•

(ROČNÍK XXVI.

Opdt sú tu VúaNoce. Svlatlty so %rtámym
epitelom - svúatlty polloja, mieru a láslly.
BýtHJ tomu tall chválabohu aspoň cez
VúaNoce. Na bojlsllách zamlllnu zbrane,
uttlúa sa.froNtové lfnle, aby o nlellofllo dní
phlmd UIUSvlstl, surovosti a z loby opäť
vyUtmol, moŽIIo elte IntenzívNejšou silou.
Sú to svúatlty, cez lltoré sl Iste budeme žela( "žúukkl svár", je tu prlleiltos( biÚift(»
va(, - chv«u sa zastavi(, poh rúžiť sa do
Nba a porozpráva( sa sám so sebou...
ilat, tieto chvíle sa llaždorolne opallujú
so %rtámym stereotypom a život poto m beží vo svojich rovNallo stereotypných cesttčllách tialej. Ale predsa tie VIanoce potrebujeme. Aspoň pre tú malú ch v ffu, lltorá
ruú pri stroml ellu a v llruhu svoj ich rodíN, blfzltych, urobí šťastNými. ..
Tohtorolllé VIaNoce viali majú malll kú
zvkfltNost. je tomu práve pät rokov, čo
stw sa tuúle}al~ ie VIaNoce l náš ž ivot, budú INalllfml allo doteraz. Predtým húdli
do ruú, i e sme najšťastnejšia a na)seberovNej šia spololnost. Potom h údlt d o nás, ie
to bollllam a až teraz sa budeme mat lep.
Ile, spravodlivejšie, bohatšie a slobodne}
lle. Namiesto radosti a optimizmu pozorujem ollolo seba skepsu. Do alle) miery je
oprávNená, sl musíme zodpovedať každý
sám za seba. Isti je, ž e nlellde budú bohaté
VúaNoce, ale Nlellde sllromnejšle, chudobujlle a možno aj bledNe. Asi to j e ien rozdl#l~ lltorý sl cez Vúanoce uvedomíme oveta lnleiiZÍvlle}lle allo INokedy, ie už nie
sme sl rovn í. Ani pred zállonom, ani pred
Bohom. Sú. vyvolen~ trpen~ ubleden ~ ale
11j poNifovanf. ..
A moi no je tu ešte jedna zvláštnosť.
Vlanol né zvylty a trad{cle sa už možno nebudú ullazova( allo d o bre platené folklórne predstavenie, a le allo o draz skutolnéh o života, ako obraz n údze a cnostt...
Nechajme všall mystériu to, lo jeho je.
Sllúsme sa v týchto dňoch spýtať sami seIM, lo sme pre našu spololnos(, naše
SloveiiSIIo urobtll. Allé sú sllutolné, p ra vdivéalltfva a pasíva. My, v redallcl~ sme sa
po celý las usílovall drža ( llrok s pulzom
doby, drullovat rozvoju slovensllého hudobNého umeniu, z~menáva(, hodnotlf l propagova( -jz4vaŽIIej šle udalosti
ruUho hudobNého života v rá mci našich
možností, ale slobodne a nezávisle od všetllých l trulltú r. V tejto súvlslostt chcem
úprimNe potlallova( všetlrým našim liatetom, spolupracoVIIO.om, autorom z aujímavých a podNet~tých l kfnltov, krlttllom a
publicistom, ale aj mnohý m pracovníko m
z 1tallch hudobných Inštitúcií, za spoluprácu. Bez vz4)om..ej spolupráce, ochoty
a porozumenia je llaU4 práca Nemyslitet ú Rád llodtatujem, ie v priebehu tohto
rolla s túpol polet lltatetov, ie po celý las
sme dostávali o bjedNávlty na predplatné
- ruU lasopis z rôz nych k útov Slovenska,
l o svedlí, ie záujem o hudbu j e. iúaf,
tra~tsjormácla našej ellonomiky a polttlky
Ide
l~tým
smerom
allo
umenie.
Sprivatizované stánlty PNS už nemajú záujem o ltultúrne perlodllui Na nich sa totiž -rába. Ko.n com tohto roka bol
x hwiletrý privatúalNý projekt aj na vydavatelstvo OBZOR, kde nállosopls vychád%41 26 ~ollov. Polltúc januáro m prechádza do súllromných rúk. Allo bude tla /ej, v
tejto chvili Nevieme. Nevieme a ni aký osud
postihu llultúrnu tlal. ..
Keďže s ú tu Vianoce, zostáva ná m d úfal, veri(, ie päťrollté hospodárske p rovtz 6 rlum azdll už sllonlí, ie ..astane los vytNielle} stability a perspelttfvy, na kto rej
možNo serl6%rte budovať.
Ocitáme sa - dôležitom rázcestf, z lltorého vedú rô%rte cesty. Dúfajme, ie šťaste
lta tohtorol~tých Vianoc nás z avedie na tú
správNu cestu. To sl iekfme nielelt my v retlaltdl, ale túto správnu cestu iekfme aj
všetký m ltašlm milým l ltateto m, prlateľo• a spolupracovnfllom 1tiJ pra hu
Vúa1toc a nového ro ka.
MARIÁNJ URiK
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Kamenné námestie ožilo vianotnými tradíciami.
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Snímka H. Bakaljarová
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Sit~slie, zdrilvie, pokoj sviitý...
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"Šft#tle, zdrav!e,pokoj SltťiiJ',

ulmuJtmt w#b

:o na}]írtij/dnu ~iisp<ilÍdru,

potom aj dietkam.
Zďaleka sa het'ieme,
m>vlnu vdm mtSieme,
a čo sa nám prihodilo

v meste Betleme..."
(M'utné, 1982)

I<:.:R..EI<:.C>""V""I <=<:>"V""~
Zmenená spoločen s k o-po liticka situácia
po novembri 1989 pod nietila výrazný záujem folkloristov a etnomuzikolúgov o viaceré najmii po roku 1948 u nás tabuizované č i
obchádzané témy. K takým to prin ákží aj sakrálna tematika vo folklóre, čias točne i v ľud o
vom yýtvarnom prejave, ľudoví patróni, púte
a p(nne miesta, kresťa nská symbolika a cel á
obla sť výskumov ľudovej kultúry tlzko spätá
s kresťanscvom. Takmer žiadna pozornosť sa
n evenovala napr. zaklínaniam a zariekaniam
č i modlitbám a k takýmto v predošlom období " neaktuál nym" ťémam možno priradi ť i

d t•chovn é piesne a ko ledy. Absenciu literatúry tohto druhu sme vcl"mi si l ne pociťova li
hlavne na Slovensku. V okolitých krajinách
bola situácia predsa len trochu in:í. Mnoh é
·zbierky duchovných piesní, legiend či kolied
vydal i l)a;i morav~kí či čes k• kolegovia najmä
v období medzi dvoma voj nami, nehovoriac
už o Poľsku , kde sa výskumom duchovnej
piesne a kolied venovala i v tomto, pre n á~ obmedzujúcom období primeraná pozornosť.
Podobná bola ~ituácia i v ~u~ed nom M atľar
sku, nehovoriac už o Rakusku či emecku.
( Dokoll('enie IU/ str. 12)

A Juraj Be.rczeUet, jeden z najvýznamnejších
pred$tavltcl'ov slovenskej hudobnej scény, po viac ako $tv:rťstoroči .navštívil BratislaYU. V ktub.u
,svojich priaWf:Óv a blízkych spolupr~Co/tlikov,
lrtod mu prlpavJU zvlášť vrelé prljá.tie, spom.t.
naL .. O ŠVojich životných a u meledcýth cestách
spojených i s austrálskym ko ntinentom hovorí v
interview na str. 4.

4 Roky zasvätené pedagogickej t>rád na bratislavskom

konzervatóriu priniesli prof. Albínovi Vrtel'ovi nejeden ús·
p~ný rezultát Zo základov jeho tvorivej dielne vyr{lStlo i
wám.e Moyzesovo kvarteto - o jeho ánl.e:ri<;kom turné píšeme na str. 3. Prvé roky pôsobenia prof. Vrtel'a na konzervatóri!l r eflektujú spomienky, ktoré pod titulom Konzerva·
't~fl'Um bolo moji~ž!votom, prinášamel)a str. 11.
.·.
..._ Prezident medd namt Návštevu prezidenta republiky v
Dolnej Krupej, stretnuti(;! s p.redstavitdmi slovenského
h udobnéh o života dokumentuje obrázková informácia na
str.:Z•

\..;

INFORMÁCIE

III. VALNÉ ZHROMAŽDENIE SHÚ
•

UMINII POTIIBCJE LIGISIA.TívNJPOIL\001.
Asi tak by sa dal stručne zhrnúť obsah a zmysel rokovania III. Valného
zhromaždenia Slovenskej hudobnej
únie, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. novembra t. r . v rámci festivalovej prehliadky NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA v
Slovenskom rozhlase v Bratislave.
Účastnikov Valného zhromaždenia
privítal predseda Rady SHÚ p. Peter
Dvorský, ktorého '1:stúpenie prinášame v p lnom znení. Tažisko rokovania
Valného zhromaždenia spočívalo v
Správe o činnosti Rady SHÚ od II.
Valného zhromaždenia v roku 1992,
ktorú predniesol jej podpredseda p .
Marián Lapšanský. Správu o hospodárení SHÚ predniesla vedúca sekretariátu inž. Marta Šuleková. Nasledovali
s právy Dozornej komisie SHÚ a predsedov jednotlivých spolkov. Prof.
Miloš Jurkovič informoval prítomných o situácii v prezídiu Slovenskej
hudobnej rady a o doplnkových voľ
b ách do n ej, v rámci ktorých sa výkonným viceprezidentom stal Marián
Lapšanský.
Jednotlivé s právy, ktorým budeme v
budúcich číslach venovať ešte pozornosť, sa dotýkali predovšetkým najakútnejších existenč ných otázok n ašej

Únie, ale aj samotnej hudby. Ide predovšetkým o nevyhnutné doriešenie
legislatívnych o.oriem v oblasti autorského zákona, ochrany autorských a
interpretačných práv, funkcie odbo:
rov a najmä o urýchlené dopracovanie
a schválenie zákona o kultúre, ktorý
by m al jasne definovať zmysel a postavenie umelca v našej spoločnosti a jeho funkciu premietnuť do príslušných
zákonných opatrení. Na základe uved en ých materiálov a diskusie prijalo
Valné zhromaždenie uznesenie.

Príhovor predsedu

RadysHiJ ·

PETRA DVORSKÉHO
Váž ené kolegyne a kolegovia,
vzácni a milí hostia!
Dovol'te mf, aby som · Vás všetkých čo
pozdmvil pt·i príležitosti rokovania 111. Valného zhromaž denia
Slovenskej hudobnej únie.
Naše rokovanie prebieha v období výrazných zmien spoločenského a hospodárskeho
najsrdečnejšie

,lNOVÁSLOVENSKÁ HUDBA

života, tJ období, keď si viac ako kedykoľvek
predtým uvedomujeme zložitosť prebiehaj·
ú clch procesov a euidentných zmien nielen. v
oblasti hmotnej, ale i duchovnej kultúry.
Napriek všetl.:j m z ložitostiam nášho celospoločenského života a ťaživého odrazu
transformácie ekonomiky na vedomie obča
nov sme radi, že v hla tmý ch tysoch sa zachovala kontinuita vývoja hudobného života
na Slovensku, ako dôležitá súčasť vytvára-

nfa kultúrneho povedomia nášho národa.
Ž fal; súčasný stav na politickej scéne sa
nás všetkých bezprostredne dotýka.
Nevraživos ťa chýbajúcu vôľu dohodnúť sa
pociťujeme ako priame ohrozovanie záujmov národa po spoločenskej, ekonomickej a kultúmej stránke. Naviac, pociťujeme
výrazne absenciu legislatívnych opatren{,
medzi iným tak závažných zákonov, ako je
zákon o kultúre, novela autorského zákona,
ako i ďalšie legislatívne opatrenia, ktoré sú
nevyhnutnéprift.m govaníprávneho štátu.
Absencia kvalifikovanej legislatívy vo sfére kultúty, absencia schváleného rozpočtu
nášho štátu na budúci rok, chýbajúca dlhodobá koncepcia kultúmej politiky znamenajú, že všetky umelecké združenia, ale i celá fnštltuclonáltla sieť slovenskej kultúry je
doslova v stave ohrozenia.
Pritom si dovolím vyjadriť presvedčenie,
že Slovensko má dostatočný materiálny,
ekonomický a duchovný potenciál na to,
aby bola naša krajina dôstojným partnerom ostatným európskym štátom. Napriek
všetkým negatfvam súčasného z ložitého obdobia som presvedčený, že sa nám v našej
sf ére záujmov bude dariť; veď práve oblasť
hudobnej kultúry st už svoje ostrohy vydoby la nielen v fluróp e, ale možno konštatovať, že v celom kultúnw m svete.
Vážené kolegyne a kolegovia, vzácni a mttí hostia!
' Verfm, že dnešné rokovanie členov
Slovenskej hudobnej únie, jej jednotlivých
spolkov a regionálnych združení prispeje k
hl'adaniu zásadných východísk pri riešeni
problémov hudobnej kultúry na Slovensku,
s vytypovaním dominantných úloh pre
najbližšie obdobie. V tomto z mysle si dovoľujem zaželať z dar nášmu rokovaniu a
Vám všetkým ďakujem za pozomosť!

J

V dňoch 20.-26. novembra t. r. uskutočnil sa v priestoroch Slovenského rozhlasu
17. ročník festivalovej prehliadky NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA. Na úvodnom koncerte z tvorby Jána Cikkera, Eugena Suchoňa, Dezidera Kardoša a Alexandra Moy-.t:esa
vyhlásili výsled~y skladateľskej súťaže, ktorú organizuje Slovenská hudobná s poločnosť v spolupráci s Hudobným fondom. Cen y odovzdali predseda SHS prof.
,Milq_šJurkov,ič a predseda Rady HF prof. Ivan Parík.
Na prehliadke ako aj na III. Valnom zhromaždení SHÚ sa zúčastnilo viacero zahraničných h ostí: Ján Mária Dobrodinský, predseda AHUV ČR z Prahy, Antal
Boronkay, muzikológ, viceprezident vyd. MUZIKA a predstaviteľ MHR z Budapešti,
Vladimír Agafonnikov, skladateľ, tajomnik ZSRF z Moskvy, Olli Koskilen, skladateľ,
člen vedenia Fínskeho zväzu skladateľov z Helsínk, zo Štokholmu prišiel Oleg
Gotskosik, člen vedenia Švédskeh o zväzu skladateľov, z Krakova muzikológ J erzy
Stankiewicz, člen vedenia Poľského zväzu skl adateľov, z Londýna pedagóg britskej
Kingston Univerzity a skladateľ Kevin Jones a Valentín Petculescu, skladateľ a člen
vedenia Rumunské ho zväzu skladateľov.

Prezident ·Michal Kováč medzi nami
Diía 14. novembra t. r. v t·ámci pracovnej návš tevy trnavského okresu prejavil prez ide1lt SR p . Michal ](_ováč so
svojí m sprievodom záujem prezriet' si
priestmy Domova skladateľov v
Dolnej Krupej a stretnúť sa s niektorýmt predstaviteľmi našej hudobnej obce. Po privítaní prezidenta vedet~ím
Hudobt~ého fOJidu, predniesla doc.
Ida Černecká skladby L. v. Beethovena,
l . Paríka a P. I. Čajkovského. Po prehliadke pries torov z otrval prezident v
priateľskej spoločenskej besede, v
rámci ktm·ej ho j ed11otliví predstavitelia itiformovali o súčasných aktuál-

11ych problémoch 11ášho hudobného
života, twjmä o tJedostatočných legislatívtJych oput·r ettiach v oblasti autorského, ittterpretačt~élw zákona, o absettcti zákot~a o kultúre, o problémoch
propagácie. našej hudby v zahraničí
atď. Prez ldetJt prisľúbil, ž e v blíz kej
budúcnosti sa s predstaviteľmi hudobnej obce stretne ojiciált1e na pôde prezidet~tskej kancelárie. Stretnutie pre·
beh/o v st·dečt~ej a neformált~ej atmosfére.

SKLADATE[SKÁ SÚŤAŽ A. MOYZESA '94
A kategória:
l. cen a: neudelená

2. cena: Daniel Re meň: Svadbička
3. cena: Oľga Reisn erová: detské piesne (cyklus piesní s klavírnym sprievodom)

B kategória:
l . cena: Mirko Kraj čí: Quo vadis pre sl áčikový orchester a klavír (čembalo)
2. cena: Peter Guľas: Prelúdium - Fantázia, klavír
3. cena: Daniel Remeň: Sonatina sempUccia pre klavír
C kategória:
l. cena: Marián Lejav.a: Sláčikové kvarteto č. l
2. cena: Mirko Krajčí: Prelúdium, toccata a fúga pre husle, violončelo a klavír
3. cena: Marek Piaček: Non avrei mal creduto pre päť spevákov a nástroje
čestné uznanie: Daniel Remeň: Dve piesne s prológom pre klavír a dievčen
ský spev a Martin Čorej: Meeting about nothing (vokálne trio)

UZNESENIE
Ili. Valného
zhromaždenia
Slovenskej hudobnej únie
III. Valné zhromaždenie Slovenskej
hudobnej únie:
1.5<1lvafu}e:
,
a) Správu o činnosti Rady Slovenskej
hudobnej únie od U. Valného zhromaždenia SHÚ 18. 9. 1992

b) Sprlivu o hospodárebí Slovenskej
hudobnej únie od II. Valného zhromaž·
denia SHU- 18. 9. 199Z
c) Správu dozornej komisie SHÚ
2. Ukladá Rade Slovenskej hudobnej
únie:
a) spracovať návrhy a pripomienky z
rokovania III. Valného zhromaždenia a
uplatňovať ich v činnosti SHÚ a jej spolkov a Regionálnych združení, vrátane
vytvorenia Regionálneho združenia v
Nitre;
b) usnovať o urýchlené spracovanie
zásad zákona o kultúre a všemožne sa
zasadiť o prijatie zákona o kultúre
Národnou radou Slovenskej republiky,
spolupracovať pri príprave autorského
zákona, ako aj legislatívnych noriem

Text a snímky M.Jurík

súvisiacich so zákonom o neziskových
organizáciách a ochrane pôvodnej
tvorby;
. c) upozorňovať na nevyhnutnosť
prislu~ných zmien v legislatíve NR SR,
súvisiacich so zákonom o dani z príjmov fyzických a právnických osôb a zá.
konom o dani z pridanej hodnoty tak,
aby boH v nakj spoločnosti zohl'adnené ~pecifiká kultúry a umenia;
d) zabezpečiť v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Slovenskej
republiky v roku 1995 odhalenie pa·
mätnej tabule hudobnému skladatefovi Alexandrovi Albrechtovi na dome, v
ktorom autor žU, na Kapitulskej uUcl v
Bratislave, pri priležltostl 110. výročia
narodenia;

e) uskutočniť vietky príslušné opat·
renia na zabezpečenie vyhlásenia roku
1996 za ROK SLOVENSKIU HUDBY, v
záujme plnkj prezentácie slovenského
hudobného umenia doma i vo svete;
f) udržiavať a rozširovať kontakty so
zmluvnými zahraničnými partnermi;
g) o prijati záverov Ul. Valného zhromaždenia SHÚ informovať Výbor pre
školstvo, vedu a kultúru Nlirodnej rady
Slovenskej republiky, mlnistn kultúry
SR a verejnosť prostredníctvom odbornej dače.
3. Berie na vedomie zloženie Rady
Slovenskej hudobnej únie a zloženie
Dozornej komisie SHÚ.

ZO zAHRANIČIA

V priebehu októbra a novembra t.

r. realboval Slovkoncert v spolupráds amerlckfmlagentúramijoaaoe
lUk Manqement a llaymond Wdss
utist management doteraz naJvič·
ilu a nafpoletneJiiu prezentáciu
lloveaaWho hudobného umeoJa v
Amerike rap. USA. Vo viacerých
amedckýdl ldtoch .. preclstaYIIJ
lryri ipi&()ft sloveaaké súboryz
~ fJlbarmóaJa, §tátna ftl.
batmónla JC.oike, Moyzaovo kvarteto a folldómy súbor Lúällca.
Vysokú úroveň slovenského interpretačného
umenia poznajú a oceňujú v mnohých kraji·
nách, ba aj v USA už predtým účinkovalo viacero
umelcov i men~ích umeleckých telies, napriek tomu je Slovensko pre väč~inu amerických obyvateľov . terra incognita" a to nielen preto, že za
bývalého Československa mávali Slováci účin
kujúci v USA za menom označe nie "Czech".
Informovanosť o Slovensku je i dnes dosť sporadická a nie vždy zodpovedá realite· ktovie prečo

Leon Bates, americký klavirista, ktorý oslnll v Rachmaninovom klavírnom koncerte.
sa v amerických masmédiách n~a krajina častej- •
šic vykresľuje v nie najpriaznivejšom svetle!
Práve preto mala v tomto čase kultúrna misia
slovenských umelcov význam oveľa väčší, než je
obvyklé. Bola aj zretel'nou výpoveďou o schopnostiach a bohatej kultúrnej tradícii Slovákov,
svedectvom o krajine a národe v srdci Európy so
starobylou históriou a vel'kým vzdelanostným a
kultúrnym zázemím. Svojím zodpovedným a vysoko profesionálnym prístupom dali všetci zainte resovaní;ot't č inkuj tki i organizátori, lekciu viacerým našim . tiežpredstavitcl'om" · najradšej
zdôrazňujú cim negatíva nášho mladého štátu ·
ako sa robí pozitívne zviditeľň ovani e Slovenska.
Radi konštatujeme, že popri vynikajúcich výkonoch našich sí• borov, ktoré okrem Lúč nice mali
v USA svoju premiéru, prispel k lepšej informovanosti o nak j krajine aj s kutoč n e reprezentač
ný a obsažný propagač ný bt11letin Slovkoncertu,
vydaný ~peciáln e na túto príležitosť.
O turné košickej Státnej filharmó nie sme písali v 22. čísle HŽ, medzičasom sa z USA vrátila aj
Slovenská filharm ó nia a Moyzesovo kvarteto.
Samozrejme, že nás zaujímal názo r i samotných
účastníkov na ich pôsobenie v USA. Najprv sme
o vyjadrenie požiadali šéfdirigenta SF
Ondreja Lenárda, ktorý dirigoval všetky koncerty SF v Spojených štátoch.
· Predovietkým sme radi, ie sa l'a dy prelom ili
a my sme sa mohlipredsta viť aj v USA. TeU nás,
ie sme mali skutotne mim oriadny úspech, s povestný m/ "standing ovation" takmer po kaidom koncerte. Dostalt sme Ili aj txiekol'ko t·ecenz i{ z americkej I/ate, zvláiť st cenfm výbot··
nú kritiku v New York Times tUI nái koncert v
New Yorku, ako aj ohlasy v novinách po koncerte na f estivale vo Worcestri, kde p red nami
účinkovala napriklad Bostonská fllhat-m ónia s
Ozawom. Bol to nárotný záj azd. Filharmónia
p otas osemnásť dni precestovala rryie Iesťtisíc
kilometrov a vystúpila v deviatich mestách si·
edmich amerických Itátov . kon kr~tne v New
Yorku,
Lewisburgu
(Philadelphia),
Huntingtone ( West Virginia), Zanesville
(Ohio), Athens (Ohio), Moum Pleasant
(Michigan), Btngharnton (New York), Orono
(Maine) a Worcestrl. So SP spoluúčfnkoval izraelský huslista Sergiu Schwartz, violončelista
Claudia jaff~ a klavirista Leon Bates z USA.
Boli to kvalitnf sólisti, predovietkým Leon
Bates, ktorý hral Rachrnantnov 2. klavírny
koncert, bol pre mňa obrovským prekvapenim.
j eho poňatie Rachmaninova bolo celkom slovansk~, interpretované s vel'ký m citom, vkusne
a s dokonalý m pochopením Rachmaninovej
hudby. Bolo by dobr~, keby sa podarilo pozvať
ho k nám na Bf/S.
+V Spojených š tátoch ste uviedli aj dielo
slovenského autora · Bellov Osud a ideál.
Ako ho prijalo americké publikum?

·Sám som bol zvedavý ako zareaguje, ale boli to vel'mt spontánne reakcie. Bolo cftlť, ie to
nie je len povinný zdvorilostný p otlesk z úcty
voči Slovákom, ale ie presvedčila kvaltta samotnej skladby. Som rád, že sa p odarilo predviesť v USA aspoň toto jedno dielo. Program s
ťaiiskom na romantickom repertoári sl vyberali usporiadatelia. Bolí to vietko autori a
skladby, ktor~ priťahujú obecenstvo · Čajkov
skij, Mendelssohn, Rachmanitwv, Srnetana a
Dvoi'ák.
- Okrem New Yorku mená ostatných vašich koncertn ých zastávok nie sú veľmi
známe...
· Iste. Viac rezonujú názvy ako Washington,
Boston, Cleveland. V tomto turn ~ sa m ôieme
popýiiť azda len tromi m estami tohto typu. j e
viak treba povedať, i e hoci to tleboli najznámejife centrá, boli to pilierov~ m está tých-ktorých Itátov, kde pravideln~ koncerty sú súčas
ťou tamojifeho kullúrneho i lvo ta.
Vo výbere miest l fla ostatných podmienkach
sme sa tentoraz nuiSelí prisp6soblť americkej
agentúre. Bolo to naie prv~ hosťovanie, ktor~
nám nedovol'ovalo klásť st nejaM väčiie poifadavky. Som viak presvedtený, ie po takomto
výraznom úspechu prfde vel'ml skoro ďa/Iie poz vanie, kedy tti, samozrejme, budeme v Inejpoz ieli. Váiim sf, ie orchester bez reptania akceptoval tento fakt a 1111priek mimoriadnej nároč
nosti arnerick~ho turné podal na kai dom koncet·te maximálny a obdlvuhodtlý výkon.
Najkratšie, ale zato v renomovaných
koncertných sálach a mestách USA účinko
valo Moyzesovo kvarteto. Na americkom
kontinente uskutočnilo na prelome októbra a novembra šesť koncertov, z toho päť v
USA, vrátane 'Washingtonu a New Yorku a
jeden v kanadskom Toronte. Je potešiteľ
né, že aj Moyzesovci predstavili americkému publiku slovenskú tvorbu · 4. sláčikové
kvarteto Alexandra Moyzesa a Zeljenkovu
Musicu Slovacu. Dobre sa počúva ich rozprávanie o priaznivom ohlase na tieto diela a o nadšení, s akým sa stretávali na každom koncerte.
Na jviac si cenia účinkovanie v New
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Takéto plagá ty propagovali koncerty Slovenske j filharmónie v USA.

SO SF na zá jazde v USA spoluúčinkoval aj
izraelský huslista Sergiu Schwartz.
Yorku v Merltin Concert Hall na Broadway,
za prítomnosti členov slovenskej misie pri
OSN (ktorá pre nich, rovnako ako aj pre
ostatné slovenské telesá, zorganizovala
spoločenské stretnutie po koncerte) a koncert vo Washingtone, ktorý sa konal v spolupráci so Slovenským veľvyslanectvom,
za účasti viacerých významných hostí.
Moyzesovci mali možnosť bezprostred·
nejšieho ko ntaktu s americkou krajinou a
jej obyvateľmi, pretože cesto vali sami, v
aute , ktoré im počas pobytu zapožičala
americká agentúra.
Svojím ume ním si získali veľa priaznivcov a presvedčili i náročn é publikum špeciálnych koncertov Women's musica! club
v Toronte (Kanada), kde ich vystúpenie zaznamenala aj kanadská rozhlasová sta nica.
Na záver d ajme slovo aj vysielajúcej slovenskej hudobnej agentúre. O zhodnotenie sme požiadali riaditeľa Slovkoncertu prof. Dr. Fer·
dinanda Klindu.
· Bol to vynikaj úci úspech slovensk~ho umenia. Nielen Slouenská filharm ónia, ale aj
Štátnafilhan nónia Koiice, ktorej zájazd sme li·
ei iniciovali, Moyzesovo kvarteto a samozrejm e, i Lúlnica, ktorej zájazd eite trvá, si z fskali
tt americk~ho obecenstva reipekt a uznanie.
Projekt predsta viť v Spojených Itdtoch v Ilriom
zábere slovensk~ hudobn ~ umenie sa pripravoval dva roky. Nápad zvidilel'nfť Slovensko
prostrednictom hudby, ktorá j e schopná uspieť
v kai dej medzinárOdnej konfrontácii pochádza od náiho Dr. Mravca, ktorý sa aj v ďa/Jom
vývoj i vel'm i účilme podiel'al na jeho realizácii.
Vzali sme si na svoje bedrá nielen organizačne
pripraviť takúto náročnú akciu, ale aj zabezpe-

čiťjejfinancovanie. floci sme dosť dlho počítali
s prísl'ubom konzorcia bánk na !tedrú finanttuí dotáciu, ktorá by bota umoinffa prezentovať naiich umelcov eite v Iiršom spektre, napokon sa sľúbená suma vel'mi cilel'ne scVt·kld.
NaiťC1.$tie nám v poslednej chvíli prispela vúida
slovenskej republiky. Do Ameriky sa tolii vietky telesá, aj napriklad Viedenská filharmónia,
m usia dopraviť za vlastné. Tamojii usporiadatelia to automaticky predpokladt!fú a náklady
kalkulujú len v rám ci vnútroitátnom.
V dneinej dobe, keď je o účinkovanie v
Amerike veľký záujem, a predovietkým telesá z
postkomunislfckýdl krajin, m imochodom väč
Iinou vel'mi kiJa/ltn~, sú ochotn~ útinkovať aj
za dumpingove ceny, je vel'mi ťažko dohodnúť
sa s niektorou agentúrou v relatfvne krátkom
časovom horizOtlte · to zn. do dvoch rokov, ktor~ boli pre nás prijatel'né. Realita je taká, ie podobn~ hosťvvanitl sa pripravuj tí s niekof'korocný m preclstihom. A, samoz rejme, usporiadate/'
chce na tom profitovať, Inak do celej akcie nep6jde. Treba si predsta viť, ie len jeden deň pobytu stočlenného orchestra SF stojf asi IO 000
dolárov a platiť treba, samozrejme, aj dni, keď
sa nehrá. Nie div, keď sa potom kalkuluje, niekedy až malicherne, s každým výdavkom.
Pritom agentúra má príjem od usporiadatet'a
jedine z predaja vstupeniek a pri neznámom
orchestri musi riskovať, či sa j ej podtt ri sálu zaplniť. Aby sme vôbec mohli uskutočniť tento zájazd, museli sm e nájsť amerického managera,

ochotn~ho zobrať na seba toto riziko. Z takmer
desiatky renomovaných agentúr, tba joanne
Rlle management bola prfstupná naiim t asovým a ekonom ickým podm ienkam. MtiSeli sme
viak aj my akceptovaťjej podmienky, alebo od
ZÁj AZDU UPUSTif. Pre SLOVKONCERT to nebola nijaká komercia, Iba am bfcia urob iť maximwn pre dobr~ m eno slovensk~ho umenia.
Trvali sme na tom, aby v rámci tu rn~
SlotJenskej f ilharmónie bolo aj úči11kovanie aspoň v jednom centre, uvaž ovali sme o
Washingtone a New Yorku. Prenájom renomovanej vel'kej koncertnej sály typu Carnegie Hall
na jeden večer stoj( asi dvadsaťpäť tlsfc dolárov. To, samozrejme, vysoko presahovalo hranice ekonornlčnosti a my, ktor{ sme vynaloitli
tol'koprostt·iedkov, sme to už nevedeli utiah·
nut~ Škoda, ie sa nenašla slovenská organizácia v Amerike... Kompromisom bolo úlinkovanie v jednej z meni/ch sál v New Yorku, za čo
viak Slovkoncert musel z vlastných p rostriedkov uhradiť tento deň. Tento propagab1ý čitl
bol, mys/im si,. uel'mf potrebný a výsledok urtfte
stál za to, hoci bol vy kúpený enormnou námahou a stresovými situáciami vietkých zúčastne
ných, nds netrytlfmajúc. Slovenská filharmónia, ale aj koiickf fl/ha17nonici a MoyzesoveJ
11ám urobili uel'mi dobr~ meno a dúfam, ie sa
to čoskoro prejav( 11a ďa/Jom pozvan(, potom
u.i v najvýznamneji!ch kultúrnych centrách
USA.
Pripravila Martina Hanzelová

SOSR V JAPONSKU
Symfonický orchester Slovenského rozhlasu sa v nedeľu 20. novembra 1994 vrátil zo
svojho vyše štvortýždňového koncertného zájazdu do Japonska. Pod taktovkou rak~.
keho dirigenta Johannesa WUdnera uskutočn U v krajine vychádzajúceho slnka dovedna osemnásť koncertných vystúpeni naprieč celou krajinou: s výnJm.kou osU'a911
Hokkaidó, úči.nkoval v koncertných a divadelných sieňach na ostrovoch Honšú, KjúJia.
Sikoku a nevynechal také centrá domk:ej hudobnej kultúry ako Tokio, Osaka,
Hiro~lma, Okajama, Fukuoka a Nagoja. V prvej polovici svojho turné sprevádzal SOSB,
baletný súbor viedenskej Státnej opery s programom, ktorého centrálnu časť tvorila
scénická koláž na motívy skla<!ieb Johanna Straussa. V druhej polovici zájazdu pretf..
viedli naši umelci japon.<~kým poslucháčom osvedčené diela slovanského romanticWho repertoáru: Ôsmu a Deviatu symfóniu Antonína Dvotáka, predohru k opere
Predaná nevesta, Glinkovho Ruslana a I:udmUu a celý rad inštrumentálnych koocencw
s výlučne domácimi sólistami. O úspechu hosťovania nášho telesa svedčí i fakt, ie sl cfo,.
viezlo pozvanie na ď al~i koncertný zájazd doJ aponska, ktor:ý by sa mal uskutočniť v f6o
ol a Júli 1996.
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ROZHOVOR

Rozhovor sjubllujúcim slovensko-austrálskym klaviristom Jurajom Berczellerom
v

, v

, v

"PRE MNA JE CELY ZIYOTJEDEN DLHY ZART"
V prvom októbrovom týždni n avštívil Bratislavu po
dvadsiatich šiestich rokoch života v Austrálii Juraj Ber·
czeller, jedna z n ajvýzn amnejších osobnos tí slovenskej
hud by. Ako exéele ntne m uzikálny klavirista, ara nžér a ka·
pelník ovplyvnil niekoľko generácií hudo bníkov, najmä v
žánroch tzv. zábavnej a tanečnej hudby, v ktorých pôsobil.
Ešte v 40-tych rokoch bol kap elníkom aj v Budapešti a vo
Viedni, potom pôsobil v Bratislave. Pa mätné je n ajmä jeho
účinkovanie v Tatra kabarete, Tatra r evue, v rozhlase, ale
aj televízii. Tento vitálny osemdesiatnik (n arodený 4. 2.
1914 v Saltách) si v sobotu 8. októbra · uprostred svojho boh até ho programu · našiel čas aj na rozhovor pre č itateľov
dvojtýžde nníka Hudobný život.

do Pi ešťa n a potom do Bratislavy. Tu som začínal s malou kapelou.
Ale vrátim sa ešte k môjmu pobytu vo Viedni v roku 1947. Tam sa
hladovalo, všetko bolo na karty. Ja som v americkej uniforme
pôsobil ako k ráľ ulíc. Hral som totiž s kapelou · klavír, basa, bubny,
gitara • v americkej dôstojníckej jedálni v bývalom Rottschil·
dovom p aláci a potom aj v letištnej reštaurácii. Pretože za vojny sa
mi poš ťastil o počúvať aj Glenna Millera č i Bennyho Goodmana a
dob re som ovládal aj štýl boogle-woogie, zrazu som bol vo Viedni
vzácny· rakúski muzikanti to n epoznali. A tak sme vystupovali v
hoteli Bristo l na party za prítomnosti Eisenhowera, Montgomeryh o, Žukova a de Tassignyho. Na želanie som dokonca zah ral
Eisenhowerovi jeho obľú be nú pieseň I go o n The Watterfront.
Bolo to úplne nečakané a úspech bol obrovský.

e Ako sa tu cítite opäť po dlhom
Bratislava?

· Mal som ni ekoľko kapiel a o rch estrov, medzi ktoré p atril aj
Salónny orchester v Redute, kde sme predvád zali aranžovaný repertoár z op eriet, opier... Hral tu napríklad huslista Weid lnger,
alebo Dezider Piťo na violončelo a m noho ďalšieh . S týmto orchestrom sme každé leto ú č inkova li 'v umeleckej záhrade, ktorá
patrila k hotelu Bláha · s re pertoárom od Brahmsových Uhorských
tancov, cez Dvoi'ákove Slovanské tance až po Rossiniho Barbiera
zo Sevilly. Veselé obdobie som prežil v Tatrách· v hoteli Grand v
Starom Smokovci. V kombe boli takí m uzikanti, ako huslista
Štefan Buga, bubeník Štefan Begala, alebo pozoruhodný u melec
Gustav Vych erek · pôvodom z Ostravy, ktorý bol sku toč ný showman. Hral na mnohých nástrojoch, spieval a zabával ľud i imitovaním a žartovanim. V jeden veče r päťdesla_t eh o tretieho roku sa ob·
javilo v lokále asi desať-dva nás ť dobre o blečených ľud í. Jednému z
nich · staršiemu p ánovi · sa naša produkcia natoľko zapáč il a, že ma
v prestávke zavolal k stolu. Nebol to nikto iný než Cyrankiewlcz,

čase?

Ako na vás pôsobí

- Ani sa m i nesn ívalo, že sa mi dostane takého privítania. Už na
hraniciach, keď ma viezol Pavel Po lanský z viedenského letiska,
ma čakala dokonca bratislavská televízia. Prežívam tu naozaj .such
a good time"· šťastné chvíle. Stretávam sa iba s ľuďm i , s ktorými sa
máme navzájom veľmi radi, takže nemám ani čas na nič iné myslieť. No predsa len musím povedať, že pre mň a je teraz Bratislava
úplne neznáme mesto. Kamarát Oldo Zeman, môj bývalý bubeník
z Tatra revue ma povozil po meste a nevychádzal som z údivu, ako
sa rozrástlo. No... a stále ma mýli, že tu sa jazdi po pravej strane...
e Ste doteraz aktívny ako klavirista. Aký je váš terajší

"austrálsky" repertoár?
· Naposledy som hral v reštaurácii Cosmopolltan šes tnásť rokov. Majiteľ, p ôvodom Maďar, minulý rok otvoril nový podn ik,
kam som prešiel aj ja. Je to prosperujúca reštaurácia. Vždy večer,
okolo desiatej, keď začínam hrať, p richádzajú sa za bav iť desiatky
teenagerov. Mám zavedený repertoár, ktorý si udr'llavam už päť
desiat rokov· ako sa hovorí, od Bacha po Beatles. Najviac h rávam
Straussa, Lehára, Kálmána, Debussyho, Mozarta, Vivaldiho, Chopí·
na · samozrejme, tie populárnejšie skladby. A mladých to baví. Je
to p ríjemná tichá muzika, môžu sa medzitým rozprávať aj počúvať,
a tak svoj večer stráviť v· pohode · veď n a diskotéke by ne p očuli
ani vlastné slovo. Ale n iekedy zažartujem: nebojte sa, o pol noci
zač ne m hrať Sex Pistols ...

• Po r epatriácii ste viedli zábavný orchester v
Bratislave. Ako sa vám hralo v 50-tych rokoch?

• Keď už ste sa dostali k téme platne · máte n ejaké "štatistiky"?
· O to m by skôr vedela povedať moja manželka. Roky viedla gramoobchod na námestí SNP. Ale v tejto súvislosti vám poviem príhodu. Keď Jozef Krištof u robil superhit Nervózna família, ja som
to zaranžoval a nahrali sme to v rozhlase za bežný honorár. Potom
som raz išiel za ženou a z obchodu práve znelo: •... s nervóznou vašou famíliou". Vyšlo najavo, že gramofónová firma z našej nahrávky vydala pl at ňu vo vysokom náklade a nás sa nikto na nič nepýtal,
ani nezaplatil, hoci by to podľa dnešných kritérií bola zlatá platňa.
A tak som sa nestal milionárom ...

e Vždy ste boli poh otový improvizátor. Klasici n ášh o
humoru · Lasica a Satinský · v jednom svo jom dialógu polem izujú o h ereckom u men í ... "vynikajúci herec musí vedieť
zahrať aj obložený chlebíček... " A p ráve vy ste boli zn ámy
svojou schopnosťou zah rať aj ten "obložený chlebíček".
· Som rád, že sa to o mne hovorí... Sku točne , improvizácia sa mi
vždy darila. Zač i at ko m 60-tych rokov tu bola nap ríklad rozhlasová
relácia Kto čo vie. Tam som sprevádzal pani čky, ktoré spievali
všetko možné. Dopredu som nevedel, čo to bude, ale vždy to dobre dopadlo a relácia mala úsp ech.

• Vá§ repertoár je rozsiahly · smerujem n a vaši. fenomen álnu pamäť · a aj mnohostr anný. Ako ste h o budovali?
· Nechcem sa chvál i ť, no doteraz viem na spamäť okolo 3000
skladie b. Vždy som ve ľa p očúval, najmä rozhlas. Povedzme, v tridsiatych rokoch, keď v Prahe d ávali slávne filmové muzikály Freda
Astaira a Gene Kellyho. Všetky tie šlágre som sa nauč il na dve-tri
poču t i a v kine.

e V Prahe ste n ajprv študovali medicínu ...
· Án o, na nemeckej fakulte. A popritom, niekedy medzi rokmi
1933·35, som bral hodiny hudby u Ervína Schulho ffa. Len pre
vlastnú potre bu. Nechcel som byť ani hudobný ved ec, ani virtuóz.
S medicínou to však dopad lo in áč. Keď prišiel trid siaty ôsmy ro k,
vrátil som sa do rodných Šiah a venoval sa hudbe. Aj cez vojnu. V
štyridsíato m šiesto m roku som sa vrátil zase do Prahy, už na českú
fakultu , ale prešiel som na novootvorenú medicínu do Košíc.
Pritom som ešte pracoval v Rimavskej Sobote v nemocnici · na
detskej chiru rgii. Po gottwaldovskom p revrate, zrazu bolo tre ba
rob i ť skúšky aj z marxizmu-leninizmu a to ovplyvnilo môj krok:
rekto rovi · profesorovi K ň azov ické mu som povedal, že takých
doktorov, ako by som bol ja, je tu na Slovensku zo trid saťt isíc, no
takých klaviristov len pätnásť · dvadsať. Dal som sa na muziku a neoľutoval som, aj ked' medicína je jedqa nádherná robo ta.

e Liečiť hudbou je niekedy viac, n ež medicínou ... , a byť
priemerný lekár je byť h oršie, ako byť vynikajúci muzikant...
· To iste. Povedzme, že dnes zah rám starším ľuďom . ich" piecne ... ako to len dokáže chytiť za srdce · v to m pozitívnom zmysle.
Jed na jediná melódia napovie človeku mnohokrát viac, ako nejaká
fo tografia. Muzika má úžas ne veľkú silu...

• Kde ste začínali? Spomínate s i n a svoje prvé profesionálne angažmá n?
· Bolo to v Košiciach v kaviarni Imperial. O dtiaľ som sa dostal

• Keď už ste načrtli komunistické absurdnosti, spomeniete si na nejakú veselšiu príhodu?
·Boli to skôr také tragikomédie, ako táto príhoda. V roku 1952
som bol rok predsedo m hudobnej sekcie ROH. Od vtedajšej HAÚ
( Hudobná Artistická Únia) som dostal poveren ie vykonávať skúš·
ky pre hudobníkov z povolania. Chudáci, tí starí cigánski muzi·
kanti, ktorí sice väčš i no u výborne hrali, n apriklad ako huslisti, lenže čítať noty vôbec nevedeli. Mnohých som aj zachránil, aby neja·
ko prešli . aj s odratýml ušami". Vtedy som aj dostával domov samé
balíky s kač i cam i a husami... Jednému staršiemu primášovi som
dal otázku: . žiga báči, a v čom to hráte?" (Myslené v akej stupnici).
A on, s prekvapením v tvári od poved al: "AAe p án ko Duri, šak v
smókingu ..." V komisii sme skoro všetci spadli zo stoličie k ... Alebo
v päťdesiatom šiestom sa raz stalo, že z ústred ia nás žiadali, aby
sme v našom d ix ielandovom o rch estri vymenili: . tie saksafó ny za
garmošky!" Saxofóny totiž považovali za kapitalistické· a p reto nežiaduce nástroje. V takýchto časoch som tu robil muziku...

e Za akých okolností ste v šesťdesiatom ôsmo m odišli.z
Ceskoslovenska?
·S pomocou Brežneva. To jemu môžem ďakovať· a som možno
jediný človek · za tú peknú budúcn osť, čo ma čakala ... Ale vážne:: - s
Tatra revue sme sa vrátili zo zájazdu z okolia Trenčína · v noci 21.
augusta, keď už vo vzduchu aj po cestách hrmotali sovieti s ich . In·
ternacion álnou po mocou". Povedal som žene, že nechcem žiť v
krajine, ktorá sa stane ďa l šou republikou Sovietskeho zväzu. Už
29. augusta sme nasadli do fiatky a boli sme vo Viedni.

e Ako ste sa potom dostali až do Sydney?
· Keďže tam už žila moja mladšia sestra, tak som sa prihlásil na
zastupiteľstve Austrálie. Z celej rodiny sme totiž zostali len my
dvaja súrodenci, všetci ostatní zahynuli v tábore Osvienčime.
Vláda nám· sto štyridsiatim emigrantom z Ceskoslovenska ·pride·
lita Boeing 707, a tak sme leteli zadarmo s podmienkou, že tam
zotrváme minimálne tri roky. Po päťd ňovom oddychu som v
Sydney začal hrávať a za tých dvadsaťšesť rokov som p rakticky nem al ani deň voľna. Yýnlmku tvorilo ročné hosťovanie na Novom
Zélande, kam ma pozval jeden čes ký rdtauratér. Okrem toho, cez
leto účinkujem v superluxusnom hoteli pre milionárov, kde najlacnejšia izpa stoji 800 dolárov na deň . Je to na nádhernom severnom pobreží Austrálie. Ale teraz h rávam už len šesť dni do týžd·
ňa ...

• Predsa len n apriek tomuto príkladu, ani u protinož·
cov ten "väčšinový" vkus nic je iný...
· To je všelijaké. Posledných desať-pätnásť r okov, bo hužiaľ, západná hudba · pod ľa ~ňa • padla d o absolú tnej krízy. Možno podľa väčšiny teenagerov je to báječné... Keď za al rap, techno-pop a
podo bne, bol to zrazu de bakel hudby. Iné je to v oblasti jazzu.
Austrálski jazzoví muzikanti, ako napríklad multiinštrumentalista
James Morrison, č i klarinetista a flautista Don Barrow, to sú sveto·
vé hviezdy. Alebo aj taký George Golla · najle pši austrálsky gitaris·
' ta, pôvodo m Juhoslovan, učí na konzervatóriu jazzovú gitaru · tiež
má čo povedať... Ako perl i č ku spo meniem jeho sp oluprácu na LP·
platni s názvom Down Town, ktorú som koncom sedemdesiatych
rokov v Sydney ja aranžoval, aj nahral. Autorom všetkých skladieb
bol český emigrant Vladimír Bozdech ·výborný muzikant, i keď
pôvodne bol zamestnancom leteckej spo l oč n osti Qantas Airways.
Naša pl atňa sa celko m dobre predávala.

sme vôbec mohli h rať. Ja som vždy hovor ieval · keď som h ral ame·
rickú skladbu · že to aranžoval Ježek... V päťdesiatych rokoch n ám
zas pomáh al Šablový tanec Arama Chačatu rjana .

e Len málokto vie , že vy sa úradn e voláte George Best.
Ako ste prišli k tomu to menu ?

Večný optimista Juraj Berczeller.

Snímka archív autor a

vtedajší ministerský predseda Poľska. Pon úkol nám okamžite angažmán. Bolo to ako sen, veď v tých rokoch sa nikam necestOvalo.
Ale o týždeň , keď Široký dal príkaz, aby n ám vystavili doklady, na·
še účinkovanie vo Varšave už bola realita. Úspešne sme p redvádzali náš show-program celé dva mesiace.

• Vaším vrcholom bolo
Tatra revue...

účinkovanie

v bratislavskej

- Aj pod ľa m ňa to bol vrchol, tu na Slovensku. Boli sme vynikajúci kolektív, najmä v orchestri. V našom živote existovala len muzika a sranda. Aj s hercami Tatra kabaretu · čo sme 'Sa navyvádzall. Za
všetkých spo meniem Jožka Kronera, alebo neskorších režisérov ·
Stanislava Barabáša a Dr. Františka Brestovanského. Začínali sme s
Františko m Havličkom · n a dvoch klavíroch. On v bielom fraku , ja
v č iernom. To vyvolávalo kritiku, že je to typický kapitalistický
spôsob muziky. Paľko Polanský hral bicie· fa ntastický bubeník · a
na basu hral Rezsô Buga. To bol vrchol muziky... Vystriedalo sa
tam viacero dobrých muzikantov, na ktorých r ád spóminam.
Napríklad Pavel Nálezínek, Peter Smejka! a iní. Keď prišiel Paľko
Zelenay, vytvoril svojimi aranžmánmi úplne nový sound kapely. AJ
platne sme na zači atku nahrávali ako v kaviarni, bez špeciálneh o
aranžmánu · ja som tomu hovoril . hlavné" aranžmán, lebo so m
hlavou n a značoval, kto nastupuje sólo... Aby som nezabudol na veľkú jazzovú u dalosť v Tatra revue · mládežnícke d opoludnia koncom päťd esiatych ro kov, kde sme vystupovali s mladou generáci·
ou, ako bo l Miloš Jurkovič· famóz ny flautista, ale aj Braňo Hronec,
J uraj Vel čovský ...

e Ste aj skladateľom scénickej, baletnej a tanečnej hudby
· autorom skladieb, ako nap ríklad: Veselý klavirista, Tatry
mo je milé,... Písali ste aj pre Tatra revue. Ako to d nes hod·
notíte?
· Ako skladateľ som treťoradý. Vravievam, že som to prenechal
Zelenayovi a Gershwinovi... No komponoval som aj hudbu k úspešnému p rogramu Dr. Jána Ladislava Kalinu · Rendezvous v
Bratislave, ktorý mal 290 repríz. S Tatra revue sme s týmto p rogramom aj cestovali...

• Môžete priblížiť atmosféru historického zájazdu Tatra
revue do Prahy?
· To bola veľká u da losť. V ro ku 1959 sme hosťovali mesiac v
Prah e · v čase · keď ešte ani nechyrovali o Šli troví a Suchom. Keď
sme prišli k Werichovi, d o divadla ABC· p redtým Osvobozeného
divadla · bo l to jeden z n ajväčších pocitov v mojom živote, keď
som sedel na mieste, kde kedysi Ježek hral a d irigoval. Mali sme ta·
ké kritiky, akože · Slováci nám ukázali, ako vyzerá divadlo m alých
javiskových fo riem, divadlo satiry... Až po tomto . nako pnutí" od
nás s tým začínali oni.

• Ani sa n eopýtam na váš vzor ... , ale predsa le n: čo pre
vás Jaroslav J ežek znamenal? A čo Praha?
· V čase mojich štúdií v Prahe, Od roku 1932 boli v o rchestri
Gramoklubu · pre kto rý pracovali osobnosti ako Emanuel Uggé a
Jan Rychlík · vychytení vynikajúci muzikanti, nap ríklad jazzový
pianista Gejza Toperczer, alebo Jlfí Traxler (skladateľ českých JáÍ·
zových štandardov a evergreenov). V tomto čase som bol častým
návštevníkom Osvobozeného divadla a Jaroslav Ježek bol pre mňa
bohom... Za komunistov bolo často ndou jedinou zk hranou, že
sme vôbec mohli h rať. Ja som vždy hovorieval - keď som hral ame-

· Môj, vtedy jedenásťroč ný syn , sa stále sťažoval , že to naše p riezvisko nemôžu jeho spolužiaci dobre vysloviť a posmievajú sa mu.
Keďže jeho idol bol hviezda futbalu · George Best, hráč Manchest·
ru United a toto meno je aj ľahko vyslovite ľné na celom svete, tak
som sa rozhodol, že sa p remenu jem. Išiel som na úrad a za päť minút som bol oficiálne George Best. A malo to aj svoje výhody.
Práve v tom čase, keď som končil hosťovani e na Novom Zélande,
boli n a turné v Aucklan de fu tbalisti Manchestru United, ktorí spolu s mojim slávnym menovcom zavítali aj do podniku , kde som
hral. Oni tam prišli vlastne p reto, aby uvideli toho mu zikanta s
rovnakým menom, ako ich hviezda · totiž pred vch odom bola vyvesená moja reklamná tabu ľa. Spo ločn e sme sa potom výborne zabávali až do rána... Za krátky čas sor.n mal cľa l ší fa ntastický zážitok,
keď som prechádzal letlštnou kontrolou pred návratom do
Sydney. Colník · pri pohľade do môjho pasu · sa čud oval a stále si
ma premeriaval pohľad om , č l n ie som ten futba lista, aj keď som sa
mu nezdal... Keď som mu odpovedal - zo žartu ·že ten futbalista je
môj syn, začal byť až taký milý a úslužný, že som vôbec nemusel
pl atiť clo. Za normálnych okolnosti, keďže som mal veľa elektroniky by ma to vyšlo m inimálne n a tritisíc dolárov.

e Spomenuli ste syna. Venuje sa hudbe?
· Tomáš Berczeller bol v šesťdesiatych rokoch tu v Bratislave
detskou star ako spevák. Naspieval všetky sóla v detskom speváckom zbore v rozh lase · v sklad bách od Zelenaya, Smejkala, Nováka,
Melkoviča ... Mal krištáľovo-čistý soprán a absolútny sluch. Jeho
najväčši e vystúpenie bolo na Vianoce '61 vo Vládnej budove, kde
Slovenská filha rmónia, miešaný zbor a detský spevácky zbor p redniesli oratórium Jeanne d'Arc od Arthura Honeggera a on spieval
sólo ... Pre m ňa to bol obrovský zážitok. Dn es má štyridsať rokov a
pracuje v n ajväčšej sydneyjskej poisťovacej spo ločnosti Zuricher
ako m anager pre co mputer systém.
e O vás je známe, že ste kozmopolita ...
· ...veď som aj hrával v p odniku s takýmto názvom ·
Cosmopolitan ...

e A ako by ste interpretovali to stredoe urópanstvo, ale·
bo európanstvo vy?
· To je dobrá otázka. Stredoeurópan stvo je pre mňa práve opak
toho, čo sa teraz tu na Slovensku v niektorých kruhoch hlása • s
tou maďa rskou , cigánskou , židovskou otázkou... Kozmopolita posudzuje ľu dí len podľa hodnoty · buď je to dobrý, alebo zlý človek.
A n ie či je to katolík, moslim, žid, Srb, alebo M aďar . Teda mňa zaujíma: Je to dob rý Maďa r? Zlý Srb? Pekný moslim? Kradnúc! žid?
Podstatná je iba hodnota. Takisto poznám len do brú a zlú muziku.
Ja ju nedelím napríklad na jazzovú a klasick(J. Veď ex istuje aj zlá
klasická a dobrá jazzová... A chcem ešte poved ať, že v Austrálii je
multinacionálna spoločnosť. V Sydney je napríklad talianska štvrť,
kde žije tridsaťpäťtlsic Talianov. Vedľa nej je grécka, libanonská,
ale: bo aj viemamská štvrť... Tam s nápismi a tabuľam i nic: sú žiadne
problémy...

e Ste stále obdivimodne aktívny. Máte na to nejaký re·
cept?
· Myslím sl, že mám veľký zmysel pre humor a som aj obrovský
optimista. Vo všetkom vidím niečo dobré. Pre mň a je celý život je:·
den dlhý žart, ...celý svet je pre m ňa jeden žart. .., stále sa smejem.
Ale chce to aj individuálne šťastie. V štyridsiatych rokoch som p režil ten najhorší čas, aký len žid mohol prežiť. Stále som bol na pokraji smrti. Vyskočil som z transportu · cestou do Osvienčimu ...
Mal som š ťastie a zostal som optimistom.

Zhováral sa VIKTOR RUNDES
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Na pedagogickú tému s doc. Evou Blahovou
J

v

NEPRERABAM ZIAKOV NA SVOJ OBRAZ
údel vokálnych pedaaólov je al raz taký, že zvitša ostávaJú skrytí v tieni popularity svoJich žia.
kov.Icb umeleck~ ~pechy oa divadelných čl koncertných pódiách sú vŇlt pre učitela tou najkraJIou oclmeaou. Pre doc. Evu Blahovú z bratislavskej WMU toto postavenie ani zd'aleka nie Je typick~
~patri k aaa)akdvnejiún slovenským koncertným speváčkam. Dnes sme sa porozprivall na
tállu peclaaoalc:k6.
· e Pri prvom oficiálnom návrate Lucia Poppová povedala: "Vždy, keď sa zjaví ďal§í mladý slovenský spevák, hovoria ml: vy tam máte ich hniezdo..•" Ako vnímate toto konštatovanie z pozície vokálneho pedagóga? čomu vďačíme
za dobré meno vo svete- systému výuky, nadrniere talen·
tov, geografickým danostiam?
· Odpoveď na túto o tázku hľadám v histórii. Už v 50. rokoch
pôsobila v opere SND mimoriadne silná generácia slovenských
spevákov. Zamýšľal a som sa nad tým a korene som našla v skutoč
nosti, že bratislavské Ko nzervatórium malo vynikajúceho peda·
gógaJozefa Egema, ktorý vychoval prakticky celú prvú generáciu
slovenských spevákov. Tá vytvorila veľmi pevný základ. Neskôr
sa na vysokej škole sformovalo spevácke oddelenie, tvorené štyrml osobnosťami, docentmi A. Korínskou, A. Hrušovskou, l.
Godinom a Dr.]. Blahom. Každá z týchto tried p riniesla bohaté
plody. U Anny Korínskej študoval napr. Rudolf Petrák, Mária
Hubová, Elena Kittnarová, u Anny Hrušovskej Lucia Poppová,
Godinovým žiakom je Andrej Kucharský, môj otec vyškolil
Gabrielu Beňačkovú · to uvádzam iba príklady. Vládla tu teda vel'mi tvorivá atmosféra, ale aj, v dobrom slova zmysle, zdravá kon·
kurencia. Opäť vzniklo zázemie, na ktoré nadviazala ďalš i a gene·
rácia. Je tiež pravdou, že na Slovensku sa rodia pekné materiály.
Máme geograficky šťastnú polohu na križovatke kultúr. Vplyv vý·
chodu cítiť vo veľkých, farebných hlasoch, nemecká kultúra nás
oslovuje svojím vlastným štýlom a vari najbližšia je nám talianska
estetika i vokálna škola.•Mixovaním" týchto inšpirácií vzniká veľ·
mi dobrý systém výuky, ktorý prináša stále n ové ovocie.
e často sa používa slovné spojenie "slovenská vokálna
škola". Je čímsi špecifická, má dáke rozlišovacie znaky od
školy talianskej, neme~kej, či českej?
· Nie, je to skutočne iba zaužívané slovné spojenie, odzrkadl'uj·
úce istý súbor úspešných spevákov a súčasne i kvalitu nášho pedagogického zázemia. Ja tvrdím, že existuje iba jedna spevácka
škola a to je .dobrá" škola. Je úplne jedn o, odkiaf spevák prichád.
za, kritériá pre posudzovanie kvalít sú na celom svete rovnaké.
, D~brých pedagógov je však vel' mi málo. Problémy sa vynárajú vo
Viedni, dokonca i v Taliansku, nehovoriac o Rusku, kde sú skvelé
materiály, ale - a vyslovujem to n a základe skúseností zo súťaží pric hádzajú technicky nepripravené J
e Dánsky barytonista Boje Skovhus v rozhovore pre
Opernwelt povedal, že v§etci ich známi speváci vyšli od
jedného pedagóga. Na našich §kolách pôsobia vari dve desiatky učiteľov spevu. Pracujú podobnými metódami, alebo sú v ich výuke badateľné rozdiely? Možno podľa preja'vu žiaka identifikovať pedagóga?
-Je to možno zhoda okolností, ale na VŠMU pôsobíme pedagogicky až tri absolventky z triedy A. Hrušovskej, na konzervatóriu

učia jej ďa l šie dve žiačky. Azda nás pani profesorka podvedome
viedla i týmto smerom, hoci, priznám sa vám, nikdy som pedagógom nechcela byť. Pýtate sa, č i máme jednotný systém. Myslím, že
nie, každá má me svoju vlastnú melOdiku, aj keď v niektorých prípadoch isté príbuzné znaky možno n áj sť. Vo svete sa však často
stáva - a nepovažujem to za správne- že žiak je kópiou svojho u či·
tel'a. U mňa to neplatí a potvrdili mi to viacerí odborníci i v zahraničí. Snažím sa z každého sformovať osobnosť, posilniť jeho individualitu a ncprerábať ho na svoj obraz.
e Mám pocit; že š tudenti našich šk ôl sa príliš zaoberajú
verlzmom, či modernou, na úkor Mozarta, Rossiniho, starej hudby...
- Mladý spevák viac inklinuje k romantickej literatúre i k verizmu a ak je veľmi muzikálny, k moderne. Klasic ké a predverdiovské obdobie vyžaduje vysokú mieru technickej pripravenosti. Ja
ako základ v piesňovej lite ratúre používam Schuberta, v o pernej
Mozarta. Na nich odchovávam svojich žiakov už od l. ro čníka, na
tomto náročnom teréne technicky dozrievajú. Nevyhýbam sa ani
bel cantu, naopak, robím ho rada. Moja žiačka Magda Kožená má
v repertoári árie zo Semiramis, pracujeme na celej role
Popolušky. V tejto opere spieval v Nemecku Gustáv Beláček a na·
príklad ,Ecco ridente" z Barbiera zo Sevilly musí naštudovať každý môj tenor ako technické cvičenie.
e Využívajú naši speváci dostatočne možnosti interpretačných kurzov vo svete?
-ja by som túto problematiku rozšírila i na pedagógov. Ak chcú
profesionálne rásť, musia mať prehl'ad o dianí, sledovať trendy,
musia cestovať po zahraničí, sledovať veľké festivaly, alebo kurzy.
Nemožno sa u zavrieť vo svojej triede a nevidieť súvislosti. j a po
dlhé roky pozorujem, akých sólistov si vyberá Abbado, s akými
typmi spolupracuje Muti, čo vlastne vo svete od spevákov vyža·
dujú. Prvotnou požiadavkou totiž nie sú s ilné hlasy; kritériá sa odvíjajú od techniky, muzikality, lnttrpretácie. Pravda, pokiaľ chce
byť n pedagóg aktívny v zahraničí, musí byť vyzbrojený znalosťou viacerých svetových jazykov, musí dokonale ovládať hudobnú literatúru a podotýkam, nie iba spevácku. čo sa týka žiakov, ja
ich rada posielam na tie kurzy, ktoré poznám. Mám napríklad
osobný kontakt s Carlom Bergonzim, on robí interpretačné kurzy v Siene, odporúčam kurzy na Festivale Mitte Europa a
Mozartovej akadémii. je dobré, ak si mladý človek overí v novom
prostredí svoje sily a schopnosti. Ak sa však nedajbože dostane na
taký kurz, ktorý ho popletie, tak výsledok dvojtýždňového pobytu treba lie čiť i pol roka.
e Spomenuli ste Mozartovu akadémiu. Keďže na nej
pôsobíte pedagogicky, priblížte n ám jej činnosť a posla-

nie.
- Táto škola vznikla z mozartovskej nadácie a dáva šancu štu-

Snímka M.Jurík
dentom z Východu i Z.1padu.Jej c iel'om je skontaktovať oba svety
a podnietiť ich vzájomnú inšpiráciu. Štúdium je trimest rálne, p rijíma sa na ňu konkurzom. Frekventanti dostávajú plné štipendium, čo činí ročne asi 20 tisíc amerických dolárov. Okrem hlavného poslania Mozartovej akadémie je tu možnosť učiť sa svetové jazyky a na konci každého trimestra sa uskutoč ňuje festival. Býva v
Prahe, Budapešti a Krakove. Pokiaľ ide o spevácky odbor, yY1.1ČU
je tu Kerstin Meyer zo Švédska, lonel Pantea a ja, p ríd' i Robert
Holi.
e Od kurzov nie je ďaleko k súťažiam...
-Na súťaže pripravujem svojich žiakov systematicky a vel' mi ra·
da. Považujem Ich za dôležité. Overujeme sl na nich, či vôbec sa
spevák na túto dráhu hodí, či je dostatočne zdatný nielen po
umeleckej, ale aj psychickej stránke. Súťaženie prospieva zdravému sebavedomiu, rozširuje obzor speváka, pomáha vytvárať kontakty. Nie všetci pedagógovia sú však ochotní pripravovať na súťaže . jednak je to práca navyše, jednak sa azda boja konkurencie.
j a tvrdím, že každé vystúpenie prináša konkurenciu. A čím skôr
zistíme- ja i môj žiak - na čom sme, tým lepšie.
e Potrebujú s peváci s viacročnou praxou svojho vokálneho pédagóga, alebo sú schopní pracovať a kontrolovať
sa sami?
- Dovolím si uviesť príklad zo spomienok môjho otca. Ked' už
nemal kontakt so svojim talianskym profesorom a v divadle mal
veľa predstavení, požiadal doc. Korínsku, svoju kolegyi\u na VŠMU, o technickú hod inu. Mal vtedy asi 45 rokov a predsa cítil potrebu kontroly. Je teda strašne d ôležité, aby mal spevák dakoho, s
kým môže konzultovať, poradiť sa. Niekedy skutočne stačí iba
malé usmernenie a dá sa predísť hoci aj kraze. Pre speváka - a to si
divák azda ani neuvedomí - je nesmierne dôl eži~1 psychika, duševné zdravie. Ak sa naštrbí, vznikne pocit neistoty, ten sa odrazí
na dychu a d ych je vlastne základom speváckeho kumštu.
Za rozhovor ďakuje
PAVEL UNGER

SOM ŠŤASTNÁ KEĎ UČÍM
\'.IDA BUOVl· rociUka z Trnavy Je absolventkou husľovej triedy prot. Albína Vrtela na brat!. . . . _ koozematórlu z roku 1969. No už precl abeolvovaním sa mohla popýiiť 1. cenou z
KDd~nfat,e.,. rob 1962 v Ústi 0/0rUd. V rokoch 1969-1979 bola tlenkou orchestra opery
IND, •
ál a Uttr:ae venovala aJ folklóru. Aby sme súčasný profil Viery Billkovej približlll
adimtltltefomlo oajúflo.efile, zaäaeme z clomKk:h zclroJov...
- Vo voľných chvíľach som sa venovala folklóru - hovorí p .
Bíllková · najskôr v Lúčnici, neskôr som založila a viedla ľudovú
hudbu v súbore Ekonóm pri VŠE. Desaťročná práca nás previedla
cez folklórne festivaly a sú ťa že doma i v zahraničí, na celosvetový
festival v Dijone, kde moja ľudovka získala l. cenu .Zlaté hroz·
n o"...
+ ... a potom nasledovala cesta do Talianska...
- ...kam som sa vysťahovala v roku 1979 nasledujúc môjho man·
žela, talianskeho občana, s ktorým som sa však zosobášila ešte v
Bratislave. V tom istom roku ako členka orchestra Teatro La
• Fenice v Benátkach začala som spoznávať zákulisie talianskeho
hudobného života, o ktorom som dovtedy veľa počul a hlavne na
dejinách hudby u prof. K. Neumanna.
+ Zrekapitulujme vašu koncertnú činnosť v Taliansku.
· Bola veľmi bohatá a tak spomeniem telegraficky iba tie najdôležitejšie a najkrajšie momenty, ktoré mi zostanú v pamäti. Boli
to koncerty ako sólistky so sprievodom klavíra alebo komorného
orchestra Camerata Filarmonica v Bologni. V roku 1983 som .vyhrala konkurz vo Florencii a založila som kvarteto v obsadení:
husle - viola ďamore -lluto- viola da gamba. Toto kvarteto, ktoré
nesie me no po bolognskom majstrovi husliarovi . Insieme strumentale Ansaldo Poggi", zahájilo svoju či nn osť koncertom na
m ajstrových n ástrojoch pri príležitosti otvorenia jeho pamätnej
Izby. Repertoár tohto kvarteta je veľmi špecifický u ž vzhľadom
na zostavu nástrojov: Schmelzer, Pleiffer, Neruda, Quantz,
Heinlchen, Ho ffmelster atď. S týmto kvartetom som účinkovala
nielen v Taliansku, ale aj vo Francúzsku. Ako koncertný majster
Symfonického orchestra Konzervatória vo Ferrare, okrem bohatej koncertnej činnosti sme v roku 1984 uviedli svetovú premié·
ru diela .Extrema Dies" od Vittora Bellema, ktorá bola zazname·

naná na gramofónovú platňu a videokazetu.
+ Od prof. Vrteľa sme informovaní o vašej rozsiahlej a
úspešnej pedagogickej činnosti. Povedzte n ám niečo o nej
bližšie•..
-Od roku 1982 hlavné miesto popri ko ncertnej činno sti tvorí
pedagogická práca. Najprv na katedre huslí na konzervatóriu G.
Frescobaldiho vo Ferrare, potom na konzervatóriu F. E.
Dali'Abaco vo Verone a napokon, definitívne na konzervató riu B.
Marcella v Benátkach . Pripraviť a uviesť do života mladé ho člove
ka je veľká zodpovednosť. Mladí ľudia sú plní ilúzií, ale nie každý
prekvitá talentom, húževnatosťou . Táto práca je plná úskalí, cesta
je tfnistá. Preto s veľko u radosťou a nadšen ím prijímam každú
príležiwsť na stretnutie s prof. Albínom Vrtel'om a som hrdá, že
mám možnosť pokračovať v ceste, na ktorú ma o n pripravil. Nie
raz sme spolu porovnávali rozdiely v požiadavkach konzervatórií
na Slovensku a v Taliansku. A nielen slovami, ale aj v spolupráci
na tunajších hu sľových kurzoch, kde som bola jeho asistentkou i
tlmočníčkou . Verím, že metóda môjho vyučovania má pevné základy a moje rady sí1 stavané na mieru, podľa možností, schopností a povahy žiaka. S veľkou obľubou vyhľadávam nové, alebo
lepšie povedané málo obohrané skladby, ktoré študujem do
najhlbších podrobností. Často organizujem neoficiálne večierky
a teším sa na í1 časť žiakov-huslistov z iných tried, pretože ich príto mn osť považujem za z načn ú dávku koncentrácie a zodpovednosti.
Pedagogická práca ma priviedla k založeniu vlastného komorného orchestra, zloženého výlučne z mojich žiakov. Som koncertným majstrom, dirigentom l umeleckým a organizačným vedúcim tohto súboru. Náš barokový repertoár je časom obohatený a
spestrený účasťou nástrojov ako viola ďamore, klavlcembalo,

)

Snímka archív HŽ
liuto v interpretácii známych sólistov ako napr. Medardo
Mascagni, prof. Rina Cellini, prof. Raffaele Mallozzi. Koncertný
kale ndár nášho súboru je preplnený a o našich í1spechoch hovoria pozitívne hodnotenia v tlači a nahrávky koncertov.
+ Z uvedeného vyplýva, že v Taliansku ste sa udomácnill. Aký zostal váš vzťah k Slovensku a našej hudbe?
- Pätnásť rokov života v Taliansku iste vyznamne obohatilo môj
život a vplývalo na formovanie mojej umeleckej osobnosti. Ale
vždy a veľmi rada sa vraciam domov a hoci sa med zi časo m veľa
udialo, myslím, že pre mi\a zostalo všetko nezmenené. Ako
ševčíkova technika nepozná hranice, obohatí všetkých od najmladších adeptov až po vyspelejších budúcich umelcov, tak mňa
každé poznanie obohacuje. V našich uče bných osnovách sú zahrnuté rôzne etudy, koncerty, sonáty, no nié je predpísaná technika, každý pedagóg má m ož n osť výberu. Preto moji žiaci poznajú
do najmenších podrobností , evčíkovu školu. A pri tvorbe repertoáru tiež hľadám niečo naše. Veď kto by netúžil po interpretácii
takých die l ako su husľové skladby A. Dvoráka, čl Fibicha,
Smetanu, Suka, ale aj O nd i'íčka , Schne idera-Trnavského, Suchoňa
a Kupkoviča.
+Aká je vaša perspektíva?
-Uplynulých 15 rokov bolo príležitosťou zamyslieť sa nad sebou samým, obaliť sa zdravou kritikou a tešiť sa l z tých najmenších úspechov. Doterajšia bilancia mi dodáva nové sily, energiu,
temperament a všelko nevyhnutné k úspešnému pokračovaniu v
mojej práci. Mám už niekoľko vydarených absolventov, ktorí úspešne pôso bia na rôznych miestach, medzi nimi je aj moja dcéra
Michaela. A tak sa moje životné krédo postupne naplňa.
M.J.
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WSA l PRAY.DA YPIBSNI.
Na sympatickú tradíciu nedeľňajších
matiné v bratislavských palácoch nadviazali bezprostredne po BHS dva spevácke
koncerty. Spolok koncertných umelcov
pri Sloven skej hudobnej únii usporiadal v
Mirbachovom paláci komorný recitál mez·
zosopranistky Hany Štolfovej-Bandovej a klavi·
ristky Oksany Hricákovej, Slovkonce rt zasa v
priestoroch Pálffyho paláca predstavil sólistov opery ŠD v Koš ic iach Janu Havranovú
a Olega Korotkova s klavírnym sprievodom
Natálie Korotkovovej.
Hodnotný program Hany Štolfovej·
Dandovej, bez vtieravých operných hitov
(takáto dramaturgia je doménou len
dvoch-troch slovenských inte rpretov),
otvorila koncertná ária Ombra felice od
Wolfga nga Amadea Mozarta. Sólistka v nej
prejavila vytríbený vkus a zmysel pre mozartovskú kantilénu. Frázovanie a použitá
dynamická paleta zodpovedali danému
slohu, hlas plynul voľne, č isto a obzvlášť
pôsobivo v nižších polohách. V podobnom duchu sa niesla tiež sólová kantáta
Ariadna na Na:xe od Josepha Haydna, kde
umelkyňa opäť poukázala, v čom spočí
vajú jej interpretač né pre dnos ti. Je to plynulá vokálna línia, kultúra legata, ale l
ohybnosť tónu. Po výrazovej stránke · povedzme oproti Mare Zampierl, ktorá tú istú skladbu spievala na BHS · sa ŠtolfováBandová pohybuje v u žšom rozpätí medzi
lyrikou a drámou, jej domé nou nie sú natoľko kontrasty (ne používa me zza voce),
ovláda viac stredné pole.
Charakterovo odlišnú polohu recitálu
predstavovali Balady, op. 28 od Vítčzslava
Nováka. Ich pre dnes dôsledne vychádzal z
dvoch inšpiračných zdrojov: hudobného
a textového. Štolfovej Novák bol "nerudovsky" hlbavý, presvedčivý a hlasovo vysoko kvalitný. Je ml ľúto, že s rovnakým
hodnote ním sa nemôžem obrátiť aj na klaviristku Oksanu Hricákovú. Nižšiu mieru
plastickosti tónu a prílišnú tvrdosť uplatňovala rovnako v partner stve so speváč
kou, ako i v rozsiahlo m sólovom čísle
Tancoch Dávidových spojencov od Roberta
Schumanna.
Po dojmoch z vystúpenia košických
operných sólistov Jany Havranovej a Olega
Korotkova v rámci hosťovania súboru ŠD s
Donizettiho Nápojom lásky v SND, bolo
viac než užitočné skompletizovať sl obraz
o nich aj z iného uhla pohľadu . Komorný
teré n sa totiž ukázal pre sopranistku i basistu oveľa prlaznivejším pre demonštrovanie interpretačných kvalít.
Odhliadnúc od trocha provinčnej dramatursJe prvej časti (vo sve te nie je zvykom spievať po jednej plesni od viacerých
autorov, ale skô r celé cykly), si J a na
Havranová našla svoj priestor (R. Strauss:
Allerseelen, Dvoi'ák: Pís nč milostné) pre
uplatne nie p redovšetkým lyrických dimenzU svojho výrazového registra.
Intímna, komorná atmosfé r a jej prejavu,
podopretá mäkkým, guľatým tónom bez
jedinej ostrej hrany, je pre istý druh vokálnej literatúry vítanou devízou. V oper-

Hana Štolfová-Bandová

Snímka M.Jurík

n om repe rtoári ju dokázala zúročiť iba do
tej miery, pokiaľ jej to dovoľovalo ma nko
v rezonančnosti s tredných a nižších polôh . Z tohto dôvodu sa Havran ovej hlas vo
väčšom priestore ne n esie a stráca svo je
primárne kvality. V "izbovej" akustike
však zaujali i citu plná Pam ina, Mimi a Rusa!·
ka, formova né pekným legatom a vrúcn ou
farbou. Troch a viac vtipu, hravosti a kolor atúrnej brilantnosti (chýbali p re soprán ovú verziu po tre bné výšky) mohla mať
Rossiniho Rosina. Škoda, že sa v opernom
program e n eobjavila i dáka m enej popu lárna ária.
V Košiciach p ô sobiaci ruský basista (či
skô r basbaryto nista) Oleg Korotkov svoj
polrecitál nezačal šťastne. Schubertova pie·
se ň bola úplne "mimo" po každej stránke.
Avšak u ž Glinkovo Somnenie a Musorgského
Blcha ukázali, ktoré sú sóllstove strategické zbra ne. J e umelcom v p rvom r ade výrazovým , k čomu mu pomáha technicky
do br e ovládaný hlas a príklon k deklam ač
n ému štýlu. Tie to te ndencie potvrdila aj
operná časť repertoáru. Zatiaľ čo Mozartov
Sarastro trpel na fr ázovanie a intonačnú
čistotu, už Rossiniho Basilio mal správnu atm osféru l tempo. Najúspešnejším Korot·
kovovým číslom bol však Boitov Mefistofeles, kde u melec mimoriadne účinne
zladil svoje hlasové kvality s detailne vybrúseným výr azom a mimikou . S veľký m
osobnostným vkladom pre dniesol i monológ z Musorgského Borisa Godunova. Závereč ný dvojspev z Nápoja lásky od G. Donizeltillo však opäť neb ol celkom na mieste
po strá nke štýlovej a n a pokon , a ni her ecké dotvorenie n e ko p írovalo originál.
. Celé matiné sa odohralo v príjemnej a tmosfére, ku ktorej vefkou mierou prispela technicky výborne disp onovan á a p artn er sky n esmierne vnímavá klaviristka
Natália Korotkovová.
PAVEL U GER

lHiHih11 '"' hrlllle (1)
Seriál koncertov s týmto názvom odštartoval
16. októbra v Hudobnej sieni Bratislavského hradu. Organizátor tohto projektu · Spolok
koncertných umelcov pri Slovenskej hudobnej
únii musel už v rámci koncertu me ni ť program.
Zmena bola spôsobená ochorením Jozefa
Zsapku. Namiesto neho sme sa stretli v auditóriu Hudobnej siene s čembalistom Vladimírom
Rusóom a organistkou Evou Kamrlovou.
Na čemba l e · kópii podľa A. Ruckersa, 1650
sme poču li v podaní V. Rusóa výlučne diela). S.
Bacha (Toccata con fuga d mol BWV 9 13, Päť
malých prelúdií a fughet a Fantázia a fúga a mol
BWV 894). V. Rusó hral Bachové diela s veľkou
s amoz rejmos ťo u , muzikálne a prirodzene. Bolo
zrejmé, že je i filozoficky hlboko zahľad ený do
hudby tohto hudobného velikána. Dá sa však
povedať, že len záskok priviedol tohto citlivého
interpreta na koncertné pódium. Ži aľ, málo sa s
ním stretávame v dramaturgických projektoch
komorných koncertov. Pritom na hre V. Rusóa
možno o bdivovať pri ezrač n os ť, jasnú čitateľ
nosť hudobnej faktúry · teda hodnoty, ktoré nie
sú vždy až tak samozrejmé.
V druhej časti programu sme sa započú va li
do hry organistky E. Kamrlovej. V jej bohatom
programe zazneli diela J. S. Bacha, A.
Gabrie!Hho, ]. Brahmsa, G. B. Pergolesiho a O.
Messiaena. Zatiaľ čo u V. Rusóa prevládala sústred e n os ť, cieľavedo mos ť a priezračnosť pri
výkone E. Kamrlovej bolo cítiť, že ide o záskok.
To vktko závisí od mentálneho uspôsobenia
interpreta. Preto sa tu ani nebudem púšťať do
obšírnejšieho rozpisovania s konštatovaním, že
išlo o profesionálny záskok E. Kamrlovej by
som i skončil celú recenziu.

Pod týmto názvom uskuloln/11 Spolok hudobného f olklóru pri SIO!Jenskej hudobnej únii ' a
Sl011enský rozhlas · Redakcia t u dovej hudby koncert Orchestra ľudo ltýcll 11ástrojov Rádia Bl·atlskwa ct jeho host(, venovaný 100. výr oliu narodenfn p r of Karola Plfcku, národného u m.elca.
Koncert sa uskutolnil v predveler tohto výr olia
13. októbra v Slovenskom rozhlase Bra/is/ava.
Prflákal m nohých mflovnfkov hudobno-folklómych k rás, veď meno a osobnosť Karola Pifck u
majú veľkú prfťažllvosť. Bol maj strom deviatich
rem esiel, ak o ho u melci nazvali. Pr edov§etkým
folklo rista, fotografvýtvam (k, filmový režisér i
kameraman. Vjeho žtvohtej p úti zohrala dôleži·
ttí ú lohu slovenská l'udová p lesetl, ktorá ho po prvej svetovej vojneprilákala na Slovensko.• PrWel
som na Slovensko zbierať l'udové p l esne, rozp rávky, zaznamenať v§etko, lo vytvoril slovenský ľud
za c/1/lé stdrolfa. Chodil som po Slovensku k rfžom·kr ážom od dediny k dedine pätnásť dlhých
roko11. • Takto sa vyznal K. Plicka z dokw nentárneho mg-záznamu tU/ koucerte. Potom moderátor Alfréd Swann zo scenára (prlpr. Ondrej Demo) pokralova /: . Dirigen tskú palll k tt v Speváckom zbore českejfilha rmón ie v Prahe vymenil za
pallctt pútnlka. Celých pätnásť r okov blúdil
Slovenskom (vr. 1924-1939). Výsledkom bolo vyIe 40 000 zapisaných p i emf, ktoré uloiil do a rch lvo v Ma/ice slovenskej. Časf z nich vydal vo svojich zbierkach. •
Na koncerte zaznela ako prvd pieseň . Orte
janfk, orle., z Pllckovej zbierky s titulom "Slovenský spevník I .• (Spieval tenorista Igor Pasek).
V tomto spevníku je 500 piesn( z rôznych lokalit
Slovenska, ba i Slovákov v zah ran ič!. Venoval ho
pamiatke svojho p rialel'a Mikttlá§a SchnelderaTrna r,ského.
Dlevt'enskd skupina "Vaja n. (vedie Hana Kyseľovd) zaspievala dve piesne z Pt'tchovskej doliny v takej podobe ako ich Plicka zapfsal: "Sak je
Id niva. · "Starali sa mamka má •. V úvodnej §túdU tohto spevníka K. Plicka hovori: "Keď som p ripravoval túto štúdiu, želal som sl, aby sa záujemcom dosial do rúk spevnfk, ktorý by pri svojom
praktickom zamerani podával súlasne aj u melecký obraz slovenskej Ľudovej piesne p red svetom a dokumentoval veľkosť génia slovenského
ľudu. Zachovávam v 1lo m vernú pôvodnú podobu zápisu. Nič som nemen il v metódU, ani v texte.
Ponechávam vielky nuansy IIJterpretačné i keď st
uvedom ujem, že niekedy sú pr aktfcky ťažko spievatel'né.•
Ďalšie d ve p iesne zo Zemplfna, ktoré zo spevnf·
ka zaspievala Mužská spevácka skupina (vedie
ján Pmžlenka): "Pomolel ma pomočel. - "Ponižo
Temavy,.. Helena j urasovová za sprievodu hus/l
M i roslava Dudfka zasp levclla p otom dve p iesne z
d'at§leho Plickovho zbomfka s názvom "Eva
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Cyklus komorných koncertov Hudba na hrade pokračova l dňa 23. októbra stretnutím s
trubkárom Kamilom Roš ko m, or ganistom
Vladimírom
Mich aikom
a
Bratislavským chl apčenským zborom s d ir igentkou Magdalé nou Rovňákovou. Ako
vždy znela i teraz trúbka K. Rošku presved č ivo
a plnokrvne (či už v PurceUovej Son áte O
dur č i v Largu G. Ma r tiniho alebo v
Albin oniho Co n certo F dur . Spolutvorcom
tohto príťažlivéh o polrecitálu bol organista ). V.
Michalko, ktorý presvedči l nielen ako komorný
hráč, ale i sólisticky v Šantroch ovej Suite in C
a v Bruhnsovom Prelúdiu a fu ge D dur).
Druhý polčas koncertu patri l Bratislavskému
chlapčenské mu
zboru
s
dirigentkou
Magdalénou Rov ň ákovou . l tu bola programovo pestrá paleta diel p resvedčivo stvárnená.
Páč il sa predovšetkým gregoriánsky chorál "O
vere digna hostia" no rovnako i interpretácia
F. Cou perina, H. Schiitza či W. A. Mozarta.
Bodkou za pekným zborovým polreCitálom boli če rnošské spirituály.
Program, ale hlavne vyznenie celého koncertu potvrdilo, že i spájanie inštrumentálnych a
zborových polrecitálov je možné. Ono vlastne
pod názov . Hudba na hrade" sa zmestí takmer
všetko. Asociácie, ktoré sa v tejto súvislosti objavujú sú nereálne. A tak ponechajme priebeh
dramaturgie koncertov ľ u cľom , ktorí .tento rozsiahly projekt ko n cepčne pripravili.
IGOR BERGER

Bo ris Kuch ar sky

Snímka a rchív HŽ

Na Slovensku meno Kucharsky asociuje
operný spev. Budeme si musie ť zvyknúť, že nie
iba na to, ale napr. aj hru na husle.
Nie je to tak dávno, kedy na BHS 1990 v rámci lnterpódia vystúpil mladý huslista Boris
Kucharsky a s veľký m (tspechom predniesol
Suchoňovu Fantáziu pre husle a orchester Op.
7. Už vtedy nenechal nikoho na pochybách ako
bude prebieha ť jeho ďa lšia kariéra. Syn nášho
popredného operného speváka Andreja Kucharského sa narodil v Dortmunde (1 971), študoval v Londýne na Inštitúte Sira Y. Menuhina
(aj priamo u neho), koncertoval vo Veľkej
Británii, Taliansku, Holandsku, Francúzsku a už
aj na Slovensku. Získal rôzne ceny a hrá na výborných husliach Carla Bergonziho z r. 1735.
Jeho klavírny partner Markus Sch lem mer v súčas nosti ešte využíva Nemecký národný štipendijný fon d, venuje sa účinkovan iu v s(tbore
. Ensemble 13", koncertu je po Európe a učí sa
,na hannoverskej Hudobnej škole. Koncert sa

Studenilová spi eva,. s náročným omamentdlny m
spevom: "Vjej, vjetrflku, p o dole,. · "Nad Uherskú
krajinú,.. Plicka ako zberateľ naplsal viacero
llánkov o slovenských ľudových p les1laclt, v ktorých sa venoval p redovietkým j ednotlivým piesňovým druhom. Ale na I . medzinárodnom kongrese p re /'udo vé w nettie v Prahe r. 1928 malprlspevok s názvom: "Pastýŕska hudebnf kultúra v lidové pfsni slovenské•. V ňom sa usiloval poukázať li nájsť pôvod archaických tóninových Itruktúr v p iesti ach valaskej k rt /túry. Tón inové zv/Mt·
nos/i p iesn( pokladal za autochtónne slovenské.
Pišťa/ovém u pôvotlu priptsoval Plicka napr.• lydlckosť" Trenl ianska, ,. mlxolydickosť" Zvolenska
a .podhalanskú tonalltu " plestlam severného
Slovenska (napr. u goralov). (foto demomtroval
s p raktický mi ukážkami O. Demo, na píiťalách
h ral jozef Peiko.) Zbierka . Zboj nlcke piesne slovettskéllo ľudu ", ktorú p rip ravili jlŕf Horák a
Karol Plicka,; obsahuje 750 p l esni. Textovú lasť
zbierky doptňa 280 Pllckových notových záp isov.
V úvodnej štúdii zbierky autori tvrdla, že . zbojnick a-valaské p i esne" tvoria na Slovettsku autoclttómw skupinu. K mnohý m hudobný základ
(lllavne v stolici Z volenskej) poskytla fujara, svojský hudobný nástroj slovenských pastierov. D ve
plesne z tejto zbierky zaspieval Vladimir Kubovltk ( výbomý ittterpret i zbojn fckych p iesni): . Ej
horou, hor ou "· . Tri dni manahá1l a/i". t diar pod
Tatram i, Lip tovské Slfale, Detva, Hel'pa i Vajnory
boli jeho l astými zastávkami za piesňami, rozp rávkami, hrami dell li k rása mi p rfrody. A tak
ako sa ukázalo v Plickovom filme "Zem spi eva.,
ba l v ďalš(ch "Za slove1tský m ľudom., . Po hor ách, po do/dell • prebrázdll Plicka mnohé slovenské kraje: Gemer, Liptov, Oravu, Spi§, Sarii, Zemp lfn Lákala ho predovietký m ľudová pieseň, ľu
d ia, ich spevy l reč. O ľudovejp ieStli sa na sklonku
svojho života vyjadril: . Ľudová pieseň je materinskou relou hudby. Spom eniem Roma ltta Ro/landa, hovori: "Ak chcete poznať dušu národa, to, čo
j e v nej najhlbi ie sk ryté, naučte sa p iestlam jeho
ľudu .• To je veľká p ravda. Ľudová pieseň n ie je
p rekonaná, ani nebude. j e velnd a nesmrtefnd,
lebo vytrysk la z najhlb§fch ľudských emócii. Znovu a ztw vu sa k nej budeme vracať vo vietkých
lasoch ako ku stále svleiemu zdroju mocnej in·
Ipirdcle. Vo ch vfľaclt neistôt a tápania zostáva
nám studn icou bezpeltJostl". Východoslovenské
plesne z jeho zbierok v podan( OĽUN, ienskej a
m užskej speváckej skup iny boli na záver koncer111 úJod vedenlm Miroslava Dudfka a Stefa na
Mo/ot u) jedlneltJOu kyllcou vďaky k nedožitým
100. narodeninám prof Karolovi Pllckovi. Kon·
cer t bol dôkazom, že Plickov umelecký vklad do
slovenskej kultúry zostáva živý a bude slúžiť l
ONDRJU DEMO
m nohý m ďa/šfm generáciám.

uskutočn il , ako to už býva teraz zvykom, s pomocou sponzorov, za pozornosti STV a iných
významných hostí.
Boris Kucharsky zaradil na program recitálu
n em ecko-česko-slove n s ké diela (Mozart, Janá·
ček,
ucho ň) . Z poznámok ku jednotlivým
skladbám vyberám: Mozart, Sonáta B dur, KZ
378, pekný spevný tón, cit pre štýl, dobrá súhra, zopár i nton ač ných zakolísaní (tré111a v l.
skladbe?), zaujímavá dynam ika v 2. časti, klavirista miestami prisilný, výsledný dojem - spontánny muzikálny prejav. Brahms, Sonáta G dur
op. 78 · prvá čas ť síce poznačená rozpači tým výkladom témy v expozícii, no ďalši e dve časti zahrali s primeraným zmyslom pre Brah msov navonok máloefektný, no vn(ttorne bohatý svet.
Miía najviac p resvedčil Kucharsky v Janáčkovi
a Suchoi1ovi. Zaradenie týchto dvoch diel považujem za nadmieru vhodné. Kucharsky zachytil
od prVých tónov Janáčkov pulz v expresívne
zvrásnenej téme, prerývanej trhlinami pomlč iek a výbušného rytmu. Pred naším sluchom
defiloval rad plnokrvných hudobných obrazov,
stvárnených s podmanivým huslistickým gestom, vo výrazovom rozpätí od vrúcnej intímnej lyriky cez bartókovsky drsné rytmy až po sugestívne jan áčkovs ké . nápčvkové" otázniky.
Janáčkova Sonáta pre husle a klavír bola prvým
ozajstným prekvapením večera. Čakali sme,
ako sa tento talentovaný huslista vyrovná s die·
lom oveľa subtílnejším, akým Suchoi\ova Sonatína oproti J an áčkovi je. Jej zdanlivá jednoduchosť môže zvádzať k zjednodušujúcemu interpre tačnému pohľadu . B. Kucharsky, ale nielen
on, aj jeho klavírny partner (poélobne v Janáč
kovi) vycítili, v čoin spočíva krása Sonatíny; vyzdvihli n i ekoľko jej typických č ft ·zvláštnu harmonickú štntktúm a z nej vyplývajúcu melodiku, vyu žili expresívne kontrasty i vypäté tektonické zlomy. Suchoň bol vrcholom ich brati·
slavského recitálu, predvedenie malo všetky
znaky zrelého pódiového výkonu. Klasicko-romantická prvá polovica bola pod ľa mňa celkom
zatienená tým, čo preukázali v skladbách z pr·
vej polovice 20. sto roč i a. Možno je práve táto
oblasť doménou B. Kucharského. Bolo by preto
zaujímavé m ôcť ho poču ť hrať aj pri inej príležitosti, aby sme sa mohli bliž ie .zoz n ám i ť... " s jeho repertoárom.
MEŠKA PU~KÁŠOVÁ

ZO ZAIÍRANIČIA
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K novým perspektívnym nádejám slovenského vokálneho interpretačné
ho umenia treba rozhodne pripísať ·meno basistu Gustáva Béláčka. Po per·
spektivnych vystúpeniach ešte ako poslucháč VŠMU, no najmä po úspechu
na súťaži v Karlových Varoch a ve[mi priaznivom vystúpeni na žilinskom
Stredoeurópskom festivale v aprili t. r. ako interpret Glln.kových piesní, korunoval svoj doterajší umelecký vývoj víťazstvom na medzinárodnej speváckej súťaži M. Schneidera-Trnavského. Letné obdobie nebolo pre mladého
speváka príležitosťou na oddych, ale na ďalšie interpretačné sebazdokonaľo
vanie. A tak sme ho pozvali-do redakcie porozprávať sa o jeho skúsenostiach.

14- 15- 16 Luglio 1994
La Giuria e il Comitato Organizzato~e

ATTESTANO
l 'assegnazione del /J]u Premio

l Na dobrej ceste... l

.Po trnavske j súťaži" · hovorí G. Beláček ·
.som odcestoval do taľi anskej Sien y, kde v
príjemnom horskom prostredí mimo ce·
stovného ruchu konala sa v dňoch 14.-16. jú·
la súťaž Rocca delle Macie. Bola to už štvrtá
súťaž, ktorú založil slávny tenorista Carlo
Bergonzi. V poro te boli také významné
osobnosti ako Mae. Roberto Gabbiani, šéf·
dirigent zboru z La Scaly · bol predsedom

poroty, ďalej barytonista Renato Bruson,
Robert M. Prandin dirigent švajčiarsko-ta·
lianskeho orchestra z Lugana, prof. Giorgio
van Straten prezident Národného orchestra
Tosca na a iné osobnosti. Súťaž mala tri kolá,
zo 47 účastníkov sa do druhého kola dostalo
12 a tre tieho kola 7 účastnikov. Celá súťaž
má veľmi príjemn(a atmosféru, pretože sa
koná v akomsi intímnom domácom prost·
redí. SJ>ecifikom te jto s(aťaže je to, že sleduje
čis to . umelecké ciele, netreba dávať žiadne
záJ>isné a je d ostuJ>ná aj menej solventným
záujemcom, pretože J>Oriadatelia hradia
(ačas tn íkom ubytovanie a stravovanie."
Gustáv Be l áče k, napriek tomu, že bol v súťa ž i
sám, bez vlastného klavírneho sprievodu, pretože ako vraví, mali ho len dvaja, je so súťažo u veľm i
spokojný, dostal sa nielen do fi nále, ale odniesol
si aj tretiu cenu. Keďže súťal'! bola spoločná pre
v~etkých účastníkov, Bel áček bol vlastne v súťaži
najlep~ím mužom. Súťaž vyvrcholila verejným
koncertom, na ktorom boli udelené aj príslušné
ceny.
. K najpríjemnejším chvíľam súťaže,"· po·
krač uje v rozprávaní G. Belá ~e k, · . patrila chvíľa keď Re nato Bruson mne a dvom-trom
ďalším dal súkromnú hodinu a že som tu
mohol nadviazať kontakty a možnosti zúčast niť sa na ďalších dôležitých súťažiach."
Po návrate z Talianska sa Beláček venoval na·
hrávaniu promotion CD, ktoré s podporu fondu
Pro Slovakia v týchto dňoc h vydala Slovenská hu·
dobná únia a vzápätí odcestoval do Nemecka na

ll Dircnore Anistico

~~

im boJa poskytnu&A stala divadelná sála v
~mesta ... ~.

Najprv sa v tlači objavila lakonická sprá·
va, ie 4. septembra sa pri hrani golfu náWe
zrútil v Blaritzl a na ná"'ledky zlyhania srd·
<:a zomrel Hans Gabor, zakladateľ a riaditel
viedenskej Komornej opery. Po precitnuti
z tejto správy sl umelecký svet uvedomil,
koho v osobe H. Gabora stráca...
Ham Gabor pri~iel do Viedne v roku
1946 spolu so svojimi ďalliíml maďarskými
rocláluni · s violončelistom Jánosom Star·
kerom a huslistom Sándorom Véhgom. V
hudbe bol tiak:om Zoltána Kodályho a v dl·
ritJovaniJánosa Ferencslka. V d ôsledku e5te nerozvinutého povojnového života zlá·
kala bo Viedeň, kde v roku 1948 založil sú·
kromné operné štúdio, N ktorým sa o krát·
ky tas vydal . na skusy do 8Veta". V tomto
malom ansámbU boli vtedy taJú mladí
umelci ako Walter Berry, Eberhard Waech·
ter a Fritz Uhl, v orchestri !!edel Nikolaus
Hamoncourt a Werner Kesel (terajší pred·
seda Správnej rady Viedenských filharmonikov). Tento súbor sa síce po troch rokoch
rozpadol. av~ak oa jeho základoch a skúsenostiach založll Gabor v roltu l9S3 Komor·
nú open1. Spočiatku hrali na rôznych mies·
tach, najmä v schônbrunnskom zámockom
divadle, ale aj v ka.<~árňach, no od roku 1961

'ru

Gabo-

rova komorná opera mohla roZVinúť svoju
činnosť v pravom slova zmysle.
llans Gabor sl bol vedomý, že pojem komorná opera Je veľmi neurčitý, mnohoznačný a najmä individuálne chápaný, od
samotného začiatku videl v existencii Komornej opery šancu v tých pozíciách a polohádl, ktoré vefké operné domy vôbec alebo dlhodobo nesptrulll.
Gabor sa k málo známym a hraným, resp.
vôbec neznámym dielam často vracal auten·
tlcky a známe diela sa usUoval vyložiť zase nekonvenčným spôsobom. Preto hral Haydna,
Mozarta, viedenské slngsplely, 1.abudnuté ta·
llanske buffo-opery, ale nevyhol sa ani riskantnému experimentovaniu (uviedol napri·
klad zmodernizovantí verziu Bohémy a
Carmen vo forme rockovej opery). Miloval aj
tzv. režisérske divadlo, tu spomeňme Taboriho inscenáciu Leoncavalových Komedlan·
tov, alebo nedávnu obnovu Cajkovského
Eugena Onegina ako rekonštrukciu legendár·
nej Stanlslavskébo io.~nácle z roku 1922 v
naitudovaní Borisa Pokrovského.
Gaborov prínos do svetového operného
umenia nemôžme obísť bez uvedomenia sl
jeho podnetov v tvorivých súťailacb na
pôvodné komorné diela, alebo v oblasti
speváckych súťaií ako napr. Belvedere.
Hans Gabor sa do dej in európskej hudobnej kultúry zapísal aj ako Internacionálne
catlacl umelec. Do svojej Komornej opery,
ktorá sa práve v tomto období, v čase jeho
!ICdemdesiatln, stala medzinárodne uzná·
vanou in~Utúclou angažoval mnohých za.
hraničných umelcov, aj zo Slovenska, ne·
hovoriac o tom, že už niékoľko rokov tu dl·
rlgentsky pôsobí Peter Feranec, ktorému
Gabor dal nejednu vý7.namnú príležitosť. A
tak po jeho smrti, aj my v blízkej Bratlslne
sl hádam ani nevieme uvedomiť čo v 11.
Gaborovi aj naša hudobná kultúra stratila.
~koda, ie za tie roky sa nena.~la možnosť,
aby Komorná opera k nám zavítala častej·
~le · hoci mohla u nás najmä v posledných
rokoch hosťov~ť takmer pravidelne • aby
nám ukázala ako sa komorná opera ~robí~.
· Žiaf, .my ešte stále v niektorých oblastiach
máme racRej bylarid ako hfadajúce tvorivé
umenie. Voľne spracováné podľa Opt·rnwelru

R.
STANKOVSKÝ
OPÄŤ V ČF
V
26. a 27. októbra r. dirigoval prvý abonentný koncert cyklu Ca D CeskeJ filharoiódňoch

1.

nle opiť Robert Stankovský. Na programe koncertu boli Fresky Piera dela Francesco od
Bohuslava Martinu, Koncert pre tníbku a orchester F. X. Richtera a Koncert pre trúbku a or·
chester J. N. Hummela · sólistom bol švédsky trubkár Haken Harden berger, ktorý mimochodom je laureátom súťaií Prab kého jara, v ženeve a prednedávnom zvíťazil na prestížnej súťaži
ARD v Mníchove. Záver koncertu tvorila Symfónia č. 104 D dur josepha Haydna.
Praiský kritikjaromir Klíž o tomto koncerte v pražskom Večerníku napísal, ie Stankovský
.plasticky vyzdvihol pozoruhodn u komp(>zičnu pracu josepha Haydna v Symfúnii č. l O·l zo ~kladatdovho
londýnskeho obdobia. Svoj zmysel pre orche!ilr.ilne farby a dynamické vyladenie jednotlivych násuojových skupin uplatnil v pútavom predvedení .impresioniMick}·~·h" Fresiek Piera dda Francesca od
Bohuslava Maninu. Na vysokej umeleckej úrovni večer.a sa podldal zaujatý vykon filharmonikov a prijatie
l."Clého koncenu u obecenstva bolo ~lúžene srdečne·

Prcsiden~tl italo
Serglo

f·
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Componenti della Giura:
Maestro Philippe BENDER, Dlr. dell 'Orchestra Reglonale dl Cannes
Maestro Renato BRUSON, Bar/tono
Maestro Roberto GABBIANI, Dlr. del Coro del Teatro della SCALA dl Ml/ano
Maestro Robert M. PRANDIN, Dir. deii'Orchestra della Svluua /taliana dl Lugano
Egidlo SARACINO, glornall$ta crltico musicale
Prof Giorgio VAN STRA TEN, Presidente deii'Orchestra regionale Toscana

ISNY-Oper festival, kde spieval v medzinárod·
nom obsadení Rossiniho opery La Cenerentola. V
tejto inscenácii stvárnil postavu Alidora. Po tom·
tOturné čakalo na mladého umelca zaujímavé vy·
Stúpenie v Prahe na Staromestskom námestí v
rámci koncertov tzv. Stone Bell Series. Koncert sa
uskutoč nil v gotickom Dome u kamenného zvo·
nu. Bel áček tu spolu s pol'skou sopranistkou
Beatou
Raszkiewicz
(taktiež
laureátkou
Schneiderovej súťaže) za;lpieval výber operných
árií a duet z tvorby Mozarta, Marcella,
Provenzaleho, Belliniho, Donizeuiho, Verdiho a
Gershwina. Tento koncert sa konal pred vybra·
ným zahranič ným publikom. No a jeho koncert·
né aktivity dopl ňme ešte údajom, že h osťoval na
festivale sakrálnej hudby v Olomouci ako sólista
v l laydnovej Tereziánskej omši a Schubertovcj
om~i .

V čase nášho rozhovoru sa G. Be l áček pripra·
práve na cestu do Ženevskej opery, kde
ú č inkoval v Predanej neveste.
. l:foci tam budem spievať malú úlohu,
očakáva m , že od dirigenta takého formátu
akým je Bohumil Gregor, ktorý túto inscenáciu študuje, sa veľa naučím." o nezostal\·

vova l

.

ODIŠIEL HANS GABOR

ll

.

Umenie koloratú~y
Známa kolo\ ratúrna sopra·
nistka
Sylvia
Geszty, ktorá pedagogid.')' pôsobí na Hudobnej
akadémii v Stutt·
garte založila v
roku 19 88 med·
zinárod nú spe·
vácku súťaž za·
meranú na pe·
stovanie kultivova ného kolorat(arneho spevu. Súťaž sa kona la s vei'J,:ým úspechom už štyrikrát a tohto roč n ý m h ostiteľo m
s úťaže
bolo divadlo
v
Luxemburgu.

INFORMÁCIE
+ Izraelský filharmonický orchester
pod taktovkou svojho iéfdJrigenta Zubina Méhtu uviedol po prvýkrát poča$
existencie izraelského ~táru koncert z
diel Richarda Straussa. Ako Je známe, R.
Strauss bol v dobe nacizmu preziden·
tom Ríšskej hudobneJ komory. Dosiaf
sa Jeho diela v Izraeli nesmeli hrať.
+ Deutsche Grammophon uviedla na
trh S CD nahrávok všetkých deviatich
symfónií Ludwika van Beethovena. Na·
hrávku uskutočnU Orchestre Révolu·
tionnaire et Romantique s dirigentom
John Eliot Gardinerom. Na 9. symfónii
spoluúčinkuje Monteverdiho zbor a sólisti: J.:uba Orgonášová, Anne Sofie von
Otter, Anthony Rolfe Johnson a Gilles
CachemaiUe.
+ Vo veku 88 rokov zomrel v New
Yorku klavl.rista Artur Balsam, ktorý bol
v tridsiatych rokoch vyhl'adávaným .kla·
vírnym sprevádzačom a spolupracoval
predovšetkým s Yehudi MenuhJnom.
Balsam bol uznávaným interpretom
Mozartovej hudby.
+ Vo veku 68 rokov zomrel Jiirgen
Jurgem, zakJadateľ Monteverdiho zboru a súboru Camerata Accademia. Stre·
dohodom Jeho umeleckého a spisovateľ·
ského úsilia ako dJrigenta a umeleckého
riaditeľa Univerzity v Hamburgu bolo
dielo Claudia Monteverdiho a hudba ta·
Uanskeho raného baroka.
+V apríli 199S sa v Drážďanoch po 31
rokoch opäť uskutočnia Dni Richarda
Strllussa. Na prvých takýchto dňoch v
marci 1927 sa zúčastnil sám skladateľ
ako dirigent svoJich skladieb.
+Jan Zbavitel, ktorý krátky čas pôsobil ako dirigent opery SND v Bratislave
stal sa novým umeleckým Ufom Janáč·
kovej opery v Brne.
+ Vyše dvadsať rokov neuvedené ba-

me našim čitateľom nič dlžní, a nič nezam lčujme,
pán Beláče k si aj posťažoval na náš časopis.•Keď
som sa vrátil z Nemecka a prečítal som si v
Hudobnom živote kritiku, že neviem sple·
vať bel canto" (pozn. presnejšie: ...jeho vokálna
estetika je zjavne netalianska ...) · vysveďuje
Beláče k · . tak musím si spomenúť na slová
Renato Brusona, ktorý sa ma spýtal, kde
som sa naučil bel canto, u koho a kde som sa
u č il spievať. Bol veľmi prekvapený, že v
Bratislave, na Slovensku. Hoci som sa zúčas Ulil už na viacerých kurzoch, som pre·
svedčený, že mám slovenskú školu. Taktiež
Brusonove slová pociťujem ako veľkú poc·
tu.Ja sa usilujem všetko zaspievať čo najlepšie, ale každému sa vyh ovieť nedá." Myslíme
si, že je· to no rmálny jav, pretože na jednu vec
môžu byť dva rôzne pohl'ady. Rozhodujúce však
je, že mladý umelec si je vedomý svojej kvality,
ktorú získal v domácom prostredí, že chce na sebc naďal ej pracovať a rozvíja ť svoj talent smerom
k podstate umeleckej interpretácie. Každopádne
v Gustávovi Beláčkovi nám rastie výrazná spevác··
ka individualita.
MARIÁN JURÍK
Prom inentne obsadenej porote sa pod predsed níctvom Sylvie Geszty a Giintera Kône·
manna predstavilo 64 súťažiacic h z 23 krajín.
l. cenu ( 15 000 DM) získala kórejská sopra·
nistka Choon-Ae Kim ( na obr.), druh ll cena é12
000 'DM) získal nemecký tenorista Michael
Kurz a tretiu cenu (9 000 DM) ~emecká sopra·
nistka Natalie Karl. Osobitné ceny získali ďal ší
šiesti s úťa žiac i. V semifinále a finále súťažia ch
sprevádzal Luxemburský rozhlasový symfonic·
ký orchester pod taktovkou Ashera Fisha, kto·
rého nedávno angažovali do tátnej opery
Unter den Linden v Berlíne. Zaujímavosťou tej·
tO súťaže a jej veľkej m~dzin árod n ej umeleckej
a spol oče n s kej prestíže je to, že gala koncert ví·
ťazov sa usk utoč ní slávnostným podujatím l. ja·
nuára 1995 v Luxemburgu, na počes ť otvorenia
Kultúrneho roku. V budúcom roku je totiž toto
me::sto hlavným mestom "kult(ary v Európe".
letné dielo J. Burghausera Pribeh o Tristanovi a lsolde, ako svetovú premiéru
pripravuje baletný súbor Národného eUvadia v Brne.
+ O ochrane duševného vlastníctva
rokovali v septembri v Prahe zástupcoyia ochranných organizácií zastupuJú·
cich výkonných umelcov z 14 Atátov.
+Vo veku 64 rokov zomrel 14. októbra t.r. Vladioúr ševčík, dlhoročný riaditef Ceského hudobného fondu.
+ Krzystof Penderecki napísal druhý
husfový koncert, ktorý bude mať premiéru 2-.. júna 1995 v Lipsku v podaní
Anny Sophie Mutter. Orchester Stredonemeckého rozhlasu bude dirigovať autor.
• Nemeckému tenoristovi Petrovi
Schreierovi udellli v Magdeburgu Tele·
mannovu cenu za dlhoročné úspešné
uvádzanie zabudnutých a mÄlohraných
dJel barokovej hudby.
+ Kirovova opera z Petrohradu uzavrela zmluvu o spolupráci s Izraelskou
operou. V Januári roku 1996 uvedie ruský súbor v Tel Avive Musorgského Chovan~inu a v júni sa uskutočni kooprodukcla inscenácie opery Katarlna Izmaj·
lovova od Dmitrija &>stakoviča. Táto
opera bude najprv uvedená v Petrohrade a potom bude preneseú do Tel Avivu. Predstavenia sa uskutočnia už v novom divadle, ktoré začalo svoju prevádz..
ku 20. októbra t. r. Musorgského operou
Boris Godunov v hudobnom naštudova·
ní iéfdirigenta divadla Gary Bertioiho.
v tejto sezqne uvedú rite Verdiho Na-.•
bucca s dirigentom R. MuttJm, Gounodovho Fausta, Rossiniho Barbiera zo
SevUiy, Prokofievovu Usku k trom pomarančom, Luciu dJ Lammermoor od G.
Donizettiho · všetko v ndtudovaní Z.
Mehtu a Iné dJela.
Podfa uhr. tlače; ·mi·
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O tejto cédečke možno jednoznačne poveže na súčasnom trhu predstavuje dramaturgický unikát. Na dv:och cédečkách nachádzame 14 sonát pre dvojo huslí, organ a violončelo, tri sonáty pre organ a orchester a tri
skladby pre sólový organ. Pochopiteľne, ťažis
kom nahrávky je 17 tzv. chrámových sonát,
ktoré Mozart písal v dlhšom časovom období a
ktoré vznikÍi počas jeho salzburského pôsobenia vo funkcii dvorného skladateľa, huslistu a
organistu u arcibiskupa Coloreda. I napriek tomu, že skladby boli objednané pre liturgickú
produkciu sú to naskrz skladby svetské, čo len
potvrdzuje skladateľov svetský svetonázor.
Všetky sonáty majú v podstate jeden a ten. istý
koncertantný a formotvorný model, dominujúcim výrazovým prvkom je koncertantný dialóg
dvoch huslí, organ tvorí zväčša harmonické
pozadie. Obdivuhodná je však skladateľova invencia prekypujúca životodarnosťou, sviežosťou , bezkonfliktnosťou a pravou muzikantskou
spontaneitou. Melodické a harmonické myslenie jednotlivých skladieb rešpektuje tóniny a
princíp klasického sonátového allegra s dvoma
f!Jyšlienkami, ktoré autor v priebehu procesu
skladby spracováva koncertantným spôsobom.
Quido a Anna l:Jôlblingovci na tejto nahrávke
dostali naozaj ťažkú, ale excelentnú príležitosť.
Interpretovať za sebou sedemnásť sonát rovnakého inštrumentälneho obsadenia a rovnakej
sadzby, nie je ľahká vec. Vysoko hodnotím predovšetkým ich úsilie dať predsa len pomerne
technicky stereotypným kompozičným tvarom vždy aspoň trošku individuálnu črtu a to
najmä nielen z hľadiska technického interpretačného zámeru, ale najmä úsilím po výrazovej
diferenciácii. Tú im umožňuje p ráve tóninová
voľba jednotlivých skladieb.
Organista Ivan Sokol dostáva, ako som už
spomenul, pravú sólistickú príležitosť v troch
organových koncertoch a najmä v dvoch sólových Fantáziách a sólovom Andante. A práve
obe Fantázie f mol K.549 a K.6o8 ml poskytli
veľmi pekný zážitok. V rozsahovo neveľkých
skladbách - okolo desať minút - ukázal Mozart
svoje nevyčerpateľné majstrovstvo s najjednoduchším motívom či tematickým modelom,
ktorý dokáže skromnými prostriedkami obmieňať vždy čerstvým a únosným spôsobom.
Ivan Sokol tieto danosti skladieb interpretačne
plne využíva. Violončelo na tejto nahrávke nie
je síc~ koncertantne exponované, avšak Jozef
Podhoranský vytvára sýtym tónom v jednotlivých skladbách náležitý basový kontrapunkt.
Album dvoch cédečiek z Mozartovej tzv.
chrámovej tvorby uspokojí aj .náročnejšieho
diskofila a rozhodne dramaturgicky obohatí
náš súčasný trh vážnej hudby. Na záver chcem
spomenúť, že na posledných dvoch menovaných nahrávkach, ako aj na niektorých predchádzajúcich sa výrazne popri hre na husliach
uplatňuje Anna Hôlblingová ako výtvarníčka,
čo je tiež svojím spôsobom unikátny jav.
Jej výtvarný prejav na spomínaných platniach zodpovedá barokovému alegorickému
princípu, no súčasne má aj Individuálne videnie bibliclcych výjavov. Tým dostávajú sporní·
nané nahrávky akýsi nedeklarovaný edičný
program. Aj zvuková realizácia nahrávok, ktorá
sa realizovala zväčša v teréne je na dobrej úrovni.
MARIÁN JUIÚK
dať,

vznikol v roku 1992, zásluhou dirigujúceho
Ondreja Šaraya, je vytvorený na báze
Bratislavského detského zboru a Mládežníckeho zboru Echo, na tejto nahrávke potvrdzuje svoje kvality, ktoré osvedčil aj v zahraničí.
Zvuk zboru je sýty, harmonický a zvukovo vyrovnaný, schopný modelovať melodické klenby i harmonické vzťahy s peknou vokálnou kultúrou. DISKANT tak obohatila tohtoročný vianočný trh o novú zvukovú podobu známych
vianočných piesní, ktoré si iste nájdu cestu k
svojmu poslucháčovi.

Vianočné koledy a vôbec piesne, ktoré súvisia s vianočný mi a novoročnými sviatkami a tradíCiami sú sústavne vďačnými prostriedkami
na vytvorenie adekvátnej atmosféry pre sviatky
mieru , pokoja, lásky a rodinnej súdržnosti. Ich
melodické čaro a harmonická prostota rezonujú s cítením a myslením najširších spoločen
ských vrstiev. V dôsledku toho každoročne prichádzajú nahrávacie firmy s novými zvukovými
podobami starodávnych, dobre známych piesní. Firma DISKANT prichádza na vianočný trh s
výberom dvadsiatich dvoch domácich a zahraničných známych vianočných kolied a piesní, z
ktorých okrem piatich (Gruberovej Tichej noci
a štyroch Mozartových piesní) sedemnásť aranžoval pre zbor a synthesizer Kristian Seidmann.

Výber sprievodného nástroja, jeho zvuková
adaptabilita smerom k organu a inštrumentač
ná variabilita umožnili prostredníctvom jedného nástroja vytvoriť priliehavý zvukový rámec k
obsahovej a výrazovej zložke jednotlivých piesní. Kristian Seidmann, hoci v základe rešpektuje klasickú melodickú stavbu piesní, spestruje
ich jemnými a citlivými harmonickými zvláštnosťami , avšak vždy v duchu ich základného
charakteru. Všetky piesne majú zborovú sadzbu, ktorá rešpektuje technické a vokálne možnosti aj amatérskych zborov. V prípade ich notového vydania by vhodne obohatili repertoár
našich početných zborov. Amadeus Chor, ktorý

Patrili vždy do kompletnej výbavy koncertných umelcov. Vo forme informačných brožúrok, skladačiek s charakteristikou, dôležitými
dátami, výpočtom umeleckých míľnikov. O obsahovej i formovej stránke sa dosť nadebatovalo, jedno je isté, či bolo veľa, či málo slov, nikdy
\ u hudobníkov nemohli suplovať vizitku v pravom slova zmysle. Za hudobníka či o hudobníkovi môže výstižne h ovoriť len hudba. Veď slová, najmä ak sa nadužíva ich sila, veľakrát zdeformujú pravdu, viac uškodia než podajú pádne svedectvo... Preto môžeme viac než privítať
projekt, ktorého autorom bol zrejme tím prakticky a realisticky mysliacich odborníkov: je
ním séria cédečok, ktorá dokumentuje vo výstižných portrétoch interpretačné umenie
mladých koncertných umelcov, stojacich síce
na prahu svojho rozletu, no dekorovaných váhou overených ocenení doma i v zahraničí. Z
realizačnej dielne OPUS PRODUCTION, s participáciou Spolku koncertných umelcov pri
SHÚ a .s finančným príspevkom fondu Pro
Slovakia a Hudobného fondu vzišli dosiaľ vedícii Classical music ako ouvertura, štyri diely,
štyri cédečka. Pod jednotným, vkusne voleným
ed ičným dizajnom (autor Peter Danay) sa striedajú mená, odvíja sa interpretačné umenie ôsmich reprezentantov mladého pokolenia.

tantné diela, dominujú tu celkom pochopiteľne
sólistické dispozície jednotlivých umelcov, ktorí
preukazujú náležitú zohranosť a zvukovú kompatibilitu. Kým u Telemanna, Vivaldiho a Händla
prevláda čisto sl áčikový koncertantný aspekt,
Bach je tu zastúpený Koncertom pre čembalo a
sláčikový orchester d mol BWV 1052, ktorý je
pravdepodobne transkripciou husľového koncertu, pretože čembalová sadzba neovplýva individuálnejšou koncertantnou faktúrou, skôr je
kompaktnou súčasťou orchestrálneho zvuku.
Azda hudobná či zvuková réžia mohli čembalový
zvuk vytiahnuť trošku do popredia, čím by nahrávka získala pestrejší zvukov.ý ambitus. V
Telemannovom koncerte pre 3 huslí a s láčiky
tzv. Tafel musik č. 2 upúta dialóg huslí B.
Warchala a manželov Hôlblingových, vo
Vivaldiho Koncert e mol .Il Favorito" dominuje
sólistická osobnosť Bohdana Warchala.
Händlovo Concerto grosso d mol op. 6 č. l O je
zasa záležitosťou manželov Hôlblingových a Evy
Čermanovej. Úmyselne sa podrobnejšie nezaoberám každou skladbou, pretože dramaturgia
tejto cédečky má jasnú jednoliatu koncepciu,
ktorú vytvára doména koncertujúcich sláčiko
vých nástrojov. A najmä preto, že všetky sú poznačené Warchalovou interpretačnou osobnosťou, jeho muzikantským temperamentom, melodickým espritom, rytmickou pregnantnosťou a
nežnou hlbavou meditatívnosťou v pomalých
častiach. A napokon úmyselná, zvuková monolitnosi všetkých štyroch skladieb vytvára zaujímavý projekt na nerušené počúvanie. Je to nahrávka vyrovnanej zvukovej amplitúdy, aké by sme
radi počúvali aj v masových médiách na uspokojenie trebárs aj politickými svármi rozjatrených
duší, ale, samozrejme, jej hodnoty sú predovšetkým v schopnosti tejto hudby oslovovať poslucháča priamočiarymi hudobnými myšlienkami.

V 21. čísl e HŽ sme našich čitateľov upozornili
na dramaturgicky mimoriadne zaujímavý titul
. Rossini- 5onaty a quatro", ktorý s novým nástrojovým zoskupením pod názvom Slovenskí komorní sólisti realizoval Bohdan Warchal. Aj v tejto nahrávke sa stretávame s novou Warchalovou
predstavou inte rpretáci~ · barokovej hudby. O
podnete B. Warchala interpretovať barokovú
h~bu s čo najmenším inštrumentálnym zoskupením sa možno budú viesť diskusie. Zatiaľ máme k dispozícii prvé .lastovičky" a zrejme čas
ukáže opodstatnenosť tohto kroku. Tentoraz sú
na recenzovanej cédečke ťažiskové diela barokových majstrov, písané výlučne pre s l áčiky resp.
čembalo. B. Warchal si na realizáciu týchto titulov zvolil nasledujúce obsadenie: Bohdan
Warchal, Quido a Anna Hôlblingoví, Štefan
Reiter - husle,Jozef Hošek- viola, Eva čermanová
- violončelo, Tibor Nagy - kontrabas a Daniela
Rusó - čembalo. Týmto skromným inštrumentáriom dosahujú jednotlivé diela, podľa môjho názoru, istú technickú interpretačnú exaktnosť,
melodické línie a najmä vedenie jednotlivých
hlasov majú výraznú zvukovú plasticitu a čistotu,
taktiež harmonická štruktúra skladieb je veľmi
priehľadná a jasná. Keďže ide zásadne o koncerTextové prílohy sú riešené tradične, podľa
vzoru svojich čisto verbálnych informač n ých
predchodcov, vo všetkých prípadoch je autorstvo . prísne utajené". Ak mi pri textoch niečo
vadí, tak je to - podľa môjho názom - zbytočné
citovanie z kritík. V prípade takejto, znelej formy informácie má poslucháč tú výhodu, že nie
je odkázaný na nápoveď spravidla pozitívnych
až superlatívnych hodnotení. Môže získať autentické svedectvo, vytvoriť si svoj názor a postoj k podobe prezentujúceho sa umenia.
Niektoré citáty sú s uvedením autora, niektoré
sú anonymné (...tu hovorí za mňa aj profesionálna samoľúbosť...). Na etikete nenájdeme ani
mená konkrétnych zvukových a technických
realizátorov (čo je azda dosť podstatné), nedôsledné sú zmienky o mieste nahrávania, resp.
inštrumentálnych či iných parametroch.
Akokoľvek, sú to drobné chybičky, ktoré v ďal
šom(- dúfajme) rozširovaní edície sa môžu celkom vytratiť. Veď tieto štyri tituly boli vyrvorené za necelé tri mesiace (od septembra až po
. krst" a distribúciu, presne 25. novembra!) - a
na takéto krátke termíny sme nie veľmi zvyknutí...
Volume 1. Marcel štefko, klavír; Jozef
Lupták, violončelo, klav. sprievod Nora
Slaničková-Škutová
Štefkova voľba Musorgského Obrázkov z vý-

stavy na túto zvukovú vizitku je priliehavá a výrečná. Klavirista tu potvrdzuje svoju muzikantskú vyspelosť a zotiera mýtus o tom, že
Kartinky patria do rúk starším interpretom.
Cyklus v jeho podaní je uvážlivo diferencovaný, je svieži, znie s plno u mierou farebnej imaginácie od robustnej hutnosti obrazov a vízií
po éterickú, minucióznu drobnokresbu.
Toccata a fúga Németha - šamorínskeho je
skladba myslená a cítená organovo. Štefko tu
preukázal schopnosť ťažiť z mormmentálnych
celkov, tvarovať ich v ich významovej mnohovrstevnosti.
jozef Lupták rozširuje a obohacuje silný a
zdatný okruh slovenských violon čelistov. Na

cédečke sa prezentuje príkladnou, obsiahlou
dramaturgiou od]. Brahmsa (Sonáta F dur op.
99), cez P. Hindemitha (Sonáta op. 25 č . 3) až
po Agóniu Martina Burlasa. Ponor do sveta
hudby každej skladby je koncentrovaný, ustráži ka~dú myšlienku, každý jej odlesk. V jeho interpretáci} pozorujeme nielen .vedomosť", ale
úctu a pozornosť ku každej stavebnej .tehlič
ke" a jej rozmerom.
Volume 2. Dana Saturyová-Šašinová,
klavír; Radoslav Šašina, kontrabas
V Mozartových Variáciách (. Ah!, vous diraije, maman. ) nás prevádza Dana Šašinová cez
množstvo pôvabných zákutí, v každej fráze, v
každom jej pointovaní je akurátna, ale nesmierne uvoľnená a brilantná. Svoju riadnu dávku
muzikality a inteligencie má možnosť vpísať aj
do Zeljenkovej skvelej 2. sonáty: dodáva jej
osobnostný nádych, osviežuje a osvetľuje ju
novým leskom. Rovnako veľkoryso dávkuje a
polarizuje na báze bachovskej faktúry tlmoče
nej cez romantickú prizmu ]. Brahmsa
(Chaconne od]. S. Bacha d mol).
V druhej časti platne je Dana Šašinová komornou hráčkou, partnerkou pri kontrabasových kreáciách svojho manžela. Tu máme možnosť vychutnať optimálnu harmóniu dvoch
muzikantov, schopných vnímať vzájomné signály v najsubtílnejších valéroch. Kupkovičova
Sonatína G dur (i keď svojou . opotrebovanou"
dikciou nenadchne) je zrejme hráčsky vďačná
a zdatJ;te postavená. V Schubertovej Sonáte
"Arpeggione. načúvajme skvostnému muzicírovaniu a o bdivujme angažovanosť i pres nosť s
akou dokáže kontrabasista vykresľovať svoj neľahký part...
Volume 3. Silvia Sklovská, mezzosoprán, Daniel Buranovský klavír; Gustáv
Beláček, bas, Jana Nagy-Juhász, klavír
V prvej sérii cédečok vyšlo miesto aj na
predstaviteľov vokálneho odboru, o kvalitu
ktorých u nás naozaj nie je núdza. Silvia
Sklovská vlastní od prírody pekný farebný hlas,
ktorý ju predestinoval do určitej repertoárovej

roviny, či už na koncertnom pódiu, či na scéne
divadiel. Je muzikantsky senzibilná, p lnokrvne
uplatňujúca temperament, dramatický nerv
(M. de Falla, Bizet, ale aj Ferenczy) svoju univerzálnu tvár vydarene a nenásilne uplatňuje
na pôde "ľahšieho. žánru (P. Mac Cartney, A.
Lloyd Webber). Rezervy však možno u
Sklovskej vypozorovať v zreteľnejšej artikulácii, resp. lepšej znalosti jazyka, v ktorom spieva.
B eláčkova reprezentatívna vzorka na platni
je obsiahla: siaha od Beethovenových piesní
cez
Rusov
(Rubinsteina,
Kenemana,
Stolypina), Iberta až po Suchoňov cyklus
Bačovské piesne. Jeho vokálny prejav je imponujúc!, hovorí o veľkej dávke disciplíny, sebakontroly, ale aj ambíciách vnikať a stotožniť sa
s atmosférou a hudobnou klímou každej interpretovanej skladby. Má všetky predpoklady
sľubne narásť do parametrov suverénneho
umelca.
Volume 4. Igor Fábera, hoboj, Vasilena
Verbovská, klavír; Zuzana Paulechová,
klavír
Igor Fábera má' pekný plastický tón, ktorý
formuje v ušľachtilých intenciách (]. N.
Hummel).Je kultivovaný, presný, ba možno až
zdržanlivý pri tvarovaní jednotlivých oblúkov
fráz (Schumann), dokáže ľahko nanášať farby v
tých najjemnejších dávkach, vie presvedčiť o
zvukovej plastici te svojho nástroja.
Zuzana Paulechová nemusí zvlášť obhajovať
svoje pozície na horizonte chopinovských interpretov. Systematicky prenikala k jeho neopakovatefnej poetike, stotožnila sa s ňou v súčas nom, ale aj osobitom slova zmysle. S dokonalou technikou, s inteligentným vnútorným
zrakom bdie nad formuláciou každej myJiienky. Nepatetizuje, nezmäkčuje kontúry.Jej Chopin (Sonáta b mol, Nocturno Fis dur) je príkladnou syntézou intelektu, poézie, imaginácie... Pôvabná Toccata E. Suchoňa je brilantnou, vďačnou a brisknou bodkou na Paulechovej umeleckej vizitke. LÝDIA DOHNALOVÁ

SPEKTRUM
rÓčník festivalu súčasnej hudby
• Vadavská jeseň sa konal od 15. do
ZS,. septembra. Na 24 koncertoch odzneli
diela 63 zahraničných a 41 poľských skladateľov. Žiaľ, ani v tomto roku sa na program
festivalu nedostalo nič zo slovenskej hudobnej tvorby. Mal som príležitosť navštíviť koncerty prvej polovice tohto, stále ešte mimoriadneho podujatia vo svete súčasnej hudby.
Dominantu tejto časti festivalu tvorili štyri
autorské portréty. Prvá Varšavská jeseň po
smrti Witolda Lutoslawského sa v retrospektíve vrátila k jeho dielu. V podaní orchestra Slnfonia Varsovia (dlr.J. Krenz)
odzneli Prelúdiá a fúga pre 13 sláčiko
vých nástrojov (1972), ďalej Partita pre
husle a orchester (1988), Interlúdium
pre orchester (1989) a Chain II, dialóg
pre husle a orchester (1984/ 85) s vynikajúcou nemeckou sólistkou Anne Sophie
Mutter. Prierez celoživotným dielom uzavrelo predvedenie Smútočnej hudby
(1958), venovanej pamiatke Bélu Bar-
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to Zygmunta Krauseho ( 1938), s autorom
pri klavíri a K.larinetové kvarteto (sólista
Martin Frôst) od Krzysztofa Pendereckého (I 933), potvrdzujúce jeho tradicionalistickú orientáciu. Napokon by som rád spomenul tri orchestrálne diela. Uvedením
skladby "Sinfonia di sfrere" si Symfonický orchester poľského rozhlasu pod
vedením Antoni Witta pripomenul ďalšiu
oso bnosť
poľs kej
hudby, ktorou bol
Andrzej Panufnik (191 4-9 1), od r. 1954
pôsobiaci vo Veľkej Británii. Do centra pozornosti sa dostávajú predstavitelia mladšej
generácie: orchestrálne diela . Fin de siécle"Stanislawa Krupowicza ( 1952) a
.Stady of Shade" Pawla Szymanského
(1954) patrili k tomu najlepšiemu na tohtoročnom festivale. Obidve diela môžu s lú žiť
ako dôkaz, že p oľs ká hudba nestráca kontakt
so súčasným dianím vo svete. Witolo
Lutoslawski nezostane bez pokračovateľov .
VlADIMÍR BOKES

Sonoristické mlátenie zatuchnutej slamy napr. poznač il o výber z tvorby nórskych sklad ate ľov (R. Wellin, J . Pensen, A. Schaatlmn, T. Mura il) v podaní komorného súboru Cikada z Oslo. Z jednotvárnej expresie
komornej tvo rby, pochádzajúcej z opa č ného
cípu Európy- Sicílie, sugerujúcej až ilustratívnu program ovosť sa priaznivej ~ie vynímalo
klavírne kvinteto G. Capelliho, sangvinickým temperamentom a folklórnymi náznakmi pripomínajúce hudbu Janáčka a Bartóka.
Vysoká úrove11 interpretácie zasvietila väč
šinou v prípade inve nčných kompozícií, takým bol výkon zboru Camerata Sllesia v archaicky koncipovanom Magnificate Arvo
Pärta, či vkusne neobarokovom Antheme
Krzystofa Baculewského. Zanietenie
úč inkujúcich však vždy nestačil o. Napr. počas quasi multimediálnej produkcie (zvuk,
svetlo, pohyb, výtvarný prejav, scénická akcia, komputery) realizovanej m eô~inárod
ným autorským zoskupením (G. Monahan
z Kanady, D. Moss z USA, Poliak M.
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tóka. Predovšetkým vstupná a záverečn á
skladba, patriaca ku kl'účovým dielam autora, umožnili poslucháčovi sl znovu uvedomiť, čo Lutoslawski znamenal pre poľskú a
svetovú hudbu dvadsiateho s toročia.
V Bratislave dobre známy špičkový súbo r
súčasnej hudby K.langforum Wien predviedol program z tvorby Romana Haubenstocka-Ramatiho. Rakúsky·skladateľ poľs
kého pôvodu, životný osud ktorého poznači
li búrlivé udalosti nášho storočia, zomrel v
marci tohto roku vo veku 75 rokov. Jeho dielo je pevne späté s estetikou darmstadtskej
školy. Túto orientáciu potvrdzuje aj jedno z
posledných skladateľových diel Equilibre
pre komorný súbor (1993). HaubenstockRamati je dnes spolu s Ligetim a Cerhom
označovaný ako predstaviteľ 3. viedenskej
§koly, azda aj preto na koncerte upútalo jeho
Z. sláď.kové kvarteto, v ktorom autor konfrontuJe svoje výrazové p rostriedky práve
hudobaou tradíciou Viedne. Augustyn
Bloch (65 rokov) sa predstavil rozsiahlym
duchovným oratóriom "Nezabiješ!" pre
barytón, sólové violončelo , zbor a orchester na texty z Knihy žalmov, venovaným pamiatke nemeckého evanjelického pastora Dietricha Bonhoeffera
(1906-45) a pofského katolíckeho kňaza
Jerzy Popieluszka (1947-84), ktorí zaplatili
životom za svoj postoj voč i fa~istickej a komunistickej totalite. Dielo je adresované širokému okruhu poslucháčov a tomu zodpovedá aj jeho hudobný jazyk, tlmiaci krajné výrazové polohy. Oratórium odznelo v interpretácii barytonistu Stephena Robertsa,
čelistu Zdzislawa Lapinského, zboru
Severonemeckého rozhlasu z Hamburgu a Symfonického orchestra pofského
rozhlasu pod vedením Antoni Witta.
Francúzsky skladateľ Jean Claude Eloy
(1938) sa od ukončenia svetových štúdií u P.
Bouleza snaží o syntézu európskeho a orientálneho hudobného myslenia. Túto jeho
orientáciu potvrdili dva koncerty z jeho tvorby. Svedčia o tom už len názvy predvedených skladieb: Erkos, Anahata, Butsumyoe, Sappho Hiketis, Yo-In. Fascinujúce interpretačné výkony Qunko Ueda spev a japonský strunový nástroj satsuma-biva, Yumi Nara a Fatima Miranda spev a bicie, Michael Ranta - bicie) a dokonalá technika (hudba realizovaná v 6 významných európskych elektroakustických
štúdiách) vytvorili pôsobivý, najmä meditatívne vyznievajúci celok. Spomenul som si
pritom na Stockhausenov cyklus Týžde ň,
keďže aj v tomto prípade vrcholné dielo svojho autora je časovo náročné. Len posledná z
menovaných skladieb Yo-In trvá takmer štyri
hodiny...
Spomenuté úsilie o syntézu hudobných
kultúr sa stalo vlastne mottom tohto roč ného
festivalu. Čínsky skladatel' Tao Dun (1 957),
pôsobiaci v New Yorku je autorom diela
"Orchestral Theatre I:Xun", ktoré odznelo na samom začiatku vstupného koncertu.
Ten istý problém, ten istý vzť-o~h ako v dielach
Eloya, je formulovaný akoby z opačnej (orientálnej) strany. Tohtoročná dramaturgia
• dobre poobracala glóbus Zeme: na samostatnom koncerte sa predstavil vynikajúci austrálsky klavirista Michael K. Harvey, ktorý
popri dielach E. Carte.ra a O. Messiaena
uviedol rad ~týlových skladieb svojich krajanov. Z mnohých komorných koncertov by
som chcel vyzdvihnúť predovšetkým jubilejné 10. vystúpenie Sliezskeho kvarteta na
pódiách festivalu. V programe popri vynikajúcom 2. sláčikovom kvartete dánskeho
skladateľa Hansa Abrahamsena (1952)
zaujalo neofolklorlstické K.laví.rne kvinte-

Festival sa niesol v duchu odkazu Witolda Lutoslawského

ár dní, ktoré som mal k dispozícii pre
P návštevlJ
Varšavskej jesene dovolilo nanovo priblížiť dôverne známu atmosfé ru festivalu súčas nej hudby, ponúkajúceho i tento
raz objavy, ale i dramaturgické stereotypy.
Vďaka konkurencii podobných podujatí, našťastie teraz už i domácej proveniencie, nie
je pobyt v metropole Po ľska pre nás výnimočnou udalosťou . Varšavská jcseJ1 už neiná
ambície byť j edinečným zrkadlom tvorivého
pohybu či manierizmu v prostredí sú časnej
hudby, napriek tomu je stále u ži točn é pre našinca koncom septembra zavítať do pekného
mesta na Visle, najmä kvôli informáciám,
kontakto m a špecifickému festivalovému
. hemženiu". Nezanedbate ľn á je aj m ož nosť
spo znať tu vo väčšej šírke tvorbu poJ'sl.-ých
sklad ateľov, ktorým Varšavská jeseň vždy
štedro poskytovala priestor pre medzinárodnú prezentáciu. Dramaturgia fes tivalu bývala
tradič ne naklonená sústredeniu sa na konkrétne sklad a te ľské osobnosti i predstaveniu
niektorých národných skladatel'ských škôl
(tento rok Jean Claude-E!oy, Co rne!ius
Cardew a in me moriam Witold Lutos!awski i
Roman Haubenstock-Ramati; resp. hudba z
Austrálie, Nórska a Talianska). V tejto súvislosti napadá, že napriek geografickej i kult(Jrnej blízkosti p oľs k ej a našej hudby už dlhodobo panuje nezáujem o rgan izačn é ho výboru festivalu o slovenskú tvorbu. ]ej zastúpenie v doterajších ročn íkoch bolo s ku točne
sporadické, na škodu pre obe strany. V kontextoch posluchovej ponuky by viaceré slovenské o pusy doslova zažiarili.
Z polyštýlového zázemia s ú časnej hudobnej tyorby prevlá dali vo Varšave dve tendencie - nostalgické návraty k zdrojom avantgardy 60. rokov a na druhej strane ústup od
postmoderných prejavov . novej jednoduchosti" - obe sa tu demonštrovali v znamení
hľad a nia akejsi syntézy, silne však preniknuLOm málo a kce ptovateľným eklekticizmom.

Snímka archív HŽ

Choloniewski) sa početn é zvedavé obecenstvo, ktoré sa tl ačil o v nie najvhodnejších
priestoroch Centra moderného umenia, začalo po málo vtipných dadaistických nápadoch postupne rozch ádzať. Dojem z tohto
koncertu zre teľn e poznačil a č rta , pestovaná
aj na iných koncertoch festivalu - rozpor
medzi sl'ubne sa tváriacim autorským hlbokomysel'ným komentárom v bulletine a nezaujímavo i neadekvátne znejúcim reálnym
výtvorom. David Moss naP,r. interpre tačne
predstavil ukážky zo svojich vokálnych cyklov - Hudba podľa Cagea, Hudba pre
Cagea, Hudba proti Cageovi - ktoré boli
napriek názvom a skladatel'ovým ambíciám
podobné ako vajce vajcu. Zamýšl'aná demonštrácia "nových" možností vokálneho prejavu (porovnajúc napr. s Ligetim, Beriom, aj
Cagem 60. rokov) bola vyblednutým odvarom.
Zaujímavým bol comeback anglického klaviristu}. Tilburyho, pred 30 rokmi oddaného realizátora grafických partitú r v .štýle"
tzv. veľkej aleatoriky. Svojho času reprezentatívne dielo tohto typu - Treatise Cornelia
Cardewa v novej inte rpretačnej verzii upútalo napriek možnej variabilite výkladu prísne selektívnou, webernovsky krehkou hudbou. Ako zastaralo a nezáživne zapôsobila následná, takmer hodinová improvizácia
Tilburyho skupiny AMM!
Na jed nej z doo bed ň ajších diskusií na
Starom Rynku, vedených več n e sviežim. a pohotovým ]. Patkowskim, venovanej jednému
z ko ncertov tvorby najmladšej skladatel'skej
generácie, odzneli presved č ivé hlasy mladých kompo nistov o potrebe rú cať idoly
strednej i staršej generácie po ľskej hudby,
s nažiť sa o úprimnosť a ko munikatívn osť.
Tak dobre známe aj z iných zemepisných šírok. Kvôli časovej kolízii s operným predstavením som sa, ž i aľ, nemohol zúčastni ť diskutovaného koncenu a rlemal tak možnosť overiť mieru hlásaného autorského sebavedomia.

Ono sebavedomie sa ukázalo zraniteľným
na inom koncerte z tvorby domácich skladateľov, zastúpenej ge ne rač ne širším rozptylom (Z. Mycielski, R. Twardowski, E.
Sielicki, A. Dutkiewicz, J . Grudzieň).
Program koncertu, ktorý pôvodne nemal byť
zaradený do dramaturgie, si presadili mladí
interpreti. Ich doslova nedôstojný výkon, ale
i výber eklektických skladieb urobil medvediu službu prezentovaným autorom (najmä
nebohému Z. Mycielskému, známemu publicistov!).
Z kontaktu s tvorbou pol'ských skladateľov vyplynuli aj silnejšie dojmy. Prvý sa viaže
k záverečnému koncertu fes tivalu, na ktorom odznela raná skladba Henryka
Mikolaja Góreckého Piesne o radosti a
rytme pre 2 klavíry a orchester z r. 1956
(ako sólisti sa na realizácii p odiel'ali dcéra a
syn skladateľa) . Z hudby vtedy 23 -roč néh o
autora priam sršala zdravá muzikan tská
energia, zmysel pre IQgiku kontrastov i anticipácia pre zrelého Góreckého tak typ ickej
expresivity. Voči tejto zretel'nej artikulácii
muzikality prekvapila takmer bezradne
pôsobiaca chcená programovosť (dedikácia obetiam koncentračného tábora v Treblinke) v málo zaujímavej skladbe Góreckeho vrstovníka- na Varšavskej jeseni p rvýkrát uvádzaného Kazimierza Rozbického.
Druhý dojem, evidujúci kus siláckeho gesta, sa viaže k .výletu" do 180 km vzdialenej
Lodže, kde tamojší operný súbor·má v repertoári najnovšie javiskové dielo mága pol'skej
hudby Krzystofa Pendereckého - Kráľ
Ubu, inšpirované známym námetom A.
Jarryho. Bolo zaujímavé sp oznať, n akoľko
Penderecki, človek vážny a vážený, inklinujúci skôr k monumentalite a okázalosti, postihne špecifickú poetiku Jarryho dialógov,
plnú vtipu a grotesky. Skladatel' nesporne
zaujal muzikantsky nosnými detailmi, napr.
parodovaním koloratúrnej virtuozity tradič
nej opery buffa, wagne rovského dramatizmu, či z Musorgského Borisa odvodenej historizujúcej monumentality. Vtipné nápady
sa vyskytli i v niektorých inštrumentačných
efektoch skúseného protagonistu pol'skej
sonoristickej školy. Celkový typ montáže na
spôso b pastícia zlyhal však v umeleckej koncepcii celku, z ktorej viala artistnosť a nabubrelosť. (Prekvapivý dojem, pretože
Penderecki sa s predlohou otca francúzskeho absurdného divadla pome (lle dlho kontaktoval - ako uvádza ·L. Erhardt v svojej staršej knihe, skladatel' už v r. 1964 vytvoril
hudbu k inscenácii Jarryho l1ry v štokholmskom bábkovom divadle a od toho č asu sa
vážne zaoberal rozšírením svojej príležitostnej scénickej ko mpozície na drama~ický
opus, čo prie bežne trvalo až do r. 1991, kedy v Mníchove odznela svetová pre miéra
Kráľa Ubu - na nemecky písané libreto - a
skl adateľ medzitým doko nčil dve ďalšie
opery.) Ak som priebežne, na jednotlivých
koncertoch uvažoval, nako ľko by do posluchovej skúsenosti a zážitku zapadol príspevok zo slovenskej hudobnej tvorby, po návšteve lodžského predstavenia ma napadlo, i
na základe niekoľkých paralel v neoklasicistickej dikcii a poňatiu humoru v hudbe, o
čo zaujímavejšia bola hudobná i divadelná
poetika opernej prvotiny J. Beneša Cisárove
nové šaty.
Penderecki svetobežník si zvykol na kult
slávy a úspechu a v tomto zmysle . podniká".
Inak - čerpajúc z vnútorných zásob1 kompozičnej kultúry a umeleckej posväte nosti tvorivého gesta -sa do poľskej i svetovej hudby
zapísal W. Lutoslawski. Skladatel'ov skon vo
februári t. r. hlboko zasiahol každého, kto
spoznal hodnoty jeho humanistického posolstva. Dramaturgia Varšavskej jesene
uskutočnila jedin ečný .ťah", pripravila koncert, na ktoro m umožnila 10 skladate ľov z
celého sveta hudobne sa pokloniť pamiatke
veľkého ' človeka. Rovnako precítená pieta a
žiaľ prenikal výpovede štýlovo protikladných osobností - napr. Rusa E. Denisova,
Francúza F. B. Machea, Maďara G.
Kurtága, ú c tivosť a objektivita kondolencie
Japonca T. Takemitsu a Francúza I.
Xe.nakisa, úprimná réto rickosť skladby
Španiela C. Halftera, Litovca O. Balauskasa i ďalších (E. Carter, P. Norgard, A.
Nordheim). Pri tejto dojemnej prehliadke
kolegiálnej úcty ma napadlo, ako čestn e by v
nej obstál náš príspevok - Déploration ... od V.
Godára. Nad touto nevšednou panychídou
svietili dve rozsahom nevel'ké komorné
skladby Majstra - Epitafium pre hoboj a
klavír i Grave pre violončelo a komorný
orchester (ktoré Lutoslawski zasvätil pamiatke svojho pri ateľa S. Jarocinského),
skladby dojemné svojou prostotou a presvedčivosťou . Sugestívna atmosfčra, prameniaca nielen z mimoriadnej udalosti, ale predovšetkým poznamenaná dotykom s l'udskosťou a umeleckými hod notami tvorila
nesporne vrchol tohtoročnéh o festivalu súčasnej hudby vo Varšave.
ĽUBOMÍR CHALUPKA
Financované fondom Pro Slovakia
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práva, ktorú tu o mojich rozhovoroch s prof AleS
xantlrom Moyzesom podávam, týka sa rozmedzia asi
troch rokov na rozhra11í 70. a 80. rokov. Prof Moyzesa som,
samozrejme, navštevovtd aj predtým i potom, ale v uvede11om
obdob( sm~ sa stretávali so špeciál11ym zámerom a to s tým,
že som mal po knižnej monografii z 50. rokov napfsať druhý
,zväzok, ktorý by sa bol ztwberal Moyzesovou tvorbou vznik·
lou po jeho päťdesiatke. Tento zámer bol aj výdatne iniciova.
ný vydavateľstvom OPUS a to vo forme tístnych i písomných
ponúk a výziev. Keď som už pri tejto téme, uvediem, že splrltť
túto úlohu nebolo z vonkajších príčin také ľaltké, ako sa to 11a
prvý pohľad zdá. Napfsať druhý diel knižky, ktorého prvý
diel už dávno sa nedal kúptt; sa dalo, ale z vydavateľského
hľadiska to nebolo prijateľné. Prof Moyzes sl žela~ aby vyšli
zväzky dva: pôvodný prvý a ttový druhý. Keďže ani jeden zo
žijúcich autorov nemal dvojdielnu publikáciu, toto riešenie
sa nepozdávalo vydavatel'stvu. Treťou bola plternatíva, ttapisať knižku jednu, ale to znamenalo radtkalne prepracoval'
prvý diel a zmenené a doplnené závery resp. závažné zltrňuj
úce kapitoly dat' na záver práce. Toto riešenie sa javilo zasa
pre mňa ako najťažšie. Navyše si p . profesor neželal krátenie
textu prvého dielu, resp. krátenie tam publikovaných notových príkladov. Treba, aby som aj sebakriticky prizna~ že čo
sa mt v prípade pôvodnej knižky podarilo ako mladíkovi """
písať za šesť mesiacov, to už v aktuálnom čase vzniku novej
knižky nebolo z časových dôvodov, ale aj z hľadiska výkonnosti možné. Dôvera prof Moyzesa voči m11e napriek tomu
pretrvávala a tak som po voľných sobotách predpoludnfm
býval návštevníkom ,u rodiny Moyzesovcov na ulici Fraňa
K ráfa. Diskusie sa viedli spravidla o lmdobných aktualitách,
ktoré prof Moyzes vedel vždy charakterizovať a zaradil' z
hľadiska svojich umeleckých názorov do širšieh kontextov a
do vývinových trendov našf!j hudby. Sú to témy týkajúce sa ešte žijúcich, ale už i nežijúcich osôb a osobnosú, z ktorých
mnohé ostanú už nezverejnené, pretože si ctím a rešpektujem
dôvernosť aj v čase, keď už prof Moyzes nie je medzi nami.
Sú však témy, ktoré rád teraz i v budúcnosti ešte dám 11a pa.
pier. Niekoľko predebatovávanýclt tém tu uvediem a ich poradie neznamená hierQrchiu dôležitosti, rešpektujú skôr
chronológiu tvorby prof Moyzesa.
jednou z kardinálnyclt otázok, ktoré prof Moyzesa zaujfmalt, bol problém stále a tvrdošijne sa obnovujúceho dilentantizmu a devalvácie kvality v našej skladateľskej tvorbe. je
známe o ňom, aký náročný bol na svojich žiakov a 11iektorým
ich tech11ické alebo invenčné nedostatky bez zábran vyčítal aj
v čase, keď už neboli jeho žiakmi. V priebehu 60. rokov nastupovala u nás nová skladateľská generácia (Kupkovič, Kolman, Parlk, Bázltk, Berger- aby som menoval len niektorých)
a v s11ahe prísť s novým umeleckým programom videl čosi
sympatické, veď sám ako " búrlivák" začínal svoju umeleckú
dráhu. Nebál sa konfliktov, aj keď šlo o spory so spoločensky
vysoko postavenými osobami. Na strane druhej skladby, ktoré prezentoval napr. súbor Hudba dneška, boli čo do teclmiky, poetiky a estetiky tak odlišné od jeho umeleckého presvedčenia, resp. myslenia, ž e sa pán profesor nevedel s tým
vnútorne zmieriť. Bol to v jeho vnútri pretrvávajúci rozpor
(vôľa podporovať nové a vlastná umelecká paradigma); rtešil ho tým, že s mladými ľuďmi udržiaval pravldel11ý ko11takt,
ale, súčasne. sa dqvolával aj to/u), že .v každom štýle vládne
discipli11a a remesel11á d(jsledttosť, resp. doko11alosf. Z toho
vz.nik,a fl aj,určiú časavo obmedzené napdtla, ale to bolo podmienené individuálnymi povahovými črtami ajjeho žiakov a
návštevnfkov. Tento problém má širšie kontexty a netýka sa
tba prof Moyzesa. Z dejin hudby 20. storočia možno uviesť
napr. pozíciu Clauda Debussylw ako tmtiromanticky orielltovanélto sklada teľa, ktorý sa už nevedel stotožniť napr. s
tvorbou Igora Stravt11ského. Mnoh{ rmrelci majú vo svojej
tvorivej dráhe akúsi vý vinovú krivku, keď v poslednom tvorivom obdobi hľadajú skôr súlad, zmierenie, vnútorné preltlbovante hodnôt, životný nadhľad a nie búrllvácke finále.
Mohol by som ako príklad uviesť Bélu Bartóka, ale načo chodiť k susedom, keď vlastne aj umelecká dráha Alexandra
Moyzesa má obdobný charakter. Keď som však už spomenul
susedov, dodnes mt chodí po mysU, prečo pán profesor Ilechcel docettlť veľkost' Leoša janáčka t Bélu Bartóka, lroci rd
ako starš( človek musel vidiet' meniace sa fakty, ich hranosť a
ich význam. Boli stanoviská, k toré nemenil a nemienil mentt:
· Dôležitým zjednocujúcim mimohudobným faktorom met/..
zl nfm a tzv. "mladými" sa stal neslávny vpád vojsk do čes
koslovenska 21. 8. 1968. Ako je známe, prof Moyzes zverejnil
aj osobný pfsomný protest proti tejto agresii a zo skladateľov jeho generácie bol v tomto smere najradlkálnejš( a najsmelšf. Keďže vtedajšia mladá generácia skladateľov sa veľ
mi odvážne stavala proti vzniklej situácii, došlo k utuženiu
sympatii medzi vtedajšou nekomjormnou generáciou a prof
Moyzesom. Mlad( skladatelia ho viafactt považovali za svojho spojenca a priaznivca.
,
Prof Moyz es sa perma11entne vracal k úvahám o kardittálnych otázkach kompozičnej problematiky. jedným z problémov, s ktorým sa zaoberal a ku ktorému sa často vraca~ bola
otázka tonallty v hudbe. Ďalej to boli určité konštanty v eu;
rópskej kompozičnej praxi - aspoň dovtedajšej -a to bola predovšetkým organická výstttvba diela (ž e skladba je vo vnútri
diferencovaná, že je úvodná, expozičná atď. hudba, ž e jestvuje čistota inštrumentálneltó štýlu, vokálneho a pod.). V priebehu 70. rokov sa prejavili napr. v poľskej hudbe prvky, ktoré
dnes by sme mohli označil' ako rané prvky postmoderniz mu.
Vtedy to bol určitý návrat kjednoducltost1, k tonalite (napr. u
Pendereckélto, Kilara, Góreckého a i.) V ušiach mi Zflle Ilint
často opakovaná otázka, na ktorú ani 11ečakal odpoveď: "No
vidfš, ttemal som pravdu? Z hudby jej podstahl nemožno nadlho vyhnať'~ Tento problém toflality a atoflality lto zamest·
nával veľmi intenzfvne a aj vo vlastnej kompozičnej práci
rozširoval okruh tonálnyclt vzťahov a trocha "pritvrdll" určité harmonické spoje. Vrave~ ž e sa vracia k niektorým postupom, ktoré ako mladík použfva~ ale ž e len teraz je to
správne napfsané a vyriešené. Hovoril o možnostiacl1, ktoré
poskytuje monotematiz mus a maximálne rozšfrená tematická práca, integrácia prvkov dvoch alebo viacerých tém. O
skladbách svojich rovesnfkov sa l!yjadri~ že sa akosi podrobili celkovej atmosfére európskych povojnový ch smerov a že
založili tým svoje nové skladateľské obdobie. Vo vlastnej
tvorbe prof Moyzes také niečo nechce~ hovori~ ž e cltce ostal'
verný sám sebe a že jeho vý vin je viac "interný" než vonkajší
Aj v 70. rokoch sa vracal k úpravám a štylizácii našej ľudo
vej piesne, resp. hudobnej tradfcte. Hovorieva~ ž e vzťah k
tradičnej ľudovej hudbe môže mat' módne vý kyvy, ale že pre
náš hudobný vý vin j e ľudová hudobná trad{cla stálicou.
Spomfnal Benkove folklórom Inšpirované kresby a mal'b:r a
potom pokračovanie tejto línie cez Fullu až k Lalultovl. Stejana Nosáľa spomfnal ako svojho inšpirátora. Tak vz nikla
na Nosáľov popud skladba jarná voda, ktorú potom ekvivalentne z novu napfsal pre klavir s názvom Zbojnícka rozprávka a napokon ako čo do obsadenia vrcholná verzia Povesť o
jánošfkovl (1976). Spomfnal aj svoju voľakedajšiu korešpondenciu s Máriou Martákovou-Ráz usovou, ktorá sa vo svojej

tvorbe venovala tiež jánošfkovskej tratileli. Obdobie zotrvávania v kontakte so slovenskou ľudovou trat/fc/ou pokračo
valo, keď mu z voľakedajšieho vydavateľstva Supraplroll poIIÚkli možttost' vydal' úpravy slove11ských ľudových ptes11f
pre spev a klavír. Prof Moyzes využil túto príležitosť a vybral zo svojej predchádzajúcej tvorby úpravy pre SľUK a
Lúčnicu. Táto zbierka 17 pies11l tvorí reprezentatívny výber
Moyzesový ch úprav slove11ských ľudových plesnf. Hodnottl
tohto vyda11ia si paradox11e ocenili mimo Slovenska UtH
Vysloužil sa v recenzii vyjadril ako o trvalej hod11ote a osobnostnej ko11cepcii diela). Tento súbor úprav dodnes 11ebol
preko11a11ý a zaslúžil by si, aby bol vždy prltomný na pultoch
s hudobni11aml. Prof Moyz es bol rozčarovaný nad touto llepozontost'o u voči jeho dielu.
A M. sa rád vracal ku svojim starším skladbám, keď cfti~
že v 11ich ešte 11ieje 11iečo v po1'iadku. Tak sa stalo aj v prlpade ka11táty Demo11táž, ktorá v 11ovej verzii dostala pome11ova.
nie Baladická kallláta/ 195. V tejto súvislosti st majster spomenu~ že 11ajslabšou zložkou pražskej kompozičnej školy bola neschopnosť naučil' tvoriť skÍbenú a i11tegrovanújormu.
Toto badal aj na svojej ka11táte a preto bez konjunkturálnych
dôvodov napfsal toto dielo znova potlľll svojich 11ovšfch
predstáv. Skladba však podľa mojej mienky stratila 11a svojej
" hranatosti" a určitej drs11osti zodpovedajúcej téme. Profesor Moyzes st chválil porít~tle skladby Ladislavom Slovákom
ako dirigelttom.]edt~ým z 11ajprecftenejšfch diel jeho pozdného veku je cyklus ptes11 f na básne jána Kostru pre mezz osoprán a orchester s názvom Vj eseni, dielo 56 (1960). Skladbu
verwval svojej manželke. Vo svojich spomienkach autor spomenul dva mome11ty, ktor~ sa spájajú v tomto diele: určitá citová preclterwsť a súčasne prlbUženie sa k akordickému svetu toho, čo sa vtedy nazýva lo Novou hudbou. Povedal: "A najťažšie to bolo reallzovat'v piesrlovej tvorbe".
Určitá posadnutost' demo11štrovať hodnoty ľudovej hudby
viedla ho k sérii ďalšieh skladieb na ľudo vé motívy. Sú to
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vorit: Domnieval sa, že svojim riešením poskytne inú alternatívu k opernej tvorbe, než akp u nás vtedy vznikala. Spomenu~ že ntlpr. existujú scénické kantáty slávnych majstrov,
ktoré by pripremiére u nás prepadli. "No v'ldfš, ako to dopadlo. Dvaja kritici (mená neuvádzam) ma tak "zrezali", ako
málokedy v mojom živote." Väčšiu rados( mu však urobil
Koncert pre.flautu a orchester op. 61, napfsa11ý na podnet j eho zaťa Miloša ju rkoviča. O tomto diele sa autor rozhovori~
podal o ňomjormovotematický rozbor, charakterizoval inštrumentačné zvláštnosti, problémy komorného obsadenia.
Myslím, že spomenul Rachmaninova, ako sa mu podarilo
vradiť pozauny do komorného zvuku. Majster bol spokojný
aj s naštudovaním diela. "Flautu považujem za ideálny nástroj"- mám zapisané v poznámkach. V priebehu našich rozhovorov stále menej pozornosti venoval drobnejšim, no nie
bezvýz namným skladbám ako sú napr. Slovenské koledy pre
komorný zbor. fažkal sl, prečo sú ešte aj koledy u nás v tom
čase diskriminované. Len letmo sme zaznamenali vznik
Malej sonáty ·pre husle a klavir a Organového zápisníka
Mikuláša Moyzesa (1970). Veľmi si cenil rekonštrukciu otcovho diela Missa solemnis, ktorá v tejto verzii je vlastne 65.
dielom Alexandra Moyzesa. Skladbu napísal k storočnici
Mikuláša Moyzesa (1969) a veľmi sa tešil premiére diela, ktoré odz11elo v Košiciach. Značnú pozornosť venoval aj svojej
skladbe Parttlta na poctu majstra Pavla z Levoče op. 67
(1970). Svoj vý klad začal spomienkou na Levoču z jeho
cltlapčenskýcl1 rokov, i to, ako sa zasadzoval za konzerváciu
tohoto levočského klenotu. Pri vlastnej skladbe spomenul zdmer archaizácie (intrada, chorá~ fúga, sarabanda, archaické Maestoso). Skladba je monotematfcká a nikto sl to vraj nepovšimoL Povedal: ,Je tam aj smútok aj strach. Človek s pribúdajúcim vekom v11fma veci minulé i prítomné ináč než za
mlada".
Musica Istropolitana op. 73 (1974) je akousi skladateľs
kou opravou podľa autora nie práve najvydarenejšej sklad-
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. Snímka I. Grossmann
Pies11e z Detvy pre sóla, miešaný z bor a orclrester (1960),
Štyria hudci - 12 pred11esových skladieb pre štúdium súhry v
sláčikovom kvartete op. 5 7 (I 9 61) . Mala to byť škola súhry v
sláčiko vom kvartete. Autor počas ž lvottt 11eraz vyjadril rozhorčenie, že sl túto i11iciativu 11lk alebo málokto všimoL
V ja11uári 1962 doko11 čil jed11o z ttajhra11ejšfch diel a to
skladbu Sonatina gtocosa. Najltranejšou stt stala vďaka zt~u
jatiu Bohdana Warchala a SKO pre toto dielo. Autor sa mi
zmie11i~ že skladba sa vymyká pravidlám sonátového cyklu,
pretož e všetky tri časti sú allegrové a to, čo by mala reprezelltovať pomalá časť, to je v úvode skladby. Pokračovaním piesňovej tvorby bol ďalší cyklus Ra11ná rosa, na básne Vojtecha
Millállka, dielo 59 (I 963). To, čo bolo v cykle Vj eseni z aclele·
né 11a medziľudské vz t'ahy získalo tu rozšire11ie aj 11a vzťah
človeka k prfrode. "HitlS je najkrajší inštrume11t"- komelltoval autor tieto plesne.
Prof Moyzes sa pri j edrwm z o stretr111tf z dôveril s tý m, že
sa pokúsil o oper11é dielo na libreto Petra Karvaša s náz vom
Bašta. Námetom sú tri ballfcke povstania v ľubietovej (1526,
1848, 1944). Operu nedokončil. Pri roz hovore povedal:
"Činohru nemož no zltudob11iť. " Prvé dejstvo mu vyšlo na 79
strán partitúry a mal pocit, že tri takéto dejstvá by boli neúmerne dlhé. ja som ten dojem z nôt nema~ tlie také bolo vtedy
skladateľove rozhodnutie.
Po rípravách organových skladieb svojlto otca Mikuláša
Moyzesa prišla na rad už spomenutá situácia z roku 1968,
11a ktorú reagoval svojou VJ/l. sy mfóniou. Vz nikala od augusta 1968 do 12. januára 1969. Vtedy ešte boli predpoklady,
aby partitúra ihneď vyšla tlačort, ja som rívod11ý text, 11/ečo
akoformovú analýzu 11apfsal od večera do rána. Ale k premiére diela už nedošlo. U prof Moyzesa v dobách normaltzácie
nastal tiež určitý útlm a tak sa verroval menšfm skladbám.
Neviem, či v Matici slovenskej vedia o tom, že z r. 19 69 pocltádz ajrí Matičné fanfá ry, 11eviem, čl sa hrajú. Nasledovalo
zopár úprav pre miešané zbory, potom Malá so11áta pre husle a klav(r op. 63, p omerne často hrávan á bezprostredne po
jej vzniku. O opere Svätopluk, v ktorej nadviazal na staršiu
hudbu k obdobnej roz hlasovej lrre, nechcel majster veTa ho-

by "Tri škice o Bratislave". V prepracovan( skladba z(skala
na koncerta11tnosti, premiéru mala na Pražskej jari. V tejto
verzii bol autor spokojný s jej rtešenfm a patrila k najhranejšfm skladbám Alexandra Moyzesa. Bez autorovej informácie
by sme sa už nedozvedeli, že skladba má v sebe určité inšpirácie z diel Rossiniho, Mendeissohna.Bartholdyho a Carl Maria
Webera. Súvislosti s merwva11ý 111i autornli a skladbou Musica
Istropol~U.na sú v taJa abstrahovanej rovine, lade už nemožno
hovoriť o priamych štýlových súvislostiach, skôr o osobnej
reflexii na tieto skladby, resp. autorov. IX symfónia (1970)
je skladateľskou odpoveďou na jeho skúsenosti s vtedajšou
vládnou mocou. Ako je známe, prof Moyzes bol odvolaný z
funkcie rektora VŠMU, predsedu Zväzu slovenských skladateľov a i. Ešte v čase vzniku tohoto diela autor žil pod určitým
politickým tlakom. Vtedy jeden z funkcionárov strany a vlády
vyhlásil: " Dajte od Moyz esa ruky preč!" Citát od prof
Moyzesa: " Veď som im aj povedal to svoje, ako môžu s ntekym
nakladať tak svojvoľne a nespravodlivo, že som s čfmsi nesúhlasiL "
Prof Moyz es sa rád vracal k dielu svojho otca. O tejto okolnosti už aj teraz som sa niekoľkokrát zmieniL Nedalo mu, že
Malá vrchovská symfónia M. Moyzesa potrebuje určité zdokonalenie. V r. 1972 upravil toto dielo podľa vlastných pret/..
stáv, vrave~ že jeho postupy diktovala logika tematického
materiálu a jeho smerovania. V diskusii na túto tému som zastával stanovisko, že by to už v tejto verzii mal jasne deklarovať ako svoje skladateľské dielo inšpirované motfvmt otca.
Ešte raz sa vrátil svojim dielom k dedikácii manželke. Bola
to skladba Hudba ž ene op. 74 (1975) komponovaná v životnej pol1ode na chalupe v ldiart. Sonatfnu pre flautu a gitaru
op. 75 (I 9 76) napfsal na podnet svojho zaťa a p . Zsapku, ktorí v tom čase vystupovali ako duo na koncertoch a obdobnej
literatúry bolo a je málo. O skladbe sa autor rozhovoril dos(
obšírne (forma, vý ber tém, moz artovský prindp kontrastnosti, tonálny rozvrh). Potom S'fle sa v našich rozhovoroch
obšfrnejšle dotkli 10., 11. a 12., symfónie. Desiatu symfóniu
venoval dirigentovi Ladislavovi Slovákovi, ale pri tom my slel
na detí, na hudbu, ktorá by vypovedala niečo o detskej duši.
Súčasne ho však zaujali aj barokové kompozičné postupy,
ktoré sú schopné transferu do iného štýlového kontextu. V
Il. symfónii reagoval na rímrtta v rodi11e, ktoré tu nechcem
vy menovávat: O 12. sy mfónii sme už hovorili veľmi málo,
skladateľ sa obáva~ či sa tie tri posledné symfónie dajako na.
vzájom prelfnajú, dokonca aj ich vz nik prebieha~ ako vravel
" 11a preskáčku ". Ešte padla zmienka o 111. sláčikovom kvartete op. 83 (l 981), ktorému pripisoval zvláštny význam a ktoré
skutočne patrí k jeho najpôsobivejšim dielam. Naše rozhovory boli načas prerušené, pretož e vr. 1981 chystala Slovenská
filmová t·v orba dokumentárny film o prof Moyzesovi. Tam
som pomáhal režisérke odbornou radou. Pri nakrúcaní filmu som sl všimol na prof Moyzesovi určité symptómy, ktoré
zistí le11 ten, kto ho dlhši čas poz naL Dá sa povedať, že šlo o
pomalú, ale nepretržitú stratu kondicie, rýchle sa vyčerpá
val. Po niekoľkomesačnej prestávke - neviem, či v tom neboli
prázdniny - sme sa opiit' stretli. Pán profesor už nechcel hovoriť o svojej tvorbe. Poveda~ že má zdravotné ťažkosti, asi
nález na pľúcach. Citát: " Nedá sa nič robiť, vek je tu. Pôjdem
ležať do nemocnice." Tam končfm moje zápisky a tu konč{m
svoje spomienky.
Nakoniec však pred.m sa mi žiada niekoľko aspoň struč
ných poznámok: bol to autor nesmierne pracovitý, za ktorým
ostalo veľké dielo. Aj keď vedel už o svojej fatálnej chorobe,
choval sa ako skutočný chlap. Nie j e predstaviteľné, že by sa
dielo tohoto skladateľa malo umrtviť len ako archívny materiáL Pán profesor bol osobnosť s veľkým O. Vedel byť láskavý
a dobrý, ale aj prísny a nekompromisný. Bol to otec, ale otec
so zdvihnutým prstom. Tento zdvihnutý prst d tim dodnes.
Neplat{ len mne. je to odkaz pre nasledujúce generácie.
Ďakujem, p án profesor, z a spolustrávené hodiny, za ochotu, z a karhavé i láskavé slová. Vaše dielo nem(jže upadnúť do
z abudnutia aj keď tu kvitne vzájomná nevšfmavosť a nevra.
ž ivost' ako burina na neopatrenej lúke.
Financované fondom Pro Slovakia
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ALBÍNYRTEĽ: KONZERYATÓRlllM BOLO MOJÍM ŽIVOTOM
Bratislava sl pomaly zaceľovala rany z voj·
nových pohrôm, keď som l. septembra 1945
na pozvanie riaditeľa Frica Kafendu prišiel
učiť husľovú hru na konzervatórium. V meste
sa rozvíjal čoraz· rušnejší a radostnejší život.
Evakuované rodiny sa vracali do svojich do·
mov, úrady začínali svoju činnosť. Opera
Národného divadla, kde som bol vtedy koncertným majstrom, sa u ž rozohrala naplno.
Cítil som sa však mladý, možno až primladý
na zodpovednú úlohu v takej závažnej a vý·
znamnej inštitúcii akou je konzervatórium.
Pedagogika má svoje vlastné zákonitosti a
umelecká pedagogika ešte osobitejšie, mož·
no aj riskantnejšie. Okrem hlbokého záujmu
a vedomostí sú potrebné aj dlhšie skúsenosti.
Tie som už do istej miery získal, najmä pri súkromných kondíciách, ktoré som bol nútený
dávať, aby som finančne vystačil na štúdiách.
Aj orchestrálna, komorná či sólistická prax
získaná v Prahe, Viedni i v Bratislave mohla
byť účinným vkladom do tejto činnosti. No
karié ra výkonného umelca v tomto veku bola
pre mňa predsa len lákavejšia, tým skôr, že sa
predo mnou sľubne otvárala. Žiaľ, zo zdravotných príčin som ju musel čoraz viac ob·

Bývali na Vlč kovej ulici v peknej vile, ale na
dosť strmom kopci. Sám som býval v mládeneckom podnájme o ulicu vyššie. Teda často
sme mávali spoločnú cestu.
Výsledky bratislavského konzervató ria už
za prvej republiky boli známe, oceňované · a
boli zárukou. Veď umelecká škola, v ktorej
pôsobili také o sobnosti ako manželia Kafendovci, G. Náhlovský, N. Kubát, A. Ledvina,
J. Egem, D. Žuravlevová, E. Suchoň, A.
Moyzes, ]. Strelec,]. Cikker, J. Jamnický, K.
Hudec a ďalší sa mohla porovnávať s hocikto·
rou podobnou inštitúciou vo svete. Škoda, že
v tých rokoch č asté neporozumenie a nezáu·
jem úradov i rozhárané spoloče nské pomery
brzdili rozvoj a hatili neraz vytrvalé pedagogické úsilie profesorov.
Postupne žiakov rapídne pribúdalo.
Prichádzali zo všetkých kútov Slovenska i
Moravy. Vtedy nebola určená veková hranica
na prijatie. Popri najmladších študentoch
študovali, dopli'lali, alebo dokončovali si voj·
nou prerušené odborné vzdelanie mnoh í
starší, čas to u ž v praktickom živote zaangažovaní hudobníci. Narástli nové požiadavky a
vzníkali nové problémy · p re žiakov i školu.

môžeme domyslieť. Bola to voda na mlyn práve tým najhorším žiakom. Na programoch
koncertov nesmeli byť uvádzaní uč ite lia žia·
ka, naopak, ich meno malo zostať utaje né,
aby sa vraj nepodporoval kult osobnosti.
Našťastie netrvalo to dlho, ako všetko, čo sa
prieči zdravému rozumu. Je chvályhodné, že
všetky tieto a pod obné nezmyselnosti nenarušili cieľavedomú prácu pedagógov.
Pri vystupovaní inštrumentalistov i spevákov je klavír takmer neodmyslitel'ný. Úzka
spolu práca s umelcami klavírnej h ry je preto
veľmi potrebná a to už v procese štúdia. tu
mi tiež ocho tne podávala po mocnú mku
p rofesorka Anna Kafendová. Nepamätám sa
už na prvé mo menty nášho stretnutia, ale isto
sme sa stretli v ri aditeľni jej manžela, profesora Kafendu, s ktorým spoločne, ako som už
povedal, ruka v ruke po celé desaťročia viedli
našu školu. Kým riaditel' Kafenda popri výuč·
be a komponovaní bol viac zaujatý admin ist·
ratívnym vede ním, jeho žena celou svojo u
bytosťo u žila so svojimi žiakmi. S náď ešte
viac ich životom, ako svojím vlastným.
Nebola to snaha po osobno m vyniknutí, skôr
materinský cit a úžasná, obdivuhodná náplň

medzovať.

Vyplní, ·alebo aspoň nahradí pedagogická
práca moje umelecké ambície? Aké náde je
môžem vkladať do svojich žiakov a čo oni budú odo mňa čakať? Ako si porozumieme?
Dokážem túto úlohu splniť k spokojnosti svojej i ostatných?
Prvé pochybnosti sa rozplynuli hneď po
príchode na konzervató rium. Riaditeľ
Kafenda bol známy svojou milotou a ľud skos·
ťou · no v umeleckých otázkach býval prísny,
náročný a nekompromisný. Privítal ma sr·
dečne a jeho dôvera ma uspokojila. Aj profe·
sor Suchoň , ktorý bol popri profesúre tajom·
níkom i zástupcom riaditeľa školy mi vďačne
udelil prvé inštrukcie a rady.
Dostal som voľnú ruku k samostatnej práci
a s energiou som sa do nej pustil. Spočiatku
intuitívne, pridržiavajúc sa me tódy svojich
bývalých profesorov. Tento postup, aspoň
pre začiato)c je celkom prirod zený a je v ňom
p.j istá záruka. Históriu husľovej hry na brati·
slavskom konzervatóriu utvárali odchovanci
pražskej školy, profesori Náhlovský a Kubát.
Metódy Ševčíkove, Mai'akove, Voldánove sú v
tejto tradícii neustále prítomné. Pravda, to
neznamená, že sa nemusia dotvárať a zdravo
modernizovať. Ja, ako o dchovanec tej istej
školy som celkom samozrejme nadviazal svoju prácou na túto tradíciu. I keď som si ju postupne doplňoval skúsenosťami z viedenských štúdií i vlastným premýšľaním. Ešte
istý čas trvalo moje oscilovanie medzi diva·
d lom a školou. Definitívne som opustil operu
až v roku 1948, aby som sa vydal na pedago·
gickú cestu, náro čnú a tŕnistú · to som veľmi
skoro a často pocítil · ale vzácnu a nenahradí·
teľnú · to cítim doteraz. Za divadlom mi bolo
úprimne ľúto. Poznal som tam veľa vzácnych
Ľudí, vynikajúcich hudobníkov a našiel i dobrých priateľov· 'nadovšetko však svoju dobrú
ženu!
Pri prvom stretnutí s Fricom Kafendom
musel každý vycítiť, že ide o nevšednú umeleckú i ľudskú osobnos ť. Bol statnej vyššej postavy a hoci v to m čase bolo už na ňo m badať
istú fyzickú únavu, duševne bol vlastne stále
svieži. Na okrúhlej tvári sa pekne vynímali
krátko pristrihnuté fúziky, ktoré sa pri ča·
stom úsmeve vejárovite rozširovali. Naoko žoviálny pán, ale i autoritatívrly. Rád si zažartoval. Jeho časté stretnutia najmä s Mikulášom
Schneiderom-Trnavským museli vždy začať
veselou historkou, ktorú mal jeden, alebo
druhý umelec neustále naporúdzi. Kafendova
dobrosrdeč ná irónia, ktorou oslaďoval, neraz
i okore ňoval svoje súdy či názory neurážala
nikdy. O jeno ľudskej povahe i umeleckej práce veľa napísali a vyslovili jeho priami žiaci,
vrstovníci i spolupracovníci. V čase môjho
p ríchodu na konzervatórium som bo l naj·
mladší č le n pedagogického zbo ru. Trpezlivo
a taktne očakával pán riaditeľ moje výsled ky.
Ved el dobre, akých žiakov som . pod edil". Za
krátky čas som na vere jnom koncerte predstavil svoju prvú žiačku . A nesklamala. Jej úspech posilnil moje snaženie. Riaditeľ Frico
Kafenda býval na generálke vždy prítomný a
láskavo ved el povzbudiť adepta i ped agóga.
Ale i to sa stávalo, že ak ho žiakov výkon ne·
presvedčil, vystúpenie zrušil, alebo o ddialil.
Presadzoval však názor, že práci pedagóga
treba plne dôverovať. Tento dôležitý aspekt
priaznivo vplýval na prácu všetkých. V po·
sledn ých rokoch sa riad iteľov stav postupne
zhoršoval. Kým vládal, odovzdane sledoval
pani profesorku Aničku Kafendovú, svoju
energickú manželku na malých prechádz·
kach. Pobádala ho k rezkejšej chôdzi, podľa
jej allegrového tempa. Stávalo sa, že d lhší
úsek cesty kráčal a aj nieko l'ko kro kov pred
ním. Kto by ich nebol poznal, bol by si myslel,
že sa hnevajú. Ale kdeže. Ak v ich klaviristic·
kých metodických postupoch boli isté rozdiely, v ich man želstve bol dokonalý súlad.

Pedagógovia na konzervatóriu (zľava): J. Skladaný, V. Kofínek, J. Pragant, J.
Vrtel', stojaci L. Hrdina aG. Večerný. Dnes už historická snímka A. šmotláka
Neboli internáty. Hospo d árska situácia ešte
viazla, ba niektorí žiaci priam živorili. Bývali
.načie rno" v rôznych ubytovniach, ťažko zhá·
ňali priváty. Nemali kde cvičiť. Pamätám si,
ako jeden môj žiak predával cez d e ň topánky
v obcho de na Gorké ho ulici a tam cvičieval
ukrado mky v kúte kým neprichádzali kupu·
júci, alebo potom veče r dlho do noci vo voľ·
ných triedach Reduty. V zime zas otec iného
žiaka nosieval v taške spolu s domácim proviantom aj hŕbku ostravského uhlia, aby si
chlapec mo hol zakúriť v záhradnej chatke na
Ko libe. Mal som porozumenie pre ťažkosti
žiakov a ľutoval som ich o to väčšmi, . že mno·
hí boli výrazne talentovaní a navyše húževnatí a vytrvalí. Okre m toho, som sa ani nie tak
dávno boril s podobnými problé mami.
Ani pedagógovia to nemali oveľa ľahšie.
Tých niekoľko neizolovaných tried , pred elených iba tenkými priečkami , kde sa často
miešal do tónov huslí i zvuk iných nástrojov,
č i spevu a kde si ped agógovia priam podávali
kľučky, nemohlo s tač iť. Takéto u če nie dvoj·
násobne vyčerpával o . Bolo treba anga žovať
ďal š i e u č ite ľs ké sily. po od cho de prof. T.
Gašpareka v roku 1948 a prof. G. Paulinyho,
na ktorých ležala ťa rcha starosti o výu ku huslistov vo voínových rokoch, bolo treba posilni ť odbor stálymi, internými pedagógmi.
Prichád zali z radov osvedče n ých bratislavských umelcov, ktorí obetavo zača li odovzdávať svoje skúsenosti mlád eži. Prišiel ].
Kulíček, ]. Pragant, V. Koi'ínek, L. Hrdina,].
Sklad aný, G. Večerný, ]. Albrech t, A. Be rky, A.
Móži, B. Warchal a mnohí ďa lší. Na ich neť1·
navnú prácu , odbornos ť, tr pezlivosť i !'udské
porozumenie vďač ne spo mínajú početní odchovanc i, pôsobiaci na význ ačných umeleckých postojoch u nás i vo svete. Vtedy sa na
ko nzervatóriu ešte nematurovalo. Výsledkom uko nče nia školy bolo absolutórium s celo u umelecko u váho.u a platnosťou tejto oso·
bite j hudo bnej ustanovizne. Žiaľ, veľmi časté
zme ny a· reorganizácie neobišli ani túto ško·
lu. Podch víľou sa menili plány, osnovy, ba i
vrchnostné úrady, pod kto ré sme spadali.
Mnohé nedomyslenosti sa museli n aprávať,
iné
s nahy zas prispôso bovať atď ....
Dochádzalo i k d eformáciám. Napríklad istý
čas sa presadzovalo pravidlo, že žiaci mali
profesorom tykať a na verejných schôd zach
ich kriti zovať. · K čomu to vied lo, ľahko si

Kulíček,

A.

hudby, citu a energie, ktorá ju celkom ovláda·
la a hýbala každým íej nervom. Útla, drobnej·
šia postava, sotva na prvý poh ľad prezrádzala
ten vulkán temp eramentu, ktorý bol v nej a
ktorý často v zápale hudobného vzrušenia
prenikal von všetkými p órmi. Takto sme ju
poznali v rozhovoroch, debatách a vystupe·
niach jej žiakov. O ni sami to iste v ove ľa väč·
šej miere museli p reciťovať pri hodinách kl a·
víra. Nepoznala ú navu a nesmierne sa tešila z
osobitosti každého talentu. Tešil som sa i ja,
ak mi práve ona posielala svojich žiakov na
korepetície. Myslím, že to robila rada. Ja som
sa jej zasa snažil revanžova ť dobrými výsled·
kami svojich zverencov. Uč ievali sme sa v
rovnakom čase. Pamätám sa, ako raz celkom
rozrušená a rozžiarená prudko otvorila dvere
mojej triedy a volala: Albínko , poďte sa ku
mne rýchlo poz rieť. V prvej chvíli som ne tu·
šil o čo id e · no hn eď som pochopil. Za klaví·
rom sedeli dve rozkošné, vrkôčkaté dievčat·
ká · navlas si podobné. Nôžky sa im kolembali
štvrť metra od zeme, ale hrali štvorručne
ostošesť. S istotou, te mperamento m a hravo
muzikálne a návštevt• si vôbec nevšímali. Boli
to sestry Čápové, d nes o be známe klaviristky.
I k spevu som mal veľ mi blízky vzťah. Od jakživa. Samozrejme, prostredníctom huslí.
Veď hra na tomto "spevnom" nástroji stojí vari najbližšie k prirodzené mu, spon tánnemu
ľudskému hlasu. Huslista môže ve ľa získať od
dob rých spevákov, ak ich sleduje pozorne.
Všíma si tvorenie tónov, dýchan ie, gradácie,
r nasadzovanie, frázovanie, alebo agogiku a
potom sa snaží toto prenáša ť i do svojej h ry.
Vlastne, huslista by mal byť tak trochu i spevákom. Myslím vn útorne. To čo sa chystá
h rať, mal by si najskô r v sebe, vo svojo.m vnú·
tri .zasp i evať", aby tak dal myšlienke spevný
impulz. Poto m i jeho preíav bude prirodzený
a pútavý. Triedu prof. D. Žuravlevoveí i ďal
ších pedagógov spevt1 navštevovali výborní
· mladí poslucháči. Veľmi skoro pren'iesli svoje u menie i do Národného divadla, kde .založili" mladú úspešnú generáciu. Profesorka
Žuravlevová patrila k tým umeleckým i osob·
nostným pilie rom školy, na k torých sa po ro·
ky bohato budovala a rozvíjala trad ícia slo·
venskej speváckej školy. Jej ďal ší pokračova
telia udržujú dobré meno konzervatória d odnes.
"
Utvore nie VŠMU v roku 1948/49, od chod

riaditeľa

Kafendu a niektorých pedagó gov
nijako neoslabilo intenzívnu činno sť konzer·
vatória, ani nezmenšilo jeho význam a p opu·
la ritu. Väčšina osvedčených pedagógov pred·
sa len ostala na ko nzervatóriu a ďalej plnila
svoje umelecko-výchovné poslanie. Narastal
však akýsi skrytý, nepochopiteľný ko nku·
renč ný boj. V mnohých vyučovacích predmetoch sa ukázal zbytočný dualizmus, osno·
vy sa prekrývali · čiže náväzn osť škô l nebola
d o riešená. Tieto nedostatky zapríčiňovali aj
reo rga nizačné zmeny. Dobrý návrh profesora Kafendu, u ž tamojšieho rektora, vzájomne
pozývať pedagógov oboch škôl na záverečné
skúš.ky, nenašiel priaznivú odozvu. Po našej
prvej návšteve na VŠMU sa ďalšie stretnutia
už nezopakovali. Zlyhávali aj iné pokusy o
nadväzovanie spolupráce. Konzervatórium
malo už 30-ročnú tradíciu, . ustálený uče bný
postup a tým aj opodstatnenie. Nová inštitú·
cia, na ktore j som vr. 1965·1981 vyučoval , sa
musela o toto všetko ešte len usilovať. Prví
žiaci na VŠMU sa grupovali z niektorých na·
šich absolventov, alebo i žiakov nižších roč·
n íkov, čo mali maturitu. Tá sa tam totiž vyža·
dovala. Takto sa d o istej miery predčasne od·
če rpali výrazneíšie talenty z konzervató ria.
Rých lo sa však pri stálo m prílive p oslu c háčov
hladina vyrovnala a riaditelia zvyčajne držali
opraty náročného umeleckého vedenia pev:·
ne v rukách.
Pri stále narastajúcom množstve odbor·
ných a administratívnych úloh bo lo treba i na
konzervatóriu utvo riť samostatné hudobné
o dbory, ktoré mali byť akousi predlženou ru·
kou riaditeCstva. Tam sa potom riešili a koordinovali snahy vedenia i názory jednotlivých
pedagógov, ktorých pribúdalo z roka na rok.
Revidovali sa osnovy, u tvárali plány, pe rtrak·
tovali otázky žiakov a mno ho iných vecí.
Škola sa musela tiež vymaniť z tiesnivých bra·
tislavských pome rov, dať o sebe vedieť a
presvied čať vysokou odbo rnosťou . Priviesť
výuč bu v sláčikových triedach na úroveň vy·
spelých hudobných u č ilíšť a zároveň vyhov ieť potrebám enormne rastúcej slovenskej
hudobnej kultúry. V istom zmysle sa diali
bút)ivé premeny. Nezriedka d ochádzalo k
ostreí výmene názorov, k naliehavému p re·
sviedčaniu a prekonávaniu naoko nezd olate·
ľných prekážok. Tu mohla pomôcť jedine
dobrá klíma vzájomnej dôvery, úcty a rešpektovania práce všetkých. často vyrovnávať povahové rozdiely, ktoré práve u umelcov bý·
vajú zvláš ť vyhranené, stmeľovať názory a tak
dosp ieť k úspešnému pracovnépm postupu.
Pritom práca v rozvíjaní talentov a vplývanie
na ich charakter a morálku musela zostať pr·
voradým a najd ôležitejším programom. To sa
vo veľkej miere darilo.
O husi'ovej hre, od jej začiatkov až po dnes
sa popísalo veľa teoretických traktátov a píšu
sa ďa lej . Hľadaj ú sa cesty k najrýchlejšiemu a
najbezpečnejšiemu
ovlád aniu
nástroja.
Vyd ávajú sa mnohé školy a metodiky. Každá
o bsahuje kus pravdy, i keď sa neraz vo všeli·
čo m rozchádzajú. Vcelku sa však snažia mla·
dým pedagógom i žiako m ul'ahčiť prácu.
Vysvetľuj ú , ako si treba zdokonaľovať techni·
ku, pracovať na tóne, na výraze, pes tovať mu·
zikalitu, pamäť atď.. . Píšu, vysvetľujú a
zdôvodňujú tak svoíe poznatky uznávaní in·
terpreti, pedagogické osobnosti, často v úz·
kej spolupráci s fyziológmi, psycho lógmi i le·
kármi. Aj interpretačné zásady sa ustavične
menia, vyvíjajú, ako i naše rozličné postoje k
hudobnému dielu. Ale metóda, ktorá. by zba·
vila adeptov dlheí. trpezlivej, niekedy až
úmornej práce sa doposiaľ nenašla. Naj·
cennejšia je p red sa len vlastná skúse nosť, p odopretá vysokou odbo rnosťou a overená d l·
ho ročnou p raxou. Len ju treba stále oživovať,
obmieňať a prispôsobovať, aby nesklzla do
rutiny a šablóny toho najhoršieho zla v umen í. Najdô ležitejší fak tor pri úspešnej výučbe
je momen t tvorenia a inšpirácie tak u peda·
góga ako i jeho žiaka, ktorý sa vynára až pri
práci na hodine. Je závislý od priprayenosti
žiaka. Býva často menlivý a n evyspyta teľný.
Nedá sa nijako napl ánovať ani presne opísať.
Tu treba okrem odborného majstrovstva veľkú dávku psychiky, skúmania, p oznania, tr·
pezlivosti a lásky.
Dlho by sa dalo ešte s pom í nať na povojnovú cesn1 bratislavského ko n zervatória a jeho
sl áči kové ho odboru. Na úskalia, prehmaty,
krivdy i zadosťu č i n e nia, radosti i úspechy čo
prichádzali vžd y v nových a nových obrne·
nách, tak ako sám život. Som rád , že som i ja
moho l kráčať po tejto ceste s iskrou hrdosti ·
a to tak s celo u plejádou svojich žiakov ako i
vzácnych a milých kolegov. Ak mi prichád·
zaj(J niekto ré spomienky p ríliš sub jektívne,
je to z toho d Ôvodu, že som mal svoju p rácu
až príliš rád. Viem tiež dobre, že sa v každom
oddelen í, zas v jeho špecifi ckých podmien·
kach pracovalo rovnako úspešne a obetavo.
Veď v širokej rodine hudby je všetko tak ne·
rozluč ne p ospájáné a nap ája sa i žije z jediné·
ho žriedla, zo žriedla lásky k umen iu.
Financované fondom Pro Slovakia
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Si11stie, zdr11vie,
pokoj sviitý...

(Dokončenie zo str.

l)
Na Slovensku náin dodnes absencia literatú·
ry tohto druhu spôsobuje nemalé problémy
pri štúdiu piesňových žánrov a ich genealógie, spevnosti v celej jej šírke, klasifikácie rep e rtoáru a pod. Tak nemáme dodnes spracované a vydané napr. jarmočné a púťové tl ače ,
na ktorých dôležitosť upozorňoval už ).
Kresánek v základnej u čeb nici slovenskej etnomuzikológie z roku 1951 (Slovenská ľu
dová piesei\ zo stanoviska hudobného). A to
predovšetkým z tOho prostého dôvodu, že v
nich prevlád'a1ä náboženská 'ternatiká: ZKi:~·
veň sa pri výskumoch v istom zmysle uprednqstňovali žánre či piesne, na ktorých sa da-Ja demon š trovať a potvrdzovať "originalita"
slovenského folklóru. Akosi sa tu ignoroval
fakt, že slovenský folklór podobne ako folklór iných európsky<;:h národov neexistoval
mimo literárnych impulzov a vplyvov vysokého umenia a naopak. že tieto vzájomné
vplyvy boli rôznej kvality a proveniencie a že
korelácie tu boli často obojstranné, obojstranne prospešné, veľmi úzke a nezriedka
presahovali úzk}' geografický rámec Slovenska. Pri viac alebo menej uvedomelom
hľadaní "pôvodných ľudových" koreňov
sme často zostávali na pol.teste, poplatní viacerým romantizujúaim mýtom. Tieto stavali
"ľudové" prejavy na piedestál nemennosti,
vrcholného umeleckého tvaru, či izolova- ·
nosti, nekriticky preceňujúc ich imanentné
kvality či vývin. Pracovali sme nezriedka s
modelmi kánonov ľudovej tvorby, ktoré determinovali čas to "a priori" naše selektívne
videnie reálneho materiálu.
Na bádateľov, a to tak folkloristov, ako i hudobných či literárnych historikov v dôsledku
toho čaká celá široká oblasť periférnych, hybridných, tzv. " poloľudových " či " pseudoľudo
vých" žánrov. Takýto prístup "nevyberania
hrozienok z kol áča" (v menšej m iere folkloristicky umenovedný a viac kulturologický) poskytuje mnohé možnosti precizovať najmä vývinové a systémové peripetie slovenského
folklóru, nehovoriac už ani o dimenzii komparatívnej, slavistickej či europeistickej.
Viaceré .špecifiká" sa v takejto optike potom
· ukážu iba ako časový či vývinový posun oproti iným oblastiam strednej Európy. Alebo práve naopak - zdôrazní sa svojbytné a vysoko
tvorivé zúročen ie prijatých impulzov či predlôh . Spresní sa a možno i posunie naša predstava o časových reláciách vzniku, formovania, vrcholu či zániku jednotlivých žánrov či
tematických okruhov. Úzke etnické (národné) videnie folklóru možno ustúpi jeho vnímaniu v stredoeurópskych' či európskych areáloch alebo regió noch.
Vďačným predmetom skúmania, pri ktorom je takýto prístup vlastne daný už samou
jeho podstatou, sú kole dy. Vytvárali a vytvárajú i dnes neopakovateľnú zvukovú kulisu a
zvýrazňujú radostnú atmosféru Vianoc ako
najväčších sviatkov v ro ku. Ich bohato rozvinutá sémantika vyjadrovala celé široké
spektrum vnímania a prežívania Vianoc.
Počínajúc archaickým agrárno-prosperitatívnym roľníckym prazákladom, ktorý vyvieral z viery v možnosť magického ovplyvnenia budúcnosti v nadchádzajúcom roľníc
kom roku:

1. "Pochvaten buď,
Panježtš Kristus,

Pana Marija,
budemešpevač,

aj vam vtnšovač,
/:fl.lljprv panu h~Mpoda~
aj va#;n dietk_am. :/

2. Potem te.ž
fNWIJ~·'·
až saJej da~
v stodole, na roll,
v zahratie, na poli,
hrachu, maku, plenke;,

žlta strnice.

3. Ktlžda krava
nech $1,1 vam oleli,
hodne mlika ma,
každa lrlura tri rtay

oo roka kurlata zvadza.

a kura kurča/4,

kobyla hrebjata,

oveaJahňata~svtlfa~

/:Pan Boh t;am to vle!Jio dá},

do'brripotéhna}t:/ "

· ·

(Vysoká.-Suropka, 1959)
Druhú vrstvu tvorili piesne duchovné, reflektujúce kresťanské ponímanie Vianoc ako
oslavy narodenia Božieho dieťaťa :

Traja králi (Horná Súča)
d~ch nejasný. Stoja na rozhraní piesne ľudo
vej, "poloľudovej" a umelej, ale i duchovnej a
svetskej. Na ich formovaní zanechalo záro. veň takú výraznú pečať pôsobenie cirkvi ako
vari na žiadnom inom druhu piesní.
Vzhľadom k viac ako tisícročnej existencii
kresťa nstva na našo m území teda nemožno
hovoriť o priamom súvise konkrétn\'ch kolied s obdobím pohanským, predkresťan
ským. Chýbajú nám k to mu hodnoverné záznamy. Koledy sú javom celoeurópskym.
Vyskytujú sa iba v oblastiach, kam preniklo
kresťanstvo, sú teda zároveň fenoménom
eminentne kresťanským.
Najmä v staršom období svojho vývinu boli koledy javom celonárodným. To znamená,
že n a ich šjren í a pestovaní sa podieľali všet·
ky vrstvy obyvateľstva vidieka i miest. Bola
to cirkev (kňazi a cirkevné rády, najmä františkáni), ako aj dedinskí rechtori, mešťania,
služobníctvo, dedinská a mestská chudoba
či pastieri, remeselnici, baníei. Mnohé z
1týchto rozmanitých vrstiev obyvateľstva zanechali na koledách svoju ·viac alebo menej
zreteľnú stopu. Koledovanie kňazov a žiakov
v mestách, o ktorom píše z územia Ciech na
prelome: 14. a 15. storočia benediktínsky
mních Jan z Holešova, prešlo do rôznych sociálnych a vekových vrstiev a napokon sa sta·
lo doménou vidieckeho prostredia. Tu si
uchovalo svoju životnosť v niektorých folklórne živých oblastiach Slovenska prakticky
až do súčasnosti.
Osobitné čaro a zároveň istú syntézu celého vývinu koledového repertoáru na našom
území reprezentuje najmladšia vrstva kolied
- pastorálne koledy:

J. "Gt4rlja, bud' $/dva

na nebi zdávaná,

pokoj ľtid'otn dobreJ vole
t medzt namt kresťan~
i medzf nami.

Snímky H. Bakaljarová
dovom repertoári v súvise s vývinom cirkevnej hudby ako jedno vývinové štádium datovateľné od 16. stor. tzv. "Hirtenstiicke". V nemeckej literatúre sa tieto piesne označujú
tiež ako "weinachdiche Hirtenlieder". V
Poľsku sú to tzv. "p astoralki", pričom sa tu táto vrstva výraznejšie udomác ňuje v repertoári až v 19. stor. Na slovensku ju zaznamenávame ód 17. stor.Je zaujímavé, že v stredoeurópsko m' priestore reprezentuje táto vrstva
kolied prakticky jednu - spoločnú výrazovú
paradigmu. Toto konštatovanie platí tak pre
melódie, ako i texty pastorálnych kolied.
Podľa našich do terajších poznatkov sa to týka predovšetkým oblasti Nemecka, Rakúska,
Poľska, Ciech, Mo ravy, Maďarska, Slovenska
a Slovinska.
Pas~orálne koledy repreze ntujú na našom
území špec ifický prejav .ľudového baro ka" a
tvoria na Slovensku v o bdobí 17.-20. stor. viac ako polovicu všetkých kolied. Pastorálna
koleda n adviazala na umelú duchovnú pie·
seň, pričom citeľne vytlačila a prekryla najmä staršie koledy a vinše svetského a prosperitatívneho charakteru. V tejto zložke koledového repertoáru vrcholí vývin vianoč•
ných kolied na našom území v úzkom súvise
s okolitými národmi. Vzájomným obohacovaním umelej, .poloľudovej" a ľudovej tvor·
by vzniká na jednej strane motivická (textová i melodická) bohatosť a rozmanitosť foriem, kto ré v sebe často syntetizujú i stadie
vývinové vrstvy kolied. Na druhej strane dochádza k návratom k ľudovej piesni a nástrojovej hudbe, a to najmä k piesni pastierskoovčiarskej a odzemkovej. Postupujúcim vývinom sa koledy obohacujú o nové tematické
a výrazové prvky, a to oboma smermi: od
umelej tvorby k ľudovej a naopak. Slovenské
koledy teda predstavujú zaujímavý interdis.ciplinárny problém, ktorý čaká ešte na ďal
šie štúdium, a to najmä pokiaľ sa týka vzťahu
tzv. vysokého umenia a folklóru.

l •.,Stávajhore, {)uto,
Ofnld{m fa. obudím fa,

2, Prišiel k ruítn veľký Pán,
stúpil dolu z neba,
narodil sa nám Spasíte/;

jali fll ltyjom mplm,

Jm!l>ertem ťa.

všeho sveta Vykupiteľ,
narodil sa nám,
aj niňáj, niňaj,
takto mu sptvaj. ~
(Beňu~,

1960)

A napokon to boli piesne rozpustilo vese·
Jé, prezentujúce karnevalový o braz "sveta
naopak". Tieto zdôrazňovali prostredníctvom všeobjímajúceho láskavého, niekedy i
d rsného humoru význam Vianoc ako sviatku
radosti, veselosti. Spev kolied umocňoval
vzácnosť chvíle, pocit spolupatrično sti prostredníctvom priania dobra a š ťastia v nadchádzajúcom roku.
Podobne ako vianočné zvyky, aj korene
jednotlivých vrstiev slovenských kolied sia·
hajú do rôznych historických období kultúrneho vývinu na našom území. Svoju stopu na
nich zanechali viaceré historické, genetické,
etnické či celoeurópske vplyvy a prúdenia.
Koledy sa u nás spievali v obdo bí od
Štedrého večera do Troch kráľov (6. 1.).
Známe zápisy kolied z územia Slovenska pochádzajú z obdobia 17.-20. storočia. Ich
pôvod a čas vzniku je však v mno hých prípa-

2. VJ!n4zke 14m na tu huru,
tam je Mtlmkll,
tarnJe calt ob$twllfmt

·a vola na nas.
le ho trlfcl $/JOflobfill,

štek(! mt nimpotarlulli,
valalky nétn41 '
a kyjpolamil~ '
mal, ~ alepolamill.

Významná nemecká folkloristka I. WeberKellermannová vyčleňuje v nemeckom kole-
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JAZZ

Z.C.4/94
!sLOVENSKÁjÄZZQVÁ SPOLOČNOSfl
·Pripravuje sa renovácia JAZZOVÝCH PROFILOV, ktoré vyšli pred
dvoma rokmi. Trojica zápalistých členov Slovenskej jazzovej spoloč·
nosti · Yveua Lábska-Kajanovä, Patrick Spanko, Marián jaslovský • sa
podpísala pod 30 kvalitných príspevkov. Spočívali v zmapovaní slovenskej jazzovej scény (od roku 1986) ·jazzové orchestre, combä, sólisti. Tentokrát budú publikované v anglickom jazyku a obohatené o
aktuálne informácie ( rozpätie rokov 1986-1995). Autorský team ostal
nepozmene ný. Realizáciu tohto projektu sponzoruje TYPOCON, fi.
nančne prispel aj HUDOBNÝ FOND.
·Pod záštitou SJS sa aj tohto roku uskutočni súťaž amatérov v Žiline.
Milým prekvapením bolo množstvo prihlásenýcij formácií, z ktorých
porota vybrala týchto desať: Pidťanský DlXIELAND BAND, skupinu
CHORÁ VRANA (S-členná žlllnská formácia· j án Demenčík ·saxofón,
Juraj Chupáč · gitara, Tomá! Ďurček · kontrabas, Michal Vaňouček ·
klavír, Peter Solárik · biele nástroje), ZVA-12-28 BAND (Zvolen),
ACOUSTIC SESSION, HMS TRIO, lučenský TRADITIONAL BAND,
PLENTY O' NUTTIN', POTOPA VERVA (Cadca · Rastislav Mozollk ·gi·
tary, Viliam David · biele, julo Fujak· kontrabas, Peter Stckláč ·spev),
SPRING (Galanta· Richard Daubncr ·akustická gitara, Richard Sárkôzl
·gitara, Stefan Grcll- basgitara, Kristián Buják · saxofón, ján Lan ·bicie
nástroje), SEVEN DAYS (Zvolen · Sveto Hamaliar · gitara, Vlado
Hanzllgcr • kontrabas, Zuzana Škodová · klavír, Peter Sufliarsky · bicie
nástroje). jazzmanl sl Zfllerajú sily l. a 2. decembra 1994.

JAZZO~ FESTIVALY
O kvalitách a úspechoch BRATISLAVSKÝCH JAZZOVÝCH DNI sa
milovníci a fanúškovia jazzu mohli presvedč iť na vlastné oči a . uši". O
tom, že neutíchaj(tci . tep• jazzového umenia výrazne počuť aj v men!lch mest:ich, nás presviedčajú organizátori festivalov v Žiline,
Prešove, Bardejove, Trenčíne.
·V Prešove sa uskutočnil v dňoch IO. 11.-11. 11. '94 festival JAZZ
PRESOV '94 s medzinárodnou účasťou. Organizovala ho SLOVENSKÁ
jAZZOVÁ SPOLOCNOSŤ ajazzový klub na 49. rovnobežke z Prešova s
finančným príspevkom štátneho fondu kultúry PRO SLOVAKIA.
Vystúpili: INTERNATIONAl: JAZZ QUINTET· Martin Marlnčák · kontrabas (SR), Stano Cvanciger · bicie nástroje (SR), Peter Adamkovič .
klavír (SR),Jurek Skalskl· trúbka (PL), Tomasz Gregorski (PL), ADRIE·
NA BARTOŠOVÁ + SCAT,JAZZ QUINTET DUŠANA HúSCAVU a KA·
ROL ONDREICKA, THS BAND, ACOUS11C SESSION, JOZEF . DODO"
ŠOŠOKA and his friends· gitarista TONINHO HORTA (Brazília) a huslista RUDI BERGER (USA), skupina FATHER AND FATHER.
·Na JAZZ FEST BARDEJOV vystúpili s výnimkou skupiny FATHER
AND FATHER všetci jazzmani, ktorí sa zúčastnili prešovského poduja·
tia. Konal sa v dňoch l l. l 1.-12. ll. '94 a organizovali ho SBA
Entertainment, s. r. o., Bardejov v spolupráci so SJS a príspevkom
Primátora mesta.
·SLOVENSKÝJAZZOVÝ FESTIVAL ŽILINA plk svoju tradlciu od roku 1986. Aj tohto je . dvojdňovka" pozoruhodne zaplnená: BRATISLA·
VA HOT SERENADERS, D~ŽO (,J.RSINY PROVISORIUM, Z~YGNIEW
NAMYSLOVSKI QUARTET (Pl), E.S.P. (H), SLOVA}( ýOUNG SWIN~
GENERATION, SVENGALI, CORNELIA GIESE BON VOYAGE (A), ER·
ROL DIXON (USA), INTER FACE ( PL+SR). Peter Lipa, ktorý ako konferenciér zatiaľ nechýbal ani na jednom ročníku festivalu, bude v čase

konania koncertov mimo republiky. Túto úlohu prevezme Jaroslav
Slávik (uvádzal BJD '94).
·V petržalskom dome kultúry sa festival PET JAZZ stretol s priaznivou odozvou (5. ll. '94). Objavili sa na ňom pozomhodné momenty
slovenskej jazzovej scény: THS BANO, Peter Lipa a T+R Band, INTER·
NATIONALJAZZ QUINTET... Publikum najvýraznejšie reagovalo na gi·
tarlstu Andreja Šebana (repertoár tvorili skladby od Ornetta
Colemana, Herbie Hancocka,Johna Coltrana, Charlie Parkera...), ktorý
.zaplietoľ do improvizácie aj slovenskú hymnu (?). Novinkou bola jeho kompozlcia Pocta poštovému panáčkovi s veselým podtónom hraničiacim s iróniou. Na tomto koncerte vystupoval s Marcelom
Buntajom (bicie nástroje) a Antonom jarom (basgitara). Zaujala aj skupina ACOUSTIC SESSION. jej zakladateľom je Stano Počaji (gitarista a
leader formácie BOS/S/A NOHA). Duo · gitara a spev (Silviajosifoská) ·
účinkovalo s hosťami: juraj Kalász (kontrabas), Erich . Boboš"
Procházka (ústna harmonika).

IJAZZMANI DOMA A v ZAHRANI~f

l

· V banskobystrickej vinárni BAŠTA sa uskutočnil ďalši z pravidelných mesačných koncertov JAZZ šTúDIO BANSKÁ BYSTRICA v obsadení: Vlado Vizár · trombón, Pavol Bodnár· klavír, Štefan Cernan · saxofón, Robo Ragan · kontrabas, Andrzej j oachymek • bicie nástroje
(PL) a ako hos ť Dagmar Libjaková ·spev.
·Peter Lipa a T+R Band absolvovali koncerty v jazzových kluboch v
Nemecku (Dissen, Harzburg). V decembri vystúpia v klube CASABAR
(Zurich), v Stuttgarte, Freiburgu a Pfazheime.
·V novembri sa úspešne vpísal ďaiSI rok (už štrnásty) na konto exi·
•stencie skupiny T+R Band (a Peter Lipa), ktorá spríjemň uje pivárom
meditácie nad zlatistou tekutinou v bratislavskej pivárni U Mamuta.
· jozef . Dodo" Šošoka and his friends (Ronnel Bey · USA, spev,
Donald johnston · USA, klavír, Wolfgang Lackerschmled · D, vibrafón,
Rocky Knauer · D, kontrabas) vystúpili na Bratislavských hudobných
slávnostiach. V tejto zostave sa prezentovali aj v Leviciach a Sahách.
· Dňa IO. l l. '94 sa v Štúdiu S u skutočnila premiéra programu
DRUMS AND PERCUSSION'S ACOUSTIC MUSIC, ktorého realizátorom a autorom je jozef . Dodo" ŠOšoka. Na koncerte sa predstavili aj
hostia: legenda brazílskej a svetovej jazzovej scény Toninho Horta (gi·
tara) a viedenský husľový virtuóz žijúci dlhé roky v New Yorku, Rudi
Berger. V rovnakej zostave vystúpili aj v Prešove, Bardejove a
Košiciach.
· O aktivitách jozefa . Doda" Šošoku svedčia aj podujatia na zámku
vo Frýdku Místku (30. 9. '94), vystúpenie s jeho kvartetom v 13udapešti
( 19. l O. '94; podľa jeho slov sa koncert stretol s obrovským úspechom). Ako sólista sa prezentoval na medzinárodnom sochárskom
sympóziu v Rakúsku (29. 10. '94). Ďalej nahrával CD s gitaristom
Igorom jančárom a saxofonistkou Cindy Duffler (8. ll.). Koncom roku si toto trio vypočuje aj belgické publikum.
·V dôsledku odchodu absolventov bratislavského konzervatória sa
Big Band pod vedením Bohumila Trnečku , podl'a názoru dirigenta,
mierne oslabil. Formuje sa teda nové obsadenie, prihlásených je 28
študentov. Trnečka plný entuziazmu, vytvoril atypický program, mapuj(Jci viaceré pblasti h4doboého umenia. Ak bude . konštelácia
hviezď priaznivá, čoskoro si bude me m{ic{ vypočuť y podani nového
orchestra, v úpravách B. Trnečku aj skladby od N. R. Korsakova
(Šehrezáda) a C. Orffa (Carmina Burana).
· Dvaja členovia skupiny BOS/S/A NOHA (M. Gašpar mal zlomenú

ruku, P. Prieložník mal zlomenú nohu) sa postupne zotavujú zo zranení, Ľ. Prlehradnika (trúbka) pravdepodobne nahradí iný dychár.
teader skupiny Stano Počaji prezradil, že pripravuje nový repertoár.
·Juraj Kalász (kontrabas) sa zúčastnil s TRIOM KOMORNÉHO JAZZU Oaromír Hnilička· trúbka, Roman Pokorný· gitara) pferovského
festivalu, ktorý sa konal koncom septe mbra. V tomto obsadení vystúpili aj v Brne · v Technickom múzeu (20. l O. '94) a v MERCEY CLUB-e
(23. lO. '94).
·Koncom septembra a v októbri sa Dušan Húščava zúčastnil tzv. doobedňajšlch gala v rôznych rakúskych kluboch. Repertoár zahŕňal
swingovú a dixielandovú hudbu, takže kvinteto (Dušan Húščava ·sa·
xofón, Gabriela šusteková · spev, jozef Brisuda · kontrabas, jozef
Dôme ·bicie nástroje, Karol Ondreička · gitara) muselo byť roz!lrené.
Pridali sa k nim Frantikk Karnok (trombón) a juraj Lehotský (trúbka).
Rovnaký pokus o takéto podujatia realizoval v Bratislave jozef . Dodo"
Šošoka. Miestom konania sa stal Cervený Rak (6. l l .).
· 6. októbra v rámci módnej prehliadky (bratislavská tržnica) vystúpila skupina Ceskoslovenský kvintet (krídlovka · Ľ. Priehradní.k, R.
Pokorný· gitara, S. Mácha · klavlr,J. Kalász · kontrabas, M. Buntaj · bicie
nástroje). V tejto zostave (t či nkovali aj v Košiciach.
· Po súťaži Repetition International de New Orleans (Francúzsko),
kde Bratislava Hot Serenaders získali prv\1 cenu, pokračujú aktívnou
činnosťou aj doma. Nahrávajú CD, prezentujú sa na koncertoch v
Istropolise (26. l O. a 25. ll . '94). Účinkuje s nimi aj Juraj Bartoš.
· Kvinteto Dušana Hú ščavu sa od 9. ll . '94 pravidelne zúčastňuje
podujatí v Casine Reduty. Aspoň čiastočne teda tieto jazzové stredy
nahradia koncerty v Ciernom Havranovi, ktoré za posledný štv rťrok
záhadne vymizli.
· Spoluprácu medzi slovenskými jazzmanml a orchestrom Gustáva
Broma výrazne reprezentujú večery v Brne. 6. ll. vystúpil s týmto známym telesom juraj Bartoš (trúbka). O mimoriadne priaznivej rozvet·
venosti svedčí aj dirigentská činnosť Vlada Valoviča a spolupôsobenie
hudobníkov: Cyril Zeleňák, juraj Griglák, Juraj Lehotský, František
Karnok, jaromír Hnilička, ,Mojmír Bártek, jaro Henter, Stépán
Markovič ...
· Klavirista a skladateľ · člen žilinskej formácie MAD RE · pripravuje
CD pre Stčpána Markoviča.
· Pri príležitosti 75. vý ročia vzniku Konzervatória v Bratislave bol
znovuuvedený muzikál Matú!a jakabčica· U mrieť pre krásu. Pod tak·
tovkou Bohumila Trnečku na novej Scéne vystúpili: M. Buntaj, Ľ.
Priehrad nik, P. Ručck, M. Ďurdina...
·NASPÄŤ NA STROMY · je názov sólového projektu Petra Lipu, ktorého produkciu mal na starosti Andrej Šeban. Už v decembri si bude·
me môcť kúpiť CD s 13-tlmi piesňami ( 12 z nich je nových). Autorsky
sa na nich podiel'ali Andrej šeban, Peter Lipa a pod jednu skladbu sa
podpísal aj Peter Breiner. Za hudobníkov spomeň me aspoň E.
Frátri ka,]. Grigláka,}. Bartoša, E. Procházku, A. Šebana.
·Nový jazzový klub v hoteli Danube bol pokrstený 17. ll . tohto roku. V n očnom klube MONACO ho otvoril Peter Lipa a skupina jazz
Special (R. Pokorný ·gitara, P. Preložník · klavír, M, Buntaj · bicie nástroje, juraj Kalász · kontrabas).
VŠETKY PRISPEVKY SÚ VITANÉ!!I
Pripravila Zuzana Vachová
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VLADIMÍR VIZÁR ·3S ROKOV SJAZZOM

• Listovala som v slovníku Encyklopedie
jazzu moderní populárni hudby, ktorý vyiiel
eite v starom autorskom tíme · Matzner,
Poledňák, Wasserberger, ale vde meno som
tam nenaila. Ako je to moiné?
·Nuž, neviem ...(?)
• Ktoré momenty vo vaiej kariére boli rozhodujúce pre to, ie ste sa vôbec rozhodli pre
Jazz?
• Pochádzam z Banskej Bystrice a tam sme na fudovej škole mali žiacku kapelu, kde som hral na
kontrabase. Potom sa zrazu ukázalo, že by bolo
dobré mať v kapele trombón. Voľba padla na mňa,
hoc i som nevedel nič o tomto nástroji. Mal som vte·
dy 13 rokov. Na§ťastie, v Bystrici bol v tom čase ve ľ
mi dobrý súbor vojenskej dychovej hudby, v ktorom som sa dostal do rúk pána Michala Galovca.
Učil potom aj v Bratislave na konzervatóriu a veľa
ľudi ho pozná ako dobrého pedagóga. V tých ča
soch bol nádejným, veľmi dobrým trombonistom a
·na mňa zapôsobil spOsob, akým mi predstavil tento
nástroj. Chodil som k nemu skoro tri roky a hoci
nie som akademicky vzdelaný, nemám konzervatórium, absolvoval som kvalitnú súkromnú !kolu.
Vďaka prístupu p ána Galovca som si trombón natoľko obľúbil, že som sa s nim už nikdy ncrozlúčil.
V Bystrici bola dobrá jazzová atmosféra. Chodili
sme k ľuďom, čo mali gramofóny, alebo magnetofóny a počúvali sme jazzovú hudbu. To boli momenty, ktoré rozhodli, že tento žáner u mňa zvíťa
zil. Trvalo to do roku 1961, potom som odišiel do
Bratislavy študovať architektúru. Počas štúdia práve vznikal Revival Jazz Band, takže som bol pri jeho
zrode. Hral som tiež v Traditional Clube, pretože
tieto súbory bežali súbežne. Na .vysokej" zhodou
Okolnosti bol .Traditional" aj .Revivaľ a tak som
mohol pokračovať v hre na trombóne, nemusel
som sa trápiť, že nemám s kým hrať a čo budem robiť. Po roku, ako som prišiel do Bratislavy, ma to už
akousi vlastnou silou ťahalo po chodníčkoch tra·
dičného jazzu. Cltenim som zostal verný skôr swingu, hoci tradičnému jazzu to vôbec neodporuje ·
práve naopak. Keď sa Revival vr. 1965 rozchádzal,

pretože hudobnlci Išli na vójnu, prešiel som do
Traditional Clubu. Bolo to v roku 1965. Tam som
bol až do rozpadu Traditional Clubu do roku 196970, pretože potom emigrovala polovica súboru.
Revival Jazz Band sa znova dal dokopy v roku 1971.
• Aké sú vaic hudobné vzory?
· V mojich začiatkoch všetky platne od Dizzie
Gillespieho, Louisa Armstronga, Elli Fitzgcrald.
Poč(JVali sme Ich a snažili sa od nich učiť.
Napodobňovali sme ich. Z trombonistov to boli napríklad jack Teagarden, Chris Barber, ale aj }. }.
j ohnson, Kal Wlndlng, Slide Hampton · hoci obdl·
vu jem a rád počúvam všetkých výborných trombonistov a Iných hudobníkov.
• Zaujímavé je, že na jednej strane spomína·
te Ellu Fitzgerald, Louisa Armstronga, ktorí sa
prepracovali od tradičného jazzu až ku swin·
gu a potom Gillespieho, ktorý je generačne a
aj §týlovo s nimi d o istej miery kontroverzný
ako zástupca moderného jazzu-bebopu.
· Žánrovo sú odllšni, ale nie kontroverzn í, veď
napr. bebop oadväzoval na swing a aj Dizzie
Gillespie začínal ako výborný swingový trubkár, či·
že v prípadoch Elli Fitzgerald, Louisa Armstronga a
Dizzie Gillespieho sú základy vlastne totožné. je to
blues a swing, z ktorého sa všetko ďalej rozvetvuje.
• Jeden moment je zaujímavý aj v T+R
Bande, a to, ie do tradičného Jazzu prinábjú
mnoho prvkov z moderného jazzu. Je to najm ä v sólach, pretože ak by hudobníci hrali sta·
rým §týlom, tak pre človeka zvyknutého na
moderný Jazz a mnohé extravagancie vo free
jazze a moderných smeroch, by mohla byť táto hudba .otravná". A týmto spôsobom sa
vlastne tradičný jazz ako žáner ďalej rozvíja.
· Áno, to je správ.na poznámka. Napríklad Chris
Barber, reprezentant anglickej vzorovej dixielandovej revlvalistlckej školy má medzi sebou hráčov,
ktor! hrajú rozlič nými štýlmi. Som presvedčený, že
sólisti sa nemusia nejako kfčovito snažiť hrať rovnako, čo napokon absolútne ani nikdy nedokážu a
vtedy by sa aj pretvarovall. Ale konečný súzvuk musí byť charakteristický pre kapelu.

• Ktorú vaiu nahrávku, alebo LP si obzvl~ť ceníté?
· Celkove Ich nepokladám za môj výrazný profil,
lebo nahrávky sú, bohužiaľ, robené väčšinou dosť
sterilne, umelo, bez potrebnej atmosféry, s dOrazom na technickú stránku nahrávania. Pokiaľ ide o
koncerty, tak tam je to oveľa zaujimavejšie. Každý
koncert je úplne iný. Stačí , aby ten istý repertoár
bol na Inom pódiu a pred iným obecenstvom a koncert vyznie úplne ináč. Bolo ich toľko, že sl ani nepamätám na neja.ký vyslovene .!peciálny". Tie, na
ktoré nezabudnem, sú skôr koncerty iných velikánov. Napriklad vr. 1966 sme boli s Traditionálom v
Belgicku, hrali sme na festivale a tam sme sa na jed·
nom pódiu striedali s Benny Goodmanom. Vtedy
som to, samozrejme, tak ~evnímal, nemal som tof·
ko rokov, aby som si to tak uvedomil, ale teraz, keď
si pomysllm, že som sl podával ruku s Benny
Goodmanom ... Stan Getz tam bol tiež so svbjím orchestrom, Anita O'day, tiež na tom istom pódiu...
Hral som na jednom pódiu s Lionelom Hamptonom ... Veľmi pekný zážitok mám s T+R Bandom,
keď sme boli v Sacramente vr. 1992 v Amerike. To
sú tie momenty, keď jazz čl oveka úplne premôže.
Mám aj fotografiu s Chris Barberom, ale nechcem,
aby to vyznelo ako c hválenie sa.
• Ale vy to hovoríte tak jednoducho, ako
keby to bol priateľ, s ktorým ste sa včera stretli?!
·Nuž, asi preto nie som ani v tej Encyklopédii, čo
ste na začiatku spomlnall!
• Keď dnes pozorujete, akým spôsobom sa
vyvíja moderný jazz v 80. rokoch, nemáte dojem, že trombónu sa omnoho viac venovala
pozornosť v období swingu a v tradičnom Jaz·
ze a súčasnosť ako keby pod nátlakom módnych trendov viac priala saxofónu a trúbke?
To vidieť aj v pop music, kde sa saxofón znova stal módnym nástrojom.
· Áno, je to tak a ja to pripisujem obtiažnosti hry
na trombóne. Tým nechcem znevažovať saxofón,
alebo trúbku. Tieto nástroje tým, že sú konštrukčne
pohyblivejšie, sú však aj príťažlivejšie. Možno práve
preto sa trombón pomerne málo používa a aj mcnej mladých ľudí !tuduje hru na trombóne, pretože
sú si vedomi i toho, že tento nástroj nie je až taký
populárny. Keď však počúvate virtuóznych trombonistov napriklad v modernom jazze, kde sú vy·
slovene ťažké technické pasáže, tllk zasa žasnete čo
ho je tento nástroj scho pný. Handicap v technic·
kom smere je vykompenzovaný p rekrásnym tónom, nenapodob niteľným zvukom. Vie byť jemný,
vie byť hrubý, vysoký, nízky. jemnými nuansami,
ktoré sa dajú vyrobiť so snižcom, sa stáva t rombón
nep rekonateľným. Ale teraz už rozprávam, ako môj
učiteľ (smiech). Keď hrá trombón na koncerte či
už v . Motýfovom kvartete•, alebo v hocijakej zosta·

ve, tak tam utekám, lebo sa neviem nabažiť jeho tónu.
• Ako to bolo s va§ou bystrickou skupinou?
· Nedávno bolo spomienkové stretnutie mia·
dých jazzových muzikantov v Banskej Bystrici.
Vznikla tu myšlienka, že by sa mo~ol realizovať pravidelný koncertný cyklus. Keďže Paľo Bodnár je
klavirista z T+R Bandu a je tiež Bystričan ako aj ja,
tak sme si povedali, že skúsime dať niečo dokopy.
Porozprávali sme sa s jazzovým nadšencom, šéfom
vinárne Bašta, ktorý súhlasil s organizovaním-koncertov. Doplnili sme kapelu o ďalšieh bystrických
muzikantov a vzniklo kvarteto moderného swingu
jazz Studio Banská Bystrica. So skupinou h osťovali
Dáša Libiaková, Matúš Jakabčic, juraj Bartoš, Peter
CardareUi z USA, Cyril Zeleňák. V súčasnosti sa stal
stálym členom jazz Studia Banská Bystrica Ivo
Heller.
• Ste výlučne hudobníkom, alebo ste aj niekde zamestnaný?
· Do roku 1980 som bol prakticky stále zamestna·
ný v projekčnom ústave ako architekt a popritom
som aj hrával. Ale nevedel som sa vzdať povolania,
pretože svoju profesiu · projektovanie mám rovnako rád ako hru na trombóne. Bolo tam však toľko
koliznych bodov, ktoré škrípali, že som to musel
ridiť odchodom zo zamesLnania. Hoci hudba v súčasnosti ďaleko prevláda, dodnes sa venujem aj
projcktovaniu.
Prajem vám, aby vám nad§en.ie pre jazz vydržalo, aby ste pri jazze a trombóne zotrvali
d te ďal~ích pár desaťročí!
YVETTA LÁBSKA·KAJANOVÁ
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ÚVODNÍKY

Hanzelová, M.: Cas jubileí
Jurík, M.: A opät - kauza!
Jurík, M.: Casino-Cat~ Reduta'
Jurík, M.: Dobrý deň
Jurík, M.: Identita
Jurík, M.: Inovácia
Jurík, M.: Kyvadlo času
Jurík, M.: Namiesto zdravice ...
Jurík, M.: Oper a session
Jurík, M.: Perpetuum mobile
•
Jurík, M.: Perspektívy hudobn~ho umenia naďalej nejasn~...
1
Jurík, M.: Polčas
Jurík, M.: Povstanie
Jurík, M.: Pre koho...?
Jurík, M.: Realita
Jurík, M.: Sezóna 94/ 95
Jurík, M.: Téma
Jurík, M.: '94
Jurík, M.: Vol'by
Jurík, M.: Vy~~í princíp!
Ktekovičová, E.: štastie, zdravie, pokoj svätý...
Parík, M.: Každý z nás
Podracký, 1.: Dat čosi viac
Podracký, 1.: O eufónii
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12/ 1
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1/ 1
5/ 1
21/1
4/1
20/1
10/1
22/1
9/1
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16/1
19/ 1

11/ 1
18/1
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23-24/1
17/ 1
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23-24/ 1
15/ 1
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~TÚDIE, ÚVAHY, REFERÁTY
Ako sa naplňal čas
Albrecht,].: Eugen Lehner, slávny bratislavský rodák
Berger, 1.: Cesty nakj kultúrnosti
Bokes, V.: Prečo komponujete?
Burias, L.: 50 rokov od smrti Mikuláša Moyzesa
Jurík, M.: Žilinsk~ poobzretle
Marenčinová, D.: Divadlo Jon2a Záborsk~ho v Prdove 50.roč~
Podracký, 1.: ... prečo píkm hudbe...
Unger, P.: Henry Purcell: Dido a Aeneas
Ursínyová, T.: Rudolf Petrák ·
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22/1, 10
7/7
17/ 1
5/1,2
6/ 3
10/1
6/1, 5

9/ 5
7/ 3
13-14/ 4, 5

Javorský, 1.: SF v marci
Javorský, 1.: SF vo februári
Javorský, 1.: Volgogradská filharmónia mimoriadne v Redute
javorský, 1.: Z cyklu Hudba n1rodov
Javorský, 1.: Východná 1994
Jurík, M.: Bol to nápad ...!
Jurík, M.: Stretnutie s osob nosťami
Martináková, Z.: Hudbou do sveta? MELOS-ÉTOS, 2. roč'ník medzinárodn~ho
festivalu súčasnej hudby
Medňanská, 1.: Spomienka na Mikuláb Moyzesa
MJ: Festival detskej piesne
Očen&vá-Štrbová, S.: Znovuzrodenie Trávničkovho kvarteta
Podracký, I.: Namiesto recenzie
Pu~k&vá, M.: Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad
Pu~k&vá, M.: Keď hrajú ~tyria...
Pu~k&vá, M.: Zoznámte sa, prosím
Rusó, V.: Ako vyrozprávať hudbu
Rusó, V.: čaro spevu. Lekcia?
Skfepek, R.: Čriepky z ko~ick~ho koncertn~ho života
Skfepek, R.: Divertimento musicale '94
Skfepek, R.: Ko§ická hudobná jar
Skfepek, R.: XXIV. medzinárodný organový festival•v K~iclach
Skfepek, R.: IV. slávnosti zborov~ho spevu Vojtecha Adamca v Ko~iclach
Skfepek, R.: 2. ročník gitarov~ho festivalu ,
Skfepek, R.: Z ko~ických koncertov
Tarinová, J.: Febru1r v ŠKO Žilina
Unger, P.: Kultivovan~ matin~
Unger, P.: Londýnske divadeln~ inšpirácie
Unger, P.: Matin~ trnavských víťazov
Unger, P.: Spevácke umenie v palácoch
Urbančíková, L.: Klavírna súťaž Ko~ice '94
Ursínyová, T.: 2. akordeónový festival v Bratislave
Ursínyová, T.: Capella Istropolitana mestu
UrsíQyová, T.: Gallovci v Zichyho paláci
Ursínyová, T.: Koncerty v Primaciálnom paláci
Ursínyová, T.: Kultúrne leto. Pondelky v Klariskách
Ursínyová, T.: Pedagóg na prahu jubilea
-uy-: Spektrum z Mirbachu
Važan, P.: Večery novej hudby
-Vč-: Poézia- tónmi i slovom

8/8
17/ 5
8/ 6
5/ 3
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9/ 4
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22/ 12

5!6
10/8
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KONCERTY, PREHLIADKY,
FESTrvALY,SÚŤAžE

-AČ: Prix musical de radlo Brno '94
Altán, š.: Prehliadka komorných telies
(as): Usporiadateľ: Marián Pivka
Benková, M.: Dni organovej hudby
Berger, 1.: Hudba na hrade l.
Berger, 1.: Bachovský program
Berger, 1.: Hudba v nakj rodine
Berger, 1.: Koncert víťazov
Berger, 1.: Matin~ v Mirbachu
Berger, I.: Slovo mail mladí
Berger, 1.: Škutov Beethoven
Blaho, V.: Mládež spieva '94
Blahynka, M.: Bella vo Viedni
Blahynka, M.: Cez Viedenskú bránu za hudbou na Hrad
Blahynka, M.: Pozornosť slovenským tvorcom
Blahynka, M.: Pôvodná tvorba
Blahynka, M.: Výraz vďaky alebo pocta výročiu?
Boker, V.: Klangforum Wien naposledy?
Bokes, V.: Klangforum Wien v marci
Cichá, C.: Dni chorvátskej kultúry
Cich á, C.: Nevkdn~ a autentick~
Čárska, E.: Benefičný ko ncert
Čárska, E.: III. medzinárodný festival Slovensk~ historick~ organy
Čárska, E.: Prehliadka mladých organistov
Čížik, V.: Holandský orchester
Čížik, V.: Hostia z Dánska
Čížik, V.: In memoriam
Čížik, V.: Koncert - kaleidoskop
Čížik, V.: Kultúrne leto. Pondelky v Klariskách
Čífik, V.: Recitál z českej a slovenskej tvorby
Čížik, V.: Sila osobnosti
Demo, 0.: Krása l pravda v piesni. K. Plicka
Demo, 0.: Slávnostný koncert OĽUN-Rádia Bratislava
Demo, 0 .: Prehliadka ml~ých hudieb
Dohnalová, L.-Fôldešov:i, M.: Festivalová Žilina
Dohnalová, L.: Prí.ležitosť...
Fecsková, S.: Jubilejný festival v Bardejovských kúpefoch
Fôldešová, M.: Dni chorvátskej hudby ·
Fôldešová, M.: Flautový recitál
Fôlde~vá, M.: 19. medzinárodný gitarový festival johanna Kaspara Mertza
Hanzelová, M.: Akordeónový festival
Hanzelov:i, M.: Blahoželáme jánovi Albrechtovi
Hanzelová, M.: Sviatočná ponuka
Hrušovský, I.: Trnavsk~ zborov~ dni
Chybová, ].: Slávnostn~ fanfáry pre dychovú hudbu
ib: Na začiatku cesty
·
Jakubcová, D.: Keď sa stdbi hudba a rodina
Javorský, 1.: SF v apríli a máji
Javorský, 1.: SF v decembri
Javorský, 1.: SF v januári
Javorský, 1.: SF v novembri
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"BRATISLAVSKÉ
HUDOBNÉ SLÁVNOSTI

A HUDBA

Baranová, A.: Vitaj jar!
Blahynka, M.: Slovák na JAMU
Blahynka, M.: Viac než fragmenty
Bukovinská,J.: Talentovaná organistka
Čížik, V.: Perspektívny huslista
Čížik, V.: Pódium konzervatoristov
Dlháňová, B.: Nádejný debut
Drlička, P.: Seminár pre žiakov l učltdov
Jakubcová, D.:Jubileum ZUŠ
Jakubcová, D.: Podnetná spolupráca
Jakubcová, D.: Základná umelecká ~kola Eugena Suchoňa
LL: Husfová dielňa
M~oyická, L.: Absolventský gala-koncert v Primaciálnom paláci
Marenčinová, D.: Úspech akordeónov~ho orchestra
Medňanslá, 1.: Ako lmprovizovat
Medl\anská, 1.: Bte raz o hudobnej výchove
Medňanská, 1.: O hudobnej výchove v celoeurópskom kontexte
P. č.: Bratislavskí konzervatoristi v USA
Unger, P.: Dvofák odkryl talenty
·
Unger, P.: Mirbach praskal vo šyíkoch
Ursínyová, T.: Manon ako muzikál
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Benková, M.: Klavírne duo- grácia a elegancia
22/ 3
Berger, 1.: Francúzi a ich hudobná minulost
21/ 4
·Berger, 1.: Hudba vznekná
21/ 3
Berger, 1.: Korektný dialóg
21/ 3
Berger, 1.: S úctou k tradíciám
21/ 4
Berger, 1.: Žilinčania v umeleckom vzostupe
21/ 4
. Blahynka, M.: Gáfforovej comeback
21/ 1
Blahynka, M.: Záver festivalu
22/ 3
Čárska, E.: Festivalový solit~r
21/3
Cárska, E.: Kolinčania s barokom
21/ 3
Ferencová, S.: Pestrý a svieži
21n
Fôlde~vá, M.: Pódium pre domácu tvorbu
21/ 3
Fôlde~vá, M.: Príkladná česká filharmónia
· · 21n
~---·-----......",~21n
Fôtadová, M.: Triumfálni Moskovänia
Fôlde~vá. M.: Zážitok z Viedenčanov
21/ 4
javorský, 1.: Niekoľko variácií na t~mu: Lamenti e Trionfi
21/ 1, 6
M. B.: Hudba a poézia
22/ 3 .
M. B.: Malý huslista - veľký talent
22/ 3
Oborníková,J.: Dárisky kráľovský balet
22/ 3
Štefková, M.: Moyzesovci s premi~rou
22/ 3
Unger, P.: Boh~ma pre vktky generácie
21/ 5
Unger, P.: Pritahovall spevácke osobnosti
21/ 5
Vachová, Z.: Ako jubilovalijazzmani v PKO
21/4
Vachová, Z.: jozef .Dodo" So~ka. jazzmani...
21/ 4
Vachová, Z.: Jungle style" v netradičnom jazyku Dánov
22/ 5
Vajda, 1.: Amfion '94
22/ 4
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VEDECKÉ PODUJATIA~
ODBORNÉ STRETNUTIA~ SEMINÁRE
Albrecht,].: Kongres ESTA v Salzburgu
Albrecht,].: 3. slovenský kongres ESTA
Albrecht,].: Viedensk~ sympózium venovan~ Franzovi Schmidtovi
čunderlíková, E:: Do Európy cez hudbu
Elschek, A.: Festival husief Antonia Stradivariho
Ferencová, S.: Xl. ročník sympózia mladých muzikológov
Kákoni, R.: Medzinárodný akordeónový seminár v Ko~iciach
Kalinayová,J.: Stredoeurópske kontexty barokovej hudby
Krekovlčová, E.-Drobová,J.: Podneto~ stretnutie. Pretváranie ľudových
hudobných tradícii v meniacej sa Európe
Medňanská, 1.: Ako ďalej v non-profit organizáciách
Pu~k&vá, M.: Konferencia Hudobný salón (BHS '94)
Zaga,r, P.: George Crumb v Bratislave
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15/ 2
19/ 4
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19/ 4
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3/ 2
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HUDOBNÉ DIVADLO
Balet, balet, balet. Bale t SND Bratislava O. Malinovská)
Bodnár, N.: Netreba toľko slov. Štúdio SMER Košice (D. Marenčinová)
Britten, B.: Albert Herring. Komorpá opera Bratislava (P. Unger)
Bryll, E.-Gärtne rová, K.: Na skle maľované. DJZ Prešov (D. Marenčinová)
Donizetti, G.: Nápoj lásky. Štátna opera Banská Bystrica (P. Unger)
Fre~. T.: Martin a slnko. Štátna opera Banská Bystrica (P. Unger)
Lehár, F.: Gróf z Luxemburgu. Nová sc~na Bratislava (P. Unger)
Martinu, B.: Ariadna. Komorná opera Bratislava (P. Unger)
Mendelssohn-Bartholdy, F.: Sen noci svätojánskej. Komorná opera Bratislava
(P. Unger)
Minkus, L.: Don Quijote. Balet SND Bratislava O. Malinovská)
Mozart, W. A.: Divadelný riaditeľ. Záhradníčka z lásky. Opera SND
Bratislava (T. Ursínyová)
Mozart, W. A.: Don Giovanni. Opera SND Bratislava (P. Unger)
Rossini, G.: Barbie r zo Sevilly. Opera SND Bratislava (P. Unger)
Russel, W.: Pokrvní bratia. Spevohra Novej scény (P. Unger)
Strauss,].: Noc v Benátkach . DJZ Pre~v (D. Marenčlnová)
Suchoň , E.: Svätopluk. Opera SND Bratislava (P. Unger)
'
Verdi, G.: Traviata. Štátna opera Banská Bystrica (M. Glocková)
Wagner, R.: Tannhäuser. Opera SND Bratislava (T. Ursínyová)
Webber, A. L.-Rice, T.:Jozef a jeho zázračný farebný plfiť. Nová sc~na
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Bratislava (ľ. Ursínyová)
Zeller, C.: Vtáčnik. Státna opera Košice (D. Marenčinová)

12/6
13·14/ 8
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Berger, 1.: Pelleas a Melisanda poloscénicky
Blahová, E.: Rusalka po prvýkrát v MET
Bla~ynka, M.: Pelleas a Melisanda poloscénicky
Bulla, M.: Maškarný bál z trochu iného pohľadu
Čupková, R.: Paríž tlieskal košickej opere
Dlouhý, 0.: Pokrvní bratia po druhý raz
Gajdošová, E.: Festival moderného tanca
Gajdošová, E.: V. medzinárodný tanečný festival
Gajdošová, E.: Návšteva
Gajdošová, E.: Tanečné impresie v Istropolise
Gajdošová, E.: Vynovený Bralen
Hubačová, M.: Flamenco v Astorke
Makovieká, L.: Prázdninová hudobná pohľadnica z Prahy
Marenčinová, D.: Dve vianočné pohľadnice
Marenčinová, D.: Šlágre v aukcii
N. L.: Opera SND naďalej so sponzormi
Oborníková,J.: Gyôrsky balet otvoril Kultúrne leto
Oborníková, ).: Návšteva zo . Shakespearovho" Anglicka
Podolská, A.: Neznámy Donizetti
Tarinová,J.: Žilinské operné štúdio
Unger, P.: Barok mimo skleníka. Ad: Naučme sa hudbu chápať
Unger, P.: Generálkový bonbónik
Unger, P.: Hoffmannkyvizbe snov
Unger, P.: Letné festivaly Salzburg·Verona
Unger, P.: Modla zvaná Scala
Unger, P.: Mozan z nadhľadu
Unger, P.: Príbeh siedmich dní
Unger, P.: Pesaro veselo i vážne
Unger, P.: Trikrát Viedeň
Unger, P.: Triumf Edity GrJtberovej
Unger, P.: Viedenský muzikálový večer
Unger, P.: Zámocké hry nabrali správny kurz
Urbančíková, L.: Divadlo · splnený sen Košičanov
Ursínyová, T.: Babjakovci v Zrkadlovke
Varga,).: Aida a Don Carlos opäť v Budapešti
Vargic, B.: Krásna talianska opera prišla zo ... Slovenska

15/ 4
1/7
15/ 4
5/ 5
9/8
11/6
' 11/6
2/ 6
11/ 6
2/ 6
·9/ 6
12/ 8
19/ 5
2/ 7
3/ 6
10/ 2
16/ 6
17/ 6
5/ 6
10/6
10/ 2
10/ 6
2/ 9
18/ 1,7
2/ 11
17/ 6
18/6
19/5
9/ 7
16/6
17/6
15/6
19/ 1
1/6
10/6
2/ 9

1/ 2
4/ 3
7/ 1

G:RAMO,C:O
Beethoven Priateľom... D. Rusó (M.Jurík)
13·14/ 13
Brahms,J.: Konzen fiir Klavier und Orchester NR.," Akademische
Festouveniire.). Bulva, SOSR, B. Režucha (D. Martinček)
l 20/ 6
César Cui. SOSR, R. Stankovský (M. Jurík) ·
13-14/ 13
Deuts and Arias from Italian Operas (M. Jurík)
13-14/ 13
Favouríte soprano arias. Ľ. Orgo nášová (M. Jurík)
21/ 7
Flautové konceny:G. Tartini, K. Stamic,J. M. Leclair,J. M. Molter ·L. Brunner
(M.1tJrík)
•·i·•'''''""''
·' · ' ' ,., ' 13·14113'
Hon~gger, A.: Mayerling. Le Démon de I'Himalaya. S05Il (M.'Jurlk)
• ,. " , " , , 15/ 5'
Chamber Music I. Edícia slovenskej hudby (L. Dohnalová)
22/7
Chamber Music Il. Edícia slovenskej hudby (L. Dohnalová)
· 22/ 7
Chu rch Sonatas (M.Jurík)
·
23·24/
Juwélles ofBarock (M.jurík)
23·24/
Musica u rb is (M. jurík)
23·24/
Opera Classics. G. Bizet: Carmen. SOSR, A. Rahbari (M. Jurík)
19/ 6
Rossini, G.: Sonate a quatro No. 1-6. Slovenskí komorní sólisti, B. Warchal
(M.Jurík)
21/7
Salieri, A.: Ovqtures. SOSR, M. Dittrich (M. Jurík)
15/ 5
Slovak historian organs (M.Jurík)
·
13·14/ 13
šostakovič, 0.: Symfónia č. 4, Symfónia č. 13, Symfónia č. 14. SOSR, L. Slovák
(M.Jurík)
17/ 8
Vianočné koledy (M.Jurík)
23·24/
Zeljenka, 1.: Syn človeka. Slovenský komorný zbor, SĽUK, P. Procházka
(L. Dohnalová)
15/ 5

KNIHY, HUDOBNINY
International Who's who (F. Klinda)
Lexikon der Interpreten (F. Kllnda)
kol.: Slovensko a jeho hudobná kultúra (L. Dohnalová)
Múdra, D.: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus.
Bratislava 1993 (M, Hulková)
Roman, Z.: 9 ustav Mahler and Hungary. Budapest 1991 O. Lengová)
Scholz, G.: Osterreichische Musik der Gegenwart. Wien~Miinchen 1993
O. Albrecht)
·
Visnyevszkaja, G.: Ételem Budapost 1994 Varga)

o.

19/6 ·
19/6
22/ 7
13·14/ 12
' 13·14/1 2
13·14/ 12
20/6

SPEKTRU:IM:
Albrecht,].: H. I. F. Biber
Banáry, B.: Tvorca prvej slovenskej operety
Bokes, V.: Varšavská jeseň 1994
Burlas, L.: Muzikológia a hudobná výchova
Burlas, L.: Zo stretnutí s Alexandrom Moyzesom
Dianovský, C.: G. G. Neugauz a jeho odkaz
Ch alupka, Ľ. : Varšavská jeseň 1994
Jurík, M.: Ako sa naplňal čas
. Jurík, M.: Sme schopní riešiť situáciu vo vyučované hudobnej výchovy...
(E. Michalová)
·
Jurík, M.: Zao stren é na Banskú Bystricu
Michalková, L.: Výskum cirkevnej piesne na Slovensku
Michalová, E.: Ako ďalej v hudobnej výchove
Múdra, D.: Hudobné tradície Trenčína I. Tendencie, rehole, osobnosti
Múdra, D.: Hudobné tradície Trenčína ll. Te ndencie, rehole, osobnosti
Podracký, I.: Múzický národ
Podracký, 1.: Pokus o portréty. J ozef Grdák. Ivan Parík
Podracký, I.: Polarity
Podracký, I.: Rodostrom
Rusó, V.: Kapito ly z dejín klávesových nástrojov, II. O starých temperatúrach
od antiky po dnešok, ale bo ako ladiť historické klávesové nástroje
Rusó, V.: Kapitoly z dejín klávesovýc h nástrojov, III. Premeny tvaru
Ursínyová, Z.: l . Banskobystrické operné dni
Ursínyová, T.: ...n a úrovni profesio nála· so srdcom amatéra (P. Tužinský)
Vneľ, A.: Konzervatórium bolo mojím životom
Zavarský, E.: CeciliánistaJán Levoslav Bella na Slove nsku
Zavarský, E.: Návšteva zo Slovenska u Joh anna Sebastiana Bacha
Zavarský, E.: Temperované ladenie. Bac hov organový zvukový ideál a vývojové
te nde ncie do~y
':

17/ 11
17/ 11
23-24/9
22/8,9
23·24/ 10
20/ 9
23·24/ 9
22/ 1, 10
21/12
21/ 8
19/10, ll
22/ 8
17/ 10
18/ 10
20/ 10
17/9
18/ 9
19/ 9
18/ 12
20/ 11
21/8, 9, lO
21/ 10, ll
23·24/ 11
13-14/9
18/ 11
19/12

ROZHOVORY

Bábiková, A.: V pokore pred umením (0. Lenárd)

o.
o.

3/ 3

20/ 3
8/ 3
17/ 3
22/ 6
4/ 2
13·14/ 15
8/ 3
7/ 2
23·24/ 3
12/ 2
6!6
l l/l, 3, 5

2/ 1, 3, 5
. 15/8
23·24/ 5
6/7
10/8
22/6
23-2474
12/ 2
12/ 3
23-24/ 5
iH4/ 3
5/ 3
20/ 5

VÝROČIA, JUBILEÁ
ý

• Albrecht Ján ( P. Dvorský)
Alexander Juraj (V. Čížik)
Ballová Ľuba O. Albrecht)
Gabajová Dita (P. Unger)
Gáfforová Helena (M. Jurkovič)
Klavírne duo L. Kojanová · P. Novotný (L. Urbančíková)
Konze rvatórium Bratislava (P. Čerman)
Krbaťa Pete r (I. Javorský)
Krčm éryová-VrteľováJela (M.Jurík)
Moyzes Alexander (I. Hrušovský)
Nemec Alois O. Albrecht)
Papp Gustáv Krčméry-Vrteľová)
Pavlovičová-Baková Ľuba (0. Demo)
Petróczy Karol
Podprocký Jozef (R. Skrepek)
Štátny komorný orchester Žilina (E. Filippi)
Sedlický Tibor (I. Tvrdoň) '
Slovák Ladislav (F. Klinda)
Slujka Vladimír (S. švehlák)
Tandler Juraj (S. Hochel)
Toperczer Peter (V. Čížik)
Trnečka Bohumil (E. Boraková)
Viedenský filharmonici (P. Poláj{)
Vysoká škola muzických umení v Bratislave (I. Parík)
ZáhradníčekJifí (Š. Altán)

o.

ROZHLAS, TELEVÍZIA, FILM,
VIDEO
Dohnalová, L.: Chvíľa pre človečenstvo
Jurík, M.: Vyznanie Hanuša Domanského
Ursínyová, T.: Majstrovský kurz· svedectvo o dobe

Benková, M.: V hľadaní vlastného mi<;sta O. Lupták)
Berger, L Obzretie sa za Hummelovou súťažou (H. Czerny·Stefanska)
Bokes, V.: Kevin Jones znovu v Bratislave
··
Bulla, M.: SFZ v Tokiu a Lyone
Čárska, E.: Hudba (P. Strauss)
Dohnalová, L.: S hudobnou misiou za rovníkom (M. Lapšanský)
Glocková, M.: Prišiel aj Otto Schenk
Glocková, M.: Sólo pre Harmony (P. Dvorský)
Hanzelová, M.: Amerika nám tlieskala (0. Lenárd, F. Klindla)
Hanzelová, M.: Opera na ZHZ '94 Blaho)
Hanzelová, M.: Spraviť aj nemožné Smitka)
Jurík, M.:Je orchester pre rozhlas užitočný?
Jurík, M.: Na té mu· SLOVKONCERT (F. Klinda)
Jurík, M.: Po kolapse znovuvzkriesenie?
Jurík, M.: Som šťastná, keď učím (V. Biliková)
Kramárová, N.: Hrali spolu tango (Duo Zsapka)
Kramárová, N.: Môj obľúbený skladateľ je ten, ktorého práve dirigujem
(A. Mogreli)
R.: Košickí filharmonici v USA O. Klein)
Rundes, V.: Pre mňa je celý život jeden dlhý žart O. Berczeller)
Skrepek, R.: V službách pedagogiky ( Š. čurilla)
Thuryová, A.: O hudbe, jej zápise, interpretácii... s Alexandrom Mihaličom
Unger, P.: Neprerábam žiakov na svoj obraz (E. Blahová)
Unger, P.: Očakávame dôveru i šance (P. Feranec)
Urbančíková, L.: Zmeniť filozofiu riadenia divadla (N. Rašlová)
Vitula,J.: Uprostred Európy so slovenským pedagógom (E. Blahová)

3/ 2
17/ 2
22/ 2
12/ 2
18/ 2
2/8
22/ 11
13-14/ 2
1/ 2
22/ 2
16/ 2
18/6
9/ 2
4/ 2
12/ 3
22/ 2
5/ 2
18/ 2
15/ 2
11/ 2
13-14/ 2
6/ 2
20/6
22/ 10, l l
3/8

NEKROLÓGY
~~aHckerová (f. Rácz)

.. '

Ladislav Holoubek (M. Jurík)
Ladisláv Holoubek (D. Gabajová)
L S. Kozlovskij (M.Jurík)
Teodor Lipták (F. Matúš)
Witold Lutoslawski
Ivan Palovič (V1 Číži~~
Lucia Poppová (M. Hanzelová)
Alojz Stuška
Alfréd Zemánovský ,

''2/i

17/ 7.
19/ 5
1/7
15/ 2
7/7
1/2
3/ 2
l/ 2
5/ 8

ZO ZAHRANIČIA
l

Blahová, E.: Slovenská hudba v Kanade
Blahynka, M.: Hudobný pohľad na vojnu a mier z festivalu v Cividale
Carreras,].: Spievanie s dušou 2/ 10, ll , 3/ 5,4/ 5,5/ 5, 6/ 5, 7/ 5, 8/ 5, 9/ 5, 10/ 5,

11/ 5, 12/ 5, 13-14/ 5, 15/ 6, 16/7, 17/ 6,18/ 5

2/ 9
17/ 7

'

Čierna, A.: Rozhlasový orchester otváraiJanáčkov máj '94
-dk-: Tvorba slovenských skladateľov v Brne
Domanský, H.: Nielen cestovná správa
Elschek, A.: Medzinárodná husliarska súťaž v Prahe
Hronec, L: Staviame operu
Klinda, F.: Luzern '94
Krausperová, V.: Ozvena najlepšia
(LIT): Viedenské operné konceny so Slovákmi
Machajdík, P.: Drážďanské dni súčasnej hudby
Mac hajdík, P.: Festival Irnon '94
Manináková, Z.: Bayr euth '94
PF: Ocen e ná Musica aeterna
P. F.: Slovenský filharmonický zbor vo Francúzsku
Podolská, A.: Zlatá Toscaniniho taktovka Wolfgangovi Savallischovi
Polák, P.: Mozartwoche Salzburg 1994
Pospíšilová, 1.: Stuttgartský ateliér
·Predstavujeme Valerija Gergijeva
Schindler, A.: Drážďanské hudobné slávnosti a ic h dirigenti
Schleicher, L.: Z čiQnosti Spoločnosti Fere nca Liszta
Smetanová, 0.: Inventione n '94 · ohňostroj perkusií
Španko, P.: 20. medzinárodný jazzový festival Praha 1993
Varga,].: Český barok v Budapešti
Vičar, J : Pražská jar 1994 .
Vitula,].: Spevácke talenty z Karlových Varov

13-14/ 14
9/8
13-14/ 14
4/ 2

3/ l , 7
16/ 8
4/ 2
12/7
12/7
20/ 5
13·14/ 14
3/ 8
4/ 5
10/ 11
6/7
7/ 5
10/ 11
20/ 2
9/7
4/ 2
20/7
15/7
8/ 5

Z REDAKČNEJ POŠTY
MPD: Zážitok z benefičného konce rtu

18/8

RÔZNE ·
Bagin , P.: Kde sme a kam sme ruje me ...
Bagin, P.: Z činnosti SHÚ
Blahynka, M.: Valné zhromaždenie SMA
Dóša, L.: Ešte me nšia replika. Ad: Celkom malá replika
Dóša, L.: Polemika. Eufónia · a (iné) disharmónie
Jurík, M.: Noty ako potraviny?
Jurkovič, M.: Založenie Nadácie Ale xandra Moyzesa
Martináková, Z.: Pocta Moyzesovi
Medňanská, L: Moyzesov hudo bný rok
Moyzes, M.: Stabat Mater dolorosa ( notová príloh a)
N. L.: Variácie na tému Hudba
Podracký, L: Celkom malá replika
Prof. Ivan Parík rektor om VŠMU
(pt): Nadácia Slove nskej filharmónie
Veče ry novej hudby. Anketa (M. Erdmann, E. Bo ndy,]. Beneš)
Vznikol Klub priateľov Slovenskej filharmónie
Ursínyová, T.: Humanita · motív a cieľ. Nadácia sv. Cyrila a Metoda

20/ 1
13·14/ 15
20/8
19/ 2
13-14/ 2
20/ 2
6/ 2
9/ 2
6/ 2
6'
13·14/ 16
17/ 2
' 9/2
12/2
17/ 3
10/ 2
12/ 1

( 16

SERVISHŽ
Minister kultúry
SlovanskeJ republiky
vypisuJe pra oblast'hudby
podmienky konkurzu
na podporu proJektov
zo ltátnaho fondu kultúry
Pro Slovakia na rok 1885.

Sl' llnlillml Vlaaotnf koftcnt • L Mowt; k'*<ly, splrlnlily, Mladi
bnll161btl, IICHl(l6.00)
Dlt Paloooll NIIOdil a ...._ OWN llaolio llnlillln, M. .,_.., A.
Vlf1lkori, L hoct, M. Doboi, acr.dir. M. ~ (19.00)
NS . . . . . . . Wfilht •Fonat Gnad hold (19.00)
~..._...SI>Kotitt · G. DoniKIII:N6pojláty(l7.00)

I(DE

KRITÉRIA PRE POSUDZOVANIE ŽIADOSTI:
1. Komisia pri posudzovani návrtiov
a) vo väč!lne pripadov uva!uje o prideleni časti požadovanej sumy, len výnimočne (ak nie je Iná
mo!nosť dotáciQ súhlasi s plnou výäkou,
b) berle do úvahy, či požadovaný grant reprezentuje celý rozpočet projektu, alebo jeho čast.
2. Komisia v prvom polroku nemieni rozdeliť vAetky jej pridelené prostriedky, aby mala mo!nosf pod·
porif:
a) projekty podané do 30. 9. 1995,
b) projekty, ktoré vracia s poznámkou .prepracovať a doplnit',
c) projekty presunuté z iných komisii • participácia, alebo celé krytie.
3. Komisia navrhuje granty na prevádzkové polo!ky konkrétnych projektov, ako napr. propagécla,
honoráre, nájom, po!lčovné atd.
4. Komisia zásadne nenavrhuje granty: na vytváranie flnančhých fondov nadácii, na nákup hudobných nástrojov a elektroniky, na stavebné úpravy, zariadenia Interiérov, nákup automobilov a na
mzdové prostriedky. Rovnako nenavrhuje granty na u! uskutočnené projekty a na projekty, doká·
zaterne zabezpečené z Iných zdrojov, poklar sú takéto fakty komisii známe.
5. Komisia len výnimočne navrhuje granty na cestovné a kostýmy.
6. V prlpadoch, kde sa očakáva aspoll čiastočná návratnosť finančných prostriedkov, komisia navr·
huje udelenie pôžičiek.
·
7. Ak ide o granty na vydanie diela, prlp. zvukového nosiča, komisia vy!aduje, aby !iadosť bola podaná nie autorom, ale vydavaterom diela, s rozpisom polo!iek. K teoretickým dielam a zbiel1wn
treba predložiť dva odborné posudky.
8. Žiadosť nesmie obsahovať požiadavky ria nevyhnutné prevádzkové a mzdové náklady, ktoré " .
súvisia s realizáciou projektu, náklady na vybavenie organizácii, na vykrytie predchádzajúcich
dotácii.

Žiadosti o podporu projektov treba predložiť na predpísanom formulári na sekretanát
fondu. Formulár si možno vyzdvihnúť na sekretariáte Štátneho fondu kultúry Pro
Slovakia osobne, alebo na písomné požiadanie. Adresa sekretariátu
Ministerstvo kultúry SR
Administratívno-správne centrum
Štátneho fondu kultúry
Pro Slovakia
Dobrovičova 12
813 31 Bratislava

?.december
SND Btaliolan R. Schumann, N. l. KonakO\', S. llaclunalli.-:
Karn<\'11, S.hcrnáda, Papnlnl (19.00)
NS Brallllan L Tolcmy: Evanjdlum o f~Urll (19.00)
~O Koiltt, SmerJ. Hacrik: M<dlúrlk Koltlírlk (10.00)
$o .....u ly1lricaJ. Scro- CIPn*Y borón ( 10-30)
DJZ l'rdoY P. Abrahim: Vlkcória a j<f huNt (19.00)
Sut Pldtany, Spktwllcl v.ar s op<mou a muziUiom • pmlvlanočnoj nilad<(19.30)

8.dcecmber
SND lrallllan G. DoniKict Lucia dllamumoor ( 10.00)
Sf lradolml A. caldata, A. Coldl~ G. Ph. Tdrmana, P. HlndnDich, l.
Scrouss; SKO, V. Sam«, ftauca, M. Pivka, klavir ( 19.30)
~O Koilce G. Verdi: Nabuc:ro (19.00)
SKO twna Z Wdého rolku ci'OMN • koncc:n populimych mdódli
(19.00)
OJZ l'rdoY F. Ldtár: v...li vdova (19.00)

9.december
SND llracltlava P. l. Cajk<l\'lklj: Labull< jutro (11.00)
SF llracillava P. l.bzc: Kri5IU$; SF, l'rUaltf komorný zbor, Brnelllkf fll.
harmonický zbor, L ÁI!J>ori, M. 8<1\a&ori, W. Coppla, l. Klllllj<r, J.
Sluftnko, dir. l. Pató ( 19.30)
~O Koike G. Donlucc~ Ni poj lúlty (19.00)
OJZ l'rdov Leť, vločkadoiiY<ca... (l6.30, 19.30)
lia~, EvaaJelkký l l - ' Galuppl, Hlnd<l, Vlvaldl, Albl11011t
SKO, F. Kllnda, orpn, dlr. ll. Wardlal (18.00)

lO. december
SND Bratlolml P. l. Cajk<Mklj: E...... Onqin (19.00)

Jo llantU ly1lrica F. Lchir. Vc1dhdova ( 18.30)
SplltoU Nori Vcs, ledula Galupp~ Hindd, Vlvaldl, Alblnonl; SKO,
F. Kllnda, organ, dlr. 8. Wardlal
ll. december
MltboocboY ,.wc. .......... koftcnt ssst. o. Manllltd,J. GMtr,J.
Hacrik, P. Manlntn, E. ICiilc; M. Tajdkori, M. Tdcd<ý, l. U.OIII, K.
Toman, H. Gifforori, P. Paflcký(I0.30)
KlatiMy, llndllan Mldaný zbor bni.IIČIIdO\' ( 16.00)
~o Koike A. Vlad*nw.vu. ........, kodlacok(lo.oo, 14.30>
DJZ l'rdoY W. 1.-11: Pokrvni bracla ( 18.JO)

Termin uzávierky podávania prihlášok: 31. 1. 1995 a 30 9. 1995

:KON:KUR.Z
lUaclitel Sloftoského nároclnalo cUvlldla v Bradsla've .,pisuJe koakurlu ~ ~

~J."zboree>.pe~SNDvhl~~..;;;
nkh
,;;.;,.;.,._.-

· &enor,

Mabcky,MU ~a~ vlanočntkokdy(l6.00)
Noylacmltic6, llnlillml Konem k ncdoticýniiiO• ............_
O. Kardo6a; O. Kanlol<l\'i, T. Lcnkori, O. lJvorori, F1laocwo kvall<to
(.17.00)
'"-"Iar pjiiK. lndollm lludoboaf dua& ~ p.
Karny, hlllk, D. llutanorltf, klnlr(I0.30)

Kookun. aa bude kooat 16.

u. 199-t o 12.00 b v ätiobnl operra6o lboniJ» ~-i!. ft

Maru,.,...,..,....._..

Brailslava.
Pocbnleokyl prezentovať h.WoYý fond, podú'foynt.b kojM!rOáml
Na konkurz sa záujemco9ta prihlásia OIIObaev dri koakurzu o 11.30 b• utedeaef ..........
píeomne na adrese:
Opera Slovenského nároclnéhodlvlldla
Umelecká prev4dzka, Gork&o 2
81S 86 BratJtlava

•••

mies1a
• KONCERTNbfO MAJSTRA HUSLf.

Podmienkou prljadaJcabloiYova.aieVSbudoba&o....,.,J;oabnaei~~~~~~~Ji

l. fcdMIIo lriOac.'aáa .... A. Mourla
l.konccml podla Ylallotbovfltena (LfMt•Udeadaa)
3. sólovej skladbyJ. S. Bacha
4. hry orchestriloyéh sól z repertoáru HO(AOIOVfmatci'WIIIilcalepooiMirMd.,...._.......
tom)
hry z listu.

s.

SND lratlolml G. Pucdnl: lloh<!ma ( 19.00)
NS Btatlalan W. R....U: Pokrvni bncla (19.00)
Jo .....U lywltlaaJ. Scro- CIPn*Y blrón (10.30)
DJZ l'rdoY P.J. O..v<e: ••<rwo, t.ladlvto! ll. (18.30)
'W. Russc:U: Pokrvni bncla (1 4.00)

a.oo

Na..,.......

Konkurz sauekatoäú dňa 11. jamdra 199S o
h.
u....,_ k)L*9'....,~
12.00baakol\llCrbl6prevádzlniŠKO.Oznámteaáal,bftkoocerty..._.,.,ali~-.,.;

repeúto,a(teL 089/62 OO 07, 62 O!H2).

,

•••

JUDr. Stefan Kllnlo
(1. ll. 191 9)
zbormajster, dlhoročný riaditeľ a dirigent sú~
ru L(•čnica, autor početných úprav rudových piesní, dirigent a um. ved. ďal~ích spevokolov (Tatran ,
MZBU aď.), 75 r.

PhDr.

Ľuba

Ballová, CSc.,

(20. ll. 1934)
muzikologička, publicistka, autorka početných
h udobnohisto rlckých prác, najmä z obdobia klasi·
cizmu, 60r.

d oc. Eva Blahová
( 1. 12. 1944)
soyran istka, koncenná
na VSMU, 50 r.

umelkyňa, pedagogička

Ladislav Holliisek
(29. 12. 1929)
klavirista, zbormajster, od r. 197 1 hlavný zbor·
majster zboru opery SND, di rigent komornt!ho
zboru Slov. madrigalisti a SZMB, 65 r.

v

l ,. dcecilllbcr

HŽ č. 21 doSio v člá nku T. Ursínyovc:j l.

Banskobystrické operné dnJ k niekoľkým chyb:im
tlače: Správne zne nie textov je: V časti Aroldo: .... kde
ru sa snažil rozohrať dej hoci tak..." . Guren Ovsepian je
arménsky spinto tenor:".
V časti Jurovskéh o kvinteto vypadol· riadok s
ostatnými členmi telesa: ....na fagot Miroslav Mas:ir, lc:sný roh j aros lav Jánoška a na flautu Bohumil Sedláček".
Symfonický koncert: ....Mladý dirigent Igor
Bulla ... ale nie vždy zvládol teleso tak ..."
Ľubica Rybárska ....s vnútorne prežitým Vlvaldlm
(na úvod ária z opery Bajazet) ,...
V prvej odpoved i v rozhovore: s Pavlom
Tužinským znie správne text: "A tak som využil mož·
onosť odísť d o Ostravy•.
V článku}. Kleina KoAickí fllbarmonicl v USA v
č. 22, správny počet kusov propagačného materiálu
nie je vyše 900, ale vyše 9000.
SPEKTRUM, strany 8, 9, lO a ll v č. 22 sú finan·
cované fondom PRO SLOVAKIA.
Redakcia

SND llrlldllan G. Verdt La Traviata (19.00)
SF Bnllalna V'W>Obtý konc<n · SFZ, SKO dlr.j. lo«hnal (19.30)
NS llratlllanj. Sera UM: Gróf z lwcanbuflll (1 1.00)
SP Jtoilce VIanočný konttn lladl. Hind<!, Salnc-Sailll ( 19.00)

17. clec:embcr
SND llrat.lslanP. L Caji<O\'Iklj: l.ulká&(ll.OO)
G. Rossi ni: llarbi<r zo S...Wy ( 19.00)

:16. december
SND llntloiaYaM. I>ubonkj: VdUdotcoftU I'Cllpriob(II.OO)
G. V<rdl: Nabllro>(l9.00)
LD ...aal'ldCuyV<äropcmnfdl6tli(l9.00)

J7.decembcr
NS llnlillml W. l...tl: l'lltrvnl bracla (19.00)
Jo ltoilc:cSndlullnob(l • •30)

adcecilllbcr
SNDIInldlllmiG. IIoeolnl: llllbicrzos..tlly(l9.00)
NSII.nldolmiW. R...tl: Pokrval bracla (19.00)

., .......,..... ......... ~Mol•io·D.~
l,..._ D.'Tur6ori (18.00)

SND llndllna G. V<rdl: La Travlau ( 19.00)
NS llnlillml A. Lloyd Wcb<r. jold a j<ho Wračný f'atcllnt plill(
(19.00)
jo Jtoolke M. Kotltlet: Ako Hlo vaF na Vllldrowtlu ( 1•.30)
Jo ......Uiy1lrica G. DoniKicl: N6poj láty (18.30)

50. december
SND llnlillmiG. Pucdn~ Madamc Buctttfly (19.00)
NS llnlillml A. Uo)od Vcb<r. jold a j<ho Wračný
(19.00)
Jo Jtoolke A. \'ladfllrfor. VIla 7 kodlacok o•.30J

f'atcllnt plill(

SND lratielllnJ. Scrotm: N<eoplc:r(l7.00)
NS llnllalaYI A. lloyd Vcb<r: J=f a j<ho WrXný flftbný plill(
(19.00)
Jo ltoilc:c A. Slinnay: Mapjl Mllko(l6.00)

l.Jandr
Sl' lndollm NO\'oročný kofta:n • L v. llttúloml: Mila sol<mnlo,
5f, SFZ, M. Hajóolyori. O. Skpkonká. ]. Ku...U., P. Mllnllíi dir. O.
Lcnird ( 19.30)

3. Jaallllr

W Jtoolke G. V<rdi: Nabucx:o(l9~00)
3. J-ulb'

NS 8ntlliava W. l ....U: Pokrvní bntla ( 19.00)
SND llndlllonj. ScnouM: Nctoplc:r(l9.00)

...........

,.......... Iach'*""""""

NSIIrlldllan w. a-a:Pokrvnj bntla(l9.00)

SND llndlllon Schumann, Konaltov,
Karneval,
Schc:rtdlda, hpnin( ( 19.00)
SF l ......... l. Zdj<nb, Moan, Caji<<Mkl~ J. hlovltori, klavir, dir.
O.Lcnárd(l9.30)
~P ltoilc:c Novoročný koncc:n • mdódl< Scro.._..cov, dlr. Ol.l'ulladt
(Svajt.)
ko :IJIJaa NO\'oročnf koncrn Moan. s.._ L Gajan. E. Dond, S.
Rajctr, M. Tdcd<ý,J. Podhorlnaltý

---------------------------------------------------------~---

~=~-~:.:.::~-~~-~~~~==-

s

Ulica: .................................................................. Niello: ...- ..................................................................

'~

........................................................................

~

Dlllwa: .......................................~.........

Podpi~:

Ollje!Wvlna J!O!Iile .. .mu: HUDOBNÝ tiVOT, Spilílsb 35, 815 85
Ceionäé pnlllpllalé 96 Sk,~ 41 Sk.
••

l

ZZ. december
SND .......YIP. LCajkO\'altlj:l.wti&(II.OOal7.00)
~ Orduy, ltD Narodila ...._ vlanott!f kj>11m1 SIIF ( 18.00)
NS lnldelanL Tolany: EYIIIjdlualo Mtrll(19.00)
~KO !Ilina VlanOCný koncc:n SKO dir. O. Dohniayt (19.30)
Cordl~ Hin<kl, Bach; P. Kllnda, N. Mdnlk, Kokni, Mlln.W, Lúrnlao
l'ldCuy, K......,_m 1111111 Huslový rcdúl P. Michaila (19.30)

3l.december

t4. december
SND lrallllava R. Mlnkus: Don Quljoce ( 19.00)
NS Bracltlava W. R....U: Pokrvnl bratia ( 19.00)
Jo ....,....lywltlaa IIObtma klub Scr<Cnuclc s rladlcd.., ailakmi
Konurvacórlaj. L B<llu(IB.OO)
HloboYec: r. ll. kCNIOI S.. Mldl8ia VIanočný koncc:rt, E. KIMrloYi,
orpn, P. Hanzel, r11101 (18.00)
SNDIIndlllonG. Vc.rdt SIIa ooudu(l9.00)
Dom ...,... l'ldCaoy Vlaootný kon<en • llrlckn, Ccnoohontý,
Schrtl<r; SFZ, SKO, dlr.j. Rozdlnol (19.00)
NS BracltlaYaj. Scrouss: Gróh LuxcmbutJIU (11.00)
~P Koike Vlaootný kooo:n • Alblnonl, Cordli, Man:dlo, Vlvald~
Salnc&ins; dlr. M. Scuckr (Svajt.)
$o ......... lywltlaa F. Lchú: Zem IÍ5IIIn'OV ( 18.30)
DJZ Prdo•P. Lchir. Vesdivdova(IO.OO, 18.00)
Nasldema101'1nt(IO.OOal9.00)

Opravy

Zl. december
SND ........ E. SuchoA: Sdcopluk (ll .OO)
Sf ...W.n M. Pooc, It Vl<uxcm~pt, C. franck; P. Sony hlllk, dlr. O.
Lcnird (19.30)
NS .....W.n A. Lloyd Wcb<r. jold a j<ho Wračný f'atcllnt plill(
(19.00)
jo Jtolke G. V<rd~ Nabucco (l 9.00)
Jo .._..ly1lrica Vluočnf koftcnt (19.00)
ko t.waa VlanOCnfkoncnt SKo (19.00J

39. december

SNDIItlllltlavaR. W"'!JJ<r.Tannhllll<r(l9.00)
SP loloyzaova Nc6, lrallllnaW. A. Moart,J. T.......,, j. llrohtN;
MO)'KtOVO IMrc<to (19.30)
NS llratlolmiW. 1.-11: Pokrvni bntia ( 19.00)
ICiatW<y, lradlllm VlanOCný koncrn. ,_otdy z 18. IIOr.
Slovcnskt pjdoMI<t :rAiruftnl< ( 19.00)
$o llaWIII' lystrka pr<dlla..,nl< DJGT Zvokn (18.30)
OJZ l'rdoY P. AbnMm: Vlkcória a j<f huúr(IO.OO)
P.J. 0ram:: - erJO, t.ladlvto! ll. (19.00)
Sut Traotiaalk Tqlllcc, Pu O. ~ J. bapb
(19.30)

l6.decembcr

Blahoželáme

30.december
Sf llrlldllaYI, Noylacml Nc6 VlanOCnf kon<m Mulica ICUrM
(19.30)
NS llnlillml A. Lloyd Wcb<r. jold a j<ho Wračný rlftbný plill(
( 19.00)
~ Jtoolke It~~~a z lswnbulu ( 19.00)
8o.....Wiy1lricaG. Vmll: LaTmiaca(l8.30)
K......,_m luolal'ldCuy 0p<mt solltt, on:hcacr KOIIIOftiCj opco
ry l. Ncshybcni, l. Vll<kori, P. Schubt'lt,J. Prt<r, dlr. M. Vach (19.30)

pmnléro(l9.00)
K......,_m hllla, l'ldCMy CloK H..-y fri<nda, V<är vJanOO.
nýdl pltsn~ splrlcldkw,cradldonilo\o a pptlooo ( 19.30)
lllolloftc,r. 11.11-' ... lllldl* L Klrilori. O. $rbata(l8.00)

u.ckccmbcr

Riaditel Sútoebo komorn&o o«hestra v tJboevyp~tu~e~aaobs•.•••

19.december

.....w .,.....lloiW88

8o
111M KJb llooCoftdj (18.00)
j. Scro- Nccoplcr(II.OO)
ko tlilla llodlnný koncc:n Vlzrirlomw(l9.00)

Jo 1too1ke S.l'nllloftn: P'opolda(H.30)
ko bi.. Vluočnf k.-.mf koncc:n • 1.JclonW .,.._ a pohla

13. december

· bas.

~ piiiK, .......... Konem SKU · l. KMwnl, áonlcón, l.
Lenko, altotd<ón (10.30)
Silo, Wdlo l, ltaiJJMa ViMOOif k - • Sllf OWN, 'IMnla,
T<tdlovokA muzib ad. (10.00)
NS llnllllanWr!Khc · Fonat Gnnd hold (19:00)
~ ltoilc:c VlanOCnf koncc:rt, Albl11011~ Conoll~ Matcdlo, Vlnldl,
hodia; dlr. M. Scud<t(l5.30)
ko~ VlanOCnf koftcnt plný prdnpcftl, koftcnt,... roc~~tov a
lkci(IOJO)
~Malo_, VilllcHar. ll. 11111101 E.lllahori, f . Kllnda (15.00)
U Sf Bntlsbn Vlaootnf b<ndltný konct'lt • lllolan, Solnt.sdno;
Capdla IJcropolltana. IICHZ, <llor Se. Aupocln, Wim, l. ~ J.
Foplori, G. Uhu, M. o.onký, A.~ O. Tódlori, 0. 11.-i a
d.dlr. M. H..tbód<(l7.00)
~ ltoolke VlanOCný koftcnt · l'lodla. Ryba; dlr. ll. ktudla (19.00)

Bratislava
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