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VYROVNANIE
Najaktuálnejfou témou di1ešnýd1 dn(je
podpísanie Zmluvy' o dobrom susedstve a priateľskej spotúprácl medzi
Slovenskou a Maďarskou republikou v
Par/i i. Tento ž ivý ohlas parfžskeho aktu v
domácom t zahraničnom. prostredí poukazuje 11a význam tejto udalosti.
Diskusie, ktoré mome11tálne prebiehajú o
mož nost/ t·ôz neho výkladu niektorý ch
myšlienok či pasáž (, sú síce z aujfnu.wé,
ale irelevantné k historickému· významu.
Zrejme ešte málo si uvedomujeme fakt, že
táto zmluva bola tlevyhnutnosťou, historickou a perspektfunou. nutnosťou.
Doterajší bez brehý stav jednostranné/to
kladenia pož iadavok bol už neúnosný.
Pravda, žiadna z mluva nie je tak dokonalá, aby ďalšia nemo/tla byť dokonalej šia,
ale roz hodný krok bolo potrebné u1'0biť.
Odhliadnuc od niektotých háklivých politických pasáž í, však terajšia z mluva, ak
bude ratifikovaná, môže práve v oblasti
výmeny kultúmych a umeleckých hodnôt
priniesť zvrat terajšej situácie. Pravda, z a
podmienky, že obe strany budú túto z mluvu chápať ako dobtý úmysel priniesť do
vzájomných vzťaho v objektívne a demokratické vyrovnanie doterajších praktík.
Osobne sa domnievam, že k/'účový VJíznam zmluvy j e v tom, ž e potvrdz uje rovrwcenné partnerstvo pri aktivizácií a reuitaltzácii kultúrnych a umeleckých vzťa
hov.
Pravda, vo vedomf našej hudobnej sociéty ešte dlho budú prevažovať historické
fakty, ktoréjednoznačne s vedčia o uysoko
nadštandardnom uplat ňovaní maďar
skej hudobnej kultúry v našom prostredí.
Všetci vieme, a mali by si toho byť vedomí
aj štátni a politickí činitelia, že mad'arská
hudba mala v slovenský ch hudobný ch inštitúciách uždy otvorené dvere - v tliektotých takmer domáce postavenie -, ž e tu bolí vytvorené podmienky aj pre vysoko
nadštandardné rozvíjanie aj kreatívnych
umeleckých projektov. Na strane druhej
stači si pozrieť programy druhej strany,
koľko tam za celé roky nájdeme slouenskej hudby, intetpretov, koľko informácií
o slovenskej lmdobflej sc;4ne prlnlesolnaprfklad časopis Mu.sz íka. Pravda, to nechce byť insinuácia, ale isté pripomenutie,
ž e nulový štartovad bod po ratifikácii
zmluvy by sa mal riešiť gentlemanský m
gestom. Veď Bélu. Bartóka či . Kodálya
žiadna z mluva nenútíla venovať sa štúdiu slovenského f olklóru, ani nás nik nenútil venouaťpozo rnosť špičkám macl'a rskej hudby na čele s Bartókom, ktorého si
aj v tomto roku pripome11ieme. Nielen na
BHSf ormálne, ale ako súčasť svetovej kultúty.
Pasáž z mluvy, ktorá konštatuje, že obe
z mltwné strany sa zaviaz ali na "rozvíjatlÍ spolupráce v oblasti kultúry, vedy a
školstua" by nemala byťformalitou, práv1lickou rétorikou. Zmluva ďalej podporuje "spoluprácu. medzi našimi inštitúcia mi,
organizáciami, zclruženiarni, z väz mi, obcami a samosprávami, skupinami založ en)Íml na z áklade občiariSkych lniciattv,
ako aj medzí jednotlivcami, založenú na
vzájomn)Ích potrebách a záujmoch ". Tu, v
tejto vete treba h/'adať kl'tíč k dešifrovaniu z mluvy, k j ej perspektívnemu 1tapÍIIanitt adekvátnym obsahom. Očakávajme
preto s nádej ou., že na oboch stranách sa
nájdu. roz u.mn{ l'udia, ktorE toto historické
kultúrne vyrovnanie, budú pociťova ť aj
ako kultúrne partnerstvo v kultúl'llej
Eut·ópe, ako nový prvok v integrujúcej sa
Európe, k t01·á u.i v týchto dňoch začfna
stierať geografické h ranice. Toto historické kultúme vyrovnanie by však nemalo
Isť nad rámec ná rodnej identity, ale malo
by vypovedať o našej obojstrannej schopnosti moderne riešiť vzájomnú kultúrnu
a umeleckú spoluprácu. MARIÁN] URiK
určite

MUSIK MESSE s no'fýnl prvkom
Trend k aktivnetnu tnuzicírovaniu
Frankfurtský hudo bný veľtrh, kto rý sa v dňoch 8.-12. marca t. r. ko nal za rekordnej účasti viac ako 88 tisíc
návštevníkov zo 100 krajín ~veta, svedčí niele n o jeho rastúcej po pulari te, ale predovšetkým význame pre výmenu medzinárodných skúseností a pre pružnejšie nadväzovanie obchodných kontaktov. Hudba to v súčasnosti
nikde nemá ľahké, preto hľadanie nových kontaktných možností smerom k verejnosti je oceňované vo všetkých
vyspelých krajinách.
Dominantou toh10 ročn ého frankfurtského
hudobného vcl'trhu bol projekt . Pro Light &
Sound", ktorý forsíroval vystavovanie profesionálnej svetel nej , zvukovej a scénickej techniky,·
čo znamená podstatnll modernizáciu hudobných p rodukcií najrôznejšieho druhu, využívajliC digitálne a počít a čové ~ys témy. Po če tní
obchodní, ale aj h udbym ilovní návštevníci tu
opäť mali možno~ť vidit:ť, poč uť i vyskúšať si
najrôznejšie hudobné nástroje, nahrávacie i reprodukč n é systémy.
Popri pro pagačno m efekte, druhým d ôlcži·
t ým momentom ve ľtrhu je obchodná č innosť,
ktorá v tomto roku bola podľa o ficiál nych
správ vedenia včrtrh u veľmi pozitívna, pretože
veľt rh dnes naozaj ponúka najvyššiu dostupnú
kvalitu. S tý m súvisí aj rast odborných n áv~ tev
níkov a to nielen zo strany doterajších . stálych
európskych krajín, ale rastie aj počc tnávš tcvní·
kov z
východnej Európy.
apríklad z
Maďarska, česka, Slovenska a Poľska sa oproti
m inulému roku poče t návštevníkov zvýšil až o
40 %. Tohto roku sa tiež zvýšil aj poče t návštevníkov zo zámorských krajín, najmä z Brazíl ie.
8 1 ',%, odborných návštevníkov (čo je SS % všetkých návštevníkov) ve ľtrhu tvorili odborníci z

obchodu, remesiel, služieb a r ôznych hudobných povolaní, ktorí v dotazníku uviedli, že veľ
trh dokázal u s po kojiť ich obchodné zámery.
Popri obchodnej činn osti veľt rh skúma aj
dopyt po hudobných nástrojoch urče n ých pre
domáce muzicírov:mie. Bohatá ponuka pre domáce muzicírovanie výrazne podporuje kreatívny vzťah k hudbe. Podľa štúdia frankfurtského veľt r hu , v emecku je až okolo 6 a pol m ilióna ľudí, ktorí aktívne doma pestuj ll hru na hudobné nástroje. Potvrdzuje to aj prevádzkový
riadi teľ veľtrhu Dr. Michael Peters, ktorý konštatoval: . Budeme sa veľmi usilo vať, aby všetky
aspekty aktívneho muzicírovania našli v budúcnosti svoj domov vo Frankfu r te a na druhej
strane sa budeme us il ov ať, aby veľtrh spätne
p ropagoval aktívne muzicírovanie u ďa lších
návštevníkov".
Frankfurtský veľtrh pre budí1ci rok oča ká va
ďalšie prehl bcnie
pro pagačnej činn osti.
Zachovaná zostane aj doterajšia rámcová pro·
gramová koncepcía, ktorá bola vcelku pozi tívne hodno tená. Po četné javiskové produkcie,
od ťažis kovej témy .akustický klavír", cez scénické sh ow·programy, viac ako 100 sólistických vystí1pc ní, workshopy, semináre, disku-

sie, spoluvytvárali harmonickú pracovnú atmosféru . Za vyvrcholenie programovej časti ve ľ t r
hu bolo považované predvedenie Puccin iho
opery · Bohéma vo festivalovej hale a udelen ie
. Frankfunskej hudobnej ceny na rok 199S",
ktorú získala nemecká violistka Tabea
Zimmermann za vynik;1júc<: výkony v Nemecku
a v zahra n ič í.
Budúci hudobný vel'trh vo Frankfurte sa b ude ko nať 13.- l7. marca 1996 a jeho ústredným
projektom bude opäť . Pro Li gh t~ Sound" vo
Frankfurw. Na záver ve ľtrh u oznámili, že prvý
medzinárodný ve ľtrh pre hudobné náMroje a
javiskovú techn iku . Musik-Show-Technik '95"
bude 2.-7. októbra t. r. v Moskve v priestoroch
výstaviska na Krasnaja Presnja.
Ako vidno vo svete, i napriek v eľkém u techn ickému pokroku, intenzívnej výrobe, kladú
veľký dôraz aj na domáce
muz1C1rovanic.
Dú fajme, že náš obdiv k mcchanid:ý m rep rodukčn ým médiám u~tane a opäť ~ a do našich
domácností dosta nú hudobné nástroje ako
prejav kreativity a aktívneho záujmu o hudbu
všetkých druhov a žánrov.

M.J.
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POCTA UMELKYNI
kej kariéry. Po pozdravc predsedu
Rady Slove n skej hudobne j únie, Petra
Dvorské h o a gratuláciách prítomn ých ,
rozprúdilo sa s pani Má riou HubovoKišonovou neformálne s poločens ké
stre tnutie.

Vážená pani
profesorka,

Snímky: M.Jurík
Pri príležitosti vzácneho životného jubilea Márie Hubovej-Kišonovcj, usporiad ala Slovenská hudobná íania 14. mar ca t.
r. v Zichyho paláci s rdečné a umelecky
cenné stretnutie našej hudobnej verej·
nosti s jubilantkou. V umeleckom progr a me ú č inkovaH jej žiačky Hana
Stolfová-Bandová, Elena Holičková a
J a na Šom ošiová, ktoré vhodným, symbo-

lieky zvole ným repertoár om pripomenuli spevácke a pedagogické pôsobe nie
jubilantky na scéne opery Slovens ké ho
n á rodného divadla a na pôde Vysokej
ško ly muzických umení. Na zá ver umeleckého programu Dr . Jaroslav Blaho
moderoval s pontá nny a nenútený dial óg
s umelkyňou , ktorý obsiah o l celý ambitus jej bohate j a mnohovrstevn ej umelec-

kultúry.

S pre javom hlboke j úcty
Peter Dvorský
p redseda Rad y SHÚ
Bratislava 14. m arca 1995

a počesť jubilujúcej prof. MÁRIE KIŠO 0VEJ-IIUBOVEJ pripravil KLUB PRIATEI:OV
OPERY SLOVENSKÉHO ÁRODNÉHO Dl·
VADLA dňa 19. 3. 1995 vel'kolcpé matiné.
Prt:d naplneným hl'adiskom jej domovskej
scény pozdravili jubiluj(ICU umclkyii u bývalí
kolegovia a jej ži ačk y. Znova znel aj l'úbezný
soprán M. Kišonovej-llubovej ·i k eď tentokrát
(AKY)
iba z nahrávok.

dovoľte, aby s me Vám úprimne a z celého srtlca zablalwželali k Vášmu vzácnemu ž i votnému jubileu.
V týchto dtwch sl viac ako inokedy, spolu s celou 11ašoulmdby mflovnou. verejnostou pt·ipomfname obdobie Vášho p ôsobe·nia vo sfére slove11skej hudobnej kultú t-y.
Do voľujeme si vyjlldt"lt' 1íprinmé t l
pt"illteľské uztumie, ocetw nie Vašej umeleckej pt·áce v diva tlie, na koncert11ých p ódiách doma i v zahranič(, Vašej pedagog ickej t1 ďt1lšej činnosti v oblasti slovenského lmdobného ž ivota.
Ztl všetku Vašu d oterajšiu prácu Vám
osobne, ale i v m ene celej členskej základne Slove11skej hrulobnej únie a osobitne
Sp olku kot~cert11ýclz umelcov vyslovujeme
úpri11mé poďakovtm ie.
Vážená pani profesorka, do budrícich
rokov Vám želám e ešte veľa, veľa zdrav itl,
t110rlvých sfl a spokojnosti v osobnom i
rodinno m ž ivote, pričom sl dovoľujeme
llyjadt•it' presvedčenie, že svojimi llzácnymi t•ada m i a názorm i lmdele nadalej prispieval' k t·ozvoju. slovenskej hudobnej

,

SEMINAR OHUDOBNEJ KRITIKE
Priam symbolicky, práve počas jubilejnej - 75. sezóny SND, usporiadala
Slovenská muzikologická asociácia spolu so Združcnim slovenských divadeln ých kritikov a teoretikov SSN a
Kabinetom divadla a filmu SAV odborný
seminár ven ovaný problematike opern ej kritiky. Jeho ambíciou bolo obsiahnu ť túto zložitú oblasť kritickej reflexje
v čo najširšom diapazóne od metodolo·
gických a estet ických otázok kritiky cez
rôzny spôsob·a prístup k hodnoteniu, až
p o histor ický pohľad na opernú kritiku
n a Slovensku na jednej strane a jej možnosti v súčasnom opernom živote na
str ane druhej.
Fenomén kritiky, spôsob a prístup ku kritickej reflexii int e rpretačného výkonu t:i die·
la je vždy predovšetkým individuálnym názorom, limitovaným urč itými dobovými, všeobecne uznávanými hodnotovým i kritériami.
l listória Z<IZnamenala viaceré omyly a nepochopenia umeleckých počinov, ktoré z rôznych príčin vo svojom čase nenašli adekvátnu
odozvu kritiky a ich hod notu napokon, ako
vždy, preveri l až čas. Takéto histOJ'ické zad osťu č in enie je však výsadou iba umeleckého
artefaktu· hudobne j skladby resp. výtvarného
či literárneho diela, na rozdiel od interpretač·
ného výkonu, ktorý, pokiaľ ho nezachytí nahrávacia tc.-chnika, je umením zázrač néh o
okamihu. V tom je zodpovednosť i obmcdze·
nic kritiky interpre tácie, kde dobrý kritik je
vlastne ideálny poslucháč, schopný zachytiť
čo najvernejšie prchavý zážitok a zhmotniť
počuté v literárnom spracovaní. Dobrá a kvalitná recenzia jc teda súradnicou individuálnej scho pnosti vnímať, . naladiť" sa na rovnakú frekvenciu s interpretom a na základe;;
vzdelania a predchádzajúcich skúsenoMí
sprostredkovať ~voj umeleck)• zážitok čo najvernejšie. Operná kritika patrí určite k najná·
ročn ejším , veď opera ako multimediálny dramatický útvar konce ntruje v sebe široké
spektrum rôznorod)1ch umeleckých prostriedkov. Operný kritik nevystačí so zna losťa·
mi a schopnosťou reflektovať hudobné srvárnenie, ale musí obsi ahnuť všetky zložky tohto
zložitého syntetického hudobného tvaru : v)'tvarnú, réžijnú, dramatické stvárnenie... Aj
preto nie je jednoduché .vyškoliť" kvalitného
operného kritika a zrejme i preto je aj u n:ís
počet kritikov permane ntne sa vcnuj(lcich
opt:rnej kritike ne veľký.
l z tohto dôvodu bolo veľmi potrebné a
chvályhodné, že sa kone;;čne po rokoch uskutočnilo pod ujatie venované problematike
opernej kritiky,. !loci seminár aj z dôvodov
n eúčasti nie ktorých pôvod ne avizovaných referentov neobsiahol všetky phí nované tematické okruh y, zaoberal sa aj tak pomerne širo1.-ým spektrom kritickej praxe. Globálny pohrad na problematiku opernej kritiky od
osobnosti kritika, inšpirač n }•ch 'zdrojov, cez
tvorbu· krité rií, vzťah kritiky k realizátorom i

obe;;censrvu, až po e;;tickú stránku kritiky ponúkol úvodný rdcdt Miloslava Blahynku
(Inšpiračné zdroje Ojlemej kritiky). O potrebe konfromácie domácej opernej prod ukcie
so zah ra ni č n ou pri tvorbe čo najobjektívnejších hodnotiacich krité rií, ale aj o nutnosti
rozl ii;ova ť erudovanú kritickú reflexiu od tzv.
propagač nej publicistiky, s použitím konkrét·
nych príkladov z praxe, napríklad porovnanic dramaturgie domac ich operných scén s
niektorými zahraničnými opernými domami,!
či
pohľad
na štýlovo sť inLerprt:tácic
Rossiniho a Wagnera z hl'adiska za h rani č n ých
inšpirácií
re ferova l
J>avol
Unge r
(Zahraničné operné I-nšpirácie a i~h uplyu
na tvorbu hodnotiacich kritérií). Zaujímavá a
podnetná bola umelecká reflexia Igora
Podrackéh o (Malá im/JI'OI' izticia o diuadle
a opernej kritike) na tému opera a rôzny
spôsob kritického hodnotenia či skôr poetického opisu umelecké ho zážitku z operného
predstavenia v jeho celistvosti a jedin ečnosti.
Edita
Marenčinová
vo
svoj ich
Margináliách o opernej kritike a ku kritike
sa vyslovila o. i. k otázke potrebnosti li ter{u·neho vzdelania kritika a poukázala aj na problém obmedzeného priestoru v masméd iách, ,
ktorý nedovoľuje dostatočne podrobne a fundovane zhodno tiť opernú inscenáciu.
František Turák (Opera a operná kritika
1• siÍčas n.osli) hovoril o pretrvávajúcom konzervativizme v kritických n:lh ľadoch , keď pre
zaužívané európske hod notové a štýlové kritériá by moh li byť inšpiráciou aj mimocuróp·
s ke kultúry. l listóriu banskobystrickej opery
z pohľadu opernej kritiky, s poukázaním na
potrebu poznať i okolnosti a podm ienky vzniku opernej inscenácie, priblížil referát Evy
Michalovej (Opera 11 }Janskej Bystrici).
Miesto kritik)' v procese etablovania sa nového operného diela i prínos kritic!..-ých dobových recenzií z pohľadu historického, porovnanie vtedajších a súčasných názorov kritikov
na operu Kováč Wieland J. L. Bellu bolo ťaž í š
kom referátu Jany Lcngovej, ktorý zakonči·
la zvuková ukážka zo spomínanej opery.
Záverečná diskusia bola vel'mi dôležitou a
podnetnou súčasťo u seminára. Odkryla mnohé problémové oblasti operného umenia, nielen z pohľadu jeho kritického hodnott:nia, ale
aj v názoroch na tvorbu dramarurgie či roz l ič·
ných .. intímnych" problémov tvorcov o pernej inscenácie. Vy~túpenic veľkej osobnost i
slovenského operného života, pani Mi mi
Kišonovej-llu bovej akoby podč iarklo a zhr·
nulo celé podujatie a bo lo aj výkričníkom do
radov kritickej obce. Ved' slabá ú časť na tomto podujatí najmä z radov mladej a najmladšej
generácie potencionálnych kritikov len potvrdila jej konštatovanie o malom záujme o
tento druh hudobnej kritiky i potrebu častej·
ších takýchto stretnutí.
MARTINA HANZELOVÁ

ArchívHŽ
Celoživotným postom sa Gerhardovi
Aucrovi stala opera SND. Ziak dlhoročn é ho dirigt:nta bayreuthských feMiva lov a šéfa Mní·
chovskcj opery j osepha Kt:ilbcna, vstlipil do
nej ako dvadsaťpäťro č n ý a jeho impozantný
zjav za d irigentským pultom tu dominuje už
viac ako štyridsať rokov. Po kore::petítorských
začiatkoch naštudoval niekol'ko baletnych
predstavení, aby potom natrvalo upísal svoj
umelecký život opere. Patrónmi na tejto ceste
mu bol i starší kolegovia L. llo loubek, J. V.
Schôffer aT. Frešo. Dnes dirigent Auer spomína na svoje uvede;;nia obl'(lhcných Mozartových
opier ako Figarova svadba, alebo Dona Giov~mnih o, na viackrát naštudovaného Barbiera
od obdivovant:ho Rossi niho, z ktorého sklad ieb
vlaMní bohatú fo notéku, na verdiovky ·
Travialll, Macbetha, č i svojho n ekonečného
tridsaťročného
abucca, ktorým teraz oshívi
svoje sedemdt:siatiny v opere S D dň a l l. 4.
1995. Auer dirigoval i také s!..-vosty historickej
opernej literat(lry ako ll ändlovho Xerxa,
Gluckovu lfigé niu v Au lide, č i ll aydnov Svet na

Mesiaci, ktorý v S D odznel iba raz, potom
Fidélia, Múdru ženu, Veselé panic z.Windsoru,
Fra Diavola a Sedliacku esť, ktorú tri mesiace
dirigoval v Ankare. Aucrovi sú vel' mi blízke slovanské opusy, najmii nusalka, llubička, Če rt a
K{tča , Predaná nevesta, ktor(! d irigoval aj v
Berlíne, Vec Makropolos dirigoval aj v Lipsku,
h rdý je na mimoriadny úspech, ktOrý opera
SND zožala v Prahe i v Drážďan och s
Daliborom v jeho naštudovaní; patrí sem i
Sadko, Soroči nslqí jarmok a Eugen Onegin. Zo
slovensk-ých opier Auer dirigoval Krútňavu , aj
pamätné
predstavenie
Svätopluka
na
Bratislavskom hrade, Jura .Jánošíka, Udatného
král'a, Figliara Gel'a, Francoisa Villona i predsta·
venia pre deti De t van ček llopsasa a Martin a
sln ko. Jeho závažným č inom bolo o. i. naštudo·
vanie Bcllovho K ováča Wiclanda pre televíziu.
Priblížil sa ním k operám, ktoré má v mimoriadnej obrube. Totiž Auerovmu naturelu najviac
vyhovuje sniv)• neskorý romantizmus wagnerovských operných ság, z ktorých mal mož nosť
naštudovať
nienzi ho,
Lohengrina,
aj
Blúdiaceho Holanďan a. Zvlášť však zaujal svojím podaním Straussovej Salome, ktorá sa stala
vel'kou bratislavskou operno u s l ávnosťou .
Pribudla k okolo osemdesiat im titu lom jeho re·
pcn oáru na domácej opernej scéne.
Druhou Auerovou profesiou je pedagogická
č i nnosť. Viaže sa na Vysokú školu múz ickťch
umení, kde pôsobí takmer od jej založenia a na
konzervató rium. S adeptmi javiskového umenia dosiaľ absolvoval v opernom ští1diu asi tridsaťtri opier, medzi nimi i jednu vlastnú operntl
kompozíciu, paródiu na operu · Spoveď Dona
Juana. Z cľa lšcj Aucrovcj sk l adateľskej rvorby
treba s pome n úť aj dva balety Má ria a na libreto
l l. lloffstedtera stvárn il slovenskú pove;;sť
Krásna Hedviga; napísal viacero piesní na texty
Ľ. Podjavorinskej, M. Hal'amovej, J. jesenského,
tiež pôsobivý cyklus piesní M(lzy. Ďal ej má niekol'ko klavírnych skladieb, Concertino pre husle, violu a flautu i tú naj čerstvejši u · Skladbu pre
hoboj a }.<omorný orchester.
ALlA KRISTA VARKONDOVÁ

NOVÍ VYSOKOŠKOLSKÍ PROFESORI
Prezident Michal Kováč vymenoval23. marca 16 nových vysokoškolských p rofesorov p re rôzne odbory vedy a umenia. Pri tejto príležitosti ocen il M. Kováč vedec!..-ý a
pedagogicl:<:ý prínos novovymenovaných profesorov k rozvoju slovenského vysokého
š ko lstva a pozdvihnutiu vedeckovýskumnej úrovne SR. V mene novovymenova n ých
profesorov prezidentovi p oďakoval d oc. MUDr. Igor Ri ečans!..-ý, CSc. Zdô raznil, že
c hcú odovzdať všetky svoje schopnosti , vedomosti a sily Slovenske j re publike. Na slávnostno m akte vymenovan ia nových profesorov sa nezúčastnil žiaden zástupca min is·
te rstva školstva a ved y. Ako povedal veduci KP J án Findra, predstavitelia m in isterstva
sa ospravedlni li zo zdravotných dôvodov.
Z oblasti hudby boli za vysokoškolských profesorov vymenovaní doc. j á n Albrecht a
doc. Bystrík Režucha.
S rdečne b lahoželáme!
(TASR)
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KONFERENCIA

lSLOVENSKÁ HUDOBNÁ HISTORIOGRAFIA l
- muzikologická konferencia, venovaná nedožitému
6S. výročiu narodenia PhDr. Richarda Rybariča, CSc.
JANA PETÔCZOVÁ
v

Z

'ijem.e v zvláštnej, hektickej dobe,
núten{ neustále sa pozerať vpred,
hľadať novépoznatky, rýchle ich z už itko·
vať a premieňať na ž i votné n evyhnut·
nosU. Vporevolučnom kolobehu (peiíazf)
sa ociL/a i hudobná lwltiÍm, i tu sa rozmie/íajú základ11é hodnoty na drobné a
ž ivotné istoty na kontradikcie. úporné
hľadanie nových dimenzií zasahuje i do
VJívoja dnešnej hudobnej vedy ua
Slovensku., no ukaz uje sa, že tento vývoj
je n emyslítef'lt)í bez kontinuity s p r edchádzc~jtí.cim obdoblm, bez kontaktt't so
záklculnJími, overenými uedeckými hod·
notami. Celož ivotné hudobnohistorické
dielo Dr. Richarda Rybat·iča ( 19. 2. 1930 ·
30. ll. 1989) bezospont predstavuje jed·
nu z takJíchto základnJícll, slovenských
hudobnovedných hodnôt. Päť rokov od
jeho náhleho, a pre tých, kto rf si h o uážilí,
bolestného odchodu, je z dantioo krá tky
čas na návrat k jeho pol'llerne známym
vedeckým prácam. Pre slovenskú hudobnú 11/sto riografiu dnešnej doby je však až
dostatočne dlhý na to, aby opätovne naz r ela na svoju vlastmí, uedmí identitu
cez p riz mu 11edeckého odkazu Rybaričo
r;ej m odern ej, metodologicky syntetickej a
koncepčne ucelenej lmdobnolllstoríckej
práce.
Základom celoživotnej práce R. Rybariča
bola ko1tthwíta. Kontinuita v nadväz nosti
na myšlienkový odkaz prof Jozefa
Kresánka, ktorého žiakom bol 1161 FFUK tJ
Bratislave v rokoch 1948-1953, ako aj kon·
tinuita vlastného vedeckého výuoja, kvalilatfvne uzrastajúceho bez vef'kýclt zlom o/l a
náhodných tJ)íkyvotJ ua jednom vedeckom
pracovisku, od roku 1953 Ústave hudobnej
uedy SAV (od mku 1973 Sekcia hudobnej
vedy v Umenovednomústcwe SA V), kde vyše 35 t·okou pracot,al ako i11terný vedecký
pracovn fk. Tieto roky uyplnif R. Rybarič usi·
lounou prácou, ktorá priniesla obdivuhod·
né výsledky nielen u kvantitatftme vyso·
kom počte štúdií, referátov, vedeckJích /JI'ÍS·
pevkov a knih, väčších čl menšfclt élánkou,
pramenných notových a zvukot;ých ecffcií,
ale predovšetkým v kvafítatftmom prfnose
nouých pozncttkot; pre slovenskú hudobnú
historiografiu. Predmetom jeho dllwroč·
ných bádani boli mnohé problémy starších
dejfn s/o/lenskej hudby, k toré chronologicky
predstauu.Jú nezt~)JČajne širokú dimenziu:
od problémov hudobnej medieuafisliky, re·
nescmčnej a bamkovej liturgickej hudby,
cez hudobnoteorelické a štýlovormalylické
otázky lutdby 16 a 17. storočia, až po rôz·
neproblémy hudobnej fwlltíry 18. a 19. stomč/a, týkajúce sa predovšetkým genťzy a
podstaty s/o(Jellskej ná rodnej hudby. St ú die
Sekuencie Spišského graduálu Juraja z
Kežmm·ku ( 1960), Ján Šimbrack_)í · spišskJí
polyfonik 17. storočia
(1973), Opus
Musicum Samuela Capricoma, 1655
( 1974), Štefan Monetcwius · Crenmicianus
a jeho luulobnoteoretický traktát (1974),
Die älteste notierte firm dsch rif/ i n der
Slowakei ( 1982) a d: sa stali uzorouými
pramermýml monogt·ctjiaml, kde riešil - a
to je zvlášť potrebné zdôrazniť · (1/astné,
pôvodné
h udobnohlstorlcké problémy.
Majstrouské
kniž né
projekty
Vývoj
Európskeh o notopisu (1982) a Dejiny hu·
dobnej kulltí.1y na Slovensku, l. (1984) ho
predstautqú ako vedca s obdivuhodnou ak·
ríbiou v budovan( rozs iahlych syntetických
koncepcii. Teorellcko-metoclologické ucho·
penie danej problematiky svedči o hfbo·
kých odborných uedomosliach R. Rybariéa,
hudobnouedn.ých i špeciálnych hu.dolmo·
histot·ickJích, no t·ovnako aj medz i odborouýcll, predovšetkým všeobecn oh istorických
a filozofických. TeoretlckJím problémom
hudobnej historiogntjie sa uenoual paralel·
ne popri svojich heurislickýcll výskumoch a
publikoval Ich vo uiacerJíCh
štúdiách:
Súčasný stau a lfyhfiadky nášho hudobného
dejepisecttJa (1961), Slovenská národná
Inu/ba pred národným obrodením ( 1985),
Die slowakische Musikltlstorlographie.
Ergebnisse, Probfeme, Perspekllven ( 1986),
Tradfcie slovenskej hudby a ic/l výskutu
(1988) a d: Svoje poznatky a skúsenosti dokázal pretaviť v najhlbšom slova z mysle do
vlastnej práce nielen na poli vedeckom ale
aj pedagogickom a p ublicistickom, Cl ztt·
svätil ich hľadaniu z myslu, cief'a a podstaty
hudobnej historiografie v súčasnej hudob·
nej kultú r e a spoločnost i.
Z úcty k vedeckej práci Richarda
Rybariča, vedomej náuäznosti na 1111, a zá·

rovdt z vnútorných potrieb vedeckej discip·
tíny, ktorá sa ocilla po jeho náhlom odchode v relalíune nerounováž nej generačnej i
osobnostnej disharmónii, sa r ozhodli najb·
fižšE spolupracovnfci Dr. Rybat•ic:'a uspor·iadať prvý krát po jeho smrti samostatnú vedeckú konferenciu s cief'orn hlbšie poznať
jeho vedecl..>ý odkaz, cez tento odkaz hlbšie
poznať jeho osobnosť a uýz narn pre oývoj
sfouenskej hudobnej historiografie.

·k**
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uzikologická konferenc ia Slovenská hudobná historiografia, ktorú
naplánovali jej usporiadatc li:i (Slove nská
muzikologická asociácia pri SHÚ, Ústav
hudobn ej vedy SAV, Univerzitqá k n ižnica
Bratislava) k príležitosti nedožitého 65.
výročia narodenia R. Rybari č a , sa u sk u to č·
nila v d ňoch 28. 2. - 1. 3. 1995 v priestoroch Univerzit nej kn ižnice v Bratislave.

prioritných koncepčných otázok liudobno·
historického bádania. V referáte K oncepcia
hudobnej llistoriogrctji e Rlchcwda Rybariča
sa Ladislav Mokrý venoval zhodnoteniu prí·
nosu Dr. Rybariča v riešení otázk]' predmetu
slovenskej hudoGnej historiografie, periodi·
zač n ýc h hudobno-historických kritérií, uni·
verzálneho prístupu k chápaniu hudobnej
ku ltúry, hudobnopaleografických a editor·
ských problémov pri vydávaní sklad ieb S.
Capricorna aj. imbrackého. V závere vyslovil myšlienku o reálnej hodnote vedeckého
odkazu R. Rybari ča, ktorý je dnes základným
kameňom modernej slovenskej hudobnej
historiografie. Príspevok Františka Matúša
tvorili zaujímavé spom ienky na prvé s poloč
né stretnutie s Richardom Ryba ri čom v roku 1967, na základe ktorého sa zača li odvíjať
ich prvé spo l oč né pracovné projekry (>Ti vý·
skume hudobnej minulosti Spiša a Sariša,
ktoré prerástli do dlhoročnej vedeckej spolupráce a osobného pri ateľstva. jana

Sn ímka
Vedecká
tajomní čka konferenc ie jana
Lcngová zvl áš ť privítala medzi prítomný·
mi čest n ých hostí kon ferencie, príbuzných Dr. R y bari ča,
jeho pani matku
Margitu Rybari čovú a pani manželku Evu
R ybaričOvtl.

Na konferencii sa aktívne zúčastn il o 16
domácich muzikológov, ktorí pracovali v
ni e koľ kých tematických okruhoch: charak·
terizovali priamy vklad It R ybari ča do vývoja
slovenskej hudobm:j historiografic, analyzovali aktuálne otázky k o ncepč no-metodolo·
gického charakteru a odzneli tu i t'1vahy, tý·
kajúce sa špeciálnych otázok výskumu dejín
hudobnej kultt'1ry na Slove nsku. ·
Úvodný rcferát Hudobnoltlstorické peri·
pelle a dnešok p redniesol prof. Osk~r
Elschek. ačrto l v ňom zlož it osť vývojových
ciest hudobnej historiografic·na Slovensku,
ktorej osudy, rovnako ako osudy hudobnej
vedy, z die ľa li všetk]' peripetie vtedajšej spol oč nosti (ideologické, politické a i.). Pri hodnotení vklad u R. Rybariča do tohto disharmonického vývoja zdôq•znil jednak jeho
obetavosť a sústavnos ť jeho práce v omnoho
menej
priaznivých spoločenských pod·
mienkach než existujú pre hudobnohisto·
rickú prácu dnes, jednak šírk u jeho vedecké·
ho záberu, ktorá je obdivuhodná (od heuristických výskumov, cez jednotlivé pramen né
vydania a pramenné sé rie, k tcoreticko-me·
wdologickým úvahám, monografiá m a bádateľským syntézam). Druhý závažný referát
Vedecký vý/Joj osobnosti
Richarda
Rybaric:'a pripravil prof. Ladislav Burlas.
Zhod notil v ňom vysoké kva liry hu dobnovedného vzdelania R. R ybari ča pre jeho cľ al ·
ší vedecký osobnostný rast (StJkromné štúdi·
um klavírnej hry u prof. tcfana émcthaamorínskeho, vysokoškolské štúdium na
FFUK u prof. Konštantína Hudeca a prof.
jozefa Kresánka). Ako dlhodobý spolupra·
covník Dr. Rybari č a na jednom vedeckom
pracovisku sa L. Burl as vyjadril i k otázkam
ich s poloč n ých povojnových hudobnohis·
to rických aktivít a predostrel veľmi korekt·
ný a detailný obraz vývoja vedeckej koncepcie práce R. R ybari ča , spoč ívajú c i v r iešení
pôvodných vedeckých problémov, v aktívnej spolupráci so slovenským i i za hranič n ý
mi hudobnými historikmi a vo vy tyčova ní

Ľ. Stacho

Pctôczová predstavila vo svojom referáte
prítomným jednu z
vrcholných prác
Richarda R yba riča, ktorú už nestihol úplne
pripraviť k edícii, a ktorá ostala holOvá len v
r ukopise, knihu Hudobná histot'iogt·ctjia.
Táto vyše l OO stranová práca je celoživotnou syntézou teorcticko-metodologického
myslenia R. Rybari ča . Podrobne v nej rozpracúva otázky predmetu a metód hudobnej histOriografie, problémy historickej determ inácie hudby a otázky podstaty a zmyslu hudobnej historiografie. Publikáciu sa
podujal v minulom rok u vyda ť doc. F. Matúš,
ktorý priniesol na konferenciu jej signálny
výtlačok. Kn iha vzbudila
nemalý ohlas a
kladné hodnotenia prítomných, predovšet·
kým prof. L Bu riasa. Pohľad na vedecký od·
kaz a pedagogickú aktivitu Dr. Rybari ča cloplnili referáry Marry Hulkovej - Koncepcia
v)Íuky predmetu starej s/o/lenskej hudby na
FPUK a Ľu bomíra Chalupku · Slovenská
l/. udba 20. storočia v koncepcii R. Rybariča.
Z akn1álnych problémov sloyenskej hudobnej h istoriogra fie boli na konferencii
riešené viaceré zaujímavé témy: Darina
Múdra sa venovala otázkam koncepcie výskum u hudobnej kultúty klasicizmu na
Slovensku, Pavol Polák vypracoval referát
poukazujúci na n ut nosť nadnárodného a
nadtriedm:ho prísn.pu pri hodnotení h udobných osobností starších slovenských dejín, čo demonšt roval na príklade.f. Druž eckého a jeho miesta v hudobnej kultúre
Sfouenska. Emanuel Muntág zhod notil význam 12 zväzkov polytematického zborníka
Matice slovenskej 1/udobný arch/v pre publ i kač nú sféru slovenskej hudobnej historiografie, pr i čo m tu napočí t a l od roku 1975 do
roku 1994 l 14 príspevkov s hudobnohislO- .
riekou tematikou. Pre výskum para lél vývoja
českej a slovenskej hudobnej historiografie
sa ukázal ako podnetný príspevok Miloslava
Olahynku, vyzdvihujúci kladný vplyv prof
Vladimfra llelferta pre vývoj na Slovensku.
a rozšírený okruh pred men. bádania, ktorý slovenským hudobným historikom po·
skytla ponovembrová doba, poukázal Peter
Rušč in v n:fcrátc llymnológia a slovertská
lmdobná historiografia v 20. stm·očí.
Neobmeqzil sa len na hodnotenie dorcraj·
ších bádaní o slovenskej duchovnej piesni

ale vytýčil i základné priority pre budúce výskumy, spočívajúce v celom komplexe aktivít od heuristických až po medzinárodnú
spoluprácu v rámci JAli. Sn áď k najviac diskutova ným problémom teoret icko-metodologického charakteru patrila otázka národnosti v hudbe, ktorej bol venovaný aj j eden
samostatný príspevok Národný aspekt v
hudbe · otázka pseuctoaktuálna?, ktorý
predniesla jana Lengová. Poukázala v ňom
na rozlič né chápania národnej problemati ky
vo vybranej slovenskej a nemeckej hudobnohistorickej spisbe 19. a 20. sto ročia a
zdôraznila, že pojem národnosť nie je kate·
góriou estetickou alebo axiologickou, ale že
, má noetickú výpovednú hodnotu, pr i čom
vo výskume hudobnej minulosti Slovenska
je potrebné korigovať doterajšiu dichotomickú koncepci u (slovenská versus európska kultúra) , založenú na bipolarite vývoja
slovenskej hudby a akceptovať chápanie slovenskej hudobnej kultúry ako súčasti európsk]'ch kultúr. Konkrétnymi aktuálnymi otázkami súčasných hudobnohistorick)•ch vý·
skumov sa zaoberali príspevk]' Ladislava
Kačica O problémoch výskumu hudobných
de)fn ťeholí, Zuzany Vitálovej O Schubertovskom bádani na Slot;ensku a Igora
Tvrdoňa O hudobnopedagogickej a muzikologickej pozostalostiJ ozefa Tvrdoiía.
Do programu druhého dňa konferencie
bolo zaradené i spomienkové matiné na
osob n osť Richarda Rybariča , ktoré veľmi
vhodne
doplnilo vedecké p odujatie.
Zaznela na ňom mimoriadne sugestívna,
majstrovská skladba Ivana Hrušovského 2.
sláčikové kvat·telo In memoriam Richard
Rybcn·ič (Košické kvarteto: O.
Lewit, M.
Jirout, J. Kýška, J. j ánošík, nahrávka
Chamber Music 2., Edícia slovenskej hudby
SHF). Prítomní si ďal ej vy poču l i jeden z najzaujímavejších príspevkov podujatia, spomienkové rozhlasové pásmo Etely Čárskej,
ktoré nazvala veľmi prízn ačne · slovam i Dr.
Rybariča , tvoriacimi krédo jeho hudobno
historickej práce: " Hudbu spoznáme vtedy, '
keďjunecltáme zaznieť". E. Čárska tu predstavila Dr. Ryba r iča prostredníctvom jeho
hlasu, tak ako si ho mnohí pamätáme, nielen
cez j eho štúdie a vedecké práce, al e ako nezabu dnuteľného rečníka, č l oveka, ktorý vedel rovnako pú tavo rozprávať o práci hu·
dobného historika, ako aj o hudbe, literatúre, umení a spo loč nosti. Záver spomienkové·
ho matiné sa niesol opäť v znamení hudby,
práve tej hudby, ktorú objavoval a pre našu
dnešnú kultúru oživoval Dr. Richard •
Ry bar i č. Výber z LP platní Musica Antiqua
Slovaca (l 972, 1974), Polyfonická hudba
16 a 17. stomčla na Slovensku (OPUS 9 1 12
0083) a ďalších nahrávok, spolu s odborným
komentárom k dramaturgickej a interpretačnej kvalite, pripravil Ladislav Kačíc.
K úspešno!iti celého podujatia prispeli vý·
znamnou mierou pracovníci Vidcokabinetu
Univerzitnej knižnice, kde kon ferencia prebiehala, a Dr. Emese Duka-Zólyomiová, ktorá
p r ipravila výstavu z najvýznamnejších vedeckých prác R. Rybari ča (knižné publikácie, štúdie k dejinám slovenskej hudby, člán
ky, notové edície, zvukové nosiče, medaily,
fotodokumentáciu a i.). Dôstojný priebeh
podujatia Ltkon č il slávnostný spomienkový
akt pri hrobe Richarda Rybariča na ci nrorí·
ne v S l ávi čom údolí.
Muzikologické podujatie Slovenská h u·
dobná historiografia bolo prvým oficiálnym
stretnutím najvýznamnejších slovenských
muzikológov, hodnotiacich prínos Dr.
Richarda .Rybariča pre vývoj slovenskej hu·
dobnej historiografie a slovenskej hudobnej
vedy. Konferencia poukázala na u ž itočnosť,
ba priam nutnosť spo ločnéh o h ľada ni a progresívnej cesty vývoja slovenskej hudobnej
historiografie, ktorú na moderné vedecké
základy položil a teoreticky koncipoval práve R. Ryba ri č. Dvojdňová prezentácia rôznych pohľadov na jeho ľudský osobnostný
vklad do tohto vývoja, na jeho vedeckú prácu a myšlienkový odkaz ukázali, že nebol docenený ani svojou dobou (nebolo mu umožnené získať vyšší vedecký a akademický ti·
tu l), a nie je plne docenený ani dnes. Našou
základnou podlžnosťou voči jeho vedeckej
práci je napríklad i sk u točn osť, že dodnes
neexistuje jeho kompletná dostupná biblio·
grafia (za ti aľ existujú len dve č ias tkové bib·
liografie J. Potú čka 1991, 1995). Rovnako je
pot rebné uva žo vať o cu d zoj azyčnej mutácii
jeho najvýznamnejších prác, z ktorých reálne šance na takélO vydanie mal napr. Vývoj
európskeho notopisu v angli čtine (podľa
slov R. Rybariča, Hudobý živor, 1989, č.

8/ 9).
Dr. R. Ryba ri č mal ve ľa plánov a projektov,
ktoré pre slovenskú hudobnú historiografiu
chcel a vedel zrealizovať. jeho vý nimočná
pracovná aktivita pn1menila z jeho mimoriadnej lásky k hudbe, schopnosti vnímať a
pretavovať jej hod nory a bohatsrvo do vlast·
ného ľudského a rodinného života. Slovami
to vyjadril už na začiatk u svojej práce a tým·
ro slovám ostal verný poča s celého svojho
života: "Naša hudba · jej min ul osť i prítom·
nosť · je hodná každej námahy a obetí"
(Slovenská hudba, 1958, č . ll ).
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IV. niÍrodný konves ESTA· SlovenskO
V di'íoch 24.-26. februára t. r. sa ko nal v
priestoroch bratislavského Konze'rvatória
na Tolsté ho ulic i IV. Kongres slovenskej
sekcie ES'f'A. Je to zárove i'í už štvrtý rok
činnos ti našej sekcie ako sú časti e uróps ke ho združenia. Národné kongresy sa konajú raz do roka, ča sto aj za ú časti zahraničn ýc h pre dnáša teľov ale bo delegátov.
Tohto roku sa zúčastnili na kongrese
okrem viol o n če li s n1 Christiana Bendu
(Šva)čiarsko) aj prezide n t ESTA, známy viol o n čeli sta Siegfried Palm, ktorý tento
prezidentsk1 post prevzal po Lordovi
Yéhudi Menuhinovi.
24. 2. zahájil po prezentácii p~·of. j ozef
Podhoranský, viceprezident slove nskej
sekcie ESTA rokovanie a privítal ú čas tní
kov a hostí. Nadväzne predniesol ján
Albrecht svoj refe rát o inštrumentálnej didaktike na pedagogických fakultách.
U pozorňoval vo svojom prejave na špecifickosť problé mu výchovy dospi evajúcich
adeptov inš trumentáln ej hry, tvoriacej s účia s tku komplexu vých ovne zameraných
teoretick1ch a historických disciplín.
Zdôraznil, že inštrum e ntálnu výu čbu treba zame r ať predovšetkým na umeleckú
o rientáciu študujúcic h . H udba má slú ž iť
jednak ako e mpirický mate riál, z ktorého
môžu če rpať p raktické skúsenosti, potrebné n a zvládnutie spomenutých hudobných disciplín a jednak ako mož nosť
• nadobudnú ť vlastnou hro u v rámci komornej ale bo kole ktívnej o rc hestrálnej
hry. Priamy dotyk s hudbou č i hudob no u
kultú ro u sa má zameriavať na využitie hudobné ho materiálu i z aspektu orientác ie
v štýlových c harakteristikách a p od ľ a
možn osti sa má prihliadnuť na re prezentatívnosť mate riálu, dovo ľujú ceh o dotyk
so š pi č kový mi hodnotami toho-ktoré ho
obdobia. Inš truktívna lite ratúra na zákla-

de redukciC technických a tým aj hodnotových parametrov nie je najvhodnejším
mate riálom.
25. februára odznel referát prof.
Viliama Korínka na ~ému Sk úsenosti s vydá:vaním inštruktí.vnej literatúry. Autor venoval pozornosť i problé mom a metódam
vy u čovacím . Ve noval i kritic ký pohľad na
inštruktívne dielo Otakara Ševčíka.
Koi'ínkov príspevok bol ve ľmi zaujímavý
a podne tný, le bo umožnil nahliadnuť do
histórie oášho hudobnéh o školstva, je ho
vývoja v medzivojnovom a povojnovom
období. O svojej vlastnej in štruktívnej literatúre hovoril z aspektu me tamo rfóz vývoja pedagogicko-didaktic kýc h p ostupov,
o ktorých úvodom hovoril, č ím dal svojim
didaktickým
prácam o nú
funkč nú
odôvodn enosť, z ktorej vznikli a ktorej de
fac to slúžili.
V Grazi p ôs,obiaci šv aj čiarsky vio lonče
lista a p edagóg Chri stian Be nda, kto ré ho
referát od znel po príspevku Viliama
Koi'ínka, bol vo svojom jadre venovaný jeho vynálezu , .nazvanom Systém Christian
Be nda, p ozostávajúc i z pohyblivej p odušky, pripevne nej v ho rnej časti korpusu s
funkciou udržiavať konštantnú vzdialenosť medzi nástrojom a hruďo u hr áča.
Systé m Christian Benda má za ru č iť prirodzené držanie tela pri hre, č ím sa má
u vo l'ňovať svals tvo v chrbte. Au tor predpokladá, že je ho vynález pomôže zabrá niť
ochoreniam z povolan ia. Predvádzal svoj
vynález i prakticky pohotovou hro u rôznych č astí z Bachových Su it pre sólové vi·o t on če l o.

Na Valnom zhromaždení sa zúčast nil
ako hosť aj Siegfr ied Palm. Zh odno tila sa
tu č inno sť v uplynulom ro ku, pričo m prezident sekcie ján Al brecht konštatoval , že
cieľ, ktorý s i klád la sekcia v rámci minulo-

Svetoznámy violončelista Siegfried Palm pre dviedol celú šírku

interpretačných

roč n é ho zhromaždenia, t. j. zainteresovať
viac pedagógov základných hudobných
škôl, nebol splne ný. Veci' predovšetkým
pedagógov týchto inštitúc ií si mala naša
sekcia viac všímÍ1ť a dávať im cenné rady k
úspeš nému riešeniu ich nemálo zodpovednej práce. Hovorilo sa aj o otázkach finan č ných. V budúc nosti sa má vy ri eš i ť
otázka zaplate nia č le n ského príspevku,
ktoré d lh uje me Medzinárodné mu združe. niu . (V to mto roku zaplatil te nto č lenský
. príspevok za nás doc. Miku láš Jelinek. To
však nerieši náš problé m v budúc nosti.) V
tejto súvislosti tre ba poznam e n ať, že jed. ným z ciel'ov Siegfried a Palma je snaha p oskytnúť organizáciám štátov z bývalé ho
východné ho bloku náležitú pomoc.
Zá r ove ň zdô raznil - a to bola i príč in a je ho
ú čas ti na našom kongrese- d ô lež i tosť informovanosti niele n v rámci národných
sekcií, ale i v rámci vzťa hu vedenia s radovým č lens tvo m , teda ni e le n horizontálne,
ale i verti ki lne.
Referát Siegfriecla Palma bol pôvod ne
plánovaný na hodno tenie osobnosti jeh o
u čite l'a Enri ca Mainardiho. 'l'áto té ma sa
však do plnila o množstvo problé mov a o
vlastné životné, umelecké ako i organizač
né skúsenosti prednáša teľa . Zv l ášť zaujímavé boli je ho skúsenosti a dotyky so
š pi č kový m i
predstavitel'mi mod e rnej
hudby. Siegfried Palm uzavrel svoju prednášku interpre táciou je mu venovanej
skladby Krysztofa Pe ndc recké ho p re violon čelo sólo, nazvanej Capriccio pre
S. P.
Účastníci kongresu v konfe ren čnej sále
Kon zervató ria po kra čo va l i v družnom p osedení v d iskusiách a rozhovoroch.
26. febru ára predniesol doc. Mikuláš
J elíne k svoj refe rát, venovaný té me
Zábra ny a pre kážky v priprave nosti žiaka.

nuansov...

Úvahy Mikuláša j eli 'n ka, ktoré sa zapodievajú so spome nutým p ro blé mom, sa s nažili odk ryť žriedla a prí činu zábran a ťaž
kostí v hre. Analyzuje širo ké polia možqostí, z ktorých by mo hli prame n iť zábra. ny a prekážky pri hre a to b ez z rete ľa na
metódu vyu čova ni a. Hl'adá ic h v rodinno m p rostredí, v p rístupe u či teľa , v širšom spo loče nsko m prostredí žiaka, pričom zábrany môžu vz ni knúť aj z umeleckej alebo technic kej neisto ty, ale bo i zo
zá porné ho vzťa hu vládnu ceho medzi pedagógom a žiakom.
V súvis losti s vyslovenými názormi prip ome nul Mikuláš Jelínek i nutnosť sprísniť prijímacie p odmie nky na profesion álne zame raných ško lách, na ko nzervatóriách a na VŠMU. Nárok'Y. na profesionálnych hudobníkov stále stúpaj(l a bolo by
·veľmi nesprávne rozší riť neza mestnanosť
v rade hudo bníkov z. povo lan ia ori.e ntácio u výchovy v s mere vysokého prie me ru.
Iba vysoké kvality garantujú pozitívne
uplatnen ie sa hud obníkov z povolania.
Vďaka patrí všctk1 m spolupracovníkom a funkc io náro m Združe nia, predovšetkým prof. Jozefov i Podhoranskému a
doc. Mikulášovi j e linkovi, Márii Kar-líkovej a jane Vacu lovej, ktorí sa zaslúžili o úspešný priebeh IV. národné ho kongresu
ESTA.
O b zvláš ť c hcel by som vo svojom ako i v
me nc č len ov a návštevníkov pod'a kovať
Metodické mu centru v Bratislave - školiaccmu s tred isku Konzervatória, za poskytnutie pomoci každého druhu, predovšetkým za to, že nám dalo k disp ozícii m·iestnosti. Ďalej d'akujem spo nzorovi, kto rým
bo la tl ač iare ň ORMAN, s. r. o.
JÁN ALBRECHT

Snímky P. Erdziak

\

So srdcom radcu i priateFa
Rozhovor s prof. Siegfriedom Palmom, prezidentom EST A.
e Pred necelým rokom ste boli po
Yehudi Menuhinovi zvolený za nového
· prezidenta ESTA. Ako vidíte svoje hlavné úlohy a čo sú vaše prednostné želania, ktoré by ste chceli uskutočňovať
počas najbližšieho obdobia.
-Uvedomuje m s i svoju zodpove dnosť, ktorú nesiem ako nový prezident. Ciele a úlohy
ESTA sú mi však už dlhé roky dôverne známe, keďže som bol prítomný pri založení ESTAr. 1972 v Grazi a ako nemecký pedagógče lista som spolupôsobil už v r. 1973 pri
ustanovení ne1J1eckej sekcie ESTA, ktorej prvým prezideJHom som bol do r. 1977.
Odvtedy sa naša "estovská" rodina rozrástla
predbežne už na 22 sekcií, č iže 22 európskych štátov. Práve v posledných rokoch,
hlavne po politických zmenách v r. 1989, za·znamenávame prudký rast pribúdaním krajín, ktoré sa v totalitnom režime nesmeli oficiáln e pod i e ľať na práci ESTA.· Popri týchto
sekciách- ku ktorým patrí aj Slovensko a napr. Estónsko a od posledného týždi1a aj Litva
sa javí najnovšie aj veľký záujem v krajinách
južnej Euró py, ktoré dote raz stáli bokom. Z
Grécka, Portugalska aj z Albánska sa hlásia
vážni u ch ád zač i, ktorí potrebujú našu pomoc. Naše ústredné vedenie, v kto,.o m ste
zastúpe ný za Slovensko i vy, poskytuje všestrannú pomoc týmto novým čle n om resp.
kandidátom, v podobe osobných n ávštev,
organizovania finanč n ých zdrojov pre

umožnenie účas ti na našich medzinárodných podujatiach, po moc pri obstarávaní
chýbajúcic h pomôcok a pod. V tejto č inn os
ti, to znam~ ná všestrannú pomoc pri začle
ň ovaní nových sekcií, vidím jedn u zo svojich prvoradých úloh. Ďalším mojim veľkým
prianím je, aby popri už dobre zabe han ých
stykoch medzi pedagógmi v smere horizontálnom - teda po linke vysokých škôl resp.
škôl· rovnakého stupňa , sa všemožne rozvíjaJa prepoje nosť vertikálnym
sme rom .
Potrebujeme viac ko ntaktov medzi pedagógmi - p odľa mo jej mienky najdôležitejšími ktorí vychoyávajú zač iatočníkov a tý mi, ktorí výsledky ich práce preberajú až po "vypustenie" mladého adepta do kruté ho ví ra profesionálneho života hudobníka. Však ESTA
bola založená práve s predsavzatím, aby u či
tel' vystúpil zo svojej veže zo slonoviny a zo
svojej izolácie a sprístupňoval skúsenosti a
kolegovi v celej
vedomosti každému
Európe. Môj plán je starať sa o to, aby aj my
profesori z vysokých škôl sme sa u čili zo skúseností tých, ktorí nám pripravujú talenty.
e Dovoľte trochu osobnú otázku: V
čom vidíte s pojovací e lement vašich
s n ažení v živote čelistu, pedagóga, organizátora, propagátora a interpre ta novej hudby, radcu ve rejných činiteľov?
- Ťažko mi je jednoznačne odpovedať,
priznám sa, že som nad tým ani tak zásadne
n e rozmýšľa l. Mo ja celá bytosť je pre niknutá

nekľudom ,

aktivitou , ra dos ťo u z č innosti.
Ostatné prichádza akosi automaticky. Keď
som sa ešte ako mladý čel ista oboznámil s
Pllrtitúrou Zimmermannovej sonáty, ktorá je
plná nových, ešte vtedy nezaužívaných technických a kompozič n ých riešení, jed noducho môj športový duch spôsobil, že som sa
bez roz mýšľa ni a vrhol do štúdia tejto skladby aj napriek varovaniu môjho milované ho
' majstra Enrica Mainard iho. Radosť z mimo, riadneho úspechu premiéry · kedy som musel skladbu priamo na pódiu opakovať - ma
primäla za l ož iť festival novej hudby v
Donaueschingene. Keď som v 50-tych rokoch bol zvolený do senátu Vysokej školy
hudobnej v Kolíne n. R., zvolili ma po mojej
d vojročn ej č inno s ti za rektora školy, ktorým
som b<,:>l 4 roky. Moja aktívna snaha o vtedy
ešte nezvyklú úzku spoluprácu medzi rektormi nemeckých vysokých hudobných
škôl, ma zaviedla akoby prirodzene do vedenia novej rektorskej rady, a takým spôsobom
to išlo ďal ej : Prezide nt Nemeckej hudobnej
rady, predseda medzinárodnej spo ločno s ti
pre novú hudbu, inte ndant štátnej opery v
Berlíne, vedúci mnohých medzin árodných
kurzov v Európ e v zámorí, č l e n porôt dôležitých medzinárod ných súťaží a teraz prezident ESTA. Zrejme ma hudobný svet potrebuje a z toho mám najväčš i u ra dosť.
• Dovoľte teda, a by som i ja odpoved al na svoju otázku a dodal: m yslím si,

že spojovacou zložkou všetkých vašich
bohatých aktivít a zásluh je vaša mimoriadna a jedinečná schopnosť vytvárať
harmonické vzťahy medzi ľuďmi, vaša
láska k ľuďom, ktorú radi pr:ijímajú a
opä tujú. Priznávam, že tento fakt zapôsobil aj na mňa, keď som vás poprosil, či by ste poctili n áš slove nský kongres svojou prítomnosťou. čo vás priviedlo k tomu, že ste prijali pozvanie a
aké sú vaše d oterajšie dojmy?
- Predo~šetkým priateľstvo, ktoré nás
dvoch spája po dlhé roky, č i na pôde nášho
bydliska (Kolín n. R.) č i teraz v centrále ESTA. No nielen to: myslím si, že predseda tak
veľkého združenia potrebuje styk - a to
osobný- nie Je n s jednotlivými sekciami na
ich pôde, aby si urobil obraz o ic h práci, p roblé moch a prínosoch pre celé združenie.
Môžem vám poved ať, že sa medzi vami cítim
fantasticky, že vidím niele n vysokú úrove!l
slovensk1 ch inštrumentalistov, ale najmä
idealizmus medzi mladými, smäd po poznat·
koch z iných "brehov" p edagogiky a inte rpre tácie. Môžem povedať, že slovenská ESTA
už dnes patrí medzi aktívne, známe a úspeš·
né oddiely našej "estovskej"
rodiny.
Ďakujem za pozvanie a dúfam, že buclem
m ať príle ži tosť opäť na vštíviť vašu lcrásnu
krajinu.
Zapís al MIKU.LÁŠJELINEK

KONCERTY

Bednárikova konfrontácia ideálu s realitou

DON QUICHOTTE MEDZI NAMI
Táto operná ~ezóna v S D bude tak trochu . francúzska" - po
Masst.:netovom Donovi Quichottovi ( 17.- 18.-20. marca) bude
nas l edovať Debussyho Pelléas a Mélisanda (9. júna) ...
Dramaturgicky troch u zvláštne, ale azda sa vcdl'a spcv;íkov p riučí mc kráse francúzštiny aj my, operní návštevníci. Lebo obe opery zaznejú v originálnej jazykovej verzii - aj keď tá druhá možno i
s potrebným titulkovacím zariade ním. Obdivujem spevákov zv l ášť v titulných partoch a rozsiahlejších zborových vstupoch ktorí po n:ístrahách tali a nčiny a nemči n y zvládli i francúzštinu,
ba vo výslovnosti sa často priblíži o riginálu ... Je to síce eno rmná
záťaž na pamäť, ale mnohé sa vracia.v autcntickosti predvedenia a
teda aj štýlu toho-ktorého diela.
Ako povcdal)ozef Be dnárík na prcdprcmiérovom strt.:tnutí s
novinármi, Donom Quichottom završuje svoje "bratislavské" exku r.lie d o oblasti francúzskej opery. na, dokonca,
sl'ubuje aj zmenu štýlu, či aspoň jeho posun k viičšej askctickosti
výrazových prostriedkov, znániych ako bednárikovská koláž, baroková nadn ese nosť, hypertrofia, metaforicko~ť. ktoré výrazne
formujú rukopis tohto režiséra a dávajú (zvl ášť prajným znal·
com) poteše nie z nads tavovania a obmid\ania výtvarných znakov či symbolov takejto réžijnej re či. Po Gounodovi,
Offenbachovi a Massenetovi sa, vraj, dostane k slovu v
Bednárikových plánoch opera talianska... Je sa na čo tešiť, najmä
ak sa dovtedy S D a celá naša kultúra zotavia eko nomid:y natol'ko, že budtl m ôcť invcstovať do fantastickej výpravy takého
Do na Carlosa to, č o dielo a režisér vyžadujú ...
Vráťme sa však k predmetu našej recenzie. Aj keď sa možno
niektorí div:íci cítia unavení z Bcdnárikových . znakov", osobne
to tak m;vnímam. l tentokrát sorn sa potešila inovácii zafixovaných symbolov režiséra ( nákupné koš ík-y, džípová venia auta,
drevený kô i\ , blikajúce l ampičky- tentokrat nit trezoroch, displej,
nahradzujú<.:i Mefistovu pali čkt) , kto rá uvádzala do pohybu postavy vo Faustovi, neustále sa valiaci dym a tď.) . Trochu som sa však
vydesila z neustále sa prepadávají1ceho sveta, zo:ízorneného - na
rozdiel od lloffmann ových poviedok - nakloneným, takmer padnu tym divadelným portálo m na javi ~ku . A· napokon- som akceptovala aj celkom nové ;ymboly "doby": neónové reklamy baru,
peep show, lóže "Du lei nea and comp.". To všetko ponúka režisér,
aby vypointoval príchod anjelsky č isté ho Quichotta, ktOrý má ešte i krídla pripnuté na snehobielom plášti... j e to rojko, hlása idey
lásky, porozumenia, nehy, poézie, spravodlivosti. Muž i dieťa v
jednom. U Bednárika prichádza z ncjakcj tajomnej hviezdy, či priam z neba medzi l'udí nášho storoči a, ktorí nechápu jeho · a on
ich . Opera o Donovi Quichottovi bola Massencto m napísaná ako
hero ická komédia. V interpretácii j ozefa Bednárika sa zmenila na
lyrickú drámu, vypoi ntovanú expresívnym obrazom umierania
Quichotta v nemocn ici, či lazarete. Na č loveka v tom obraze padá
priam existenciálna úzkosť zo s mrti a jej ncodvratnosti. Svojím
posolstvom tu Bednárik siahol do priepastí čl oveka ; čím p resiah ol romantický príbeh Masseneta do bergovskej bezútešnosti.
Keby... keby nevymyslel pl (lšť, ktorý Sancho Pansa berie od mŕt
veho Qu ichotta ako symbol ď~tlš ích rojkov. Bez tohtO odkazu finále by sme odchádzali z divadla smutní a bezíuešnc rozladení
nad svetom, ktorý žijeme - a často si ho ani neuvedomujeme.
Bednárik nám ho však pripomína s n eobyčajn ou krmo sťo u . Stl v
i1om vzorky prostití1cic, prázdneho sexu, kupliarstva, ale i narkománie, prázdnej zábavy, konzumnej spol očnosti , permanentn ých vojen - vždy pod inou zástavou náboženstva, viery, ideí.
Režisér d te viac než predtým podčiarkol víziu odl'udštcnia a tupej nevšímavosti voči l'udskému jed incovi.
Iné hyperboly: Don Quichottc už nctasí meč proti veterným
.mlynom, ale vysvieteným . moulinrougeovským" atrapám, ktoré
vzdialene pripommajú i lesk zábavných parkov. Kto je tu blázon,
a kto múdry, či ten svet okolo Quichotta stojí za to, aby ho žil čfo·
vek takého vznešeného ducha? To je otázka... S ňou i odchádzame
z pred tavenia, no utešuje poznan ic, že ten najprostcjší - Sa neho pochopil o čo tu ide a prevzal štafetu ideálov do svojich rtlk. To
dáva nádej, vieru a lásku - k člove ku , samozrejme ...
Okrem p odobných odkazov inscenácie si návštevník odnáša i
pocit krásneho prepojenia baletu s operným svetom na spôsob
francúzskej lyrickej opery. Libor Vaculik v Alter Ego ( Martin
Kllvády), v Mladosti (Víktó rla Šimo n číková), v Zrelosti
(Dália Pech ánová) a v dramatickej Starobe - Smrti (Rozália
Zmeková, r esp·. P. Slovák ová) vytvoril sólové, duetové a iné

komorné baletné čísl a, ktoré dotvárajú poéziu i nscenácic, vývoj a
konanie postáv a prelínají1 sa Massenetovou operou tak, akoby
tam boli vsadené samotným autorom. Ale nie Stl - to iba choreograf a režisér dotvorili Quichotta na tot(tlne divadlo, na syntetický útvar, kde jedno do druhého zapadá · a pritom to nie je žiadny
muzikál, ale opera. L. Vaculík však prizval do inscenácie aj taneč
nú skupinu Torzo pod vedením Jána Ďurovčíka, ktorá v kolektívnejších výstupoch vniesla priam tanečnú ekvilibristiku, švih a
moderný p rejav, ale i d rs nosť a thočnosť.
Rovnocenný podiel na zážitku z Massenetovho Do na
Quichotta má aj nový šéfdirigent opery SND Ivan Anguélov,
Bulhar s exkluzívnym umeleckým životopisom. Od l . l . 1995 šéfuj e divadelné mu o rchestru - a dúfam, že si ho čos koro všimnú aj
v SF a SOSR, že sa nebudú tvá riť, akoby v Bratislave žili iba 2-3 dirigenti... Bolo by to na škodu. Ivan Anguélov je totiž dirigent,
ktorý vyžaduje presnosť, precíznost: naš tudovania, ale vie
veľa o štýle, no nezaprie ani s lova n s kú výb u šnosť - vždy
však d ávkujúc iskru a vzlet s pa tri č n ou z nalo sťou to ho, čo
si vyžadu je h u dba ) . Massenc ta. A tá je, veru, rôznorodá ...
Možno n ie natol'ko . umelecká" a silná ako vo Faustovi č i
Hoffman nových poviedkach, ale vždy elegantná, v typicky fran·
cúzskom šate. S ním predkladá nielen vyšperkovanú mezzosopránovú áriu, ale aj Quichottovu pieseň, recitatív ústiaci do ariosa, kuplet , namcncovské štylizácie, va l číkové a pochodové rytmy
-skrátka niečo na spôsob "secesie", ktorá chce byť trochu Ílpadková, ale pritom aj šarmantná. Nečudo , že do tohto sveta . fin de
siccle" sa hodí Bednárikov posun o sto rokov. Fin de siccle a la
20. storočie...
Aj keď Masscnctova opera na text Henriho Caina podľa Le
Lorraina a Cervantesa je pomerne chudobná na dej a bohat:í
na filozofovanie, na scéne sa s tále čosi deje. Neutíchajúca fantázia režiséra v kongen iálnom súznení s cho reografom a výtvarníkmi . hýbe" svetom Quichotových uvažovaní. Lebo vedra dirigenta
a u ž spomínaného L. Vaculíka SÍl čl e nmi tvorivého tímu bednári·
kovskí partneri: scénograf Ladis lav Vychodil a kostýmová vý·
tvarníč ka I.:udmila Várossová. Podobne ako režisér i o ni vytvárajú vedomé "spojky" medzi Faustom a Hoffmannom ... Portál divadla (celkom podobný tomu v SND) sa borí a všetko je ako pred
súdnym d ňom . Ale tam, na horizonte predsa le n svietia l a mpi č l..")'
nádejných hviezd· cel korn detské a naivné. Ale- vcd' iba veci det·
ské sú č i sté ... tudm.ila Várossová siahla trochu i do J undusu",
ale mnohé vytvorila nové, krásne, s detai lami divadelnej štylistiky
výtvarne prizdobe né, inde pozlátkom zve liče n é, prclínajúce his·
to rickosť s tvrdou realitou dneška. Dobre pozná znaky módno~ti 
a tak ich vnáša do obl ečeni a sólistov i ko mparzu vo zve li čených
znakoch. Ale jej hlavný hrdina zos táva vznešene verný dobe, z
ktorej prináša svoje vel'ké posolstvo o viere v dobrého čl oveka.
Poče tn é zbo rové vstupy na tudoyal na vysokej umelecke j
úrovni Koloman Kovács. Ale zboroví umelci i hrajú, neprizcrajú sa deju, ba niekedy si štylizovane i zatancujtL. Bednárik nedá
nikomu pokoj.
j e však n á roč n ý najmii na spevákov - sólistov. Sám sa katuje,
keď prizýva do hlavných rolí až tri obsadenia, s ktorými presne
vyjasi\ujc vz ťahy, fixuje mizanscény, brúsi detaily. Kto sleduje
všetky obsadenia, možno si všim ne, že okrem individuálneho
temperamentu a vklad11 osobností je n1všetko dané, pevné, sympaticky profesionálne, bez náhodilostí a im provizácie. Bednárik
sa nebojí stvoriť figúrku "šéfa ba nditov", ktorí1 nahovorí vo fran cÍIZŠtine bývalý vel'ký Don Quichotte- František Zvarík- a tu ju
hrá v mafiánskej podobe Milan Kopačka. Kvarteto menších postáv- akýchsi postáv polosveta · vytvo rili dve ženské a dve mužské dvojice (v alternácii): Pedra spieva A. Kohútková, alternuje
B. Ferancová, Garciasa našllldovala K. Dernerová, ah Jolana
Fogašová, Rodrigucza spieval na l. premiére ). Ábel, na 2. premiére l . Ožvát, Juana - s výrazne určeným postavením v tejto
skupinke- stvárnil Igor Passek a ). Ďurdiak. Zdá sa mi, že iba
malé detaily odlišuj ll vyrovnané výkony tzv. ambivalentných postáv, kto ré sa toč ia o kolo Quichotta, Sancha a Dulciney, komentujtiC, doh rávajtiC, resp. dotvárajúc atmosféru . V rámci kvartet sa
vždy nájde priestor i na individuálny herecký vklad (Ďurdlak,
Ožvát, Dernerová), ktorý vnáša trochu dráždivé prvky do d eja.
Sancho Pansa je určený buffo basu. Tejto predstave vyhovuje
najviac Ladislav Neshyba, ale i Juraj Pete r , kolosálnejší, no
trochu menej vypointovaný bas má Vladimír 1\ubovčík. Všetci

!·Pripoja ~ aj inf?
Hommage
a
Lucia Popp - to
bol názov dvoch
koncertov, avizovaných na poetických, krásny<.:h plagátoch R. Po lá ka.
Uskutoč nili sa s
týždenným odstupom - 12. a 19.
marca v Kon·Certnej sieni Slovenskej filharmónie. Nad oboma prevzal patronát primátor hlavného mesta
SR Bratislavy Peter Kresánek a na druhom sa
zúčast nil aj prezident SR Michal Kováč s
manželkou. Atmosféra týchto podujatí bola ·
vzrušujúco krásna a dojímavá. Z rodiny tu bol
otec umell..')'ne - Ing. Rudolf Popp a niektorí
blízki pr:íbuzní, centrom celého spo ločensko
umeleckého d iania bol iniciátor myšlienky - intendant Komorné h o orchestra m esta
Bratislavy Cappella Istropolitana - Karol
Kopernický. On dokázal tvrdohlavo ísť za cicrom, ktorým bola spomienka na vel'kú sopranistku, s rde čn ého a oduševneného čl oveka ,
hviezdu mnohých ~vctových operných domov,
koncertný<.:h
pódií
rôznych
metropol,
Kammersängerin Wiener Staatsopcr a mní-

l

chovskej Staatsoper, nositcl'ky Striebo rnej ruže
Viedenských filharmonikov, Radu umenia a literatllry Francúzskej republiky... a mnohých
ďalších ocenení hudobného a kultúrneho sveta. LUCIA POPPOVÁ bola možno niekde medzi
nami na krásnych koncertoch - ?Octách - spomienkach na jej žiariví1 osob nosť. IMe, fyzicky
sme boli už bez ne j, lebo vskutku pred čas n e , no
milosrdne zaspala svoj večný sen v mníchovskej nemocnici... Odišla na vrcho lkoch slávy, a
tak nikdy n ezažije zostup dole. Stále bude ž iariť
na výslní spomienok a p rostredníctvom vyše
130 p latní, 40 operných kompletov. Ak 20. storo čie ncvymyslelo nič lepšie, nuž zanechalo
nám možnosť uch ovania hlasov najväčších
umelcov, myslitcl'ov a iných vý nim očných ľudí.
Lucia Poppová tak zostáva nadlho ako vzor
umelkyne, ktorá o krem perlivej vokálnej techniky vedela do spevu vždy vloži ť aj oduševnenie...
Idea, že koncerty budú pokračovať každý
rok, ba má sa ku ním perspektívne pri poj iť aj
medzinárodná spevácka súťaž s menon~
Lucie Poppovej, je skvelá. Konečne si začí name
b u dovať tradíciu a neodvraciame sa od veľkých
l'udí z l'ahostajnosti či malej potreby kontinuity! K tejto akcii by sa však malo 'za ktivizovať aj
MK R a SHÚ... Lucia Poppová zomrela 16. nOvembra 1993 v Mníchove a 2. februára 1994
'bola v SND panychída za touto vel'kou speváč-

Peter Mikuláš s Vladimírom Kubovčíkom v jednej
zo scén opery.
Snímka K. Marenčinová
však tvorili Quichonovho sluhu osobito, zaujímavo, s vel'kou chuťo u : od prvého vstupu do hl'adiska.
Dulci nea m(l azda n ajťažšie spevácke i herecké nároky.
Mezzosopránový part skrýva rôzne nástrahy - je dosť vysoký, pohybliv)r, ale i vďačn )r pestros ťo u nálad, ktoré partnerka Qpichotta
stvárni počas dvojhodi nového prúdu hudby a deja. Denisa
Šle pkovská uchvátila ako Dulei nea - obeť, Dulcinea - žena, kto rá
ttlži po láske, nehe, č istote, Du lei nea - umierajúca hrdinka. Je to
bytosť utkaná zo snov Quichotta, Traviata na Massenctov spôsob,
obd ivuhodná štúdia mnohostru nného ženstva. Jitka Sapar ováFischerová vniesla do role dráždivý sexappeal, dvojlo mnosť postavy, ktorá je v opere de facto kurtizána. jej vntltro sa však dovoláva sku toč nej lásky- ešte viac vo chvíli, keď stráca fyzickú silu,
Márne a upadá. V kontraste takýchto nálad sa mi zdala podobná
interpretácia nesmierne zaujímavá. Momenty ženskej <lravosti,
pohybovej variabi lnosti priniesla do ro le aj Silvia Sklovská.
Všetky tri boli hlasovo o bdivuhodne vyrovnané a zvládli nástrahy
partu, ktorý je lákadlom pre pohyblivé mezzosoprány. K introvert~lej De nise Šlcpk~skej . vyladil" režisér na l. premiére Dona
Quichotta v osobe bas1stu Petra Mikuláša. Možno je nic taký vysoký a štíhly ako si predsmvujeme tohto h rdinu, ale jeho vnútro je
" ne botyč né" . Spieva s hl bokou introspekciou, kto rú do káže tl č in
nc preniesť na partnerov i na poslu ch áčov. J á n Galla je fyzicky
ad<.:kvátn)( Don Quicholle, ktorý možno viac . znie než rozozn icva", ale každopádne je to Quichotte, ktorý nás tiež dojíma. jeho
vel'ké chvíle sú vo finá le, keď smrť završuje púť Quichotta svetom. l spevák akoby odrazu dozrel do mrazivo silných okamžikov... ajmladším Quichottom je Martin Malachovský. Vytvoril
so Silviou Sklovskou dvojicu, ktorá ladila zjavom (či typom),
mladistvým elánom, ale najmä kultivovanosťou speváckeho výrazu. M. Malachovský navyše je azda najtypickejším rytierom smutnej postavy. j eho vysoká postava s trochu komickým účeso m a
okuliarmi na slabnúcich oč ia ch rytiera bola tak trochu výkrič n í
kom do nášho čudesného sveta.
Don Quicho tte medzi nami - to je teda idea Bcdnári kove j
ostatntj inscenácie na javisku o pery SND. Namiesto pasívncho
otvorenia partitÍiry si režisér opäť postavil za cieľ, skon fro ntovať
h rd inu minulosti a jeho ideály s d neškom. Na rozdiel od iných in·
scenácií (nielen o perných!) odchádza divák z tohto predstavenia
nie s vyprázdneno u hlavou, ale s myšlienkami, čo sa ncodvratne
vracajú do duše ako otázniky, výčitky, či p osila pre akýsi iný, lepší
život. Aj preto sa oplatilo pri zvať) . Bednárika do sveta opery.
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

kou, ktorá až do r. 1989 žila v zahrani čí, na výslní slávy - bez ~áujmu domova. Z pros tť ho dôvodu : bola emigrantka. Do cudziny však oeodi la
za vidinou lepšieho, ale n á ro čnejš i e h o, umením a jeho métami lákajtlceho života.
Začínajú ca tradícia koncertov Hommage a
Lucla Popp je teda iba malou splátkou
Slovenska speváčke prvej kategórie, ktorá sa
všade hlásila za Slovenku. Milé bolo vi dieť na
podujatí aj d lhoroč ntl vern(l profe~orku Lucie
Poppovej -Annu Hrušovskít, dobré bolo čítať
vzorne pripravený dvojjazyč ný bulletin, kde
boli zoradené spomienky i fa ktografické lidaje
o tejto hviezde. Ale ešte krajšie bolo, že všetci
zúčastnení hrali na oboch koncertoch mozartovský repertoár (veď W. A. Mozart tvoril vedi'a
R. Straussa "základinu" Poppovej operného i
koncertného repertoáru) výnimočne koncentrovane a umelecky presvedčivo. Na
prvom koncerte zaznela Symfónia č. 38 D
dur "Pražská", KV 504 a Rekviem d mol KV
626. Okrem posilnenej Cappclly lstropolitany
(niektorými členmi orchestra SP v dychovej
sekcii) sme po čuli v Rekviem i Slovenský komorný zbor (zbormajster Pavol Proch ázka)
a kvarteto sólistov: A. Kohútková - D.
Šlepkovská - L Ludha - P. Mikuláš. Zvlášť
speváci si dali záležať na vyladení svojho kvarteta, čo bolo vedl'a orchestrálneho zvuku n ajväč
ším zážitkom veče ra. Koncert - namiesto nemocného Z. Košlera - dirigoval Michael
Dittrich z Vie<;lne. Kvalitne, bez vonkajších
efektov, ale sústredene, s ambíciou mäkkého
zvuku orchestra i vokalistov. SKZ bol pripravený tiež vel' mi dobre. možno však zaokr(lhlenejší, jemnejší zvuk by viac pristal Mozartovej

s mútoč n ej omši...

Ak prvý z dvojice ko ncertov bol výborný,
druhý bol vynikajúci. Leví podiel na tnm má dirigent Libo r Pešek. Po dlhšom čase sme o päť s
nadšením vnimali j~ho koncepciu hudobných
obrazov, ktoré pri všetkej štýlovosti nepos trád ajú p ôvab jemnosti citových vyzna·
ní, pri všetkej presnos ti s krývajú v sebe
n ádheru vzn ešenos ti, elegancie a hry du·
cha. V rých to intenciách odznela Mozartova
Symfónia č. 40 g m o l, KV 550 a Symfó nia č .
41 C dur ,Jupiter", KV 551. (Andante tejto
symfó nie malo priam romantickú melanchóliu
a vzd u š nosť, grandiózne finalé hravo prekonávalo nástrahy partitúry). Ekvilibristická koncertná ária Mia s peranza adorata KV 416 za·
znela ako malý šperk uprostred koncertu v podaní
koloratúrnej
sopranistky
t ubice
Vargicovej. Až na jedno malé zaváhanie vo
výške bol jej výko n striebo rne ligotavý, čistý, čí
ry a ozvláštncný akousi mladistvou vervou.
Orchester Cappella Istro politana s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom a pod
taktovkou Libora Pešk a hral mäkko, vláčne,
jednotne, ako v začarova ní pod magickými rukami pána dirigenta. Bol to jeden z vrcholkov koncertnej sezón y 1994/ 95.
I po s pol očenskej stránke mali oba koncerty
svoje dozncnie v stretnutí oficiálnych i neoficiálnych hostí. Na sponzorovaní koncertov sa podiel'ali štedrou rukou Shell Slovakia,
Slovnaft, Volkswagen Bratis lava, Porsche
Brat islava a Deloite and Touche. Výťažok z
koncertov je venovaný Ligeyroti rakovine.
TEREZIA URSÍNYOVÁ
.

CD RECENZIE - ZO ZAHRANIČIA
Ján Levoslav Bella
Sonáta pre klavír b mol e Skladby
pre klavíre Sonatína e Štyri ľahké
skladby e Variácie op. 9 a op. 21.
Daniela Rusó -klavír
Marco Polo DDD 8.223644

Pozornosť, ktorú v posle dnom období
venuje hudobn á veda tvorivému odkazu
Jána Levoslava Bellu, jednoz n ač ne dokazuje, že bol prvým pri eko pníkom slovenskej
hudby, ktorý sa dostal do kontex tu eu ró pskej vzdelanosti, ktorá ho adekvátnym a
podnetným spôsobom ovplyvnila a urči la
sme rovanie jeho tvorby. Dnes, s odstupom ča s u poznávame, že to bolo sme rovanie jedine možné a správne. Dokazuje to
aj nahrávka je ho rep reze ntač nýc h kl avírnych skladie b pre II NH Inte rnational Ltd.
V e dícii Marco Po lo d ostáva sa tak Be llova
hudba do sveta spôsobom zodpovedajúcim je ho umelecké mu významu.
Tejto s kutoč n os ti si boli zrejJTle vedomí
aj e dito ri, ked' do záhlavia info rmač n ej
strany uviedli výstižný propaga č n ý ano ns,
že "súc povzbude ný Lisztom a priatel'stvom Rich arda Straussa, bol Bella vedúcou
postavou v rozvíjajúcej sa slovenskej národnej hudbe". Už toto konštatovanie
svedčí o tom , že Bella bo l už d ávno "uznaný" na európske ho skladatel'a.
Cédeč ko 13e llových skladieb otvára znárna •a nílrOČI'Iil Sonáw b mol z roku 1882,
ktorá má vše tky znaky vyspelej koncer-

Dmitrij šostakovič
Sláčikové kvartetá č. 2 a 4.
Moyzesovo kvarteto
DONAU DCD-8133

SIIOSTAKOVICH

šostakovičovc sl áčikové kvarte tá vydané firmou ll ll Inte rnatio nal Ltd. v e díc ii
DONAU v inte rpre tác ii Moyzesovho kvarteta signalizujú, 7.e tvo rba rusk,é ho majstra
má na Slove nsku re nolnova né interpretač n é tradíc ie , s kto rými je záhodno vstúpi ť
aj do medzinárodnej konkurenc ie.
ahrávka 2. a 4. s l á čik ové h o kvarteta O.
šosta koviča je odvážnym dramaturgic kým
poč in om , pre tože ide o die la, kto ré vznikli v skladatel'ovom období, o ktorom sa v
s ú ča s nost i ni e vel'mi lic ho tivo hovorí, ked y sa autor muse l pod ro biť neúprosnej
straníckej tzv. protiforma listickej kritike a
zviizovej disciplíne a kedy sa "rozhod ol"
svojou tvorbou obrá ti ť sa k l'udu.
S láč ik ové kvarteto O dur op . 83 z roku
1949 vzniklo takmer bezprostredne po
o rató riu Pieseň o lesoch , hudbe k filmu
Pád Berlína a iných skladbách reagujúcicl1 na tzv. "nové úlo hy sovietskeho umenia". Je to o bdobi e, ktoré na svoju h lbokú
analýzu ešte le n čaká a ktoré bude asi aj
ne možné spravod livo a obje ktívn e rozs(tdiť. No šostalrovičova hudba je tu stále, je
to fe nomé n, na ktorý sa treba poze rať pred ovšetkým z hl'adiska kompozi č n ej pro fesionality. A takými sú obe hartetá.
Kva rteto D dur, v troch allegrových vetách, prináša nekonfliktnú, jasnú, zrozumitcl'nú no technicky d obre napísanú
hud bu , zodpovedajúc u požiadavkam d oby." Le n andantino nastol'uje z náme šost:l- ·

· tantnej son átovej formy, nesie sa vo vel'korysom šrýle romantickej kompozície s
brilantnými a technicky náročn ý mi pasážami. ášmu majstrovi tu boli zrejmým
predobrazom
Lisztove
koncertantné
skladby, avšak v lyric kýc h pasážach nájdeme prekrásne melodické pasáže. Sonáta
poukazuje na Dellovo zrelé kompozič n é
umenie a po každej stránke znesie najprísnejšie kritéria, takže naši klaviristi nemajú
dôvod váhať zaraďovať toto dielo do svojich koncertných programov. Ďal ší priestor nahrávky vyp(i\ ajú skladby menšieho
rozsahu: Dve skladby pre klavír C dur,
Variácie na piesei\ Pri Prešporku na
Dunaji, Variácie na piesei\ Letí, letí roj,
Sonatína e mo l a Štyri drobné skladby.
Všetky programové čísl a ukazujú, že Bella
bol Schopným klaviristom i dobrým pedagógom, pretože všetky skladby zohl'adňujú ko nkré tny tec hnický s mpe ň interpreta. Preto sú vhod né pre všetky stupne
nášho profesioná lne ho pianistické)lo
školstva, a bolo by žiaduce, aby si ich
osvojili pedagógovia a ic h žiac i. te JC tomu dávno, čo sme nariekali, že nic je čo
hrať. Bellova hudba je um e led:y cenná, ba
rovnocenná s ostatnou domácou č i zahraničnou tvorbo u . jeho hudba sa dostane do
povedomia našej verejnosti, keď budem e
je ho odkaz šíriť, propagovať, vyd á va ť a
keď sa nájdu k národnému odkazu loajálni
inte rpreti.
Inte rpre tka tejto nahrávl,: y Daniela Rusó
nás v p lnej miere presved čuje , že De ll ove
klavírne skladby sú umelecky cenné a interpretačn e vd'ač n é. Daniela Rusó (nahrávka vznikla v roku 1993) n t zúroč uj e
svoje bo haté interpretačné skúsenosti z
klas ické ho i romanti ckého repertoáru.
Popri jej tech nic kej suverenite ocei'íujem
predov~etký m tvá rnu mu z ikálnosť, schopn osť hudobnými prostriedkami vyjadriť
podstatnú esenci u hudobnej matérie a
oslovi ť pos luc háča bohatou výrazovou paletou. Vydanie základnej Be)lovej tvo rby
na cédeč ku za hrani č nou firmou, je ve l'mi
pozitívny čin , ktorý iste prispeje k tzv.
" zviditeľňovan iu " našej hudobnej kultúry
vo svete.•Škoda, že <tditor nahrávky bol na
informácie o interpretke tnký skúpy...
kovičovsky

elegicky a meditatívne lad e né
plochy, evokujúce bolesť, lyriku č i zádumčivosť, typické to č r ty plachej a c itlivej
skladatel'ovej duše.
Sláčikové (..-vartcto A dur z roku 1944 je
dielom introvertného založe nia, vzn ikalo
ako "tvorivý oddych" med z~vel'kými symfonickými partitúrami 8 . a 9 . sym fónie a
takmer bezprostredne po 2. klavírnom
triu, ktorým sa os takovič pokloni l pamiatke zosnulého d lh oroč n é ho priatel'a l.
l. Sole rtinského. Smútok za priatel'om, ale
aj predmcha blízkeho konca vojny, kcorá
si vyžiadala tol'ko obetí, dodávajú dielu autobiografický charakter. asved čuje tom u
aj formo vé rie en ie diela. Skladbu otvára
pre dohra, po ktorej nasleduje rozsiahly
recitatív a romanca. je to vel'ká meditácia
huslí, popre tkávaná akordickými harmóniami, pre rušovaná dram atickými akcentami . šos takovičova invencia je tu vo svojo m pravo m sve tle a výzriame , je to hudba
hlboko dojímavá, epicky klenutá, ne rezignujúca, kon čiaca v harm on icko m súzvttku. Allegrový va lčík, šostakovičom tak
obl'úbený žánrový prvok, je noblesná a
l'ahko p lynúca hudba, ktorá vyústi do rus.
•
kej té my s vari áciami.
Moyzesovo ).;varte to sa o boch die l zhostilo vynikajúc im pôsobom. Ich hru možno z rovnať s me dzinárodnými kvartetovými ansámblami. O kre m d okonalej súhry,
bo hatej polyfonickej čl e nitos ti hlasov, vyžadujú si obc diela, najmä kvarte to A dur,
aj vynikajúce sólistické výkony. V tomto
sme re hrajú moyzesovci "na výbornú", no
osobitne rád vyzdvihujem lyric ko-me ditatívne sóla primária p. Muc hu, ktorý ich
hrá s nádhernou zvukovou a tó no vou kultúrou a vel'kou výrazovou š kálou . Škoda,
že textová príloha je k inte pretom anonymná, čo nie je medzinárodná zvykl osť. V
tomto prípade, je to však n c ko re ktn osť
voč i ume lcom, kto rí odviedli kus svedomitej a muzi kantsky p lnokrvnej práce.
Zahranič ný poslu cháč by mal vedi eť viac,
ako prez rádza iba názov Moyzes Q uartet.
V každ o m prípade, kto si túto nahrávku vypoč uj e , zapamätá si aj me no lo.-varte ta a po
ďa lšej je ho nahrávke siahne s plnou dôvero u .
MARIÁN JURÍK
Poz n. Zvttko vé ukážky recenzovaných
CDodznejúna S2 10.4.o 20.30 a 11 . 4. o
14.30 .

VjačeslavVerestnikov ako

Figaro a Marina Meštčerjakova ako Zuzan.ka.
Snímka archiv HŽ

l Mozartov Fipro' Bolšom l
lpoet taktoYkou Petra Feruca l
Najvplyvnejšie nemecké noviny Frankfu rter
Allgemeine Zeitung dňa 6. marca t. r. priniesli
pod titulkami Matrace ako rohože, alebo
Západniarsky prikorcncný Figa ro v 13ol';om divadle vo svätyni ruského operného umenia, podrobnú informáci u Ke rMina Holma o novej
umeleckej orientácii tohto slávneho divadla.
Ako sme už viackrát na ~ tr:í nkac h nášho časo pi
su uviedli, v posledných rokoch vo Vel'kom divadle prevládla timeleck:í stagnácia, pretože vel'a popredných spevákov a dirigentov našlo
uplatnenie v za hrani čí. Terajší generálny riaditel' divadla Vladimír Kokonin sa usiluje o umelecké oživenie divadla angažovaním zahranič
ných umelcov, čÓ spôsobuje nemalé napiitie
medzi vede ním divadla a tým i, ktorí nenašli
uplatnenie v cudzinc a boja Mt o svoje dôchodkové zabezpeče n ie. Toto napiitie zvýšilo aj
opatrenie v zavedení· pracovných zm lúv na urč itý čas.

Dôkazom za hájenia novej umeleckej éry vo
Vcl'kom divadle je aj jediná premiéra v tejto ~e
zónc, Mozartova Figarova ~vadba . Pre tú to inscenáciu pozvalo vedenie zah ra nič ný i n sce nač-

ný tím a spevákov z petrohradských divadiel.
Inscenáciu sponzorujtt ruskí a západní sponzori , čo sa v moskovských kru hoch považuje za
pioniersky poč in .
Mozartova hudba zaznela v najväčšom mos·
ko,•skom divadle po 12 rokoch. Spieva sa v origin:íle, v talia n č in e, pretože divadlo chce drhť
štandard s medzi n:írodným trendom a pozývať
aj hosťujúci c h spevákov. a hudobné naštudovanie bol - ako uv:ídzajlt noviny - prizvaný mladý Slovák Peter Feranec, ktorí• ako prvý zahrani č n ý dirigent vypracoval vo Vcl'kom divadle
poč:ls dva a pol me:.ačných skúšok s dvoma obsadeniami, celkom novy inte rpretač n ý št)rl.
Orchester, kt oľ)' bol dosial' špecial,izovaný na
plnoznej(tcu roma nticktt šírku, preorientoval
Fera nec na mozartov!>kít l'ahk'osť a transparentno~!'. Feranec - ako uvadzajtt noviny - kladie
dôraz na modernú prísne ncromantickú mozarLOvskú interpretáciu . Tiež zásluhou režisérskej
koncepcie .Joachi ma ll erza a výtvarníka Petra
Sýkoru, zažilo moskovské divadlo po prvýkrát
niečo také, ako moderné režisé rske divadlo.
už, nikto nie je doma prorokom ...

INFORMÁCIE
- - -

e

Leoš Janáček: Album pre Kamilu
Štôsslovú. Pod týmto n ázvom vydalo
Moravské zemské múzeum v Brne v
spoluprá ci so Štátnou operou v
Stuttgarte publikáciu dokumentov, ktor é spracovala jarmila Procházková.
e Radoslav Šašina s manželkou uvie dli 18. marca t. r . v laatzen a 19. marca v
Bad Nenndorfe premiéru Sonatíny G
dur pre kontrabas a klavír od Ladislav
Kupkoviča.

• Berlínska filharmónia na zá klade
rozhodnutia správnej rady orchestra a
vedenia intendantúry po zhodnotení
doterajšieho pôsobenia C. Abbada, predlžila mu zmJuvtt vo funkcii šéfdirigenta do roku 2002. Orchester aj nad:alej
bude spo lupracovať s vybranými špič
kovými svetovými orch estrami.
• Anglický skl adatel' Sir Ha rrison
BirtwistJe dostane 2. mája t. r . v
Mníchove medziná rodnú cenu Ernstvon-Siemens-Stiftung vo výške 250 000
DM. Tá to cena sa svojou hodnotou a významom označ uje ako Nobelova cena
za hudbu. Túto cenu BirtwistJe dostane
o. i. za diela "The Triumph of Time" a
operu "The Second Mrs. Kong".
e Francúzsky dirigent Georges Pret r e
bude
novým
umleckým
šéfom
Rozhlasového synúo nického orchestra
v Stuttgarte. V tejto funkcii tu pred ním
pôsobili Hans Miiller-Kray, Sergiu
Celibidach e, Neville
Mä rinncr a
GianJuigi Gclmetti, ktorý s rýmto orchestrom účinkoval aj na BHS. V tomto
roku orchester oslávi 50. výročie svojh o trvania.
e Medzinárodný festival Antona
Bruckne ra, ktorý sa bude konať od 10.
septembra do 1. októbra t. r . v Linzi,
okrem sústavné ho uvádza nia diel rakúske ho majstra, m á na programe premié ru opery 111omasa Chris tiana
Davidsa "Der Weg nach Emmaus", koncertné predvedenie opery Richarda
Wagnera Walkýra, v ktorej budú o. i.

s pievať

Hildgard Be hrens, Nadine
Secunde, Simon Estes, Eva Ra ndová,
Matthias H ôlle, a i.
e Zná m y fín sky dirigent Okko Kam u ,
víťaz karajanovskcj dirige ntskej • súťažc
v roku 1966, bude od augusta novým
šéfdirigentom Fínskej národnej opery
v Helsinkách . Ka mu zostáva i naďalej
dirigovať
Stockholm
Sinfonieua
Orchestra, Kopenhagenskú filllarmóniu a zostáva tiež s tálym hosťujúcim dirigentom v Symfonic kom orch estri v
Singapure.
• Medzzosopranistka Olga Borodina,
ktorá za svoj debut na cé dečku dostala
Cannes Clasical Awards, bude mať 24.
augusta v Hamburgu svoj p rvý ne mceký piesňový recitá l.
e Slovenský filharmonický zbor v
priebehu marca presunul svoje pôsobisko do Até n , kde účinkova l v novej inscenácii
štyroch
predstavení
Beethovenovej
opery
Fidelio.
Inscen áciu pripravil bývaJ ý šéf viede nskej štá tnej o pery C. Ilelmuth Drese s
dirigentom R. Weikertom.
• Vo vydavateľstve von Bocke l v
Hamburgu vyšla m o nografia o živote a
die le Erwina Schulhoffa, ktor ej autorom je český muzikológ josef Bek. Vo
vydava teľstve
Zewitausende ins
vo
Frankfurte vyšla kniha ďalš ieho české
ho muzikológa Milana Kunu "Musik an
der Gre nze d es Lebens".
• Vo vydava teľstve Ditrich-Ve rlag v
Kolíne n/ R vyšla knižka Wagnerovej
vnu čky Friedelind Wagne r: "Nacht uber
Bayr euth."
e Gramofónová firm a Nightingale
vydala n ahrávku m álo " známej a ešte
menej hra n ej opery G. Donizettiho
Roberto Devereux. Táto opera predstavuje vrch ol ná roč nej bel cantovej techniky. Ná roč nú partiu hlavnej hrdinky
opery Alžbety su:ve ré nne interpretovaJa Edita Gruberová.
Pod l' a zah r. tl ače: - mj -
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lSLOVINSIÁJAZZOVÁSPOLOČNOSŤ l
e Tohtoročný zjazd Slovenskej jazzovej spoločnosti sa
bude konať dňa 11. 4. 1995 v priestoroch ROCK POP klubu
na Jakubovom ná mestí č. 12. O podrobnom priebehu budeme
informovať v nasledujúcom čísl e INFOJAZZU.
e Koncom roku 1994 sa nahrávalo a úspešne vydalo CD
SLOVAK JAZZ MAINSTREAM. Predstavili sa na ňom Trio K.
Ondreičku, Trio O. Hú ščavu, Duo j . Ilajnala. Projekt pripravil
Hudobný fond v spolupráci so SJS. jeho realizáciu mala na starosti
členka SJS Yvetta Kajanová. Navrhla tiež dramaturgiu ďalšieho CD
SLOVAK YOU G JAZZ. Budú sa na ňom prezentovať tieto slovenské jazzové skupiny: BOSSA NOHA, AMC TRIO a CHORÁ VRANA
(víťaz min u lo ročnej amatérskej súťaže v Žiline). Takouto cestou sa
poskytne priestor jazzovým hudobníkom, ktorí doposiaľ nemali
m ožnosť vydať vlastné CD. Dlifajme teda, že termín edície bude
čosko ro na svete.
e V dňoch 12.-14. mája sa v Olomouci uskutoční
českoslovens ký jazzový fes.tival (medzi inými na ňom vystúpi
aj známy kontrabl!slsta Ray Brown, ktorého sme mohli vidieť i poču ť na Bratislavských jazzových di\och '94). SJS vyšle na tento festival dve slovenské skupiny: Adrienu Bartošovú and SCAT a
Bratislava Hot Serenaders. Na požiadavku usporiadatel'ov festivalu tu vystúpi aj špeciálna československá zostava, ktorú budú tvoriť E. Viklický, J. Bartoš, C. ZCieňák , J . Griglák.
e SJS schválila navrhovaných kandidátov ceny L.
Martoníka na rok 1995: juraj Griglák (cena za interpretáciu),
juraj Szabadoš -In Memoriam · (cena za kompozíciu). Na podet rady SJS sa osloví STV Košice, aby spracovala a odvysielala program
o laureátoch.
• V poslednom období je horúcou témou BRATISLAVA
JAZZ WORKSHOP. Ostáva tu totiž niekol'ko nevyjasnených bodov. jedným z nich je aj finančná situácia· všetko závisí od toho, či
fond PRO SLOVAKIA poskytne prostriedky na realizáciu.
Problémom je aj slabá pripravenosť a spôsob ilosť ll čas tníkov.
Predseda SJS Peter Lipa v sllvislosti s týmto faktom navrhol zníženie úrovne workshopu, teda vychádzanie z možností prihlásených. Taktiež pálčivou sa ukazuje byť otázka pozývania zahranič·
ných lektorov, ktorých nároky na honoráre sú príliš vysoké. Táto
situácia sa
dá vy riešiť zabezpečením domácich lektorov.
Konkrétne Juraj Gergely prisl'úbil .vypomôcť" piatimi s(•pravami
bicích nástrojov a tiež zaob taraním našich lektorov.
e V diíoch 2.-4. marca sa v Krakowskom akademickom
centre kul túry ROTUNDA konal 20. jubilejný medzinárodný konkurz mladých jazzových skupín. Zameranie a orientá·
cia formácií spadá pod obdobie od tradi č n ého po moderný jnz vo
vlastných úpravách. Podmienkou bolo odovzdanie kazety s tromi
skladbami · blues, balada a J'ubovoľný štandard. SJS plánovala vy·
slať mladú žilinskú fo rmáciu CHORÁ VRANA, no z organizačných
dôvodov sa to nepodarilo.
e Na rok 1995 minister kultúry l. Hudec menoval nových
zástupcov do fondu PRO SLOVAKIA. Slovenská hudobná asociácia si medzi nimi, bohužial', svojho čle n a nenašla. Ukáže budúcn osť, aký to bude mať dopad na existenciu hudobných spolkov.

nim pridali aj M. Ďurdin a · trúbka, S. Počaji ·gitara). Vo februári
tohto roku tu vystúpila Adriena Bartošová and SCAT a v marci). O.
Šošoka so zahraničnými hosťami · Larry Smith · saxofón (USA),
Antonio Ciacca . klavír (Taliansko), Robert Balzár · kontrabas
(Čes ko), Cristoph Grab ·saxofón (Švajčiarsko).
e Členovia skupiny S QUARTET v súčasnosti spolu nehrajú. Jedna z ciest, ktorou sa ich účinkovanie rozvetvilo,
je aj spolupráca s inými formáciami. D. Hu rtuk (gitara) aJ.
Višňovský (saxofón) spolupracu jú s rôzn ymi rockovým i
skupinami. Ďalší členovia vystupujú aj v triu MAGISTER
JAZZ TRIO (M. Marinčák · kontrabas, J>. Adamkovič · klavír .
a jeho brat Pavol Adam.kovič · bicie nástroje).
e Svetoznáma škola Berklee College of Music v Bostone vznikla
už v roku 1945 a fungovala pod názvom JAZZ SCHOOL. jej ciel'om
je rozvíjať kompozi čné schopnosti študentov a tiež získanie praxe
v oblasti notácie vlastných skladieb. Prednášajú sa tu rôzne kompoz ičné techniky, harmónia, teória, sluchová analýza, história,
produkcia hudby (technológia štúdiového nahrávania), didaktika
(absolventi získajú certifikát na výučbu), film ová hudba ... Študenti
konč ia štlldium vlastným fin álnym projektom, podľa špecializácie.
j edným z absolventov tejto školy je aj náš talentovaný gitarista
juraj Burian. Bol jedným z mála študentov, ktorým škola poskytla
štipendium na celé štvorroč n é štúdium. U nás ho poznáme ako
oceneného inštrumentalistu roka, spolupracoval s mnohými hudobníkmi napr. s A. Bartošovou (CD HARMONY of RAIN), M.
Gombitovou, J. Ko rnom, V. Patejdlom... aposledy koncertoval v
Astorke s Adrienou Bartošovou, ktorá sa o ňom vyjadrila ako o vý·
bornom skladatdovi, aranžérovi a všestrannej osobnosti. Dnes
Juraj Burian učí hru na gitare v Bostone a spolupracuje s rôznymi
známymi osobnosťa mi.
e Juraj Kalász strávil začiatok februára na 2-týždňovom
angažmán vo švajčiarskom Shalimar Clube v Berne.
Účinkoval tu s Triom Stanislava Máchu (klavír), ktoréh o
ďalším členom je J ifí Gondolán ( bicie nástroje, mimochodom syn českéh o kontrabasistu Antonína Gondolána). Pre
Juraja Kalásza bol pobyt v Berne vyn ikajúcou príležitosťou
pre nadviazanie kontak tov s čiernymi h udobn íkmi · Bobby
Durham (bicie nástroje), Jimmy Woode (bas). S dcérou
jimmy Woodeho, speváčkou Shawnn Monteiro, si dokonca
. zajamoval" na 2 koncer toch.
J uraj Kalász je v súčasn osti tiež členom Tria komor ního
jazzu. jeh o obsadenie tvoria j aromír Hn ilička (trú bka),
Roman Pokorný (gitara). Hudobníci tria sa stretávajú v
Brne, kde často vystupujú v jazzovom klube Sonáta naJA·
MU. V zredukovanom obsadetú účinkoval j uraj Kalász s
Romanom Pokorným 23. 3. na vernisáži čes kých a sloven·
ských maliarov v židovskej synagóge v Trnave.
Okrem toho možno Juraja Kalásza zastihnúť v jeho . sta·
ro novej" skupine Jazz Special a to každý štvrtok od konca
novembra 1994 v Monaco Clube v hoteli Danube. Jazz sa tu
h r á o d 21.00 h až do 1.00 h po polnoci. Med zi stálych čle1,1ov
Jazz Special patria Marcel Buntaj, Ľubor Prieh rad ník, Peter
Preložník. Okrem ních v Monaco Clube vystupovali hostia,
ktorých si skupina prizýva · Andrej Šeban, Anton Jaro,
Martin Gašpar, Peter Kotry, Dušan
Hítščava, Erich
Rothenstein (poslu cháč Konzervatória v Bratislave, žiak D.
Hú ščavu).

e Kvinteto Dušana Hú ščavu absolvovalo v diíoch od 27. 3. týždei\ · výchovných koncertov. Usku toč nili sa v bratislavskom
Istropolise s osobitým zameraním pre stredné školy. Takéto podujatia nie sú síce pre hudobníkov finančne atraktívne, ale zato vel'·
mi u žitočné z hl'adiska osvety a propagácie jazzu. Kiež by ich bolo
viac!

e

Organizátori festivalu PET JAZZ (konal sa koncom lni·
nulého roku v DK Lúky na Vígľašskej 1), nenechali priaznivcov jazzu dlho čakať. Tentokrát usporiadali špeciálne
podujatie LMN'BLUES, dňa ll. 3- o 17.00 h . Vystúpili na
ňom: The Electric Blues Band, Blues Mother In Law, Tucet
(Česko),
Krokoband, Jozef Barina, ZVA 18:22 Band,
Víťazný Traktor,
STETSON (Morava), BLUESPUMPM
(Rakúsko).
'
e j e výborné a závideniahodné, že S Klub v Leviciach fu nguje na
plné obrátky. Za posledný štv rťrok tu organizátor juraj Gergely zabezpečil koncertovanie viacerých formácií: z príležitosti krstu
svojho CD tu vystúpil aj Peter Lipa s A. Šebanom, M. Gašparom, M.
Buntajom (h rali aj v nitrianskom klube Tatra), častým ho sťom je tu
aj ACOUSTIC O. ]. BAND) P. J>reložník · klavír, P. Kotry · saxofó n,
F. Horváth • kontrabas, j . Gergely · bicie nástroje, od marca sa k

Z4JUIAJOM SZABADOSOM
(6. 3. 1941 -26.2.1995)
- klavirista, skladateľ, aranžér. Študoval na
elek trotechnickej priemyselnej ~kole v
Ko~iciach, hudbu u súkr omných učiteľov. Už
v roku 19S8 založil vlastné sexteto, o rientované na Jazz a populárnu hudbu. Účinkoval v
SRN, Rakúsku, švajčiarsku, H olandsku,
Nó rsku, Švédsku. O Jeho živote sme sa porozp rávali s jeho dlhoročným priateľom Petrom
Upom.
V akom svetle vid íš Juraja Szabadosa ako človeka a hudobníka?
. Ako 1 7-ročný som študoval v Košiciach na priemyslovke a už
v tých časoc h bol Szabados vychytenou osobn os ťou . lloci bo l
odo mňa len o rok starší, viedol vlastnú kapelu. Hrával s ňou na
tzv. Čajoch o piatej na študentskom internáte. Zbiehali sa tam v
sobotu a v nedeľu všetci mladí ľudia z mesta a chodievali za jeho
kapelou, ktorá bola skvelá. Hrala vtedy modernú populárnu hudbu - pes n ičky zo Semafóru, Rádia Luxemberg. Vtedy som zaregist·
rova! Szabadosa ako nie čo mimoriadne. Pre mňa to bola kategória muzikanta, ktorý bol odo mňa minimálne o jeden, dva, tri a
možno aj viac stupň ov vyššie. Bol som vtedy iba amatérsky hu-
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e Z 2-týždňového študijného pobytu v Gambii v Afrike sa
18. 3. vrátil Jozef . Dodo" Šošoka. J e to už jeho tretia návšteva Afríky, prvú absolvoval v r oku 1973, druhú vlan i. V
Gambii sa stretol s minuloročnými pria teľm i. Pobyt si fi.
nancoval sám.
e Matúš jak a bčic, toho času študent na Berklee Coledge of
Music v Bostone, sa vráti domov z roč ného pobytu dňa l. 6. 1995.
e V decembri participovala skupina Madre n a prof'llovom CD Štčpána Markoviča. Album vyjde v tomto roku vo
firme BMG. Nahrávanie ďalšieho CD p ripravuje firma pre
Juraja Bartoša za účasti členov skupinyMadre. Na oboch albumoch sa autorsky realizuje Juraj Tatár.
Pre Madre bude ten to rok zrejme úspešný, pretože v júni
1995 vystúpia na Agharta festivale v Prah e ako predskupi·
na Boba Berga a Mike Sterna. Saxofónísta Bob Berg a gi tadobník. Až potom som sa dozvedel, že dorástli jeho dvaja bratia,
jeden bubeník, druhý basista a spolu hrávali v triu. Volali sa
Szabadosovci a vedel som si predstaviť, akú hudbu hrali, aj keď
som už do Košíc nechodil, lebo som študoval v Bratislave a nemal
som možnosť ich nikdy počuť.
Ďuro si potom zostavil orchester, s ktorým chodieval do zahraniči a, do barov, zábavných podnikov, kde hral tanečnú hudbu.
Raz sme sa spolu stretli v Nórsku, kde sme spolu strávili vel'mi
príjemný mesiac. j eho kapela hrávala vedľa nás a tak sme sa navštevovali. Dokonca každý po ndelok v našom podniku, kde sme
hrávali, asi 20 km od Oslo v meste As, boli jam sessio ns, takže tam
chodil aj Ď uro. Zahrali sme si spolu a z nášho priatel'stva sa vyvi·
nul aj kolegiálny vzťah . To znamená, že už som sa na neho nemu·
sei pozerať ako na niekoho veľkéh o, kto je pre mňa zďaleka nedosiahnutel'ný. Vtedy som ho spQZnal ako vel'mi príjemného a dobrého č love k a so život ným optimizmom, pozitívnym výrazom čl o
veka, ktorý nadše ne prijíma každú noví• hudbu. Bez vcl'kých ži·
votných problémov kráča l životom aj napriek tomu, že to nemal
zo zdravotných dôvodov l'ahké, aspoň v tých časoch , keď som ho
spoznal. Takisto sme sa raz stretli vo Švajčiarsku, a potom sme sa
pravidelne vídavali v Košiciach a občas v Bratislave.
Keď som v roku I 987 usporiadal Prehliadku slovenského jazzu
v rámci BJD, bol som jeden z tých, a som na to hrdý, čo pozval
Szabadosa, ako východniara, do Bratislavy. Vtedy ho tu videl je·
den manager z Holandska z mesta Hertogenbosch, kde robia pravidelne jazzový fe stival a ten ho angažoval na ďalší rok 1988 na
podujatie. V Hertogenboschi som bol aj ja so svojou kapelou a
tam som mal možnosť zistiť, aký je Ďuro doslova vzácny artikel
pre l'udí, kto rí ho nepoznajú a nemajú žiadne predsudky, že . ten
Szabados je barový hráč" a tak podobne. Tam mohol hrať pred
publikom, kto rť ho bralo takého, aký je. Mal obrovský úspech a
nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že v tom ro čníku bol
hviezd ou festivalu. Koncerty začali v piatok a už v sobotňajších
novinách na prvej titulnej strane bola jeho vel'ká fotografia. Na
to m koncerte v triu vlastne celý čas sóloval, lebo basista a bube·

rista Mike Stern sú slovenskému poslucháčovi zn ámi z
účinkovania na BJ D 1993, 1987, tentokrát však budú koncertovať v spoločnej formácii. V tom istom mesiaci sasku·
pina Mad re zúčastní nahrávania v programe košickej tele·
vízie.
e Po dlhšej pauze sa znovuobnovuje Orchester Gustáva Broma
so sídlom v Brne. Obecenstvu sa predstaví v máji na
(;eskoslovensko m jazzovom festivale v Karlových Varoch.
Dúfajme, že to bude predzvesť revivalizmu big bandov na
Slovensku. Veď za posledné obdobie zanikol Big Band Radio
Bratislava, Swing Big Band Žilina, a ostatné orchestre majú finanč
né problémy.
e Cyril Zeleňák a Anton Jaro koncertovali 24. 2. na súkromnej vernisáži gruzínskeho maliarstva vo Viedni.
Anton jaro, tentokrát ako kontrabasista, si spolu s Cyrilom
Zeleňákom zahrali s Alexand rom Fischerom (trúbkar ruského pôvodu, žijúci vo Viedni) a gruzínskym klaviristom
Zurom Ram ishvilim.
e Pri príležitosti nahratia albumu Labutie piesne (1994) profilového CD Pavla Hammela, vystúpili Marián Varga, Pavol Hammel,
Radim Hladík, Fedor Frešo, Cyril zel eňák 22. 2. v brnenskej televízii. V programe boli použité piesne z albumu. Koncom marca participovali Cyril Zel eňák, Juraj Griglák, Andrej Šeban ... na realizácii
ďalšieho CD Pavla Hammela. V nahrávke účinkuje tiež sl áčikový
orchester.
e V divadle Asto rka beží m uzikál Cabaret (1966, libreto ·
J oe Masteroff, texty Fred Ebb, hudba John Kander). V or·
ch estri vystupujú J u raj Bartoš, Ju raj Griglák, Cyr il Zeleňák,
časť en semblu Bratislava Hot Serenaders. Na aranžmán och
skladieb sa podieľali Anton Popovič a Juraj Bartoš.
e Podl'a rozhodnutia vedenia Konzervatória v Bratislave, jazzové oddelenie s výučbou hry pre jednotlivé nástroje funguje len
pre posluch áčov 5. a 6. ročníka. Tak sa stalo, že pôsobenie jazzmanov. pedagógov je obmedzené, hoci záujem zo strany vyučujú·
cich a aj študentov je vel'ký. Nebolo by vhodné v budúcnosti vyjsť
v ústrety študentom?
e Koncom roka 1994 zm enil leader Ashbandu, Andrej
šeban, o bsadenie sku piny. Členmi Ash bandu sú Martin
Gašpar a Marcel Buntaj. V tejto zostave pripravujú hudobníci album.
e Andrej Šeban sa podiel'al na nahráVkach CD Deža Ursinyho·
Príbeh (BMG, 1 99~), Gábora Pressera -Csak Dalok (BMG, 1995). V
poslednom období je aktívny aj ako producent. Za albumy Naspäť
na stromy Petra Lipu a Part l. skupiny Made to Mate získal Cenu
ZAI ako Producent roka 1994.
e J án Hajnal strávil december 1994 v jazzovom klube v
Luzerne vo Švajčiarsku.
e T + R Band koncertoval zač iatkom roka na viacerých miestach
v Nemecku. Vo februári vystúpil v Paderborne, Braunschweigu a
tatzene, začiatkom marca vo Weiblingene, Reutlingene a
Stuttgarte.
e CD Naspäť na s tro my Petra Upllsa dostala_na pulty pre.
dajní v decembri '94, takže začiatkom roka sa h udobníci
sústreďovali na aktivity, súvisiace s albumom. V Košiciach
sa dňa 24. 2. uskutočnil koncert, zostavený zo skladieb nového CD Petra Lipu, ktorý snímala Košická televízia.
Poslednýkrát na ňom účinkoval Juraj Szabad os. Video klip
· Balada o štyroch koňoch z albumu bol odvysielaný vreláciách Triangel, Štúdio kontakt, Klipmánia (DCIV).
e Od februára vysiela Slovenská televízia v Bratislave .seriál"
jazz pre vktkých s 13 časťami. O jeho d ramaturgiu a konferovanie
požiadala televízia Petra Lipu. Doteraz je vyrobených 5 dielov · vocai, gitara, klavír, trúbka, saxofón.
e Košická televízia vyšla s iniciatívou pripraviť 6 televízn ych relácií v cykle Cassovia jazz. Prvé dve časti boli
Naspäť na stromy I., II., v druhej vystúpilo AMC Trio z
Prešova (hostia Miriam Bajlová · spev, Miloš železňák · gi ta·
ra, Electric Blues Band). V ďalších častiach budú účinkovať
skupiny Mad re, Chorá vran a, Bossa Noh a a jedn a časť bude
ven ovaná spomienkovému programu J uraja Szabadosa.

Pripravila Zuzana Vachová

~fredaktorka Yvetta Kajanová
Vydala Slovenská Jazzová spoločnosť,
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Jakubovo nám. 12, 814 09 Bratisláva,
tel. 3614 o6, 3614 07.

ník mu len po máhali. Hral na syntetizátori a klavíri, spieval, scatoval, hral za všetky hudobné nástroje a predstavovali ho tam ako
malý zázrak.
Ďuro sa stal medzičasom takým malým kráľom Košíc. Za dlhé
ro ky hrania ho všetci J'udia poznali. Bo l dobrý a mali ho radi tiež
ako človeka, pretože ho často oslovovali k spolupráci. Bol vychy·
teným rozhlasovým režisérom, sám písal scénickú hudbu, vied ol
aj väčší orchester, zložený z hudobníkov z jeho kapely, ko'šickej
filharmónie, či divadla. Bol takpovediac otcom všetkých hudobníkov z Východu. Keď pripravoval niektoré televízne programy,
pozýÝal ma zaspievať si. Bol som asi trikrát v Košiciach, kde Ďuro
ni ečo prezentoval a dostal som aj ja ~a ncu si s ním zahrať. Najmä
posledné dva roky, čo v Košiciach existuje jazzový klub, sme si
. spolu niekol'kokrát zahrali. Nikdy to však nebola koncepčná záležitosť.

Keď sme pre košickú televíziu vyrábali televíznu podobu pro·
jektu Naspäť na stromy, nemal som žiadneho klaviristu.
Spomenul som si na Ďura a na Č~')'. keď on sám hral na
Hammond organe, lebo bol dlhé roky hráčom na tento nástroj.
Poslali sme mu nahrávky z CD, on si urobil výťahy. Pripravil sa tak
dokonale, že Andrej Šeban bol šokovaný jeho serióznym prístu·
pom k veci aj napriek tomu, že jeho zdravotný stav bol už dosť pohnutý (bol po druhom infarkte, mal cukrovku). Hral vel' mi dobre.
To sme usúdili aj s Andrejom. Keby sme boli mali na nahrávaní
CD takého človeka ... Žial', vtedy nás to nenapadlo. Nemali sme
stabilného klaviristu a Ďuro bol ideálny. Zrazu sme ho d ostali do
siUJácie, kedy hral inú hudbu, teda nie evergreeny, ani štandardy,
ale novú hudbu, v určito m zmysle s ni čím neporovnatefní1, ale
pri 1om štýlovo je mu blízku. Dnes už to viem dosť presne od jeho
br.ua a manželky, že pre Ďura bol tento projekt niečím mimoriadnym, že si ho pochvaľoval , veľmi sa na to tešil, s nadšením ho·
vo ri l o tom, ako si dobre zahral. Ja som mu ešte sl'úbil, že ak bude
príleži tos ť v Bratislave, že ho pozvem. Žiaľ, k tomu už nikdy nedošlo, lebo vo štvrtok, dva dni po koncerte nás opustil (26. 2. 1995).
Pripravila Yvetta Kajan ová

SERVIS UŽ

V snahe získať určitý prehľad po umeleckej sfére domácich scén a orientovať
sa v ich súčasnej práci a ekonomickej
transformáciJ, usporiadala jednota čes
kého hudobného divadla v spolupráci so
zainteresovanými kruhmi a za výdatnej
podpory bankových kruhov Festival čes
kého budebního divadla. Konal sa v
Prahe pod patronátom ministt'a kultúry
Pavla Tigrida v januári a februári ako ne.súťažná prehliadka, ktorú však hodnotila odborná porota a ro7.dcľovala l ceny
za najlepšie výkony súborov i jednotlivcov. Symbolické odmeny nepred'itavovall síce stotisícové peňažné sumy, ale
oceneni sa racU uspokojili s umeleckou
keramickou soškou, dielom akademickej sochárky Daniely Holoubkovej, ktorá bola pokrstena ako "Libuška«. Desať
súborov z {;Jech a Moravy sa vo víkendových dňoch schádzalo v meJropole
českej republiky, aby predviedli podľa
vlastného výberu najlepš ie inscenácie z
posledných sezón, ukázaU svoje sily a
možnosti. K nim ~a v Prahe pripojilo pät'
alternatívnych scén, ktoré rcaHzujú hudobno motivované diela leu na okraji
svojej č innosti. Veľkým súboro m ponúklo svoju budovu Národné divadlo pri
Vltave, ktoré po celý mesiac hosťovalo s
kompletným ansámblom v Japonsku.
Operné scény sa prcdstavill s dielami talianskeho a francúzskeho repertoaru a s
dvoma janáčkam i. PrcvládaH obľúbení
autori (Verdi, Donit.e tti, Gounod), ale zabrali i jau áčkovské predstavenia Káti
Kabanovej a l.i~ky Bystroušky, kde s me

po prvýkrát videU vypredané hľadisko.
A úspech u divákov bol enor mný. Niet
pochybností o tom, ie Festival českých
hudcbnich dlvadcl bol lnšplrujúcim momentom v činnosti operných scén.
Naviac sa okrem prestížnej p rezentácie
sezónnych pred'itavení odoh ral v dôstojnom prostredí prvej českej scény pred
novým pobllkom. Táto skúék:a nebola
zbytočná. . Ukázala tiež kvality jed oodlvých súborov z p rovinčných miest. S nlml súťažill aj obidve pražské operp.é d ivadlá -prvé s Bednárlkovou inscen áciou
Gounodovej opery Romeo a j úlie, druhé
s novo objednanou operou Hansa Kr ásy
Zásnuby ve su u.
Po bilancii festivalu sa medzi ocenenými ocitli .aj s lovenskí umelci. "Libu!iku "
získala predovšetkým Bednárikova a
Dohnányiho kompletná inscenácia
Gounodovej opery "Romeo a Júlia" ako
najpozoruhodnejšla inscenácia roku,
spolu s kostymérkou J.:. Várossovou a titulnými slovenskými sólistami Líviou
Ághovou
a
Ľudovítom
Ludhom.
Objavným prekvapením sa stala olomoucká inscenácia Donizettiho Lucie dl
Lammemoor v titulnej úlohe s feoomc:
náinym výkonom Košičanky Márie
Tkadlečíkovcj, ktorá pôsobí v tomto IJÚbore. jej bola tiež individuálne pridelená. cena ,.Libušky". Ešte niekofko sloveu ·
ských spevákov sa mihlo v inscenácii
tohto úspešného Fes tivalu českého hudcbnlho divadla, o ktorom bolo záverom
rozhodnuté, že sa bude za dva roky znovu opakovať.
JIRI VlTUtA

Zlatá Harmonie 1994
Harmonie, ča sot>is pre vážnu hudbu a
ja:r.z vychádzajúci v Prahe udeľoval ceny
Zlatá HarmonJc La rok l 994 najlepším
naluávkam z rô znych oblastí hudby. Za
najlepšiu nah rávku voká lne j hudby a capella vyh odnotlll CD vydava teľstv a
Hyperion Abbess 11/degard of Rtngen; Afe/·

llarmonia mu ndi s Castorom a Polluxom}.
Pit. Ramemw. Za najlepšie sólistické 'V)' kony
oc~:nili
Anne-Sophie Muller z Chicap,o
\ )•mphony Orchestra s dirig ento m}. Levinom
t' /JergOL'rmt lwsl'rwom koncerte (Deutsche

her on the brva/ll of God 11 lnterprettídi Ch.
J!agea, E. Kirkby a Gothic Voices. Najlepšou
arch•vnou nahravkou j ~: Mozartova FigamNI
sva dba s Vi cdensk.J'mi fillwrmOizikmi ti E
Kleibemm tiet. oclllypcrion. V kategórii MIČ:L~

OrciJcstrc Révolutiommlre ct Romantique s

ná hudba je- najl e p~o u nahravkou CD \')'d
Art ia Česktí IIOI'(i hudba 60. let, 7 vokálno·in~r
rumentalnc::j hudh) je najlepšie CD vyd.
llyperion ~ 1/tíndlor~ým oratóriom }tultíš
Makabejsk_ý, v swrcj hudbe vydavatcl\tvo

Grammophon), najlepšou orchestrálnou nahrávkou sú Beethorfťn0l1e symfónie v podan{
}. H Gartlinerom (Archív
Produktion). Najkpšou opernou nahrávkou je

dirigentom

Wag nei'Ot•a Valk,Jíra s }. Levinom a orchestMetropolitan opery• 1• New Yorku od
Dcut~che Grammophon, v komornej hudbe

jána - spojené s videoprojekciou; Camerata
Bratislava dir.J. Rozehnal ( 19.30)
NS Bratislava A. Lloyd Web ber:jozef a jeho
zázračný farebný pl ášť ( 19.00)
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: Luisa Miller
(18.30)

6. apríl
SND Br atislava chu mann, Korsakov,
Rachmaninov: Karneval, eherezáda, Paganini,
balet ( 19.00)
NS Bratislava M. ládek: Grand-Pierrot, premié ra ( 19.00)
.
ŠF Košice Koncert posluch áčov VŠMU - M.
Pacovský, klavír, L. Miklovi č, fagot, M.' Kraj či ,
dir.; Beethoven, Mozart, Schubert (19.00)
ŠO Banská Bystr ica Otvárací koncert 3. •
detského hudobného festivalu J. Cikkera - D.
Buranovský, klavír, SOMBO, dir. M. Bulla
( 18.00)
ŠKO Žilina Organový recitál - Imrich Szabó;
Bach, Messiaen, M artinček, Franck, Vierne
(1 9.00)

12. apríl
SND Bratislava G. Rossini: Barbier zo
Sevilly( 19.00)
NS Bratislava L Tolcsvay: Evanjelium o
Márii ( 19.00)
ŠD Košice P. l. Čajkovskij: Labutie jazero
( 19.00)
ŠF Košice A. Dvofák, l. Pleyel, F. Schubert;
M . Jurkovič , flauta, dir. L. Svárovský (19.00)
ŠO Banská Bystr ica, Bohéma klub Večer
pre tale nty (18.00)
ŠKO Žilina Veľkonoč n ý koncert - Vivaldi,
Tclemann, Dvol'ák, Oruckner; H. ŠtolfováOandová, A. Franceschelli, ŽMZ, dir. J.
Vodňanský ( 19.00)

7.apríl
SND Bratislava G. Verdi: Sila Osudu ( 19.00)
SF Bratislava G. Mahler: 9. symfónia D dur;
dir. O. Lenárd ( 19.30)
NS Bratislava M. Sládek: Grand-Pierrot
( 19.00)
ŠD Košice' P. l. Čajkovskij: Labutie jazero
( 11.00)
8. apríl
SND Brat~slava .Kon ce rt (Slovnaft ) ( 19.00)
NS Bratislava A. Lloyd Web ber: j ozef a jeho
zázračný farebný plá šť ( 19.00)
ŠD Košice G. Verdi: Nabucco ( 19.00)
ŠO Banská Bystrica F. Lehár: Zem úsmevov
( 18.30)
9.apríl
SF Bratislava - Dóm sv. Martina]. Haydn:
Sedem posledných slov nášho Spasi tel'a na kríži ·
-A. Kohútková, H. tolfová, Ľ. Ludha, P. Mikuláš,
dir. O. Lenárd (19.30)
NS Bratislava A. Lloyd Webber:jozef a jeho
zázračn ý farebný pl ášť ( 19.00)
Mirbachov palác Bratislava Koncert SSSk
- P. Bagin, L. Kupkovič, J. ix ta; Moyzesovo kvarteto (l 0.30)
ŠD Košice A. Vladigerov: Vlk a sedem kozliatok( l4.30)
10. apr íl
NS Bratislava A. Lloyd Webbcr:jozef a jeho
zázra č n ý farebný pl áš ť (19.00)
ŠD Košice Baletný koncert sólistov a baletu
D a ta n eč n ého oddch:nia košického konzcrvatória(19.00)

1'0111

.. bodoval" aj náš Marián L:tpšanský, ktorý s
jifím Bártom nahrali pre Supr.tphon komorné
skladby Rachmaninova, Schnittkeho a Pärta.

Riaditeľ·Slovenskej filha~mónie v BraÚslave vypisuje

KONKURZ
na obsadenie voľn ých miest:
-v orchestri Slovenská f1lharmónia: vio lončelo - tu ni,
-v Slovenskom komornom orchestri: husle -1\llti.
Konkun do orchestra Slovenská filharmónia sa uskutoční 13. 6. 1995 o 12.00 h v Koncertnej
sieni SF, konku n do SKO sa uskutoč n í 6. 6. 1995 o 9.00 h v skúšobni SKO v Redute.
Prihlášky so životopisom s uvedením odb. vzdelania a umeleckej praxe t>rijíma a informácie
poskytuje personálne odd. SF, Medená 3, 816 Ol Bratislava, telef. 3333 51-3.

***

Riaditeľka Štátneho divadla v Košiciach PhDr. Nina Rašiová vypisuje

KONKURZ
na tieto voľné miesta:
-sólista opery -mladodramalický soprán,
· mezzOSOJ>rán · alt,
-tenor,
-barytón,
- člen operného zboru -do všetkých hlasových skupín,
-orchester opery -do skupiny huslí -llllli hráči,
-do skupiny viol,
-do skupiny violo nčiel,
-do skupiny lesných rohov,
- na - 1. a 11. klarinet,
- l. horna,
- l. trúbka,
-fagot,
-kontrabas,
-tym1>ány -bicie.
Konkurz sa u skutoční 8. mája 1995 v budove divadla. Prihlášky posielajte do 25. apríla 1995 na
•
·
adresu vedenia opery.

OZ

5. apríl
SND Bratislava). Massenet: Don Quichotte
( 19.00)
ŠD Košice G. Pucci ni: Tosca (1 9.00)
ŠO Banská Bystrica, Bohéma klub
Muzikálový koktail H. M. Bendekovej (18.00)

NANI

Základn á umelecká škola v Nitre oznamuje základným umeleckým školám v
Slovenskej republike, že výtvarné práce z Celoslovenskej súťa ž nej prehliadky bývalých ĽŠU, konanej vr. 1984, sa nach ádzajú v jej depozite. Tieto práce z oblasti maľby,
kresby, dckoru, modelovania a graf iky si je možn é osobne prevziať do konca m ája
1995 na adrese ZUŠ, Dam borského č. l , 949 01 Nitra, tel. 087/ 41 56 29,41 56 56. Po tomto termíne budú uvedené práce ponúknuté detským domovom, ktoré o ne po uveden o m termíne prejavia záujem.

ll. apríl
SND Bratislava G. Verdi: Nabucco ( 19.00)
SF Moyzesova sieň Bratislava Moyzesovo
kvarteto ( 19.30)
SF Reduta Bratislava A. Piirt: Pašie podl'a

Uspešný
a perspektívny
Tak by sa dal charakterizovať zájazd
operného súboru košické ho Štá tneho
divadla do Nemecka. Dvadsať vypredaných predstavení - niektoré vid elo vyše
tisíc divákov - je naozaj dobrou bilanciou nášh o opernéh o zboru, orchestra,
baletu ijaviskovej techniky.
·
Inscenáciou operety Leo Falla Ruža z
Istambulu si naš i umelci získali srdcia
nemeckých divákov. Publiku m reagovalo s pontánne, vďačne ocenilo vysokú
úroveň . naštudovania
tohto diela.
šesťdesiattričlenný kolektív divadla bud e mať ria čo spomínať. Ako nám povedal šéf opery František Balún, usporiadatelia boli spokojní s prik.ladnou umeleckou i organizačnou s poluprácou s
košickým súborom. Na základe úspechu dostala opera už l ďalšie pozvanie,
opäť s Ružou z Is tambulu.
Ľubi c a Hybáčková

13. apríl
SND Bratislava P. l. Č:~jkovskij: Eugen
Onegin"( 19.00)
SF Bratislava A. Dvofák: Rekviem · b mol
( 19.30)
E. Urbanová, l. Kirilová, P. Dvorský, P.
Miku láš, zbormajster J. M. DobrodinSký, dir. O.
Lenárd
.
ŠD Košice, Smer S. Prokofiev: Peter a vlk
( 10.00)
ŠKO Žilina Vel'konočný koncert, program
ako 12. 4. ( 19.00)
14. apríl
SND Bratislava O. Nedbal: Z rozprávky do
rozprávky, balet, v. generálka ( 17.00)
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o
Márii ( 19.00)
15.apríl
SND Bratislava O. Nedbal: Z rozprávky do
rozprávky, l . pre miéra ( l 1.00 a 17.00)
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o
Márii (19.00)
18.apríl
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia
(19.00)
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: La Traviata
( 18.30)
19.apríl
SND Bratislava G. Verdi: Maškarný b{•l
( 19.00)
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia
( 19.00)
ŠO Banská Bystrica, Bohéma klub
Koncert pedagógov katedry hudobnej a estetickeL výchovy FHV UMO ( 18.00)
SKO Žilina Koncert speváckeho zboru
CANTUS, dir. B. juhaňá ková Petite Messe
Sole nnelle, pre sóla zbor a klavír (19.00) L

Blahoželáme
Frantikk SCHRAMM - skladater české
ho pôvodu pôsobiaci na Sloveoslru, 85 r .
(2. april)
rudmlla POUAKOVÁ-KYRYČENKO,
zbormajsterka, 65 r.
(2. apr íl)
Alexander CAlTARINO - koncertný
umelec, ki11virlsta, člen SKO, 55 r.
(4.apríl)
Gerhard AUER - dlhoročný dirigent
opery SNl>, 70 r.
(9. april)
Stanislav BEŇAČKA - basifla~ sólista
opery SND, 65 r.
(12. april)
Ivan MARTON - m uzikológ, hudobný
p ublicista, 50 r. ,
(16. apríl)
Ľudmila KOJANOVÁ · klaviristka, koncertná umelkyňa, pedagogička na košickom konzervatóriu, 55 r.
(20.april)
Peter HRADR - hlavný zbormajster
Lúčnice, docent na VŠMU, 55 r.
(29.apríl)

Di\a 27. marca 1. r. s:t uskutočnila v Bratislave: Plenárna schôdza Spolku slovenských skladate·
l'ov. Na programe: rokovania bola Správa o činnosti sekretariátu Spolku a informácia o plnení
uznesení Plenárnej schôdze SSSk a 111. valného zhromaždenia Slovenskej hudobnej únie z novembra 1994.
Plenárna schôdza súčasne zvolila nové orgány SSSk. Za predsedu bol zvolenf prof. Vladimír
Bokes, podpredsedom sa stal Ivan Burlas. Členmi predstavenstva boli zvolení skladatelia Hanui
Domanský, Stanislav Hochel, Víťazoslav Kubička, Petr Martinček, Ilja Zeljenka, Egon Krák a
Róbert Gašparík. Dozorná rada bude pracovať v zložení prof. Ladislav Burlas (predseda), Igor
Dibák a Július Kowalski. Tajomníkom je Pavol Bagin.
V bohatej diskusii sa členovia SSSk zamerali na problémy súvisiace s celkovým hudobným životom na Slovensku, vyjadrili nespokojnosť so stavom legislatívy v oblasti, ktorá sa bezprostredne
dotýka umeleckej tvorby a jej šírenia a zaujali kritické stanovisko k sociálnemu zabezpečeniu hudobných umelcov. Privítali ideu vyhlásenia Roku slovenskej hudby 1996, ako vhodný podnet na
zintenzívnenie uvádzania pôvodnej tvorby a súčasného slovenského interpretačného umenia na
koncertných pódiách a v hudobno-dramatických divadlách.
PAVOL BAGIN
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