoch 1748-1764 zastával najprv
funkciu rektora a organ iSlll, neskôr len organistu. V roku 1765 preš iel pravdepodobne za organlst11 do trenčianskeho farského
kostola, kde mu opäť zverili dvojfmlkclu
rektora a organistu.
Z muzikologického hl'adiska je dôležitá
analýza umeleckej pôsobnosti J. l. Ambra,
ako jednej z vedúcich osobností hudobného diania Trenčina a trenčianskych jezuitov v dobe vrcholného baroka a raného kla·
slcizmu. Rekonštruovateľná časť Ambrovho hudobného repertoáru prezrádza orientáciu na český, menej na moravský barok a
raný klasicizmus. Zdá sa, že v jeho repertoári mala menšie uplatnenie (v slovcpských
hudobných zbierkach obvykle výrazne zastúpená) juhoncmccká baroková chrámová tvorba a talianska dobová produkcia.
Vplyv Viedne a rakúskej tvorivej oblasti bol
v tejto dobe ešte malý. Z domácich skladateJ'ov Ambro uviedol diela piarist11 P. Norberta Schrelera (1744-1811), ktorý v tom ča
se pôsobil v neďalekej Nitre. Progresívnym
znakom dramaturgie Ambrovho hudobného repertoáru llolo presadzovanie ranoklasicistickej hudby v dobe vrcholného baroka. Dá sapovcdať, že s tým spojená orientácia na čechy a Moravu bola Ambrovou
osobnou orientáciou a len čiastočne súvisela s celkovým vývojom Považia. Môže byť
náznakom Ambrovho pôvodu, prípadne
miest jeho školenia.
V spätnom pohJade na hudobné produk·
cle trenčianskeho jezuitského kostola môžeme dnes už dosť ťažko určiť, do akej miery boli rigorózni jezuiti naklonení novým
tendenciám v hudbe, kto ré vnášaJ Ambro
do ich chrá mu. Isté je, že začiatok výraznej
orientácie hudobného re pertoáru na hudobnú produkciu Moravy a Čiech, ktorá potom pretrvávala v repertoári až do zač iatku
19. storočia ( neskôr však ako značne regresívny prvok), bola spätá s obdobím pôsobenia J. l. Ambru ako organistu jezuitského
kostola.
K posledným trom zná mym organistom
trenčianskeho jezuitského kostola patrili
J án Schreier (pôsobil v rokoch 1765-1766),
Hieronym Hlebner (1768) , a Václav Lew
(1771). Nedostatok notových mate riálov
nedovoľuje vyjadriť sa k charakteru icl1 hu·
dobného repertoá ru. Faktom zostáva, že
ich pôsobenie bolo príliš krátke na to, aby
hudobné mu dianiu posledného desaťročia
existencie Jezuitskej rehole v Trenčíne vtlačilo výraznejšiu pečať iclt repertoárovej
orientácie.
Dnešný stav výskumu hudobqej kultúry
rehole jezuitov ešte nedovoľuje charakter!·
zovať
vzťahy
jezuitského kláštora v
Trenčíne k ostatným jezuitským kolégiám
na území dnešného Slovenska, ani vysloviť
zovšeobecňujúce hodnotenia o charaktere,
prípadne svojráznych znakoch hudobných
produkcií trenči anskeho sídla jezuitov v
kontexte príslušnej provincie, ktorej bol
tento kláštor súčasťou . Isté paralely Trenčí na sa javia s hudobným vývojom v Ban·
skej Bystrici a dokázateľné sú kontakty
s košickými jezuitmi. Nové poznatky o hu·
dobnej kultúre jezuitov na Slovensku Iste
prinesú výskumy I. Sestrlenkovej, ktorá sa
v posledných rokoch venuje tejto té me.
Financované fo ndom Pro Slovakia
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tomto roku si pripomíname 350. vý ročie narodenia skladatel'a, ktorý v nedávnej minulosti existoval v našom povedo mí skôr iba ako hiswrický fakt. Konkrétnejšie boli známe
len jt:ho skurilné, virtuózne husl'ové sonáty, písané prevažnt: s
n eko n t:čným pre l aďova ním strún, tzv. skorzatúrou, ktorá
um ož ň ovala hrate l'nos ť súzvukov, n e uskutoč nitdn ých v zaužívanom ladení str(m. Tento fakt však bol ť:1 žko prekonatcl'nou
bariérou pre huslistov neskorších období, zvyknutých na stabilné kvintové ladenie nástroja. adlho sa zabudlo na Biberovu
sakrálnu a opernú tvorbu a rovnako aj na jeho viachlasné sonátové cykly. Až v súčasn osti,' keď sa zača li prekonávať inter pretačné problémy nezvyčajnéh o spôsobu zápisu ako aj z rapsodického charakteru jeho inštrumentálnych sklad it:b si dielo ll. l. F.
Bibera získava záujem interpretov a širšieho okruhu priatel'ov.
Dôsled né vysporiadanie sa so skladatel'ským odkazom tohto severočeskéh o rodáka, ktorý uzrel svetlo sveta vr. 1644, odhalilo
jeho vynikajúce skladatel'ské schopnosti, radiace ho medzi prvor adých umelcov 17. stOročia .
Biberovu dobovú slávu vystriedalo predovšetkým umenie
Archangela Corelliho, ktorého dielo ešte za života a pôsobenia
H. l. F. Bi bera nevyšlo tl ačou .
O Biberovej mladosti vieme mál o; absolvoval pravdepodobne jezu itské gymnáziurp, a ako 24-roč ný pr ij al miesto hudobníka
v kapele Olomouckého biskupstva (1668). Moravskú diecézu
vtedy spravoval Karl von Liechtcnstcin-Kastelhorn, u ktorého
slúžil dva roky. Z jeho ranej tvorby sa väčšie množstvo zachova-
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lo v Kolegiátnej knihovni v Krom či'íži. Vidi eť v nich, z čo ho a z
akých vzorov vychádzal Biber vo svojej tvorbe. (D ar io Castello,
Giovanni Battista 13uonamente). Biberova sonátová forma zretel'ne prezrádza dotyk nypom talianskej c:mzony, podobne ako
je to napr. aj u Legr enziho a v Kromefíži u Vejvanovského.
Sonáty pozostávajú z kratších Íl sekov, ktoré sú in ak archaickými
modelmi neskôr samostatných častí cyklickej sonáty. často sa
tu spájajú dlhšie úseky s krátkymi prechodnými formáciami v
odlišnom tempe, č i charaktere, čo nazýva Harnoncourt zmenou
aspektu. Na rozdiel od ~o ná t obsahujú Biberove partity väčš i
nou modely piesní a tancov, ktoré sú o bčas doplnené jed nak
skladbami, prinášajúcimi mimohudobné asoci ácie (čvirikanie
vtákov) alebo "charakterovými" skladbami. Prog ram ovosť je u
13ibera čas tým fenoménom. Z jedného listuJ . H. Schmelzera vieme, že biskup ho požiadal o skladby, v ktorých sa n a pod obňuj ú
hlasy zvierat a vcrký záujem prejavil aj o kompozície, hrané na
"rozladených" ("vcrstimbte") husliach, teda o skladby, realizované a notované skordan1rou. Tak zrejme vznikla v Kromei'íži
Biberova Sonáta represcntativa ( 1669), obsahujúca množstvo
horespomenutých imitujúcich prvkov, ktoré iste vyhovovali
biskupovým požiadavkam. (V Kromei'íži napísa l aj rôzne iné
skladby, napr. Balletti lamentabili, Sonáta Paschales pre tr(•bl-.-y,
rympány a organ, Sonáta pro tabula pre dvojchórové konfrontované skupiny 5 sl áčikových nástrojov a zobcových fláut.)
Vr. 167 1 opustil Biber bez povolenia olomouckú biskupskú
rezidenciu, prijal miestO v Salzburgu, ale neprestal posi ela ť svoju novšiu tvorbu do Olomouca. Tak sa zachovali Bibcrovc skladby v Kromeríži ( Pauernkirchfahrt, La Battaglia). voju slávnu
Serenádu a 5 s hlasom noč ného strážcu napísal pre nového
chlebodarcu arcibiskupa kniežaťa Maximiliana Gandolphiho
von Khuenberg, ktorý mal zrej me podobný vkus ako Biberov
kromerížsky pán.
Keď arcibiskup Max imilián vstúpil do Ružencového bratstva
( Rosenkranzbruclerschaft), chcel Biber zrejme získať uznanie
orientáciou na náboženskú tematiku. Výsledkom bolo 15 Mystcriových sonát, nazvaných Rosenkranzsonaten. j ediným pojíL·
kom hudby s vybranou mariánskou témou sú však iba clo rukopisov vložené medailóny, zobrazujúce život Márie. Cyklus 15 sonát pre husle a baso continuo má vrcholnú virtuóznu faktúru a
vyjmllc dvoch sonát sú všetky notované s kordatúrou. Cyklus
uzatvára Passacaglia pre husle bez continua.
V roku 1680 vznikol Biberov viachlasný inštrumentálny cyklus Mensa sonora · jeho časti sí1 oz nače n é pars l, pars II..., čím
pr ízvukuje zovrc.wsť celku. Pridržuje .sa aj ya,rio,vané o~~ ko va
nie {•vodnej sonáty. Celkom inak sú zamerané Sonáte viohno solo z roku l 681. j e LO cyklus ôsmich charakterove značne odlišných náročných skladieb.

O dva roky neskôr vytvoril cyklus 4-5 hlasných skladieb
Fidicinium sacro profanum. Fides znamená jednak vernosť a zárovci'í aj sl áčikový nástroj. Táto zbierka predstavuje Bibcra ako
dômyselne pracujúceho a invenciou bohato obdareného skladatel'a. achádzamc tu vera zaujímavých kontrapunkticRých
postupov, obohacujúcich dramatickú výstavbu skladieb.
Rovnako ako v ostatnej inštrumentálnej tvorbe je aj v tomto
cykl e zasn1pcný virtuózny element, ktorý sa stáva jedným z hybných nervov hudobného procesu. V roku 1690 sa naplnila
Bibcrova dávna túžba po šl'achtit:kom titule. Po smrti Khuenberga nastí1pil jeho následník johan n Ernst von Thun. Pod jt:ho
cgídou nadobí1da Biberova tvorba nový rozmer : začal sa zameri ava ť na dramatické diel a. V roku 1693 e te v
orimbcrku
(všct!..-y jeho ostatné diela vyšli v Salzburgu) mu vychádza zbierka Harmonia artificiosa ariosa. Sú to triové partity, väčš i nou pre
prcladené husle, ku ktorým sa pridružuje viol a a dokonca, v juhonemeckom priestore sa rozši rujúca viola ďa m ou r. Viaza ná
forma zohráva i v týchto skladbách významnú úlohu. Sú to rôzne kánony, posuny vedúcej melódie do basu, podvojná tematika s nasledujúcimi kombináciami.
Biber zomrel v r. 1704 v Salzbu rgu ako vvsoko v:ížený umeIce, virtuóz husi'ovej a gambovej hry. j eho štýl, odhliadnuc od jeho muzikamského náboja a virtuóznej n áročnosti predstavuje v
mnohom typický prejav stredného baroka, kde sa figuratívne
postupy ešte n e pod riaďuj ú nadvláde princípu symetrie a tektonickej pravidelnosti. Bi bt: rove virtuózne pasáže prebiehajú rapsodicky, teda vo vcl'kej miere bez apriorne uspori adanej metrorytmi ky. To je zá roveň i príči nou ich n áročnosti a ťažkej z:lpamätatel'nosti. Formové postupy, zdedené z tradície canzon, inšpirovali zrejme Bihera p resadzovať zložitejšie kontrapunktické priebchy, ktOré sa v baroku už menej používali. 13iberovu
skladatel'skú techniku charakterizuje sústred e nosť fakn.ry a
prchibcnos ť hudobného výrazu. K tomu pristupuje nielen virtuózny živel, ale aj humor. Virtuózna faktúra má pritom vždy zároveň aj výrazovú úlohu.
Čím hlbšie spoznávame dielo H. F. l. Bibera, tým viac nadobúdame prcsvedčert ie, že ide o vdmi významného skladatel'a, na
ktorého sa veľ mi dlhý č.as zabúdal o, nie však kvôli nezodpovedajúcej hodnote jeho tvorby. j eho dielo zatienila u s pori ada nosť
a elegancia neskorého baroka zač;Há Corellim a Torcllim. Kontakt s Biberovou tvorbou však dokazuje umcléckú akt~álnosť
tohto významnél1o česko-rakúskeho skladateľa.
JÁN ALBRECHT

TVORCA PRVEJ SLOVENSKEJ OPERETY
K 140. VÝROČIU NARODENIA M. F. FRANCISCIHO
" Spievajte pri každej p rfležitosti,
potuž te sa, oduševnile speuomtak)Ícll, k torí
sú chladnf v národnom p ovedomí. Spevom
neočakáva n é divy rnôžete tvo riť na národa
roli dedičnej."

T

akto hovorí (v árod nom kalendári roku 19 17) hudobný
skladatel', klavirista a dirigent Miloslav Francisci, ktorý
patrí k prvým významnejším tvorcom spevohier a operiet písaných v slovenskom jazyku. jeho Obšitošova dcéra sa všeobecne
pokladá za prvú slovenskú operetu, hoci vznikla na americkom
kontinente, kde autor odišiel pred politickou perzekúciou vládnych úradov.
Miloslav Francisci sa narodil 30. apríla 1854 v Debrecíne. Bol
synom j ána Francisciho-Rimavského, štúrovského básnika a spisovatcra, ktorého roku 1853 menovali a preložili clo Debrecína
ako prvého sto li čn é h o komisára. Miloslav študoval na gymnáziu
v Reví1cej , Bratislave a v Šoprone, neskôr zubné lekárstvo vo
Viedni. Počas štúdií vo Viedni bol člen om spolku Tatran, kde
účinkoval a prispieval hudobnými čís l am i ( údajne bol vyhl'adávaným klaviristom). Po s kon če n í vysokoškolských štúdií pôsobil v Bosne ako voj enský lekár . Keď sa M. Francisci vrátil z vojny, prenasledovali ho pre národné slovenské povedomie a ako
synovi známeho .pansláva" mu robili prekážky v zamestnaní.
Všade pocítil, že na Francisciho mene leží ti eň nedôvery, preto
sa rozhodol, ako tisíce iných Slovákov pred ním, odísť do
Ameriky. Roku 1886 odisiel do USA a usadil sa v Clevelande.
M. Francisci pôsobil v Clevelande ako zubný lekár a bol organizátOrom tamojšieho hudobného života. Dirigoval spevokol
Kri váň (založený r. 1906), s ktorým n acv i č il nielen zbory, ale aj
viacero svojich operiet. Taktiež bol dirigentom nemeckého spevokolu a spoluzakladatdom Národného slovenského spolku.
Zameral sa aj na propagáciu slovenských l'udových piesní a roku 19 17 vydal v árod nom kal endár i svoju úvahu o slovenskej
piesni v ktorej polemizoval s M. Lichardom o otázkach harmonizácie l'udových piesní. Po pokt1soch s harmonizáciou ľud ových
piesní, pomýšl'al zl ožiť slovenskú operetu, ba dokonca aj operu,
ale narazil na ťažkosti p ri zaobstarávaní libreta. Pre nedostatok
vhod ných libriet si Francisci písal libret(l k svojim operetám
sám.
· Z hudobnej tvorby M. Francisciho sa zachovalo pomerne málo skladieb. Sú to predovšetkým jeho T rávnice - 200 l'udových
piesní pre klavír (vyšli v Mar tine v dvoch zväzkoch roku 18921893, 1908), niekol'ko samostatných í1prav sl ovenských l'udových piesní (napr. Kysuca, Prídi Janík, Veniec), klavlrne skladby
Rapsodic Slovaque a Fantázia dl'a slovenských l'udových piesní
(obsahuje predohru a 6 ľudových piesní). Z nich najmä Trávnice, ktoré vydal po jeho odchode otec j án Francisci-Rimavský,
prezrádzajú autorov zmysel pre klavírnu zvukovosť a p re tvor-
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bu parafráz na l'udové piesne. Všetky tieto skladby slúžili potrebám amerických Slovákov, k torí prostredníctvom činnos t i v
ochotníckych spolkoch a spevokol och oživovali spomienky na
svoj rodný kraj.
M. Francisci po napísaní slovenskej drámy Handrár ( uverejnenej v Národnom kalend ári roku 1897 a predvedenej nielen v
Clevelande, ale aj Slovenským spevokolom v Martine), začal tvoriť operety . Z amerického hudobného časopisu Musica! Courier
( ew York 27. 2. 1895) sa dozvedáme o jeho d o posi aľ neznámej operete Únos Sabiniek, ktorá sa tu uvádza ako jeho druhá
opereta. Taktiež sa zachoval program z premiéry nemeckej operety Prinz Carneval's Brautfahrt. Žiaf , ani jedna z operiet sa nezachovala, preto Obšitošova dcéra svojím obsahom vychádza z
ľudové h o prostredia, má vlastenecký charakter a hovorí o biede, vysťahovalectve , ro dičovskej l áske a l áske k vlasti. Francisciho druhá opereta Bohatieri veselej družiny mala premiéru
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v Clevelande roku 19 17. Námet čerpá zo štucleiltského prostrt:dia a z hudobného hl'adiska patrí medzi jeho najhodnotnejSic
operetné diela. aproti tomu opereta Astrea z roku 1920 je
spracovaná na spôsob l'udových rozprávok, p r ičom jej hudba je
vel'mi prostá, využíva najmä jednoduché piesne a zborové útvary. Posledná opereta V cigánskom tábore z roku 1922 je už prejavom umelecky vyspelého operetného skladatel'a, má celý rad
pekných hudobných číse l , piesní, zborov, duet a melodrám.
M. Francisci po celý čas udržiaval kontakry so Slovenskom a
posielal svoje skladby otcovi na posí1dcnie. j eho bohatá korešpondencia nám u možňuje poznať aj umelecký rast j eho syna
1vana, ktorý sa v Amer ike presadil ako úspešný vio l ončel i s ta .
llrával v Oper a llausc v Clevel ande, neskoršie však od išiel do
New Yorku a splynul s americkým prostredím. Po smrti svojho
otca Ivan Francisci stratil kontakty so Slovenskom.
M. Francisci na sklonku svojho života navštívil Slovensko (v
rokoch 19 19 a 1922) a pokt1sil sa o návrat do vl asti. Ale keď videl, že doma je neznámy a už nepotrebný, vrátil sa späť do
Ameriky. Tu po štyridsaťročno m pôsobení zomrel. l ked' rozsah
jeho tvorivej č innos ti v oblasti hudby celý nepoznáme, i to, čo o
ň o m vieme a z jeho tvorby poznáme, poukazuje na jeho miesto
BORIS BANÁRY
v dejinách slovenskej hudby.
Financované fondo m Pro Slovakia
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BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI 1994
lO. ROČNÍK
1.10.-14.10.1994
Člen Európskej asociácie festivalÓv (AEF)

SUJVKDNCERT
mavný usporiadateľ SLOVKONCERT· slovenská umelecká agentúra
Sobota l. 10.
17.00 Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE BHS
H. Gáfforová, klavír; M. Telecký, viola; M.
jurkovič, flauta
). N. Hummel, B. Bartók, P. Hindemith
20.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Dirigent). Belohlávek (CR)
Sólista R. Buchbinder, klavír (Rakúsko)
A. Dvoi'ák: Scherzo capriccioso op. 66
L. v. Beethoven: Koncert pre klavír a orchester č. 5 Es dur op. 73
B. Martinu: Symfónia č. 4

). Brahms, A. Schnittke, S. Rachmaninov
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
PHILHARMÓNIA HUNGARICA (Nemecko)
Dirigent Lord Yehudi Menuhin (USA)
Sólista jeremy Menuhin, klavír (USA)
). Brahms: Akademická slávnostná predohra
op. SO
R. Schumann: Klavírny koncert a mol op. 54
B. Bartók: Ko ncert pre orchester
~tvrtok 6. 1 0 .

17.00 Moyzesova sieň Sloven skej filharmónie
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA
Dirigent T. Koutník
Sólisti: Ch. Lacoste a M. Varshavsky, violončelá (Švajčiarsko)

Nedeľa

2 . 10.

10.30 Mirbachov palác
Husľový recitál
Dalibor Karvay, husle; Daniel Buranovský,
klavír
G. Tartini, ). Haydn, N. Paganini, P. de
Sarasate, L. Burlas, E. Suchoň
16.00 Veľký evanjelický kos tol
ORGANOVÝ RECITÁL
Edgar Kra pp (Nemecko)
). S. Bach, R. Schumann:, K. Hôlle r, M. Reger
17.00 Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie
SONETY A PIESNE
Michelangelo, Shakespeare, H. Wolf, D.
šostakovič, O. Ferenczy
L. Chudík, P. Mikuláš, L. Marcinger
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
MUSICA ANTIQUA KÓLN (Nemecko)
H. l. F. Biber: Sonáta B dur .Der Pauren
Kirchsfahrt"
P. A. Ziani: Sonáta Xl a mol a XII d mol
). H. Schmelzer: Lamento in F
H. l F. Biber: Harmo nia artificiosa-ariosa
Sonata A a 4 violis
Sonata Representativa A dur

Pondelok 3. 10.
19.30 Koncertné š túdio Slovenského
rozhlasu
SYMFONICKÝ ORCHESTER SLOVENSKÉHO ROZHLASU
Dirigent Róbert Stankovský
Filharmonický zbor Brno
Zbormajster Petr Koláf
Sólisti: Ingeborg
Baldaszti,
klavír
(Rakúsko); Denisa Šlepkovská, mezzosoprán; Pavel Karnas, barytón (CR)
P. l Cajkovskij: Francesca da Rimini
R. Strauss: Burleska pre klavír a orchester
dmol
B. Martinu: Fresky Piera della Francesca
P. l Cajkovskij: Korunovačná kantáta
.Moskva"

Utorok 4. lO.
17.00 Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca
KOMORNÝ KONCERT Z DIEL SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
E. Su ch oň , R. Berger, ). Cikker, ). Beneš,
A. Moyzes
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
SINFONIA VARSOVIA - Poľsko
Dirigent Volker Schmidt-Gertenbach
(Nemecko)
Sólistka An tie Weithaas, husle (Nemecko)
W. A. Mozart: Symfónia č. 36 . Linecka"
CdurKV 42
M. Bruch: Husľový koncert č. l. g mol op.
26 a mol op. 56
F. Mendelssohn-Bartholdy: Symfónia č. 3
a mol op. 56

Streda 5. 10.
17.00 Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie
KOMORNÝ KONCERT
M. Lapšanský, klavír; ). Bárta, violončelo
(CR)

A. Dvofák: Ceská suita op. 39
l. Zeljenka: Concerto per due violoncelli et

orchestra ďarchi (premiéra)
F. Mendelssohn-Bartholdy: Symfó nia A dur
op .90
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
LES MUSICIENS DU LOUVRE (Francúzsko)
Dirigent Marc Minkowski (Francúzsko)
Sólisti: Annick Massis, soprán (Francúzsko)
jean-Paul
Fouchecourt,
kontratenor
(Fran cúzsko)
Georg Friedrich Händel: Concert! grossi op.
3 (č. l, 2,6)
). Ph. Rameau: Hippolyte a Aricie (výber)

Piatok 7 . 10.
ru '
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17.00 Dóm Sv. Martina
MUSICA A.ETERNA
Umelecký vedúci: P. Zajíče k
CAMERATA BRATISLAVA
Zbormajster:). Rozehnal
Dirigent F. Bernius (Nemecko)
Sólisti: K. Zajíčková, M. Kožená, A. Stefanovicz, R. Sporka
G. Muffat: Concerto grosso No 12,
Propitia Sydera
A. Caldara: Stabat Mater
H. I. F. Biber: Requiem f mol
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Dirigent: G. Neuhold (Rakúsko)
Sólista: l. Ženatý, husle (CR)
M. Burlas: Predposledné leto
K. Szymanowski: Koncert pre husle a orchester č. l op . 35
L. van Beethoven: Symfónia č. 2 D dur

Sob ota 8. l O.
10.30 Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca
KLAVÍRNY RECITÁL
Thomas Larcher (Rakúsko)
A. Schônberg: Tri skladby pre klavír op. 1'1
W. A. Mozart: Sonáta a mol KV 31 O
T. Larcher: NOODIVIHIK
F. Schubert: Son áta c mol D 958
17.OO Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca
VIEDENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
Dirigent C. Traunfellner (Rakúsko)
Sólistka T. Tatzlaff (Nemecko)
M. Kreuz,J. Haydn, W. A. Mozart
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
WIENER SYMPHONIKER
Dirigent Leonard Slatkin (USA)
Sólistky: Linda Hohenfeld, soprán (USA)
Nobuko l ma i, viola Oaponsko)
F. Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci svätojánskej, predohra, op. 21
R. V. Williams: Symfónia op . 3
H. Berlioz: Harold v Taliansku
22.00 Divadelné štúdio VSMU
LA TESTA D'ADRIANE (Adrianina hlava)
Ch. Whittlesey, soprán (USA)
T. Anzellotti, akordeón (Nemecko)
A. Schônberg: Bretd-Lleder
M. Kagel: Episoden, Figuren
L. Berio: Sequenza terza
M. Lind berg:Jeux d'Anches
E. Satie: Trols mélodies de 1914
M. Schafer: La Testa ďAdriane

Nedeľa

9. 10.

10.30 Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie
RECITÁL PRE DVA KLAVÍRY
Ferhan Ondera Ferzan Onder (Turecko)
F. Schubert, C. Debussy, D. MiJhaud,
D. šostakovič, B. Messiaen, M. Ravel
19.30 Koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu
SYMFONICKÝ ORCHESTER SLOVENSKÉHOROZHLASU
Dirigent: Yutaka Sado Qaponsko)
Sólisti: Klaus Thunemann, fagot (Nemecko)
Carole Dawn-Reinhart, trúbka (USA-Rak.)
.., F. Schubert: Symfónia č. 8 h mol D 759 - Nedokončená

P. Hindemith: Koncert pre fagot, trúbku a
komorný orchester

Pondelok 10. 10.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
HELSINKI PHILHARMONie ORCHESTRA
Dirigent Okko Kam u (Fínsko)
Sólista Arto No ras, violončelo (Fínsko)
G. Mahler: Adagio zo symfónie č. 10 Fis dur
). Kokkone n: Koncert pre violončelo a orchester
). Sibelius: Tapiola, op. 112 symfonická báseň

]. Si belius: Symfónia č. 7 C dur op. l 05
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19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
CESKÁ FILHARMÓNIA
Dirigent Gerd Albrecht (Nemecko)
Z. Fibich: Toman a lesná panna
V. Ull mann: Symfónia č. 2
). Brahms: Symfónia č . 4 e mol op . 98

Streda 12. 10.
17.00 Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie
MOYZESOVO KVARTETO
M. Moyzes: Sláčikové kvarteto a mol
). Hatrík: Stratené deti (The Lo~t Children) hudba p re bas a s láčikové kvarteto na slová
G. Orra - premiéra
Sólista: P. Poldauf, bas
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
Umelecký vedúci a dirigent: B. Warchal
Sólista: P. Toperczer, klavír
W. A. Mozart: Klavírny koncert d mol KV

466
S. Barber: Adagio
l. Stravinskij: Apollon Musagete
~tvrtok

13. 10.

17 .oo Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
ORPHEI DRAGAR (Švédsko)
(mužský spevácky zbor)
Dirigent: R. Sund
Sólisti: O. Persson, barytón; A. Alin, flauta;
F. Alin, klavír
19.30 Koncertné štúdio Slovenského
rozhlasu
SYMFONICKÝ ORCHESTER MOSKOVSKEJ
FILHARMÓNIE (Rusko)
Dirigent Vasilij Sinajskij (Rusko)
S. Prokofiev: Symfónia č. l C dur .Klasická"
D. šostakovič: Symfónia č. 6
P. l. Cajkovskij: Melodráma a tanec z opery
Snehulienka
21.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
JAZZOVÝ KONCERT
R. Bey,vokál(USA)
D.Johnson, klavír (USA)
W. Lackerschmid, vibrafón (Nemecko)
R. Knauer, kontrabas (Nemecko)
). . Dodo" Šošoka, bicie
A. Praskin, altsaxofón (USA)

Piatok 14. 10.
20.00 Koncertná sieň Slovenskej filhar-

mónie
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Slovenský filharmonický zbor
Bratislavský detský zbor
Dirigent Ondrej Lenárd
Zbormajstri: j an Rozehnal
Elena Šarayová-Kováčová
Sólisti: Kim Kashkashian, viola (USA);
)anez Lotric, tenor (Slovinsko)
L. van Beethoven: Ouvertura Egmont op.
84
P. Hindemith: Der Schwanendreher - kon·
cert podľa starých ľudových piesní pre
violu a orchester
H. Berlioz: Te Deum op. 2

PROGRAM BHS
V HISTORICKJU BUDOVE
SN D
l . lO. E. Suchoň : Svätopluk (19.00)
4. lO. R. Wagner: Tannhäuser (19.00)
10. L. Minkus: Don Quijote - balet
( 19.00)
6. 10. Veče r s Ottom Schenkom (19.00)
7. 10. G. Puccini: Bohéma • l. premiéra
(19.00)
8. 10. G. Puccini: Bohéma - 2. premiéra
(19.00)
.
9. 10. Piesňový recitál - Mara Zampieri,
soprán (Taliansko)
Edoardo Lanza, klavír (Taliansko); WolfFerrari, Castelnuovo-Tedesco, Marnacci,
Respighi, 'Pucdni', '' Z-andonai, Cilea,
Mascani a. i.
10. 10. G. Puccini: Bohéma ( 19.00)
ll. 10. P. I. Cajkovskij: Labutie jazero- balet (19.00)
12. 10. G. Verdi: Otello (19.00)
Hostia: Carlo Cossuta- Otello
Lucia Mazzaria - Desdemona
Silvano Carroli -Jago
13. lO. G. Donizetti: Nápoj lásky (19.00)
14. lO. Dánsky kráľovský balet (19.00)

s.

9. 10. Dom kultúry Dúbravka
TORZO DANCE COMPANY - tanečná skupina VŠMU
Responsorio mortifera
(0 jane z Arku)

30. 9.·7.10. .....,....,,...
Výstava HataJ biJsn,fte
<ltikuho Matsumoto
Zmena programu a úči nkujúcich vyhradená!
Predpredaj vstupeniek na podujatia
BHS v koncertných sieňach je od
16. 9. 1994 v pokladnici Slovkoncertu,
Michalská 10, 815 36 Bratislava, tel. č.
33 45 58.
Pokladnica Slovenskej fil harmónie, Palackého 2, tel. č. 33 33 51.
Predpredaj vstupeniek na operné a
baletné predstavenia je v pokladnici
SND, Komenského nám.

Ili PETRIMEX
PROGRESS

SLOVAKOFARMA

S

ČESKOSLOVENSKÁ
OBCHODNÁ
BANKA,A.S.

