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Zrenie ... 
Koncom minulého roku bolo lomu 45 

rokov, čo po prvýkrát zaznela Suclt01/om 
Krút1lava a 10. marca l. r. uplynulo práve 
35 rokou od premiéiJ' opery Svätopluk. 
Do tretice si sporne/tme, že pred sedemde
sialiml rokmi napísal Milo Urban novelu 
Za vyšnJím mlynom, ktorá sa stala p red
lohou našej prvej národnej opeiJ'· 

Táto historická zltocln tl)íročf sloj( za 
pristavenie sa v uponáhf'anom čase, pri 
udalostiach, ktoré istý m spôsobom už 
dávno predznačili našu súčasnú túžbu 
po zvidltef'tíovanf sa Slovenska pred sve
tom, o našej eut·ópskej 'tJidine. Nech obra
ciam túto ttížobnú floskulu z akejkol'vek 
strany, stále uiac sa ml zdá, že cm/nevi e
me o čom hovoríme, alebo, či vôbec vie
me, čo všetko sa do na.~ej túžby po poeu
rópšlenf zmestí. 

Viem pochopiť, ak po !'Stupe do Európy 
túž ia polílicí, politológovia, historici, ná
rodohospodát·i, podnikatelia a neuiem 
kto ešte, no neviem, čl srí sl dostatočne ve
domi svojej slabej historickej pamii/1, veď 
súvislosti europeizmu a eut·ópskej konti
nuity i princípy zuidilef'ltovania 111 už 
dávno boli. Stači si spomenúť na začiatky 
}. L. Bellu a jeho kontakty so svetom, stačí 
si uvedomiť, že už pred "oslobodením," 
znela hudba našich skladatef'ov tw dos
kách, k toré znamenali E'ttrópu, že v Tren
članskY,ch Tepliciach sme mali eut·ópsky 
festival komornej ,/111{/by etc. etc. Zrejme 
nášmu národu bude čochvfľa treba pri
pomínať, okrem výrobcov najTJÍChlejších 
áut a najlep#ch fttt/1alislov, ctj to, kto bol 
Milo Urban, Kolornan Sokol čl Milan 
Rastislav Štefánik, a obáuam sa, že mlad
ším generáciám aj kto bol Eugen Sucho tí. 

jeho Krútňava nás "zviditet'líovala " 
skôr, ako došlo do módy toto "okrídlené a 
zvodné slovo, zvodnejšie ako siréna s 'J'
bacím clwostom". Linz, A 11gsb111~~' Berlín, 
Moskva, Tbilisi, Lipsko, Pozrlan, L'ubl'ana, 
lludape.~t; AntvetjJ)I, Michigan... a iné 
mestá, námety, národnosti už dávno oslo
vila Krút1/ava svojou zemitou slovenči

twu čt hudo/mou básnivosťou. Knílllat'a 
nás zvldllef'nila skôr a lepšie ako rečníci 
z tribún. Štyl'idsaťpäť rokov je dostatoč
ná doba na zrenie, ale aj dozriet,anie ná
zorov, skúseností. Truácnosť a hodnota j e 
zrejme viac kategóriou času a širšieho 
historického spoločenstva, ako " VJímys
lom " jedinca. Som pres/Jedčený, že K rút
li ava, ale aj Svätopluk, je v každom pr l
pet de hodnotou historickou, pretože obe 
diela zosob1tujú vyspelosť našej llt1dob-' 
nej kull(wy 11 konkrcitllorn historickom a 
geografickom horizonte, ktmý l!ur6pa 
uznala. A, samozrejme, uznáva aj d'alšie 
hodnoty súčasnosti, pretože stí zrot,natetc 
né s podobnými toor ivými činmi t'la zá
pade či východe, seuere alebo j11h11. Byť 
Európanom či svetobežníkom, žiaľ, nie je 
súdené 11ám všetkým. Pre mnohých z nás 
ono "európske ZIJidilet'llovanie" zostane 
nesplnenou túžbou. Bez túžby však ne
možno dosiahnuť ciel: Kiežby popri na
šich túžbach, priaznivé svedectvo o nás 
vo st;ete poskytovalo nielen umenie. Už v 
roku 1956 nemecký kn'tik Dr. Ma.x llägel 
po p1wnlére Knítňcwy vo Wiirzbw~~u o. i. 
napísal: "Suchoňa treba bral' takcilto, aký 
je- ako kus slobodného neba nad zemi
tý m prasvetom, phtcilto srdečnej prcwdí
vosti a pravosti ... " 

Čas zrenia národneJ/to sebavedomia 
zrejme potrebuje svoje krútiímiJ' ... 

MARIÁN jURÍK 

~violončelistom Eugenom ProcháéOnl . 
. . 

Rady našich exportných kon
certných umelcov sa možno neba
dane, ale iste rozrastajú. Popri 
tých, ktorí "vyvážajú" vzorky našej 
hudobnej kultúry do sveta jednora
zovo je mocná hfstka i tých, ktorí v 
rámci dlhodobejších angažmán, 
doslova pomáhajú budovať a profi
lovať iné národné kultúry. Ako pe
dagógovia, členovia orchestrov, 
sólisti... V nejednom prípade sa an
gažmán zniení na trvalý pobyt. 
Atraktívnejšie podmienky lákajú -
väzby s domácou pôdou slabnú, až 
sa rozptýlia v neurčite. 

Jedným z exportných umelcov je 
i náš "prvoligový" violončelista EU
GEN PROCHÁC. Už druhý rok pô
sobí v Portugalsku, krajine nám 
vzdialenej nielen geograficky ..• Je
ho návraty na "rodné" pódiá však 
nie sú náhodné, ba naznačujú, že 
putá so slovenským hudobným ži
votom nehodlá spretŕhať, naopak. 
Napokon, o tom- i mnQhom inom
sme hovorili počas nášho stretnu
tia pri jeho nedávnom "hosťovaní" 
doma, keď začiatkom februára na 
koncerte uviedol so SOSR-om a di
rigentom A. Walterom ~ostakovi
čov 1. koncert pre violončelo. 

Do sveta 
nielen 
na skusy 
+ Prichádzate z Portugalska (t. č. z 

Lisabonu), kde pôsobíte !:IŽ druhý r ok. 
Ako s te sa vlastn e ocitli v tejto ďalekej 
zemi? 

-Za tu bula vlastne .zodpovedná" Cappella 
lstropolirana, v ktorej som pôsobil a kde som 
prišiel do styku s portugal kým klaviristom 
Adrianom] ordaom, ktorý v tom čase zakladal 
na severe Por tugalska nový orchesrer. 
Oslovil ma s touto myšlienkou a tak prišlo k 
priamej ponuke, aby som vo vznikajúcom Or
questra do orte zastával funkciu prvého vi
olončelistu . Tu som pôsobil rok, vtedy som 
už vedel , že i v Lisabone je v prípravnom štá
eliu budovanie nového orchestra. Tento pro
jekt chystali dôkladne dva rol.')', vypísali kon
kurz po celom svete. Mne sa p ráca v tomto 
orchestri , v Orquestra Metropolitana videla 
príťažlivá tým, že tu sa vlastne nejedná len o 
činnosť v orchestri, ktorá spočíva výlučne v 
hraní, tu sa okrem toho učí, robia sa komor
né, sólové koncerty ... j e to vzácna sí1hra ak ti
vít, ktorá sa vi:1c na báze teoretickej prokla
muje všade. Ako vidno, nemusí ostať len pri 
ideách; dají1 sa realizovať aj v praxi, i ked' za 
cenu maximálneho nasadenia. V júli som 
urobil konkurz do orchestra, od tej doby tu 
pôsobím. Môžem povedať, že práca sa mi vel'-

Violončelista Eugen Prochác je jedným z vyslancov našej hudobnej kultúry v zahraničí. 

mi páči , imponuje mi, je mnohostranná, viac
vrMevná. ekončí pri orchestrálnom pulte, 
ale pokračuje smerom k pedagogickej praxi 
(mám dvoch žiakov, jedného začiatočníka, 

jedného na úrovni vysokej školy) tú strieda 
zas trebárs komorná produkcia či sólový reci
tál... 

+ Z čoho "žije", ako je dotovaný o r
ch ester ? 

- Čiastočne je štátny, čiastočne je dotOvaný 
sponzormi. Ako kuriozitu spomeniem reci
tál, ktorý si objednal pán markíz a ktorý sa ko
nal na jednom zámku. a koncert pri lo asi 4-
S ľudí , čudoval a spytoval som sa, či mám 
vôbec pred takým .objemným" publikom 
hrať. Pán markíz - sponzor podujatia trval na 
jeho realizácii... napokon, ako vel'ký milovník 
hudby bol za koncert, napriek superkomor
nému obsadeniu publika, vcľačný. 

Život v orchestri je veľmi rušný, doslova 
nahirý podujatiami, konceruni, nahrávkami. 
Je tu stále nesmierne dynamická, pracovná 
atmosféra, stále sa niečo buduje, deje ... 

. Kol'ko tento ruch a nasadenie vydržím ne
viem, zatiaľ ma to však vel' mi baví a inšpiruje. 
Orchester je vel' mi dobrý, zo 40 členov sú len 
3 Portugalci, ostatní z Amer iky, Anglicka, 
Francúzska ... , niekoľkí i z východného bloku. 
Verím a dúfam, že sa mi podarí orchester pri
viesť a predstaviť na Bil S ... 

+Aká je orie ntácia tohto orchestra? J e 
tradičný alebo vsádza i na experime nt? 

- Orquestra Metropolitana je skutočne me-

Snímka O. Kminiaková 

tropolitný orchester s pôsobnosťou v oblasti 
.vel'kého" Lisabonu. Preto je aj jeho orientá
cia liberálnejšia. Na jednej strane sa pridfža 
klasickej, tradičnej dramatu rgie, - každý me
siac hráme postupne všetky Beethovenove 
symfónie: orchester je mladý, na klasike má 
najlepšiu možnosť rásť a zdokonaľovať sa. a 
druhej strane je tu snaha viesť orchester nie
len štadardným smerom, ale prinášať aj me
nej .opozerané" programy, spolupracovať s 
méd iami a robiť exk!Jrzy k iným hudobným 
štýlom. Jeden koncert sme robili napr. na ob
rovskom futba lovom štadióne. Program po
zostával zo štyroch skladieb - Brubeckovej 
suity s jazzovým triom, ďalšia bola suita s roc
kovou kapelou, tretia tiež suita s afr ickými 
tam-tamistami a na záver program ,navigo
val" ku klasike, koncert uzavrela Bcrn
steinova West ide Story. 

Ďalší zaujímavý projekt súvisel s výtvar
ným umením. Hrali sme ovosvctskú a jeden 
renomovaný francúzsky maliar v priebehu 
hudby vytvára l svoju víziu ového sveta, pre
nášal ju na plátno, ktoré bolo veľké asi 8 met
rov. j eho predstava ového sveta bola mod
rá. A bola zvláštna a pôsobivá ... Ďalší koncert 
bol opäť jazzový ... j e to práca pestrá, 'atraktív
na. Vždy ma priťahovali takéto .cross-over" 
projekty, kríženie a prelínanie štýlov, dru
hov. U nás tento spôsob nic je zaužívaný, sme 
príliš konzervatívne a jednostranne zamera
ní, ale napríklad slávny London Symphony 

(Pokračovanie na slr.3) 
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Huslista Viliam Kol'ínek svoje jubileum 
(SO rokov) oslavuje v čase, keď sa u nás udo
mácňuje ja r. Je v tom i niečo symbolické, lc· 
bo profesor Kol'ínek pôsobí vždy optimistic
ky, upokojujúco, jarnc. Túto povahu sl iste 
priniesol zo svo jho rodného Spittalu nad 
Dravou v Rakúsku (narodil sa 28. 3. 1915). 
Tajomnosť alpských velikánov a malebnosť i 
melódie pestrých úbočí mu dali do vienka 
pevné zdravie, ale i lásku k romantike a k 
hudbe. Osud ho však veľmi skoro priviedol 
na Slovensko. 

V Bratislave sa prihlásil n a Hudobnú a dra
matickú akadémiu do husľovej triedy prof. 
Gustava Náhlovského a školu s výborným 
prospechom absolvoval v roku 1938. Po 
krátkom čase pedagogickej činnosti v Tren
číne dostal príležitosť v pražskom Symfo
nickom or chestri FOK, kde po úspešnom 
konkurze nastúpil hneď ako vedúci huslista. 
Popri tomto povolaní dokázal ešte ukončiť 
Majstrovskú školu ako žiak znám eho profe
sora Jaroslava Kocián a. V atmosfére, prcd
chnutcj duchom veľkého pedagóga šcvčíka, 
sa rýchlo priblížil k svojmu životnému cieľu 
- stať sa naslovovzatým, vyhľadávaným 
umelcom. Krátky čas pôsobil ešte v Duis
burgu, aby sa znova vrátil na Slovensko, ten
toraz do Symfon ického orchestra čs. rozhla
s u v Bratislave. 

Profesor Kol'inck sa v'i.dy vyznačoval ta
lentom, veľkou húževnatosťou a nesmier
nou výkonnosťou. A tak nie div, 'i.c popri ná
ročnom povolaní aktívneho hudobní.ka ho 
zlákala i učiteľská činnosť. Prijal miesto na 
prvej hudobnej škole a zárovcií účinkoval aj 
sólisticky ako člen komorného orchestra. 
Neskôr sa stal zástupcom koncertného maj
stra Slovenskej filharmónie. 

Prešlo veľa rokov a už v roku 1952 ho vid.í
me na bratislavskom konzervatóriu, kde sa 
stáva jedným z najvyhľadávanejších pedagó
gov, ktorý vkladá do tohto svojho povolania 
celé srdce. A začína písať . Vidí, ako málo hu
dobných poučiek a cvičení majú našl peda
gógovia na základných hudobných školách a 
tak rad za radom dáva do tlače: CVičenie 
stuptúc a rozložených akordov, melodické 
et11dy, päťdielnu husľovú školu, prednesové 
skladbičky na slovenské ľudové piesne pre 
husle a klavír i pre dvo je huslí, úpravy a reví
zie etud p r vše~ stUpne huClobn'ýt:h škôl a 
.konzervatórií, desiatky revízií a úprav skla
dieb slovenských i iných sve tových autorov 
atď. Všetky tieto snaženia vyústili však do 

22. m arcc 
SND Bratislava G. Puccini: Bohéma ( 19.00) 
SF Bratislava Koncercy vo foyer - Bratislavské 
pozaunové kvarteto, ). Pastorková, soprán; 
Stôrl, Gabriel i, Schc idt aď. ( 18.00) 
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia 
( 19.00) 
ŠD Košice G. Donizetti: Nápoj lásky ( 19.00) 
ŠO Banská Bystrica, Bohéma klub Dirigent 
a dielo - videonahrávky sv. skladatcl'ov uvádza 
A. Vyf..')'dal ( 18.00) 
Kongresová h ala , Piešťany Mozart, 
Schumann, Bizet, Rubinstein, Donizetti; M. 
Kožená, mezzosoprán, G. Beláček , bas, Ľ. 
Marcingcr, klavír ( 19.30) · 

23.marec 
SND Bratislava G. Verdi: Otello (19.00) 
SF Bratislava Symfonický orchester a zbor 
UN IVERSITY OF W ARWICK (Veľká Británia), l. 
M. Turri, soprán, G. Kceble, mezzosoprán, M. 
Freston-Robcrts, tenor, R. Gadd, bas; Elgar, 
Dvorák, Mozart (19.30) 
ŠD Koš ice, Smer O notičkách ( l 0.00) 
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: L'l Traviata 
( 18.30) 

24. marec 
SND Bra tislava G. Verdi: La Traviata ( 19.00) 
SF Bra tislava Haydn, Wagn_er; SF, dir. M. 
Venzago ( 19.30) 
ŠD Koš ice G. Verd i: Nabucco ( 19.00) 
DJ Z Prešov). Uerman: l lello, Dolly! ( 19.00) 

25. ma rec 
SND Bratislava ]. Massenet: Don Quichotte 
( 19.00) 
ŠO Ban ská Bys trica G. Verdi: Luisa Miller 
( 18.30) 
ŠKO Žilina NELAJZIA- kvad rofónne hud.-div. 
predstavenie Boba Kantora (19.00) 
DJ Z Prešov Bryll: Na skle maľované ( 19.00) 

26. marec 
ŠD Košice M. Koi'ínck: Ako išlo vajce na vand
rovku ( l 0.00) 
Mirbachov palác Bratislava Mozart, 

. Schumann, Gounod, Verdi, Donizetti...; S. 
aturová, soprán, S. Šomorjai, tenor, ). Szalay, 

klavír (l 0.30) 
Galéria M. A. Bazovského, Trenčín SKO, B. 
Warchal um. vcd., M. Vacck, husle,). Alexander, 
vie; Albinoni, Händel, Vivaldi, Rossini, Mozart 

najzáva'i.nejšieho diela - do Metodiky husľo
vej hry, ktorá sa stala v tomto odbore nepo
strádatcľnou, práve tak ako i jeho me todické 
príučky pre učiteľov hudobných škôl. Touto 
obsialllou publikačnou činnosťou výr azne 
posunul dopredu a metodicky zjednotil vý
učbu husľovej hry na našich hudobných 
školách . Treba spomenúť l jeho časté pôso
benie na pravidelných školeniach učiteľov 
hudobných škôl i početné členstvo v súťa'l.
ných porotách. 

Aj v samostatnej pedagogickej práci mal 
profesor Kofínek výrazné úspechy. Roknú 
sa predlžoval rad jeho žiakov - mnohých na
ozaj vynikajúcich . Nezasväcoval ich len do 
tajov husľovej hry, ale snažil sa rozširovať 
ich horizont v každom smere , aby z ich hry 
vy'i.aroval cit, intelekt aj kultúra mladého 
umelca. V'i.dy mal v triede autoritu, ktorá mu 
pomáh ala dosiahnuť potrebné výsledky. J e
ho všestran,nosť sa prejavila i v umení i<rcs
lia rskom. Výstižné karikatúry kolegov v or
chestri či dirigentov, skladateľských osob
ností, ktoré s me mohli zliliadnuť i na príleži
tostnýéh výstavách , vedeli v'l.dy prebudiť ra
dostný úsmev. 

Napriek pribúdajúcim životným výro
čiam našu školu Viliam Korínck neopustil. 
Po krátkej pauze vracia sa opäť na konzerva
tórium, aby pomáhal zvyšovať úroveň tejto 
našej výmačnej hudobnej ustanovizne. 

ALBÍNVRTEĽ 

( 19.00) 
Po prad , Ms KS, hotel Sate l Makiko Sugano, 
soprán Oa p.), ). Podhoranský, vie., Z. Poulová, 
klavír (18.00) 

27. marec 
SND Bra tislava G. Bizet Carmen (19.00) 
Zichyho palác, Bratis lava - Slzy a úsmevy - z 
tvorby M. Schne idera-Trnavského; E. Blahová, l. 
Ož vát, E. Došeková, D. Buranovský ( l 0.00) 
DJZ Prešov F. Lehár: Veselá vdova ( l 9.00) 
Robo t. do m Banská Bystrica R. Kákoni, O. 
Lenko- akordeónový recitál ( 19.00) 
Bardejovské kúpele, ,LO As tória M. Sugano, 
soprán O ap.), ). Podhoranský, vie, Z. Poulová, 
klavír ( 19.30) 
Malacky, r.k. kostol H. Štolfová-Oandová, alt, 
). V. Michalko organ (1 7.00) 

28. m arec 
SND Br a tislava G. Verdi: abucco ( 19.00) 
SF Bra tislava, Moyzesova sieň Ensemble 
modern - Webcrn, Rih m, Xenakis, Varése, 
Lachcnmann ( 19.30) 
NS Bra tis lava A. Lloyd Webber: Jozef a jeho 
zázračný fa rebný plášť ( 19.00) 
ŠD Košice G. Puccini: Tosca ( 19.00) 
ŠO Ban ská Bystrica G. Donizetti: Nápoj l:ísky 
( 18.30) 
Trenčianske Teplice, Kúpeľná dvorana 
Večer s operetou a muzikálom; ). Šomo' iová •. 
soprán, S. Sklovská, mezzosoprán, l. Ožvát, te
nor, D. Buranovský, klavír ( 19.30) 
Dom kultúry Prievidza Hudba v našej rodine 
- Ondrej, Martin, Svätopluk, Marta Malachovskí 
( 18.00) 

29. marec 
SND Bratislava V. Patejdl: Snehulienka a se
dem pretekárov ( 17.00) 
SF, Moyzesova sieň Bra tislava recitál - O. 
Pcrgamcnščikov, vio lončelo , F. R. Duchablc, 
klavír (1 9.30) 
NS Bratislava A. Lloyd Wcbbcr: Jozef a jeho 
zázračný farebný plášť ( 19.00) 
ŠD Košice G. Puccini: Tosca ( 18.30) 
ŠD Košice, Sm er). Ha trík: Mechí1rik, Košťúrik 
( l 0.00) Dittcrs v. Dittcrsdorf: Lekár a lekárnik 

. ( 19.00) 
ŠO Ban ská Bystrica , Bo héma klub Operný 
zbor za javiskom ( 18.00) 
Hlohovec, Em pírové divadlo Večer operet
ných melódií ). Šomošiová, l. Ožvát, O. 

III. valné zhromaždenie Slovenskej hudobnej únie, ktoré s a uskutočnilo dňa 
24. novembra 1994, uložilo Rade Slovenskej hudobne j únie úlohu iniciovať vy
hlásenie roku 1996 za ROK SLOVENSKFJ H UDBY. Významné ž ivotné jubileá- 60 
rokov od úmrtia Jána Levoslava Bellu (1843-1936), prvého eur óps ky orientova
n é ho slovenského skladateľa a 90. výročie od narode nia Alexa ndra Moyzesa 
(1906-1984), zakladateľa symfonizmu s lovenske j hudobnej moderny, ako aj 
viacero významný ch ž ivotných jubileí ďalších slovens kých skladateľov všet
kých generačných zoskupení ( I:. Rajter, M. Bázlik, D. Martinček, I. Parík, J . 
Hatrík, V. Bokes a i .) , môžu byť dôstojný m stimulom n a vyhlásenie Roku slo
v e nskej hudby, v ktorom by sa mala výrazne dokumentovať celá škála úspe
chov slove nskej hudobnej kultúry na podujatiach hudobných inš titúcií, or
chestrá lnych telies, komo rných združení, s pevoherných súborov, umeleckých 
súborov piesní a tancov, sólistov, n a pôde m asových m édií, hudobných festiva
lov, ale aj v celom š kolskom systé me a celom systéme domá ceho ces tovného ru
chu. Dozais ta by bolo vhodné zúžitkovať skúsenosti na všestrannú propagáciu 
slovenskej hudobne j kultúry i smerom do zahraničia, ale vynaložiť aj maximál
ne úsilie o vydanie závažných knižných publikácií viace rých slovenských hu
dobných teoretikov, ktoré sú u ž dlhé roky poväčšine v rukopisoch ... 

Všetky aktivi ty sí1visiace s Rokom slovenskej 
hudby - 1996, by mali poukazovať na význam 
slovenskej profesionálnej i amatérskej hudob
nej kultúry, v kontexte snažení našej pospolitos
ti o dôstojný zástoj Slovenska v celoeurópskom 
kontexte. Predpokladom llspcšnosti a pri mera
nej dôstojnosti podujatia by bola garancia Roku 
slovenskej hudby zo strany rezortu kultll ry a 
najvyšších štátnych orgánov. Bolo by nanajvýš 
účelné, aby táto významná aktivita bola zohl'ad
nená aj príslušným legislatívnym Vyjadrením, 
aby sa Rok slovenskej hudby nestal len záležitos
ťou hudobných inštitúcií a rezortu kultúry, ale 
sku točnou celonárodnou záležitOsťou ... 

Uplatnenie významnej slovenskej hudobnej 
tvorby z diel našich skladatcl'ov všetkých gene
račných zosku pení XX. storočia a s llčasného 
slovenského i nterpretačného umenia, by sa 
malo prejaviť v nanajvýš dôstojnom zástoji dra
maturgie symfonicf..-ých telies, na komorných, 
zborových a mediálnych koncertoch, hudob
ných festivaloch vážnej, populárnej i folklórnej 
hudby, v dramaturgii spevoherných divadiel, v 
dramaturgii súborov piesní a tancov a pôvodná 
tvorba i koncertné umenie by mali dostat čo 
najširší priestor v Slovenskom rozhlase a 
Sl<lvenskej televízi i. Považujeme za vhodné, aby 
k Roku slovenskej hudby bola vydaná publiká
cia s uvedením všetf..-ých diel slovenských skla
dateľov a int~rpretačných výkonov, ktoré za
znejú v roku 1996 doma i v zahraničí. Dozaista 
by vznikol zaujímavý dokument o aktivitách a 
danostiach našej hudobnej kultúry. 

Buranovský ( 18.30) 
DJZ Prešov F. Lc:hár: Veselá vdova ( 19.00) 

30. marec 
SND Bratislava G. Puccini: Bohéma ( 19.00) 
SF Bratislava Ourlas, R. Strauss, Beethoven, 
dir. O. Lenárd ( 19.30) 
ŠO B. Bystrica F. Lehár: Zem úsmevov ( 18.30) 
NS Bratislava A. Lloyd Wcbber: jozef a jeho 
7 ... 'Ízračný farebný plášť (19.00) 
DJ Z Prešov G. Dusík: Hrnčiarsky bál ( 18.30) 
ŠKO Žilina Elgar, Bach, Beethoven; dir. T. 
llauon (USA) ( 19.00) 

31. m arec 
SND Bra tislava P. I. Čajkovskij : Labutie jazero 
( 19.00) 
SF Bratislava Program ako 30. 3. \ 19.30) 
NS Bratislava A. Lloyd Webbcr: Jozef a jeho 
zázračný farebný plášť (19.00) 

1. a)>ríl 
SND Bratislava ). Massenct: Don Quichotte 
(1 7.00) 
SND Bratislava F. Lehár: Gróf z Luxenburgu 
ŠD Košice C. Zcller: Vtáčn ik ( 19.00) 
ŠO Ban ská Bys trica G. Verdi: La Traviata 
( 18.30) 

4. apr íl 
SND Br atislava G. Donizetti: Lucia z 
Lamermooru ( 19.00) 
ŠD Koš ice A. Szirmay: Magnáš Miško ( l 0.00) 
ŠO Banská Bys trica G. Verdi: Luisa Milleŕ 
( 18.30) 
SF Bra tis lava, Moyzcsova sieň Mozart, 
Zagar, Orahms; Moyzesovo kva rteto, R. Šebesta 
( 19.30) • 

5. apríl 
SND Bratislava ). Massenct: Don Quichotte 
( 19.00) 
ŠD Koš ice G. Puccini: Tosca ( 19.00) 
ŠO Banská Bystrica, Boh ém a klub Dáma s 
kaméliami (1 8.00) 

e Informácia o mof nostJ členstva 
ZU~ v Sloven ske j hudobne j rade. SIIR je 
otvorená organizácia pre všetky základné 
umelecké ~koly na Slo:vensku, ktoré sa môžu 
stať je j členmi formou priameho zastúpenia, 
resp. prostredníctvom strdnej organizácie 
AM>ciácie učiteľov hudby Slovenska pri 
SHS. 

K spoločenskému významu podujatia by ne
sporne prispeli aktivicy mimohudobnej oblasti, 
napr. vydanie Ústredného výtvarného plagátu 
k R H, vydanie poštovej známky, aršíku a obál
ky prvého di1a RSH, vydanie Pamätnej mince, 
propagácia v i nformačných bulletinoch cestov
ných kancelárií, ale aj ciel'avedomá propagácia 
na ej hudobnej kultúry v masmédiách. Uvahy k 
zahájeniu Roku slovenskej hudby sa spájajú so 
slávnostným koncertom Slovenskej filharmó
nie l . januára 1996 v spojil<>sti s výročím štát
nosti Slovenskej republiky. 

K praktické mu naplneniu úloh na zabezpeče
nie prípravy a úspešného priebehu Roku slo
venskej hudby je potrebné uskutočniť množ
stvo pragmatických opatrení, kde Slovenská hu
dobná í111ia predpokladá účin nú pomoc minis
terstva kultúry. Uvedomujeme si, že nie je úče
lom vytvárať nátlak na inštitllcic v zohľadnení 
tvorby a i nterpretačného umenia Slovenska. 
Pôjde skôr o morálny aspekt, o snahu ponímať 
našu hudobnú kultúru ako vhodnú konfrontá
ciu nášho hudobného umenia so skvostami hu
dobnej kultúry v historickom kontexte vývoja. 
Sme hlboko presvedčení , že dramaturgia hu
dobných telies, festivalov, koncertných cyklov, 
vysielania rozhlasu a televízie, editorská sfé ra, 
aktivicy múzeí, hudobných a divadelných agen
túr budú takto ponímať zámery, že Slovenská 
hudobná únia nájde pochopenie u prísJu; ných 
štátnych orgánov a tak ROK 1~0VENSKEJ HUD
BY 1996 sa stane významným kultúrnym poči
nom v histórii nášho národa... PAVOL BAGIN 

Juraj BENES {2. marec) - hudobný 
skladateľ, pedagóg na V~MU,55 r. 

Marta MEIEROVÁ (7. ·m a rec) - sop
r á n , od r . 190 só listka Opery SND, 
koncertná speváČka, 75 r . 

Jozef LABORECKÝ (7. m arec) - muzi
kológ, dlhoročný red aktor Slovenské
ho rozhlasu , 75 r . 

Viera HOLOUBKOVÁ (15. marec) -· 
soprán , sólis tka Opery SND v r . 1947-
66, konce rtná speváčka, 80 r . 

Igor VAJDA (16. marec) - muzikológ, 
hudobný historik. publicista , 60 r . 

Irma SKUHROVÁ (16. m arec) - orga
nistka, koncertná umelkyňa, dlhoroč
n á pedagogička n a Konze rvatóriu v 
Bra tislave, 70 r . 

Mária HUBOVÁ-KIŠOŇOVÁ (17. ma
rec) - soprán , só listka 'Opery SND 
(1939-79), vokálna pedagogička na vš
MU, 80r. 

Anna LIČKOVÁ (20. m a rec) - klavi
ris tka, koncertná umelkyňa, pedago
gička na košickom konzervatóriu, 50 r . 

Adolf VYKYDAL ( 21. 3.) - dirigent, 
pedagó g n a bratislavskom konzerva
tó riu, špecializova l sa n a bale tné die la , 
65 r. 

AD OREMUS 
časopis o duchovnej hudbe 
Podo bne ako v iných krajinách Euró

py, a j n a Sloven sku začína vychádzať ča

sopis o duchovnej hudbe. časopis je za
me raný n a klasickú duchovnú hudbu, li
turgickú hudbu a n a kresťanskú hudbu 
mladých . Súčasťou časopisu je notová 
p r ílo ha. časopis ADOREMUS chce byť 
pomocníkom a s prievodcom pre orga
nistov, dirigentov a spevákov ch r ámo
vých zborov, kresťanské hudobn é s ku
p iny, skladateľov, ako i p re ďalších ml
lovni.kov duch ovn ej hudby. Nulté číslo 
časopisu si mô'i.ctc objednať n a adr ese: 
ADOREMUS, Hlavn á 1221, 952 Ol Vráble . 



c~~'95 PORTRÉTY 

Pierro Hou/ez 70-roc'ný 

j er/na z najvplyvnejších osobnost( povojnot•cj hudby,fraiU:úzsky skladateľ. dh'lgent a teo
retik Pierre Boulez sa 26. marca dožít •a sedenuie#atky. je z;.~eobec:ne pooažovaný ::a uod· 
cooskú postcwu postwebermmského sériallstickéllo huu tia, k torého tlýznam pre zýt•in sú
časného hudobného myslenia dnes 11ž ťažko môže niek to spochybniť. Svoje kompozičné 
snaženie z hutnil do slovného sp ojenia "organtzovrm é delírium" tJyjadrt~iúcello esenciálnu 
b·tu j eho umenia: napätie m edz i su f)jek tírmym svétum umelm·lttorcu a objektivizm om člo
t•eka-konštmktéra. Vy chádzajúc z o Scltätlberga, Weberna a Messlae11a v11ie.~·ot do kompo
z ic"tlej tedmiky proky e:.mktn)Íc:h vied (logiky) a prostred ll/Ct /'Om p risnej kontroly ztíklad· 
nýä 1 parametrov hudby (v..)išky, dlžky a ittfétlZity tó1w) vybudoval tt'Orívú m etódu IZI' . to
tálnej serlalii ácle. j eho skladbd · maják Le mm·tem t san.~ ma(tre ( 195.!·54) je reprezentan· 
tom nielen jednej poetiky, ule f j edn.f'm z kľúlozlých diel 20. storočia. :lko dirigent Z'J'rdstol 
na predvedeniach vlastn.ých sklad/cl> a c'oskoro sa jeho sk/adateľskd a teort!tlckd emd{cta 
prejavila v zasvätený ch interpretáädch klllslkov 20. storočia (Debussy, Stravinskij, Webem 
a 1.). V 70. rokoch bol Iéfdirlgcrllom dvoch z~loznamn.ých telies (BBC Sy mphony Orchestra, 
New York Philharmonie Orchestra) a riaditeľom notJozaloženéllo paríiskelto inštitútu I R· 
CAM (na tomto poste zotrvul až do roku 1992). Ako teoretik sa presadil svojtTIIi m ::cm tnj m i 
postojmi k otázke pokroku t' hudbe: .,Hudobttfk, k t01ý ne pocíti (..) potrebu dodckajrmlcké· 
ho j azyku je zbytoc"t~ý. · (esej Ez•entuel/enu.'nl ... , 1951). Odmi<'lal t•šetko, čo neuz niklo tUI z d· 
klade Jogtc:kej konštrukcie. Ťažisková Jtráca jeh v teoretickej činnosti ( Pcnserla musique au
jourďhui) vyšla najprv v nemeckom preklade v JJam ts/adte (1963) a j e dodnes refercnč· 
ný m te. ... tom súčasnej teórie. 

Nasledujúca štúdlt~ je zaujfmavým pohl'adom "z vonka" a poklesom o z ovšeobecnenie Je· 
noménu Boulez. 

:M:ICHEL FOUCAULT 

Sn ímka a rchív HŽ 

Pýtate sa ma, ako som vcľaka náhode a pri
vilégiu nadobudnutej známosti prežíval časť 
z toho, čo sa pred takmer tridsiatimi rokmi v 
hudobnej oblasti odohralo? Ool som pri tom 
len ako okoloidúc i, ktorého zdržala náklon· 
nosť, akási nepríjemná zvedavosť, zvláštna 
chuť zúčastniť sa toho, čo bolo pre miía ako 
súčasníka ne prístupné. Mal som šťastie: po
hľad na hudbu zvonka v tom čase absentoval. 

Vtedy sa hovorilo o ~l :t li arstve: p rávo vy
jadrovať sa o ňom si o~obovala prinajmen· 

šom este tika, filozofia, teória, spoločensk-ý 
vkus a, ak sa dobre pamätám, aj politika, a 
všetc i to považovali za svoju povinnosť: Pie ro 
della Francesca, Benátky, Cézan ne či l3raque. 
Hudba bola však zah alená do arogan tného ti· 
cha. j edna z ozajstných vel'k-ých zmien v ume
ní 20. storočia bola pre teoretické formy, kto
ré sa udomácnili všade navôkol a priniesli so 
sebou aj nebezpečensl vo stt rcotypov, nedo
sn.pná. Tak ako vtedy, ani d ne· neviem hovo
r i ť p hudbe. Viem Je n, že ked' som vytušil 
(väčšinou to bolo prost red níctvom úvah nie
koho druhého), čo sa dialo okolo Bouleza, za
čal som sa v myšlienkovom svete, krorý ma 
formoval, do ktorého som stále patril a ktorý 
v mojich očiach (a v očiach mnohých iných) 
nestratil svo ju presvedčivosť, cítiť cudzí. 
Azda by som to mohol vyjadriť lepšie: keby 
m.i niečo vôkol mr1a pomohlo pochopiť tú 
skúsenosť, naskytla by sa mi let' jedn a mož
nosť zarad iť ju tam, kam nepatrí. 

Máme sklon mysl ieť si, že ku ltír ra sa viaže 
viac na svo je hodnoty než na svoje fo rmy, že 
práve fo rmy sa dajú ľahko mod ifikovať, za
vrhnúť, oživovať, že iba význam má hlbokf 
kore ne. Prehliadame pritom schopnosť fo
riem podnecovať pri svojom rozklade či zro
de záujem i nenávisť. Podceň ujeme fak t, že 
pre človeka je dôležitejší spôsob, akým vidí, 
rozprava, ko ná a myslí, než to, čo vidí, koná, o 
čom premýšľa a rozpráva. Ooj o formu bol v 
západnom svete pri najmenšom rovnako tvr· 
dý, ako boj myšlie nok či hodnô!. V 20. slo ro
čí však dostala celá záležitosť zvláštnu podo
bu: v hre je samotné Sormálno", premyslená 

l Do sveta nielen na skusy l 
(Dokončenie zo str. l ) 
Orchestra je typickým protagonistom takejto 
"uvoľnenej" dramatu rgie, bežne prezentuje 
spoluprácu trebárs s rockovými kape lami. 
+ Vráťme sa na chvíl'ku k p red ošlé mu 

vášmu pôsobis ku k Orquestra do Nor · 
te ... 

·Orchester mal síd lo v meste Fate (asi 
30 000 obyvateľov), jeho obsadenie je "väč
šie komorné", má asi 35 členov (niečo po· 
dobné ako je náš ŠKO Žilina), čím je limitova
ná aj jeho dramaturgia. Hráva sa zväčša vie
denská klasika, raný romantizmus. Zvlášt
nosťou a špeciálnym prvkom, okrem p rezen
tácie pornrgalských auto rov je dosť časté za
raďovanie populárnej zarzue ly, ktorá je pen
dantom španie lskej opere ty z konca J 9. a za
čiatku 20. storočia. 

+ Hovoríte o po rtugalských auto· 
roch ... 
. · Mal som možnosť stretnlrť sa dosiaľ s 

pôvodnými skladbami z obdobia raného kla
sicizmu a 20. storočia. Portugalsko nemá 
zvlášť veľkú hudobnír tradíciu, to možno de
dukovať z kompozícií spomínaného klasiciz· 
mu, ktoré sír závislé na cudzích vplyvoch. A 
čo sa týka hudby súčas nej · uviedli sme sklad
bu j olly Draga Santo a, veľm i známeho auto
ra, klorého hudobná reč nesie zreteľné zna
ky l3artókových vplyvov. Uviedli sme premié· 
ru skladby j oao Firmin u, ktorá bola značne 
avantga rdnejšia, no nepresiahla rámec väč· 
ších "revolúcií". 

+ Cítiť z kompozičných pre javov ta
mo jších auto rov n ap r. folkló rne vply· 
vy? 

· Práve tento prvok tu postrádam. j e totiž 
dosť veľk-ý rozdiel medzi inštrumentárom 

p oužívaným vo folklórc š panielskom a portu· 
galskom. Po rtugalci uplatňujú zväčša dycho· 
vé a drnkacie nástroje, harmoniku ... Ich ľudo

vý prejav je vo svoje j poclslatc a št ruktúre 
oveľa jednoduchší ako španielsky. V súčasnej 
hudbe som žiadne reflexie folklóru nespozo
roval, skôr sú tli infiltrované prvky dodekafó
nic, vpi)'V)' Hindemitha, Bartóka ... Vrátim sa 
však ešte trochu do kultúrnej histórie 
Portugalska. je dokázané a evide ntné, že v 
Portuga lsku bol v predchádzajúcich storo
čiach rozvinutý, ako v každej prosperujúcej 
veľmoci , kultúrny a teda i hudobn~ život, 
pôsobi l lU na príklad Scarlatti... Kde sa stratil i 
vše tky alebo takmer všetky dokumentujúce 
historické relikty? 1 a 1úto o tázku som dostal 
odpoveď: t(rLO krajinu v minu losti postihlo 
niekoľkokrát n ič ivé zemetrasenie, z ktorých 
priam fatálne rozmery mala takáto živelná 
pohroma pred asi dvaa pol storočím, kedy bo· 
lo zn ičené veľké množstvo cenností, okrem 
iných aj obsiahla knižnica, v klorej boli archi
vované vzácne hudobrié pamialky. 

+ Okrém hudby, s akými podobami 
kultúry a umenia sa m á te možnosť s t re
távať? 

· Minulý rok bol pre Po rtugalsko veľmi vý
znamný, pretože Lisabon bo l Európskym 
centrom kultúry. PredMavila sa tu napr. celá 
ple jáda vynikajúcich sólistOv a orchestrov_ z 
celej Európy. Navštívil som veľa výstav vý
tvarného umenia. Primárnu úlohu v oblasti 
kultúry má Fundacao Gulbekian, fond , ktorý 
vznikol pred desaťroči ami. Bol založený 
Arménom (Gulhekianom), ktorý vla:.tnil ob
rovské množslvo ropných polí v arab~kých 
krajinách. Keď sa dostal do polit ických p ro
blémov, Portugalsko mu ponúklo a umožnilo 

práca so systémom foriem. Je raktiež pozoru
hodnym predmetom mo rálnych sporov, es
tetických debát a politick-ých stretov. 

Strelnúť Bouleza a spoznať hudbu v dobe, 
ked' nás učili o prednostiach zmyslov, zážit· 
kov, telesna, primárnej skírseno ti, subjektív· 
nych obsahov či soc iál nych významov, zna· 
menalo vidieť 20. storočie z nezvyčajného 
uhla: z uhla dlhotrvajúceho boja o "fo rmál
no". Znamenalo to pochopiť, ako v Rusku, 
Nemecku, Rakúsku, strednej Európe v oblas
ti hudby, maliarstva, architektúry, filozofie , 
lingvistiky a mytológie práca na formálne ne· 
ohrozene zatienila staré problémy a narušila 
myšlienkové schémy. 

Oolo by treba zostaviť dejiny formálna v 
20. storočí: pokúsiť sa definovať ho ako trans
formačn(r silu, vyprofilovať ho ako inovačnú 
ene rgiu a ohnisko myslenia, zbaviť ho podo
by "fo rmalizmu", za ktorú sme ho chceli 
skryť. Oolo by tre ba tiež opísať jeho ko mpli· 
kovaný vzťah k politike. esmieme zabírdať, 
že v stalin istických a fašistických krajinách 
bolo veľmi skoro označené za nepriateľskú 
ideológiu a odporné ume nie. Pritom formál· 
no bolo veľkým zástancom akademického a 
straníckeho dogmatizmu. Zápasy o formálno 
sa stali jednou z najvýraznejších čŕt kultúry 
20. storočia . 

Na tO, aby sa dostal k MaUarméovi, KJeeovi, 
Charovi, Michauxovi a neskô r aj ku Cum· 
mingsovi, nepotreboval Boulez obkľuku ani 
úvah u, stačila mu priama cesta. často sa hu· 
dobník dostáva k maliarstvu, maliar k poézii, 
dramatik k hudbe prostredníctvom stmelujú
cej osobnosti a cez zjed nocujúcu estetiku: ro
mantizmus, expresionizmus atď. Boulez išiel 
z jedného bodu priamo do druhého, od jed
nej skúsenosti ku druhej, nie podľa ideálnej 
príbuznosti, ale podľa akejsi nevyhnutnej ná: 
hody. 

Vo svojom vývine p rišiel až na určitý bod, 
kedy došlo v istom momente k náh odnému 
stretnutiu, k výboju zblíženia ( ten bod a mo
ment neprekročili hranice hudby). Je zbytoč· 
né pýtať sa, akej spoločnej estetike, akému 
analogickému náhľadu na svet mohli podlie
hať Charove a Ooulezove die la rovnakého 
mena · Visage nujltfal a Mat·teau sans maft
t·e. Žiad nemu. Od prvého stretnutia začal je
den ovplyvňovať druhého, hudba umocňova
la poéziu, ktorá spätne umocr\ovala hudbu. 
Tento vplyv bol o to presnejší a podmienený 
starostl ivou analýzou, o čo menej sa spoliehal 
na prvotnú spriaznenosť. . 

Táto náhodná a zároveň premyslená sú
vzťažnosť bola svojskou lekc iou kategóriám 
univerzálna. Veci sa stávajú jasnejšími nie 
vtedy, keď vyst(r pime na najvyššie miesto či 
ked' dosiah ne me bod s najväčším výhľadom. 

Ozajstné svetlo prichádza zo strán, keď pre
nikneme cez prepážku , prebúrame múr, keď 
sa priblížia dve intenzity, ked' jedným pohy· 
bom prekonáme vzdialenosť. Uprednost
i\ujme radšej ko nfro ntáciu precíznych tva
rov, než veľké neu rčité línie , ktoré narúšajú 
tváre a otupuj(• uhly a až potom odhalia cel· 
kový zmysel. Nechajme tých, čo sú presved
čení , že pri zrode všetkého musí byť všeobec
ná rozprava a teória celku. Tak ako v myslení, 

pobyt v krajine . Z vcľačnost i ponechal svoj 
veľký majetok štán.. Z neho vzniklo niekoľko 
fo ndov na pod po ru kultúry, umenia. V Lisa· 
bone napr. pôsobí orchester Gulbekian, kto
rý je najstarším ponugalským telesom. Počas 
tridsaťročnej existencie získal veľa kontak· 
tov, hosťuje po ce lom sve te , má vynikaj(rcich 
sólistov ... Z fondu zriadili veľa výstavných sie
nl, nakírp ili množstvo vzácnych exponátov. 
Preto tll , v galé riách, ktoré nesú meno tohto 
šted rého darcu, možno nájsť originály takých 
majstrov ako Rembrand t, Rubens ... 

+ Ako je v Po r tugals ku o rganizovaný 
systé m hudo bného ško lstva a pedagogi· 
ky? 

· Azda najvyšši.a úroveň a tradícia v kontex
te výučby je v oblasti dychových nástrojov, so
lídna je i vokálna škola, nájde sa niekoľko 

zvučných mie n u klaviristov. Najmenej rozvi
nuté sí1 sláčikové odbory, preto aj pozývajú 
zahraničných pedagógov. Dostal som ponu
ku tento rok viesť interpretačné ku~zy vo via
cerých mestách o. i. v Lisabone i na konzerva· 
tóriu v Porte, ktoré je zaujímavé tým, že na 
i\orn vyučovala manželka Pabla Casalsa, Guil
lerhmina Suggia, je tam vystavený i jej nástroj. 

Podobne ako u nás, aj v Portugalsku sú ško
ly štátne a privátne, ktoré sú orientované po
pulárnejšie. Prevláda tu výučba hry na gitare 
(volajú ju viola) , klavíri, elekt rickom organe, 
niektorých dychových nástrojoch · málo stre
távame ako vyučovací pred met hru na vio
lončelo. Okrem týchto škôl je Scholá profe
sional, zameraná na prípravu profesionál
nych hudobníkov, ktorí maj(r možnosť pokra
čovať buď na ko nzervatóriu alebo priamo na 
vysokej škole (v Lisabone, Porte). 

+ Koľko je v Portugalsku p rofesionál· 
nych o r chestrov? 

· V súčasnosti je ich päť · tri z toho v 
Lisabone, jeden v Porte a spomínaný Or
q uestra do Norte, v ktorom som pôsobil. 
Vláda má eminentný záujem tento počet po-

aj v umení má spojenie zmysel len vtedy, keď 
prináša so sebou nové potreby. 

Vzťah Bouleza k dejinám, teda k dejinám 
vlastného odboru, bol vždy intenzívny a po· 
lemický: pre mnohých (aj ja som medzi nich 
patril) to bol dlho enigmatický vzťah. Ooulez 
odmietal p rístup, keď si autor vybe rá z minu
losti ustálené moduly a snaží sa ich na zákla· 
de súčasnej hudby obmieňať: nazýval ho "kla
sicistickým" Pristupom. Rovnako odmietal 
.archaizujllci" p rístup, ktorý vychádza zo sú
časnej hudby a pokúša sa do nej vštepiť ume· 
lú mladosť minulých prvkov. Myslím si, že 
cieľom jeho záujmu o dejiny bolo dosiahnuť 
stav, kedy nič nie je stále, an i prítomnosť, ani 
minulosť. Obe videl v neustálom vzájomno m 
pohybe; keď pristupoval k u rčitému dielu, 
nechcel mu vystavať pomník, uplatňujúc pri 
tom svoj dynamický princíp, ktorý sa začínal 
čo možno najprepracovanejšou dekompozí
ciou. Snažil sa do diela prenikn írť, .prebráz· 
diť ho krížom-krážom", rozložiť ho takým 
spôsobom, že si bude schopné samo zacho· 
vať svoju dráždivosť . • Roztrhnúť ho ako plát· 
no", zvykne teraz hovoriť a tak, ako pri 
Paravents, myslí tým akt ničenia , v ktorom aj 
samotný aktér zomiera a ktorý nám umožňu
je dostať sa za hranicu smrti. 

V tomto vzťahu k dejinám bolo niečo mätú: 
cc: hodnoty, s ktorými narába! nevykazovali 
polaritu v čase · progres alebo dekadenciu; 
nedefinovali žiadne posvätné miesta. Ozna
čovali body intenzity, ktoré boli zároveň 
predmetmi "úvah". Boulezov vzťah k dejinám 
nadobudol formu hudobnej analýzy · analý· 
zy, ktorá nehľadala pravidlá použitia káno
nickej formy, ale chcela objaviť princíp mno
horakých vzťahov. V tejto praktike sa jasne 
zrodil taký vzťah k dejinám, ktorý prehliadal 
kumuláciu a vysmieval sa z totalít: jeho záko
nom bola dvojnásobná simulovaná transfor
mácia minulosti a prítomnosti v procese od
trhnut~a sa od jednej i druhej a následného 
spätného prepracovania oboch. 

Boulez nikdy neprijal myšlienku, že ce lé 
myslenie 'v oblasti umenia by bolo zbytočné, 

keby nebolo reflexiou o pravidlách určitej 
techniky a o ich vnútornej súhre. Nemal tak· 
tiež rád Valéryho. Od myslenia oprávnene 
očakával , že mu bude neustále umožňovať ro
biť niečo iné než to, čo robil. Vyžadoval od 
neho, aby mu v te jto premyslenej hre plnej 
pravidiel umožnilo narábať s novými voľný· 
mi priestormi. Jed ni ho obviňovali z technic· 
kej svojvôle, druhí 7- teoret ického excesu. 
Podstata mu však bola jasná: odborné mysle
nie sa má pridr.liavať viac svojich interných 
potrieb bez toho, že by sa skláňalo p red ho· 
ciktorou z nich ako pred zvrchovanou požia· 
davkou. Aká je teda úloha myslenia v tom, čo 
človek robí, ak nemá byť len jednoduchým 
návodom a ani čistou teóriou? Boulez to ob
jasnil: má byť zdrojom sily porušiť pravidlá 
tým istým aktom, ktorý ich uvádza do života. 

ú vod n ap ísal a š túd iu pre lo žil 
PETER ZAGAR 

Štúd ia vyšla prvýkrá t v de nníku LE 
NO UVEL OBSERVATEUR 
(21. 10. 1982) 

stupne rozširiť. V najbližšej budúcnosti sa má 
založiť orchester v strede a na juhu krajiny; 
mali by mať, podobne ako .seve rný" rovnakú 
pôsobnosť vo svojich regiónoch ... 

+ Také to pers pektívy v o blasti kultú
ry, hudobného u m e nia n ap ovedajú čosi 

k miky v ' ' o stave e ono ... s trucne poved an e · 
zrejme sa im d o bre vodí... 

· Vo všeobecnosti sa hovorí, že Portugalsko 
nikdy nemalo taký dostatok financií ako te· 
raz, dokonca ani v .zlatých" časoch, keď vlast
nilo kolón ie ... Lenže tieto finančné injekc ie 
majú pôvod v EHS. Podstatný je rezultát, že i 
pre oblasť umenia sa ujde štedrá dávka ... Z to
ho však vyplýva i ďalší fakt -krité ria a postu lá· 
ty sú stále vyššie a vyššie. V o rchestroch tu 
možno vidieť za "bežnými" (ani nie prvými) 
pultami skutočne špičkových hráčov, v nie 
zriedkavých prípadoch laureátov a víťazov 

tých najpromintnejších svetových interpre
tačných súťaží. Popri tom je tu veľa atraktív
nych možností. Dozvedel som sa, že v 
Lisabone jestvu je Strad ivariho violončelo, no 
a čo je fantastické - je i možnosť urobiť na 
ňom nahrávky. Dostal som pon uk u od fi rmy 
EMA, aby som nah ral niekoľko portugal· 
ských skladieb. V najbližšej budúcnosti ma 
teda, okrem môjho rušného pracovného reži· 
mu, čaká zaujímavá a impozantná práca · štú· 
dium a vyhľadávanie vhodnej lite ratúry v ar
chívoch ... 

+ Naprie k to mu, n eustále pestuje te a 
kul tivuje te kontinuitu s domácim, slo
ven ským hudobný m životom, pokraču· 
je te v aktívn ych k o ntaktoch. Kedy vás 
n a jbližšie p rivítam e opäť n a Sloven s ku? 

· Rád by som v lete realizoval niekoľko kon
certov i nahrávok, práve s klaviristom Adria
nom]ordaom by som chcel spol upracovať na 
snímkach s ukážkami z porn.galskej tvo rby. 
Potom je tu spomínaná prezentácia orchcst· 
ra na BHS. To mu by som bol veľmi rád ... 

Pripravila LÝDIA DOHNALO V Á 
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KONCERTY ~~'95) 
februára. Franz Schubert- Lucia
no Berio: Rendering. Franz Schu

bert: Symfónia C dur "Veľká". Slovenská 
filharmónia. Dirigent Aldo Ceccato. 

Zdá sa, že cyklus nazvaný pôvodne 
Schubert - Bruckner, v tejto sezóne prerade
ný do cyklu Ve l'ká symfónia II, natrafil na c i
teľné problémy. Dotackal sa totiž k bránam 
vel'kých symfónií a s tými už sa veru nedaj(• 
robiť také žonglérske kúsky typu "vyjde alebo 
nevyjde to?" ako so Schubertovými prvotin
kami. Schubert bol občas tiež dosť náročný 
na čas a na priestor, a preto bolo nevyhnutné 
rozdeliť pár Schubert - Bruckner a dať slovo 
len jednému z nich. Starší mal prednosť a pr
vé februárové abonentné hl'adanie krásy v 
Redu te obhospodáril Aldo Ceccato a hráči 

ete rnálnych pianissimových cvengotoch če
lesty tvoriacich sonoristický aj tvarový 
grou nd Beriových komentárov. Nesúhlasím s 
tým, čo bolo napísané v záhlaví bulletinu, že 
ide o rekonštrukciu Symfónie D dur. ebola 
ro rekonštrukcia. Samotný preklad slova ren
dering (interpretácia, vyjadrenie, stvárnenie, 
umelecké podanie ... ) bráni takémuto filozo
fickénllľ výkladu 13e riovej aktivity. Ak však 

F. Schubert a jeho hudba -výdatné nálezisko nadčasovosti... Repro-snímka M. Jurík 

Slovenskej filharmónie hudbou Franza Schu-' 
berta... pardón, samozrejme, a hudbo u 
Luciana Beria. Dirigent a hudobníci mali ko
nečne šancu venovať viac pozornosti Schu
bertovým projektom, ktoré doteraz vždy ťa
hali za kratší koniec špagátu a neboli vždy 
celkom pripravené. Aldo Ceccato (a móžno 
aj ktosi iný) pri úd ili ohromujúcej Symfónii 
C dur D 944 do prvej polovice Beriov kore
nistý a · popravde aj troška provokujúci vý
klad Symfónie D dur D 936 A/708 A. Uva
žujem nahlas: nebolo dramaturgicky únos
nejšie venovať túto prvú polovicu programu 
časovo vari aj menej náročnej Symfónii h 
mol? Veď Schubertova "Veľká" a "Nedo
končená" majú toho tol'ko spoločného ... ! 

eurýchlila by taká alternatíva unavený krok 
abonentného cyklu vpred? Je mi jasné, že 
koncertné dianie potrebuje raz za čas aj daja
kú tú lahôdku, čosi newšené, nečakané, pre
kvapujúce, bárs aj škandálik alebo dramatur
gický výlet do lákavého teritória nepozna
ných hodnôt. Beriem. Viem však aj to, že 
Schubertova tzv. Desiata symfónia D dur exi
stu je aj v iných stavoch dohotovenia. Prvý sa 
do nej zah ryzol pán Peter Guelke. Ten však 
venoval pozornosť skôr kozmetike, vonkaj
škovosti, zrealizoval Schubertom načrtnuté 
skice a poznámky bez toho, aby čosi dotvoril 
na vlastnú päsť. Dvaja ďalší odvážlivci -
Angličan Brian Newbould a Belgičan Pierre 
Bartholomée - išli ďalej a vyplnili prázdne 
miesta vo faktúre skladby a dopísali chýbajú
ce pasáže. Prvý z nich vsadil viac na klasicis-· 
tické závany zo Schubertovej "Malej" Symfó
nie C dur (preferencia sláčikovej sekcie), dru
hý podriadil inštrumentáciu viac zvukovému 
ideálu Schuberta zo Symfónie C dur zvanej 
Veľká (exkurzie do sveta dychových nástro
jov, "oslobodzovanie" trombónov a horien zo 
zvukovej masy tutti, atď.). Najmä Bartholo
méeho rekonštru kcia je vzrušujúcou muziko
logicko-sk.Jadateľskou sondou do sveta Schu
bertovej hudby a je naozaj vo všetkom použi
teľná ako repertoárový kus a rozhodne ne
dráždi tak ako Beriov výklad. Luciano Berio 
bol teda až štvrtý v poradí tých, koho magic
ká desiatka v Schubertovom symfonickom 
neporiadku a katalogizačncj nesystematič
nosti nenechala poko jne spať. llcrio sa ani v 
iných skladbách neosrýcha siahnuť k citá
tom, k presunom hudby minulých storočí do 
celkom iných zvukových súvislostí, k symbo
lizácii tvarov a štruktúr, ba aj celých systé
mov. Koná väčšinou ako umný a skúsený 
"kontrapunktik" a konfrOntuje viaceré idey 
simultánne, v spoločnom časovom okamihu. 
Rendering siahol k inej stratégii - k stratégii 
sukcesívnosti v inštalovaní problémov. Torzá 
pochádzajúce od Schuberta rešpektoval v pl
nej miere a striedal ich so svoji mi inter1údia
mi. Vznikol tak opojný dialóg Luciana Beria s 
Franzom Schubertom. Pre mňa bol tento dia
lóg veľmi podnetný, poučný a páčil sa mi. 
Venujem Schubertovi zvýšenú pozornosť, na
chádzam v ňom výdatné náleziská nadčaso
vosti, silného emotívneho magnetizmu. Bolo 
p re mňa fascinuj(Jce sledovať, ako na Schu
bertove h rdé gestá postup ne sadá ťažká hmla 
a clona času a ako sa postupne rozplývajú v 

mi\a ono renderingovanic očarilo a uspokoji
lo, celkom dobre chápem ľudí, kto rí kr(Jtili 
hlavou a právom pochybovali nad únosnos
ťou dramaturgického ťahu SF. Asi by ich viac 
presv.edčila spomínaná Symfónia h mol. Aj 
hráči Slovenskej filharmónie by zrejme senzi
tívnejšie reagovali na požiadavky Alda Cec
cata. Rendering ostalo na platforme experi
mentu a dosť výrazne odklOnilo I<Úrz cyklu 
Schubert - Bruckner kamsi celkom inam. Až 
Symfónia C dur nastúpila na pôvodnú dráhu 
a počas svojich bezmála šesťdesiatich minút 
napredovala ku konečnej méte Schubertovej 
symfonickej tvorby. Na pódiu p rebiehalo 
všetko v rámci paušálu, neudialo sa nič, čo by 
vrhlo na orchester SF a na Alda Ceccata nové 
lúče svetla. Na adresu pána Ceccata vari jed
na pripomienka. Bol som sklamaný skutoč
nosťou, že v záverečnej fáze vstupnej rozsiah
lej introdukcie k prvej časti symfónie, kde si 
už Robert Schumann uvedomil, že rytmus sa 
u Schuberta (a aj u Beethovena) stáva nosite
ľom tempových zmien a kedy sa kráčajúce, 
pútnicke Andante ani samo nevie ako ocitne 
na rozbúrenom oceáne Allegra, že na tomto 
kritickom mieste konta.ktu dvoch sústav jed
ného organizmu Aldo Ceccato zaveW "acce
lerando". Tento povel bol úplne zbytočný, 
nefunkčný a rozjatril to, čo Schubert vonný
mi balzamami zacelil a uzdravil. Škoda, ale 
prežiť sa to dalo ... 

10. februára. Joseph Haydn: Symfónia 
G dur "Oxford - Symphony". Klavírn y 
koncert D dur. Igor Stravinskij: Petruš 
ka (verzia z roku 1947). Sloven ská fil
harmónia. Dirigent Nicholas Carthy. Só
lis tka Imogen Cooper. 

Po tomto koncerte sa mi hlavou preháňali 
dve . zdanlivo protichodné myšlienky. Myš
lieJlka číslo jeden: Sme na tom tak zle, aby 
sme do Bratislavy imJ?Ortovall zníženú kvali
tu? Myšlienka číslo dva: Veď my sme na tom 
vlastne čo do kvality hudobníkov veľmi dob
re! 

Dvojica Carthy - Cooper mi vyrazili dych - a 
to niekoľkokrát za sebou, takže som ho až do 
konca koncertu sotva mohol znova polapiť. 

Je pravdou, že stavba koncertu plne vyhovela 
téze uviesť do života cyklus koncertov Haydn 
-Stravinskij a ... Tam by obidvaja hostia vyho
vovali. Horšie to bolo s realizáciou hudby 
obidvoch Čarodejov - Dobrodejov. Ale pek
ne, rad za radom. Vôbec nesúhlasím s tým, 
aby Oxford- Symphony plnila úlohu ouvertú
ry ku koncertu. Ten, kto vidí hlbšie do štruk
tú ry Haydnovej skladby ma pochopí v mo
jom hneve. Symfónia G dur č. 92 je veľkou 
udalosťou, je obsažná, závažná a ťažká. Nie je 
bezstarostnou hračkou "papá" Haydna. Poz
najúc psychológiu koncertného zážitku mô
žem povedať, že zaradiť takúto skladbu na 
úvod koncertu znamená ísť proti nej a 
umiestniť ju do akejsi záložnej légie. Prečo 
nemohol ísť p rvý .na pretras" klavírny kon
cert? j e bezstarostnejší, priamočiarejší a aj 
ľahší. Viac by vyhovel požiadavke ľahkého 

doppingu. Stalo sa však tak, ako sa stalo. 
• SymfóRia odznela ledva-ledva. Nicholas 

Carthy by mal nabudúce viac uvažovať o po
mere stavu zahriatia ústrojenstva orchestra, 

jeho osobnostného, dirigentského vklad u a 
nasadeného tempa. Úvaha o tempe sa týka na
jmä finálnej časti symfónie, v ktorej Haydn po
žaduje Presto a ja súhlasím s tým, aby sa hrala 
takpovediac nadoraz. Len to by chcelo aj lep
šiu predprípravu v rámci skúšok aj v rámci sa
motného koncertu. Imogen Cooper, hrdinka 
večera, ktorá sa môže popýšiť umeleckým ži
votopisom posiatym veľkými udalosťami, priš
la možno s pekným úmyslom potešiť Hayd-
novým obľí•beným koncertom. Haydn istotne 
potešil , ale, ak mám vravieť za seba, predstavy 
lmogen Cooper a moje predstavy o llaydnovi 
sa zrejme diametrálne odlišujú. Okrem toho, 
že často šliapala vedľa, že frázy nedýchali pl
ným dychom a boli často priškrtené a že chý
bala aj artikulačná špecifika nonlegata, legata 
a staccata, Imogen Cooper držala chudáka 
Haydna akoby pod perinou, spod ktorej ho 
nemala v úmysle vypustiť. Mala oblečenú pek
nú a dlhú róbu, čiže som nemohol kontrolo
vať a zhodnotiť podiel ľavého pedálu na duse
ní Haydna, ale jej tón ma jednoducho nezaujal 
a ak aj áno, potom len v tOm negatívnejšom 
slova zmysle. Ani prestávka nevniesla do rúk 

icholasa Carthyho magické kúzlo inšpirá
cie. Stravinského Petru ka disponuje dostat
kom vnútornej energie, takže aj tento raz z 
pódia sršali iskry, ba aj plamene. Lenže pán 
Carthy na tom veľkú zásluhu nemal. Hráči or
chestra hrali noty z partov, len, žiaľ, nevedeli 
veľa o rom, čo robia ich kolegovia z iných 
sekcií. Výkon icholasa Carthyho nebol pod
ložený hlbším poznaním orchestra a výkon 
orchestra nemohol byť podložený poznan ím 
partití1ry. S tým treba v prípade hosťujúcich 
d irigentov počítať. Len prečo potom 
Petruška ... ? Už len Svätenie jari je vari ťažšie , 
aj to nie veľmi. Dobrá pohoda závisí aj od 
vhodnej vol'by a od zhodnoten ia schopností 
a možností - vlastných aj iných. V prípade tro
jice Petruška - Slovenská filharmónia -

icholas Carthy asi vopred nikto nič nehod
notil a nezvažoval. Dopadlo to tak ako to do
padlo a zasa máme jeden sivý a ubolený kon
cert za sebou. 

16. a 17. {ebruára. Witold Lutoslawski: 
1 Smútočná hudba. Johannes Brahms: 
Husľový koncert. Igor Stravinskij: Vták 
ohnivák (1945). Slovenská filharmónia. 
Dirigent Ondrej Lenárd. Sólistka Ivana 
Pristašová. 

Časť oficiálna (určená pre potreby agen
túr, komisií a po rôt) 

Ivana Pristašová predviedla úspešne a s ús
pechom v Koncertnej sieni Slovenskej filhar
mónie Brahmsov Husľový koncert D dur. 
Zaujala technickou vyzbrojenosťou , húževna
tosťou a hudobníckou disciplínou. Ani ob
časné inotačné kazy, resp. drobné výpadky z 

nic vždy. Ivana Pristašová má jed noznačne 
obrovské schopnosti, má ambície a aj dispo
zície. jej koncert v Redute bol právom jed
ným z trhákov filharmonického Cyklu mla
dých a priviedol do interiérov koncertnej sie
ne dostatok návštevníkov. Mnohí z nich ve
deli o schopnostiach mladej Ivany. Ako je to 
však s tý mi možnosťam i? Môže človek prek
ročiť svoj tieň , alebo nic? Môže človek preko
nať závislosť na veku a ponoriť sa do vlastnej 
budúcnosti? Konkré tnejšie a rukolapnejšie: 
môže dvadsaťročné krehké žie1ia zodpoved
ne komunikovať so starnúcim a múdrejúcim 
13rahmsom? j a takýmto hrám s časom neve
rím a som voči nim skeptid:ý. Bol som skep
tický od okamihu, ked' soni zočil v dramatur
gickom pláne SF pár Pristašová - Brahms. 
Viem, že mimoriadne disponovaná a cieľave

domá huslistka končila llrahmsom svoje štú
diá na konzervatóriu. Mladý človek v rozlete 
často prestrelí a často sníva. Snívať o Brahm
sovi je dovolené, ale sen nie je vždy vhodný 
na realizáciu. Ivana na pódiu Reduty zviedla z 
objemným korpusom a zložitou povahou 
Johannesa Bral1msa prevteleného do partitú
ry Husľového ko ncertu D dur statočný boj a 
rozhodne nemala v úmysle tento boj vzdať. 

13rahms ju nechal zvíťaz i ť, ale bolo evidentné, 
že to bol boj nérovný. Všetko bolo statočne 
naštudované, nacvičené, pripravené, nič ne
bolo odflákané. Klobúk dolu. Chýbali ale skú
senosti a rôčky. Vyzerá to tak, akoby som tvr
dil, že Brahms je hudba pre starcov. Sám to
mu neverím, ale viem, že cestičky k ]ohan
nesovi Brahmsovi boli vždy, vždy zložité a 
tfnisté. Pre~-vedčili sa o tom napr. Hugo Wolf, 
joseph joachim, Hans von Bulow už vtedy, 
dávno a presviedčame sa o tom aj dnes, po 
sto rokoch. Človek môže na veci hl'adieť z via
cerých perspektív. Tá ľudská je kdesi medzi 
žabacou a vtáčou. A ak túžim pocítiť a zreali
zovať túžbu spoznať členi tosť šírošíreho teri
tória, neostáwt mi nič iné, ako vzl ietnuť. 
Brahms je takýmto šírošírym teri tóriom zasa
hujúcim od tajomstiev bachovskej rétoriky a 
symboliky, cez beethovenovský zmysel pre 
architektúru a hudobný "urbanizmus" až k 
majáku čnejúcemu na útese decimovanom 
tektonickými otrasmi spochybňovania stá
ročnej pravdy o hudbe. Mladá myseľ ~och aj ú
ca sa skô r extázou krásy než jej lyrik0\.1 a poé
ziou nemá u Brah msa na ružiach ustlané. 
Alebo, že by to bolo práve tfňové lôžko na ru
žiach? O tom by vedela rozprávať najlepšie 
Ivana Pristašová. Jej výkon obdivujc;m, dcžím 
jej palce a teším sa na ďalšie koncerty a dú
fam, že sa nenahnevá kvôli malej meditácti o 
Brahmsovi a o nej. 

Vystúpenie Ivany Pristašovej bolo uprost
red februára v Redute udalosťou umbre 
One. Svojou mierou k tomu p rispeli aj pozor
ní hráči SF a Ondrej Lenárd. Silným zážitkom 
bola aj Lutoslawského Smútočná hudba. Ne
chápal som však úplne jej dramarurgid.--ú 
nosnosť. Brahmsov koncert by uživil celú pr
vú polovicu bez potreby akéhokol'vek úvod
ného čís la . Vari len čle novia sláčikarskej sek
cie mohli poved01ť, že Lutoslawského skladba 

Ondrej Lenárd viedol orchester v dielach Lutoslawského, Brahmsa a Stravinského. 

udalostí neznehodnotili kladný zážitok z jej 
hry. Chýbala možno kondícia, napriek tomu 
však Ivana Pristašová ovláda svoj nástroj mož
no povedať už do bodky, rozumie si s ním a 
vie svoje schopnosti efektne realizovať - už 
nie len za ste nami triedy, ale aj na koncert
nom pódiu. ] ej prístup k 13rahmsovmu kon
certu bol triezvy, tvorivý a efektívny. Bol to 
výkon, ktorý isto ozdobí 46. koncertnú sezó
nu SF žiarivým šperkom mladosti a cieľave
domosti. 

časť neoficiábza (meditačná) 
Dovoľte mi nadviazať na myšlienku o 

schopnosti hodnotiť vlastné schopnosti a 
možnosti. Tieto dve stránky ľudskej kreativi
ty veľmi často spolu súvisia. Veľmi často, ale 

Snímka I. Grossmann 
l 

ich zohriala a mobilizovala. Menej pohody sá-
lalo z Vtáka Ohniváka. Stravinskij prenasledu
je filharmonikov síce menej ako minulý rok 
Claude Debussy, zato však jeho partitú ry kla
dú na ich ramená a bedrá ťažší náklad. Vták 
Ohnivák zaznel skôr divadelních.'}', siahal viac 
po prvoplánových efektoch. Za nimi ale pa
novala neistota a aproximatívnosť v konaní. 
Z pódia sa ozývali všelijaké zvuky aj pazvuky 
a to aj z pozícií, v ktorých väčšinou panuje 
pohoda a istota. Kde sa stala chyba, to vie naj
lepšie vari pán Lenárd a jeho zvere nci. Ja 
môžem konštatovať len to, že Vták Ohnivák 
mi neučaril ani ma neočaril. Nechal ma napo
spas laxnosti a pocitu prameniacemu zo 
žriedla priemerného zážitku. 

IGORJAVORSKÝ 
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l PRAŽSKÁ KANTÁTA v Bratislave l 
Účinkujúci: Drážďanský komorný z b o r , Sinfon ietta Dresd e n , sólis ti: N. Gibson , 8 . Ra usche nbach, H . H. Boehm, 

A. j aep el, r ecitá t o r i: ) . Vinkláf, J . Vlasák , H . Fre jková, tan ec: F. Ra d e mann, S. P elz, K. Erfurh. O rgan : H . Hie r sch, Dr. 

H. BerHnski, dirigent: H a n s Chris tof Rad e m a nn. 

Jethro je Isté -p rdfvame obdobie prelaodnocova11la nášho doterajileho vlažrtého ZIÚ4}mu o vletllo, čo so ž idov
Moll luúttírou :rúvl:rí. Renesancia tohoto Interesu by sa nemala scvrll11úf na reprl:zu Obchodu na llorze a 
Sddfldlerov %0%1111m. Pravdepodobne j e to realu:úl "a oveta šlrlf IIOJijäturtUny výbuch v európ:rllom ume,.{. 
Polrehje sa vyschý najúca miazga tradlč11ých lluUúrnych ce..tier Burópy a Ammky oplodnil nový mi témami, ll to
rl Zllf'IIČUjú úspech? Iste to Jlle j e le1r p reto, Ide tu o čosi o veta vý%1111mJiejlle. V posttolalltných llr4}1Jiách vstupuje 
llo ruporllula"ej hierarchie umekcllého dla11la s •ovou lntnzltou, :rfce z ú:rtraJtla, ak be% ro%fHJ}wv, m verh"'e
.vj '"""'my fnomht, teraz -,.i be% .,ochralf~tého sfarbeNia". Tradú:le židov:rllej lluUúry ož ivujú v mlestada Ida 
lr'IJIUčllého pôsobeNia :rami prlslumicl tohoto ndroda. Ponovembrová :rltuácúl u Nás tejto alltivlle .itB a tall sme 
IHdlltultl o%1vova11la 11lelen nailch domácich tradícii, ak aj pre•lllartill zaujfriUIVej u"..kcllej tvorby z cudzl11y. 
Pfllll to, MfiiOqme, • k lert o hudbf, ak rovNako o výtvarnom umení, 11141Ntúre. •• Povdovat vletlw, čo sa v tomto 
~fUrt! u Nás odohr6va Iba za módnu vlnu, by bolo povrchné a vari aj cynlcW. Temúpozadle tejto traglciUtj témy j e 
f1HIIIýrfc zú•e. Paradoxy nášho storočia .itvla spomlertllu rovnallo 1111 gerwdtlu židmlsWho rtároda pred polsto
rott., alw 1111 prllllad "živých voje11" týchlo d11L Očltf svedllovla elle .itjú, má". povlrtrto:rf Ich vypočuť. .. 

Ak povieme názvy diel ako sú Oswienezym, alebo Ten, ktorý 
prežil Varšavu, vieme; kam zaradiť v Bratislave premiérovanú 
Pražskú kantátu pôvodom lipského skladatel'a Hermana Berlin
ského (191 0). Nie je LO celkom nové dielo, k jeho vzniku sa viaže 
zaujímavý osud. Z bulletinu som vybrala niekoľko faktov: genéza 
skladby siaha do roku 198'3, kedy na objednávku z Washingtonu 
zača l H. Bcrlinski uvažovať o koncep cii vel'kého vokálno-lnštru
memálneho die la so židovskou tematiko u. Spolu s priatel'om 
Arnoštom Lustigo m (texty, libreto) začal komponovať javiskové 
dielo k otvoreniu výstavy o českej židovske j kultÍire, zachránenej 
a zhromažďovanej v Pražskej synagóge. Výstava mala v decembri 
1983 vo Washingtone veľký úspech; s vel'lrým ohlasom sa stretlo 
aj dielo .Služobník Pražskej synagógy", dramatick;í kantáta, pred· 
chodca skladby uvedenej v Bratislave. 

H. Berllnski, emigr~nt z r. 1933 je občanom USA o d r. 
1941. V súčasnosti má jedn o z n ajvýznamn ejších postave
ní v a mericke j žid ovske j kultúre. Za všetky spome niem 
aspoň titul . Ministe r of Music Em er itus", je oprávnen ý ve· 
novať sa p roble ma tike litu rgii v n ajznámejších amer ic· 
kých chrám och a stUme a j koncertné a prednáškové cesty 
po svete. P ražský r o d ák Arn ošt Lustig ( nar. 1926), jed en z 
autorov básní pou žitých v k a n táte, je našej vere jnosti zn á
my ako úspešn ý n ovinár a spisovateľ. Me n e j sa m ožn o 
vie, že a j o n prešiel p eklom viacerých koncentračných tá· 
borov ... Z československa e migroval r. 1968. Ako u zn áva
ný pro fesor literatúry, k toréh o die la sú prekladané po ce
lom svete, pôsob í teraz n a Unive rzite vo Wash in gtone. 

PREČO ... 

Ku spoluúčasti na vytvorení diela .Služobník Pražskej synagó
gy'· čiže Pražskej kanLáty- povedal Arno t Lustig: "Najprv mi išlo 
o to, aby som vyjadril hlbol·;ý cit lásky a vd'aky k rod nému mestu 
Prahe, azda najromantickejšiemu mestu sveta. Okrem to ho sa 
však pre nás stáva nevyhnutnosťou vytvoriť pamätník tým nespo-

četným Žid om, medzi nimi aj môjmu o tcovi, ktorí sa nemohli 
vrátiť do Prahy. Zavraždení nemôžu za seba hovori ť. Musíme sa 
stať ich hlasom." 

AKO 

Každý, kto očakával · vhl'adom na lite rárny obsah · skladbu pi· 
nú drásajúcej hudby, exaltovaných ko ntrastov a expresívnej lyri· 
ky, mohol byť sklamaný. He rman Berlinski vytvoril ko munikatív
ne dielo, ktorého nezvyčajný úči nok dosiahol po merne stried
mymi prostriedkami. Najhlavnejším rysom kantáty bola celková 
jednoduchosť, prirodzenosť, tonálno-harmonický po riadok, no 
najmä prehľadná forma a spôsob traktovania básnických textov. 
Po užitie vlastných básní, ďalej básní A. Lustiga, P. Celana, K. 
Wollk ehla, Nelly Sachs, a le aj úryvkov z Kabbaly a hebrejského 
Machsora umožnilo autorom vytvoriť účinnú koláž · libre to plné 
smutno-tragickej poézie, poznačenej nezanedbatel'ným prvko m 
osobnej identifikácie. Symbolika b iografickej identity nespo rne 
je v p rípade tejto skladby veľmi zaujímavá a dostatočne silná na 
celko m iný článok ... Okrem iného, aj to to bolo zdrojom silného 
emocionálneho vyznenia kantáty na bratislavske j premiére. 

DIELO 

Celá kantáta pozostávala (odhadujem) z asi 20-22 uzavretých 
hudobných číse l , spievaných, recitovaných, inštrumentálnych či 
tanečných. Postava Irmy Sarah prichádzajúcej z druhého sveta je 
meme ntom. j e vyjadrená hereckou rolou (vynikajÍica j ana 
Frejková, so širokou stupnicou ženských vyjadrovacích prvkov). 
Má svoje vokálne stvárnen ie v sopránovom parte, podob ne ako 
postava Služobníka Pražskej synagógy - Hynck. Stvárnil ho Jan 
Vlasák, vdýcho l postave množstvo odtienkov .človečiny". Posta
vu rozprá-.ača zosobnil vždy presný a sústredený). Vinklái'. On 
začína celé dielo a spolu so zborom ho aj uzatvára. Sólistické spe
vácke výstup y (soprán, alt, barytón) preberali dejovú líniu od 
hercov a spolu so zborovými číslami určovali základnú atmosfé· 

HUDOBNÁ ŽILINA V NOVEMBRI A DECEMBRI 
• Novembrové kortcerty v 
Zillne začali oslamzým pooh
liadnutim sa na dvadsaťroč
IIÚ existenciu ŠKO. Na sláv
nostnom koncerte k tomuto 
jubileu riaditeľ ŠKO, jozef 
Búda o. i. poz namenal, že 
tak ako človek po prekročeni 
dvadsiatky, aj orchester je eš
te veľmi mladý, ale už i tvo
rivý, pevný s jasnou p redsta
vou o svojom poslaní, s jas
nými f onnami svojho llplat
ner~ia, jeho umelecké z renie 
je už poznačené i význam· 
nýml umelecko-interpretač
nými úspechmi. 

Medzi tých, ktorí sa svo

Igor D autorom n o-
vem brovej premiéry. 

Sn ímka D.Jaku bcová 

jim in terpretačným umením vel'kou mierou zaslúžili o umelec
ký punc telesa sú klavirista Ivan Gajan a d irigent Oliver Doh
nányi. Delikátno u bránou k hudobnému zážitku bol Sláv
nostný prológ Eduarda Fischera. Týmto die lom si dramatur
gia priam symbo licky pripomenula tvorivý vklad tohto umelca, 
skladatel'a a bývalého šéfdirigenta o rchestra, ktorý majstrovské 
roky svojho živo ta zasvätil práci v ŠKO. Atmosfé ru koncertu do· 
konale rozohrial Ivan Gajan. Mozartov Kon cert pre klavir a 
orcheste r A dur KV 414, znel v znamen í techn ickej precíznos
ti, strhujúceho muzikantského záp alu a dokonalej súhry. V Sp o 
mienkachJána Cikkera o rchester do konale vystihol architek· 
rúru diela a tlmočil ho zrozumiteľnou artikuláciou. Záver patril 
Telemannovej Komorne j partite. ŠKO v nej potvrdil svoju 
interpretačnú zrelosť, tónovú lahodnosť a e leganciu. Orches
trálna vyladenosť a strhujúci dynamizmus spoločne s dirigent· 
ským majstrovstvom Olivera Dohnán y iho vytvorili efektnú 
umeleckú bodku večera, na ktorý sa tak l' ah ko nezabudne ... 

Na ďalšom novembrovom koncerte zaznela premiéra Con
certina p er tromba principale, d u e o b o i, d u e corni, tim 
pani, piano ed arch i od j a roslava Meiera. Táto trojčasťová 
skladba osloví poslucháča vďaka kompozičnej jednoduchosti a 
prehl'adnosti. Umen ie Kamila Rošku (trúbka) vzbudzuje 
sympatie pre vyváženosť, dynamickosť a muzikalitu . 

Druh á premiéra patrila Igorovi Di bákovi, jeho Concertu 
da cam era pre husle a komorn ý o rch este r o p . 51. O sklad· 
be autor povedal: .,Concerto da camera vz niklo tJ roku 1992. 
Podnetom pre jeho napísanie bola skladatel'ská súťaž Krá
ľovnej Elisabeth v Belgicku . ... Pre môj k oncert som použ il kryp
togram ELISABETH, z ktorého som vytvoril rad tónov, z ktoré
ho vychádza celý tematický materiál. Skladba je koncipovaná 
ako jednočasťová a monotematická. Keďže mi tšlo o technické 
a zvukové využ itie najmä sólistického partu, kontrast som do
sahoval tempovýrni z menami. V orchestri je použ ité netradič
né obsadenie · drevené nástroje sú obsadené dvojmo, z plecho
vých 11ástrojov sú to len dva lesné rohy a trúbka C/. pomerne veľ
ký aparát bicfch nástrojov. Zo sláčikových nástrojov sú v or
chestri zastúpené len violontelá a. kontrabasy. Týmto obsade-

nfm som chcel dosiahnuť to, aby vynikli husle a. aby ich nerušil 
ž iadny podobný témbr ... 

Huslista jindfich Pazd e r a ( spolupracuje už niekol'ko rokov 
s ŠKO), je typ interpreta s veľkými technickými dispozíciami a 
výdatnou zásobo u tvorivej' fantázie. Ako na predchádzajúcich 
koncertoch , ani n a tomto nechýbala skladba W. A. Mozarta (že 
by dramaturgický zámer?). Dirigent koncertu D r . Otakar 
Trhlík je sugestívna dirigentská osobnosť s účelnými gestami a 
tvorivou koncepciou, v rámci ktorej našiel u hráčov o rchestra 
vhodnú interpretačnú p ôdu a tak možno skonštatovať, že vý· 
sledný dojem z koncertu prekročil bežný priemer. 

Treti novembrový koncert možno tiež označiť ako dramatur· 
gicky zaujímavý. Nielen kvôli uvedeniu o boch Ch o p in ových 
klavírnych ko ncertov, ale najmä kvô li samo tným interpretom. 
Klaviristka Denise Be nda a d irigent Christian Ben da, sú
rodenci zo Švajčiarska pochádzajú z muzikantskej rodiny, ktorej 
predkovia ná ležia do slávneho skladateľského rodu Bendovcov, 
známeho v 18. storočí v celej Euró pe. Kombinácia oboch klavír· 
nych ko ncertov F. Cho pina bola vlastne podmienená live na
hrávko u. Mladučká klaviristka si s týmto po riadnym intcrpretač· 
ným sústo m (rspešne poradila, pretože vsadila na typicky žen
ský kultivovaný decentný prejav. Umeleckým rezultátom bolo 
vychutnanie p rirodzenej spevnosti tém a ideálne vystihnutie 
skladatel'ovho romantického vzletu. 

A opäť Mozart · pred o hra k opere Figarova svadba, so vzá
jo mne h ravou ko rešpondenciou medzi ŠKO Žilina a dirige ntom 
Bendom, ktorý mal de tailne pre pracovan(r techniku. I v Dvo
rákovej cyklickej skladbe Česká suita D dur op. 39 mali hu· 
d obníci aj vďaka dirigentovi dosta tok inšpirujllcich momentov 
k entuziastickému výkonu a tvorivému vzájomnému dialógu. 

Atmosféru vianočného koncertu o rchestrálneho cyklu umoc
nilo uvedenje skladieb barokových velikánov. Ako hovoril bul
letin, ich hudba "dotýkajúca sa nebies. najviac rezonuje s via· 
nočnou náladou, povznesenou nad obyčajné !'udské starosti. 
Concerto grosso op. 6 č. 8 Arcangela Corelllho , tak ako i os
tatn é jeho die la sú nasýte né sviežosťou melodickej invencie, 
skvelo u konštrukcio u a charakteristickou vážnosťou hudobnej 
dikcie. Orcheste r už v úvodných taktoch prezentoval svoje deví
zy - tech nickÍ! zručnosť, výrazovú umiernenosť a zmysel pre str· 
hru. 

V podaní Dr. Ferdinanda Klindu zazneli kon cer ty pre o r
gan a orchester B dur o p . 4/2 a g mol op. 4/ 3 G. F. 
Händ ela. Umelec naplnil očakávanie a znovu potvrdil írlru 
svojho umeleckého ambitu. Vyvrcho len ím koncertu bolo Via
nočné o r a tó rium BWV 248 p re sóla, zb o r a o r chester J. S. 
Bacha. Spoluúčinkovali Natalia Melnik · soprán (Ukrajina), 
Magdaléna Kožen á - a lt, Jičí Ceé - tenor (Česká repu b li
ka), Peter Mikuláš • bas a Spevácky zbor Lúčnice ( zbor
majs ter Peter H radU). Dirigent večera Oliver Dohná n yi sa 
u ž nie raz podpísal pod strhujllci výkon a možno skonštatovať, 
že na svoje umelecké konto si môže pripísať ďalší. Všetci zai n
teresovaní umelci prezentovali svoje majstro vstvo na platfor· 
me, ktorá bezpochyby po tešila ucho i dušu každého z nás. 

JANA TARINOVÁ 

s) 
ru kantáty. Inštrumentálne intermezzá nielen spájali hovorené a 
vokálne časti, ale tal i sa plochou, na ktorej dochádzalo k prelína
niu tanečného vyjadrenia nových dejových prvkov. Tri osamelé 
tanečnice v tmavých odevoch krúžili v osudových kruhoch po 
scéne, u naveným, mierne štylizovaným pohybom a gestami zúfal· 
stva vyjadrovali pocity fiktívnych postáv príbehu. Spájala ich čia· 
ra . neživota". 

Úlo ha komorného zboru v kantáte bola tiež nadmieru stried
ma, bez prcexponovaných vokál nych násilností, vypätých polôh 
a drastickej dynamiky. Pravdepodobne to bolo aj výsledkom cliri
gentovho podania a celkovej inte rpretácie a dramaturgickej vý· 
stavby rozsiah lej skladby ( l l. Ch. Radcmann). Miestami autor za
kom po noval zbor ako súčasť inštru memária a bolo to vel'm i dojí· 
ma vé. Významn(r rolu v skladbe malo violončelo , sekcia sláčikov, 
xylofón, niektoré dychy, a zvlášť bicie nástroje ako prostriedok 
niekde stabilizujúci priebeh, inde vnášaj(rci ilustratívne momen
ty a grad áciu. 

jedným z najkrajších čís iel kantáty bola v prvej po lovic i so pra· 
nová ária · strofická pieseň, pripomínaj(rca melodikou, harm6· 
n iou a celkovou náladou smútok niektorých Mahlerových symf o. 
nických piesní. V iných častiach , ktoré vynikali melod ickou nápa
ditosťou som obdivovala jemnú inšpiráciu heb rejskou mclodi· 
kou, letmé pripomenutie jej tanečných rytmov. Striktné dodržia· 
vanie kultivovaného harmonického prostredia na báze tonálnej 
vyrovnanosti, s p rcvažujúcim molovým charakterom, smerovalo 
až po katarzické záverečné durové Amen, symbol zmierenia a 
odovzdanej v!ery. ajdramatickejším bo l stredný llsek kantály, 
ktorý symbolizuje absurditu tzv. apelov. Meno, narodený, povola· 
nic , rasa, náboženstvo ... - táto časť je vygradovaná až do fortissima 
a tu niekde kulminuje zobrazenie mašinérie odl'udšteného kona
nia nadradenej rasy. Dnešný poslucháč, zároveií aj televízny di· 
vá k, odchovaný na drastických reportážach z vojen konca tisícro
čia, možno neprecítil naplno výstrahu · výkričník, zašifrovaný v 
hudbe a v texte básnickej predlohy. j e nebezpečné, keď je človek 
nivelizovaný na číslo ... Znie nemčina , jazyk, v ktorom heslo Arbeit 
macht frei znamená zároveň kolosálny paradox tej doby. Účinok 
tejto časti je rozložený na celý výkonný aparát, sugestívno~ť je 
chytl'avá, divák a poslucháč je vtiahnutý do deja Pražskej kantäty. 

Bratislavská premiéra zaznela v nemecko-českej verzii. Vcl'aka 
pohotovému prekladu do s lovenčiny (uvádzal ho bulletin) sme 
mohli kon fromovať najmä nemecky spievané časti. Bolo dobré, 
že preklad bo l, aj napriek niektorým .chybičkám krásy", lebo 
inak by veľa zo závažného obsahu ostalo v rovine innritívncho 
vnímania. A to - vzhl'adom na prvky biografickej idenrifikácic · by 
bolo istou stratou. 

Bratislavské publikum v Ko ncertnej sieni Slovenského ro7hla
su bolo vel'mi pozorné k rozsiahh.:mu d ielu Hermana 
Dcrlinského. Nie zdvorilo cl1ladné, ale s hlbokým porozumením. 
Sám auto r, hrajúci aj part organu - pritom má 85 rokov! ·vniesol 
na záver koncertu nečakaný rozruch na pód ium. Sedel na boku 
pri organe a na vel'k)r aplauz musel vyjsť klaiíať sa. Azda s tým veľ· 
mi ncrätal, lebo (a ko organ isti možno zvykn (r) mal vyzuté topán
ky a bez rozpakov, len tak na boso predstúpil pred Bratislavčanov 
a klaňal sa. Vyvo lalo to v sále smiech plný porozumeni:r, usmieva
li sa aj (rčinkujúci a tak m ilý pän Herman Berlinsk i zakýval tými 
topánkami smerom do sály. My sme boli radi, že tie topánky, kto· 
ré držal v rukách neboli súčasťou ano nymnej kopy l'udských po
zostalostí, o ktorej Jen pred chvíl'ou dozneli posledné tóny jeho 
skladby. ' 

Organizátori: Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko, 
Ústredný zväz židovských náboženských obcí tJ SR a Slovenský 
t'Ofhlas. MEŠKA PUŠKÁŠOVÁ 

UNITED PHILHARMONie ORCHESTRA 
V BRATISLAVE 

Len skromný letáčik (okrem oficiálnych plagá tov) oznamoval 
dátum a program v poradí už druhého bratislavského koncertu 
nedávno kon~ltuovaného UNITED PHILHARMONJC ORCHF~ 
TRA. Koncert, ktorého spoluusporladatefom bolo Rakúske vefvy. 
slanectvo, odznd 27. januára vo Vefkej koncertnej sieni SR a mal 
charakte r benefičný. Výťažok z neho, ako aj ďalších plánovaných 
bratislavských koncertov je venovaný Národnému onkologické· 
mu ústavu · Nemocnici sv. Alžbety na Heydukovej uJici v 
Bratislave. 
ťo sa vlastne skrýva pod n:izvom United Philharmonie 

Orchestra? Je ao medzinárodný symfonický orchester, jeho čle
novia pochádzajú z viacerých krajin a svetadielov a v hojnom po
čte je v ňom zastúpené l Slovensko (známe tváre zo SF, SOSR a 
koncertných pódii). Orchester vzn ikol r . 1994, garantom vzniku 
tohto projektu sú Karl a Francesca Habsburg·Lolhringoví, jeho 
manažment sídli vo VIedni, kde svoju umdeckú činnosť rozvíja 
vďaka finančnej podpore rakúskej pobočky Citroen u a do konca 
Júna 1995 bude mať oa svojom konte ešte 4 koncerty vo vieden-
skom Konzerthall!le a pred každým týmto koncertom i Jeden be
nefičný koncert v Bratislave. Šéfdirigentom tohto symfonického 
telesa Je RAKÚSKY DIRIGENT RICHARD EDLINGER. 

Na svoj januárový viedenský, a teda l bratislavský koncert (kto
rý môieme považovať za verejnú generálku pred viedenským vy· 
stúpením), p rlpravU orcheste r dramaturgiu zostavenú z kom po· 
zíde súčasného rakúskeho skladateľa Rainera Biscbofa ~túdle v 
pianissime, Brahmsov Dvojkoncert pre husle a violončelo a 
Mahlerovu 4. symfóniu G dur. Po úvodných a nevýrazných. 
Štúdiách v pianissime, ktoré len slabo inšpirovali tak interpretov 
ako aj prítomné publlkum, nasledoval Brahmsov Dvojkoncert s 
rakúskymi sólistami Roswitha Randacber · husle a Rudolf 
Leopold - violončelo. Obaja sólisti, tak huslistka ako aj violonče· 
Jlsta, ako aj orchester pod taktovkou svojho šéfdirigenta, podali 
výkon, ktorému po technickej l výrazovej stránke len ťažko niečo 
vytknúť. Obča.'! snáď wkrípala súhra, ale pri tak náročných sólo
vých partoch, i charaktere skladby, pribUžujúcej sa k typu kon
certantnej symfónie, boli tieto drobné chybičky krásy hodné od· 
pustenla, a tak sme boli svedkami plnohodnotného budobneho 
ztiitku. 

Mahlerovu 4. !l}'mfóniu koncipoval R. Edlinger ako veľkorysý 
symfonický obraz, ktorého prvé tri časti h ýrili bohatým h udob
ným dejom, ráznym tempom a témami i motívmi rozvinutými v 
plnej harmonickej a výrawvej škále v dynamiclty napredujúcom 
hudobnom toku a záverečná 4. časť v duchu sldadateľových in· 
teocii priniesla pokoj, uld'udnenie, akúsi nadpozemskú idylu, 
dramaturgické rozuzlen ie. Sólistkou symfónie ( 4. čast) bola ru· 
muoská sopranistka lldikó Raimondl.Jej hlasové zafarbenie, kul· 
tivovaný a cld ivý prejav, prepracované frázy, spolupráca s dirl· 
gentom l orchestrom, istá Intonácia v mnohom pripomenuli ne
zabudnutefné spevácke umenie L Poppovej. V každom prípade I 
Jej zásluhou, ako aj zásluhou istého a cidivého vedenia R. \ 
Edlingera bol zážitok z tejto Mahlerovej symfó nie príjemným 
preknpením. A čo dodať k orchestru? Hral sústredene a dlscipli· 
novane, znel kompaktne, a práve v týchto atribútoch v mno bom 
prcdčU domáce produkcie ndich reprezentatívnych symfonlc· 
kých tdJc;s. MARTA FOLDESOVA 
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· Premiéra v Státnej opere Banská Bystrica 

Luisa Miller hodná vzkriesenia 
Do mozaiky nápaditej a proporčne vyváženej dramaturgie, prináiajúceJ banskobystrickej ~tátnej 

opere nadlokálne uznanie, obdivuhodne zapadla marc::ová premiéra Verdiho Luisy Mlller.Je to prá· 
ve tento súbor, ktorý · pokJaľ ide o Verdiho· po prvýkrát na Sloveasku uviedol Nabua:a v p6voclnej 
•Ricordiho verzii, nebál sa inscenovať neprávom obc:Júdzaného Falstaffa (v SND oapot11ec1y uveclené
ho roku 1932!), ani vduiesiť nepoznaného Arolda. Naitudovanie Luisy MiUer · po tridsJadch rokoch 
od košickej slovenskej premiéry· je rozhodným krokom v ústrety dosial ftbavej rehabWtác:U javfs. 
kového odkazu Giuseppe Verdiho spred Rigoletta. Práve táto opera stoji na rozhraai skorej a stred
nej periódy v skladatefovom vývoji. Tvorca už opúšťa patriotické námety a s plnou vervou, maj
strovstvom charaktero.kresby 1 citovou otvorenosťo'1 preplsuje SchJllerov námet do vzrujuj1Jcej 
opernej podoby. 

Láska - úklady - jed (tak znejú názvy dejstiev) sú piliérmi 
dejovej osnovy, to sú motívy, z ktorých sklada tel' vychádzal i 
v hudobnom stvárnení predlohy. Rozhodujúcu vypoveda
ciu hodnotu však u Verdiho má melodika a výrazová sila spe
váckych partov. Bez ich naplnenia je každá, i sebazaujíma-

Mária Tomanová v hlavnej úlohe Verdiho opery Luisa 
Miller . 

vcjšia divadelná prezentácia, bezpredme tná. Z týchto pre
mís- zdá sa - vychádzala aj banskobystrická inscenácia. Hoci 
sa réžia a scé nografia nevzdáva ambícií aktívne naplniť dra
matické di;~nie v priestore, nestavia sa násilne nad hudbu. 

To je na nej sympatické, to tiež relativizuje niektoré polemic
ké inscenačné postupy. 

Martin Bendik má už niekol'ko verdioviek za sebou, je 
to umelec, ktorý k veľkým hudobným géniom pristupuje s 
piétou, no zároveň rád dopovie, čo má na srdci. Práve v 
tomto .dovetku" sa -podľa môjho názoru- snaží určité javy 
a situác ie príliš konkretizovať. Ak na jednej strane je . nad" 
vecou, ak sa vzdáva žánrových obrázkov a chápe predlohu 
nadčasovo, na druhej strane sa zbytočne.chytá detailu a ro
bí z neho ilustratívny prvok. Drámu postáv a vzťahov vyjad
r il účinne a presvedčivo. S pomerne zaujímavým náp adom 
prišiel výtvarník Aleš Votava, ktorý motív nerovnej lásky 
premietol do šikmé ho javiskového pôdorysu. Aby zvládol 
meniace sa miesta príbehu, vzal si na pomoc ľahkú, prie
hl'adnú oponu - revuálku, deliacu scénu na dva priestory. 
Väčšinou získal čas na zmenu horizontu, nie v každej sintá
cii bol však tento predel zrozumiteľný a zmysluplný. 
Nepochopil som napríklad, prečo počas veľkého dvojspevu 
Luisy a Millt;ra v 3. dejstve, stála medzi nimi bariéra. 
Jednoznačne však vítam svetelnú réžiu, vkusné farebné rie
šenie scé ny a kostýmov. 

Vel'akrät a z rôznych uhlov pohľadu sa v ostatnom čase 
otvára na Slovensku dirigentská otázka. Vedenie Štátnej ope
ry v Banskej Bystrici v Luise MiiJer išlo takpovediac príkla
dom: ponúklo vel' ký a náročný titul dirigentovi-debutantovi 
a spochybnilo tým názor, že mladá generácia je bez príleži
tostí. Igor Bulla, nedávny absolvent VŠMU, po prvýkrát na
študoval na profesionálnej scéne operu samostatne a výsle
dok príjemne prekvapil. Predovšetkým, z jeho koncepcie vy
žarovalo verdiovské fluidum, čo je hlavným predpokladom, 
aby produkcia .chytila" diváka. Bulla preukázal zmysel pre 
dramatickú pulzáciu, orchester často púšťal do sýtych a šťav
natých farieb, prisúdil mu viac než sprievodnú úlohu. Cítil 
však i vokálne, sólistom nechal priestor na vyklenutie fráz, 
držanie výšok, pointoval s nimi dramatické akcenty a gradač
né plochy. Bullovo ďalšie smerovanie si predstavujem v de
tailnejšom vypracovaní lyrickejších rovín a hľadaní pestrej
ších dynamických odtieňov. Pochvalu si zaslúži orchester i 
zbor (zbormajster Ivan Mráz) , telesá, ktorých výkon stúpa 
od premiéry k p re miére. 

Po speváckej stránke bola bystrická Luisa Miller opäť in
scenáciou, meratel'nou univenálnymi kritériami, platnými 
pre veľké divadlá. Predovšetkým trojica protagonistov zod
povedala svojím úlohám technicky, štýlovo i charakterovo. 
Part Luisy má širokú výrazovú dimenziu, stre távajú sa v ňom 
polohy koloratúrne, mladodramatické i vyžadujúce mezza 
voce. Soprán Márie Tomanovej sa po ostrejšom začiatku 
postupne zaobloval, napfňal farbou a obsal1om, Sólistke, 
vďaka dobrej technike, nerobí problémy ozdobný spev, ani 

Sergej Tolstov (Miller) - nový objav na scéne bansko
bystrickej opery. Snímky: P. Tkáčik 

pevné, dramatické tóny, nesúce sa nad plným plénom. j e ty
pom .dravej" speváčky, obl'ubujúcej vyššiu dynamickú hla
dinu (vítaným obohatením by bolo viac odtieňov lyriky), i 
vyššie tóny, k čomu sa vďaka rezonancii hlasu dost;íva bez 
námahy a forsírovania. 

Gurgen Ovsepian našiel v tenorovej postave Rodolfa 
priam ideálnu parketu pre uplatnenie svojho spinto te noru 
vrúcnej . talianskej" farby, so schopnosťou príkladného mo
delovania fráz. jeho južanská, verdiovská estetika dodáva 
partu punc autentickosti timbrovej i výrazovej. Ak by sa mu 
podarilo technicky doriešiť výšky (zjavné problémy mal naj
mä vo finále l. dejstva),'bol by jeho Rodolfo vskutku na ex
port. Objavom premiéry bol mladý ruský barytonista Sergej 
Tolstov, člen Státnej opery, ako Miller. Odhliadnuc od iba 
približného herectva (na charakterový znak krívania, mimo
chodom úplne zbytočný, rýchlo Zí'budol), sa plne presadil 
kovovým leskom materiálu, vyrovnanosťou polôh, legato
vou kultúrou i dramatickou naliehavosťou. je to vel'ký ta
lent, posilou by bol nielen pre tento súbor. 

K tak silnej trojici hlavných postáv nebolo ľahké nájsť rov
nocenných partnerov. Najbližšie sa k nim dostal Igor Lacko 
(Wurm), kresliaci svoju negatívnu postavtt riie iba fyzickým 
typom, ale i výrazovým obohate ním zdravého, zvučného ba
su. V tieni spomenutých sólistov ostala Eva Lucká (Fre
derica), svojím málo farebným a citovo odosobneným mez
zosopránom. Sklamal tiež hosťujúci Fralltišek Ďuriač, ktoré
ho gróf Walter ostal rozmerom partu dlžný kvalitou hlasu i 
charakterotvorbou. 

Naštudovaním Luisy Miller sa dostáva na banskobystrickú 
opernú scénu už jedenásty verdiovský titul. Je to presne toľ
ko diel, ako v rovnakom časovom úseku ( 1959-95) uviedla 
opera SND, navyše, po dramaturgickej stránke si malé stre
doslovenské divadlo počína odvážnejšie. Ostatná premiéra 
dokazuje, že odvážnemu šťastie praje ... 

PAVEL UNGER 

Ruský baletný večer 
polovica, patrilo mimoruskej baletnej tvor
be (Balanchine, Bournoville, Petit, Schil
ling), takže divák vlastne videl večer sveto
vého baletu v podaní ruských tanečných 
hviezd. 

Všetci tanečníci podl'a očakávania dis
ponovali vysokou klasickou tanečnou tech
nikou, no najväčšími hviezdami večera boli 
Tatiana Černobrovkinová a Genadij Janin, 
obaja z Moskovského hudobného divadla 
Stanislavského a Nemiroviča Dančenka, kto
ré malo medzi vystupujúcimi sólistami naj
početnejšie zastúpenie. 

prvom predvede ní v Paríži ( l 911) v podaní 
slávneho ižinského. 

Posledným duetom prvej časti bolo pas 
de deux Diana a Akteon z baletu Esmeralda 
v podaní Natálie Ledovskej a Vladimíra Ki
rillova. Dominovali v ňom Kirillovove hy
perbolické ukážky mužskej sily a výrazu (vý
stižnejšie by bolo nazvať toto pas de deux 
Diana a Herkules). Začiatkom februára mali Bratislav

čania možnosť vidieť veľkolepo propa
govaný Ruský bale tný večer. Nie však 
tí, ktorí sa p okúšali zohnať si lístky v di
vadelnej pokladni. Nič proti výnimoč

ným predstaveniam, ktoré majú slúžiť 

p redovšetkým politickým či ekono
mickým účelom, ale je dosť neserió zne 
(a zbytočné) polepiť celú Bratislavu 
reklamnými plagátmi, keď všetky líst
ky sú vopred ·zadané! 

Ale povedzme, že ste ropný magnát, po
slanec, alebo ste si líst(...-y zohnali iným 
spôsobom. Prvý pohl'ad, ktorý sa ponúkal 
pri vstupe do hl'adiska bolo logo hlavného 
sponzora večera - Slovnaftu. Výrazne osvet
lený žltý erb s dvoma impozantnými čierny
mi komínmi bol . nenápadne" umiestnený 
na ľavej strane javiska. Žiaľ, toto mierne po
rušovalo vizuálnu rovnováhu, ktorá je nevy
hnutnou podstatou klasického tanca. 

PredstaveRie tvorili dve časti. V každej bo
lo uvedených šesť sólových alebo dueto
vých variácií z repertoáru najvýznamnejších 
baletov devätnásteho a dvadsiateho storo
čia. Pozoruhodné, že z toho päť, teda skoro 

Skúška na večerné predstavenie: Tatiana 
Čcrnobrovkina a Vladimír K.irillov. 

Snímka K. Marenčinová 

V prvej polovici sa mi niekoľkokrát doslo
va zatajil dych, keď černobrovkinová so 
svojím partnerom Dmitrijom Zababurinom 
tancovali Večerné mnce F. Schuberta v cho
reografii nemeckého choreografa T. Schil
linga. Pôvabný pár v zelených kostýmoch, 
zachytený v jedinom bodovom svetle, skom
binoval čistú klasickú techniku s prekvapu
júcimi dvíhanými pózami a lyrickými pasá
žami vo vzájomnom prelínaní, zatiaľ čo 
Schubertova dojímavo smutná hudba jemne 
rezonovala z ich oddaných tiel. Večerné tan
ce posledného večera milencov ... 

Zial' z končiacej lásky sa rýchlo zmenil na 
nadšenie prvej lásky v choreografii Duch ru
že- svetoznámeho diela M. Fo kina na hudbu 
C. M. Webera. Brilantný Gennadij Lanin v 
tmavoru:Wvom kostýme .preskočil" prah 
vedomia svojej .spiacej" partnerky Zinaidy 
Vollnovej a očaril ju výbušnými skokmi, 
mačacími dopadmi a ostrými arabeskami 
cez celý priestor javiska. Jeho sebavedomé 
ovládanie tejto choreografie naznačilo, aký 
dojem muselo vyvolať toto dielo pri svojom 

Druhú sériu šiestich tancov otvorila Ilze 
Liepova v choreografti R. Petipa Smrť ruže 
na hudbu G. Mahlera. V duete s Piatrasom 
Skirmantasom sa predstavila ako zrelá só
listka moskovského Veľkého divadla. Menej 
presvedčivý bol jej výkon v nasledujúcej in
terpretácii Umie rajúcej labute (napriek laví
ne . bravó" už pri prvom tre potaní rúk), či v 
jej nie celkom inšpirujúcej verzii flalan
chinovej Sylvie v prvej časti večera. Druhá 
polovica opäť potvrdila, že hviezdami veče

ra sú Černobrovkinová a Janin. S partne r
kou Z. V olinovou Janin prezentoval, že sací
ti rovnako doma v rýchlych drobných sko
koch i nožnicových entrechat bournovill
skej školy (pas de deux - Slávnosť kvetín v 
Genzane). 

Na záver sa predstavila osl ňujúca černo
brovkinová s partnerom Zababuril)om v Pas 
de deux z Minkusovho baletu Don Quijote. 
Divákov potešili i tým, že si nevybrali známu 
pe tipovskú verziu, ale choreografiu Alexan
dra Gorského z r. 1900. Zababurinov Basilio 
bol na môj vkus trošku .nonšalantný", ale 
Černobrovkinovej technika a jej ohnivá 
osobnosť svietila na scéne ako červené rubí
ny na jej peleríne. Bola skutočne p ravým 
šperkom korunujúcim večer najväčších ba
letných pokladov. ROBERT MEŠKO 
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l SVIATOSLAV RICHTER 80-)JOČNÝ l 

Majster klavíra 
.Richtel~ to j e zjav virtuóza - klaviristu s t'efkoleposfou Rachmaninova a 

Horowttza, so sebe vlastným rytmom, s hlbkou prenlkajúcou do samej podstaty htld
by ... ~július Katchen Records and Recordlngs 1958 

Málokedy nájdeme také slová obdivu 
umelca k umelcovi, ako v prfpade j ú liusa 
Katchena, ktorému sme kedysi často tlies
kali aj v Bratislave (Ach, kdeže tie časy sú!), 
ktoré vyslovil ešte na začiatku Richterovej 
vel'kolepej kariéty . Presne osem rokov 
predtým v ·r. 1950 Richter po prvýkt·át vy
cestoval za hranice jeho vtedajšej veľkej 
vlasti a ntekol'kokrát vystúpil na Pražskej 
jari. Bola to senzácia, na ktorú Praha sku
točne nikdy nezabuäla. •A preto sa sem aj 
často vracal. · 

Richter bol aj častým hosťom Slovenska. 
Rád vy hl'ac/ával menšie mestá, idylické zá
kulla kúpel'ných miest; kde rozdával svoje 
umenie najširšfm poslucháčskym vrstllám. 
Tak j edného októbrového dňa 19 71 sa 
ozval telefón, Sviatos/av Richter cestou na 
turné do Poľska a Talianska prejavil záu
jem ht·ať niekde 11a Slovensku. Tak sa z ná
hodného stretnutia stali stretnulla takmer 
pravidelné, ktoré vytístlli do malej mono
grafie. Richter a Slovensko sú krásne zážit
ky. Pre OPUS realizoval aj nahrávku, ktm·ú 
však vtedy všemocná A1ežkniga nedovolila 
vydať. Často si pospominal na koncerty v 
Tatranskej Lomnici, Nitre, Lučenci, Spišskej 
Nooej Vsi, i iline. Od nculšených i ilinčanov 
má azda doterctz na stene svojho moskov
ského bytu krásny dar, nádherný koberec. 
Áno, Richter je vášnivým ctitel'om a zbera-

tel'om umenia, majstrovského i l'udového. 
S j eho zberatel'skou vášňou bola spätá mys
/fm aj j eho posledná cesta na Slovensko. 
Vtedy Rid1ter zažil nept·ekonateľn.é byro
kratické komplikácie na našich "ostro" 
strážených hmnfciach a autor t)íchto t·iad
kov mal čo robiť, aby vybavil na našich by
rokratických úmdoch twvrátenie jeho 
vlastnicllla. Vtedy sa Richter zariekol, že 
sem už neprfde ... Škoda. Zostávajú už len 
spomienky. .. 

Richter i napriek vysokému veku j e stále 
aktívne činný. Posledné roky ho často v ida-
It vo Viedni a na nemeckých koncertných 
pódiách, v západnej Európe vychádzajú je-
ho obnovovené nahrávky na CD nosičoch. 

Richter nezíšiel z vedomia kultúrneho sve-
ta. Bol azda posledný z mdu f enomenál
nych klaviristov sveta, obdarenJí vel'kou 
dávkou obrovského fyzického fond~ a du
ševného tvorivého potenciálu. Hral nielen 
vrcholky svetovej pianistickej lfleratúty 
Bacha, Beethovena, Chopina, Schuberta, 
Schumanna, Bralunsa, Liszta, Debussyho, 
Sk1jabina, Prokofieva a množstllo inJích, 
ale aj diela autorov menej známych. 
Považovali ho za " vležmvca ·~ Richter to 
ani nikdy nepopieral, pretože uňho domi
novala vždy túžba po poznan{ nových hu
dobných horizontov, miloval vel'ké plátna 
sonát, ale aj drobné rniniatúty. Bol tf4clmic
kým búrlivákom, ale aj básnikom, filozo
fom lntfmnych stránok Beethovena, 
Sclmrncmn(l, Chopina a .í. j eho 'hra mqlaJ 
vz dy ·,; sebe odraz fflYit ltbstl,' ~fté'rgie, 'á1e .J.a] · ' '' 
lyriky, no najmä intelektuálnij koncepč
nosti a podmaňujúcej výrazovej sily. Celý 
ž ivot zasvätil klavfru. Nevyučova~ 1iebol 
štátny m zamestnancom, nen(ividel funk
cionárčenie. Po celý ž ivot zostal slobodný m 
človekom a slobodnJím umelcom. To mu 
umožnilo zostať umelecky ·nezávislý m, 
l'udským, človečensky presvedčivým a 
úprimný m. Bol takým, ako ho v idel jeho sú
časrtfkjakov Zak keď povedal: ,Jestvuje na 
svete hudba čistá, p rostá a jasná ako prEro-
d a; prišli však l'udia a začali si ju. prikrášl'o-
vať tým, že na ňu naťahovalt t·ôzne obleky 
a plášte ... Ale prišiel Svjatoslav Richter a je
diný r,; pohy bom ruky j~j sňal všetko ... vý
rastky i pokrývky času a hudba sa opäť sta-
la jasnou, pros tou a . čistou ·~ Sviatoslav 
Richter nie je legenda, je skutočnosť, j e to j e-
den z pilierov umenia 20. storočia. 

MARIÁN j URi K 

SÚŤÁŽE 
• 47. medzinárodná klavírna súťa"ž F. 

Bussoniho sa uskutoční od 7. augusta do 
7. septembra v Dozen. Hlavná cena je do
tovaná sumou 15 000 mariek. Uzávierka 
prihlášok je 31. mája t. r. Bližšie informá· 
cie: Sekretariat des Busoni-Weubewerbs, 
Domlnikanerplatz 19, 1-39100 Dozen. 
Tel./ Fax: 0039//471/ 97 35 79. 

• v dňoch 4.-11. septembra t.r. usku
toční sa v talianskom meste Seregno 19. 
medzinárodná klavírna súťaž Euore 
Pozzoli. Na súťaži sa môžu zúčastniť kla
viristi všetkých národností, ktorí sa na
rodili po 1. l. 1963. Prvá cena je dotovaná 
sumou 15 000 mariek. Uzávierka súťaže 
je 30. júna t. r. Bližšie Informácie na adre
se: Segretarla del Concorso Pianistico 
Internazionale Ettore Pozzoli, Cittlt dl 
Seregno, Piazza Risorgimento 34, 1-20038 
Seregno. Tel. 0039/ 362/ 22 2914. 

• 44. medzinárodná hudobná súťaž ne
meckého rozhlasu ARO sa uskutoční S.-
22. septembra 1995 v Mníchove. Súťaž je 
vypísaná pre tieto nástrojové odbory: 
klavír, husle, flauta, pozauna a klavírne 

· trlo. Na súťaži sa môžu zúčastniť hudob
níci v§etkých národností, ktorí sa narodi
ll v rokoch 1963-1978, v odbore klavírne-

ho tria, ktorí sa narodili v rokoch 1963-
1978. Sólové odbory sú dotované sumou 
44 000 mariek, klavírne trio 63 000 DM. 
Uzávierka prihl&k je l. júla t.r. Bližšie 
informácie: Musikwettbewerb, Bayeris
cher Rundfunk, 80300 Miinchen. Tel.: 
089/ 59 OO 24, Fax: 59 OO 35 73. · 

• V dňoch 30. septembra - 8. októbra 
1995 sa uskutoční 42. medzinárodná hu
sfová súťaž Premio Paganini v Janove. Na 
súťaži sa môžu zúčastniť huslisti ~~
kých národností, ktorí sa narodUi po 30. 
júni 1962. Uzávierka prl.hWok je 20. júna 
t. r. l. cena je dotovaná sumou IS 000 ma
riek. Prihlá§ky a informácie: Segreteria 
del Concorso Premio Nicolo Paganini. 
Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9-plano ter
ra. 1-16124 Genova. Tel.: 0039/ 10/ 20 09 81, 
Fax: 20 62 35. ~ 

• 16. jún 1995 je posledný termín na 
zaslanie skladieb do autorskej súťaže 
Fanny Mendelssohn v Unne. Na súťaži sa 
môžu zúčastniť skladateľky vietkých ná
rodností. Informácie: Fanny Mendels
sohn Wettbewerb fiir Komposition 1995. 
Kulturamt der Stadt Unna, Burgstrasse 
22, 59423 unna. Tel. o2a 03/ IO 34 66 alebo 
23111. 

Fenomenálna mezzosopránová koloratúra 
16. marca prijímala španielska mezzosop

ranistka Teresa Berganza (vl. menom Teresa 
Vargas) gratulácie od kolegov a kolcgýi\ z ce
lého sveta k svojmu v)rznamnému životnému 
jubileu. Od 16. marca roku 1934, kedy sa na
rodila v Madride, kde študovala, ale aj vyhrala 
svoju prvú súťaž ( 1954), vyvíjala sa je j ume
lecká karié ra tak p riamo a priaznivo, ako má
lokomu. V roku 1955 absolvovala skvelé reci
tálové turné po panielsku, Portugalsku, 
Francúzsku, Taliansku, Rakúsku a Nemecku. 
V roku 1957 triumfovala po prvý raz v opere 
na festivale v Aix-e11-Provence ako Dorabella 
(dovtedy to bola jedna z jej profilujúc ich 
úloh), čo je j vzápätí v nasledujúcom roku 
otvorilo cestu do La Scaly. A potom to išlo 
takme r ako v rozprávke: na ope rnom festiva
le v Glyndebo urne sa zaskve la ako Cheru bín 
vo Figarovej svadbe a Popoluška v rovno
mennej Rossiniho opere (bola to renesanc ia 
mezzosopránovej koloratúry), v Covent 
Garden sa predstavila ako skvelá Rosina v 
Barbierovi zo Sevi lly. Intendanti, dirigenti a 
kritici boli nadšení jej dokonalým techn ic
J,:ý m zvládnutím koloratúr, ale aj mäkkým 

e12. marca t. r. uviedU v Hamburp sve
tovú premiéru skladby Alfreda Schnittkeho 
ldée fixe pre orchester. Dielo predviedol 
Hamburský filharmonický orchester pod 
taktovkou Gerda Albrechta. 

• 11. marca t. r. uviedli v Paríži po prvý 
raz rozsiahlu vokálno-orchestrálnu kom
pozíciu Vlnko Globokara L'armoola Dram
matica. Okrem sólistického vokálneho sex
té1a, saxofónového sóla sa na premiéro
vpm uvedení 'skladby podiel' ali Zbor a ru
harmonický orchester Radio France· pod 
taktovkou autora. 

e Pri príležitosti 65. narodenín Dietera 
Schnebela uvedli premiérovo v marci dve je· 
ho závažné diela. V Ludwigshafene mala 6. 
marca svetovú premiéru Jeho skladba Ca
nones pre orchester. Uviedla ju Rýosko-pfal. 
cká filharmónia, ktorú dirigoval Bernard 
KJee. V Berline 10. marca premiérovali jeh~ 
rouiahle dielo Totentanz pre dvoch recitáto
rov, soprán, bas, zbor, orchester a live-elek
troniku. Popri sólistoch a recitátoroch účin
kQvai.Berlinsky symfonický orchester, RIAS
komorný zbor, dalej spoluúčlnkovalo Expe
rimentálne §túdio Helnrlcb-Strobei-Stlftung 
SWF. Dirigoval Zoltán P~kó. Dieter Schnebel 
pôvodne študoval teológiu a hudobnú vedu 
vo Preiburgu a Tiibingene. Ako farár pôsobU 
na roznycb miestach Nemecka. Od roku 1977 
je profesorom Vysokej hudobneJ ~koly v Ber· 
line. Vo !>'VOjejtvorbe individuálnym spôso
bom pretavU prvky druhej viedenskej ikoly, 
preiiel vplyvom seriálnej hudby, nalmä 
Stockhausenovým, neskôr sa venoval v ast
nej koncepcii kolektívneho komponovania. 
V súčasnosti patrí Scbnebel k najhranejším 
nemeckým autorom doma l v zahraničí. 

• Kuratórium mesta Salzburg predfžUo 
šéfovi Salzburských letných hier Gerardovl 
Mortlerovi zmluvu o dal§ie štyri roky t. j. 
do roku 2001. 

e Rumunská skladateľka Doina Rotaru 
získala v Ludwigshafene l. cenu (10 000 
mariek) v medzinárodnej skladatel'skej sú
ťaži žien. Druhú cenu (7 000 mariek) získa
la sldadatefka slovenského P,?vodu Viera 
Janárčeková. Na súťaži sa zučastnUo vyk 
dvesto skladateliek z celého sveta, 

eVo veku 78 rokov zomrel5.januára t. r. 
v. Pariži popredný francúzsky operetný 
sldadatel' Francis Lopez. Napísal okolo 40 
operiet a vyje 1000 §ansónov. 

e Slávny jazzový klavlrlsta}ess Stacy zom
rel l . januára L r. v Los Angeles vo veku 90 
rokov. Stacy bol v rokoch 193H9jedným z 
pilierov orchestra Benny Goodmana. 

e Sldadatef Nikolaj Badinský založil v 
Sofii Foundation Open Society. Cid om teJ
to nad4cie je poskytovanie itipendli študuj
úcim na Hudobnej akadémii v SoflJ. 

eVo veku 85 rokov zomrel v americkom 
Bloomingtone významný huslista a husr ový 
pedagóg Josef Gingold. Po štúdiách u 
Eugéne Ysaya sa usadU v USA. Dlhé roky bol 
koncertným majstrom Toscaniniho NBC or
chestra v New Yorku, neskôr Oeveland-

nádherným hlasom a jej koloratú rny mezzo
soprán označili za vokálny fenomén. A opäť 
nasledovali ďalšie úspechy: Rossiniho Ta
lianka v Alžíri, Händlova Alcina, Mozartov 
Titus. K jedinečným historic!'Ým dokumen
to m dnes už patrí jej nahrávka Pergolessiho 
Stabat Mate r. A napokon v roku 1967 prišla 
na rad Metropolitná opera v New Yorku, kde 
nadlho zaujala jedno z čelných miest. 

Teresa Berganza so svojím manželom Fe
lixom Lavilloo1 za klavírom vytvorili aj jedi
nečné duo. Spolu uskutočnili množstvo pies
iíových koncertov. Doménou Teresy Ber
ganzovej je však interpretácia zar.we lových 
piesní, ktoré spieva s neobyčajne kultivova
ným zmyslom pre štýlov}' detail. Taktiež je je
dinečnou interpretkou piesní de Fallu a 
Granadosa. V nich je sama sebo u, umelky
ňou, ktorá so vzácnym tvorivým zanietením 
pre tvára zdanlivo prosté piesne do umelec
kých skvostov. Teresa Be rganza nikdy nelá
mala rekordy v počte odspievaJJých predsta
vení či koncertov. Spievala iba vtedy, keď 
mohla poslucháča osloviť svojím jedinečným 
umením. M.J. 

3.-8. aprila t. r. Ich témou Je "Hudba a techni
ka•. 

e Renata Scouo bude 14. a 16. apríla L r. vo 
Schwerine po prvý raz vo svojej speváckej ka
riére spievať úlohu Kundry vo Wagnerovom 
Parslfalovl. Dirigovať bude Ivan Tón.s. 

e José Carreras malt4. tu.aJ"Ca t. r. v Bre
genzl piesňový recitál, ktorý bol sútasťou 
tamoj§ej hudobnej jari. s. aprOa Carreras 
hosťuje v Birminghame, kde bude účinko
vať s tamoJším Symfonickým orchestrom 
pod taktovkou Simona Ratda. 

• Placido Domingo sa po jednorotnej pre
stávke vracia na ,.zelený vŕšok~ do Bayreut
hu, kde bude t. r. účinkovať v Parslfalovl. 

_.Ako sme už písali minulý rok, Domingo 
účinkovanie v Bayreuthe odriekol, oakofko 
skúšky kolidovali s jeho vystúpením na fut· 
halových majstrovstvách sveta v USA. 

e V Hamburgu ui, zdá sa, vyridUI otázku 
vedenia tamojšej Štátnej opery, ktorá na
stala po nezhode medzi Petrom Ruzickom 
a Gerdom Albrechtom. Budúcim intendan
tom bude Albin Hänseroth. Pôvodne bol 
angažovaný do funkcie obchodného rladi
tef a a teraz preberá funkciu Intendanta od 
Johannesa Schaafa, ktorý ako dezignovaný 
umelecký šéf od tejto funkcie prekvapujú
co odskočil. Hänseroth má do novej funk
cie nastúpiť v sezóne 1997/ 98. 

e Hamburský generálny hudobný riadi· 
tef Gerd Albrecht bol za svoje úsUle pri 
uvád7.aní zabudnutých skladatel'ova najmA 
za uvádzanie skladieb Othmara Schoecka 
menovaný za čestného člena Spoločnosti 
Othmara Schoecka. 

e . Frankfurtská opera nesmie zmtknufl" 
- taký je slogan kampane, ktorou pracovní
cl a fanúšikovia frankfurtskej opery prosia 
o podporu a tlnančné dary, aby sa udržala 
prevádzka divadla, ktoré je v ťažkej ekono
mickej situácii. 

eVo veku 81 rokov zomrel Jeden zo štýlo
vo najvyhranenejšich talianskych tenorlstov 
povojnového obdobia Ferrucio TagUavlnl. 
Svoju kariéru začal v Resgfo Emilia, v roku 
1938 debutoval vo Florencii ako Rudolf v 
Bohéme. V Scale sa po prvý raz predstavil ro
ku 1942 ako Gróf Almavlva v Barbierovi zo 
Sevilly. V roku 1946 nasledovalo Chicago, 
1947 Metropolitná opera v New Yorku. T.ag
Uavinl bol partnerom Marie Calias, Renaty 
Tebaldlovej a Zinky MUanov. V roku 1965 sa 
rozlúčU s javiskom ako Werther v ~ 
nátkach. 

e Koncom januára na následky rakovi
novej choroby zomrel v Sydney jeden z po
sledných svetoznámych klavírnych spre
vádzačov Geoffrey Parsons. Na klavíri 
sprevádzal také osobnosti ako boli Victoria 
de Los Angeles, Hans Hotter, Elisbath 
Schwarzkopf, Anne Sofle von Otter a Olaf 
Bir. Royal PhUharmonJc Society bo v roku 
1992 vyhiásUa za .,lnkrumentallstu roka•. 
Bol členom Royal Academy a Royal College 
of Musk v Londýne. 
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24. 4. pondelok 19.30 

25. 4. utorok 17.00 

25. 4. utorok 19.30 

26. 4. streda 17.00 

26. 4. streda 19.30 

27. 4. štvrtok 17.00 

27. 4. štvrtok 19.30 

FESTIVAL ~~'95) 

99S/ ~ l 

Štátny komorný orchester Žilina (SR) 
Leoš Svárovský (ČR) dirigent 
Ole Akahoshi (Nemecko) violončelo 
Pietro de Maria (Taliansko) klavír 
]. Haydn, F. Mendelssohn-Barcholdy, 
L. v. Beethoven 

Neues Leipziger Sreichqualett (Nemecko) 
W. A. Mozart,]. P. Nagel, L. v. Beethoven 

štefan Ternóczky (SR) organ 
Bratislavské trombórtové kvarteto (SR) 
]. S. Bach, W. A. Mozart, I. Zeljenka, F. Liszt 
]. G. Ch. Stôrl, G. Gabrielli, S. Konagaya, 
]. Koetsier, G. Gcrshwin, G. Agrell 

Klaudia Dernerová (SR) soprán 
Silvia Sklovská (SR) mezzosoprán 
Martin Malachovský (SR) bas 
Marcel štefko (SR) klavír 
C. Debussy, M. Ravel, M. de Falla, 
P. I. Čajkovskij , M. P. Musorgskij,J. Ibcrt 

Jozef Lupták (SR) violončelo 
Radek Baborák (ČR) lesný roh 
Dénes Várjon (Maďarsko) klavír 
Slovenský komorný orchester vedie 
Bohdan Warchal (SR) 
L. Boccherini,J. Haydn, W. A. Mozart 

Vasil Slipak (Ukrajina) kontratenor 
Judith Izsáková (SR) čembalo 

G. Caccini, A. Falconieri, A. Scarlatti, 
A. Steffani, A. Vivaldi, G. Frescobaldi, 
A. F. Tenaglia, L. Vinci, A. Stradella, 
A. Lotti, D. Dortnianskij, M. S. Bcresovskij 
ISON ensemble (Rakúsko) 
]. Brahms 

Mladí bratislavskí sólisti (SR) 
Pavol Tužinský (SR) dirigent 
Boris Kucharsky (Nemecko) husle 
Tomáš Jánošík (SR) flauta 
Lully Sakaguct,i (Francúzsko) klavír 
]. S. Bach, W. A. Mozart, A. Schnittke, 
B. Britten 
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28. 4. piatok 17.00 Jana Boušková (ČR) harfa 
Jitka čechová (ČR) klavír 
] . L. Dusík,]. F. Fischer, F. Godefroid, 
F. Chopin, F. Liszt, B. Smetana 

28. 4. piatok 19.30 Martin Babjak (SR) barytón 
Daniel Bqranovský (SR) klavír 
Ch. W. GI uck, A. Stradella, R. Sch u mann, 
E. H. Grieg, P. l. Čajkovskij, G. Verdi, 
F. Kafenda 
Animae Trio (Švajčiarsko) 
S. Rachmaninov, L. v. Beethoven 

29. 4. sobota 17.00 Alexej Rosík (SR) - husle 
Dalibor Karvay (SR}- husle 
Jevgenij Morozov (Ukrajina) - klavír 
F. Mendelssohn-Bartholdy, F. Schubert, 
S. Prokofiev, F. Liszt, I. Stravinskij 

. 
29. 4. sobota 19.30 Štátny komorný orchester Žilina (SR) 

Spevácky zbor mesta Bratislava (SR) 
Ladislav Holásek zbormajster 
Petr Altrichter (ČR) dirigent 
Adriana Kohútková-Mezovská (SR) 
soprán 
Jozef Kundlák (SR) tenor 
Peter Mikuláš (SR) bas 
]. llaydn 

Zmena programu vyhradená! 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA: 

24. 4. pondelok 9.00 
interpretačný seminár "K niektorým problémom výuky hry na plecho
vé dychové n ástroje" (trombón, trúbka, lesný roh) 
miesto - Koncertná sieií Konzervatória 
usporiadateľ - Slovenská hudobná spoločnosť, Bratislava 
Konzervatórium Žilina 

28.-29. 4. piatok, sobota 10.00 
seminár "Problematika hodnotenia hudobnej interpretácie v súčasnosti" 
miesto - Banketový salón Hotela Slovakia, Žilina 
usporiadateľ - Slovenská muzikologická asociácia pri SHÚ, Bratislava 

Predpredaj vstupeniek v Informačnej kancelárii ŠKO - Dolný val 
47 Žilina v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 ha hodinu pred 
koncertom vo foyeri Domu umenia Fatra 
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