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Téma: STV

Prednedávnom sme na tomto mieste
konštatovali macošský uzťah teleufzie k
hudolmým umeleckým programom. Po
Not'Oin roku sa v našej teleLJfzii dačo stalo. Prt111idelne nám ponúka IU/ oboch kancílocll lol'ko hudobných progrmnou, že
icht1šetky popri koncertoch, t'ozlllase ťaž
ko možno zachytiť. Žeby novJí manažment teleuízie bol naraz natol'ko muz ikálny a do hudby pap No nech je aiUJko/'tlek, široká teleuízna divácka obec iste s
potešenfm prijala tak é jJI'ogmmy, ktot'é
verejnosť nenúteným spôso/Jom zauiedli
naprfklad do pt'o$tredia špičkového
kumštu. Myslím tým na fw iezdnu troji cu
tenor/stou Carréras-Doml1tgo-Pavarotti,
vynikajúco urobený film j eden m k s P.
Domingom, skvelý
portrét Gizely
Veclot,ej (aké presvedčitJé to bolo bez sebatJystatovačných moderátorov), inteligentné a osobnostné propagovanie opernej /uorby p. jelou Krčméryovou
Vrtel'otiOU a pod. Osobitne pozitfvne treba llodnollť t'eprfzu seriálu Ako sa robi
opera 110 večernom sledovanom čase, o
ktorom mi t'eľa ľud{ hoNJrilo, že im jednollit'é časil pootvorili oči do vecf dosiaľ
netušen;lclt. Uvftali sme aj uvedenie filmot•ej verzie Suchoňot1ho St•ätopluka a
vo tJyralľwaní programov moll/i by sme
ďalej pokračovať. Ak sa ušak k téme hudba v teleufz li opäť vracia me, tak preto, že
ju zatial' vnfmame skôr ako náhodnú,
improvizomnú doplnkovú dm/ v čase
nedostatku iných atraktívnych programov. Počas uplynulých necelých dvoch
mesiacov sústredenejšieho sledoL,ania
STV som si čoraz z rete/'nejšie uvedomoval, že nášmu televíznemu - a hudobnému tobôž - t')Jsiela nfu chý ba koncepcia
projek/tt šft'enia kultúry, umenia a teda
ctj hudobného v pravom slooa zmysle.
Chýba mi koncepcia uplaliíovanla jednollit 'f'ch druhov a žánrov- teda hudby v
celom štýlovom a tematickom spektre vo forme a spôsobe oslovouania ditJákov
pre televíz iu špecifickými prostriedkami.
Momentálnou náhodilosťou, možno dosiahnuť aj opak a obát•am sa, aby 11 do11/'adnom čase z presýtenosl i nenastal zase rapídny úbytok umeleckJíclt programov.
Naša lelevfzia, žíal; nemá doriešenú
ani koncepciu kultúmej publicistiky.
Často neviem, čo je pre ktorého redaktora kult tí ra a čo umenie a čo servis pre istý
okruh f'utlf... Ak je kultúra cyklus o slovenských pesničkároch, tak sme t'edl'a.
Na dmhej strane s uznan fm kLJI/ujem zauedenie
t'Ubriky
KULTll RA
po
Televfznych novinách. Dúfam, že táto
rubrika uyd1'ŽÍ a že bude aktuálne zaznam enátJať skutočné kullúme a umelecké aktivity bez jednostrannosti a pohotouo prinášať informácie zo IJŠelk;lch
lt'OI'illýcll oblastí.
Neúnosne dlho sa tJ/ečtícl spor o najmasovejšie médium, je dôkazom jeho
dôleiilosti '' spoloč110sli a obrazom váinosli tohto problému. Funkčnos!' a zmysel /elevfzie nevyriešia t~)ÍIIwny rladilef'ov a rád, jejfttnkówsť spočfva v ujasnenej koncepcii a adresnosti jednotlivých
kulltímo-mneleckých progra motl.
Dtífajme, že v našej /eleL,fzll sa na lepšie časy pre hudbu nezablyslo prechodne
(ako tomu bolo so satirou). D1íjctjme, že
o upla/1/ooanf kultúry a umenia v /elevfzii budú rozhodovať /'u dia kompetentn(,
ktm·í svojej profesii niele/l t'Ozumejú, ale
j u majú. aj radi a dokážu pre túto p1·ácu
zapáliť aj svoje okolie. Teleofzta je prfliš
uáina veL; nctjmä dnes, ked' z nej na diváka priam útočf nekultúmosť, netolerantn osť, egocentrizmus a riadna dávka
nešl'aclletnosti. Tento program potrebttje
pro/ltláI/u ako sol' a 1/ou môže byť jedine
dobrá kulltíra a dobré umenie.
MARIÁN]URIK
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V dňoch ~9. 11.-1. 1~. 1994
ziili sa na Pedagoaickej fakul·
te V~Pg v Nitre hudobní pedagógovia, muzik.ológovia, psychológovia, zástupcovia slovenských hudobných organizádí, aby rokovali o problémoch
súlasnej hudobnej kultúry,
vzdelávania a hudobnej výchovy, o prepojení hudby a hudobnej výchovy so sútasnou hudobnou kultúrou a s tendenciami sútasného životného štýlu.
Prvé Mretnutie hudo bn}•ch pedagógov a zá·
slllpcov rôznych oblasu hudobneho života na
pôde Pedagogickej fakulty v itre ~a u ~ kutoč n i·
lo pred l O rokmi. Vtedy sa začala t vor i ť tradícia
nitrianskych konferencií o aktuálnych problémoch hudobnej výchovy, jej úlohy, posL1venia
v súča s nos ti , ale aj o prognózach jej vývoja v
blízkej a vzdialenej budúcnosti.
Na prvú nitriansku celoštátnu konfe re nciu o
hudobnej výchove nadviazali v dvojročných in·
tervaloch d'alšic ( 1986, 1988, 1989), na ktorých
sa poukawvalo nielen na to, čo je potrebné rie;iť, :ale aj na to , aké konkrétne kroky by sa mali
podniknúť na odMránenie nastolených problémov. Navrhy na konkrétne opatren ia pre prax
boli naplt1ou rokovania uzsieho okruhu odborníkov, ktorí sa zišli v júni 1989. 'ľl<:to návrhy boli predložené Ministerstvu školstva, mládeže a
športu. Skô r, ako mohli byť uvedené do praxe,
došlo k veľký m s poloče nsk o- politickým zme·
nám a tak holi odsunuté do (azad ia naliehavejšími problé mami. Škoda, že k ich pretransformovaniu do p raxe nedošlo, n akoľko ani po dlh·
šom časovom odstupe nestrati li viaceré z nich
na aktualnosti. Po šesťročnej prestavke v novembri 1994 nadviazalo sa na prerušen ú tradíciu nitrianskych konferencií. Témou štvrte j hudobnej konferencie bola Hudobuá 11ýchova vo
11ýtJojl siÍL'asuej hudobuej kul/ !Íly. Zúčastni li sa
na nej popri v:i čšo m počte domácich llčas rn Í·
kov, aj hostia zo zahraničia (Českej republiky,
Poľska, Ukrajiny a Rakúska).
Spoluorganizátormi boli Slovenská hudobná
unia, Slovenská muzikologicka asociácia,
Slove nská hudobná spoloč n osť, Asociácia uči
teľov hudby Slovenska, Sl ove n~k :í hudobná rada a Mestský Ltrad v Nitre. Záštitu nad konferenciou prevzalo Ministerstvo ško lstva a vedy SR,

Magdaléna Kožená, poslucháčka 4. ročníka VŠMU v triede doc. Evy Blahovej sa 18. januára t. r. v silnej k o nkurencii s tala absolútnou víťazkou 6. roč níka medzinárodnej
speváckej súťaže W. A. Mozarta v Salzburgu. Víťazstvo jej otvorilo cestu na koncertné
pódiá v Japonsku, vo Viedni a opäť v Salzburgu. Vzápätí po návrate zo súťaže 22. januára v rámci koncertu v Mirbachovom paláci presvedčila, že víťazstvo bolo zaslúžen é . Ô'jej bratislavskom koncerte p odrobnejšie v budúcom čísle.
Snímka M.Jurík

ALENAJANIČÍKOVÁ- HELENA ČERVEŇOVÁ

,HUDOBNÁ VÝCHOVA VO VÝVOJI
SÚČASNEJ HUDOBNEJ IULTÍJRY
NITRA IV
ktoré spolu s Hudobnou radou, Št;ítnym fon·
dom kultúry SR · Pro Slovakia a mestským fon·
do m kultúry Pro irra prispelo k finan čné mu
zabezpečeniu konferencie.
V dô~led ku zásadných politickych a kultúrno-spo l očenst--ých premien, ktOre ovplyvnili si·
tuáciu v oblasti výchovy, vzdelávania a kultúry,
bolo jej cicl'om predovšetkým .7mapovanic"
s (a čas n é ho MaV\t v oblasti poznania neustále sa
transformujúcej ku l túrno-spo l oče nskej reality
súčas n ej doby.
·
Preto bolo rokovanie konferencie rozdelené
do troch hlavných tematických blokov:
l. Analýza a perspektívy vývoja hudobnej
kultú ry a vzdelávania;
2. Anal}•za ~účasných podmienok hudobnej
výchovy a výchovno-vzdelávacej č inn ost i na základných a stredných školách a jej per~pektívy;
3. Príprava učiteľa hudby v ~t't časných podmienkach.

V rámci nich sa prejednávali nielen otázky
všeobecno-kultú rneho a hudobno-pedagogického charakteru, ale aj ko nkrétne p roblémy
spojené s vyučbou hudobnej výchovy a s pri·
pravou budúcich u čite ľov hudobnej výchovy
na pedagogick}·ch fakultách.
Referáty prvého tematického bloku boli zamerané na aktuálne otázky hudobnej kultúry,
jej (azkeho prepojenia s hudobno-výchovnou
p raxou a na problematiku kultúrneho·povedomia s ú časnej mladej generácie {prof. L.
Burlas, doc. E. Mistrík, Dr. M. Blahynka,
doc. N. Hrčková , doc. L. Mokrý, doc. J.
Vereš,
Dr.
Y. Lábska,
prof.
Z.
Konaszklcwicz, Dr. A. Gogová, 8. Vargic.
I:. Červená, M. Kaillngová, Mgr. P.
Čcrman, d oc. ) . Hatrík). účastníci konferencie sa poča~ prvého dňa rokovania oboznámili
s národným programom výchovy a vzdclävania
- Konštantín, o ktorom informovali Dr. E.

Zelená a Dr. E. Komárik:
K problematike druhého tematického bloku
sa vyjadrili odborníci pôsobiaci na rôznych
s tupň oc h a typoch škôl - zš, SPgŠ, cirkevné
gymnázium, PF (prof. L. Zenkl, doc. E.
Langsteinová, Dr. 8 . Kalafutová, Dr. O.
Duzbaba, Dr. L. Siahová, doc. K.
Križalkovlč, CSc., V. Grohová).
Druhý tematický okruh bol zameraný najmä
na postavenie predmetu hudobná výchova v
súčasnosti, ako aj na jeho obsahové a orga nizač
né aspekty v systéme školského vzdelávania a
pokúsili sa hľadať aj východiská na zdôvodnenie kontinuity hudobnej výchovy od materských škôl cez základné, stredné až po vysoké
školy. Ro kovalo sa aj o problematike vyučova
nia hudobnej výchovy na školách a pre príslušníkov národnostných menšín · poľskej, rómskej, ukrajinskej a maďarskej (A. SucWinek,
(Pokra čovan ie na 3. str.)

INFORMÁCIE

Ohlasy- názory l

Odkial' naozaj prichádzame...
.. Tiofimi najne/Jezpečnejšfmi nepriatellni
nie stí'' nijakom prípade tí, čo majú iný IUÍ·
zor, lež t f, ktorí s/myslia presne to, čo ty, ibaže sa k tom 11 z rozličnJích príčin . z opatrnosti, vypočítavosti a či zbabelostí · odmielc!ití
hlásiť. .. " (A. Schnitzlcr). Predpokladám, že citnt dnunatika Schnitzlera nebude evo kovať
. ncpriatel'stvo", naopak, skôr potvrdí, že ide o
názor. A s názorom vari treba poltmizova ť...
Pôvodne som vôbec nemieni! reagova ť na
čl á nok p. riaditeľky S l oven~kej filharmónie
(HŽ č. 2/ 95 srr. S), pretože je neadekvntnym
postojom k obecne formulovaným faktorom,
s ktor}•mi sa naša hudobná verejnosť ale i ve·
rejno s ť vôbec, už po nickol'ko rokov pravidelne stretá. Nakol'ko auwrka obvinila inštitúciu
(Správa o činn osti Spolku slovenských skladatcl'ov na lll. valnom zhromaždení) i miía
osob ne, že sa . nepravd ivo a bez konkrétnych
údajov úto čí aj na Slovenskú filharmóniu", pokúsim sa osobne, bez .Spolku slovenských
skladatcl'ov" na niekol'k)rch príkladoch dokumentova( platno sť obecn)•ch konštatovaní v
spomínaných statiach na konkrétach.. : . In kri·
minovan)'" článok v l iZ č. 20/ 1994 i Správa o
č innos ti Spolku slove nst..-ých skladatcl'ov sa v
prevažnej miere zaoberá probl émami legislatívy v oblasti kultúry, ktoré obec hudobn ých
umelcov (ale aj literatúry, výtvarného umenia, dramatického umen ia vo všetk)·ch svojich podobách a architektúry) považuje v súčasnej dobe za prioritu svojich záujmov, ale i
záujmov nášho mlad<:ho štátu. Ak sa ozvalo
.)a memo" nad rozpado m vydavatcl'stva OPUS
a výraznou absenciou pôvodnej tvorby a

Prvý záži tok, s kú s e n osť, ba i len stretnutie s konkrétnym č lovekom je azda dôl eži tý
pre každého z nás z hl'adiska trvalejši eho
vzťa hu k nemu. Ak mám z tohto hl'adiska
vyjadri ť vzťa h k j ubi lan tovi Dr. Pavlovi
Polákovi, CSc., tento zážitok sa viaže ešte
na red akc iu Opusu. Dlh é roky tu slúžil jeho
l ek to rsk ý pos udok na jednu nemcnovanú
prácu za vzor. Dal si s ním podstatne v äčš iu
námahu ako autor o nej práce, a · ak môžem
b y ť ešte na okamih osobn ý· vd'aka tomuto
posudk u som ako redaktor prvýkrát . privotl :il" k archívu a archív nc.;j práci vôbec. Táto
malá a maxi málne s t ru č n e podaná príhoda
je typi cká p re jubil ant a a myslím si, že ho
charakterizuje aj v hl avnej obl asti jeho
pôsobe nia · dlh oro č n ej , presne štyriôsat'·
ro č nej ( 1953· 1983) prax i vo vedec kom výsk um e v Ústave hudobnej vedy SAV.
Maxim áln a dôslcdnost' a kr i t ickost' v prístupe k materiá lu, k faktom , k ich interpretáci i, to je azda hlavná č rta vedeckej práce
Dr. Pol áka. Charakterizuje aj jeho kn ihu
. lludohnocstcti cké náhl'ad y v 18. s t o ročí
( Od baroka ku klasicizmu)" ( 1974), ktorá
sa ~ t ata . pojmom" v tom najlepšom zmys le
slova už p re viaceré gener ácie mladých
adeptov hud o bn ej vedy. Dr. Pol ák však
vždy vedel svoje bohaté, dôk ladn é, hlboké
poznat ky aj vel'mi pútavo podať . Z mno-

uplatnenia slovenských koncertných umelcov na pôde štátnych a vcrjnoprávnych inšti·
túcií pôsobiacich v oblasti hudobnej kultúry
na Slovensku, nuž, žia ľ, LO je objektívna pravda (a nielen vec názoru) ...
Vecou názoru je sn:íd' to, ak p. riaditel'ka SF
uvedie faktografiu o uvádzaní,pôvodnej tvorby · a je presved čená, že je tO v úplnom poriadku... Ak orchester SF (a o to vlastne ide)
uvedie od roku 1990 nickol'ko skladieb ster
venských autorov ročne · a z toho vcl'ká časť
je inter pretovaná len zásluhou iných inštitúcií (d ramawrgia Bt-IS, MELOS.ETOS, St-l a
pod.), tak sa v plnej nahote odhalí postoj inšti·
tí1cie (sie SF!) k zr i aďovacej listine Slovenskej
fi lharmónie, v ktorej je jasne deklarovaná povi nn osť telesa šíri ť pôvodnú tvorbu a interpretač n é umenie ... P. riaditcl'ka vôbec nereaguje na uvádzanie pôvodnej tvorby a interp re tač n éh o umenia v za hran ičí, ale to ani nemôže... Lekcia, ktorí1 naše symfonické telesá
doMali na minuloročných BHS od za hran ič·
ných symfonických telies v ot:ízkc dramatur·
gie bola · zdrcujúca...
Chcel by som čit a t el'a u isti ť, že moja argumentácia a názory vii čšej časti obce skladatel'ov a koncertných umelcov nic sú "výmyselníctvom", ale opierajú sa aj o stanoviská, ži al', ·
n epoče tn ej odbornej kritiky. K p roblémom
uvádzan ia pôvod nej tvorby a interpretačnéh o
umenia na pôde Slovenskej filharmónie, ale aj
d'alších umeleckých telie~ slovenskej provcnencic boli zverejnené desiatky .upozornení"
v í1vod níkoch lludobného :livora, v č l ánkoch
Národnej obrody, Lit erárneho týždenníka,

hých jeho príspevkov, nech je to už biografia Antona Zimmermanna , nový pramcnn ý
objav llayd novcj Symfóni e, llob. 1: 48
. Mária Terézi a" a ďal šíc h preniká na povrch celkom jasne, že hu dobn:í veda, v romto prípade hudobn á h i ~to ri og rafia je jedno
ve l'ké dobrodružstvo.
V ostatnom ča se sa Dr. Po l ák vcl'mi ini·
ciatívnc chopi l ved ecko-organizátorskej
č inn os ti , č asto málo docdíovanej, ale vel'mi dôležitej z rôzn ych uhlov po hl'adu . Aj v
tomto prípad e je jeho maxi mal izmu s sympatický a treba ho o ce niť vel'mi pozitívne.
a doterajších dvoch ročníkoc h medzinárodn)•ch b ratislavských kon fere ncií sa mu
podarilo p ri zvať k spolupráci tých najr enomovan ejších a naozaj š pi č kovýc h odbor níkov, ako F. W. Ricdcl, ll. Ch. Wolff, 1·1.
Fcderhofer , W. Pl ath, R. Lcvin, G. Gruber ;1
mnohí, mnohí ď al ší. Kon fere ncie mali pre·
to zodpovedaj úcu úrove1i , porovnatel'nli
kcdykol'vck s podobn ým i poduja tiami v zahra ni čí.

Pri to mto vonkoncom nie kompletnom,
skôr len v eľmi torzovitom výpoč te akt iví t
j ubilanta by nemala c h ý bať asp o ň zmienka
o tom, že je autoro m medzinárodne uznávanej kata l ogiza č n ej karty pre spracúvanie
hudobnohi sto rick ých prameiíov, teda stál
aj pri poč iatko c h systematického súpisu
hudobnohisro rick ých prameňov na Slovensku vo vtedaj šom hud ob nom odd elení,
dnd nom Hudob no m mú ze u S M. As p o ň
zmienku si zaslú ži aj fakt, že vi edo l sekciu
hudobnej ved y v tedajšic.:ho Umcnovcd·
ného ústavu SAV počas mesi acov, ktor é
patrili azda k najťa žš ím · išlo o osamos tat·
ncnic a obnove nie pôvodn ého Ústavu hudobnej vedy.
Verím , že väč š i na známych , kol egov,
priatcl'ov, ktorí poznaj ú Dr. Pav la Polák a
bližši e ( poznajú okrem i ného aj jeh o zvlášt·
ny, absolútne n eo p akova teľn ý humor!), želá j ubilantovi spolu so mn o u: Ad mul tos annos, aby si uskutoč nil čí m viac z tých bohatých plánov, ktoré máš!
LADISLAV KAČIC

Veče rn íka a ďal š ích . Ako si napríklad vysvetli ť
výrazný pokles tvorby pre symfonické telesá
súčas n ých autorov, ktorí sa v akejsi beznádeji
na uvedenie tohto druhu tvorby utiekajú ku
komorným žánrom? Ako si vysvet l iť, že v dramaturgii orchestra SF sa . pozabudlo" pri príležitosti životného jubilea Dezidera Kardoša
( jedného z če ln ých predstavitcl'ov symfonizmu), nota bcne jedného z riaditcl'ov Slovenskej filharmónie v uplynu lom období as·
poií na symbolické pripomenutie nesporne
závažnej tvorby v kontexte hudobnej kultúry
Slovenska? Ako si vysvetli ť, že ú časť slovcnst..-ých koncertných umelcov na podujatiach
SF je minimalizovaná na niekol'ko mien, keď
práve zázemie konccnného umenia (a v ňom
o bzvl á~ť sféra vokálneho umenia) sa prczentu·
je vo svete vynikajúci mi C1spechmi? Ako si vysve tliť fakt, že z takmer stovky obec skladatel'ov Slovenska (pochopitel'ne všetkých genera čn ýc h zoskupení) sa opakujúco uvádza zo.
pár mien· dozaista dobrých autorov, ale pred~a len vytvárajúcich zúžený pohl'ad na našu
pôvodnú tvorbu? Zrejme, zo strany p. riadite·
l'ky ide o názor na hodnoty slovenského hudobného umenia. koda...
A e te väčšia škoda je, ak sa argumentuje
uvádzaním pôvodnej tvorby zo strany
Moyzesovho kvarteta, SKO a ďal ší mi telesa mi
v lo ne SF. Tieto subjekty majú skutoč n e ob·
rovské zásluhy o rozvoj pôvodnej tvorby, kto·
ré SLI však dané nielen ich záujmom o tú to
tvo rbu, ale aj objektívnymi spol oče n ský mi
faktormi... Rád by som napokon zaujal stanovisko ku kauze . Bella", kde s istou dávkou zlomyse! nosti p. riaditel'ka nesí1rodo uvádza, ako
by bez poznania historických faktorov, problematiku okolo jeho diela ... Ján Levoslav
Bella · osobn osť slovenskej kultúry, je nie te·
raz a či včera opakujúcim sa problémom
prakticky v päťroč n ej periodicite, tak ako sa
predstavitelia hudobnej kultúry na Slovensku
vždy v čase jeho životného jubilea .spamätajú"... cbudcm sa vyja drovať širšie k problému opery Kov:íč Wieland, pretože hudobná história už potvrdila, a ~a m ot ná umelecká
prax osved č ila, že korene tohto diela sú neslovcnské a preto nemohla táto opera splniť úlohu diela národného, teda ani napom ôcť•k vy-

rovn an iu sa s in)•mi vyspelými národnými kultúram i. (To s napokon nepodarilo ani ďal ším
tvorcom medzivojnového obdobia · ViliamFiguš Bystrý, j ozef Rosinský, neskôr Mikuláš
Schneider-Trnavský, Ladislav lloloubek a ďa l
ší) . lovenská hudobmí histo riografia sa jedno z nač n e priklonila k faktu, že tvorcom národnej opery je Eugen S u c h oň so svojou
Krlltiíavou. Tam kdesi sl! korene . nezáujmu"
o operu ). L. Bellu, ktorý však má vo svojej
tvorbe i ďa l š ie diela,,kto ré si zasluhujú väčš i u
pozo rn osť, aká sa im v minulost i, ale i v sú čas
nej dobe venuje. Len na margo vydavatel'ských poči nov malá pripomienka: V roku
1984 boli zaviazané vtedajšie vy da vateľstvá
(OPUS a SHF) k úlohe s pl ati ť dlh tomuto auto·
rovi, každý rok vydať tlačo u aspo ň jednu
llcllovu skladbu . Pokia!' ma pam ii ť nemýli, vydavatcl'stv o OPUS realizovalo gramofónový
dvojalbum z tvorby autora, t la čo u vyšl i Sláčiko vé kvartetá, Piesne pre soprán a klavír,
So náta pre klavír 1:>-mol ( mimochodom bťa·
vúrne inštrumentovaná Vladimírom Bokesom · v SF dodnes ncuvcdcná), pripravovalo
sa vydanie organových a zborov)•ch diel skladatcl'a... To, že sa v projekte nepokračova l o, je
s kuto č n e hanbou našej národnej kul t(lry, pričom ide nielen o problém umelecký a morálny, ale aj právny!]. L. !Jella venoval celú svoju
pozos talosť štán1( bývalej českos lovens kej republike) s tým, že štát sa zaviazal vyd ávať a šíriť jeho dielo! Dokument akosi zapadol prachom a dnešné generácie si už túto skutoč·
nosť ani ncuvcdomujli ...
Ak teda , lamento", dozaista Stl k tomu príči·
ny... Že reakcia F je pri najmenej pozoruhodná, svedčí o tom fakt, že amcrict..-ý zájazd orchestra sa prezentoval i slovenským dielom, a
štar t do ového roku 199S zača l impozant·
ným vstupom pôvodnej tvorby do dramaturgie orchestra SF. Ak sa bude pokračovať v
týchto tendenciách, potvrdí to, že môj č l á nok
v IIŽ č. 20/ 1994 a Správa o činnosti Spolku
slovenských skladatcl'ov padli na úrodnú
pôdu, a táto moja pragmatická úvaha už bola
PAVOL BAGIN
vlastne zbytočná...

l Predstavuje sa Odet Singers l
V priebehu minul o roč n ej j esene sform oval sa z iniciatívy č l e n ov Slovenského fil·
harmonického zboru mužský vokálny súbo r Octet Singers. Repertoár tohoto komorného telesa sa bude za m eri avať na skvosty
m ajstrov staršej polyfóni e, vrátane liturgie·
kej hudby domácej a zahrani č nej proveniencie, ďa l ej na rvor bu slove nst..-ých sklad a teľov 20. storočia, úpravy slovenských
l'udových piesní a rôznych špecifických
hudobných prejavov. Umelecko u ved úcou

s(il)oru je ml adá ambi ciózna klaviristka a
dirigentka Bl anka Juh aňá ková, ktorá v
s ú čas no s ti zastáva funkc iu zbo rmajsterky v
Slovenskom f ilharmo nic kom zbore a v
miešanom spevácko m zbore Callťus.
Svoju umeleckú č inn osť premiérovým
programo m zahájil Octet Singers 6. decem bra minulého ro ku v preplnenom piaristickom kostole v i tre.
Marián Bulla
Snímka arch ív autora

Minister hli túry SR Ivan Hudec uviedol l . ft:bruára 1995 do funkcie nového riaditel'a SF Karola Fajtha. K tomuto dňu odvolal doterajšiu riaditel'ku F PhDr. Alžbetu
Rajterovú.

ú spech ope:ry
Opera S D absolvovala v januári týždenné umelecké turné v N emecku (Frid richshafen) ,
vajči arsku (Wintersthur) a Francúzsku (Štrasburg). Dvesto členný súbor zožal pekný úspech

<>SPR.AVEI>LN"EN"IE
~ ľútos ťo u omam ujemť na~ im
ne~ie vinu

spolupracomíkom, 7e 7.3 oneskorené vyplácanie honorarov nc-

redakcia. ktora ich postupuje ihne(f po vyjdení čísla Vydavatcl'stvu Obzor k likvidácii.

Za tento postup sa ~ícc ospravcdlil.ujeme, avšak nemáme mo žnosť ho zmeniť a ovplyvnlť.

Redakcia

s Wagnerovou operou T annhäuser, keď vo vypredaných divadlách s kapacitou od tisíc do
dvetisíc miest sa každé predstavenie ko nčil o doslova ováciami divákov. Hostitel ia oceiíovali
or iginálne slovanské stvárnen ie a fantáziu insce nač n éh o príst upu, vysokú profesionalitu celého ~úboru , ktorý sa vynikajúco uviedol po stránke speváckej, hereckej, in sce n ač n ej , hudobnej i technickej. Dôkazom spokojnosti tamojšieho manažmentu sú aj pozva nia na opätovné
h o~ťovanie opery SND, významná j e ponttka na učin kovani e v rámci festivalu v Štrasburgu v
júni 1996.
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ROZHOVOR- KONFERENCIA

Šesťdesiatnik Bystrík Režucha:

o

lCHCEM BYľ EŠTE UŽITOČNÝ l
e Vitaj v klube šesťdesiatnikov; ako to
znášaš?
-Nepovažujem toto jubileum za dáky životný
predel a cítim sa najmenej o 30 rokov mladší.
e Napriek tomu je to príležitosť k bllancovaniu...
- Neviem, či je šesťdesiatka už dôvodom k bilancovaniu, alt: keď to musí byť, prosím. V slovenských pomeroch som dosiahol asi možné
maximum. Bol som šéfom všetkých troch symfonických o rchestrov a som vysokoškolským
pedagógom. Absolvoval som zahraničné zájazdy so všetkými slovenskými symfonickými orchestrami, aj individuálne. Všetko v živote
umeka je administratívna stránka veci, to vlastné umelecké vyžitie sa nedá nijako ohraničiť.
• Preskočili chýry, že v Košiciach končíš ...
- Rokovania práve prebiehajú, no v nejakej
forme ešte zostanem šéfdirigentom Štátnej filharmónie.
e Ako si predstavuješ budúcu sezónu v
Štátnej nl.harmónii Košice?
- Dospel som k názoru po skúsenostiach v
Slovenskej filharmónii i Státnej filharmónii
Košice, i po konzu ltácii s inými orchestrami, že
tematické cykly nic sú najšťastnejš ím riešením.
Čiže: koncertná sezóna- aj podľa skúseností riaditeľa Kleina zo školenia manažerov hudobných telies v Londýne - by sa mala odvíjať vo forme 2-3-mesačných celkov. Jeden tltvar by reprezentoval pestrú paletu, nemal by byť jed nostranne zameraný a musí sa v ňom rešpektovať
hľadisko návštevnosti. Teda odbúrať stereotypy, rozmýšľanie o . výchove obecenstva k vnímaniu umenia" a nenadbiehania vkusu davu.
Transformovanosť sa na spôsob uvažovania, že
umelecká stránka je prvoradá a aspekt výchovy
by nemal byť taký vypuklý, ako doteraz.
Sondovanie vkusu ll požiadaviek . zákazníka"
musí nadobudnúť väčšiu váhu. Pravda nie do takej miery, že by sa hrali len samé . populád:-y•.
e Akým spôsobom chceš záujem obecenstva zisťovať?
-To je vec aparátu. Aj medzinárodné poznatky sú dôležité. Na to sa zameriava pomoc londýnskeho manažerského Establishmentu. Jeho
skúsenosti sú obrovské, rady bude treba brať
veľmi vážne. Pre mňa bude lakmusovým papierikom poče t návštevníkov na jednotlivých koncertoch. Iste, záujem londýnskeho publika ne-

bude totožný s ko; ickým miestnym špecifikom
- to bude treba zohľadniť. Za totality všeregulujúci záujem jedného názoru je čoraz viac vytláčan ý reg uluj ť1eou funk ciou vstupenkovej pokladnice.
e Aké umelecké" skúsenosti sl získal na
zah raničných vystúpeniach?
-Čo sa týka našich orchestrov, všetky majú v
zahran i čí dobrý zvuk. Paleta zahraničných orchestrov je široká: od telies, ktorých výkon by
sa dal v našich podmienkach charakterizovať

ab~olútne za pravdu. Tiež treba uváži ť, že by
sme sa mali prepracovať ku kalkuláciám, aké sú
vo vyspelých štátoch a to, že l dolár investovaný do dobrého symfonického o rchestra prináša zisk 4 doláre. Zjednodušene povedané: ak by
taký orcheste r nekoncertoval a nenahráva!, bud(! sa menej opotre bovávať autá, menej daní zaplatia štátu čerpad l ári , majitelia koncertných
~ie n í a štúdií, majitelia reštaurácií, kaderníckych salónov, krajčíri , klenotníci , kníhkupci,
vydavatelia notovín, elek1rárne, atď.

Bystrík Režucha dirigoval orchester SF na pódiu Veršavskej jeseni.
Snímka archív HŽ
ako amatérsky a to v krajinách, ktoré všeobecne ešte nedosiahli stredoeurópsku úroveň , až
po šp ič kové profesionálne orchestre. Takže,
gene ralizovať sa nedá. Mali by sme si brať príklad z tých, čo sú od našich lepšie a tie sú v krajinách, ktoré sú od nás lepšie vo všetkých parametroch, kde je vysoko efektívna aj eko nomika.
Za hodinu práce s rakým špičkovým o rchestrom sa dá dosiahnuť taká kvalita výkonu , akú tie
orchestre z opačn é ho brehu za žiadnych o kolností nemôžu dosiahnuť po akejkol'vek príprave. V živote reprezentuje dobrý orchester luxusný dezert so šl'aha čkou a teda lacný z.1kusok
bez šľahač ky ne má zmysel. Pokračujúce napredovanie vo vývine elcktrozáznamov tomu dáva

e Dá sa- niečo zo zahraničných skúseností aplikovať u nás?
- Chcieť ap li kovať u nás ideálny stav by bola
naiviw, tak ako sa bude meniť štruktúra hospodarskeho života, ako sa bude dariť vyvolávať iniciatívu občana, tak by ob lasť kultúry mala s tým
vývinom intenzívne dr.lať krok.
• Ako vidíš z aspektu pedagóga dirigovania na VŠMU momentálny stav na
Slovensku? Všeobecne je rozšírený názor,
že chýba mladá dirigentská generácia...
- Slovenská fil harmónia, Symfonid.-ý o rchester Slovenského rozhlasu a Štátna filharmó nia
Košice potrebujtl po jednom dirigentOvi , ktoré-

ho v súčasnosti majú. Slovenské národné divadlo ich potrebuje viac, v tejto chvíli tu prebieha
generačná výmena1 podobne ako v Štátnom divadle. Štátna opera Banská Bystrica potrebuje
dvoch - má ich. Všetci s(1 absolventami VŠMU.
Jediné teleso, kto ré nemalo angažovaného dirigenta z V MU je tátny komorný orchester
Žilina. Vo peretách a s(Jboroch sa absolventi VšMU uplatiíujú takisto. Keby bol teda k dispozícii dvojnásobný poče t kvalitných mladých dirigentov, vo väčšine týchto inštitúcií by pre nich
nebolo dosť príležitostí. Prito m sa nazdávam, že
drž.1ť našich mladých iba doma a uzatvá rať sa
pred cudzincami by bolo protizmyselné a po
definitívnom vstupe do Európy aj legislatívne
vylúče n é. Nemyslím si teda, že niet mladých dirige ntov, ale nazdávam sa, že hoci sa situácia v
poslednom čase mierne lepší, predsa len sa dávajú príležitosti mladým až keď ho rí, a uvedomelá ~naha poskytovať týmto ľuďom možnosti
sa prejavuje viacmenej náhodne.
čo sa týka výchovy: časy sa menia, kvalita orchestrov v celom svete neustále stúpa, skúškovC: ča~y sa skracuj(! a tak nároky na dirigentov
stúpaj(l. Nazdávam sa, že . masová" výchova
mladých dirigentov ustupuje do úz.1dia a všade
začína prevažovať trend zveľaďo vania talentu
vynikajúcich jednotlivcov. Som presvedčený,
že vyc h ovávať mladého človeka je obrovská
zodpovednosť, pretože kto sa hodí na štúdium
dirigovania má spravidla takú kapacitu, že by
dokázal vyštudovať hocakú inú vysokú školu, a
teda mať v rukách pevný chlieb. Ten dirigentský nie je tak veľm i istý, ako trebárs okresného
zverolekára a preto by mali študovať iba ve ľk é
talenty a aj tak by sa ešte malo v prvých roč ní
koch zodpovedne sell:ktovať. )'eda - ak s(l pochybnosti o budúcom uplatnení takého mladého človeka v odbore dirigovanie, mal by sa zam e rať na štúdium niečo ho iného a nie ísť do riskantnej budúcnosti. často sa mladí u chádzači
pýtajú, čo musí di rigent vedieť, ak chce študovať na vysokej škole. Život ma nauči l, že najscri~
ózncjšia odpoveď na ttlto otázku je skúsiť defin ovať, čo ved i eť nemusí. Matematika, fyzika,
zdravoveda, právo, psychológia, všeobecná história, estetika, literatúra, znalosti z odboru ekonomik')', organ izácie, cudzie reči o rozli č n ých
1hudobných disciplínach, začínajúc kompozíciou ani nehovoriac. Ani všetky ostatné, ba ani
tak odťažité veci, ako je astrológia sa nedajú
označiť za zbytoč n é . Teda, uznávam n1 starú zásadu, že pri maw ritách, alebo štátnych závereč
ných skúškach, ktoré sú verejné, by mal mať hocikto právo po l ožiť adeptovi hocijakú otázku.
• Tvoje osobné predsavzatia a perspektívy do budúcnosti?
- Nemám pocit, že uzatváram produktívny život, rád by som bol ešte užitočný.
Pripravil: ROMAN SKREPEK

HUDOBNÁ VÝCHOVA VO vfvOJI SÚČASNEJ HUDOBNEJ IUL'I'ÚIY
NITRA IV
(Dokončenie z

J.stt·.)
prof. L. Daniel, A. Derevjaníková, Mgr . K.
Szakallová). Mgr. M. Trandžíková informovala prítomných o pripravovanom experimente, v ktorom by mala byť posilnená výu čba estetieko-výchovných predmetov a tiež ich vzájomná väzba ( na štátnej experimentálnej základnej
škole v Nitre).
Tretí tematický blok sa dotýkal hlavne prípravy budúcich učiteľov hudobnej výchovy na
pedagogických fakultách. Obsahové zameranie
príspevkov sledovalo dve línie, vyplývajúce z
rozdelenia tematiky tohto okruhu. Súčas né a
novo sa tvoriace koncepčné modely štúdia hudobnej výchovy, ich organizačno-obsah oví!
stránku a možnosti integratívneho prepojenia
sledovali referuj tici z aspek ru globálneho~ ale aj
z hľadi ska konkrétnych praktických a teoreticko-historických disciplín (prof. L. Daniel,
doc. E. Ba ranová, Dr. M. Strenáčiková,
doc. E. Michalová, Dr. J. Luska, Mgr. I.
Medňanská, Mgr. K. Szakallová, doc. E.
Červeňová, doc.J. Hatrik, Dr.J. Kupková,
prof. L. Ze nkl, Dr. E. Jenčková, doc. O.
Hagarová) a progresívne trendy v oblasti psychologicko-sociologicko-pedagogickej sledovali vo svojich referátoch doc. P. Krbaťa , doc.
M. Holas, doc. ) . Herden a Dr. W. Peschl. V
rámci tohto tematického bloku vysttlpili s názormi na využitie folklóru a populárnej hudby
vo výučbe hudobnej výchovy prom . hlst. F.
Turák. Konferenciu uko n čila diskusia k návrhu Záverov.
Účastníci konfere ncie dospeli k názoru , že situácia v oblasti hudobnej výchovy a výchovy k
hudbe je v súčasnos ti vel'mi komplikovaná, čo
sťažuje úsilie o vytvorenie komplexného pohľa
du na túto oblasť a orientáciu v nej. Veľ ké spol očensko-po liti cké zmeny v posledných rokoch
a naše "otváranie sa svetu" výrazne ovplyvnilo
kultúrne povedomie národa, celú - teda aj hudobnú kultúru a jej . fungovanie", poznamenalo
oblasť výchovy, vzdelávania a v neposled nej miere aj hodnotovú orientáciu predovšetkým
mladej generácie. Súčasná výchovno-vzdelávada prax však nie je dostatočne pripravená adekvátne prijať tieto te ndencie a pohotovo na ne
reagovať.
Vzhľadom

na spomenutú situáciu sa účastní-

ci konferencie dohodli, že závery rozpracujú a
konkretizujú zástupcovia pedagogických a
umeleckých škôl na d'alších stretnutiach.
l loci sa o problémoch hudobnej výchovy rokovalo najmä v priebehu druhej polovice roka
1994 viackrát, ukázalo sa, že takáto výmena skúseností a názorov je nielen veľmi potrebná a
u žitoč n á, ale aj pod netná pre hudobno-výchovnú prax, nakoľko problémy v uvedenej oblasti
sú ovci'a zložitejšie ako sa predpokladalo.
Veríme, že kompetentné inštitúcie budtl venovať náležitú pozornosť nastoleným problémom v oblasti hudobnej a estt:tickej výchovy a
zvolia na ich vyriešenie také postupy, ktoré
umožnia nielen zj~dnotiť pohľad na zá kladné
nedostatky v uvedenej oblasti, ale ich aj odstrániť. Bolo by vel'mi potrebné vyvinúť v tomto
sme re maximálne úsilie na zlepšen ie situácie,
aby sme si v bud(lcnosti nemuseli vyčítať, že
sme nevyužili príleži tosť, v dôsledku čoho by
hudobná výchova stále viac zaostávala za ostatnými vyučovacími predmetmi. Negat1vne dôsledky tOhto javu v hudobnej kultúre pociťuje
me už v súčasnosti. Domnievame sa, že je najvyšší čas predísť cl'alšiemu zhoršovaniu a komplikovaniu súčasné ho stavu a rozhodnými, legislatívne zakotvenými opatren iam i riešiť túro
situáciu, aby hudobná výchova a hudobná kultúra mohla pl niť svoje dôležité poslanie v živote našej spoločnost i.

ZÁVERY
Z VEDECKO-PEDAGOGICKEJ
KONFERENCIE

V predchádzajúcich desaťročiach sme
s a stretávali s tendencia ml, ktoré z čas u na
čas signalizovali, že prognostický odhad
vývoja hudby možno nebude celkom totožný s budúcou konkrétnou súčasťou. V
mnohých krajinách vznikala s ituácia, .ktorá často evokovala potrebu nových situač
ných, vedeckých a prognostických m etód.
Tieto snahy spočiatku pramenili n ajmä z
empirických zistení, že tradičné vyhodnocovanie evolučných trendov hudby čoraz
viac nerešpektovalo jej funkčnosť z hl"adlska významu kontextu ume nia 20. storočia, v ktorom systé m človek - hudba umenie sa začal men iť takmer vo všetkých

subsystémoch, ako i vo vzájomných väzbách. Mnohé problémy sa často vynárali
akoby " nepostrehnuteľné", menili sa
predstavy o ume1ú, hudba sa začala prezentovať i novými spôsobmi.
Naznačené trendy sa zreteľnejšie prejavili skôr v celom spektre fungovania kultúry než v oblasti vzdelávania a výchovy,
hoci spomenuté problémy pociťovala i pedagogická oblasť. Tieto prudké zmeny v

blé mami v oblasti pripraven osti učiteľa,
jeho tvorivosti takmer na všetkých typoch
škôl.
Súčasný systém hodnôt by nemal mať
preto podobu abstraktných , nereálnych
ideál ov, ktoré majú "posvätiť" n e utešenú
skutočnosť, ale mal by rešpektovať dialektíku m edzi skutočnosťou a ideálom. Ideál
treba chápať ako reálny projekt jednotlivca, kolektívu, pričom daný stav jednotliv-

Pohľad

Snímka: L. Horvát
ca, kolektívu (v ktorom sú mnohé z ideálov zrealizované) je vlastne každodenná
realita. Nerešpektovanie tejto dialektiky,
kde sa skutočnosť idealizuje, skresľuje,
neprináša potom podnety pre zdokonalenie pedagogického procesu.
Úč astníci konferencie Hudobná výchova vo vývoji súčasnej hudobnej kultúry
navrhuj(t naznačené problémy riešiť so
zástupca•ui jednotlivých typov škôl na
spoločných rokovaniach do konca februára 1995 za účelom vypracovania súboru
návrhov za zlepšenie súčasného stavu hudobného vzdelávania.

na predsednícky stôl konferencie.

oblasti hudobnej kultúry zastihli pedagogicko-didaktické systémy viac-menej nepripravené. Snáď i preto v súčasnosti najviac "bojazlivých" krokov (neistoty) pociťujeme v pedagogicko-didaktickom systéme, v ktorom sa č:tsto stráca zmysel pre inováciu z hľadiska doby, nových situácii,
tendencií, zmysel pre interakciu hudobných potrieb mladých vekových skup ín a
ich modalít v kooperácii s predmetmi hudobno-historickými, teoretickými, pedagogicko-psychologickým~.
l>raktickými
atd'. To sa pre javuje pokrivkávaním v realizačnej rovine, ktorá je podmienená pro-

.HISTÓRIA

,

)

~já«'95)

'.

v

,

BA1TAGUOVA TVORBAJ~ [!RAJ~ DRVZECKEHO
PAVOL POLÁK
jeden z popredných reprezentantov hudobného kklsiciznm na Slover~sku, skladateľ českého pôvodu juraj Družecký ( 17451819) strávil11a vt·chole svojich tvorivých
sil vyše desať rokov plodnej čitmosti v
Bratislave, vtedajšej metropole Uhm·ska.
Pôsobil v službách krliežaťa Atltona
Grassalkovicha a po jeho smrti u primasa ·
kniežat'a josepha Batthá11yiho v ich šľa
chtických kapelách, ktoré patrili k najlepším svojho druhu vo vtedajšej rlši.
Hoci sa Družecký kompoztč11e orie11toval v prvom rade na tvorbu pre komorné
súbory dychových nástrojov a úpravy pre
toto obsadenie (tzv. " Harmoniemusik "),
venoval sa prakticky aj všetkým ostatným
vtedy bež11ým h,udobt~ým formám a druhom. Vzťahuje sa to aj na symfmlickú tvorbu. jeho skladateľský odkaz zahfňa 26

nej explicit11e z akódovaný program, v 18.
storoči stí programové kor1cepty zriedkavé. Z toho aspektu má Družeckého battagliova tvorba určité osobité postavenie.
Svojím programovým zameraním sa vymyká z bežnej dobovej symfonickej pr-odukcie. Natfska sa otázka, prečo sa Družecký
ve11oval tejto tematickej oblasti? Odpoveď
11ám por~úkajú j eho životné osudy.
Družecký totiž pôvodr1e bol vojertským hudobt~íkom, takto zameraruí dráhu začal už
ako 17-ro čný. Slúžil u vojska r1a rôzr~ych
miestach, bol pištcom, hobojistom, bubeníkom, tympar~istom, rrapoko11 sa stal vojerzským kapel11íkom. Pri vojskr~ z otrval llajmenej 17 rokov. Alli po demobilizácii ne>
stratil kontakty s vojer~skou hudbou, bol te>
da dokorwle zžitý s jej problematikou.
Dalo by sa predpokladal; že hudbt~ o vo-

ných od r. 1760-1800 je až 85 %pre klavir,
11iektoré z nich so sprievodom violo11čela
alebo huslí. Z uvede11él10 obdobia je známych iba deväť orchestrálny ch diel tohto
druhu. Prečo bola absolútna prevaha klavírtrych battaglií? Nazdávame sa, že to bolo preto, ž e sólové diela sa mohli aj vzhľa
dom 11a aktuál11e väzby k tej-ktorej voje11skej udalosti ľahšie a rýchlejšie šit·iť, predvádzať a tlačiť ako v orchestrálnej verzii.
Hudobné lextko11y počnúc R. Eit7Jet'om
pripisujú Družeckému jed11u battagliu. V
rámci 11ášho výskumu sme zistili, že rukopisy Družeckého battaglie sú ulože11é vo
viacerých archivt~ychfot~doch. lde o kópie
jed11ej battaglte, alebo o viac sarnostat11ých
diel? V ich popise ďalej postupujeme v poradí vyko11a11ého výskumu, pr·ičom prfslušllé pramene ozrutčime pisme11ami abe>
cedy.

Pš tvo rča s ťovú

rameň

A je uložený v Budapeští. Ide o
symfóniu s p omalým
úvodom a pochodom po druhej časti, ktorý
nahradzuje obvyklý menuet. Táto kompozícia je vo viacerých smeroch neobyčajným
dielom. j e to nielen jedna z najstarších orchestrálnych battaglií obdobia klasicizmu,
ale s kutoč nou raritou je jej obsade nie. Je
koncipovaná pre dva orchestre klasického
typu , teda v každom z nich sú zastúpené skupiny s l áči k ových, dychových a bicích nástrojov, čo je v symfonickej tvorbe svojej doby
v~ri o jedinelé. Okrem toho sa v pramennom
materiáli nachádza o rie ntačná skica pre vedúceho súboru, ktorý mal zaruč iť súhru oboch
telies, lebo vtedy sa ešte hrávalo bez d irigenta. Skladba pôvodne zrejme nevznikla z podnetu nejakej vojnovej udalosti, ale ako javisková hudba. Podl'a rakúskeho muzikol.óga O.
Wesselého Druže<;kého battagli'! pre dva orchestre vznikla ako scénická hudba k divadelnej hre L. Chr. Seippa "Adelh eid von
Ponthieu", ktorú uviedli 18. januára 1780 v
Linzi, kde Družecký po odchode z vojenských služieb zastával funkciu krajinského
tympanistu. Skladba teda vznikla asi r. 1779 v
Linzi.
,
,
Oba tin1lné listy si bližšie všimneme z troch
dôvodov:
l. Titulné listy sú autografom, teda skladate·
ľovým rukopisom, jednotlivé hlasy sú však odpisom kopistu. Družeckého auwgraf sme identifikovali vlastným výskumom autorových rukopisných pramenných materiálov už predtým
a diferencovali od rukopisov viacerých kopistov. Pravosť nášho zistenia potvrdzuje aj znač
ka za menom autora pri skúmanej skladbe
(mpr ~ manu propria a vlastnou rukou). (Obr.
l ).

1. Prame ň A (Budapešť). Titulné fis ty symfónie pre dva orch estre.

symfónií, ulože11ých v rukopisoch v Prahe
(11), Budapešti (JO), Viedni, Drážďa11och,
Lambachu, Treboni.
Symfónia tvorila v tom čase reprezentatfvt~u formu svetskej produkcie. Bola v celej kultúrnej Európe stredobodom pozor11osti šľachty v aristokratických salór10ch
a rezidenciách, ako aj meštia11stva v r10vovz 11ik11utej i11štitúcii verej11ého ko11certu.
Bratislava sa stala v posled11ej treti11e 18.
storočiu nie bezvýznam11ý m centrom pestovu11iu u tvorby 11a tomto poli. Netreba sa
preto čr~dovat; že Družecký, ktorý pôsobil
rad rokov v šľachtických kapelách vo vedúcej funkcii, vyskúšul svoje schopr10sti aj v
tejto náročnej oblusti.
V súvislosti s Družeck ého symfo11ickou
tvorbou zameriame ďalej 11ašu pozornosť
na battagltu. · Battaglia z namená bitka.
Tónomalebné z obraze11ie bitky existovalo
pruvdepodobne u ž v antickom Grécku. V
16. storočí rtastalo obdobie roz kvetu vokálnej battaglte. Po určitom poklese tvorby
v barokr~ mož 11o zaz11ametull' 11ový rozmach v období klas·i clz mu. Na roz diel od
r enesancie išlo o čistú inštrume11tálntt
hudbu. Vo vzťahu k syrnfóllii však bolo toto
označerlie neobvy klé. No o rwobvyklé kompoz ície nebola u Družeckého 11údza.
Priam t1evyčerputeľ11é boli j eho sklo11y k
experim er~tovaniu, k hľada 11iu t~ezvyčaj·
ných zvukových kombi11ácií v obsadení, i1l·
štrumentácii, vo formách a výraze, ktoré
predstavujú tmikáty v tej dobe.
Symfónia pri11áleži do sféry tzv. absoltítnej hudby , ktorej obsah je v podstate ab>
straktný. Hoci v 19. a 20. storočí poz orujem e v niektorých symfót~iách viac alebo me-

Autograf.

jet1ských bitkách (bttev11á hutlba) sa vklasicizme kompo11ovala v prvom rade pre orchester, aby sa pomocou rôz11ych dycho-

2. Ani na jednom z titulných listov však niet
zmienky o battaglií. Skladba nesie vecný názov
"Sinfonia". Je preto otázne, č i dielo bolo v tejto
podobe určené ako scénická hudba. j adrom deja Seippovej činohry je súboj dvoch rytierov o
priazei'l jednej dámy. Nie je dostatoč ne zrejmé,
prečo by k divadelnej hre bola potrebná viacčasťová symfonická skladba, navyše v titule samotn)•m autorom bližšie n e urče n á? Podl'a našej
hypotézy mohol skladateľ pôvodnú battagliu,
ktorej autograf je nezvestný, pou žiť ako časť
cyklickej symfónie. Symfónia teda mohla figurova ť samostatne, bez väzby k divadlu.
Družecký usporadúval každo ročne v pôst·
nom období počas svojho pôsobenia v Linzi
. hudobnú akadémiu". K tejto príležitosti mohla
vzniknú ť aj iná symfónia, podľa zápisu v autografe z februára 1777. Možno sa preto domnievať, že podobné urče ni e · teda pre akadémiu mohla mať aj skúmaná symfónia pre dva orchestre.
3. Na rozdiel od titulných listov hlasy symfónie nie sú autografom, ale sú zhotovené rukou
kopistu , o ktorom ešte bude re č, pretože v súvislosti s výskumom battaglie zohral dôležittl
úlohu. V hlasoch sú úpravy a zásahy, ktoré vykonal Družecký. Sved čí o tom, že sa autor zúčastnil na prípravách a predvedení diela. Vo
vnútri hlasu prvých huslí prvého orchestra je
nad druhou časťou zápis . La Battaglia", pravda
písaný rukou kopisn1a nie autora. Tento zápis
sa v ostatných hlasoch, ani v titule skladby nevyskytuje. Podporuje to iba našu horeuvedenú
hypotézu o genéze a určen í skladby. Rukopis
kopistu je povšimnutiahodný tým, že na rozd iel
od iných kopistov sme sa v bohatých budapeštianskych hudobných fondoch s týmto rukopisom druhýkrát viac nestretli. Našli sme ho však
vo Viedni.
rameň B: Ďalší rukopis Družeckého

2. Prameň B (Viedeň). Titulné listy
symfónie pre dva orchestre.
Rukopis kopis tu.
vých a bicích 11ástrojov pokiaľ mož 11o čo
najprimeranejšte predstavil voje11ský hluk
a zvrtk: Prekvapujúce je, ž e to tak nebolo. Z
celkového počtu battagli{, skompm10va-

Psymfónie pre dva orch estre je ulože-

ný vo Viedni. J eho inštrumentácia je trocha zmenená, zrejme prispôsobe n á miestnym podmie nkam: l' ri tomto prameni sú
pozo ruhodné najmä tri okolnosti:
l. Ide o rukopisnú kópiu symfónie, ktorá je už na titulných listoch kopistom
označe ná názvom . La Pataglia". (Obr. 2)
(Ortografia je podľa zápisu v pra meni.)
2. Rukopis skladby prameňa B je totož-

~;.:.~.

~

3. Prameií C (Budapešť). Titulný list
. symfónie.
Autograf.
ný s rukopisom prameňa A, vyhotovil ho
teda ten istý kopista. Je však zaujímavé, že
tak ako v Budapešti, ani vo viedenskom archíve sa jeho rukopis viackrát n evyskytuje, aj tu je ojedinelý! Je pozoruhodné prečo?

3. Najdôležitejším zistením je, že samotné pramene A a B nie sú zhodné, ale sú či
astočne r ôznymi kompozíciami. Iba pri
povrchnom pohľade by sa mohlo zdať, že
ide o tú istú kompozíciu. Prvé dve časti sú
v oboch prametl.och síce totožné, avšak
ďalšie časti sú v jednotlivých prameňoch
rozdielne. Wessely, zdá s a, zameral svoj
výskum na prameň B archivovaný vo
Viedni, pretože prameň A uložený v
Budapešti nepoznal. S jeho tvrdením, že
by sa bola skomponovala symfónia v tejto
podobe k Seippovej hre však sotva možno
súhlasiť. čo má spoločné stredoveká rytierska hra s Uhorskom? Pri nadpise posle dnej časti symfónie uloženej vo Viedni
sa totiž uvádza . Ungaria". To by mohlo
svedčiť aj o neskoršom dátume vzniku
kompozície, keď Družecký u ž pôsobil v
Uhorsku (Bratislava?). Predpokladáme, že
si pritom vypomáhal starším dielom, ktoré novými časťami zaktualizoval, pravdepodo bne pri priležitosti nejakej vojnovej
udalosti. Rozdele nie•zvukového telesa do
dvoch zborov mohlo · zodpovedať dvom
proti sebe stojacim bojujúcim stranám a
zosilniť účinok diela. Programov~ zameranie je tu viac vyhranené. J e však zaujímavé, že n a rozdiel od prameňa A chýba
pomalá stre dná časť, takže okrem úvodu
symfónia pozostáva len z rýchlych častí .
Opätovné p·o užitie battagllovej časti z prameňa A v tomto diele ešte väčšmi podporuje n ašu vyššie uvede nú hypotézu, že
práve táto mohla pôvodne slú žiť ako scénická hudba, nie však symfónia ako celok.
Ako ukázal náš výskum, v Budap ešti sa
nachádzajú ešte dve a v Prahe jedna ďalšia
Družeckého symfónia s označením
. Battaglla". Tieto skladby nie sú kopiami
uvedených prameňov, ale iný mi kompozíciami a sú koncipované pre jeden orchester .
rameň

C je ulož ený v Budapešti.

P Titulný list aj hlasy sú a utografom.

(Obr. 3.) Autor už v titule symfónie - na t·ozdiel oa prameň.a A - explicitne udáva 11ázov
"La Pataglía. Pre zaujirnavosť uvedieme pri
tejto symfónii jej častt: Andante. Marcia di
Regimento. La Battaglia Allegro. Mania di
Regimento. Lamentaz ione Adagio. Victoria
Allegro. Fuoco fugare Presto. Finale Rondo
Turgeso. Toto pomerne roz m erné dielo ďa lej
,-oz vija ž áner typu battaglia. Predpokladáme, ž e symfónia vz nikla neskôr ako pramene A a B. Svedči o tom najmä .štruktúra a
usporiadanie skladby. Z,·eteľnejšie vystupuj e na povrch intencia programu. Najprv sa
naznačuje prEprava na bitku, potom sa z obraz uje nástup vojenských j ednotiek, vlastná bitka, odchod vojsk z bojiska, ná1·ek ranených, oslava víťazstva a napokon "turecké" intonácie, k toré poukaz ujú na motiváciu vzniku skladby.
Najdôležitejši bol objav zápisu v jednom z
oboch hlasov prvých husli. V pravom hornom
rohu j e ceruz kou zapísané meno hráča:
"Mm-1/sieurj Schlesinger". (Obr. 4.) Martin
Schlesinger bol koncertným majstrom a vedúcim 24-člermej Grassalkovichovej kapely. Bol
vynikajúcim umelcom, ako sólista vystupoval
aj vo Viedni, kde sa stal členom výberovej organizácie " Tonkiin.sller-Soz ielät ". Vzhla dom
na to, že gmssalktvichovský archfv vrátane
hudobnfn, je nezvestný, uvedený podpis je o to
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4. Prameň C. Počiatok prvej strany hlasu prvých husieľ so zápisom hráča
v pravom r o hu: " Mon/sicur/Schlesingcr~ .
Autograf.
vzácnejšf. Na základe spomenutého objavu
bolo možné urobiť závety o čase, mieste vz niku a napokon aj o podnete kompoz fcie.
Schlesingerov podpis v uotovom materiáli
svedčí o tom, že symfóniu pred11iedli v
Bmtislave a. naviac tu 1i1Usela byť aj skomponovaná. V tom čase sa objednávali a precfváclzalí vždy čerstvé, nové skladby, ktoré sa nezvykli repríz ovar Zo záverečnej časti ~ymfónie
,. Rondo a Turgeso " m ožtw odvodiť aj aktuálny
podnet pre vznik tohto diela. A aký to bol podnet? Môžu nás k tomu priviesť politické udalosti.
V roku l 787, teda v obdob( Druž eckého
pôsobenia 11 Bratlslaue vypukla rusko-tureck á
vojna. Cisárjoseph ll. tJstúpil do tejto vojny na
základe zmluvných záväzkov voči ruskej cárovne Kataríne ll. Očakávané úspechy sa však
nedostavili. Naopak, tureckým vojskám sa podarilo prekročiť Dunaj. Prvá fáz a vojny bola
neúspešná. Až po prevzatí velenia maršálom
Laudonom sa situácia začala menlt~ Za ťaž
kých podmienok a mnohých obeti sa IUtfJOkon
podarilo 9. októbra 1789 dobyť a obsadiť strategicky dôležitú pevnust' Beograd. Habsburská
ríša uzavrela s Tureckom r. 1791 separátny a
1792 konečný mier. Podľa označenia finále
syn~{ó nle sa m oino domnieva ť, ie skladba
vz nikla okolo r. 1788/89. Naše datovanie
odôvodňuje aktuálnosť potreby , reagovať na
vojnu. V p redpokladanom čase stálo turecké
ohrozenie v popredf, vojna neskon čila, nebezpečenstvo ešte nebolo z ažehnané, preto "tm·ecký., záver skladby.
Symfónia m á dost' zjavnú. programot;ú profiláciu a mož no v nej vidieť v istom zmysle
predchodkyr'íu programovej symfótde 19. storočia. Idea tzv. absolútnej hudby symfonlzmu
18. storočia sa už do Istej miery narušila. Aj z
toho je zrejmý historický význam Druž eckého,
jeho smerovanie k nollý m koncepciám sy mfonickej hudby.
Naskytá sa ešte otázka, prečo sa v Bratislave
skomp01wvaná skladba nachádza v burlapeš1/anskom arclifve? Vysvetlenie je j ednoduché.
Drui ecký si slloje v Unz i tt Bratisla/Je liapísané skladby /JZal so sebou na SIJOje neskoršie
pôsobiská ll Pešti a Budíne.

P ,.La Pattaglia" je uložená v Prahe a je zo

rameň 0 : Ďalšia Družeckého symfónia

zbierky Clam-GaUas. Najväčšie prekvapenie
výskumu pripravila identifikácia rukopisu.
Jeden z troch kopistov skladby, ktorý vyhotovil kó pie väčš iny hlasov vrátane titulného listu symfó nie , je totožný s tým .,neznámym"
kopistom pramei\ov A i B, ktoré sÍl v príslušných fondoch vo Viedni a v Budapešti ojedinelé! (Obr. 5.) V Prahe však tento rukopis nie
je ojedinelý. Práve nao pak. Rukopis rohoto
kopistu sme zistili v pra7.skom fon de v rade
Družeckého komorných skladieb vrátane
štyroch ďalších symfó ni í. Z toho môžeme súdiť, že uvedený kopista stál v službách ClamGallasovej kapely. Táto s kutočnosť môže byť
nápomocná aj pri riešení o tázky pôvodu rukopisu prameňov A a B. Družecký mal počet
né spojenia s Českom. To nám však ešte nevysvetl'uje, pre čo sa významná časť
Družeckého tvorivého odkazu nachádza v
to mto pražskom fonde a nikde inde? Mo hol
by z to ho plynúť záver, že niele n dotyč n ý kopista, ale sám Družecký istý čas pôsobil v kapele g rófa Clam-Gallas. Jeho životopis ešte
vykazuje urč ité medzery, takže vyi(J č iť sa to
nedá. Tento predpoklad však zatiaľ ne možno
doložiť žiadnym dokladom.
Prameň D·javí istú príbuznosť s prameňo m
C, s ktorým má spoločnú úvodnú, tretiu a čias
točne záverečnú časť ( prameň C má následne
ešte dve časti), kým novými sú dva rôzne pochody a hlavná časť . La Pataglia", čo treba osobitne vyzdvihnúť, lebo svedčí o tom, že ide o
in(J bitku. Pod l'a nášho úsudku vzniklo toto dielo neskoršie ako prameň C a s wreckou vojnou
nemá nič spoloč né . Vojská dunajskej monarchie museli okrem povinností voči osmánskej

ríši

plniť

aj iné úlohy. Tak bolo treba pre stupsa rozpory m'edzi Rakúskom a Pruskom
presunúť jednotky aj do severovýchodnej časti
ríše. Vznik skladby mohol časove súvisieť s týmto konfliktom, teritoriálne bližším k českým
krajinám, ktorý vrcholil r. 1790. Sú to, pravda,
iba dohady, keďže bližšie údaje o podnete kompozície chýbajú.
ňujú ce

Poznačených "La Pataglia"

rameň

E: Rad Družeckého symfónií
uzatvára
ďalšie dielo, uložené v Budapešti. Skladba
je písaná rukou jedného z Družcckého kopistov, ktorý roky s ním spolupracoval aj
v Bratislave. V hlasoch sa vyskytujú počet
né skladatefove zásahy a korekcie, svedčiace o predvedení skladby pod jeho dohľadom či vedením. Táto battaglia je v
rámci Družeckého symfonického odkazu
výnimočným dielo m. Svojimi dimenziami, i>Očtom asi dvadsiatich, väčšinou kratších časti, vydatným expo nova ním sekcie
dychových nástrojov, často bez sláčikov,
programovým zameraním, formovým
usporiadaním a pod. sotva má obdobu.
V chronológii je toto dielo nesporne poslednou battagliovou symfóniou. Skladba
sa o. i. vyznačuje tým, že sa spôsob hudobného myslenia a písania odkláňa od bežne
zaužívaného symfonického štýlu. Snaha o
zobrazenie súvislého priebehu bojového
diania v istom zmysle protirečí schéme
klasickej symfónie. Preto sa autor od nej
vzďal'ujc. Usiluje sa o programové líčenie
bojovej udalosti. Je tu zostava allegrových
časti, pochodov všetkého druhu, intonácií
signálnej hudby, vojenských symbolov,
tancov, recitativnych úsekov, kadencovitých flgurácií, lamentácie, národných
piesní, najmä však tónomalebné zobrazenie bitky ako ústrednej časti, oslava víťaz
stva. To všetko nás vedie k záveru, že sa
skladba blíži viac k orchestrálnej fantázii
ako k symfónii, ktorá je prítomná iba ak v
rudimentárnej forme. Hudobná sadzba,
podmienená intenciou programové ho zá·
mcru, je pre mnohosť a pestrosť neraz tónomalebného zobrazenia udalosti málo
vhodná pre dôkladnejšiu tematickú prá:
eu. Táto okolnosť ide Družeckého naturelu v ústrety. Tematická práca a sonátové
rozvedenie nedominovali v jeho tvorivých zámeroch. Štruktúra diela je rozdrobená, často sa vyskytujú úseky prechádzajúce jeden do druhého. Sadzba je však
dôkladnejšie vypracovaná, dynamike,
predncsovým znamienkam je venovaná
väčš ia pozornosť, čo tiež svedčí o neskoršom vzniku diela. Smerovanie jeho hudobnej výpovede k hcroickému štýlu má
niektoré prcdbecthovcnovské črty. V
istom, i keď prcnescnom zmysle slova odzrkadľuje nové rodiace sa spoločensko
politické sily, ktoré vo vzdialenom
Francúzsku pripravovali a uskutočnili revolučné pohyby.
Svojou blízkosťou k orchestrálnej fantázii nám nevdojak pripomína Beethovenovu orchestrálnu fantáziu "Wcllingtonovo
víťazstvo alebo bitka pri Vittoria" op. 91.
Hoci tá to skladba vznikla podstatne neskôr (1813), v inej opoche, možno v náznakoch pozorovať určité spoločné črty.
Svedči to o Družeckého do budúcnosti orientovanom duchu. Zdá sa, že sa touto
skladbou autor zaradil medzi predchodcov Beethovenovej uvedenej príležitostnej skladby. Úvahy, či Beethoven poznal
Družcckého dielo, by však boli zbytočné.
Isté naproti tomu je, že Družecký sa
Beethovenovým dielom tvorivo zaoberal.
Aranžoval Beethovenovo septeto op. 20
pre deväťčlennú a klavírnu sonátu op. 13
{"Pathétique") pre osemčlennú dychovú
harmóniu. Je to pozoruhodné aj preto, že
sa v tejtQ dobe obvykle väčšie obsadenie

upravovalo pre menší súbor (napr. symfónia pre kvarteto a pod.), nie naopak. V
súvislosti s Bccthovcnom môžeme spomenúť aj kurióznu inštruktívnu skladbičku k
otázkam tempa, k napísaniu ktorej
Družeckého
nepriamo
inšpirovali
Beethovenovi priatelia Zmeškal a Mälzel.
Mälze l, vynálezca m e tronomu podnietil
Beethovena aj ku kompozícii uvedenej bojovej skladby a dodal k nej niektoré motívy.
Vráťme sa však k prameňu E. V súvislosti so skúmanou symfóniou sme ešte nezodpovedali jednu z hlavných otázok, a to
kedy, kde a pri akej príležitosti mohla
vzniknúť. Z titulu symfónie sa to, ako je
uňho obvyklé, nedá zistiť. Rozhodujúcu
úlohu tu zohrali dodatočne pripojené, na
titulnom liste neuvedené hlasy bicích nástrojov, ktoré sú na rozdiel od ostatných
hlasov symfónie autografmi. Je to veľký
bubon, autorom udaný ako "Le Can o n e" a
malý bubon nazva~ý "Fuoco pic(c)olo"
(malá paľba). Tieto dva party nám podávajú viaceré zaujímavé a dôležité informá·
cie. Napr. posledné dve časti sú tu označe
né "Victoria" a "Ungaria". Napokon hlas
"Fuoco picolo" odhaľuje najdôležitejšiu
informáciu, ktorá je zapísaná v osnove
medzi notami. A aká je to informácia? Je
prakticky obsiahnutá v jedinom slove,
kto ré sme dešifrovali a začlenili do š irších
súvislostí. Ide o výraz "croatcn fe iir"
(chorvátska paľba). {Obr. 6.) Z tohto zápisu jednoznačne vyplýva priradenie symfónie k tureckej vojne, o ktorej už bola reč
pri pra meni C. Vojna trvala dlhšie ako sa
pôvodne čakalo, jej priebeh bol zložitejší.
Jeho fázy sa mohli reflektovať a umelecky
spracúvať z rôznych aspektov. Kým prameň Csa viazal, zdá sa, k prvej fáze vojny,
ako sme na to už po ukázali, ináč sa javí situácia pri prameni E.
Na vojnových operáciách sa v zložkách
habsburských jednotiek podieľali najmä
vojská z južného Uhorska. V rámci týchto
útvarov sa grupovali aj osobitné chorvátske jednotky. čo spájalo Družccké h o s
Chorvát-skom, nic je dostatočne osvetlené, máme však niekoľko nepriamych dokladov týchto väzieb. Družecký skomponoval variácie na tému chorvátskej ľudo
vej piesne "Ka iža ma... " pre sláčikové
kvarteto. Mohol mať aj nejaké pracovné
kontakty s Chorvátskom. Záhrebský advokát J án Gallyus totiž odkázal r. 1802 rozmernú zbierku Družeckého skladieb pre
dychovú harmóniu grófovi Jurajovi
Festcticsovi do maďarského Kcszthelyu.
Rukopis tejto zbierky je nám známy, kopista bol činný aj v Bratislave.
Na základe charakteristiky vonkajších
znakov prameňa dospeli sme k záveru, že
Družcckého Battaglia prameň E bola tiež
podnietená tureckou vojnou, na rozdiel
od prameňa C vš ak nevznikla počas vojny,
ale po jej ukončení. V tejto battaglii s a
oslavuje víťazstvo {"Victoria") uhorských
vojsk ("Ungaria"), v ktorých boli integrované aj chorvátske jednotky {"croaten
feiir"). Podľa nášho úsudku mohla sklad·
ba vzniknúť z dôvodov aktuálnosti r .
1791/ 92.Je preto možné, že aj táto symfónia bola skomponovaná a .predvedená počas Družeckého pôsobenia v Bratislave.
Bitka o dobytie Beogradu našla svoj odraz
vo viacerých dobových skladbách, na rozdiel od Družcckého sú však tieto v titule
opatrené spresňujúcim názvom.
Výsledky nášho výskumu dokaz ujú, že
Drtdecký sk omponoval nie jednu battagllu,
ako sa v lexikálnej literatúre uvádza, ale dovedna päť symfónií battagliollého typu. Keď
berieme do úvahy, že doteraz bolo okrem
Drtdeckého skladieb známych deväť orchestrálnych battaglif v obdob( r. 1760-1800, možno konštatovať, ie hoci v niektorých
Družeckého battagliových sy mfóniách sa ~y-

5.

Prameň

symfónie.

D (Praha). Titulný list
Rukopis kopistu.

skytujú aj zhodné časti, prispel skladatel' dobrou polo/Jicou k celkovej európskej symfonickej battagliollej tvorbe tohto obdobia.
Druž ecký j e okrem toho jediným skladatel'om,
ktorý skomponoiJal IJiac battagliových symfónif.je pritom pozoruhodtté, že sme sa pri k ópiách troch z uvedených piatich diel, uložený ch
po jednom exempláre v stredoeurópskych
hlavných mestách · v Budapešti, vo Viedni a v
Prahe -stretli s rukopisom jedného a toho Istého k oplstu. Ďalšia Druž eckého skladba toho
druhu sa zacha /Jala v autografe.
Družeckého battaglie majú Isté spoločné čr
ty- všetky sú v C dur, so širšim obsadenlm skupiny bicfch nástrojov, sú vlacčasťovými cyklický m i skladbami, čo vôbec nebolo beiné a
majú schematický dejom qetermlnovaný
p ôdorys: Prlchod na pole, odpočinok. Nástup
vojsk k boju. Vlastná bitka ako ústredný motfv
skladby. Odchod vojsk z bojiska. Nárek a žiaľ
nad o beťami a mnenýmf. Viťazstvo ct vklStenecká oskwa.
Kaž dé dielo má, pravda, svoje charakteristické &ty a špecifiká. Družecký nepracuje podľa nejakej šablóny. Svoje koncepcie rozvinul
v c.y kllckej sonátovejforme. Postupne sa vzďa
ľuje od schémy klasickej symfónie, Jttorá ho
stúpajúcou mierou obmedzila. Prlbltiuje sa k
typu programovej symfónie 19. storočia a napok on anticipuje orchestrálnu fantáziu s programový m zameranlm a tónomalebnými prvkami. V istom zmysle 11 náznakoch predznamenal niektoré vývojové &ty romantickej
hudby a heroického štýlu.
Na z áklade dobových z vyklostf skladatelia
battaglif (či ui klavlrnych alebo orchestrálny dt) udá/Jali v titule skladby prlslušnú bitku,
ktorá tvorila podklad pre hudobné spracova·
nie. 1náč Druiecký: Atl/ v jednom prfpade bliž·
šie nešpecifikoval priležltos( vzniku tej-ktorej
batta.glle, určenie jej obsahu čt programu, ba v
jednom pripade chýba aj titul battaglia. No
predsa. sme mohli na z áklade výskumu u väč
šiny z tý chto battagliových sklatlieb rekonštruO/Jaťpríležitosť, p odnet, miesto vzniku l premiéry, stan oviť chronológiu a riešiť náročnú
otázku datovania /JZIIiku k ompozfclf s presnosťou jedného-dvoch rok ov.
Na základe doterajšieho výskumu sa nazdávame, že by bolo vhodné pokračovať v dôkladnejšej hudobnoteoretlckej, štýlovej a sémantlc·
kej analýz e a estetickom hodnoteni týchto neobvyklý ch skladieb, čo by overilo ich životaschopnosť.
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6. Prameň E. Úryvok hlasu malého bubn~ so zápisom "croaten feur" v osnove.
Autograf.

KONCERTY- BALET
tala a rámusila - česť výnimkám, t. j. najmä
dobre pripraveným sólistom Adriane
Kohútkovej, li ane Štolfovej-13andovej a
Petrovi Mikulášovi (tenorista Ľudovít Ľudha
ma troška sklamal únikom zvuko vej e nergie,
farby, aj d istonáciami). Humme l ma veru neprinútil pozd vihnllť myšlie nky k výšinám a
1-lossana sa teda defacto nekonalo v
Jlummclovej skladbe, ale ešte troška skôr, vo
výkone Heleny Gáffo rovej. Škoda. Pamätám
sa na perfektnú realizáciu tej istej omše v
rámci 1311S '93 ( hosťujú ci o rcheste r Wiener
Akademie z Rakúska vtedy do kázal na dobových inštrumentoch zázraky). Možno práve
tento perfe kcionizmus Rakúšanov nežiaduco ovplyvnil moje oča káva ni e a modifikoval
môj zážitok. Niekedy by bolo pre č loveka le pšie zabúd ať aj na vydare né a pekné veci, č i
udalosti...

Sfvnovemb
a

decembri
25. novembra. Franz Schubert: 6. symfónia. Anton Bruckner: 6. symfónia.
Slovenská filharmónia. Dirigent Aldo
Ceccato.
46. ko ncertná sezóna SF nechala priaznivcov symfonických koncertov na seba čakať
dlhšie, než býva zvykom. Orchester SF si svoje odo hral v rámci BHS (tri ko ncerty) a vzápätí sa vydal na po tulky naprie č severoamerickým ko ntinento m. Ako bolo, ako nebolo,
to vedia najlepšie tí, kto rí šírili naše kultúrne
posolstvá v cudzej zemi. Motivácia však zrejme nechýbala, pretože ko ncom novembra
nastúpili hudobníci na pód ium kvalitne zahriati, pozitívne naladení aj zladení. Aldo
Ceccato, výrazný hrdina dvoch uplynulých
sezón v Bratislave, mal čosi ako tenisové
.advantage" a bolo v jeho rukách rozho dnúť
zápas úvodného ko ncertu sezóny vo svo j (a
tým aj v posluch áčov) prospech. Spomínaný
duel prebiehal na do sť ťaž ko m teré ne.
Vonkajškový reliéf aj ukryté tektonické vzťa
hy Schubertovej a Brucknerovej 6. symfó nie
patria k tým menej pohodlným materiálom a
vyžadujú od aktérov udalosti plné nasadenie.
Väčším problé mom sa ukázal byť tentoraz
Schubert. Tak, ako v predchádzajúcich piatich prípadoch, aj tentoraz Schubert doplatil
na časopriestorovú požadovačn osť a n ároč
nosť Antona Brucknera. Inými slovami, tréningový vklad do Schuberta bol ako tradične
nižší a skromnejší, než vklad do Brucknera.
Na to už si však kde-kto zvykol. Šiesta
Schubertova symfó nia ale vniesla do Redury
aj primárne dirigentský ko ncepčný problém.
Prvé tri časti prebehli bez väčších kolízií a
dospelí do pomerne dravého prúdu útočné
ho Scherza. A ak pán Haydn zachránil kedysi
dávno hudbu aj tým, ak pochopil, že posledná časť symfónie by mala byť zlatou korunou
a protiváhou závažnosti p rvých dvoch čas tí ,
Aldo Ceccato si myslí asi iné. Posledná ča sť
Schubertovej skladby ochabla te mpovo aj dynamicky a pôsobila ako c horľavý appendix
na pmžnom a životaschopnom o rganizme
prvých troch častí cyklu. Ceccatova p redstava o predpise Allegro moderaw sa blížila k rypu Allegretto a vnorila sa skôr do hlbín rokoka, bez ambícií hl ásať ideály Franza
Schube rta · pro roka. Vďaka nemastné mu - neslanému Finále u budli 6. symfóni i sily a doslova sa dovliekla k cieľu . Takže v rámci . game Schube rt" Aldo Ceccato svoju výhodu celkom nevyužil. Skon čila čímsi ako nerozhodným výsledkom. Bruckne r mal roz hod n úť.
Tento raz rozhodol j edn oz n ačne v prospech
zú čas tne ných
hudobníkov.
všetkých
.Symfó nia A dur, posiata nevšednými a neča
kanými zvratmi, situáciami, riešeniami mala

Musica p astoralis Ivana Paríka odznela na koncerte SF v cykle Hudba z Bratislavy.
Snímka M.Ju rík
svoj pôvab aj d os tatoč n ý e nergetický potenciál na to, aby zaujala. Prvý raz som bez výhrad y prijal aj architektonickú dispozíc iu alla
Ceccato. Umne a bezpečne pridával plyn,
jemne zaobchádzal so spojkou um ožňujúcou
náhle a neča k a n é preraďova ni e akč nost i vnútornej energie, takže nebolo potrebné náhle
pribrzcľovanie a kolízie v požadovanej priamočia ros ti a plynulosti pohybu. Zasl..-veli sa aj
jednotlivé komponenry vo fu nkčnom or-chcstri (d ychové sóla a viachlasé chorálové harmó nie), sláč iká ri znášali údel zotrvávať na
platfo rme ostinátnych modelov pokojne a
bez viditeľnej nervoziry. Dokonca aj herecká
a tan eč n á kreativita pána Ceccata nebola v
rámci 6. symfónie Antona 13rucknera rušivým elementom. Povedal by som: konečne .
Konečne som mohol na adresu Alda Ceccata
zatlies kať bez osrychu a bez trápneho pocitu,
že sa to patrí.
2. decembra. Ivan ~arík: Musica pastoralis. Stefan Németh-Samorínsky: Klavírny koncert. Johann Nepomuk
Hummel: Omša Es dur. Slovenská f'tlha rmónia. Slovenský filharmonický zbor.
Dirigent: Byst rík Režuch a. Zbormajsterka Blanka Juhaň áková. Sólisti
Helena Gáfforová, klavír, Adriana
Kohútková, soprán, Hana ŠtolfováBandová, alt, Ľudovít Ľudha, tenor,
Peter Mikuláš, bas.
Jedno u z centrálnych čft novodobej dramaturgickej koncepcie Slovenskej filharmónie je zúfalé úsilie rozčl e ni ť sezónu na niekoľ
ko koncertných cyklov. Tie sa z roka na rok
množia ako huby po daždi a, pravdu povediac, nie celkom chápem t úto stratégiu. Ešte
menej chápem základ né ideové smerovanie
niektorých z týchto reťazcov . Myslím, že nic
som jediný nechápavec. Na druhej strane si
ale treba uve do mi ť, že človek nemôže ch ápať
vždy a všetko. Hned' druhý koncert sezó ny
94/ 95 bol zaradený do cyklu tzv. mimoriadnyc h ko ncertov. Niesol dramaturgický podtitul "Hudba z 13ratislavy... pre Bratislavu " (cit ujem z denné ho bulletinu SF). To, že tri kompozície zaradené do programu, resp. životné

osudy ich tvorcov súvisia s Bratislavou historicky, aj to, že zne li z Bratislavy som pochopil
bez väčších problémov. Unikol mi však ich
prínos zašifrovaný v predložke "pre". evadí.
iečo podobné nemôže predsa spôsobiť
ujmu na zážitku. Predsa však si myslím, že ak
bol prvý decembrový kon cert ni ečím mimoriadny, tak to bolo vďaka vystúpeniu ve ľkej
dámy slovenskej hudobnej kultúry Heleny
Gáfforovcj. Jej krásne jubileum neostalo bez
povšimnutia vďaka ľuďom , ktorým záleží na
zvid iteľne ní
jej unikátnych výsledkov.
Jedným z tých ľud í je aj Ivan Parík, verný ideám tvrdej školy šesťd esi arych rokov, skladate ľ uchvacujúci lyrizmom a nob!csou každého hudobného okamilm. Musica pa~tora li s je
jedným z je ho kľúčových diel a v rukách
Bystríka Režuchu dostala vari aj ten správny
pastelový nádych. Krchlé nitky Paríkovej parti túry ovíjal dirigent okolo seba s citom a hráč i orchestra SF spolupracovali bez väčšíc h
problémov. Utkali tak jemnú tkaninu, na ktorej sem-tam vyrazili na povrch razantnejšie
dynam ické a dynamizujúce uzlíky profilujúce celú Musicu pastoralis do vypuklejšieho
reliéfu. Reduta bola po prvom čísl e programu nasýte ná dobrou atmosférou. Pani
Gáfforová siahla celkom pochopiteľne ľ>o
koncerte, ktorý jej Stefan
émethŠamorínsky venoval. Počul som ho prvý raz a
verím, že som ho poču l v !>!ave interpretač n é
ho optima. Výkonu pani GMforovej som naozaj uveril bez výhrad, bez sebaklamu, bez potreby márnych, ume lo vyrol?ených pozitív.
Sledoval ~o m výkon s uveré nnej profesionálky uctievajucej stále poctivý kumšt, poctivé
remeslo a stavovskú hrdosť. Žiad ne zbytočné
gestá, pózy, žiadna maniera. Len koncetrovaná hra, kontakt s partom a s orchestrom,
sc hopnosť počúvať aj in ých, nie len seba,
sc hopnosť odhadnúť mieru únosnosti v aktivizácii subjektivizuj úcich parametrov interpretačného výkonu - to všetko vyžarovalo z
u š ľachtilého vystúpenia Heleny Gáfforovej v
Red ute. Vychutnal som ho do poslednej
kvapky a zanechal vo mne povznášajúc i pocit
obdivu a radosti zo života. Tento pocit prekryl svojou intenzitou aj rozpaky z uvedenia
llummclovcj Omše Es dur, ktorá skôr hrmo-

9- decembra. Franz Liszt: Kristus.
Slove n ská filharmónia. český filharmonický s bor Brno. Pražský komorní sbor.
Dirigent Zoltán Peskó. Zbormajster Petr
Fiala. Sólisti Lívia Ághová, soprán,
Marta Beňačková , alt, Walte r Coppola,
tenor,Jifí Služenko, bas, J osef Kšica, organ.
Už dávno som nezažil to, čo sa dialo počas
prestávky lisztovského veče ra . Návštevníci
Red u ry (a boli medzi nimi aj profíci) urýc hlene opúšťa li priestory koncertnej siene zdeptaní tým, čo pán Liszt zaradil do prvého, mamutieho dielu o ratória Kristus. J e pravdo u,
že čos i tak nek o n cepčné, nesllrodé, dokonca
nudné znie na pódiách veľmi zriedkavo.
Dramaturgia SF mala isto svoje pád ne dôvody, prečo siahla k nezvládnuté mu Lisztovmu
dielu. Ba, doko nca vzápätí po bratislavsko m
uvedení sa orchester SF a dirige nt Peskó ponáhľali do Španie lska, aby šírili nezdravú atmosféru
trojdielneho
o ratória
na
Pyrenejskom polostrove. Pro ti gustu žiaden
dišputát. Len škoda tej energie, čo pretieklo
rukami hráčov SF a hlasivkami spevákov poč as bezmála 180 minút!! Pán Liszt zozbieral
takmer všetko, čo na danú tému kedy napísal, ,
zoradil čís la za seba a o ratórium bolo hotové.
i eko ľkokrát počas tOho nwnštrózneho projektu sedeli h ráči o rchestra p očas a capella
úsekov zo d esať- pätnásť minút so zloženými
nástrojmi , čo ich ko ncentrácii asi neprospelo. Členovia hosťujúcich zborov tiež asi nevystihli svoj optimálny d ei~ . chaotické sólové
vstupy ne poskytli spevákom a organistovi
dostatok u voľne néh o priesto ru pre o peratívnejšie konanie, takže suma sumárum, Zoltán
Peskó bol sám vojak v poli, ktorému vari išlo
o Liszta a vedel, čo robí. czda lo sa mi ale, že
by ko ntakt na aparát bol inte nzívny a že sa dirige ntovi poda rilo presved č iť ú činkujú c i ch o
Lisztovej a svojej pravde. Pána Peskó si pamätám z novembra l 992 ako hrdého a disponovaného h l ásateľa novej hudby. (Koncert v
rámci festivalu Wien modern s Nic ulescuom,
Xenakisom a Dallapicolom na programe bol
vtedy úspechom.) Aj 'tento raz viedol svoje
ge~to evidentne technid.-y, bez teatrálnosti.
Mohlo byť zrozumitel'né, nebolo ale zdravo
nákazlivé, inšpirujúce. Veľký predvianočný
dramaturgický projekt SF c hcel byť impozantný, vý nimo č n ý, majestátny. Nebol. Bol
unavený, rozpač i tý a n epresved čivý. Staré
známe: menej je niekedy viac plat í teda stále.
IGORJAVORSKÝ

LEGENDÁBNICROBIOGRAFIENASCÉNISND
Koncom roka Balet SND premiéroval nový tanečný titul - triptych podl'a_pôvodných
c:horeoarafli na hudbu R. SCHUMANNk KARNEVAL, S. RACHMANINOVA: PAGANINI a
N. JUMSKEif().KORSAKOVk ~EHEREZÁDA. Legendárni choreografi M. Fokin a L.
Lav1'0'981dJ razUI cestu netradlčnému tanečnému umeniu, ktoré vychádzalo z klasického baletného smeru, ale súwne obsahovalo Invenčne nové umelecké postupy. A hlavge pre svoje novotvary Je zaujímavé aj pre dodného diváka.
úvodná časť Karneval je ľahký m tan eč ným
Choreografiu M. Kuru, podľa M. Fokina
naštudovali R. G. Avnikjan aJ . Dolinský. Tvorí
ju niekoľko obrazov, v ktorých sa prezentujú rôzne postav ičky. Dominantnou dvojicou je
Harlekýn (1. Holováč, M. Sandor) a Kolombína
(N. Stehlíková, L. Cehlá riková). jednotlivé postavy spája postava míma Pietora O. P. Plavník,
V. Vatrál). Kostýmy A. Gruskovej dotvárajll charakter jednotlivých postáv.
Najvydarenejšou je druhá časť triptychu ·
Paganini. V pôsobivom celku sa rovnocenne
uplatnila choreografia, hudba aj scénografická
zložka. Choreografiu L. Lavrovské ho naštudovali R. G. Avnikjan aJ . Dolinský. V príbehu vystupujú pozitívne i negatívne postavy - Múza (v altcrnáciach N. G allovičová, M. j ele nčlako vá...),
Nymfy (v alternáciach P. Búsová, A.
Jobeková ...), Huslisti (R. Černovič, J.
Černu ška ...), Protivníci (P. Holka, V. Vatrál a
žiaci ta neč né ho konzervatória), vyjadruj(• rôzne
citové rozpoloženia slávneho hu sľového virtuóza.
Bohatý pohybový slovník, výrazné, emotívne hudobné pasáže, hodvábne plápolajúce kostýmy
číslom.

prispeli k výbornému vyztlCniu celej inscenácie.
Tretia časť triptychu Šeherezáda už nepôsobí tak
j ednoznačne . Choreografiu N. Beriozoffa podľa
M. Foklna naštudovali R. G. Avnikjan a J.
Dolinský. Kostýmy opäť navrhla A. Grusková,
autorom scény, rovnako ako dvoch predchádzajítcich ča st í je V. Gruska, Íl vod choreografie je postavený viac na hereckej a panromimickej akcii
než na tanci. Pôsobí zdÍhavo a málo dramaticky, až
postupným roztancovaním poMáv je chorcografid:y zaujímavejšia. Vrchol dosahuje v duete hlavných protagonistov Zobcidy (v alternácii J.
Dolinský, A. Č inarj an, V. Siill). Ľubostné tance
s jemne erotickým nádychom adekvátne vyjadruj(• hudbu . A. Rimského-Korsakova.
Jednotlivé choreografie predMavujú rôznu úroveň " ncko n ve nčnost i ". Najbližšie k tradi čné mu
baletnému umeniu má Karnenl, Paganini dominuje svojou dramatič no sťou , Šcherczáda špec iľic
kým imímnym charakterom. Ta n eč n íci svojimi
profesionálnymi výkonmi podčiarkli celkovo dobrý dojem z kvalitne urobenej inscenácie.
JANA OBOR ÍKOVÁ

Nora Ga llovičová ako Múza a Jozef Dolinský ak o Paganini v rovnomennom balete na hudbu S. Rachmaninova.
Snímka K. Marenči nová
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,Vojnav čéskej filharmónii
Pod týmto názvom priniesla bratislavská
Pravda informáciu pražskej do pisovateľky
Aleny Bo rov i čkovej , v ktorej sa hovorí o vy·
ostru júcich sa vzťa hoch orchestra a šéfdiri·
genta Gcrda Albrechta. Tieto rozpory jest·
vu jú v podstate od zač i atku pôsobenia Gerda
Albrechta za pultom českej fil harmónie.
Albrechta totiž čes k á vláda vymenovala i na·
priek protestu hudobnej verejnosti. Na jar
minulého roku spor nabral vysoké obrátk]',
keď česká filharmónia dostala prestížnu po·
nuku k ú č inkova niu na koncerte vo Vatikáne
7. apríla pri príležitosti spomieni.J' na obete
holokaustu a uznania štátu Izrael Vatikánom.
éfdirigent Gcrd Albrecht však túto ponuku
z n epochop iteľných príčin odmietol bez ve·
domia umeleckej rady, nevyhovel ani inter·
vencii ministra kultúry P. Tigrida ba i prezi·
denta Václava llavla. Na tento prestížny kon·
cert prijala pozvanie bez výhrad Londýnska
filharmónia.
V súčas nos ti sa v čes kom hudobnom živo·
te o päť nahlas hovorí o sporoch v Česk ej fil.
harmónii a to najmä vo fin a nčnej oblasti.
.Albrecht" · ako uvádza A. Bo rovičková v
Pravde· . pri nástupe do funkcie totiž vy·

hlásil, že česká filharmónia sa správala
ako prostitútka, za peniaze cestovala na
n edôstojn é zájazdy..." Avšak od roku
1992, ked' tam Albrecht zača l pôsobiť, sa podľa časti o rchestra ni č nezmenilo. aďalej sa
chodí aj po "dedinách". Ok rem toho nezoh·
nal sľubovaných sponzorov, nie príliš láka·
vou dramaturgiou rozohnal aj skalných abonentov a v Prahe sa stalo módou na filharmóniu nechodiť. Okrem toho · uvádza sa ďal ej v
správe . nemecký šéfdirigent sľuboval hrá·
čom aj to, že v Prahe bude bývať a nau čí sa po
čes J"y Zat ia ľ zo svojho volebného obdobia
strávil v echách dokopy 70 dní a s vedením
komunikuje cez fax· po nemecJ"J '.
S pánom G. Albrechtom to však nemajú
ľahké ani v Štátnej opere v Hamburgu, kde
tiež šéfuje spol oč ne so skl adateľom Petro m
Ruzickom. Albrechtovi v llamburgu končí
zmluva v roku 1997. Peter Ruzicka však svo\e
zotrvan ie vo funkcii intendanta podmici'luJe
zmeno u šéfdirigenta. a tento post navrhuje
Semjon a Bychkova.
Situácia, ktorá vznikla v českej filharmónii
isre nie je závideniahodná, no je ve ľmi pou č·
ná a nepotrebuje ďalší kom entár ...

Zomrel S. Stravinsky
Vo veku 84 rokov zomrel v novembri m . r. n a Floride najo_llad.líí syn Igora
Stravinského, klavirista a skladateľ SouUma Stravinsky. Narodil sa r . 1910 v
Lausanne potom žU v Paríži kde ~tudoval hru na klavíri u lsidora Philippa, hu·
dobnú teÓriu a skladbu u NadJ BouJangerovej. Tu aj v roku 1934 debutoval a istý
čas pôsobil ako interpret-špecialista na klavírne diela svojho otca. V rozpätí rokov
1934-38 podnikol so svojím otcom vefké medziná rodné turné, na ktorom predniesli okrem iných skladieb Koncert pre klavír a dychové n ástroje, Capriccio pre
klavír a orchester a Koncert pre dva klavíry. V roku 1948 Soullma Stravinsky odišiel do USA, krátky čas pôsobil v Hollywoode a New Yorku, kde dával veľa koncertov za dirigovania svojho otca. Pracoval tiež na nových edíciách Mozartových kla·
vírnych koncertov, ku ktorým napísal kadencie. V roku 1950 stal sa pedagógom
na hudobnej fakulte Univerzity v Illinois, kde do roku 1978 vyučoval hru na klavír.

SÚŤAŽE

Informácie

e 1. medzinárodnú súťaž pre klavír·
ne duo Reding Piette uskutoční sa v
dňoch 5.·11. Júla 1995 v Poličke (Česká
republika). Účastníci súťaže všetkých
národností dňa 5. júla t.r. musia dovŕšiť ve k 28 rokov. Súťaž je dotovaná
sumou 17 000 US dolárov. Uzávierka
prihlášok je 10. ma rca. Prihlášky tre·
ba poslať na adresu Janine Reding,
Chate au Pe rigord ll. Monte Carlo, MC98000 Monaco. Tel./ Fax: OO 33/ 93 30
07 21. Bližšie informácie podá: Sekre·
tariát súťaže, Mestský úrad, Jltí
čtrnásty, CZ-57201 Polička. Tel. OO
42/ 2 22 53. Fax: 2 29 26.
e Medzinárodná súťaž v hre na kon·
trabas "In m emoriam S. Kousevitzky'
sa uskutoční v dľíoch 29. júla - 5. au·
gusta 1995 v Moskve. Na súťaži sa
môžu zúčastniť intrepreti vo veku do
33 rokov. Uzávie rka prihlášok je 25.
apríla t. r . Prihlášky prijíma a bll~ie
informácie podáva: Orga nizing Com·
mittee of the Double bas Competition,
Kitajski projezd 7, RUS.I03693
Moskva.
e Unviersity of Louisville School of
Music vyp isuje Grawemeyer Award
for Music Compositlon 1995. Ceny ~ú
dotované sumou 150 000 dolá rov.
Infor m ácie a prihlášky: Grawemeyer
Music Award Committee, School of
Music, University of Lousville. LousvUie, USA-Kentucky 40292.
e 5. medziná rodná súťaž operných
spevákov, ktorú poriada Opéra de
Marseille sa uskutoční v dňoch 2.·9.
septembra 1995. Veková hranica
účastníkov súťaže je 33 rokov. Ceny
sú dotované vo vý~ke 50 000 francúz·
skych frankov. Predsedom poroty je
riadite ľ viedenske j ~tátnej opery loan
Holender , v porote sú Birgit NUsson ,
Regina Resnik, Elena Obrazcova, Piero Cappuccilli, Antonio de AJmelda a
i. Te rmín prUllášok: l . august 1995.
Bližšie inform ácie: Concours Internatio nal ďOpera, Parc des cedres
Bat.K, 77 Dd du Redon, F-13009
Marseille.

+ český dirigent Jifí Kout zostáva do
roku 2002 generálnym hudobným ria·
ditefom Upska. Spoločne s intendantom lipskej opery Udo Zimmermannom chce naďalej pracovať na udržaní
kontinuity moderného hudobného di·
vadia. Kout okrem toho zostáva prvým
dirigentom Nemeckej opery v Berlíne.
• Medzinárodná spevácka súťaž
Placida DomJnga, ktorej finále sa osku·
točnilo koncom m. r. v Mexico City má
svojich laureátov. Sú nimi: Simone
Alberghini, bas (Taliansko), Masako
Teshima, mezzosoprán Oaponsko),
Oxana Arkaeva, soprán (Ukrajina),
Maria CcciJia Diaz, mezzosoprán (Ar·
gentína),José Cura, tenor (Argen tína).
+ Víťazmi medzinárodnej speváckej
súťaže wagnerovských hlasov, ktorej
tlnále sa uskutočnilo v m. r . v
Strasbourgu sú: Detlef Walter Roth, ba·
rytón (Nemecko), Mihoko Fujmura,
mezzosoprán Oaponsko) a Violeta
Urmana, mezzosoprán (Litva).
• Novým intendantom Viedenskej
komornej opery po úmrtí Jl. Gabora
stal sa Rudolf Berger, doteraj~í šéf-disponent Viedenskej štátne j opery. Do
funkcie nastúpil l . januára 1995.
+ Kurt Masur boJ menovaný za čest·
né ho dirigenta Drážďanskej fllliarmónle. Tento titul tu bol udelený po prvýkrát.
+Anglický d irigent Sir Colin Davis
bol bavorským ministrom kultúry
Hansom Zehetmairom menovaný za
čestného profesora Vysokej ~koly hudobnej v Mníchove.
+ Dvadsaťosemročnej violistke l"a·
bea Zimmermann udelia počas frankfurtskéllo veľtrhu Musik Messe (8.-12.
marca 1995) prestížnu hudobnú cenu
vo výške 25 000 mariek.
+ Maďarský klavirista András Schiff
uzavrel exkluzívnu zmluvu s finnou
Teldec Classics International. V nahrá·
vacom projekte na najbliBie obdobie
sú sólové skladby Händla, Regera a
Brahmsa, komorná hudba s rôznymi
ansámbJamJ a sóUstami.
+ Organista Bernhard Baas, p.redstavil v Zurichu organovú verziu
Starvinského Svätenia Jari a LJsztovu
Sonátu h mol.
Podľa zahr. tlače: -mj-

Operatic Duets for Tenor
and Barltone
Verdi • Rossini e Bizet e
Donizetti
Janez Lotrlč, tenor · Igor.
Morozov, barytón
Symfonický orchester slovenského
ro~asu
v
Bratislave diriguje Johannes
Wildner.
NAXOS DDD 8.553030
Operatic Duets
for
Tenor and Baritone

genta. Zrejme aj preto Symfonický orchester
SR (Jrá štandardne s adekvátnou technickou
rutinou.

LOUISSPOHR
Koncerty pre klarinet a orcheste č. l c mol a č. 3 f mol
Potpourri pre klarinet a orchester op. 80
Ernst Ottensamer -klarinet
·Štátna filharmónia Košice,
Symfonický orchester slovenského rozhlasu.
Dirigent johannes Wildner
NAXOS DDD 8.550688

Verdi • Rossini • Bizet • l>onizetti
J•nt& Lotrič, TNOr • laOt M....u•. •..ntone
Sklnk Rlldio SYft'lpltooJ Ortbnc,..
Jottannet WUdnt-r , Coctductor

SPO HR
Clarlnet Concertos
Nos. l and 3
Potpoun1, Op. 80
EI"Mt Ollealamtt, a..rtaet

Slo•ak Staoe l'bUho""tnl< 0.-.n (KDike)
Slovak a.dlo s,_phooy Ortt.Mtra
J...._WikiD<r

Operné duetá mužských hlasov v svetovej
opernej li te ratúre sú síce zriedkavejšie ako
miešané, ale o to vzácnejšie. Pravda aj ich re·
ali zácia na zvukových n osičoch zodpovedá
ich frekvencii sólistického použitia. Z pohľa
du zahranič nej produkcie je tu však mimoriadne n á ročn á konkurencia. Najnovšia CD
nahrávka firmy HNH International Ltd. vedí·
cii NAXOS prináša dvoch ešte nie plne medzinárod ne etablovaných spevákov, o ktorých talente však niet pochýb.
)anez Lo trič zo Slovinska, formoval svoj in·
dividuálny tenorový volumen na štúdiách v
Lublani, ďa l ej u Maria dcl Monaca. K jeho pr·
vým úspechom patria ceny zo súťaží Toto
dal Monte v Trevise a Maria del Monaco v
Castelfranco. Pôsobí na mariborskej o pernej
scéne a od roku 1993 h osťuje aj v zahraničí a
o. i. v Prahe a Bratislave.
Barytonista Igor Morozov je rodák z ukra·
jinského Dnepropetrovska, kde študoval a
debutoval. Po štúdiách v Moskve stal sa sóli·
stom Mari inského divadla v St. Petrohrade,
pôsobí vo Veľko m divadle, je stálym hosťo m
v Zf1richu a na iných scénach. K jeho repertoáru patria operné postavy Mozarta,
Verdiho, Čajkovského, Rimského Ko rsakova
Prokofieva a i.
Zvolený repertoár na recenzovanej cédeč·
ke, zdá sa, že v podstate rešpektuje ich hlasové, technické a výrazové možnosti. Pravda,
nie všetky čísla poskytujú obom spevákom
vždy rovnaké možnosti. Lo tri č disponuje
zaujímavým tenorovým timbrom, jeho hlas
je opretý o dobrú bel cantovú techniku, čo
excelentne preukazuje v ukážke z Rossiniho
Viliama Tella. Je to part, pre ktorý by sme u
nás ťažko hľada li interpreta. V duete "Au
fo nd du temple asint" z Bizetovej opery
Lovci perál, obaja speváci sa vzájomne dopÍňajú a citlivo dávkujíl fra ncí1zsky senti·
mentálny kolorit. Edgarov a Enricov duet z
Donizettiho Lucie di Lammero moor ma však
nenadchol, domnievam sa, že to nie je ich
parketa. Centrálnym interpretač n ý m nábojom ich schopností a možností sí• dve duetá
z Verdiho icílskych nešporov a dve duetá z
Verdiho Sily osudu, teda diela, ktoré taliansky maestro nasýtil práve v teno rovom a ba·
rytónovom parte svojou očarujú cou mclo·
dickou inve nciou. Veľmi obratne sem boli
zaradené čís l a, ktoré striedavo dávajú mož·
nosť dom in ovať raz tenoru a potom barytó·
nu, p ričom v oboch prípadoch ide o sklada·
teľovc melod ické skvosty. Tu sa obaja intre·
pre ti zrejme cítia najlepšie, bohato využívajú l
kantab iln osť svojich hlasov, pri čom Lotrič je
podľa môjho názoru V".ldy predsa o poznanie
prieraznejší, muzikálne bohatší a technicky
variabilnejší. Na konto dirigujúceho Johannesa Wildnera adresujem: menší zmysel pre
cit pre Verdiho dramatickosť, dynamickejšie
vlne nie, vypointovanie rytmickej č l e nito s ti a
verd iovskej výrazovej expresívnosti. V árii
. Desdemona rca, si per ciel" dominuje
Lotri č. To je už hudobná dráma, v ktorej slovinský tenorista ukazuje svoje rezervy a per·
spektívy v d ramatickej polohe.
Rakúsky dirigent- ale aj huslista a muzikológ · Johannes Wild ner sa umelecky formo·
val za husľovým pul tom Viedenskej filharmónie. V rokoch 1990· L992 bol ~é fdirigen ·
tom Štátnej filharmó nie Košice (sprievodný
text o tomto jeho poste ml čí). Jeho skúsenosti sú skôr opreté o symfonickú literatúru.
V repertoári, ktOrý nachádzame na tejto na·
hrávke sa Wid ner dostal do medzinárodne,
ale aj v rámci našich domácich reláciách, ne·
závideniahodnej kon š trukčn ej situácie. Ná·
ročn ý, sk úsený operný poslu ch áč ča kal viac,
najmä čo sa týka celkové ho agogického a štý·
lového poňatia hudby, najmä zo strany di ri·

S tvorbo u .Louisa Spohra sa na koncert·
ných pódiách dnes stretneme veľmi zriedka.
Občas z jeho tvo rby zaznie niektorý hu sľový
koncert. Spolu, ktor}' prišiel na svet nece·
lých štrn ásť rokov po Beethovenovom narodení a zomrel tridsaťdva rokov po Beethovenovej smrti, bol v čase svojho života jed·
ným z najúspešnejších, najhranejších a naj·
uznávanejších európskych s kl adateľov. Me·
dzinárodne sa preslávil ako h uslista a bol po·
važovaný za najlepšieho huslistu po Paga ni·
nim. Okrem toho bol skvelým dirigentom a
obratným skl ad ateľom. Jeho tvorba je veľmi
rozsiahla a rôznorodá, úspechy získal tiež
ako operný sk l adateľ (hlavne ope rami
Jessonda, ktorú roku l 858 častejš ie dirigoval aj v Prahe a Faust). S jeho tvorbou sa dnes
častejši e stretneme v li teratúre ako obrazom
doby, kedy vrcholil klasicizmus a nastupovala veľ k á éra romantizmu. Bol to . dobromy·
seľný, nešikovný obo r, vážny a mäkký malomeštiak; nikdy nevedel svoj život a svoje
umenie sfo rmovať do takej úplnosti, urč itos
ti a jednosmernosti, ako by bol chcel.
Beethovenove a Weberove diela ho ľaka li ,
ale mladého Wagnera prijímal rád; desil sa
bezforemnosti a ľu dovosti, no zve li čova nia a
preéitlivelosti nie... Spohrovo dielo i on sám
zaviazli v piesku, Y"lbudzujú dojem le n napoly podareného diela, alebo skôr neúspešnej
skúšky sily. Skica k za m ýšľa n ej veľkej romantickej hudobnej kariére, ktorú znemožnili
malé dimenzie jeho vlastné ho vnútra" (B.
Szabolcsl v Dejinách hudby). Táto výstižná
charakteristika plne platí aj na Spohrove die·
la, ktoré sa ocitli na recenzovanej céd ečke.
Pravda, náš po hľad bude o m á li č ko zhovic·
vavejší, pretože sprítomnenie veľkej historickej epochy, v ktorej autor žil a tvoril, je
pre dnešok aj pou čn é. Je to hudba, ktorú
dnes s veľ kým časovým odstupo,m môžeme
označiť aj ako úžitkovú, pretože jej cieľo m
zrejn~e aj v minulosti bolo vyhovieť spoloče nskej objed návke, teda u šľachtil o pob av i ť
publikum. Preto sa táto hudba dobre počúva
aj dnes; ne má žiadne ambície vykročiť :w
Svojho stereotypného okruhu kompozič n ej
šablóny, ne irituje, clá sa pri nej rel axovať.
Tom uto poň a tiu zodpovedá aj umelecká rea·
lizácia Štátnej filharmóni e Košice (oba klarinetové koncerty) a Symfonického orchestra
SR (Potpourri) s vynikajúcim klarinetistom
Ernstom Ottcnsamerom, č l enom Viedenskej
filharmónie, kde je od roku 1983 prvým kla·
rinetistom (sú časne je aj pedagógom na
Vysokej hudobnej škole a hosťujú cim kon·
cenným klarinetistom). Ottcnsamer per·
fcktne ovláda techniku, no jeho najsilnejšou
doménou je krásny tón, bohatá dynamika a
agogika. Predovšetkým jeho zá luho u ožila
Spohrova hudba optimálnym spôsobom a
odkryla predovšetkým s k l adateľovu ko mpoziční• zru č nosť. Spohrove klari netove kon·
certy sú vďa č nou inštru mentálnou . etudou",
kroré interpreta postavia pred ná roč n é tech·
nické a výrazové problémy. j ohannes Wild·
ner sa za p ultom oboch orchestrov v tomto
repertoári cíti istejšie ako v opernom reper·
toári a všetky orchestral ne party vypracoval
na sohdnej urovni.
MARIÁN J URÍK

SERVISHŽ

Za Vieroslavom Matušíkom

Opäť sme odprevádzali na cestu, z
ktorej sa nevracia, ale ktorá zostáva v
pamäti ako priamka, ktorá ešte dlho
mohla smerovať k svojmu cieľu - k duši
a srdcu množstva poslucháčov. Odprevadili sme dobrého človeka a skvelého muzikanta, Vieroslava Matušíka•.•
jeho vstup do sveta hudby bol celkom neni\padný. Ostravský rodi\k, po
absolvovaní bratislavského konzervatória vzápätí zasadol za pult orchestra
Slovenskej fUharmónie, kde bol vefa
rokov prvým fagotistom. Veľmi dobre
sa pamätám na tieto roky SlQvenskej fit.
harmónie, ked' tam pôsobila nejedna
skvelá interpretačná osobnosť. Matuš ík
bol jednou z najvýznamnejších. Jeho
fagotové sóla v početných orchestrálnych dielach mali ušľachtilý tón, krásnu farbu, nosnosť a hrejivú emocionálnosť. To boli vlastnosti, ktoré prýštili z
jeho povahy a ktoré mu boli vlastné
nielen ako interpretovi-fagotistovi, ale
aj ako skladateľ ovi, aranžérovi. Bol jedným z mála profesionálnych hudobníkov, ktorý tak harmonicky dokázal s pá·
jať brehy vážnej a zábavnej hudby.
Casto sme kedysi na tému rozširujúcej
sa priepasti medzi vážnou a popuJár-

nou hudbou hovorliJ. Sám nechápal
príčiny tohto javu, pretože uznával
každú dobrú a poctivo profesionálne
komponovanú hudbu. Roky prežité vo
veľkom symfonickom orchestri mu da·
li Jedinečoý základ pre jeho osobitý
"sláčikový sound", ktorý charakterizuje bohaté pradivo sláčikových melodických Holi a obdivuhodne polyfónne
vedúcich protimelódií. Ako skladateľ
bol obdarený neopakovateľnou melodickou a harmonickou invenciou. Keď
na prvej Bratislavskej lýre zaznela jeho
pieseň Mám rozprávkový dom, akoby
sa vtedy slovenskej populárnej piesni
otvorili dvere do sveta. Slovenská populárna hudba sa zrazu oslobodila od
pocitu menejcennosti a závislosti na
hudbe historicky staršieho brata. Ma·
tušíkove piesne úspdne zneli aj na ďal
ších festivaloch, skladateľ sa stával čo
raz viac medzinárodne uznávanou
osobnosťou.

Rozsah Matušíkovej interpretačoe.j
činnosti za pultom Tanečného orchestra slovenského rozhlasu, no hlavne
tvorivej, je neuveriteľne bohatý a mnohorozmerný. Bol nielen dirigentom,
skladateľom, ale aj učiteľom, vzorom,
radcom, autoritou na scéne populá rnej
hudby. J eho tvorba orchestr.iloa i vokálna ešte dlho bude znieť na vlnách
éteru. Má na to všetky predpoklady.
Matušíkova tvorba nepodiiehala móde,
krátkozrakej komercii. Tvoril zo seba a
podľa svojho muzikantského presvedčenia.

Matušíkov priateľský, prívetivý a
ušľachtilý ľudský v~ťah k prostrediu,
ktoré ho obklopovalo, bude mnohým
chýbať.

Odišiel po ceste, ktorá je vystlaná
hrejivou poéziou jeho hudby.
Vďaka Vám, pán Matu~ík, za Vašu
prácu.
MARIÁNJU~K

ZOMRELJ. SZABADOS

8. február
SF Do m ume nia Piešťany ). V. Stamic, M.
Molter, K. Stamitz, G. J>uccini, F. Mendelssohn
Oartholdy; SKO, ll. Warchal, V. Orunner, flauta
( 19.00)
SND Bratislava O p~: rn ý kon c~: rt · org. predst.
(l 9.00)
NS Bratislava W. Russcll: Pokrvn í bratia (1 9.00)
ŠD Košice C. Diuers v. Dittcrsdorf: Lekár a lekárnik ( 19.00)
ŠO Banská Bystrica T. Frešo: M;min a Slnko
9. február
S D Bratislava G. Vc:rdi: Otello ( 19.00)
SF Bratislava J. V. Stam ic, M. Molter, K. Stamitz,
G. Puccini, Mendebsohn Bartholdy; V. Orunner,
flauta, um . ved. B. Warchal ( 19.30)
NS Bratislava \'íl. Russell: Pok rvní bratia (19.00)
ŠF Koš ice A. Vivaldi, ll. Schindelmeisser, M.
Quinet, A. Ro ussel; G. yiry, ci mbal, CLA RO VOCE klarinetové J,.-varteto (Tal.), dir. M. Mázik
(1 9.00)
ŠO Banská Bystrica U. Verdi: La Traviata
( 18.30)
ŠKO ZUina .J. Suk, \'íl. A. Mozart, F. Schubert, G.
Mashayekhi·Bt:er, flauta (Rak.), di r. L. Svárovsl,:ý
( 19.00)
l
'
DJZ Prešov J. llermann: ll d io, Doly! ( 19.00)
10. február
SND Bratislava 1.. A. Minkus: Don Quijote:
( 19.00)
SF Bratislava .f. ll aydn, l. Stravinski j; l. Coopc:r,
klavír, di r. N. Ca rthy ( 19.30)
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: La Traviata
( 10.30)
ll. február
SND Bratislava Ch. Gound: Faust a Margaréta
(19.00)
SF Moyzesova s i eň, Brat islava L. Ooccherini a
ď.; Mu~i ca aeterna, Ch. Coin, vi olo n če lo ( 19.30)
12. február
Mirbachov palác; Bratislava Koncert SSS - S.
llochcl, E. Krák, V. Bokes, l. Zeljenka, R. Gašparík;
ll ummclovo trio, Societa Rigata, ). Slávik, D.
Rusó, P. llanzd, V. Kellyová ( 10.30)
13. február
SND Brat islava G. Verdi: La Traviata ( 19.00)
NS Bratislava 1.. Tolcsvay: Evanjelium o Márii
( 19.00)
ŠO Banská Bystrica J. Strauss: Cigánsky barón
( 19.00)
14. febru ár
SND Bratislava G. Donizeu i: Lucia di
Lammermoor ( 19.00)
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii
( 19.00)

ŠO Ban ská Bystrica V. Godár: Okno dotykov,
balet ( 18.30)
DJZ Prešov P. .J. Oravec: Ergo, kladivko ... ll.
(1 9.00)
15. fe bruár
SND Bratislav:t Veče r sú čas n ých choreografi í
(19.00)
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii
( 19.00)
ŠO Banská Bystrica Bo hé ma klub ). llatrík:
Denník Táne: Savičovej ( 18.00)
DJZ Prešov P. ). Oravec: Ergo, klad ivko ... l.
( 19.00)
16. február
SND Bratislava G. Verdi: Otello ( 19.00)
SF Bratis lava \'íl. Lutoslawski, ). Brahms, I.
Stravinskij; l. Pristašová, husle, dir. O. Lenárd
( 19.30)
ŠF Košice ll. Bcrlioz,j. Rodrigo, R. Schumann, F.
M e n de l~sohn 13artholdy; dir. Rin·Jong Yang, S.
Zámborský, klavír ( 19.00)
ŠO Banská Bystrica F. Lehár: Zem úsmevov
( 18.30)
ŠKO Žilina vi olo n čel ový recitál). Slávik, D. Rusó
klavír; Beethoven, Debussy, Drah ms ( 19.00)
17. február
SND Ura tisla va P. L č:ajkovski j : Lu skáčik (1 9.00)
SF Bra tislava Program ako 16. 2. ( 19.30)
NS Bratis lava \'il. Russell: Pokrvní bratia (19.00)
OJZ Prešov P. J. Oravec: Ergo, kladivko ... l.
(19.00)
18. febru ár
S D Bratis lava M. Dubovský: Vel'ká dokrorská
rozprávka ( 11 .00)
G. Rossini: Barbier zo Sevilly ( 19.00)
NS Bratis lava \'íl. Russell: Pokrvní bratia ( 19.00)
19. február
Mirbachov palác Bratislava Koncert SKU Trávn ičko vo kvarteto, M. Lapšanský; Dvoi'ák,
Ravel
NS Bratislava \'íl. Russell: Pokrvní bratia (l 9.00)
ŠKO Žilina edcl' né matiné pre ro d i čov s deťmi
( 10.30)
20. február
SND Bratislava G. Puccini: Bohéma (1 9.00)
NS Bra tislava A. l.loyd Webber: jozef a jeho zázrač n ý farebný pl ášť ( 19.00)
DJZ Prešov F. Lehár: Veselá vdova ( 19.00)
21. február
SND Bratislava Schumann, Rachmaninov,
Kor~akov:
K<mteval, Paganini,
eherezáda
( 19.00)
NS Bratislava A. Lloyd \'1/ebber: j ozef a jeho záz·
rač n ý fa rebný pl á~ť ( 19.00)

Poľský inštitút v Bratislave pozval na 16. januára t. r. do ~voj ho prostredia zaujímavých poľských
umelcov, kton tu ako novoročný recitál uviedli
reprezentat ívne pol'ské koledy a pastorále.
Barbara Dziekan je jednou z mála pol'sk),ch
umelk ýň , kto ré dokážu vytvo riť bezprostredný
herecko-hudobný ko ntakt scény s hl'adiskom. V
roku 1992 získala 7Á1 autorské predstave nie
.,Theatre is a women" v Káhi re cenu za na jlepšiu h e rečku divadel ného festivalu. Je niekol'kon~sobnoula u rcátkou ,.foe~Livalu .jcciného herca"
v Torun i a laurd tkou bratislavských festivalov
.,Internatio nal Acade my Foundation Award for
the Dramatic Arts".
Ro man Ziemlai\ski je porcclným pol'ským sólistom v hre na klasickej gitare. Uči nk oval v
mnohých kraji nách Euró py. a zámoria. Okrem

piesní, zložil aj hudbu k dielam .,Omša putujúecho" od Edwarda Stachuru a .,Mysté rium o
skrytom Boh u" od Karola Wojtylu - Jána Pavla
ll., je nositel'om viacerých mcdzinárodn}•ch
ocenení. Obaja pol'skí umelci predniesli bo hatý
a mn oh o~ t ra n n ý výber pol'ských kolied a vian oč n ých pasto rel, z ktorých mnohé, ako uviedla Barbara Dziek:tn bol i donedávna ešte neznáme. Zazneli v úprave Roman Zi e m l aň ského .
Okrem toho zazneli aj úplne nové koledy taktiež s h udbou R. Ze mli a ňské h o na texty
Zbig niewa .Je rzynu, Bohdana Wroclawského a
j ozefa A. Grochowinu . Mnohé piesne po ukázali
na bl ízk os ť ľu d ové h o hudobného prejavu so
slovenským prostred ím. Bol tO pekný, príjemný veče r, plný pohody a do brej hudby.
Text a s n ímka M. J URÍK

( ll. OO)

Popredoý sloveoeký skladatel, cUrtaent, araoiér a i.oitrumeataJJsta J. Szabados
zomrel26. 1anuúa t.r. v Koik:iach vo veku 53 rokov. Potu dlhoročnej umeleckel tlonosti zložil nespočetné množstvo piesní, napríklad pre Petra Lipu, Dušana Grúňa a
mnohých ďaliích spevi\kov. Patril medzi významných jazzových klaviristov
TA SR

e Pri príležitosti osláv 700. výročia založenia mesta Plzeň vystúpil po prvý raz na
javisku plze nskej opery Peter Dvorský v
úlo he Cavaradossiho v Pucciniho Tosce.
Partnerkou mu bola česká sopranistka E.
Urbanová.
e Zná my slove nský jazzman Peter Upa
sa stal držiteľom ceny primátora hl. mesta
Bratislavy za rok 1994. Cenu dostal za . jedinečnú inte rpretáciu džezovej hudby na
špičkovej svetovej úrovni a osobitný prí·
nos ku kultúrnemu a umeleckému životu
Bratislavy prostredníctvom viacerých džezových projektov".
e Pri príležitosti stého výročia uvedenia
baletu P. I. Čajkovského Labutie jazero na
scéne SND 13. januára t. r. pohostinne vy·
stúpili v tomto balete poprední baletní
umelci Ruska · sólisti Moskovského hudobného divadla Stanlslavského a Nemlrovlča
Dančenka Tatiana černobrovkina a Vladimir Kirilov.
e V starej budove divadla v Prešove pri·
pravuje Národné divadelné centrum zriadenie divadelného múzea. Na tento projekt, ojedinelý aj v rámci ostatných európskych štátov, prispieva fond Pro Slovakia
ale aj viaceré prešovské podniky a podnikatelia. Vo vynovenej budove sa okrem vý·
stav plánujú priestory aj na poriadanle živých umeleckých podujatí, na nádvorí by
mala vzniknúť komorná alžbetínska scéna
pre letné podujatia.
e Jókaiho divadlo, kde na scéne opery
SND uviedli inscenáciu známeho muzikálu
J. Steina,). Bocka a S. Harnlca Fidlikant na
streche. S hercami Jókaiho divadla spolu·
pracuje na tomto predstavení zbor a or·
chester umeleckého súboru Mladé srdcia
(UJú Szívek), doplnený o poslucháčov bratislavského konzervatória. Muzikál hudobne naštudoval a diriguje Július Karaba,
zbor pripravil Koloman Kováč, režisérom
je hosťujúci maďarský režisér József Bor.
e Na turné do severného Talianska od-

cestovala 23. januára t. r. Komorná opera
Bratislava. Predstaví sa s operou B. Martinu Ariadna a scénickým predvedením
zdramatlzovanej scénickej hudby F. Mendelssohna Bartholdyho Sen noel svätojánskej. Tento zaujímavý dvojtitul uviedla KO
počas minuloročného kultúrneho leta na
nádvorí Starej radnice, kde sa predstave·
nie - v realizácii (scéna, kostýmy, réžia) v
zahraničí žijúceho slove nského režiséra
Pavla Uhera, pod taktovkou Mariána Vacha
stretlo s vefkým úspechom.
e SKO s umeleckým vedúcim Bobdanom Warchalom vystúpil v januári na
štyroch koncertoch v Španielsku · Madride, Valencii a Zaragoze. Program koncertov tvorili výlučne diela G. F. Händla ·
Concerti gross! op. 6 a šesť koncertov pre
organ a komorný orchester op. 4. Sólistom
bol Dr. Ferdinand Kllnda.
• Slovenský filharmonický zbor sa odpolovice januára až do 20. februára zdržia·
va vo francúzskom Lille, kde sa zúčastňuje
na príprave, premiére a 4 reprízach novej
Inscenácie opery Carmen G. Bizeta.
Režisérom je Hugo de Ana, diriguje známy
francúzSky dirigent Lean Claude Casa·
desus.
e Do zahraničia vycestovalo v týchto
dňoch aj Moyzesovo kvarteto. Počas štyroch koncertov sa predstaví v nemeckých
mestách Hildesheim, Hannover, Bad
Mendorf a Berlín.
e Hudobné informačné stredisko
Hudobného fondu a Medzinárodná spoloč
nosť pre súčasnú hudbu -slovenská sekcia,
usporiadali 27. januára v priestoroch HIS
SHF spomienkové stretnutie zamerané na
tvorbu Tadeáša Salvu. Okrem ukážok zo
skladieb skladateľa odzneli štyri príspevky
- reflexie (Lýdia Dohnalová, Ľubomír Chalupka, Ladislav Holásek a Roman Berger)
na osobnosť a dielo nedávno zosnulého
umelca.

VZNIKLA NADÁCIA
DALIBOR
a podporu a vzdelávanie vý ni moč ne hu·
dob ne nadaných detí vznikla v týchto dňoch vo
Vrútkach nadácia Dalibor. Po menovali ju pod l'a
tamojšieho husl'ového virtuóza, 9- roč ného
Dalibo ra Karvaya. Cid o m nadácie je poskytn úť
fi n a n č n e mladým talentom najmä na študijné
pobyty, cestovné výdavky na s úťaže a koncerty.
l loci je urče n á predovšetkým pre deti z regiónu Turca, príld itost' dosta nú aj z iných klltov
Slove nska. Peniaze na svoje aktivity bude získavať z vý ťažkov b e n e fičn ých koncertov.
Nadácia · v jej správne j rade je aj o tec Dalibo ra Anto n Karvay · sídli na Švermove j ulici 8,
038 6 1 Vrútky, číslo llčnt: VÚB, ex pozitúra
Vrútky 25632362 PO 200.
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