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S11mi proti sebeP
Život náš každodenný je nielen plný
prekvapen{, ale aj nástrah, ktoré kladú
jedinci strácajúci pôdu pod nohami tam,
kde to najmenej očakávate; tam, kde
môžu spochybniť imidž krajiny, ktorá
im po dlhé roky slúžila na mocenské postavenie a najmä na priživovanie sa na
práci iných. Tak dajako sa mi javí toto
tvrdé kon§tatovanie, tento paradox naUch čias. Napriek tomu, že k politickým
udalostiam, ktoré v na§ej krajine prebiehajú, mám určitý l'eZervovaný vzťah, nemôžem nevidieť, že dva roky v samostatnom Slovensku, práve pre umenie priniesli netu§ené §ance. Môj rezervovaný
vzťah v§ak nie je daný apriórnosťou zásadrle negatívneho postoja ·voči tomu čo
sa deje, ale voči teórii nenahraditeľných
kontaktov získaných vďaka minulému
režimu. Aby som dlho nenapfnal zvedavosť. Ide o Bratislavské hudobné slávnosti a predovšetkým o tzv. pridružené akcie, s ktorými som ž íl po dlhé roky.
Netajím sa tým, že som otcom Interpódia, ktoré v istom časovom rozmedzí
plne splnilo svoje poslanie a nebolo potrebné ho za každú cenu naďalej udržiavať p ri živote. Rovnako som pozttfvne
privftal zrod Medzinámdnej tribúny
mladých umelcov (Tl}f) pod patronátom
Unesca. Obe podujatia istý čas význam'?_é spoluprofilovalí náš vrcholný festival.
Zivot však ide stále dopredu a tak som
nedávno vyslovil svoju vlastnú súkromnú mienku, že Tribúna v posledných rokoch nevracala Slovensku to, čo sme od
nej očakávali a najmä to, čo sme do nej z
vlastných zdrojov investovali. To v§ak
nebola chyba Tribúny, ale skôr ľudi okolo nej. Vyslovil som teda názor, že by bolo
ttžitočné Tribúnu inovovať a daťjej, najmä v dôsledku nových trhových vzťahov
na európskej agentážnej scéne, zodpovedajúci r ozmer.
Sprekvapením, ako člen festi-valového
výboru BHS sa dozvedám, že to, čo sme 7.
decembra rn. r. na festtvalovom výbore
schválili na základe príslušných medzinár odných rokovaní, ktosi už v novembri m. r. kormidloval inak§ie. Do Bratislavy i napriek platnému medzinárodnému §tatútu o Tribúne sa dostala informácia že "vzhľadom na z meny v hudobnom prostredi Bratislavy, TIJI sa
naďalej nemôže konať v to mto meste"
a že " !MC ( t. j. Medzinárodná hudobná
rada) p ožiada la Európsku hudobnú
radu, a by spolu s EB U (Európska rozhlasová asociácia) p revzali zodpovednosť za TJ,Jr Nuž, aké zmeny v hudobnom prostred{ Bratislavy nastali? Pred
rokom sa zmenil festivalový výbor,
vzniklo direktórium festivalu. Festival
dostal p l uralitný charakter. Nuž darmo,
z pozfcií sa odchádza ťažko a najschodnej§ou cestou ako sa vyporiadať so svojim neúspechom je po§ramotiť imidž
vlastnej krajiny, vlastnej hudobnej kultúry v zahraničí Isteže, mož no nie je v§etko v poriadku. Av§ak dlhoročné direktívne a mocenské tíadenie je už dávno neútwsné. Spôsob, akým istí ľudia vytvárajú
obraz o na§ej krajine, meste, kolegoch, a
§tria ho do sveta, sotva možno nazvať
kultúrnym. Lep§te by bolo vyjsť z tieňa a
povedať nahlas, kde je chyba. Každý sme
v živote raz niečo stratili a možno e§te aj
opäť stratfme. Ale nemôžme strácať statočnosť. A tak či už Tlji bude v Bratislave
alebo nebude, Bratislava a Slovensko so
svojou kultúrou tu zostanú. Nezostáva
r~ám nič iné, ako riadiť sa beethovenovskou my§ltenkou: .. Uznávam u človeka
jedinú prednosť, tú, k torá mu umožňuje
rátať sa medzi statočných l'udí".
MARIÁNJ URiK
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BOI(cmuale Dús.keho .luál'ovského
baktu poá8 BHS 1994 poodbalUo
!dm aevd'mi zúmy IR'd hudobného
cUvaclla iluulcli.ajvskej k.raJ.lny. lilo
väudr.u Iba o skromné ok.lenko, hod
aj s výbl'adom na žáner, hrajúci v
Kodani takpovediac prvé husle. Napokon. práve bývalá dánska tanetnlca Elen Priaová sa stala modelom pre
to<:hu Malej morskej víly, ktorá je
symbolom Kodane. Tak.ie, s o to väč
i im záujmom som plánoval svoju
opernú cestu na eever.

PAVELUNGER

Operná cesta
.do
Skandinavte
v

l

l
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Najväčšie mesto Škandinávie, síd lo najstaršieho existujúceho kráľovstva na svete,
je nielen pohostinnou a útulnou metropolou, ale vlastní tiež operný dom, reprezentatívny vzhl'adom i kvalitou. Det Kongelige
Teater - Kráľovsk é divadlo má dve scény.
Tzv. Starú scénu (Gamle Scene), stojacu na
námestí Kongens Nytorv, postavil v rokoch
1872-74 architekt Vilhelm Dahlerup v renesančnom slohu. Hľadisko má kapacitu 1500
miest a jeho strop zdobí deväť múz od Constantina Hansena. Vedľa operného paláca sa
nachádza Nová scéna (Nye Scene), ktocá slúži činohre , ale i komorným operám.
Aká je repertoárová ponuka dnešnej
Kodane? V sezóne 1994/ 95 - trvá od l O. augusta do 21. mája- sa v takmer dennej prevádzke (priemerne 25 večerov za mesiac)
vystrieda pestrý a reprezentatívny program.
Operný súbor, ktorého šéfkou je Angliča n ka
Elaine Padmore, ponúka 15 titulov od desiatich skl adateľov. Taliansku tvorbu zastu puje
Verdi, Puccini, Rossini a Menoni, nemeckú
Mozart, Beethoven, Wagner a R. Strauss, nechýba však ani Britten a Prokofiev. Momentálne som nenašiel na plagáte žiadnu dánsku
operu, no v uplynulej sezóne sa hrali dve,
medzi nimi Nielsenova Maškaráda. Pre zaujímavosť, baletný súbor, ktorý má v medzinárodnom kontexte poprednejšie miesto ako
operný, pýši sa aktuálnou ponukou osemnástich titulov.
Systém prevádzky zodpovedá kombinácii
tzv. repertoárového a blokového modelu.
Predstavenia sa hrajú zväčša v sériach, prípadne počas dlhšieho, no termínovo ohraničeného obdobia. Do repertoáru sa vracajú v
obnovených naštudovaniach, označovanýc h
ako "repremiéry". S výni mkou troch opier
uvádzaných v dánskom preklade, všetky
ostatné znejú v origináloch. K dispozícii je
však titulkovacie zariadenie s textom, zrozum i teľn ý m domácemu publiku.
Jadro umeleckého ansámblu tvoria dánski
interpreti, naj mä pokiaľ ide o sólistov. Dirigentské pozície zväčša obsadzujú zmluvní
hostia (napr. ]. Rude!, D. Bernet, T. Wojciechowskl, P. Berglund, M. Barbacin i), prakticky z celého sveta. Z palety medzinárodne
etablovaných dánskych spevákov (Tina Kiberg, Eva Johan sson, Lisbeth Balslev, Poul
Elming, Boje Skovhus, Aage Haugland, Leif
Roar...) sa väčš in a z nich objavila v obsadeniach tejto sezóny. Mnoho úloh však stvárt1ujú zahrani č ní hostia, často umelci známychmien.
Počas môjho krátkeho pobytu v Kodani
bol na programe Ver diho Don Carlos a

Gert Henning-Jensen (Almaviva) a Hanne Fischer (Rosina) v Bar bierovi zo Sevilly.
Rossiniho Barbier zo Sevilly. Obe produkcie sú staršieho dáta, .rcprcmiérované" v
tejto sezóne. Don Carlos v réžii Gôrana
Järvefelta (obnovenie Kim von Binzer)
sa svojím rukopisom zaraďuje medzi typ
produkcií kombinujúcich prvky tradi čnosti
a historickej zakotvenosti príbehu s výtvarnou symbolikou. Hoci nejde o inscenáci u
mimoriadne nápaditú (vcelku najzaujímavejšia je svetelná réžia) , jej prednosťou sú sólistické kreácie. Uznanie si zaslllži tiež otvorenie l. obrazu - Les pri Fontainebleau -čas
to vynechávaného, ktorý predsa len kreslí
dej v úplnom oblúku.
Dominantnou zložkou produkcie bolo jej
hudobné naštudovanie. Taliansky dirigent
Ma u rizio Barbacin i dal partitúre predovšetkým pravý verdiovský pulz a účinnú gradáciu všetkých dramatických situácií. Pomerne rýchlym tempám sa pohotovo prispôsobil plnokrvný kolektív sólistov. Titulnú
postav\1 stvárnil americký tenorista Steph en O' Mar a, umelec vybavený zvu čný m
spinto tenorom kovového lesku, zmyslom
pre taliansku kantilénu a- čo je pre tento hlasový odbor vzácne - i javiskovo adekvátnym
vzhľadom. Na nemeckých scénach pôsobiaci rumunský basista Marcel Rosca (Filip Il.)
zaujal v polohách vyrovnaným, jadrným ba-

Scéna z Dona Carlosa - Stephen O'Mara a
Gitta-Marla Sjôberg Snímky archív autora

som, trocha . christoffovského" timbru.
Amerid.-ý barytonista Freder ick Burchinal ako vzorne legatový Posa, dal svojmu hrdinovi dramatickú silu a -odhliadnúc od istého manka vo výškach - tónovú u š ľachtilosť.
Dánske farby obhajovala domáca sopranistka Gitta-Mar ia Sjôberg (Eiisabetha), speváč ka dramatického naturelu s trocha chýbajúcimi výrazovými poltó nmi a skôr sopránová Eboli Irma Mellergaard , pôsobiaca
vo švédskom Gôteborgu.
Rossin iho Barbier zo Sevilly je titul natol'ko každodenný, že povýš iť ho na profilové
číslo repertoáru, alebo získať ním medzinárodné uznanie, sa podarí iba pri mimoriadnej zhode priaznivých okolností. Hoci tie kodanského Barbiera nesprevádzajú, ide o produkciu, ktorá by nám mohla z nejedného
hľadiska s l úžiť ako vzor. Predovšetkým, humor v pot1atí režisérky Anne Fugl vychádzal
z partitúry, kopíroval ducha hudby, bol vkusný. Príjemný dojem z predstavenia vanul i
napriek lOmu, že inscenácia sa nevymkla z
rámca tradície a jej javisková tvár koketovala
s realistickou pop isn osťou . Pred o rchestrom
stál o päť taliansky dirigent, tentokrát hosťu
júci Marco Guid arin i.Jeho koncepcia zodpovedala štýlu, mala vtip a spád.
Z mladého dánskeho obsadenia spomeniem na prvom mieste talentovanú m.ezzosopranistku Hanne Fischer ako Rosinu, spievajúcu koloratúrny part technicky precízne,
mäkkým timbrom a celkovo pôsobiacu nesmierne ša rmantne. S menom mladého tenoristu Ger ta Henninga-J ensen a (Aimaviva)
som sa stretol po prvýkrát na minuloročnom
rossiniovskom festivale v Pesare. Svoje skúsenosti z kolísky bel canta zúročil v štýlovo
č i s tom prejave, ku ktorému má k dispozícii
príjemný, kovový hlas a dobré technické zázemie. Figara spieval s vel'kou vokálnou a výrazovou vervou barytonista Guido Paevatalu. Hoci sa mu o bčas niektorý tón vymkol
spod kontroly, celkové poňatie roly zodpovedalo temperamenn1 a vtipu seviUského
barbiera. Z dvoch basistov vyššie hodnotím
Andersa]ak obsson a ako Dona Bas ilia, než
J orgensa Ole Borcha ako klišéovitého Bartola.
Pár slov z kuloárov. čo sa týka obecenstva,
to si s obl eče ním do divadla nerobí žiadne
problémy, chodí sa tam ako u nás do kina.
Pozastavil som sa pri dvoch druhoch šatní:
platených (tam boli najmä honosné kožuchy) a voľných , nestrážených. Inak, publikum reaguje spontánne, hlavne po skonče ní
predstavenia boli veľké potlesky s prevahou
skandovania.

INFORMÁCIE
Po sporadických, niekedy ai poplainých správach, ktoré o neutešenom stave vydavateľstva Opus občas prenikli na verejnosť, málokto verU, že sa toto voľakedy Jediné slovenské hudobné vydavateľstvo opäť postaví na nohy. Zdá sa však, fe sa predsa len blýska na lepšie časy a renesancia Opusu, ako renomovaného reprezentačného slovenského vydavateľstva vážnej hudby, už na báze neštátnej, sa práve začala. Novým generálnym riaditeľom Opusu a. s. sa stal prof. MILOS JURKOVIČ. Keďže
okolnosti doterajkj činnosti Opusu a najmä jeho ďalšej proruácie sú pre
širokú hudobnú verejnosť velmi citlivou otázkou, veď o. i. bohatý katalóg Opusu je doslova národným .kultúrnym bohatstvom, oslovill sme nového gen. ri~itera, aby nám poskytol niekoľko základných informácií.
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AKTIVIn
RAKÚSKEHO VEEVYSLANECTVA
Kultúrne a umelecké aktivity Rakúskeho
na Slovensku sú už nielen
dobre známe, ale stali sa takmer kon cepč
no u s účas ťou našej kultúry. a nedávnej tlaveľvysl anectva

Vrátiť OPUS-u

sv. Martin a za spoluú časti rakúskych umelcov (27. apríla), koncert Ison En semble v
rámci Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Žiline (29. apríla), ďalej to
budú početn é jazzové, zábavné a literárne
podujatia. Hlavnou akciou roku 1995 bude
otvorenie nového sídla v tzv. Mozartovom
dome dňa 6. novembra. Od 7. do 1O. novembra tu bude Salzburský k ultúrny týždeň.
Na otváracom koncerte vystúpi J o rdan a

jeho pôvodné poslanie
- Po prvé musím poved ať, že OPUS, a. s. je
úplne sprivatizovaný, je súkromnou akciovou spoločnosťou, v ktorej Fond národného
majetku nevlastní už žiadne akcie. A ďalej ,
že OPUS si ponecháva len vydavateľskú či n
nosť, distribúciu výrobkov mu bude zabezpečovať sesterský subjekt OPUS TRAD! G,
a. s. Zo začiatku plánujeme vydávať iba nosiče, neskô r, čo súvisí s priaznivejšou ekonomickou situáciou, možno obnovíme aj výrobu hudobnín. Pre info rmáciu: firma Opus
Production nemá s OPUS, a. s. nič spol očné
ho.
V ostatných rokoch sa OPUS, a. s. vinou
okolností, ktoré nechcem teraz bližšie konkretizovať, dostal do tak hlbokej ekonomickej krízy, že v záujme zachovania svojej existe ncie musel predať vlastn ú budovu.
Naďalej však p ôsobí v týchto priestoroch
ako nájomca, užíva tie isté nahrávacie štúdiá, takže pre hudobnú verejnosť sa navonok ni č nemení.
• Aká bude ťažisková činnosť OPUs-u ?
- OPUS vlastní vyše päťstotiru lový katalóg
nahrávok vážnej hudby, ktorý chceme znovu oži viť v celej šírke; reedíciami už rozobratých titulov, príp. digitalizáciou pôvodne
analógových nahrávok. Môžem ubezpeč iť
našu kultúrnu verejnosť, že informácie o
rozpredávaní katalógu nie sú našťastie p ravdivé. Fakt je, že v predchádzajúcom období
si OPUS svoju finančnú nesch opnosť riešil i
tým, že predával niektoré licencie, čiže povo lenia vydávať tieto tituly na u rč itú ohraničenú dobu. Nemienime v tejto praxi pokračovať, naším záujmom je, aby sme diela u
nás nahraté vydávali my sami. Chystáme sa
prehod n otiť i licenčné zmluvy doteraz uzavreté, pretože nie všetky boli pre OPUS výhodné. Sú čas ný OPUS, a. s. sa profiluje ako
vydavateľstvo výlu čn e vážnej hudby, spoč iatku , kým sa nám podarí finančne stabilizovať našu situáciu, budeme vydávať hlavne
nahrávky z pôvodného katalógu a posrupne,
samozrejme, plánujeme vydávať aj nové tituly.
• Aké sú p riority a krité r ia n a výb er
nových titulov, resp . reed ícií kataló gových n ahrávok ?
- Opus začína značne ochudobnený, mož-

čovej

konferencii, ktorú otvoril veľvys la nec
Dr. Maximilian Pammer (na obr. vľavo)
oboznámili novinárov s programo m kultúrnych podujatí na rok 1995. Informovala o
nich kultúrna atašé Mag. Stella Avallone (na
obr. vpravo). Jednou z dominánt tohto roku
budú ku ltúrne dn i .Ahoj Petržalka - Servus
Favorilen", o ktorých hovorili aj prítomní
starostovia jednotlivých obvodov. Z ďalších
akcií s po meňme koncerty UNITED PHILHARMONIC O RCHESTRA, celoslovenské
turné Viedenského židovského zboru
(apríl-máj), koncert Mládežníckeho orchestra Gustava Mahlera 20. apríla t. r,.
uvedenie Mozartovh o Requiem v Dóm e

Snímka M.J urik
no povedať od nuly. Po nieko ľkých rokoch
postupného úpadku si akcionári uvedomili,
že skutočným bohatstvom a základňou, na
ktorej možno vybudovať prosperujúce vydavateľstvo je jeho bohatý katalóg. I preto
nastáva zmena orientácie výl u čne na vážnu
hudbu a zmena na poste r i aditeľa . Mojím
dramaturgickým poradcom je novovymenovaná umelecká rada, ktOrá ako poradný orgán riaditel'a bude spolutvo rcom dramaturgickej línie vydavatel'srva. Jej členmi sú popred né osobnosti slovenskej hudby - Ladislav Burlas, Ján Albrecht, Ivan Parík,
Marián Lapšanský, Jaroslav Blal1o, Miloš
Blahynka, j án Slávik a Juraj Bartoš. Snah ou
všetkých zainteresovaných je vrátiť OPUS-u
jeho pôvodné poslanie a význam re prezentačn ého slovenského hudobného vydavateľstva.

P ripravila MARTINA HANZELOVÁ

SVÄTOPLUK VNim
V polovici februára 1995 sa v kaštieli
Dolná Malanta zišiel duchovný parlament
zložený z p opredných osobností našej kultúry, p odnikateľského , diplomatického,
bankovníckeho a spol oče nského života, aby
oficiálne vyhlásil vznik podujatia, výsledkom ktorého bude festival národných tradícií v Nitre. Na jeho zač iatku bude rok čo rok
stáť uvedenie monumentálneho operného
eposu Eugena Suchoňa Svätopluk p od Nitrianskym hradom. Iniciátorom tohto podujatia sa stali P. Dvorský, ]. Hrubant a O.
Lenárd, realizátorom a organizátorom podujatia sa stal Agrokomplex Nitra na čel e so
svojím generálnym riaditeľom Ing. arch. L.
Švihclom. Oficiálnu záštitu nad podujatím
prevzali predseda NR SR a zároveň predse-

da duchovného parlamentu I. Gašpa rovič a
jeho eminencia kardinál Ján Ch. Korec.
Týmto či nom sa v podstate završujú úsilia o
trvalé prezentovanie cyrilometodskej tradície na Slovensku a trvalé prezentovanie jej
tJmeleckého odkazu. časť výťažku z podujatia
bude
venovaná
na
záchranu
Nitrianskeho hradu. V umeleckom programe na počes ť vyhlásenia tejto aktivity vystúpi li naši poprední umelci: P. Dvorský, O.
Malachovský, ]. Pántik, O. Lenárd, O.
Laščiaková , A. Danková, Ľ. Vargicová,
Dalibor jenis, J. Salay a · riaditeľ SND O.
jamrich. Originálnou básňo u, venovanou
tomuto významnému podujatiu, pozdravil
zhromaždenie Milan Rúfus.

Snímky P. Erdziak
Palovičová

a

1 6-ročný

Gottlieb Wallis h z
Viedne. Nové sídlo Rakúskeho veľvyslanec
tva sa má v budúcnosti stať aj centro m šírenia rakúskej kult(Jry a umenia a vhodným
miesto m pre vzájomnú kultúrnu výmenu.
M.J.

Ako dalej v StUK-u
So svojou koncepciou ďa lšej umeleckej
profilácie SĽUK-u sa na tlačovej besede predstavil jeho novovymenovaný riaditeľ Pavol
Bú tor ( na obr.). Znamená odklon od doposiaľ dominujúcej koncepcie tzv. tanečného
divadla i rôznych experimentálnych umeleckých postupov, ktoré uprednostňova lo
predchádzajúce umelecké vedenie. Podľa
vyjadrenia nového riaditeľa, sa minister kultúry Ivan Hudec priklonil k ním navrhovanému riekniu dlhodobej krízy v SI:UK-tJ. Jeho
základnou charakteristikou je návrat k
pôvodnému poslaniu Slovenského ľudové
ho umeleckého kolektívu ako šp ičkového
profesionálneho telesa prezentujúceho najlepšie tradície slovenskej ľud ovej hudobnej
kultúry. Základným in špirač ným zdrojom
pri tvorbe programov musí zos tať ľud ová
piese ň a hudba. Pavol Bú tor struč ne charakterizoval aj svoj názor na príčiny umeleckej
krízy v SĽ U K-u , keď po niekoľ ko rokov trvajúci zápas o stabil izáciu a hľadani e nových vyjadrovacích foriem vyvrcholil v minulo m roku otvoreným rozkolom medzi prevažne tane č n íkmi súboru a umeleckým vedením, s
následným prepustením resp. odchodom
viacerých špičkovýc h sólistov. Založili vtedy
nový folklórny súbor SLUKA a pod vedením
jaroslava Moravčí ka našmdovali a vo veľmi
krátko m čase uviedli úspešný program Zo
srdca. Toto všetko je však už vlastne minulosť, nak oľko nový riaditeľ aj na základe whto p rogramu, zavolal tanečníkov späť a po
absolvovaní rekonkurzov, na ktorých sa mueli zúčastni ť všetci členovia ta nečného súboru, sa stali znovu zamestnancami SJ:UK-u.
Jaroslav Moravčík bol poverený vedením tan ečné ho súbo ru, zbor zatiaľ naďalej vedie
Pavol Procházka.
Program SĽUK-u by v čo najkratšom čase
mali tvo riť tri základné typy programov: prvý prezentuje všetky typy slovenských ľudo
vých tancov, so sprievodom ľudovej hudby,
pričo m na choreografiách sa budú podieľať
hosťu júci choreografi popredných folklórnych súborov zo všetkých regiónov
Slovenska.
Repreze ntač ný program vytvoria z najlepších tancov v celej histórii SĽUK-u , tzv.•zlatý
fonď , v ktorom podstatnú časť reprezentujú
vynikajúce choreografie dlhoročného taneč
ného šéfa súboru juraja Kubánku. Naďalej

programovou sú časťou SĽU K-u ostávajú aj
komponované programy, avšak v primeranej proporcionalite k ostatným typom.
Najväčši u premenu zrejme čaká zbor, ktorý
sa postupne pretransformuje na Zbor slovenskej piesne. Hoci naďa lej bude spievať aj
klasický repertoár, ťažiskom jeho programu
a h lavným zameraním bude interpretácia
slovenskej ľudovej piesne a zborových skladieb slovenských s kl adateľov inšpirovaných
ľudovou piesňou . V tejto súvislosti spomenul P. Bútora bohatý archív SĽUK-u , ktorý
ukrýva mnohé i veľmi vzácne autografy popred ných slovenských sk l ad ateľov. Mal by sa
opäť o živiť a jeho bohatstvo chcí1sprísrupniť
aj iným záujemcom. Zdôraznil aj význam takéhoto ojedinelého telesa, ktoré by malo byť
akousi pokladnicou tradičnej slovenskej rudovej piesne a svojím účinkova n ím prispievať i k upevi\ovaniu národného povedomia,
najmä medzi mládežou.
Bolo by na škodu veci, keby sa problémy
SĽUK-u , ktoré sú predovšetkým odborného
cha rakte ru, o p äť škandalizovali a spolitizovali, ako sa stalo v predchádzajúcom období. O
ďalšom smerovaní a umeleckej orientácii
tohtO nášho popredného folklórneho telesa
by naozaj mala roz hodnúť odborná diskusia
folkloristov. Je preto dobré, že ministerstvo
kultúry konštituuje umeleckú radu, zloženú
z reno movaných osobností zaoberajúcich sa
folklórom, ktorá bude spolu vytvá rať jeho terajší i budúci umelecký profil.
MARTINA HANZELOVÁ
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HUDOBNÉ DIVADLO

Srežisérom Štátnej opery v Banskej Bystrici Martinom Bend.ikom
MARTIN BENDIK sa narodi/22. decembra 1960 t • Koitclach. Tu t~bsolvollal aj
konzervatórium (r. 1983) ·v klavfrnej triede prof Márie Draveckej. Od r. 1983
do r. 1988 študoval v Bralislat•e na VŠMU· opernú réžiu ("prof B. Krišku). Po
rotnej základnej vojenskej službe nastúpil ako režisér do ,{tátnej opery t • Banskej
Bystrici. Z jeho réžií spomeňme aspoň Rossiniho opem ll Signore Bruschino,
Verdiho Arolda a La Traviatu. Nasledujúci rozhovor vznikol pred bHžit~cott sa
premiérou ďallieho verdtovsk~ho titulu v .Štátnej opere - trojdejstvovej openwj
dt'ámy Luisa Miller. R~žtu md M. Bendik. Premiéra je 3. a 9. marca t. r.

·Z pôvodného schillcrovského námen1 zostalo v librete Salvatore Cammarana pomerne
málo · dejová kostra. Ale je tu dramatická hud·
ba... S A. Votavom sa snažíme p retlmočiť psychologizujúcu pred lohu metaforicky - tak,
aby bola blízka aj dnešnému opernému divákovi. Chceme to rea li zovať priestorovo - svetelným videním a podčiark n utím n adčaso
vých hodnôt Verdiho partitúry a Schillerovej
drámy (city, vášne, úklady, sociálne rozdiely a

OČAKÁVANÁ LUISA MILLER· AINÉ (TÉMY)
+ Banskobystrická operná scéna sa vyznacuJe netradičnou dramaturgiou.
Niektoré z takýchto málo hraných titulov ste robili aj vy. Myslíte si, že je to špecif1kum ŠO?
- V 35-ročnej histórii profesionálnej banskobystrickej opernej scény sa netradi čné tituly uvádzali častej š ie , než inde na slovenských operných javiskách. Len za posledné
roky n ~tud oval i v bývalej Opere DJGT, d nes
Státnej opere Banská Bystrica napríklad Pucciniho Edgara, Do nizettiho Zvonče k a La Favoritu, rossiniovský titul - ll Signore Bruschino, či Verdiho Arolda. Do tohto kontextu patrí aj Verdiho Luisa Miller, ktorá síce mala r.
1964 celoslovenskú premiéru v košickom
Štátnom divadle, ale odvtedy ju na Slovensku
žiadne divadlo neuviedlo. Málo uvádzané tituly si naša dramaturgia vybe rá nielen kvôli ich
ojedinelosti v repertoárovej ponuke, ale vždy
aj s ohľad o m na aktuálne možnosti súboru či
na návštevnícke zázemie. je to výsledok koncepč nej a dlhodobej dramaturgie. K môjmu
vzťahu k rozšrudovanému málo známemu dielu G. Verdiho azda toľko: V So som dostal
možnosť robiť sériu verdioviek - Arolda,
Traviatu, teraz Luisu Miller... Ak to nezakríknem, možno budem robiť budúcu sezónu v
ŠO aj Nabucca. Teda - striedame málo hrané
Verdiho diela s tými, ktoré sa uvádzajú kvôli
návštevnosti. Preto sa teším, že v ŠO línia poznávania majstrovských diel Verdiho pokračuj e, že nezotrváva iba na zopár tituloch.
+ Pri výbere titulu hrall rozhodujúci
moment speváci, ktorých máte momentálne k dispozícii na hlavné úlohy Luisy
Miller -alebo iné kritérium?
- Prvoradá bola túžba robi ť toto dielo. Láka
ma už dávno. Je to opera, v ktorej Verdi zložil
prvú . maturitu" v psychologickom prepracovaJÚ postáv. Sú v nej navyše už ve ľké verdiovské charaktery a krásna hudba. Pravdaže, museli sme čakať, kým budeme mať k dispozícii
spevákov-sólistov, ktorí sú vhodní na zverenie titulných rolí. Niektorých sme si museli i
tak pri zvať "zvonku". Ale kvôli kráse n ároč
ných partov, hudby ako celku, ojedinelosti titulu v celoslovenskej ponuke operných domov to azda stojí za to.
+ S kým dielo realizujete?
- Hudobného naštudovania sa ujal mladý
nádejný dirigent Igor Bulla a skúsený korepetítor Jozef Malik. Zástoj ]. Malíka by mal byť
rovnocenný dirigentovi a režisérovi, vzhľa
dom na jeho skúsenosti a minulú výbornú

spoluprácu s naším súborom v ·rraviatc a v
Donovi Giovannim. Po stránke i nsce načnej
spolupracujem s výtvarníkom Alešom Votavom. Už som s ním robil n ieko ľko inscenácií.
Nedávno sa vrátil zo študijného pobytu vo
ViUa Medici v Ríme. Navrhuje scénu i kostýmy.
+ Kto bude spievať hlavné úlohy?
- Hlavnú ženskú Lllohu sme zverili našej sopranistke Márii Tomanovej. Tenorový part
Rudolfa alternujú Gurgen Ovscpian, dnes v
SN D, bývalý sólista O v Banskej Bystrici a
Polo Saldana - Peruánec, ktorý vyštudoval
spev v Sofii a Petrohrade a žije vo Vied ni.
Basovú úlohu Wurma študu je Igor Lacko.
Barytónový part Millera stvárň uj e Sergej
Tolstov - ruský spevák, sólista So . Grófa
Waltera študujú v alternácii František Ďu riač
aJán Galia.
+ čo mienite v réžii diela vyzdvihnúť?

dôsledk-y, kwré z toho vyplývajú, nerovná láska, ústiaca do záve re č nej tragédie). Dej nepatrne posúvame smerom k dnešku. Luisa
Miller sa študuje v talianskom origináli - nielen kvôli obsadeni u rolí spevákmi z rôznych
krajín ...
+ čo vlastne n aplá novala ŠO pre túto
sezónu?
- Koncom minulého roka sme uvied li operetu F. Lehára Zem úsmevov, 2 1. januára t. r.
bola baletná premiéra Okno dotykov na hudbu Vladimíra Godára v choreografii Zuzany
Hájkovej. Po Luise Miller sa pripraví inscenácia opery O. Nicolaia Veselé pa n ičky windsorské. Na záver sezóny chceme u v i esť nové naštudovanie Skamenelého od juraja Beneša.
Bolo by dobré, keby sme toto ná ročné d ielo
po premiére uviedli aj mi mo Banskej
Bystrice, na niektorom z letných festivalov.
Ide o Študijne nároč ný, umelecky nekonve nč-

!Nápoj lásky v Štátnom bábkovom divadle l

DONIZETTI VPOP-REČI
Ak sa Jozef Bednárik zahryzne do akédivadelného útvaru, nenechá
v ňom kameň na kameni. Toto tvrdenie bez pejoratívneho podtónu! - podoprel
tiež jeho ostatný projekt, realizovaný v
bratislavskom š tátnom bábkovom divadle. Po skúsenostiach s Mozartovou
Čarovnou flautou (1990) si zobral na
mušku Donizettiho Nápoj lásky a z "melodrammy giocoso" bez rozpakov vykúzlil bábkovú operu. V mene svojej lásky k najsyntetickejšiemu žánru ponúkol
opäť autorské divadlo. Bel canto prerobil na disco štýl, taliansku dedinu presťahoval bližšie k Tatrám, popridával postavičky, zvieratká a s tým všetkým oslovil detského diváka, pozval ho do sveta
múz.
Je to pozvánka v plnej miere akceptohokoľvek

vateľná.

Aj n apriek to mu, že niektorým
hlavným pos tavám ostalo iba meno.
Napriklad Adina je u Bednárika súčasťo u
kočovnej spoločnosti Dulca maru, ktorý
zasa je aj divadelný po dnik ateľ, m ajiteľ
strelnice, m anipulátor. Te nto veľký mág alter ego samotnéh o režiséra? - svojim
predstavám podriaďuje všetko. Hudbu,
tex t, spev si pristrihuje podľa vlastnej
miery i Bednárik. Nie z rozmaru, pre
osobné po tešenie • ale s u šľachtilým cierom, pokúsiť sa "naučiť de ti nebáť sa opery". Prostriedky p oužíva rozmanité: je tu
kus opery, kus bábkohry, kus ľudového
divadla. Siedmi na javis ku robia priam
zázraky. Spievajú, hrajú s bábka mi, prenášajú ich, obliekajú, manipulujú so zborom a mnoho iného, čo divák nevidí.
Ak libreto si jozef Bednárik s J elou

Krčméry-Vrteľovou iba upravili, tak v
hudobn ej sfé re došlo k radikálne jším
zásaho m. In štru mentácia a ú p rava
Rudo lfa Geriho spočíva v skomornení
partitúry a jej prepísaní do jednoduche j
reči, blízkej dnešnému d isco-štýlu.
Hlavn é motívy Donizettiho originálu
ostali zachované i v použitých fr agmentoch, melod ickosť speváckych partov dostala ústami n eoperných sólistov o dlišn ú, nie však nepríjemnú chu ť.
Kullsy Miloslava Ferenčík a sú rozprávkovo jednoduch é, scéna má však vo
svojo m otáčavom jad re d ruhé javis ko,
m aringotku p lnú prekvapen í, - u ž typicky bednárikovskú. Blika jú tam žiarovky, sú tu hracie au tom aty, dym , samozrej me, n echýbajú motorové vozidlá , novou rekvizitou je fax ... Keďže ide o bá bkovú o pe ru, dominantné sú bábky (n ávrh Han a Cigánová) rô znych dr uhov a
veľkostí. He rci s nimi m anipulujú ma js trovsky, často plynule prechádzajú v

ný projekt. Som rád, že ho budem režírovať.
+ Začali sme rozhovor konš tatovaním, že v Banskej Bystrici sa umelecké
vedenie a dramaturgia dlltodobo sn aží o
zau jímavý výber titulov. Pravda, pre
operné domy má dramaturgia význam
eš te aj v inom význame tohto pojmu...
- Podľa mňa na Slovensku nie sú dramaturgovia v ideálnej náplni tohto povolania. Či a je
to vina, to si ncodvážim povedať, ale azda ani
samorné divadlá nemajú záujem na výchove
dramaturgov ako partnerov umeleckému tímu, ktorý prip ravuje inscenácie. Dramaturgia
totiž skutoč n e n ekončí výberom titulov, prípravou bulletinov, zaistením notového a textového materiálu č i prekladu ...
+ čo si teda predstavujete pod týmto
pojmom ako ideálny vzor?
-Oso bn osť, ktorá vedie s režisérom, scénografom, dirigentom a ďal ším i umeleckými
pracovníkmi permanentný dialóg. Je to alter
ego režiséra, sú časn e jeho spolupracovník - a
zrkadlo. V dramaturgii sa tiež maj(J kryštalizovať názory na filozofiu tej-ktorej divadelnej
scény. Tu sa má predvíd ať, kedy a čím osloviť
čo najúčin nejšie diváka.
+ Dlhé roky je výchova dramaturgov
zaistená na VŠMU. Prečo teda nie sú v
praxi silné osobnosti toho typu, aké sp omínate?
-Asi je pohodlnejšie režisérom, vedeniu di·
vadia vybrať titul - aj s ohľado m na ekonomické možnosti či pokladnicu divadla, alebo ambície jednotlivcov - a výsledok ponec h ať na
režiséra, dirigenta, spevákov. často to vyjde,
veď sú medzi nimi skutočne silné osobnosti,
ktOré majú svojský rukopis. Ale, ako viem z
praxe, aj oni potrebujú oponentúru alebo aspoň dialóg. Silné dramaturgické osobnosti v
slovenských divadlách dnes, ži a ľ , chýbajú.
+ A ako by ste charakterizovali svoju
režijnú generáciu?
- S nikým som zati aľ na túto tému nehovoril. Zakladate ľská generácia režisérov -ako boli D. Vilém,]. Munclinger a i. - vo svojej práci
podliehala najmä hudobnej partitú re a naštudovaniu. V popredí bol najmä spevák, obyčaj 
ne so skromnými, no zdôrazneným! gestami.
Ďalšia generácia de facto prvých slovensl.fch
režisérov - sem patria v prvom rade M.
Fischer, B. Kriška, ). Gye rmek- fo rmovala už
moderné operné herectvo a réžiu.
Pochopite ľn e, vychádzali pritom nielen z
vlastnej fantázie, ale aj z európskych inšpirácií (napríklad z felsenteinovských - ale nielen
z nich). Pritom rešpektovali hudobnú parti túru, zasahovali do nej iba celkom vynimoč ne.
Najmladšia generácia - už tiež pomaly stredná
(M. Chudovský a azda i ja) chce pretlmoči ť divákom opernú predlohu metaforicky. Pravda,
medzi každým z režisérov sú rozdiely. Niekto
pracuje viac s výtvarnými znakmi, iný s ďa l š í
mi prvkami štylizovanej režisé rskej výpovede, poučen ej dnes aj inými druhm i umenia,
dynamikou doby, stratou zábran pred kolážovitým mi.xovaním prvkov atď. Tak ako v každej gen e račnej vlne, ani tu nemožno generalizovať. Ale v zásade vývoj vidím takto.
Pripravila TERÉZIA URSÍNYOVÁ
Snímka archív M. BENDIKA
postave z reálnej podoby do bá bkovej
m1niatúry a naopak.
Svojich účinkujúcich Bednárik nešetrí. Na krídlach myšlienky bábkovej opery sa na scénu dostali umelci, ktorí spev
n eštudovali. O to prekvapujúcejšie ladia
ich živé hlasy s p laybackovým orchestrom. To, že Martin Nikodým nie je
Pavarotti, bolo každé mu jasné už vopred, no s akou vervou, he reckou tvárnosťou a príjemnou farbou hlasu odviedol part Nemorina, bolo is te milým zážitkom . Podobne Pavol Fejér v ná ročnej
postave Dulcamaru presvedčivo odha ľo
val jeho profll v reálnej i bábkovej p odobe, pričom s pieval s veľkou dávkou muzikality. Slová uzna nia p atria rovnako
Gré te Šiškovej (Adina), Martinovi Vanekovi (Belcore), Emilii Toman ovej, Róbertovi Laurinecovi a Dušanovi š taude rovi v ďalších sólových i komparzových rolách .
Ak sa jozefovi Bedná rikovi podarilo
Nápojom lásky získať pre divadlo aspoň
hŕstku trvalých fanúšikov, a k sa aspoň
h fstka detí prestala "báť opery", potom
jeho bábkovo-operný projekt do bodky
splnil účel.
PAVEL UNGER

KONCERTY
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januára. Ilja Zeljenka: Hudba pre
•symfonický orchester. Wolfgang
Amadeus Mozart: Klavírny koncert C
dur KV 467. Peter Iľjič Cajkovskij: 6.
symfónia.
Slovenská
filharmónia.
Dirigent Ondrej Lenárd. Sólistka
Jordana Palovičová.
Uvedenie slovenskej skladby (Uja Zeljenka
sa veru nemôže sťažovať na nepozo rnosť zo
strany SF, za to však si vie isto predstaviť or·
chester v lepšej kondícii), prítomnosť a ús·
pech mladej klaviristky Jordany Palovičovej
(tej tiež pripraví!! hrá či SF a Ondrej Lenárd
krušné chvíle a o bčas som inšpirujúcu a pri·
pravenú sóBstku obdivoval, že dokáže rešpektovať chaos šíriaci sa chvíľami spoza pultov), Cajkovského .Šiesta" a neočakávané
prešľapy sólujúcich hráčov orchestra v nej ·
to všetko stálo v prvom pláne koncertu odohrávajúcom sa pod vedením Ondreja Lenár·
da. Predsa však... Hneď po koncerte som si
akosi intenzívnejšie uvedomoval, že predve·
če r trojkrá ľový nebol v Redute bežným pau·
šálom. V ne napodob lte ľnom kontrapunkte
ku mne doliehali hlasy návštevníkov koncern• reagujúce na to i na ono, prevažne však na
nevyvážený výkon hudobníkov v Čajkov
ského symfónii, oa kozmetické chybičky a
chyby krásy a na zásadnejšie prehrešky voči

Jordana Palovičová

Snímka A. Kocian

disciplíne. Už vtedy som ale nechcel podľah
nú ť prvoplánovému po hľadu, ktorý mi jednoznačne hovoril, že ani Ondrej Lenárd, ani
hráč i orchestra SF nesplnili moje očakávanie
a že ak ktosi zvíťazil , bol to opäť Peter Iľji č
Čajkovskij. Suché konštatovanie mne samému nevyhovovalo a vôbec nevystihovalo to,
čo prebiehalo v mojom zážitkovom zákulisí.
Najskôr som si myslel, že ma znova opantala
energia Čajkovského labutej piesne. Je pravdou (a prosím interpretov o prepáčenie), že
pod ťa rc ho u zmaru a lamentosa z poslednej
čas ti som odmietol tlieskať - nie kvôli mojim
početným výhradám voč i predvedenému výkonu, ale z úcty voči tomu, čo Čajkovskij vpísal do epochálnej partitúry. Postupne som
však klbietko zážitku rozmotával viac a viac a

tu zrazu som si uvedomil, čo viselo vo vzduchu počas celého koncertu. K tomuto objavu
mi dopomohol pekný výkon mladu čkej klaviristky Jordany Palovičovej , konkrétne jej
predstava o pomalej časti Mozartovho
Klavírneho koncern• C dur. Pamätám sa, že
zvádzaný diablikom prvoplánovitosti v hod-.
notení zapochyboval som nad únos nos ťou
tempove; réžie slávneho Andante. Jordanka
akoby vyňala pomalú časť pred zátvorku a
hľadala v nej čosi viac, než scho pnosť zahrať
non legato, mezzopiano, vhodne použiť pedál, dbať na artikuláciu každého tónu ... Tak
postupovala v krajných, rýchlych častiach a
aj sa jej zadarilo (hoci hlbší ponor do harmonických štruktúr by nezaškodil). Jordanka
Palovi čová uložila krehký organizmus druhej
časti do jemnulinkých periniek a ubrala viacdimenzionálnemu tempovému predpisu živ·
ší pohyb. Ona - mladučké stvo renie, akoby
viedla dialóg s nadčasovosťou a akoby spievala toto Andante svojmu zosnulému otcovi
Ivanovi Palovičovi. Na jednej strane rozkvet,
rozmach a vzlet, na strane druhej bolestné bilancovanie, spomienky, melanchólia - aj v
tom bola pointa trojkrá ľové ho filharmonického koncertu .
20. januára. Igor Stravinskij: Scherzo
á la Russe. jean Sibelius: Husľový koncert. Ludwig van Beethoven: 7. symfónia. Slovenská filharmónia. Dirigent
Zdenek Košler. Sólista Hagai Shamam.
Sila naozajstného zážitku niekedy začína
naozaj tam, kde ko nčí moc slov. V takých prípadoch zväčš a rezignujeme konštatovaním
typu: čo dodať? Ak by som si dal vyhotoviť čo
si také ako kondiciogram, 20. január by v
ňom istotne žiaril ako veľmi vydarený a ra-

dostný d eň . Koncert Slovenskej filharmónie
vedenej pánom Košlerom bol pre mň a doslova silným osobným aj profesionálnym zadosťu č inením . Uvedomu jem si predovšetkým tú
skutočnosť, že pri spomienke na tento kon·
cert môžem nec hať za dverami vedomia slovíčka nesúce na svojich morfologických a
syntaktických bedrách negatívne významy.
Nemusím sa obáva ť, že ma ktosi bez okolkov
označí za zlého muža, ktorý sa kochá vo výčit·
kách, v kritike, v pochybovačstve , v zdanlivom spoc hybňovan í zmyslu práce iných ľu
dí, atď... Pekné veci sa za čali d iať už deň p red
vystúpením Hagalho Shamama a Zde ňka
Košlera v SF. Sp od pyramídy budovy Slovenského rozhlasu som 19. januára tiež odchádzal v povznesenom stave nadšenia a radosti z toho, že hudobníkom, čle no m SOS R-u
išla ťaž k á práca od ruky a že v réžii anglického dirigenta Andrew Mogreliu odviedli vynikajúcu, prvotriednu prácu. Médiami pre komunikáciu boli v rozhlasovom štúdiu skladby Hanuša Domanského, Ludwiga van
Beethovena a Jeana Sibeliusa. Zhodou okolností sa ocitli mená Beethoven a Sibelius aj
na programe Slovenskej filharmónie. Vymenili si iba pozíciu v dramaturgickom koncepte (koncert · symfónia). Do Reduty som
teda 20. januára vchádzal ve ľmi rád a ochotne. Vedel som, že nič zlé ma nemôže postretn úť. Meno Zde nčk Košler na mň a Ll či n kuje silou priam magickou. Má to svoj logický zá·
klad. Ešte som sa nedo č k al sklaman ia, pod
ktoré by sa tento veľký muž dirigentského
umenia podpísal. Naopak, vždy a znova cítim, že Košlerov pohľ ad , jeho postoj a gesto
privádzajú do tranzu nielen hráčov orchestra, ale aj mňa. Bez pózy, bez teatrálnych ak-

Akademická jeseň Nitra '94
V jeseni minulého roku sa v Nitre realizovala séria koncertov pod názvom Akademická hudobná jese ň . Je to už druhý roč ník
tohoto malého festivalu, na ktorom majú príležitosť ukázať svoje schopnosti študenti-inšt·
rumentalisti z Katedry hudobnej výchovy na
Vysokej škole p edagogickej. Prvoradý zámer
bol po skytnúť možnosti prezentovan ia sa nadaným študentom z VŠPg, ale aj iných vysokých škôl. Je to však aj priestor pre hudobných pedagógov a hudobných interpretov
vôbec.
2 ročníky Akademickej hudobnej jesene
ukázali, že v Nitre je viacero až nadpriemerne
nadaných študentov hudby. Na koncerte 12.
októbra odzneli skladby v podaní R. Bôndeho (gitara), J. Maľovej (soprán), M.
Krajčoviča (klavír), M. Jarábkovej (flauta), T. Boroša (klavír), Z. Harantovej
(klavír). Pozornosť pravidelne vzbudzuje na
nitrianskych koncertoch najmä T. Boroš
(minulý rok uko nč il štúdium učiteľstva, v sú·
časnosti študuje kompozíciu na VŠMU v
Bratislave). Vzbudzuje ju nielen úrovňou klavírnej hry, ktorá je neobvyklá u absolventa tohoto typu školy a mohla by byť už základom
umeleckej kariéry, ale aj svojimi kompozíciami. Na spomínanom koncerte hral Boroš
Sonatínu pre klavír od T. Salvu a spoluúčinkoval pri prednese svojej vlastnej skladby
- Tri piesne pre soprán klarinet a klavír
Sprav vo mne srdce čisté
Maľová soprán aD. Dúcky klarínet).
Kompozícii sa venujú aj niektorí ďalší študenti na KHv - M. Krajčovič (hral svoju
jednočasťovú Sonatínu pre klavír) a R.

o.

Bônde. Bôndeho poznáme predovšetkým
ako vynikajúceho gitaristu (je absolventom
žilinského konzervatória) a jeho kompozície
pociťujeme ako integrálnu sú časť jeho interpretačnej výpovede. a koncerte hral skladby M. Giulianiho a L. Brouwera. Medzi
študentov hudobnej výchovy s umeleckými
ambíciami patrí nadaná sopranistka J. Maľová, ktorá pod vedením svojho pedagóga P.
Koppala zaznamenala poč as doterajšieho
štúdia znač ný rozvoj svojich speváckych
schopností (spievala piesne A. Dvofáka a E.
Suchoňa za klavírneho sprievodu I.
Gončarovej).

a druhom koncerte Akademickej hudobnej jesene 25. októbra ú činkovali pedagógovia KHv P. Koppal (tenor) a E. Strelková
(klavír), v druhej polovici M. Jurkovič
(flauta) a E. Gáfforová (klavír). P. Koppa!
do polorecitálu popri svojom kmeňovom romantickom repertoári (piesne V. FigušaBystrého, árie z opier G. Donizettiho, G.
Verdiho, P. Mascagniho, G. Pucciniho)
pojal aj cyklus Piesne moje piesne od T.
Salvu. Hoci Koppa! je pôvodne operným
spevákom (bol sólistom opery v Banskej
Bystrici) zdá sa, že jeho naturelu najviac vyhovuje komorny pies ňový repertoár. Máme
ho v povedomí najmä vďak a výbornej interpretácii piesní M. Schneidera-Trnavského a
A. Dvofáka v minulých rokoch. Árie boli poznamenané určitými technickými problémami so zvládaním výšok. Druhá polovica koncertu patrila polorecitálu M. Jurkoviča a E.
Gáfforovej s programom, ktorý obsahoval
Sonátu pre flautu a číslovaný bas, Ara-

besku č. l od C. Debussyho a Sonatínu
op. 100 od A. Dvofáka.
3. koncert sa konal 23. novembra a účinko
valo na ňom Koš ické kvarteto (M.
Kyjovský, 1. husle, š. Demeter, 2. husle,
J. Sarišský, viola a M. červenák, violončelo) s programom Sláčikové kvarteto č. 4
J. Podprockého (premiéra) a Sláčikové
kvarteto č. 4 T. Salvu. Jeden z najväčš ích zážitkov celého fes tivalu nám pripravila Klaudia Dernerová so svojím recitálom. V programe zloženom z piesňovej tvorby M.
Schneidera Trnavského, P. I. Čajkov
ského, C. Debussyho a z operných árií
(Mimi z Pucciniho Bohé my, Aria Rusalky), za klavírneho sprievodu Ľ. Marcingera sa prejavila neo byčajná ľahkosť, neomylné frázovanie, zmysel pre detail a v neposlednom rade aj zmysel pre hereckú kreáciu.
Dernerová spievala s obrovským nasadením,
toto .operné" nasadenie pôsobilo však trochu rušivo v pi es ňach Schneidera-Trnav·
ského a najmä Debussyho. To bola tiež jedna
z príč in , prečo klavírny sprievod na nás pôsobil .len" ako sprievod a nie ako kongeniálny
partner speváckeho partu.
23. novembra hral na Akademickej hudobnej jeseni Peter Toperczer klavírnu
Sonátu č. 30 E dur L. van Beethovena,
Viedenské fašiangy op. 26 R. Sebumanna, Obrazy C. Debussyho a Sonátu č.
7 S. Prokofieva. Veľká osobnosť vzbudzuje
kontraverzné reakcie. Aj P. Toperczer by ich
vzbudil svojím interpretač ným po ňatím spomínaných skladieb. j eho hra pôsobila do
znač nej miery podobným dojmom ako hra
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centov, bez hysterlzujúcich pokynov, ale
vždy ostražitý, pozorný voč i duši a srdcu hu·
dobníkov, taktný a n áročný zá rove ň. Tak na
mňa pôsobí Zde nčk Košler na dirigentskom
stupienku. Do Bratislavy prišiel po prekonaní otriasajúcej životnej traumy. Mal prísť aj
koncom uplynulej sezóny. Vtedy to, žiaľ, nebolo možné. Avšak d očkali sme sa a pán
Košler rozohnal na pódiu Reduty prvotriedny match. Stravinského Scherzo á la Russe
bolo vynikajúco apllkovaným dopingom motivujúcim k radosti z hudby. Zrazu . to" ladilo
viac, než obvykle, zrazu fungoval synchrón,
zrazu sa hráč i orchestra navzájom počuli a
rešpektovali. Bez veľkýc h slov, na krátkej ploche zaznela substancia hudobníckeho profesionalizmu a spomínanej radosti z ex istencie
hudby. Hagai Shamam našiel teda perfektne
prekyprený percepč n ý terén a mal príležitosť vsadiť do bujarej živelnosti ruského
Scherza nevyspytateľne a bizarne tvarované
výhonky Husľové ho koncertu Jeana Sibeliusa. Túto príležitos ť vyt1žil na sto percent.
Nepamätám sa, že by som niekedy v minulosti počul tento koncert interpretovaný v takej
čisto te a pohode. A to mám . na konte" neúrekom sibeliusovských zážitkov. Darmo som sa
obával evidentných in to n a č ných alebo technických skratov! Hagai Shamam nedop rial
zlému mužovi Hydeovi pôžitok a zabrán il
akémukoľvek nebezpeče nstvu kritiky. Alebo,
že by predsa... ? že by som si pomalú časť vedel pred s taviť menej rozvibrovan(l a chvejúcu sa? Možno. Ale aj tak to je vec názoru a
konštitúcie tela a ducha každého z nás. Môžem bez okolkov povedať, že Hagai Shamam
sl počínal fam ózne a že Sibeliusovi len a len
pomohol v (•chvatnom p rocese znovuoživenia opusu 47. Hráči orchestra boli stále pod
pozitívnym vplyvom mága Košlera a v ničom
nezaostávali. Vedel som sa o rie ntovať aj v tro,
ška č udácky inštrumentovaných úsekoch a
vedel som d ifere ncova ť dianie v tej či onej
sekcii. Zdenčk Košler vyprofiloval každý segment zložitej faktúry do tej miery, že aj v hučiacom vulkáne orchestrálneho partu bolo
jasne cítiť disciplínu a prehľad o jednotlivých
výbojoch smerom von. Nič sa nezmenilo ani
po čas uvedenia Beethovenovej 7. symfó nie.
Zažil som už situáciu, kedy dirigent vybudoval š tvorčasťo vll .Sedmičku " do dvoch dejstiev s prestávkou po n euve riteľne; procesií
v druhej časti. Zde nčk Košler pauzy úplne eliminoval a A durová extáza doslova zvalcovala
prítomných pos lu cháčov jedným prúdom.
Celá skladba na mňa pôsobila veľm i zvláštne,
naliehavo. Zabudol som na hmotu, na tvary a
tvarovanie, vnímal som len energiu sršiacu z
pódia. Nuž a vôbec nie na okraj- hráči SF modelovali zvuk a frázu v pomalej čas ti spôsobom, aký je málokedy vídaný a slýchaný.
Medzi nimi a Zde ňko m Košlerom musel
pôsobiť silný magnetizmus a ten si vynútil isto nie iba na mojom chrbte známy psychofyziologid:ý efekt zvaný zimomriavky. Už je to
dávno, čo v Redute publikum stálo a tlieskalo. Tento raz však nestáli len snobi, ktorí
chcú byť videní a chcú silou-mocou poukazovať na svoju kvázi kult ivovan osť. Tento raz
sme stáli všetci, bez rozdielu. Stáli sme vedení úprimnou túžbou prej avi ť neskonalý obdiv člo veku, ktorý ooho aj pre nás toľko urobil.
IGORJAVORSKÝ
nemeckého klaviristu). Bulvu. Nebol to síce
v tomto prípade onen technický perfekcioni~ mus, ale bol tu podobný intelektuálny odstup, prejavujúci sa v zdržanlivosti a úspornosti pri narábaní s farebnou škálou, nuansami a odtieňmi. Toperczerov Debussy bol zvukovo ostrý, s jasne poču teľ ným každým tónom a nie farebné splývavé zvukové spektrum. Toperczerov výkon bol pravdepodobne
ovplyvnený kvalitou nástroja.
Posledný koncert Akademickej jesene bol
7. decembra. Predstavilo sa na ňom po prvýkrát klavírne duo - T. Boroš a A. Priesolová. Sympatické bolo ich úsilie o hľada
nie adekvátneho a vyváženého hudobného
tvaru v Schubertovej Fantázii f mol a v
Debussyho 6. antických epigrafoch.
Druhá polovica tohoto posledného veče ra
bola vyplnená zborovým koncertom. Vystúp il v rámci neho Akademický dievčenský
spevácky zbor VŠPg pod vedením dirigenta L. Holáska s dielami F. Schuberta,
P. Ebena, B. Martinu, G. P. Palestrlnu, L.
Hasslera, J. Brahmsa, F. Pulenca. Súčas
ťo u programu tohoto pred vian očného koncertu bol aj tento rok Malý vianočný koncert pre zbor a bicie od T. Salvu. Táto
skladba nám umožnila znovu zažiť čistotu a
p rostotu ľudových kolied. Salva mal dar
um ocni ť a pod č i a rknuť túto stránku ľudové
ho prejavu, využívajúc pri tom najjednoduchšie prostriedky a minimálne pritom zasahujúc do samotnej piesne. Žiaľ, musím hovoriť v minulom čase. T. Salva, hlavný iniciátor
Akademickej hudobnej jesene, autor jej
úvodných fanfár, zomrel niekoľko týžd ňov
po tomto poslednom koncerte, na p rahu nového roku.
Chceli by sme vytvoriť tradíciu Akademickej hudobnej jesene, obo hacovať ju a
rozv íjať, dať jej pevné miesto v hudobnom a
kultúrnom živote Nitry. Veríme, že sa nám to
podarí.
VLADIMÍR FULKA
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KONCERTY

Sú ved všedné f nevšedné, a niektoré priam prapodivnoúchvatné, pričom
sa takéto poväčšinou spochybniteľné a relatívne hodnotenie týka veci a javov, s ktorými prichádzame do styku pomerne často. Oproti tomu, hoci veľmi
zriedkavo, no predsa, stretávame sa aj s úkazmi zjavenia, keď si uvedomujeme prítomnosť absolútna a právom hovoríme o zázraku. Umenie, vzhľadom
na svoje bezprostredné pôsobenie na naše zmysly, je od nepamäti neQdmyslitelným prostriedkom vyjadrenia vecí nadpozemských, ktoré boli schopní
kontemplovať nesprostredkovane len proroci a svätci. Aj potom ako sa umenie v dejinnom procese postupne vymaňovalo z onoho prapôvodného synkretického zväzku a od dôb, keď tvorcovia začali sledovať imanentne umelecké dele, si ono vo svojich najvyiších formách uchováva rozmer transcendende: odhaľuje bof.ské v človeku. V prípade hudobného umenia sa proces od·
krývanla (aletheia) odohráva hneď v niekoľkých rovinách: autor, interpret
a... To, čo sa v kantovskom jazyku označuje ako mohutnosť, teda schopnosť
rozliiovať a posudzovať, je dnes vari vo väčšom stave ohrozenia ako kedykoľ
vek v minulosti. Kongeniallta vnímate{a, publika je nevyhnutným predpokladom, aby definičný vzorec kultúry nepripomíoal rovnicu s jednou beznádejne neznámou veličinou.

1946, kto rá odznela na bratislavskom koncen e, je najstarším zrelým dielom autora, v
tom čase če rstvé ho absolventa kompozície u
O. Messiaena na parí7.skom konzervatóriu.
a hudobnom jazyku tohto diela sa však zreteľ ne odráža vplyv iného Boulezovho u či teľa
z tých č i as- Re né Leibowitza - u ktorého šntdoval klasickú dodekafonickú technikti.
Dielo má nepokojný charakte r, zvuk je čas to
agresívny, manifestuje sa tu rytmická pestrosť a nástrojová invencia. Skladba bola napísaná na objednávi.."U J.-P. Rampala, ktorý ju
však nikdy nehral. Flautistka Sophie Cherrier
sa so všetk-ými nástrahami a krko l omnosťami
Boulezovej Sonatíny vysporiadala zname ní·
te a sku toč nos ť, že sám autor v nej našiel spoľahlivé ho interpreta svojich die l dokumentu·
je aj fakt, že pre miérove uvede nie diela
Mémoriale... explosante fixe... zveril práve

ENSEMBLE IN11RCONTEMPOWN
alebo "ltož jsú boží hudeboíd"
Na koncerte koncom minulé ho roka sa v
Moyzesovej sieni predstavili č l e novia francúzskeho súboru E SEMBLE l TERCO ·
TEMPORAI (EIC) · v obsade ní PierreLaure nt Aimard, klavír; J ean-Guihen
Queyras, violon čelo; Ala in Da mie ns, klari·
net; Sophie Cherrier, flauta; Maryvonne
Le Dizes, husle; Marianne Pousse ur, mezzosoprá n · s nasl<:duj úcim programom:
Claude De bussy · Sonáta pre v i o lončelo a
klavír; Franco Donatoni · Cla ir, 2 kusy pre
klarine t; Philippe Fe nelon · Omaggio (a
Tie polo) pre husle; Pie rre Boulez · Sonatína
pre flautu a klavír; Arnold Schônbe rg ·
Pierrot lunaire op. 2 1, trikrát sede m básní
(melodrám) p odľa Albe rta Girauda pre reci·
tátora, vn/ vl, fl/ picc, cVbcl, vel, pf. ( Keďže sa
v prípade tohto koncertu jednalo o mimori·
adnu uda l o sť sezóny, venuje me podujatiu
rozšírený priestor · pozn. red.)
iesti hudobníci, ktorí predstavujú le n
p ätinu z plného počtu obsadenia EIC pred·
viedli skladby napísané v rôznych etapách vý·
voja hudby nášho storočia. Diela skomponované p ríslušníkmi troch rôznych skladate ľ·
ských gene rácií, v časovom horizonte siahaj·
úcom od druhej dekády sto roč i a (Schônberg,
Debussy), cez polovicu sto roč ia (Boulez) až
po obdobie posledných 15 rokov (Do natoni,
Fenclon), poskytl i na jednej strane interpretom priestor na odhale nie bohatého spektra
nástrojových techník, výrazových polôh, vir·
tuozity, neko n eč n ej mnohotvárnosti rýdzej
muzikálnosti a zároveň sa ukázali byť inšpiratívnymi sondami od ha ľujúcimi odlišnosti
skl ada te ľských poetík jed notlivých autorov.
Sonáta pre violončelo a klavír Clauda
Debussyho z roku 19 15 je krásna v pravom
zmysle slova a jej inte rpretácia v podaní JeanGuihen Queyrasa a Pierre-Laure nt Ai marda
bola úchvatná a dokonalá. Mladý violo nčeli s·
ta, ktorý získaval skúsenosti pod vedením re·
nomova ných pedagógov doma (Lyon) i v zahra ničí (USA, emecko), účast ník majstrov·
ských kurzov M. Rostropovi ča a Yo-Yo Mau,
je zárove ň najmladším č le nom E1C (od r.
1990) spomedzi úči nkujúc ich na bratislavskom koncerte. Jeho spoluhráč Pie rre·
Laurent Aimard , naopak, jeden zo zakladajú·
cich čle nov EIC (od r. 1976), n aj vyťaže n ej ší
hráč koncertu, vystupoval p ráve vzhľadom
na fu nkciu a povahu svojho nástroja ako
principál, ovládajúci bezozvyšku nie le n svoje party, ale aj celkové štrukturálne ustroje·
nie inte rpre tovaných diel. V p rípade tohto
umelca neváham siah ať po slovách, ktoré sa
pre ich vág nosť či prob l c m at i ckosť zvykn ú
obch ád zať alebo sú priam tabu a dovolím si
u pod oz rieva ť ho zo skutoč n ej geniality.
Tento pocit sa mi natískaluž na jeseň 199 1,
keď Pierre-Laurent Aimard na otváracom
koncerte prvého ročníka festivalu MelosÉtos predviedol prvých esť klavírnych e tud
Gyôrgya Ligetiho (za p rítomnosti autora),
kladúcich na klaviristu extrém ne nároky, s
ktorými sa Aimard vysporiadal s neuveríte·
fnou ľahkosťo u . O tom, akou výzvou je pre
samotného Gyôrgya Ligetiho te nto n eobyčaj 
ne disponovaný hudobník, sved čí sk utoč·
n osť, že za posledné tri roky p reň h o skomponoval ďa lších osem etud.
päť k Debussymu: Napriek faktu, že
Sonáta pre violončelo a klavír bola napí·
saná počas l. svetovej voj ny a zá roveň v období, keď sa vyzretý rukopis autora vyz načo
val nezamenitel'ne debussyovskými znakmi,
predstavuje toto dielo svojou formou a celko·
vým lade ním, vyzn ačujú cim sa vyrovnanosťou a sv i ežosťo u , klasický výrazový pól. Tento
typ . klasicizmu" kontrastuje tak s doznievajú·
cimi neskororomantickými výbojmi, ako aj s
práve sa vzmáhajúcimi novátorskými počin ·
mi z obdobia tzv. prvej avantgardy (kam patrí
aj Pierrot lunaire), pričo m antic ipuje neokla·
sickú etapu hudobného vývoja nasledujúcich
desaťročí .

Taliansky

s kladateľ

Franco

Donatoni

(1927), ge n eračn ý súputník Pierra Bouleza,
sa v 50. rokoch po zoznámení s Bru nom
Madernom stotožnil s estetickými p ri ncípm i
Darmstadtskej školy (tzv. dru hej avantgar·
dy), a tie to sú v jeho tvorbe identifikovateľné
dodnes. Popri Lucian ovi Beriovi, ako vari
najzná mejšia žijúca oso bnosť súčasnej tali an·
skej hudby, je Donatoni často prizývaný ako
profil uj(tci skl a d ate ľ na najdôležitejšie európske i zámorské festivaly (napr. ll udder·
sfie ld, Montreal). Dvo j časťová kompozícia
Clair pre klarinet sólo, ktorá bola prem iérovo uvedená v ie nne roku 1980, odznela v
Bratislave v strhujúcej interpretácii Alaina
Damicnsa. ástroj je exponovaný v najrôznejších registroch, ako aj vo všetkých dyna·
mických polohách, pričo m v priebehu sklad-

Pierre-Laurent Aimard
by prevláda ve ľmi rýchly pohyb, pri ktorom
sku piny tónov hrané v najtichšej dynam ike
sú striedané s individuálne odskakujúcimi
tónmi v iných registroch a silnejšej dynami·
ke, čím vzniká svojsl-.-ý kontrapunkt, navod·
zuj (tci dojem hry na viacerých nástrojoch.
Alain Damiens pre ukázal svoje vrcholné maj·
strovstvo najmä prácou s dychom, mazľ avým
až fuj arovým tónom vyludzovaným v pianis·
sírne, ako aj celkovým uchopením dida.
Rovnako mocným dojmom zapôsobila na
publikum huslistka Maryvonne le Dizes, drži·
teľka n iekoľkých prvých cien za interpretá·
e iu súčas n ých diel. avyše, pani le Dizes vy·
hrala roku 1962 v J anove, ako prvá žena
vôbec, súťaž N. Paganiniho. V jej osobe získal
Philippe Fe nclon, žiak O. Messiaena, pre svo·
ju skladbu Ommagio (a Tie p o lo) vari toho
najideálnejšieho interpreta. Dnes 42 -roč ný
autor charakte rizoval svoju skladbu pre sólové husle komponovanú roku 1990 ako improvizácie na tému pamäti a zá rovcií ako
poc tu benátskemu maliarovi. Interpretka
stvárnila skladbu bohatú na kontrastné výra·
zové polohy siahajúce od majcstátnych akor·
dických pasáží po jemné, subtílne ťah y sl áči·
ka s nesmiernym nadhľad om a ľah kosťou .
Me no Pierra Bouleza, ktorý sa tento rok
dožíva sedemdesiatky, je v s(Jvislosti s kon·
certom EIC významné nielen so zrete ľom na
Bo u leza-sk l adateľa. Bol to práve on, koho poveril bývalý franc úzsky mi nister kultú ry
Miche l Guy vedením s(tboru EIC po iniciovaní jeho vzni ku roku 1976. Aj po roku 1992,
ked' Boulezovo miesto vystriedal David
Robercson, ostáva Boulez prezidentom te lesa. Od č i as, keď roku 1977 pozýval prvých parížskych pos luch áčov na cyklus koncertov
pod názvom . Putovanie 20. storočí m " v reali·
zácii EIC, sa pod jeho umeleckým do hľado m
rozrástol repertoár telesa do priam gigantic·
kých rozmerov (v súčas nosti vyše 1250 d iel).
Z tohto poč tu odzne lo približne 2';0 s kladieb
v pre mié rovom naštudova ní súboru a 150
priamo na je ho objednávku.
Sonatína pre flautu a klavír z roku

jej. A opäť to bol fantastický P.·L. Aimard, ktorý poskytoval svojej spo luhráčke nielen spoľah li vú oporu, ale súčasn e pôsobil aj ako hnacia sila, ktorá chvíľa mi poháiía hudobný proces vpred, ch víľa mi prib rzďuj e , a tak sa stáva
stimulom pre udržovanie rovnováhy v mnohostrannom smerovaní e nergetických siloč i ar.

Avšak až predvede nie die la, ktoré odznelo
na záver koncertu v podaní v ctkých z ú čast·
nených interpretov ma inšpirovalo k tomu,
že som Aimarda ozn ačil (tak trochu starosvetsky) ako princ ipála. V Schônbergovom
Ná mesačno m Pierrotovi, kro rý sa skladá z 21
zhudobne ných básní, predstavujúcich 2 1 in·
št rumcntálnych riešení (siahaj(•cich od d ue·
ta vokálneho hlasu a flauty až po plné obsade-

SnímkaM. Jurík
nie e nsemhlu) zvere ných 9 nástrojom, ktoré
obsluhujú piati hudobníci ( nerátajúc vokálny part), vystupuje klavír ako hlavný inštrumentálny protagonista, čo prame ní najmä zo
Schônbergovej hl bokej skúsenosti nadobud·
nutcj pri komponovaní či sto klavírnych opusov a piesní.
Atonalita (ako jede n z prost riedkov hu·
dobné ho expresionizmu) vznikla z potreby
vyjadriť extrém ne a mimoriadne intenzívne
emocionálne stavy, čo spoči alku navodzovalo dojem, že pomocou nej možno zobraziť
len tie najznepokojujúcejšie pocity. Schôn·
berg chcel však ukázať, že jej záber je širší a
roku 19 12 vytvoril d ielo, ktoré konc ipoval v
" ľahko m, ironickom a satirickom tóne". Bol
to Pierrot lunaire. Na rozdie l od ostatných
Schô nbcrgových atonálnych d iel zazname nal
Pierrot pome rne rýchlo z n ačn ý poče t uvedení s pozitívnym ohlasom publika a kritiky, a
rovnako sa SL11 aj p redmetom záujmu sklada·
teľov mi mo jeho bezprostredného okruhu.
Pierrot vďač il za svoju pr íťaž l i vosť sča ti svoj·
mu náme w , po ktorom v tom čase siahli viacerí umelci tej doby: postava z komédie
dell'arte a jej záhad ná existe ncia ako bytosti,
ktorej myšlic nJ..')' a c ity sú väčši e, než je v prí·
pade tejto tra dičnej javiskovej postavy mož·
no pred pok l adať. Spola nemá bábka, spola CÍ·
tiaca bytosť, stel esňoval Pierrot dobové pochybnosti o moci človek a nad sebou samým ·
obraz, ktorý p ri ťa hoval okre m Schônberga
tak Stravinského (Petruška), ako aj Picassa.
Typickou č rto u tohto atypického diela je
je ho ambivale ntný charakter, čo možno pozo rovať hned' v nie ko ľ kých rovinách. O
Pie rrotovi sa na mnohých miestach cyklu ho·
vorí v tretej osobe, pri čom v závere diela (O
alter Du ft) sa ozve sám Pierrot v osobe p rvej.
Treba však u pozo rni ť, že v proti klade k pred·
chádzajúccmu dielu autora (Oča kávani e),
kde hlavným protagonistom je bezmenná
speváčka opradená rúchom mystéria, v
Pierrotovi niet žiadneho protagonistu, ani
žiadny zrejmý vzťah medzi tým, čo púta našu
pozorn osť (recitátorka) a ohniskom textovej

roviny (Pierrot) . Iná dvojznačn osť spoč íva v
tom, že sa od sólistu vyžaduje, aby použil
Sprechgesang, čo je spôsob vokalizácie spočív ajú c i medzi spevo m a rečou . J edineč nosť
tohto vokálneho prejavu sp očíva v tom, že sa
pri ňo m nemá s pievať, ale recitovať na presne stanovených tónových výškach, ktoré
il1neď po svojom zazne ní klesajú alebo stú·
pajú glissandovým pohybom k nasledujúcej
tónovej výške. Za ďalšie možno konštatovat,
že sa dielo radí niekde medzi javiskový a kon·
certný žáner: nebolo napísané pre speváčku ,
lež pre herečku , ktorá vystupuje v kostýme.
Na margo obsahu básní sa Schônberg v jednom zo svojich listov vyjadril: . Nikdy ma nenapadlo, že by tieto texty mohli vzbudzovať
religiózne pohoršenie a ni č by mi ne mohlo
byť vzdialenejšie než te nto úmysel, pretože
som v žiadnom období svojho života nebol
antireligiózny. Asi som pristupoval k týmto
textom naivne jšie než väčš ina ľudí, avšak cel·
kom iste nie som zodpovedný za to, čo ľudi a
z textu chcú vyč ítať. Keby boli muzikálni, tak
by sa o text sotva starali. Takto dnd né obe·
•censtvo chápe v najlepšom prípade text, za·
tiaľ čo voči hudbe je úplne hluché · v tom ma
ne môže zm ý liť žiade n úspech na svete".
Rovnako žiada skladate ľ v predslove k parti·
túre aj od interpretov, aby si zachovali od·
stup od textu; atmosfé ra a charakter každej
časti musia vych ád za ť z hudby, nie zo zmyslu
slov. Schônberg upozo rňoval interpretov,
aby nedeklamovali text v tragicko-hrdin·
skom tóne (o čo m zanechal svedectvo klavirista Eduard Steuerman, ktorý ú činkov al pri
premiérovom uvedení die la: údajne sa
Schônberg poča s skúšky postavil za h e rečku
Albe rtinu Zehme · na podnet ktorej d ielo
vzniklo · a na mieste, ktoré interpretka prednášala príliš ubole ne, jej v rytme hudby povedal: . Nezúfajte, pani Zehme, nezúfajte; exis·
w je predsa životné poistenie"). Ako by asi na
autora zapôsobila belgická mezzosopranist·
ka Marianne Pousseur (dcéra s klad a teľa
He nryho Pousseura), ktorú sme mali mož·
n osť vidieť v Bratislave? Svojím fascinujúcim
podan ím uviedla publikum do stavu hypnózy. Je mná a subtílna Marianne Pousseur, evokujúc čierny m kostýmom a drapľavým hla·
som postavu če rnokňažníka, ktorý svojím
uhran čivým pohľadom , pohybmi rúk a
chladnou belobou líčid ie l ele ktrizuje svoje
okolie, organicky skÍbila vizuálny rozmer a
hereckú akciu s obsahom deklamované ho
textu, znázorňujú c im obskúrne expresionis·
tické obrazy: kozmický chlad vzdialeného
mesačn ého odlesku (Der kranke Mond), obraz gigantických n očn ých m o týľov zostupu·
júcich na srdcia ľudí (Naclu), v závere cyklu
zmierne ný ľudským teplom a je mným závanom staré ho rozprávkového sveta (Heim·
falut, O alte r Duft). Jedineč ný zážitok!
Odhliad nuc od dráždivej psychologickej
až psychoanalytic kej povahy básní predsta·
vovala veršová technika vyskytujúca sa v
zbierke Belgiča na Alberta Girauda (publikovaná po francúzsky roku 1884), ktorú prirodze ne zachoval aj nemecký prekladateľ Otto
Erich Hartlebe n, cľalší zo základných podne·
tov pre Schônbergovo zhudobnenle. Forma
13 riadkov, z ktorých prvý sa ako motto vra·
cia v siedmom a poslednom riadku, a zároveň druhý riadok sa opaku je ako ôsmy (sché·
ma A-B-C·D · E·F·A·B · G·H·l·K·A), je podobná
určitej hudobnej fo rme s reprízou. Ak bolo
na týchto veršoch niečo nové, tak to bolo
práve spoje nie prísnej formy s nespútaným
obsahom.
Aby som nadviazal na spomínaný ambivale ntný charakter diela, je taktiež faktom, že
Pierrot stojí nie kde na rozhraní vážnej hudby
a kabaretu , čo možno u sudzova ť na základe
jeho špecifického obsadenia (v tomto ohľade
má Pierrot spol očné črty s Príbehom vojaka
od l. Stravinského, obsadenie ktorého však
bolo podmienené situáciou počas l. svetovej
vojny, ktorej sa Stravinský prispôsobil). Za
n ajväčší zdroj mno hoznač néh o dojmu, ktorý
dielo vyvoláva však možno oz nači ť predo·
všetkým kombinovanie .ľahkéh o, ironického a satirického tónu" z pocitmi hrozivej osa·
melosti, vražedného násilia, makabrálneho
veselia a beznádejnej nostalgie. V predchád·
zajúcich rokoch stvárnil Schônberg tieto pocity otvorene; nt tak u činil pod rúškom irónie, čo nevyhnutne vyžadovalo zmenu štýlu.
Napriek tomu, že je Pierrot komponovaný vo
voľnej atonalite, vracia sa k prísnym p olyfón·
nym formám, čím pripravuje cesnt k organi·
zovanej atonalite, ktorú neskôr Schônberg
dosahuje v dodekafónii.
Význam chônbergovho tvorivého činu,
ktorý aj jeho umelecký antipód · Igor
Stravinský · napriek mnohým ironickým poznámkam oz nač il s plnou vážn osťou ako .solar-plextts" hudby 20. storočia, hodnotí jeden
z popredných Schônbergových životopiscov
H. H. Stuckenschmidt týmito slovami: Pierrot
lunaire je jedným z najreprezentatívnejšícb
diel 20. storočia, stal sa pojmom podobne
ako Muž s gitarou Pabla Picassa ale bo Ulysses
Jam esa Joyca. V Schônbe rgovcj tvorbe stojí
ako umelecký fenomén osame lo. Epocha
okolo roku 19 12, súmrak dlhého obdobia
mierovej výstavby v Európ e, v ňom našla nezameniteľnú podobu.
PETER VAŽAN
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Kariéra na dosah ruky
Nástup mladých
Na októbrovom koncerte sa s NSO predsta·
vil Michael Stern, mladý 36-ročný dirige nt s
impozantným .curiculum vitae", podľa ktoré·
ho dirigoval skoro všetky významné svetové
orchestre, predovktkým francúzske. Možno i
preto zaradil do programu Ravelov klavírny
koncert, ktorý sa i zásluhou španielskej klavi·
ristky Allcie de Larrocha stal vrcholným bodom večera. Vďaka svojej bezchybnej techni·
ke očarila plynulou interpre táciou zložitých
rytmických pasáží, s prvkami jazzu a ľudovej
hudby. Stern uviedol potom Dvorákovu 6.
symfóniu, ktorú NSO hral predtým len dva ra·
zy. Mladý americký dirigent si zaslúži uznanie
už za to, že túto v Ame rike nezaslúžene zane·
dbávanú symfóniu zaradil do programu. Hoci
sa Dvol'ákova šiesta n ezaraďuje po boku jeho
troch .veľkýc h" posledných symfónií, spôsob, akým ju Michael Stern podal, presvedčil ,
že patrí medzi hudobné skvosty a svedčí i o
tom, že Dvol'ák už dávno pred skomponovan!m v Amerike najviac uznávanej . Novosvet·
skej" bol zrelým symfonikom.
Jedným z vel'kých, doslova objavných pre·
kvapení bol výkon Marin Alsopovej, mladej
dirigentky, ktorá po prvý raz úč inkovala v abonentnom cykle NSO. Do popredia záujmu sa
dostala v roku 1989, keď jej udelili dirigent·
skú cenu Sergeja Kusevického. (S. Kusevický
bol 25 rokov šéfom Bostonského symfonické·
ho orchestra a k jeho žiakom patril aj L.
Bernstein.) Úvodná krátka skladba americké·
ho autra Jozefa Schwantnera (nar. 1943)
Náhla dúha, využíva ro zličné tónové farby jed·
notlivých nástrojov na vykreslenie vábivých
farieb dúhy, niekedy s návratmi k impresioniz·
mu. Vo violončelovo m koncerte a mol op. 129
R. Sch u manna sa vo Washingtone po prvý raz
predstavil dvadsaťštyriročný nemecký violon·
čeli sta Gustav Rivinius. V tomto koncerte
má čelista veľa možností rozvinú ť svoje lyric·
ké i techn ické danosti. l ked' je mladý Ravinius
zbehlý v oboch prejavoch, potrebuje ešte dozrie ť, aby jeho prejav bol úplne presve dčivý.
Vyvrcholením koncertu bolo vynikajúce a objavné stvárnenie Čajkovského symfónie č. 5.
Až do tohto večera som si myslel, že túto sym·
fón iu dobre poznám, ale mýlil som sa. Svojím
originálnym prístupom Marin Alsopová doká·
zala, že aj mladá dirigentka môže byť obdarená
svojským umeleckým videním, úplne odliš·
ným od zaužívaných intepretácií. Vďaka nová·
torské mu č ítaniu partitúry sa dostali pri p očú·
vaní na povrch rozličné vedenia hlasov, tóno·
vé vzťahy, ktoré v tradič no m po ňatí nevníma·
me a tak sa mohlo výrazne prejavi ť skutoč né
bohatstvo a hutnosť zvukovej štruktúry diela,
čo bol pre mň a ozajstný objav.

Dva novembrové koncerty zazneli pod tak·
tovkou brne nského rodáka Zdeňka Mácala.
Vo Washingtone, kde hosť uje dosť často je ve ľ·
mi populárny. V súčasn osti je šéfom Symfonického orchestra mesta Milwaukee (severne
od Chicaga). Na prvom koncerte uviedol naj·
skôr krátku skladbu An gli ča n a Be rnarda Rand·
sa Ceremonial 3 (z r. 199 1), potom mladý
Alexander Paley, rodák z moldavského Kiši·
neva, žijúci v New Yorku predniesol Mozartov
klavírny koncert d mol Kv 466. Svoju dobrú
techniku doplňaJ citovým zanietením, ktoré
sa prejavilo aj v nápadných gestách. Vyvrcholením večera bola Beethovenova 5. symfónia c
mol op. 67. NSO ju hral už na svojom prvom
koncerte v roku 193 1, teda pred 63 rokmi,
pod taktovkou svojho za kl adateľa Hansa
Kindlera. Zdá sa, že dirigent si osvojil novátor·
ský inte rpretačný prístup anglického dirigen·
ta ]. E. Gardinera, nasadil prudšie tempá, čo
vyvolalo mocnejší, .elektrizujúci" úči nok, naj·
mä svojimi povestným i "(tde rmi osudu".
Druhý koncert Zdeňk a Mkala mal na programe celkom odlišne:: hudobné . menu". V pr·
vej čas ti programu odzneli výň atky z Verdiho
opery Aida so sólistkou Alessandrou Marco·
vou. Spoluú či nkova l miešaný zbor Oratór·
nej spoločnosti Washi ngtonu. Koncertné
uvedenie tejto obľúben ej ope ry, hoci le n v
úryvkoch, bez pohybu a adekvátneho drama·
tického napätia, svojím vynikajúcim predvede·
ním muselo usp okoj i ť aj najná ročnejšíc h po·
sluch áčov. V záve reč n o m čísl e Respighiho
skladby Rímske pínie sa dirigentova taktovka
premenila na čarod ejnícku p aličku, ktorá vyťa·
žila z orchestra nádherný, veľko l epý zvuk.
jed i nečná, stu pňuj úca sila Respighiho hudby
vyústila v podmanivom, zázračnom vyvrchole·
ní, ktoré doviedlo posluch áčov do vytrlenia a
vyvolalo spontánny výbuch exaltovaného dl·
hotrvajúceho potlesku. espomínam si, že by
ovzdušie v koncertnej sieni bolo niekedy až do
takej miery naplnené čí ro u rozkošou nad
predvedením hudobnej skladby, z ktorej sa
vďa ka majstrovstvu dirigenta i orchestra poda·
rilo vyťažiť tol'ko hudobnej krásy.
a záver sa zmienim o koncerte, ktorý diri·
goval mladý Hugh Wolff, niekdajší asistent
M. Rostropoviča . Po Beethovenovej siedmej
symfó nii prišiel na rad známy a obľúbený kla·
vírny koncert Roberta Schumanna, v podaní
vynikajúceho čes kého klavi ristu Ivana MO·
ravca. Hoci tento výsostne romantický kon·
ce rt je plný dojímavých melódií, sólista sa ne·
dal . uniesť" citmi k vonkajškovým prejavom
teatrálnosti a citovosti a získal si obdiv poslu·
ch áčov svojím stoickým pokojom klasického
interpreta.
JÁN ŠIMKO, Washington

Meno Magdalé ny Koženej, posluch{tčky
bratislavskej VŠMU z triedy doc. Evy Blahovej,
nie je slovenskej hudobnej verejnosti nezná·
me. Z Brna pochádzajúca mezzosopranistka
sa viackrát prezentovala na našich koncert·
ných pódiách, získala laureátske tituly na kon·
kurzoch (Karlove Vary, Trnava), pričom koru·
nou jej doterajších snažení je čerstvé prven·
stvo na 6. medzinárod nej súťaži W. A. Mozarta
v Salzburgu.
Bezprostredne po návrate z Rakúska vystú·
pila na samostatnom recitáli v bratislavskom
Mirbachovom paláci. Svoj program si drama·
turgicky a koncepčne starostlivo pripravila a
orientovala ho na nemeckú vokálnu literatll·
ru. Už otváracie ukážky z tvorby Josepha
ll nyd na (A Pastora! Song, An Thyrsis) zaujali
mäkkým, lyrickým tónom, vkusnou dynamic·
kou výstavbou a plyn ulou lcgatovou frázo u.
Dobré technické zázemie, o ktoré sa v priebe·
hu koncertu opie rala v čoraz n á roč n ejších
skladbách, jej umožnilo v štyroch piesi'íach
Wolfganga Amadea Mozarta (An Luise, Die
Zufriedenheit, Das li ed de r Trennung, Abendempfindung) plne sa sústrediť na vokálnovýrazové odtiene. Každá z nich mala svojsk(t
atmosféru, vyvierajúcu z textu, bola štýlovo
presná a obsahovo bohatá. Mezzosoprán M.
Koženej má kultivovanú lyrickú farbu, je z ro·
du svetlejších materiálov (pripomína mi na·
jmä Anne Sofie von Otter), vokály nasadzuje
jemne, v celom rozsahu niet ostrých hrán, ani
výpadkov v rezonancii.
Ak Haydna a Mozarta vnímala v prísne kl asi·
cistickom duchu, tak cyklus piesní Roberta

Schumanna liederkrcis op. 39 (výber) dovolil sólistke trocha viac uvo ľniť emocionalitu a
rozozvuča ť romantic ké Mruny jej umenia.
O päť každá pieseň dostala p a tri č nú výrazovú
a dynamickú náplií, ponad ktorú sa klenul
jednotiaci štýlový názor. Piesňový blok zavŕši·
li dve romantizujllce piesne Weberna, ktoré
pred niesla precítene a techn icky precízne.
l.audamus te z Grossc Messe in c od W. A.
Mozarta znamenalo pre Magdalénu Koženú
pr!lež itos ť d okumentovať sc hop nos ť brilant·
nej koloratúry, čo je pre tento typ hlasu ne·
smierne vzácna devíza. Podobnú technickú
virtuozitu si vyžadujú i dve árie Sesta z Mozartovho Titusa (jedna z nich odznela už ako
prídavok), kladúce · popri štýle, charaktere
postavy a rozsahu · nevyhnutnú požiadavku
ozdobného spevu. Magdaléna Kožená v nich,
ale i v árii Dorabelly z Cosi fan tutte, vel'mi
príjemne prekvapi la, ba ukázala sa ako typ koloratllrneho mezzosopránu, ktorý v našich
operných súboroch (tplne chýba. Nemožno
nes pom e nú ť ani klaviristu Ľudovíta Marcin·
gcra, ponúkajúce ho speváčke muzikálne vy·
cibrcné a technicky pohotové umelecké part·
nerstvo.
V Magdaléne Koženej dozrieva nie každodenný talent, ktorého medzinárodná kariéra
je takpovediac na dosah ruky. Bude záleža ť na
slovenských hudobných inštitúciách, či po·
núknu čes kej štude ntke V MU také príležitos·
ti, aby si ju pripútali aj po absolutóriu školy.
ezabúdajme, Bratislave už uniklo nemálo ta·
lemov...
PAVEL UNGER

kyň a

V cykle symfo nických ko ncertov, uspora·
dúvaných Slove nským rozhlasom, sa SOSR
predstavil vo svo jej koncertnej sále 19. janu·
ára pod vedením dirigenta Andrewa Mogralllu slávnostnou predohro u H. Do man·
ského Chvála zeme, 4. klavírnym ko ncer·
tom L. van Beethovena, ktoré ho sólistkou
bola Daniela Rusó a Symfóniou č. 5 Es dur
op. 82 J. Sibe lia.
Spolupráca SOSR·u s A. Mogre liom v ten·
to večer nebola prvá a okre m koncertov sa
k nej viaže i realizácia n iekol'kých nahrávok.
Symfo nický orcheste r SR bol prvým in·
terpretom Domanského Chvály zeme. V
tento veče r, i vďaka dirige ntovi zaznela v je·
ho podaní Do manského predohra v novom,
pre nás ne trad i čn o m a individuálnom poňa·
tí. Pokiaľ te nto Do manského opus sa v dote·
rajších uvedeniach javil ako kompozícia ja·
n áčk ovské h o typu · zrnitá, z ktorej sálala far·
ba zeme, v Mogreliovom poňatí do popre·
dia vystúpila jeho vô ň a. Pravda, to v~etko v

p renesenom zmysle slova. Vkusným utlme·
n ím dychov, zvýraznením melod ických (tse·
kov dosiahol A. Mogrelia é te rickú atmosfé·
ru s impresionistickým nádychom. Vyzdvi·
hol dosial' neodkrytú ko mpozi č n ú a inter·
pre tač nú dimenziu s klad by, spočívajúc u v
kompaktnosti inštrumentál nych farieb, ná·
lad a na city bohaté ho výrazu.
O tom v akú výraznú in te r p re tačn ú osobn osť vysp ela Danie la Rusó, svedčí niele n jej
bohatá a m nohostranná aktivita, ale aj jej
kreácia sólového partu Beethovenovho kla·
vírne ho ko ncer tu G dur op . 58. Navonok
strohé, ale pri hlbšom ponore ní sa do sveta
Beethovenovej hud by, až je ho aske tické po·
nímanie, skrýva v sebe v jej podaní tvorivý
muzikálny náboj, umeleckú sebadisciplínu
najvyššieho rangu, p rísne dodržiavanú kla·
vírnu techniku, vyrovna nosť a premysle·
n os ť, vycibre nú ko ncepciu. V nej u D. Rusó
na prvom mieste stojí skladatel' a jeho nt ko·
pís, i hudobný štýl, ktorý dielo rep rezentu·

je. a druhom mieste u váž l ivosť, až do tých
najme nších detailov, v ktorom má svoje
pevne stanovené miesto a charakter každý
tón, každý motív, téma, ich výraz, sila, dyna·
mika i tempo. Prito m jej tech nická zdatn os ť
je zďa l eka nie zaned bateľ ná. Ako samozrej·
má súčas ť jej umeleckého naturelu a v jej
ponímaní slúži n ie povrchnému a vonkaj·
šic mu efektu, ale vnútornC:: mu prežitiu výra·
zu a obsahu diela.
D. Rusó je typ introvertného umelca so
snahou po maximálnej objektívnosti výpovede. V týchto atribútoch spočíva p redovšetkým sila a individu á l n osť jej umeleckej
osobnosti. Keby v SOS R-i a A. Mogreliovi na·
šla v te nto večer D. Rusó partnerov niele n
pozorných a korektných, ale aj viac inlinuj·
úcich k jej p redstavám, mohli sme byť v
ko ncertnej sieni svedkami nielen vý nimoč·
nosti jej osobnosti, ale aj výnim oč n osti
umeleckého zážitku z Beethovenovho kon·
ccrtu . Takých p artnerov si táto naša umel·

rozhodne zasluhuje.
Poslednou kompozíciou, kto rá v tento ve·
če r v Koncertnej sieni SR zaznela, bola 5.
~y mfón ia). Sibelia, dielo plné náladových a
v)rrazových kontrastov, i nterpretačne ná·
ročn é pre svoju mnoh o rakosť a pre menli·
vosť hudobných tém, z rýchto dôvodov ná·
ročn é i pre poslu ch áča, zvyknutého častej·
šie počúvať Sibeliove symfonické básne či
je ho Husl'ový koncert. l keď sám sklada te ľ
tvrdí, že jeho symfó nie nie sú programové a
sú bez akéhokol've k obsahového podkladu,
A. Mogrelia vo svojej koncepcii našiel a vy·
zdvihol predsa le n jednu jej jednotiacu Jí.
ni u: dynamické napredovanie rôznych sym·
fonických min iobrazov od prvej, mie rnej
čast i až p o živú závere čnú tretiu časť. V
strednej ·pomalej časti symfónie vyzdvihol
lyric k osť Sibeliovho hudobného jazyka a
priblížil nám tak trochu tajomnú atmosféru
severskej prírody, známej z jeho symfonic·
kých básní.
A. Mogrelia je inteligentným hudobní·
ko m s jasným c ieľo m , napriek tomu mu
však SOSR . nešiel vždy po ruke", a nedoká·
za! plne naplniť jeho predstavy. Väčšia sú·
stredenosť, precíznejšia intonácia (dychy),
pružnejšia reakcia na dirigentove gestá v
oblasti te mpa i dynamiky mohli byť v
Sibeliovcj sym fónii z(troče nC:: ovel'a efektív·
nejšie.
MARTA FÔLDEŠOVÁ

~~'95

Členovia š tudijnej skupiny počitačového
výskumu v muzikológii, ktorá je s účasťou
medzinárodnej organizácie JCJ'M (International Council for Traditional Music) UNESCO, sa z išli vo Varšave (16.-21. septembm),
aby si navzájom, tak ako takmer kaž dý rok,
prezentovali svoju mu:zikoiogickú prácu a vývoj jednotlivých projektov, v ktorýd1 sa nové
muzikologické výsledky zfskavajú prostredníctvom počftačov. Tohtoročné stretnutie bolo
významné i tla inej úrovni - nieslo sa v z namen( spomienok na zaklada teta a prezidenta
tejto študijnej skuphly, prof. Dr. H elmuta
Schaffratlra, ktorého činorodá ž ivotná púť
sa náhle sko nčila v marci tohto roku.

Program stretnutia, nie veľmi početne bohatý na prednášky, o to však bohatší na diskusie
verejné i súkromné, znamenal pre ú častníkov
nový impulz pre rozprúdenie vzájomnej spolupráce, dal podnet pre nové témy a trendy.
Pri snahe o muzikologické štruktúrovanie
trendov, ktoré boli uplatnené v referátoch, by
sme ich mohli roztriediť nasledovne.
l. Analytické metódy:
a) analýza melódie - najmä v ľudových melódiách- projekty, v ktorých auto ri pracujú s triedením podľa štruktúry - najmä výškovej (intervaly a ich kombinácie, melodické línie, a tď.),
prípadne i s ohľa dom na rytmickú štruktúru.
Takýto projekt bol i hlavným smerom výskumu prof. Schaffratha v oblasti spracovania nemeckých ľudových piesní. V spolupráci s ním
vznikla i práca dr. Ewy Dahlig z Varšavy ( poľské ľud ové piesne) a Ulricha Franz.keho z

ZO ZAHRANIČIA

13ochumu (súbo r programov ESAC na spracovanie jednohlasých melódií a ich následné využitie na nemecké ľu dové a čí nske piesne).
Pokus o klasifikáciu podobnosti ľudových
piesní z regiónu Luxemburgu i s názornou
ukážkou spracovania tejto podobnosti priniesol Damien Sagrillo - Luxemburg (opäť využitím programov ESAC). Klasifikáciou a odsn.pňovaní m zložitosti rytmických segmentov
sa zaoberal Moisei Boroda z Bochumu.
Teóriu grafov využíva na určovanie vývoja podobnosti melodických štruktúr Milan Rusko
z Bratislavy, SAV.
- z hľadi ska akustického:
V tomto smere nám predviedol ve ľmi dokonalý a tlčinný projekt možností zobrazovania
akustických parametrov znejúcej jednohlasnej
hudby Emil Lubej z Viedne. Podobnú, aj keď
nie do takých podrobnost! rozpracovanú ukážku automatickej akustickej analýzy hudobných
záznamov predviedla Kathrin Vaughn z
Massachussets.
b) analýza harmónie - je z istého hľadiska
zložitejšia než analýza melódie, pretože je potrebné ve n ovať pozornosť nielen ho rizontálnym, ale i vertikálnym hudobným štruktúram a
ich vzťah om . Tradi č nú manuálnu ( neauto matizovanú) analýzu klasických harmonických štrukttlr, spracovanú následne počítačovou automatickou štatistickou analýzou výskytu týchto štruktúr a výskytu ich rôznych následných
kombinácií v poľskej vokálnej hudbe 17. a 18.
storoči a predniesol s ni ekoľkými zaujímavýml
výsledkami Wojciech Marchwica z Krakova.

Zahraničné festivaly lákajú...
e Henry pyrceU. Jan Dlsmas
Zdenka a Ich doba. to je ústredné h eslo 9. medzinárodné ho festivalu s tarej
Jaudb): v StuUaarte, ktorý sa uskutoční
1Z.·ll. mája t. r . Festivalový pi'Op'&lll
ponúka také interpretačné Apičkové
formácie ako napr. Fretwork, Gothic
Voices, English Concert, Ensemble
Sonnenrie, Musica Antiqua z Kolína
o/R a l. Z domácich súborov tu bude
účinkovať barokový a komorný orchester zo Stuttgartu.
• l. festival súčasného hudobného
dlyadla v Lipsku. ktorý inicioval intendant tamojkj opery prof. Udo
Zimmermann, v priebehu 17. 3. a 1. 4.
t.. r. uvedie 30 dramatických titulov, z
ktorých niektoré zaznejú dvakrát.
Festival bude prebiehať v opernom
dome, oa Novej scéne, v Kellerovom
dlyadle a v Dome Dreillnden. Na opernej scéne odznie prvé scénické predvedenie v pôvodneJ venU opery Flammeo od Ervina Schulboffa, ďalej
Schônbergov MojžiA a Áron, Madernov Satyricon, Busonlbo Doktor
Faust, Straus sova Elektra a Salome,
Zlmmermannov balet Pax Questuosa,
Gudermannov Slávik v pohostinskom
predveden.i Čínskej akadémie pre tradičnú drámu. V Kellerovom divadle
uvedú Zlmmennannovu známu operu
Biela ruža, Brundibára Hansa Krásu,
Kaufmannove experimentátorské diela Schrott und Korn eine Abfallsymphonie a Frau ohne Elgenscbaften. Na
Novej scéne zaznie Henzeho opera
Elégia pre mladých mllencov, Cageov
Europeras a iné moderné a avantgardné dlelL Zaujímavosťou festivalu má
byť uvedenie projektu Lipskej opery,
komédie Der Zlof kommt od Alexandra Kowalského.jedným z aktérov bude autor a deti Upských Akôl.
e Na!yýwampe!Aí fínsky Qperný
festival v Savopllnne sa uskutočni 8.
7.-5. 8. 1995. Festival otvoria slávnostnou svetovou premiérou pôvodneJ do-

mácej opery Aulisa Sallinana Der
Palast. ĎaiAimi programovými číslami
s ú Wagnerov Blúdiaci Holanďan (v n emeckej venU) Ve rdiho Macbeth (v taliančine). Hosťujúci operný ansámbl
Marllnského divadla zo St. Peterburgu
pod taktovkou Valerija Gergjeva uvedie Pucciniho Toscu (v taliančine) a
~stakovičovu Lady Macbeth z Mceoského obvodu (v origináli). Na Jedinom koncerte festivalu uvedú Bachove Jánove pašie pod taktovkou Petra
Scbreiera. Sólistami sú P. Schreler,
Soile Isokoski, Monlca Groop, Jorma
Sllvasti, Walton Grônroos a Tom
Krause.
• Mníchovskí operný festival. ktorý sa tradične koná v priebehu celého
júla, má na programe Wagnerovu operu Parsifal, Donizettiho Luciu z Lammermooru, Mozartove opery Don
Giovanni, Cosi fan tutte, čarovnú flautu, Janáčkovu operu Výlety pána
Broučka, Straussovu ženu bez tieňa,
Henzebo Mladého lorda, Verdiho
Simone Boccanegru a i. V jednotlivých
inscenáciách, pod taktovkami iplčko
výcb svetových dirigentov, bude účin
kovať taktiež ellta svetovej speváckej
triedy, napr. Edita Gruberová, Marjana Lipodeková, Francisco Aralza,
Júlia Varády, Paata Burčuladze a i.
Počas festivalu budú mať recitály
Montserrat Caballé, Hermann Prey a
Thomas Hampson.
e Tohtoročné SVetové dni hudby.
ktoré poriada Medzinárodná spoloč
nosť pre súčasnú hudbu sa uskutočnia
už po Aiestykrátv Nemecku, v mestách
Essen,
Bochum,
Dortmund
a
Dulsburg. Okrem umelcov z Porýnia
budú tu hosťovať BBC Symphony
Orchestra, Symfonický orchester porského rozhlasu, Ardltti Quartett,
Hilliard Ensemble a L Prvý festival súčasneJ hudby sa konal v roku 1923 a
posledný v roku 1994 v Stockbolme.

Viedenský hudobný seminár
V dňoch 17. fúla • 25. auf11*8 t.r. osku~ sa v hlavnom meste Rakúska jubllejo~
Z5. medzl.útociM leto~ lnterj)retaälé lalny. Tohtorobl~ kurzy sa konajú pod patroná·
tom prezidenta 1bomasa Klestila a v lato.Om predeednic:tve só také osoboostl ako
Franz Vraaiczky, Erharcl Bulck, Alois Moc:k, R.udoU Scbolte a l. Praklentom kurzov je
rektorV)'BOket ikoly pre hudbu a dramatické u.meole prof. Michael Frllc:healch.lqe.
Dlrfaeotaký kurz veclk prof. Karl Osterrei.cher, ldavirny kurz vc:d6 prof. Alexander
8ragiosky {USA), prof. Leonid BrumbcrJ (Moelml), prof. Rudolf Kerer (MMkva), prof. Viktor
Teuftmayr (Viedeň) a prof. Wolfpng Waainger (Nemecko). Kurz 1penkov vedú doc. Eva
Blallmi (Bratislava), prof. Franz Lukasowsky (Vlcda\), prof. Tamar Rachum (lznel), prof.
Hilde ladek (VledcA). K.urz lauty veclk prof. Dr. Werner Tripp (Vlede6), hulí prof. Josef
Hdi (VIedeň), vlolotK\ela prof. Gcrbard Maotd (Nemecko),ldadoela a IUDfóou prof. Kurt
Scbmkl (VIedeň).Semln4r ~vteclcaskýdl ~vedie prof. Kun Schmid.

Pokus o automatizovanú analýzu klasických
harmonických štruktúr na troch (!rovniach akordy, tonálne fu nkcie, tóniny (a lokalizáciu
tonálne jednoznač n ých a modulujúcich pásiem), s praktickými ukážkami analýz, s automatickým štatistickým vyhodnotením výskytu
jednotlivých štruktúr v analyzovaných skladbách, i s novým návrhom kvantitatívneho hodnotenia harmonického dynamizmu jednotlivých štruktúr, ukázala Eva Ferková zo
Štátneho ko nzervatória v Bratislave prezentáciou novej verzie programu CACH (Computer
Analysis of Classic Harmonie Strucrures).
2. Kom po zi č n é využitie počítačov predviedli ú čas tníkom seminára šrudenti kompozičné
ho odboru Hudobnej akadémie vo Varšave.
Boli to najm;i možnosti tvorby nových zvukov
pomocou poč ítač<~ , kde sa ukazujú klasické
syntetizátory už zastaranou technológiou tvorby nových hudobných (i nehudobných) zvukov, a tiež možnosti simulácie hudobnej interpretácie klasickými akustickými nástrojmi.
3. Simulácia vzniku rôznych melodických
variantov fínskych ľudových piesní cestou využitia umelých neurónových sietí sa vo svojom
inšpirujúcom príspevku zaobe ral Jukka Louhivouri z YväskyHi.
Diskusia otvorila priestor pre hľadanie optimálnych ciest ku skompatibilneniu jednotlivých projektov, k možnosti o pätovného využívania (do počítačovej pamäte) zapísaných dát.
V to mto smere je po maly nevyhnutné o rientovať všetky novovznikajúce projekty na spracovanie dát, sp racovaných podľa medzinárod-

ných noriem, napr. SMDL (Standard Music
Descriptio n Language), alebo štandardnú MlDl normu.
Praktická prevádzka scannerov na auto matické načítav ani e notových info rmácií je zatia ľ
stále nedoriešená, rovnako i možnos ť automatizovaného zápisu hudby do notovej podoby
cez akustické sním ače - tu je neustále nevyriešený problém s rozšifrovaním akusticky presne zachyteného viachlasu, hraného klasickými,
na alikvotné tó ny bohatými hudobnými nástrojmi. Na urýchle nie vstupu hudobných info rmácií existujú d nes jednak notové editory teda programy, v ktorých nie je nutné zaznam e návať každú no tu písmenami a čís licami , ale
je možné pracovať priamo s grafickými notopisnými znakmi- jediný notový editor, prezentovaný na stretnutí bol editor programu CACH
-autora Mariána Dudeka z Nitry.
Za najrýchlejší d nes prístupný vsrup hudobných dát do počítačovej pamäte možno považovať vstup zvuku ~y ntet i zátora cez akustickú
spojnicu MIDI. Keďže syntetizátorový zvuk je
vlastne jednoduchým vlnením bez prímesi
množstva alikvotných tónov, je možné jeho
vstup dešifrovať i v rámci viachlasnej hudby.
Členovia Študijnej skupiny počítačového výsku mu v muzikológii ICTM UNESCO na záver
stretnutia zvolili novtl prezidentku skupiny d r. EMI Dahlig z Po ľskej a)<adémie vied vo
Varšave, vice·prezidento m nad'alej zostala
Kathryn Vaughn z Massachussets, a dohodli sa
o snahe rozšíriť skupinu o ďalšíc h členov, najmä z krajín východnej Európy. Pre ďa lšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v septembri 1995 v
Krakove, boli po diskusii vytýče né nasledovné
témy stretnutia- možnosti a obmedzenia počí
tačového výskumu v muzikológii, vývoj existujúcich a nových projektov, teoretické základy a výskum hudobných zážitkov s pomocou
počítačov, miesto multimédií v počítačovo m
výskume v muzikológii.
EVA FERKOVÁ

• Medzinárodná súťaž mladých operných spevákov v Sofll sa uskutoční v Júni a júli 1996. BUBle informácie poskytne Sekretariát "International Competltioo for
Young Opera Singers", 7A Abakov Street, 1000 SOFIA, Bulharsko. Tel.: (359-2) 8717
72, Fax: (359·2) 87 48 21.
• 51. medzinárodná hudobná súťaž CIEM v ženeve sa uskutočni v dňoch 18. 8.·19.
8. 1995. Súťaž je vypí.'laoá pre gitaristov, saxofonistov, violončelistov a fagotlstov
vtetkýcb núodnoeú, ktori aa JW'OCIW po 1. ~tembri 196s~ Uúvlerb pribJtiok Je
31. maija
BllfAle lnforméctev redakcii Hž; alebo priamo oa sekretarbite súťaže:
Concours International d'Execution Musicale • CIEM, 104. rue de Carouge. CH-1205
GENF.
• Medzinárodná skladateľská súťaž "GINO CONTILI 1995" pre symfonické skladby
so sólovým nástrojom alebo vokálnym hlasom v trvaní do 20 minút. Partitúry treba
poslať do 10. 9. 1995 na adresu sekretariátu súťaže, kde možno obdržať aj bližšie in·
formácie. Segreteria dell'Accademia fllarmonica via Glacinto 4 - 98 122 Messina.
Taliansko. Tel.: (090)46432-64:3420, Fax: (090)46432. Základné informácie o súťaži sa
nachádzajú v redakcii UŽ.
• 14. medzinárodoai spevaicka súťaž Belv~dere venovaná Ha080vi Gaborovl pre
operu a operetu sa uskutočni v dňoch 9.·15. júla t.r. vo Viedni. Súťažesa môžu zúčast
niť speváčky do 33 rokov a speváci do 35 rokov. Kvallfikačné kolá sú v Stuttgarte ( 6.
mája v Komornom divadle) a v Berlíne (12. mája v Nemeckej opere). Blltšle informácie na adrese: Wiener Kammeroper, A-lOtO Wien, Flelscbmarkt 24. Tel. (l) Sl 201 OO,
Fax: (l) 51 201 oo 20.

tm.

INFORMÁCIE
• Vo vydavateľstve Walter de Gruyter v
Berlíne, vyšla zaujímavá kniha Hermanna
Rauhe a Christine Demmer: Kuln.r-Management. Autori sa zaoberajú najdôležitejšími
otázkami kultúrneho manažmenn., ako je
sponzoring, nadačná politika, spolupráca s
médiami, reklama, ale aj otázkami etiky, úspechu apod.
e 19. januára uviedli v Dusseldorfe premiéru skladby Edisona Denisova Morgentraum pre soprán, miešaný zbo r a orchester.
Účinkoval mestský zbor, Symfonický orchester Diisseldorfu, dirigoval Salvador Mas
Conde.
• Milánska La Scala na druhú polovicu sezóny 1994-95 ponúka Verdiho opery Stiffelio,
Traviatu, Falstafa, Boitovho Mefistofela,
Offenbachove Hoffmannove rozprávky a
Berliozovho Fausta.
e Novým umeleckým riaditeľom slávnej
opery milánskej La Scaly sa stal skladateľ rumunského pôvodu Roman Vlad. Zastával významné funkcie v talianskom hudobnom živote, pôsobil aj ako pedagóg a hudo bný teoretik a publicista. Jeho monografia o Igorovi
Stravinskom patrí k špičkovým dielam svojho druhu.
• V Meiningene založili Spoločnosť Hansa
von Biilova.Jej členmi sú hudobní publicisti a
priatelia hudby. Spoločnosť sa bude usilovať o
propagáciu odkazu Biilova ako dvorného dirigenta a šéfdirigenta Berlínskej filharmónie,
ale aj umelca, ktorý bol osobným priateľom
Wagnera a Brahmsa. Biilov sa významnou mierou zaslúžil o propagáciu ich hudby.
e Hamburský o perný intendant Peter
Ruzicka prevezme v roku 1996 po Hansovi
Wernerovi Henzem umelecké vedenie Mníchovského biennale. Henze zostane čestným
prezidentom tohto prestížneho festivalu.
e K 225. výročiu narodenia Ludwiga van
Beethovena pripravuje Bonnská opera zaují-

mavé, nekonvenčné podujatie. Dňa 9. októbra t.r. koncertne uvedú Beethovenovu o peru
Fidelio v pôvodnom znení z roku 1806 pod
názvom Leonóra. Úč inkovať budú poprední
nemeckí sólisti, zbor a orchester bonnskej
opery.
e Vadím Gluzman, huslista ukrajinského
pôvodu, žijúci v Izraeli, je tretím nositeľom
ceny Nadácie Career Award Henryka Szerynga.
e 27. februára t.r. oslávila svetoznáma sopranistka MireUa Frcni svoje šesťdesiate narodeniny. Ako je známe, Frenl bola dlho roč
nou partnerkou Petra Dvorského a dodnes
aktívne pôsobí na medzinárodných o perných scénach.
e Violistka Kim Kashkashian, ktorá s veľ
kým úspechom ú čl.nkovala na posledných
Bratislavských hudobných slávnostiach, dosahuje veľké medzinárodné úspechy. Po nedávnom ko ncerte v Oslo, slávila veľké triumfy na sérii desiatich koncertov po nemeckých mestách s rôznym repertoárom. Jej
partnerom bol dirigent MarissJansons.
• Vydavateľstvo Sdto tt v Mainzi vydalo
esejisticky písanú monografiu o Gyorgy
Ligetím. Autorom je Ulrlch Dibelius, skladateľov znalec a priateľ, ktorý takm er na tristo
stranádt výstižne charakterizuje osobnosť a
dielo to hto predstav iteľa svetovej moderny.
• Zbor a ordtester Bavorského rozhlasu
pod taktovkou Lorina Maazela v dňoch 16.,17.
a 19. februára a 2. a 3. marca t. r. uviedli v mníchovskej Herkulesovej sále cyklus Beethovenových 9 symfón ií ako prvý závažný príspevok k 225. výročiu narodenia skl adateľa. K tejto príležitosti vydalo vydavateľstvo Bärenreiter publikáciu, ktorá v stručných textoch a
s notovými príkladmi približuje posluch áčovi
jednotlivé symfónie. Publikácia sa predávala
pred koncertaml.
Podľa zahr. tlače: ·mj·
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SERVIS UŽ

OŽIVENIE
GREGORIÁNSKEHO CHORÁLU
NA SLOVENSKU
Interpretačná prax chorálového spevu si
stále viac podmaňuje Európu. Cirkev, ktorá
považuje gregoriánsky cho rál za jej vlastný
spev a kladie ho na popredné miesto si želá,
aby chrámové zbory za raďovali gregoriánsky
cho rál do svojho repertoáru, ním ozdobovali
liturgiu i väčšie cirkevné slávnosti. Aj na
Slovensku by sa mala znovu oživi ť jeho tradícia. V okolitých krajinách je situácia v pestovaní tradície gregoriánskeho chorálu lepšia.
asvedčuj e tomu o rganizovanie rôznych festi·
valov gregoriánskeho chorálu, vydávan ie potrebnej literatúry, častejšie používanie gregoriánskeho chorálu v liturgickej praxi ... V Cechách napr. S pol eč nost pro duchovní hudbu
systematicky školí schóly. V Maďarsku Schola
Hungarika sa už viac než 20 rokov venuje štúdiu pôvodných stredovekých rukopisov gregoriánskeho chorálu v strednej Euró pe. Podarilo sa jej zozbi era ť, naštud ovať a n ah rať rozsiahlu edíciu, kto rú postu pne vydávalo vydavateľs tvo Hungaroton.
V snahe p rispieť k oživeniu g regoriánskeho
chorálu na Slovensku Slovenský spevácky
zbor ADOREM US, ktorý už niek oľko rokov o rganizuje celoslovenské školenia dirigentov
chrámových zborov, usporiadal v decembri

m. r. v Domove slovenských skladateľov v
Dolnej Krupej SEMINÁR GREGORIÁNSKE·
HO CHORÁLU. Zú častnil i sa na ňom záujemcovia o gregoriánsky cho rál z radov dirigentov, muzikológov, poslucháčov VŠM U, konzervató rií a spevákov schól. Usporiadatelia oslovili jedného z najlepších odborníkov na gregoriánsky chorál v Euró pe vdp. Georga Béresa,
ktorý je umelecko-pedagogicky činný na univerzite vo Viedni, v Mozarteu v rakúskom Salzburgu, v e mecku a Maďarsku . V roku 1990
založil Spoločn osť pre gregoriánsky chorál,
ktorej je predsedom. Stretnutie prinieslo nové
p ohľady na gregoriánsky chorál, pomohlo dirigento m, študentom, začínajúcim schólam v
hl'adaní autentického spôsobu jeho inrerpretácie. Praktické nácviky cho rálových spevov
vedené G. Bé reso m ukázali, ako viesť schólu.
Seminár bol vysoko hodnotený odbornou verejn osťou.

Záujemcovia o školenia gregoriánskeho
chorálu sa môžu prih l ás i ť na adrese:
Slovenský speváci..')' zbor
ADOREMUS
Hlavná 122 1
952 Ol Vráble.
JOZEF VRÁBEL

MedrlruJrodnéjestlvaly, združené v ženevslcej asocúídl, u sl4le %retellle}
šie profilujú smerom k tvorbe súčasnosti. Túto potrebu už dlho podtovala
aj Pražsluí jar, ktorá vstúpi v máji t. r. do svojho jubllej11ého 50. ročrlllul.
Obmenené prezldlum Pražskej jari na čele s dirigentom Llborom Pelkom
:zostavilo úctyhod11ý programjestlvalu, ktorý čerpá :zo sltúseflostl, ale :záro.
veii sa :zameriava na špeci.ftká, ktoré doltumentujú Prahu alto ce11trum európskeho hudobrtého myslenia.
jubilejný rolník otvor( tentoraz v predveler Smetanovho výrolfa úmt·tfa jeho Qpera
Libuše, v naštudovan{ Národného divadla s
dirigentom O. Dolmányim, režisérom Clzundelom a v titulnej role s Evou Urbanovou.
Záver Pražskej jarí 3. júna bude patriť k oncertnému predvedeniu Straussovej ope1y
Elektra s E. Mártonovou, H. Derneschovou,
M. E. Haegganderovou, š. Margitom a dMgentom J Koutom. Tým sa však neporušuje
tradfcta otváracieho k oncertu so Smetanovým symfonický m cyklom Má vlast v predvedení Ceskej filharmónie s Liborom Peškom
ani záverečná Beethovenova Deviata so Slovei"ISkou filharmóniou pod taktovkou jiNho
Bé/ohlávka, :Ul spolu účinkovania Pražského
filhat·monického z boru a zahraničných sólistov.
Ponuka interpretov predstavuje v tomto
·roku svetovú .5pičku. Po rokoch zavíta do
Prahy BerUnsky filharmonický orchester s
Claudiom Abbadom, Nemecký symfonický
orchester s Vladimfrom Aškenázym, Moskov-

ský štátny symfonický orchester s Pavlom
Koganom, japonský Shi11sei Symphony Orchestra a ď. Komornú hudbu predstavujú
komorné orchestre, klasická a stará hudba.
Divadelná lasť bude integrovaná do cyklu
najnovšfch inscenácii Národného divadla a
hosťovania Slovenského národného divadla
s Hoffmanovým i poviedkami, ako aj koncertom slovenských operných sólistov. Vprogramoch jubilejného f estivalu Pražská jat· ne·
chýba ani populárny cyklus vo Valdštejnskej
záht·a de, španielskej sále Pražského hradu a
na Bet·tramke. Súčasnej hudbe sú venované
tt·i koncerty so svetovou premiérou symf onických skladieb V. Ul/manna a A. Zemlinského. Do rámca jubilujúceho f estivalu sa zarad( aj dirigentská súťaž finálovými skladbamt od j análka, Marttmi, Debussyho a R.
Straussa. Zaz nie i ocenená skladba novovyfJ{sanej medz inárodnej skladateľskej súťaže.
K nevšedným podujatiam Pražskej jar·i
patr( aj Deií p ražských histot·tckých organov.
Ov)

dramatu.rp
Podmienky:

vSpríslušného smeru

prax3roky
znalosť 2 svetových jazykov.
Prihlášky so životopisom prijíma a informácie poskytuje personálne oddelenie SF, Medená 3, 816 Ol Bratislava, telefón 33 33 S1·3.
Termín výberového konania oznámime prihláseným ucháchatom.

22. február
SND Bratislava]. Offe nbach: Hoffm an nove
poviedky ( 19.00)
SF Bratislava Hudba národov · Belgicko, M.
Poot, H. Vieuxtems, C. Franck; P. Šaray, husle,
dir. O. Lenárd ( 19.30)
NS Bratislava A. Lloyd Webber: Jozef a jeho
zázrač ný farebn ý pl ášť ( 19.00)
So Banská Bystrica Bohéma klub
Stretnutie s Boženou Lenhardovou pri klavíri
( 18.00)
DJZ Prešov Na skle mal'ované ( 19.00)
23. február
SND Bratislava G. Ve rdi: Rigoletto (19.00)
NS Bratislava A. Lloyd Webber: j ozef a jeho
zázrač ný farebn ý pl ášť (19.00)
SF Košice ]. Sibelius, L. v. Beethoven, S.
Prokofiev; A. Rôssler, klavír (Rak.), dir. M.
Eichenholz (Švédsko) ( 19.00)
So Banská Bystrica ]. Strauss: Netopier
( 18.30)
DJZ Preš ov Na skle maľované ( 19.00)
Kúpeľná dvorana Trenčianske Teplice
Veče r operelllých a muzikálových melódií · M.
Repková, ]. Dvorský, M. Fančovič, O. Šebesta
( 19.30)
24. február
SND Bratislava G. Puccini: Bohéma (I 9.00)
So Košice]. Zelter: Vtáčnik ( 19.00)
DJZ Prešov]. Hermann: Hello, Dolly! ( l 0.00)
25. február
SND Bratislava P. l. Čajkovskij: Luskáčik
(1 1.00, 17.00)
SF Bratislava A. Vivaldi, l. Zeljenka; SKO, B.
Warchal ( 19.30)
Mimoriadny koncert v spoluprác i s MŽP SR
ŠO Banská Bystrica F. Lehár: Veselá vdova
( 18.30)
26. február
Mirbachov palác Bratislava klavírny recitál
· M. Štefko; Schumann, kriabin, Ra vel (l 0.30)
ŠD Koš ice G. Donizetti: Nápoj lásky ( 19.00)
27. február
NS Bratislava Wright-Forrest: Grand Hotel
( 19.00)
28. február
SND Bratislava lávnosm ý program k 75. výroč i u založenia S D ( 19.00)
SF Moyzesova siel'1 Bratislava]. S. Bach, O.
Buxtehude, ]. Ch. Grauptne r, F. Durante;
Musica aeterna, Camerata Bratislava, K.
Zajíčková, D. j enis, dir. ]. Kleinbussink ( 19.30)
NS Bratislava Wright-Forrest Grand Hotel
( 19.00)

Pavol Polák - muzikológ, hudobný historik, publicista
(12. február)
Milan Telecký -violista, člen SF, sólový a komorný hráč
(27. február)
Igor Tvrdoň ·muzikológ, publicista, pedagóg na PF UMB v Banskej Bystrici
(28. február)

·

SprŔvy

l

e Slovenské filharmonické okteto je
nový komorný súbor zložený z hnU\ov
Slovenskej filharmónie, umeledrým
vedúdm je ldarlned8tajozef Lupdak.
VereJnosti sa predsta.W v rimd cyklu
Koncerty vo foyer v SF zatiatkom feb.
ruárat.r.
e Na pamiť mlacl&o slovenského
sldadatela Mareka Brezovského, ktorý

traaickY zahynul v minulom roku, sa v

Slovenskom rozblale v rim.c:i Stúdia
mladých uakutotnil koncert :r: feho
tvorby. V podani mladých Interpretov,
posluchátov konzervatória a WMU a
Marekových spoluilakov a priatelov
zaznelo sedem kompozidi M. BrezovskBlo, doplnených o verie Ch. Bauclelairea. Sólistom bol ldavlrlsta Duian
Sujan, komorný orchester dirigoval

Oskar Rós:r:a.

Objednávam si ..... ks

časopisu HUDQBNÝ ŽIVaf na adresu:

Meno:

PSČ:

Dátum: ..................................................

Podpis: .........................................................................

Objednávku ~lite na adresu: HUDOBNÝ 2IVOľ,
~loročné

• V Dome umenia SP v Pieiťanoch
realizovalo NOC počas januára a februára výstavu kostýmovej výtvanútky I:ud.mil.y VúossoveJ, ktorú diva·
ddú verejnosť pozú najmi z Jej
spoluprice na ~ Jozefa

Bednárika.

Ulica: ................................................................... Miesto: .........................................................................

prcdpb1né 96 Sk, poi!OCné 48 Sk.

Spitálska 35, 815 85 Bratislava

l . marec
SND Bratislava E. Such oň : Svätopluk ( 19.00)
NS Bratislava F. Lehár: Gróf z Luxenburgu
( 19.00)
ŠD Košice.J. Strauss: Cigánsky barón ( 19.00)
SKO Žilina Reinecke, Mozart, Bach; poslu·
cháči ko nzervató ria a VŠMU s KO ( 19.00)
2.marec
SND Bratislava G. Verdi: Traviata ( 19.00)
SF Bratislava). Haydn, B. Martinu,]. Brahms;
l. Fábera, hoboj, dir. G. Delogu ( 19.30)
ŠF Košice A. Dvorák, J. Brahms, C. Franck; l.
Karško, husle, R. Jauslin, vie., dir. Ch. Pollack
(Švaj č.) ( 19.00)
3.marec
SND Bratislava R. Minkus: Don Quijote
( 19.00)
SF Moyzesova sieň Bratislava súbor GRADIVA (Franc.); Veľkonoč né nešpory a Ragy
neskorej noci (19.30)
SF Bratislava Program ako 2. 3. ( 19.30)
NS Bra tislava W. Russell: Pokrvní bratia
( 19.00)
So Banská Bystrica G. Verdi: Luisa Miller,
prem ié ra ( 18.30)
4.marec
SND Bratislava P. l. Čajkovskij: Eugen
Onegin ( 19.00)
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia
( 19.00)
5. marec
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia
( 19.00)
6. marec
NS Bratislava Wright-Forrest: Grand Hotel
( 19.00)
7. marec
NS Bratislava Wright-Forrest: Grand Hotel
( 19.00)
SD Košice G. Puccini: Tosca ( 19.00)
SF Moyzesova sieň Bratislava P. Zagar, W.
Zobl, l. Stravi nskij; Komorný súbor, dir. P.
Keuschnig (19.30)
ŠO Banská Bystrica G. Donizetti: La
Favoritta ( 18.30)
8. marec
SND Bratislava A. Adam: Giselle ( 19.00)
SF Bratislava F. Erkel, F. Liszt, E. Dohnányi, Z.
Kodály, S. Čápová, klavír, dir. A. Ligeti ( 19.30)
NS Bratislava A. Lloyd Webber. j ozef a jeho
zázračn ý farebný plášť ( 19.00)
ŠKO Žilina Komorný večer · A. Ja blokov, husle, ). Rozum, klavír (19.00)

e Vytvoriť ipedflcký baletný súbor
ako určitý protipól divadla slduickým
repertoárom je ambídou Zuzany
H'Jkovej, Wk}' baletu ~ v Banskej
Bystrici. Jej koncepciou Je autonké divadlo inldlnujóce k modernému a sú&s.nánu tancu. Prvou ~

70 r.
65 r.
50 r.

tohto typu, ktorou sa predatavOa banskobystricWmu publiku bol balet Olt·
NO OO'I'YitOV na hudbu V. GocHra.
e Generálnym sponzorom Sloven·
skej filharmónie sa od l. januára 199S
stala Poisťovňa OTCINA, ktorá sa už
predtým, v rámd nacUcie RES PHllr
HARMONie.\ podiefala na sponzoroftllÍ poduJati SF.

e TANEC · je úzov nového čuopllu
venovaného tancu, ktorý zM!al koncom novembra vydWizat v súkromnom vydavatelstve NM CODE. Na svoJich strinkach bude itvrťrobte priúiať tan«né recenzie, rozhovory s choreop-afml, caneäúkmi, .-eportáie, in·
formácie zo sveta canca z domova i zo
zahranitia. Záujemcovia o tanec tu úJdu Bánky z tanetnej histórie, portréty
sliivnych baletných OIObností, vietko
na kvalitnom papieri a peknej grafickej úprave. Je to prvý a jediný bsopis s
canemou problematikou na Sloven·

sku.

e Mužský zbor SFZ spol~lnkuje v
marci na koncertoch v Salzburau a v
Berlíile pri Interpretácii vokálno-orchestrálneho diela B. A. Zimmermanna Rekviem za mladého búnlka. Vú·
pití odchádza Slovenský filharmonický zbor do Atén, luk spoluútinkuje v
Beethovenovej opere Fklello.
eNa Faersk~ ostrovy a Kodane odch6dza zatiatkom DW"Ca na týidenné
koncertné turné Moyzesovo kvarteto.
e ~tátna opera Banská Bystrica pri-

pravuje v tejto sezóne premiéru komornej opery Ju.rafa Benda Skamenelý.
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