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Uvedenie nekorwenčných Pašií podl'a
sv. jána, od vrcholného predstavitela estónskej hudobnej avantgardy AR VO PÄRTA (už vyše desaťročie ž ijúceho v Nemecku) okrem umeleckého zážitku evokovalo vo mne otázku základnej funkcie
hudby a to v tom zmysle, či jej ciel'om je
dosiahnuť u poslucháča stav meditácie,
alebo citovej extázy.
J Chailley vo svojej knihe Revfzia historického kritéria v problémoch cirkevnej
hudby (1959) hovorí, že na medzinárodnom kongrese o cirkevnej hudbe, ktorý sa
konal v júli 1957 v Paríž i zaznelo na túto
tému viacero nekoriformných názorov.
jeden z nich cituje vo svojej knihe: "Pre
nás, hlavným cieľom cirkevnej hudby je
vyvolať reflexívne ovzdušie, priaznivé
pre meditáciu. V dôsledku toho sa od cirkevnej hudby žiada, aby sa vyhýbala
akejkol'vek okázalosti, akýmkol'vek kontrastom, všetkým intenzívnym výrazom
a vonkajškovej popisnosti s nápadným
zafarbenfm. Zvyčajne sa usudzuje, že toto je jej najskutočnejší tradičný charakter, autenttzovaný najlepšfmi dielami tejto úctyhodnej tradície... "
Pärtovo dielo, z dá sa, reflektuje všetky
tieto pož iadavky takmer do pfsmena.
Hudba je prostá, priama, citovo neafektovaná, predvedenie bolo neokázalé, účin
kujúci podávali svoj výkon v prítmí, v
tmavom oblečení. Bola tu hudba sama,
projekcie ktoré sa st'ubovali, sa chválabohu nekonali. Hudba sama stačila na výpoveď o utrpení, mučen{ a ukrižovanf
Krista. (Pravda, časť publika nezaujímali pokyny poriadateta, aby sme sa zaobišli bez potlesku. My radi tlieskame všetkému, hoci nevieme niekedy aj čomu... ).
Pärtovo dielo ma však zaujalo predovšetkým svojim návratom k tradfcii.
Vychádza totiž z historického ponímania
vel'konočných sviatkov, kedy pašie, podt'a
gréckeho pascha, boli pre kresťanskú tradfciu späté s biblickou legendou o poslednej večeri ježiša Krista a o jeho vykupitet'skej smrti. Na druhej strane v judaiz me je
to spomienka na vyslobodenie Židov z
egyptského zajatia. Pärt si bol zrejme
dobre vedomý týchto historických koreňov žánru a preto nie náhodne hl'adal
nové vzťahy medz i chorálnym spevom a
spevmi orientálnymi, jemensko-ž idovskými, alebo byz antskými, ako sa zachovali
vo viachlasných vokálnych a inštrumentálnych pamiatkach.
Pärt nám teda pripomenul, že popri barokových pašiových formách, je mož ný aj
iný, osobitejší, historicky pravdepodobnejšf výklad pašií, ktorý nás odpútava od
vonkajškovej artistickej okázalosti a samoúčelnosti, a že tento "historicky pravdepodobnejší výklad" má väčšiu perspektfvu pre dosiahnutie stavu meditácie.
Pravda, k dosiahnutiu nálež itého stavu
meditácie je potrebné poznať dokonale
text. Časťpublika však od Pärtových paštf
z rejme očakávala atrakciu... a tá sa nekonala.
A tak v tejto súvislosti ma napadlo, éi
poslucháč vôbec bol na toto dielo percepč
ne pt·iprcwený (pravda okrem z nalcov),
pretože bulletin o autorovi a jeho diele
mlčal! A za zmienku tiež stoj{fakt, že vol'akedy jestvovali tz v. pašiové týždne, a že
v niektorých európskych mestách sa pašie
predvádzali na verejných priestranstvách, aby sa ich mohol zúčastniť čo najväčš{ počet poslucháčov. Nuž, čo keby sa
aj u. nás tak početné a kvalitné zborové tetesá raz spojili, a namiesto rozdrobených
podujatí, predviedli jedny pašie, ale pre
početné publikum...
MARIÁNJURÍK
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V 6. čísle HUDOBNÉHO
ŽIVOTA sme priniesli úva~
hu francúzskeho filozofa
Michaela Foucaulta ",Pierre
Boulez alebo krok cez plátno", ktorou sme si priblížili osobnosť hudby 20. storočia.

Sedemdesiatročný

Pierre Boulez, skladateľ,
mysliteľ, teoretik a dirigent
je dodnes živou postavou
modernej umeleckej scény.
Provokoval svojou konzekventnosťou komponistu,
šokoval ako dirigent romantikov, bol novátorom
moderného orchestrálne·
ho zvuku i organizátorom
nových umeleckých trendov. Pierre Boulez je jednou z najvýznamnejších
osobností hudby 20. storo·
čia, je stále aktuálny ako
pred štyridsiatimi rokmi.
~:tozhovor Martina Elste,
ktorý prinášame v skráte·
nej forme z časopisu Fono.forum, odkrýva základné
črty jeho osobnosti.

Snímka archív HŽ

PIERRE BOIJLEZ:
PRE MŇAJE HUDBA SPÔSOB ŽITIA...
+ Ako mladý skladateľ a hudobný spiale aj ako ešte nie veľmi skúsený
dirigent ste neustále provokovali tým, že
proti n e r eflektovaným tradíciám ste stavali neuveriteľné alternatívy. Provokácia
je súčasť vášho života. Teraz, ako 70-roč
n ému, vám všade vzdávajú hold. Dnes sa
už m álokto cíti byť vami provokovaný.
Naozaj, nechcete už provokovať? Stali ste
sa múdrym vy, alebo sa múdrym stalo vaše publikum?
- Že by som sa stal múdrym? Neviem. j e tu
však rozdiel medzi rokom 1950 a 1990.
Umelecké podmienky tiež nie sú tie isté.
Chcete, aby rieka bola taká istá, ako je pri prameni? Ona tiež začína pomerne divoko, veľmi
divoko teči e dolu údolím, smerom k moru je
stále širšia, ale aj mocnejšia.
·
+ Ale aj špinavšia.
- Áno, aj špinavšia.
+ Rieka, to je veľmi dobrá metafora.
Prepáči te mi to?
- Pravdaže, pravdaže. j e to pravda, aj špinu
života tu máme. Iný príklad: Niektoré staré ženy chcú vyzerať mladšie,preto sa príliš šmin·
kujú, obliekajú sa veľmi pestro. Človek si po·
myslí, aké je to hrozné. Ak chce niekto napriek
sovateľ,

urči té mu veku, ktorý dosiahol, vyzerať mlado,
to pokladám za nezn esi teľné. Tok života treba
akceptovať . Keby som teraz chcel provokovať,
bol by som ako stará žena, ktorá chce pôsobiť
mlado.
+ Takže možno s určitosťou povedať,
stali ste sa múdrym...
- Myslím si, že som dosť divoký a tvrdohlavý.
Do nášho hudobného života chcem v niesť
hudbu 20. storočia , ktorá ešte nie je akceptovaná. To je môj c ieľ. Preto som založil v Paríži
dve inštitúcie, Domaine Musica! a IRCAM. A
nedávno som nahral na CD hudbu nadaného
33-ročn ého skladateľa André Dalbavie, ktorého skladbu .Seuils" som uviedol aj v Salzburgu. To je tiež moja úloha. Keď na razím na skladateľa , ktorý ma zaujíma, dám si na to čas . j e tO
pre mň a dôležitejšie, ako hrať ďal š iu Mozartovu symfóniu, keď Mozarta hrajú všetci.
Myslím si, že vďaka takémuto postoju som zostal mladý.
+ Keď dirigujete, tak dirigujete len
hudbu. Zdá sa, že všetko ostatné, čo sa
skrýva za čistým zvukom, nehrá pre vás
žiadnu rolu. Prečo potom dirigujete Wagnerovu hudbu, ktorá ako žiadna in á, popri svojich symboloch , je zaťažená bala-

stom tradície?
Preto, aby som túto tradíciu zmyl.
Pamätám sa, ako som bol v roku 1966 s
Parsifalom v Bayreuthe, potom v roku 1976 s
Ringom. Nikdy predtým som nezažil také
prudké prejavy nenávisti ako vtedy. Mojím zámerom a c ie ľom bolo - v prvých rokoch som
sa zrejme neprejavil veľ mi šikovne, no postupne sa to zlepšovalo - elimi novať pompéznu rétoriku a bláznivé bombastické crescendá, ktoré sa považovali za wagnerovské. Pokladalo sa
to za výraz, no to nebol výraz, ale falošná rétorika. V tom spočíva aj Wagnerova mizéria, lebo bol rozpoltený medzi dobrodružným a reakčným človekom . A myslím si, že to bude stále tak. Načo permanentne narážam: hudobníci, ktorí interpretujú len klasickú a romantickú literatí1ru, povedzme od Mozarta po
Brucknera, myslia len v kategóriách minulosti.
Neživia sa myšlienkami dneška, ale žijú myšlienkami mauzólea, nejestvuje u nich konfrontačná väzba medzi minulos ťou a prítomnosťou , roz mýšľajú ako v truhle. To je pre mi'ía neznesite ľn é, preto stále viac a viac sa stávam divokejším. Keď som bol mladý, tento svet ma
nezaujímal, ale teraz, keď pokladám tento svet
(Pokračovanie na str. 3)
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ZO ŽIVOTA
SLOVENSKEJ HUDOBNEJÚNIE...
Onedlho uplynie polrok od III. valného
zhromaždenia Slovenskej hudobnej únie, a to
je nesporne obdobie, ktoré je možno suma ri·
zovať. Je pochopiteľné, že Rada SHÚ sa na
svojich pravidelných zasadnutiach zaoberá
kontrolou plnenia uznesení valného zhromaždenia. Možno konštatovať, že všetky uznesenia sa priebežne plnia...
Prvoradé poslanie SHÚ · starostlivosť o šíre·
nie pôvodnej tvorby, interpretačného ume·
nia a muzikologickej tvorby sa realizuje naj·
mä pravidelnou koncertnou činnosťou , kde v
pravidelných cykloch koncertov v Mirba·
chovom paláci sa každý mesiac prezentuje
tvorba slovenských skladateľov a slovenské
interpre tačné umenie. Iste je p otešite ľn é , že
najmä v poslednom období sa k slovu hlási
najmladšie skladateľské a interpretačné pokolenie, pričom jeho účasť na podujatiach je
nesporným prínosom v koncertnom živote
Bratislavy. Obzvlášť milým podujatím uplynulého obdobia bolo stretnutie s legendou
operného a koncertného spevu, národnou
umelkyň ou Máriou Kišoi\ovou-Hubovou v Zi·
chyho paláci pri príležitosti životného jubilea
tejto vynikajúcej umelkyne ... Aktivita sekreta·
riátov jednotlivých spolkov SHÚ sa v uplynu·
lom období zamerala na prípravu najvýznam·
nejších podujatí roka · V. ročníka medziná·
rodného festivalu koncertného umenia v
Žiline a III. ročníka medzinárodného festivalu MELOS-ETOS. Spolok muzikológov zase
usporiadal konfere nciu v spolupráci so SAY a
Mestskou knižnicou v Bratislave, pod názvom
.Slovenská hudobná historiografia" (poduja·
tie venované nedožitým 65. narodeninám
PhDr. Richarda Rybariča, CSc.), kde odznelo
do dvadsať odborných príspevkov. Potešiteľ·
ná bola i široká účasť príslušníkov všetkých
generačných vrstiev slovenských muzikológov na podujatí...
Z operatívnych úloh stojí za zmienku spomenúť prípraVlt odhalenia pamätnej tabule
hudobnému sklad ateľovi, dirigentovi a pedagógovi, azda najvýznamnejšej osobnosti brati·
slavského hudobného života v prvej polovici
XX. storočia, Alexandrovi Albrechtovi, ktoré·
ho stodesiate výroč ie naroden iá si pripomína·
me v tomto roku. Plnou intenzitou sa tiež pri·

praVltje ko ncepč né a reali zač né zabezpe če·
nie jednej z hlavných úloh budúceho roku ·
ROK SLOVENSKEJ HUDBY 1996. V štádiu ro·
kovaní je tiež príprava dohody s celonárod·
nou inštitúc iou · MATICOU SLOVENSKOU, o
nových formách trvalej spolupráce.
V rámci uznesení lll. valného zhromažde·
nia bola vari najväčšia pozornosť venovaná legislatíve. Je aj zásluhou SHÚ, že v súčasnej dobe sa príprava Autorské ho zákona dostala do
záverečnej prípravy a je viac ako pravdcpo·
dobné, že Autorský zákon bude ešte v tomto
roku predme tom rokovania Národnej rady
Slovenskej republiky. Slovenská hudobná
únia v spolupráci s ďalšími inštitúciami a vy·
d avate ľmi sa opätovne angažuje za odstráne·
nie disproporcií pri 25% DPH za notoviny...
Za pozomhodnú aktivitu uplynulého obdobia možno tiež považovať intenzívne zahraničn é kontakty, ktoré prebiehajít v dvoch rovinách:
a) plnenie zmluvných záväzkov s 15 zahraničnými partnermi,
b) účinkovanie zahraničných umelcov a
muzikológov na medzinárodných poduja·
tiach v rámci SHÚ (medzinárodný festival
koncertného umenia v Žiline, festival Historické organy na Slovensku, medzinárodný festival MELOS-ETOS, medzinárodné muzikologické konfere ncie a pod.), ako aj úspešná spolupráca s veľvyslan ectva mi a zahranič nými inštitútmi akreditovanými v Slovenskej republi·
ke. V rámci zmluvných dohôd sme našim
partnerom ponúkli pozorovateľskú účasť na
našich vrcholných podujatiach a predpokla·
dáme účasť našich členov na medzinárod·
ných zahraničných festivaloch. Aj keď sa Slovenská hudobná únia a jej jednotlivé spolky
stretávajú s mimoriadne zložitými podmien·
kami v oblasti financovania činnosti ( 1. š tvrť·
rok t. r. formou zálohového riešenia v rámci
rozpočtového provizória), pričom mnohé
skutočnosti , súvisiace s financova ním a ekonomickým zabezpečením činnosti nie sít dodnes vyriešené, volení funkcionári SHÚ a jej
spolkov, ako i sekretariát SHÚ vynakladajú
maximálne úsilie o zachovanie kontinuity
svojej, dozaista prospešnej č innos ti...
PAVOL BAGIN

Nový riaditeľ Slovenskej filharmónie
Minister kultúry SR Ivan Hudec vymenoval ll. apríla t.r. na základe výsledkov kon·
kurzného konania do funkcie riaditeľa Slovenskej filharmónie Karola FAJTHA.
Karol Fajth sa narodi1 26. 12. 1955 v Martine. Univerzitné vzdelanie humanitného zamerania zís·
kal počas štúdií v ST. Peterburgu, kde pôsobil niekoľko rokov ako vedecký ašpirant. V rokoch 19801990 pracoval ako novinár so špecializáciou na vedu a kultúru. Od roku 1990 sa venoval organizätorskej a manažérskej práci v novovznikajúcich nevládnych organizáciách (Nadácia pre vzdelávanie
občanov Slovenska, Slovenská akademická info rmačná agentúra, bilingválne gymnázium v
Sučanoch). Od júna 1991 do decembra 1992 pracoval ako poradca ministra medzinárodných vzťa·
hov SR a hovorca ministerstva. Počas tohtO pôsobenia sa zúčas tnil konferencii Helsinského procesu
a pripravil jednu z najväčších propagačných akcií Neznáme Slovensko. V rokoch 1993·1994 viedol
informačné stredisko Centra kupónovej privatizácie a pracoval v slovenskej pobočke americkej nadácie pre rozvoj podnikania ISEC.
V máji 1994 inicioval Karol Fajth založenie nadácie Res Philharmonica, v septembri 1994 sa stal
jej prezidentom. Od l. februára 1995 bol poverený vedením Slove nskej filharmónie. Do tejto funk·
cie ako aj do funkcie riaditeľa slovenskej filharmónie navrhla Karola Fajtha Umelecká rada a šéfdiri·
gent Slovenskej filharmónie.
MARTA IVANOVÁ

lSPEVÁCKA SÚŤAŽ KONZERVATóRIÍ l

jRes ~hilhannonica po rokuJ
V máji minulého roku začala svoju činnosť nadácia Res PhUharmonica,
ktorá ako ndtátna, nezisková !Mtitúcia má napomáhať pri ridení problémov spojených s financovaním a cl'aliím rozvojom Slovenskej filharmónie.
Medzi Jej základné úlohy patrí podpora umeleckej činnosti SF, pomoc talentovaným hudobníkom a v neposlednom rade získavanie prostriedkov na
obnovu sídla SF - budovy Reduty. Pri príležitosti svojho prvého výročia sa
na slávnostnom valnom zhromaždení strcdi jej členovia, aby bllancovall
výsledky činnosti nadácie za uplynulé obdobie a pripravW sa na d'alií rok.
Kým sa slávnostne načala narodeninová
torta, predniesol dovtedajší prezident nadácie a dnes už, ri aditeľ SF Karol Fajth výročnú
správu, v ktorej zhodnotil č innosť nadácie
ako veľmi úspešnú. Veď za necelý rok sa po·
darilo vybudovať -silrl ú profesionálnu organ i'·
záciu, s pevnou štruktíirou a s nie.zanedbateľ
ným finančným efektom pre Slovenskú filharmóniu. Koncom roka odovzdala nadácia fil.
harmónii prvý príspevok· pol milióna korún,
v marci to bola už suma jeden a pol milióna.
Nadácia má priam vzorový štatút, čo jej umož·
ňu je veľmi cieľavedo me a pravidelne získavať
finančn é prostriedky. Dve tretiny finančných
prostriedkov dostáva od sponzorov, ďalší
zdroj sú ročné povinné príspevky od riad·
nych č lenov nadácie · každý prispieva sumou
minimálne 50 tisíc korún, a tiež dary od čle
nov a sponzorov, napríklad IBM Slovensko
darovalo nadácii výpočtovú techniku v hod·
note 300 tisíc korú n. Okruh riadnych i čest·
ných č l e no v postupne narastá, už dnes sú
členmi Res Philharmoniky významné osob·
nosti z hudobného života, kultúry, vedy, fi.
nančných kruhov i za stupiteľských úradov.
Medzi čes tn ými členmi sú také osobnoti ako
Zdenek Košler, Claudio Abbado, Bohdan
Warchal, Ondrej Lenárd, na tomto zhromaž·
dení sa stal novým č l e nom Aldo Ceccato. Me·

jubileum pedagóga a zbormajstra
Pred stošesťdesiatimi rokmi, 19. mar·
ca 1835 sa narodil v Hodruš i významný
osvetový pracovník, ev. kňaz a stredoškolský profesor JozefiNŠTITORIS.Jeho
meno je známe predovšetkým v spojitosti s Martinom, kde bol spr ávcom gymná·
zla a zbormajstrom Slovenského spevokolu.
J. Jnštitoris študoval na gymnáziu v Banskej
Štiavnici, teológiu v Prešove a na univerzite v
Rostocku. Pôsobil ako u č itel' v Hodmši a v
Slovenskom Aradáči , neskôr sa stal kaplánom
v Plachtinciach. Roku 1868 prichádza do
Martina, kde sa stal profesorom histórie a
správcom evanjelického gymnázia. Počas
pôsobenia v Martine prevzal po F. Riznerovi
vedenie Slovenského spevokolu a vo funkcii
zbormajstra zotrval 3 roky ( 1870-1873) . Za toto obdobie rozšíril rady čl enov spevokolu a

Ak mám

hodnotiť úroveň súťaže, musím skon·
že oproti minulému roku čiastoč n e
vzrástla nároč nosť programu, ktorý si súťažiaci
pripravili a, čo ma milo prekvapilo, aj kultúra ich
vystupovania a prednesu. Najväčšie rezervy boli
vo výslovnosti a muzicírovaní vo frázach, ktoré si
to nástojčivo vyžadovali.
Víťazom chlapčenskej časti l. kategórie sa stal
M. Gurbal' z Košíc, bas, na svoj vek s neobvykle
veľkým rozsahom i volumenom hlasu, krásnymi
piánami, obrovskou muzikálnosťou a speváckou
inteligenciou. Okrem l. miesta získal za svoj výkon v piesni L. Holoubka Majster Pavel i Cenu SHF
za najprínosnejšie predvedenie skladby slovenského skladateľa. Na 2. mieste sa umiestnil}. Pehal z Bratislavy, fareb ne prekrásny bas s veľkou
zvučnosťou , no zatiaľ s n eveľkým rozsahom. 3. mi·
esto získal P. Adamov, barytón zo Žiliny, ktorý
napriek menšiemu volumenu hlasu, než mali dvaja predchádzajúci umiestnení, bol podľa mňa vý·
razovo tým najlepším, čo bolo možné na to horoč
nej súťaži vidieť a jeho skvelej výslovnosti by ťažko
mohli konkurovať i niektorí naši špičkoví sólisti.
V dievče nskej čas ti tejto kategórie zvíťazil a D.
Danielová z Bratislavy, sopranistka s veľkým volumenom, no miestami priostrými tónmi, skôr
temperamentný, než lyrický typ speváčky. 2 miesto obsadila S. Tomčekovská z Košíc, jeden z najt·
mavších sopránov (v tomto veku je ešte o dramatickom sopráne priskoro hovoriO, aký sa na súťaž i
objavil. Nenechala sa však strhnúť obrovským vo-

lu menom svojho hlasu, a predviedla i po muzikál·
nej stránke pekný výkon. Na 3. mieste sa umieSt·
nila D. Hiibnerová, ktorej však v 2. kole z výko·
nu veľa ubrala tréma a nekoncentrovanosť.
V 2. kategórii súťažil len jeden muž, I. Zvarik
zo Žiliny, s nie priam najväčš ím hlasom, no veľ·
kou výrazovos ťou, ktorému porota udelila 2.
miesto. V dievče n skej časti tejto kategórie udelila
porota dve prvé miesta. Tento verdikt pokladám
za veľmi správny, i keď nie je zvykom zdvojovať l.
miesto. No rozhodn(tť medzi lyrickou koloratú·
rou M. Hausovej z Košíc a mezzosopránom D.
Hamarovej z Bratislavy, keď obe podali vel'mi
muzikálny a hlasovo vynikajúci výkon, by bolo
krivdou pre tú, ktorá by bola odsunutá na 2. miesto. To získala O. Bezač inská z Bratislavy, farebne
krásny a technicky dobre zvládnutý hlas, no bez
väčšej snahy o precítenie výrazu. 3. miesto obsadila I. Tomašeková z Bratislavy, ktorej muzikali·
ta a výrazovosť nechýbali, no jej hlas akoby o bčas
postráda( alikvótne tóny.
Porota udelila i štyri čest né uznania: v l . kate·
górii R. Mikóczlmu z Bratislavy a D. Špačkovej
zo Žiliny, v 2. kategórii M. Klsefovej zo Žiliny a I .
Szabóovej z Bratislavy.
Myslím, že súťaže tohto druhu sú výbornou prí·
l ežitos ťou na predstavenie sa mladých talentov i
konfrontáciu ll rovní našich konzervatórií a preto
dúfajme, že tento ročník nebol posledným.
MICHAElA ŽITNÁ

priviedol ho na veľmi dobrú umeleckú úroRoku 187 1, keď zbor mal už 25 člen ov,
spevokol na če le s J. Inštitorisom požiadal o
stanovy (boli schvále né 9. 2. 1872), čím sa stal
aj zakladateľom oficiálneho Slovenského spe·
vokolu. V ďalšom období vystupoval s ním aj
mimo Martina, organizoval besedy, rozličné
programy i samostatné koncerty. Po zatvore·
ní martinského gymnázia odišiel do Pribyliny,
kde bol ev. kňazom . Tu pri pieval do sloven·
ských novín a časopisov, najmä článk am i o ev.
školstve v Liptove. Zomrel v Hodruši roku
192 1.
]. Inštitoris patrí k tým slovenským vzdelancom, ktorí dali do služieb Slovenska všetky
svoje sily a schopnosti. Preto tvorí významnú
súčas ť mozaiky slovenskej kultúry 19. storove ň.
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Za And.rejont Očenášont

Je už dlhoročnou dobrou tradíciou, organizovať súťaže medzi jednotlivými oddeleniami
slovenských konzervatórií. I tento rok, napriek počiatočným ťažkostiam , ktoré usporiada·
nie tohoročnej súťaže sprevádzali, mall 28. a 29. marca možnosť predstaviť sa a zmerať si sily
(či v tomto prípade skôr hlasy a spevácku techniku) ~tudenti speváckych oddelení. Po prvý·
krát sa na nej zúčastnill i ~ tudenti banskobystrického Konzervatória). L. Bellu. Miesto kona·
nia tento rok pripadlo na Bratislavu. Súťaž má dvojkolovú ~truktúru a je rozdelená do dvoch
kategórií (1.-4. a 5.-6. ročník) .
š tatovať,

dzi riadnymi čle nmi figurujú viaceré význam·
né inštitúcie ako Poisťovňa OTČINA· ktorá sa
na tento rok stala aj generälnym sponzorom
SF, Casinos Slovakia, Creditanstalt Inves tič ná
spol. Francúzsky inštitút, Goetheho inštitút,
British Council...
Ťažiskovou činnosťo u nadácie v prvom roku existencie bolo okrem dobudovania svojej
organizačnej štruktúry, predovšetkým podpora umeleckej činnosti SF. V tomto roku by
k tomu malo pribudnúť i financovanie nada·
ných mladých interpretov, ktorí získajú pod·
poru na základe úspešného konkurzu, a veľký
dôraz a podporu má aj pomoc pri obnove
Reduty. Na tento účel vznikol Fond Reduta a
na jeho propagác iu sa pripravuje rozsiahla
propagačn á kampaň , vrátane série be nefič·
ných koncertov. Na dominantnom mieste vo
foyer Reduty bude stáť umelecký objekt sochára J. Lehotského, na ktorom budú vyryté
mená všetkých významných darcov.
Za nového prezidenta nadácie Res Philharmonica zvolili Ing. Júliusa Tomku, CSc., ge·
nerálneho riaditeľa Po i sťov ne Otčin a, a. s.
Nový riaditeľ Slovenskej filharmónie Karol
Fajth pôsobí v Nadácii naďalej ako člen jej
predstave nstva. Od l. 4. 1995 pracuje v Res
Philharmonike ako generálny sekretár Zuzana Krajčiová.
!'tfARTINA HANZELOVÁ

Dňa 8. apríla 1995 zomrel v Bra tislave vo veku 84 rokov národný umelec prof. Andrej Očenáš.
Andre; Oče náš sa n arodil 8. januára
1911 v Selciach. Po štúdiách kompozí·
cie na Hudobnej a dramatickej akadé·
mii v Bratislave u národné ho umelca
Alexandra Moyzesa zavŕšil kompozič·
n é š túdiá n a Majstrovskej škole v
Prahe u Vítezoslava Nováka. Svojou
skladateľskou tvorbou, pe dagogickou
a organizá torskou prácou sa Andrej
Očenáš zaslúžil o rozvoj slovenskej hu·
dobne; kultúry. Pa tril k priekopníkom
modernej slovenskej tvorby, pričom

vo svojich dielach cieľavedome vy·
chá dzal z národných tradícií slovenskej hudobnej kultúry. Skomponoval
mnohé komorné i zborové skladby,
ktoré sa stali súčasťou repertoáru sóli·
stov, umeleckých telies a súborov. V
rozsiahlom tvorivom odkaze Andreja
Očená~a sa prejavil jeho pozitívny
vzťah k n árodu a vlasti. Dôkazom toho
sú najmä diela, ako symfonická suita
Povesti o rodnom kraji, cyklus symfonických obrazov Môjmu národu a
symfonická trilógia Vzkriesenie, suita
Ruralia slovacca, Symfonietta pre veľ·
ký orchester a oratórium Proroctvá na
poéziu P. o. Hviezdoslava. V oblasti
koncertnej literatúry prispel Andrej
Očenáš k budovaniu základnej hudobnej literatúry tvorbou Koncertu pre
klavír a orchester, Koncertu pre husle
a orches ter, Koncertu pre violončelo a
orchester a Concertina pre flautu a slá·
čikový orchester. K vrcholom tvorby
skladateľa patrí balet Vrchárska piese ň a javisková symfónia Román o ru·
ži. Andrej Očenáš dlhé roky pôsobil
pedagogicky na Konzervatóriu v
Bratislave a na VŠMU, kde vychoval desiatky skladateľov. Ako organizátor
hudobného života sa zaslúžil o budovanie organizačných š truktúr hudobn ého života n a Slovensku. Naše hu·
dobné umenie a celá kultúra stráca v
Andrejovi Očenášovi jednu z najvý·
znamnej~ích osobností.
česť jeho pamiatke!

PORTRÉTY

PRE MŇA JE HUDBA SPÔSOB ŽITIA...
(Dokončen ie z o str. l )

za

časť

môjho života, chcem, aby jestvovala
skutočná plynulá kontinuita medzi tým, ako
som dirigoval Wagnera vče ra a ako vidím partitúru d nes. Je to zaujímavé. Keď sa pozeráme
na partití1ru len ako na zavretú debi\u, je to
mŕtve, mŕtve a mŕtve.
+ To je váš o sobný postoj, za ktorým
sto jí osvieten ý človek . Pre dsa vš ak, ako
prejde tento p ostoj n a iných ? Keď dnes
uvádzate "Sacr e" s d o b rým o r ch estrom,
ovlád ate p a rtitúru vy i o rcheste r perfektne. Zneje vžd y p e kne. V roku 1963, ked"
ste robili s lávnu nahrávku v Con cert
Hall, ne mali ste ani vy, a ni o rcheste r , ba
ani gr amofó nový poslucháč ešte toľko
skúsen ostí. Vted y to bo lo p re poslucháča
niečo n ové.
-Áno, relatívne. Každopádne to bolo päťde
siat rokov po premiére.
+ Keď dnes diriguje te "Sacre", nie je to
s vedomím, že o päť d víhate veko truhly?
A neprichodí vám to does ak o jedna m úmia?
ie, lebo naďalej komponujem. A okrem
toho sa zaujímam o diela celkom ml adých

idealistu s tál e s po jen é s celkovým zážitkom?
· Je to pravda, voľakedy som nemal gramofó n. Medzitým som si zaobstaral CD preh rávač
a hudbu počúvam zo sluchátok. Avšak oveľa
radšej chodím na koncerty. Keby som býval v
malom meste, bolo by to celkom i náč . Veľké
mesto ponúka však toľké možnosti. Vo všeobecnosti mám zážitok z koncertu radšej ako z
nahrávky.
+ Pre vás teda muzicírovanie zna m e n á
veľm i ve ľa , je to urč ité fluidum?
· Áno. Pozrite sa: som známy svojou precíznosťou . Ale nic som ňou posadnutý. Iba si
myslím, že hudba začín a precíz nosťo u . Keď
akordy nie sú celkom poko pe, alebo sú intonačné nepresnosti, chyby, keď rytmus nie je

Giovanni. Ja nemôžem histo ricky mysli e ť, to je
proti môjmu presvedčen iu .
+ To je však pravý his to rizmus! Keď
Me nde lssohn spracovával Ma túšo ve paš ie, robil to v duchu his torizmu a m ŕtvy
o bjekt pre niesol d o svo jej do by.
· To je pravda, jestvuje však jeden druh historizmu, pri ktorom som na pochybnostiach.
Je to barokové hnu tie, ktoré d nes siaha po
Brahmsa, ba až po Schônberga. V rámci neho
sa pokúšame h rať diela 18. sto roč ia tak, ako si
myslíme, že sa vtedy tak uvádzali. j e to zaujímavé: tenro .živý historizmus" predstavuje
í1silie p ri n i esť do života veci, ktoré sú prakticky mŕtve. Každopádne ja mám o tom pochybnosti. Má pravdu Schônberg s o rchestrálnym

skladate ľov.

+ Vo vás jestvuje osobná, živá väzb a
m edzi partitúrou a vaším ž ivotom. Ale čo
poslucháč na ko n certe ...?
- Myslím si, že tieto moje myšlienky sprostredkováva spôsob, akým muzicírujem. Môj
vzťah k .Sacre" je, samozrejme, klasický, po
p äťd es iatych rokoch nemožno pociťova ť dielo
ako novotu. Vraciam mu ale vitalitu nového
diela. Keď sa vraciam k .Sacre", je vo mne absorbované všetko, čo prišlo potom. To je iracionálne vysvetlenie, a publikum to aj tak berie, myslím si. Alebo je to ilúzia?
+ Rozumiem, čo hovoríte, ale verím
skô r tej ilúzii.
· Sú ľudia , ktorí vidia aj Picassa alebo
Kandinského bez konzelorenci í.
+ ... ako tapetu.
·Áno, ako tapetu.
+ Spolu s Patricom Ch é re auom ste vytvo rili "Ring" storočia. čo si osobitn e ceníte na Ch é r eau ovi?
·Radikálny a ti plne doslovný spôsob prečí
tania textu a jeho ďalšie sprostredkovávanie v
symboloch. Speváci boli šokovaní. Po ich námietkach prešiel s nimi text nanovo a vždy
mal pravdu.
+ Viete si p re dstaviť, že by ste d irigovali Ch érau ovu salzburskú inscen áciu Do n
Giovanniho?
·Áno, s niekoľkými zmenami. Myslím si, že
Chéreau inscenáciu trochu prepracuje. Pozrite sa, náš . Ring" tiež nebol prvý rok perfektný.
a také dielo, ako Don Giovanni, ktoré je veľmi komplikované a bohaté, treba viac ako zopár predstavení. Potrebný je jeden tím, ktorý
počas dvoch-troch rokov treba vy l epšovať a
potom dielo je . tu".
+ Spevácke o bsad enie si zaiste hl'adá te
iným sp ôsobom.
· Čiastočne áno. Ťažko sa mi akceptuje recitatívny štýl. Počúva me peknú a dramaticky vyspievanú áriu a zrazu po nej v recitatíve revajúccho speváka. Pri spievaní je dôležitý cit, v
recitatíve sú to slová, hudba ove ľa menej.
Posúvajú zmysel a drámu do predu. Keby som
pracoval so Chéreauom, bol by to ten bod, ktorý by som sa pokí1šal rieš i ť. Z tohto po hľ adu
bola pre mňa zat iaľ to najlepšie čo som počul ,
inscenácia . ozze di Figaro" Petra Sellarsa.
+ Prečo ned iriguje te Haydna, prečo
tak zriedka Brahmsa?
· Voľake dy som Hayd na hral často. Je mnoho dirigentov, ktorí dirigujú klasikov a romantikov, ja si však myslím, že moja úloha v hudobnom živote spočíva v uvádzaní diel, ktoré
nit" sú súčas ťou bežného repertoáru. Preto
som napríklad s Viedenskými fllharm onikmi
uviedol v Salzburgu Ravelovu eherezádu, kto·
rá sa hrá veľm i zriedkavo. Mojou pov inno sťou
je h rať neznáme diela, Schiinbergovo .v on
heute auf morgen", neskorého Weberna. Je to
omnoho dôležitejšie, ako ďal š ia inte rpretácia
Haydna.
+ Na druhej stran e existujú vaše tri
rozdielne gr am ofó n ové n ahrávky "Saere" zo súčas ných štyridsiatich v kata lógu.
Tu po tom vaša a rgum e ntácia celkom n eo bsto jí ...
· Ale áno, pretože .sacre" bolo pre môj vývoj
dôležitejšie ako Brahmsove symfónie. Pre
mňa je to niečo ako zrkadlo. Ke ď som v roku
1963 prvýkrát nahrával .Sacre", bol to môj zrkadlový obraz. Medzitým som sa nau č il dirigovať.

+ Kdesi som čítal, že n e m á te gr am ofó n. Počúva nie hudby je teda pre vás

Pierre Boulez s Eddo u Moser n ad partitúrou Bergovej o pery Lulu.
celkom presný · to pre mi\a sku to čne nie je
partitúra. A ja musím partitúru poč uť. Ak si
skladateľ dal námahu napísať to tak, ako si
predstaV1.1jc a nic inak, potom to musím aj počuť. Často hovorievam: nepýtam sa na precízn osť kvôli precíznosti ako takej, ale ide mi o
zvuk, ktorý je celkom iný, k eď p recíz n osť prevláda. P recízn osť je pre mňa spôsob, ako dosiahnu ť halitnejší ZV1.tk, zvuk, ktorý dokonale
uspokojí.
+ Keď uvádza te m odernú hudbu,
s kladby ktoré pozn áte iby vy a ich au tor,
hrá tu p recíznosť veľkú rolu aj p re p oslucháča?

· Áno. Ale ešte som nepochopil prečo. Keď
hudobníci správne a dobre hrajú, keď sú si istí, pocíti to aj publikum. Možno cez ten ZV1.1k,
pretože zvuk má svoje centrum. Publikum aj
keď nemá an i potuchy o partitúre vie, že jest·
V1.1je pres n osť a že partitúra sa s kutočne má tak
hrať.

+ Nem ôže tu dobrý m ajster aj blufova ť?

· Nic. Žia ľ nic.
+ Aký význam má pre vás publiku m
pri kompon ovan í a aký p ri d irigovan í?
· Pri komponovaní absolútne žiaden . A povedal by som, že aj pri dirigovaní. Čím som
starší, tým menej to dokážem post i h núť.
ejestV1.1je jedno publikum, alebo publikum
vo všeobecnosti, je mnoho rozli č ných druhov
publika a tiež aj jeho niekedy celkom n eoča ká
vané reakcie. Kto by si bol pomyslel, že salzburské publikum bude tak entuziasticky reagovať na Bergovc Orchestrálne kusy op. 6. Na
newyor.skom koncerte by posl uch áči párkrát
zatlieskali a koniec. Koľ kok rát môžete byf s
predvedením spokojný a napriek tomu nemáte z publika žiad nu odozvu. A inokedy ste
vôbec nic taký dobrý, troch u ste aj zašmírovali ... Cocteau raz povedal: publikum je niekedy
nie veľmi nadané.
+Je p re vás m ienka kritikov dô ležitej·
šia ako n o rmálneh o publika?
· Nie, pretože kri tik je tiež časť publi ka. Aj
kritik môže niečo nepostre h nú ť. Ja som nikdy
s kritiko u nepolemizoval. Pre miía nic je kri ti·
ka otázkou cti, ale odpoveď na to, č i som bol
pochopený, alebo nic. Ak som bol nepochopený, samozrejme, nie som spokojný. Preto vravím: dobre, je to pech. Nevyšlo to. Či je to koniec koncov moja chyba, alebo chyba kritika,
to nie je môj problém.
+ Hudba Novej viedens ke j š koly je pre
vás h istóriou , ale bo je aktuálna?
· Histo ricky znamená pre mňa aktuálne. Tak
ako Beethovenova Veľká ruga, Mozartov Don

Sn ímka arch ív HŽ

spracovan ím .St. Anna-Prelúdiu m., keď chce
toto ndialené dielo p r ini esť k nám? Alebo je
správne u viesť skladbu "originálne., ale s obrovským odstupom? Môj názor je, že č ím bližšie sa chceme vrátiť do 18. storoč i a, tým nám
je vzdialenejšie. j e ru veľa neistô t. Aké bolo
tempo? Aká bola ansámblová hra? Aká bola intonácia? Vtedy neboli dirigenti. Dnes barokovíl hudbu dirigujú všetci.
+ Pre historizujúceho interpreta je
dnes n o rmálne, že robí aj m ode rnú hudbu. Keď sa Ha rno n courta spýtate, či je
Bach p reňho h isto r ický ale b o aktuálny
o dpovie: Bach je p re mňa vôbec najaktuálnejší. Nap r iek tomu však frázuje
in akšie a ko keď uvádza novšie skladby.
Potiaľ je vaša a Harn o n courtova este tická p ozícia podo bná. Výsled o k je však celkom iný.
· Áno. Vlastne naopak. Ja to však rešpektuje m. Predsa však: spomeň te si na reštaurácie
gotických kostolov, ako ich vo Francúzsku robi l Viollet-lc-Duc! Tie sú teraz hype rgotické.
Veď je to celkom naopak. Musíme rešpektovať
to, čo a prečo skladatelia písali tak a nie inak,
ale nemáme o tom žiadne zvukové dokumenty. Výsledok je či stá špekulácia: Preto je tu ten
obrovský rozdiel medzi "pravým. barokom z
roku 1960 a "pravým. barokom z roku 1990. Z
toho vidno, že je to otázka transform ácie vý·
zna mu slova.
+ Prečo znovu nah rávate Webe rnovo
s úbo rné die lo?
· Po 25, 27 rokoch si myslím, že teraz viem
tieto diela lepšie reali zovať. Z dvoch h ľadísk:
pri Webcrnovi treba m ysli e ť štrukturálne, pretože je tu mnoho kanonických spôsobov písania. To nemožno za prieť, to je fakt. Ale v tom
čase bolo oveľa viac expresivity ako som si
predtý m myslel. Wcbe rn je zmiešanina postromantiky, ve ľmi nervóznej senzibility a
štrukturálneho myslenia. Frázovanie je veľmi
dôležité, obzv l ášť frázovanie tempa. Napokon
si myslím, že medzi časo m tomu rozumiem
oveľa lep ie a prirodzenejšie ako predtým,
okre m toho som urobil aj po kroky v dirigovaní.
+ To vlastne ukazuje, že Webern ova
h udba je pre vás histor ická, veď o n sám
nedir igoval "pointilisticky" ...
· ... a ostáva aktuálny...
+ ... a súčasne zodpovedá vašej predstave o tejto hudbe.
· To je ge neračná otázka. Moja generácia
brala spoči atku Weberna ak,o nováto ra hudobnej reč i. čo obnovil je najmä štruktúra. A my
sme zanedbávali expresívnosť. Teraz s odstu·

pom času vidím, že to bolo p ríl iš jednostranné.
+ Prečo je ta k m álo n alu ávok vašich
skladieb?
· Bude aj viac... Myslím si, že som nebol dostatočne egoistický, čo je charakteristická č rta
môjho života. Veľ m i veľa som urobil pre
iných, a nikdy som nemal dos ť času pre seba
samého. Mohol by som to ľutova~ ale bolo to
tak a je to tak. Dúfam, že v starobe sa budem
viac zaoberať sebou.
+ čo pre vás zn a m e n á hudba?
· 6 ... veľm i veľa, to nemožno zodpovedať
dvoma vetami. Povedané celkom jednod ucho:
svet, ako ho vidím. Je to celkom osobná myšlienka, ktorá všetko absorbuje. Pre mňa je
hudba po prvé spôsob žitia, potom myslenia a
vnímania všetkého. To je pravdu-poved iac veľ
mi všeobecný koncept. Viem poch opiť, že u
mnohých ľudí to tak nie je, lebo neupísaH svoj
život hudbe. Aj pre hudobníka hrajú u rčitú rolu iné veci, literatúra, umenie atď., atd'... dokonca život. Hudba nie je n ič bez životných
skúseností. Ale pre hudobníka je hudba všet·
kým.
+ Vy, samozre jme, vytrieďuj ete nie kto·
ré druhy hudby.
· Áno. erobím to vedome. jednoducho sú
skladby, ktoré nie sú pre mňa atraktívne. Ony
ale existujú ve ľm i dobre bezo m ňa a ja môžem
veľmi dobre ex istovať bez nich.
+ Zm enili ste v p osledných r o koch svoje hodno tové prefer e ncie?
· Prakticky nie. Ale pýtam sa sám seba: som
tvrdohlavý, alebo hlí1py? Nie. No myslím si, že
mám u rč itý svet a te nto svet bol dosť skoro určený. Vo všeobecnosti môj súbor hodnôt "set
of values. · ako sa vraví po anglicky, zostal
približne rovnaký.
+ Te raz je váš osobný hudobný vývoj
veľmi poz načený p rogresívn ym m yslením . Hudo bné te nde n cie v pos le dných
d vadsia tich rokoch sú napro ti tomu spiatočné. Zostávate n apriek tomu p ri vašom
pro_gr esívnom m ysle ní?
· Ano. Dokonca veľmi tvrdohlavo, pretože si
myslím, že keď sú ľud ia unavení, zdôvod ň ujú
si to urč itým druhom pseudoargument:\cie.
Mne to nestačí. Ja som radšej, keď si p ripustí·
me, že sme unavení, že sa nám ďa l ej nechce.
Avšak zdôvodňovať umenie pseudofilozofickými myšlienkami, to pokladám za zbytočné.
To poukazu je na unaven osť. Hovorí sa: to všet·
ko tu už bolo. To nie je pravda, vždy tu zostáva
niečo čo možno objavovať. Nesmieme p rešľa
povať najedno,m mieste. aprí,klad dvan ásťtó
nová hudba bola aktuálna len v určitom ča se a
doko nca všetky sériové koncepcie boli o bmedzujúce. Bolo by ve ľm i nesprávne, keby
sme sa toho držali. Ale musíme sa h ôli tomu
vrátiť k pseudotonalite? Nie, treba ísť ďalej. Čo
sú konštanty v kompozícii: Chaos a kľud , chaos a poriadok, kľud a nepokoj. To je základ.
Dvan ás ťtó nová hudba bola dobrá pre päťde
siate roky, ale netreba z toho vyvod zovať konzelorencie, že tonalita je lepšia pre osemdesia·
te, deväťd es i ate roky. To je príliš jednoduché.
Pri púšťam , moja generácia bola priveľmi zaujatá tematicko-motivickou prácou a my sme
spočiatk u neveľ m i dbali na harmo nickí1 reč.
i:larmonická reč je v hudbe veľ mi dôležitá,
pretože sa azda rýka toho najpriamejšieho vnímania hudby. Mladá generácia nemá v tomto
žiadne zábrany a chce mať s kutočn e viac doči·
nenia s harmonickou strán kou hudobnej reči.
Lenže: harmonická strán ka ako taká nestačí.
emožno neustále kompo n ovať "arpeggiovo•.
A preto treba motivickú prácu, ktorá bola na·
príklad vo viedenskej škole ve ľm i rafinovaná,
kombi n ovať s harmonickou rečou . Toto ma
zaujíma. Dokonca všeličo aj od minimalistov.
Zaiste ich výrazové prostriedky sú veľmi jednoduché. Ale majú nápady, napríklad rytmické frázy, repeticie, ktoré predtým neboli
vôbec hodnotené. Všetko čo je nové a čo
osvetľuje nielen jeden skladateľský aspekt, ma
zaujíma.
• Ako sa v tejto súvislosti pozer á te n a
compu te rovú hudbu?
·Computer nie je riešenie, je to len technic·
ký prostriedok dneška. Treba mať hudobné
myšlienky. Voľakedy bolo veľa ľu d í bez sklada·
tefskc:J kultí1ry, ktorí sa skrývali za computer.
+ Co je p r e vás v hudbe n a jdôležitejšie?
· Balancovanie medzi štruktúrou a inruíci·
ou. Samotná štruktúra je nezaujímavá, je aka·
demická. A tiež len intuícia n estačí. Mň a stále
fascinuje balancovanie medzi kalkuláciou a intuíciou.
+ Myslíte si, že i ntuícia sa dá o b jek tívne merať?

·Nie. Intuícia je intuícia. Možno sa pokúsiť
ju, ako sa krotia divé zvieratá. Ale je úp l·
ne iracionálna. Intuícia prichádza zo všetkých
strán. Čítate partitú ru, pozeráte sa na obraz, čí
tate báseiL zrazu si pomyslíte: toto je riešenie. Ste schopný všetko prijať a vyvodzovať z
toho svoje konzelorencie.
+ Ako ale sp ozná te intuíciu u inéh o
k ro tiť

skladateľa?

-To neviem posúdiť. Intuíciu sprostredkúva
partitúra. V nej rozpoznám, ako originálna je
reč, ako zaujímavá je forma, aký silný je výraz.
Posudzujete to cez svoju vlastnú intuíciu.
Napríklad, ako môžem povedať, že rytmická
formulácia "Sacre. je naozaj trefn á? Všetko
možné môžem popísať a vysvetliť, ale originalitu ako takí1; nemôžem vôbec h odnotiť. Prečo
výsledok je naozaj presvedčivý, to sa nedá povedať.
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KONCERTY

SF v marci
2. a 3. marca. j oseph Haydn: 104. symfó nia. Bo huslav Ma rtinu: Koncert pre
h o bo j a o rc heste r.Johannes Brahms: 2.
symfó nia. Slovenská filha rmó nia. Dirigent Gaetano Delogu. Sólista Igor Fáb e r a.
Zdá sa, že mám smolu. Le n toť, nedávno,
som sa rozh o rčoval nad dramaturgickým ťa
hom, ktorý použil llaydnovu veľkťi symfóni u ako introdukciu konce rtu. Vtedy to bola
Oxfordská symfónia. Vzácny hosť z Talianska, Gae tano Delogu, akoby mi chcel ukázať
dlhý nos a u ro b i ť truc - pod nik a zašiel ešte
ďal ej . Akciu roz toči l e ne rgiou nád hernej a
u š ľach til ej Haydnovej sto štvrtej symfónie.
čo robiť? Musel som opäť vysvetľovať svojmu p resvedče ni u , že prečo by napoko n nemohol Hayd n p r ini esť zá zrač n é slovko abraka-dabraka, ktoré uvedie veci koncertné do
č i nn os t i a do prípadného varu. Asi sa mi táto
presved čovac i a kampaií adresovaná mojim
názorovým bunkám oplatila, pretože Gaetano Delogu vzápätí po Hayd novi naozaj viedol udalosti až k bodu varu. Zd ô ra zňuj e m, že
proces zd ravého zahrievania p osl uch áčové
ho organizmu nastal až po Haydnovi. Tomu
sa v Redute, resp. v rukách Slovenskej fi lharmónie ve ľm i nedarí. Vždy chýbala iskra,
haydnovský šibalský úsmev, chýbala pointa a tech nika. Ach, tie naše sl áč iky! .Stoštvorka"
ich zasa nachytala na hruškách! Nebola to
žiadna katastrofa (bývalo aj ho ršie), ale zvuk
bol akýsi u ťah a n ý a c horľa vý. Možno by pomohlo redukovať obsade nie. Vecľ dnes sa
Haydn hráva aj s miniatú rnym aparátom a
nap rie k tomu vždy zachráni hudbu. Isto by
však pomohla zmena systé mu práce našich
fi lh armonikov. To už však je iná p es ni č ka .
Haydn s ko n čil bez toho, aby zan echal citeľ
nejšie následky a to sa mne, p resve dčené m u
haydnistovi nestáva často. Páč il a sa mi práca
Gaetana Delogu, veľmi precízna, impulzívna, efektná, vyžarujúca pozitívnu e nergiu.
Ak by na Haydna ostalo popri dvoch ďalších
skladbách viac času , zrejme by spôsobil inte nzívnejšie žiarenie kladných častíc. času je
však d nes stále málo, takže šanc u dostal Igor
Fábe ra, prvý hobojista SF, vždy usilovný a hrdý hudobník a fi lharmonik. Vstú p il do ringu
s ťa žkým súpe rom. Koncert Bohuslava
Martin (• nie je žiadnou romantic kou prechádzkou - ani pre h ráča , ani pre dirigenta s
orc hestrom, ani pre posl u ch áča . Napriek tomu je o l?ľú be ný m číslom aj v rámci výučby
na našich stredných ško lách aj na VŠMU a
hu dobnici dobre poznaj(• nástrahy aj nádhery tohto pôvabného skvostu . Nes tač í ic h
však poz nať (hlavne tie nástrahy), treba proti nim titoč iť a zd o l ať ich. Igorovi Fábe rovi sa
na domácom pódiu Reduty darilo a zápas so
svojím p artom aj s pritakávajúcim orchestrom bol jeho víťazstvo m . Prejavil o päť zmysel pre disciplinu, ko re kt n osť a pres nosť .
Možno mal nevýhodu, že pred necelými dvoma rokmi koketovala s Martinu celko m fantastická Austrál ča n ka Dian a Doherty - Oquey
a že jej hráčsk')' triu mf bol prichute ný štipkou vždy úč inn é ho korenia e rotiky. Igor
Fábera ne mal podobné esá v rukách a musel
sa s poľahn úť na iné d ispozície. Prefe roval
skôr ostrejšiu, užšiu líniu, n e hľadal za jednotlivými tónm i a tva rmi rozmer akejsi ali kvótnej hlbky. Neurobil nič samoúčelne, bo lo
mu vzdialené šarlatánstvo a prázd na gestika.
Z hry Igora Fábe ru som mal dobrý pocit, bol
som pokojný a presved če ný, že ide o dobrý a
hodnotný výko n. Pomohol aj Gaetano
Delogu, pozorný, č it ateľný a stále rovnako
impulzívny aj smerom dozadu, teda do siene. Hobojový koncert teda zo seba vydal dostatoč né kvantum zahrievajúcej ene rgie, takže ľa dy v percepčn o m údolí mojej mysle sa
začali očivi d ne, či skôr dušocitne roz tápa ť.
Prestávka padla vhod - p red Brahmsom sa
treba vždy dobre n adýchn u ť . Hlavne pred takým, akého priviezol so sebou Gaetano
Delogu. Všetko spoč i atku prebiehalo pod ľa
osved če n ých scenárov, všetko dýchalo typic kou atmosfé rou zvukového ideálu Slovenskej filh armó nie, keď tu zrazu nastúpilo
Finále. Až sa mi te n nabra rý dych z prestávk')'
zatajil a držal som ho tuším až do posledného mo me ntu. Ono to zasa nebolo až ta k dlho, že by som sa zadusil. Gaetano Delogu nasad il te mpo molto presto a na tektonickom
teritóriu kódy, so slávnym a nádhe rným
trúbkovým vyvrchole ním ešte pre istotu p ridal. Nevedel som, č i mám ľutovať hráčov, č i
sa mám skô r č ud ovať alebo byť fascinovaný
špecifickým názorom pána Delogu . Poznám
jeho nahrávky s Českou filharmó niou, vždy
sa mi páč ili , bol som rád, že ho vidím naživo.
A po bujarom a pre mnohých možno antibrahmsovsko m, ,chuligánskom" Finále som si

povedal, že to bolo predsa len dobré a užispochybne nie zaužívaných ste reotypov ovládajúcich brahmsovskú inte rpretáciu. Bol som zrazu scho pný p repáč i ť deficit
~ ráčskej kultúry z, Haydna. Tento Brahms
musel najmä skúsenejších filharmonikov
spomínajúcich na eleganciu a rozvážn osť pátoč n é

Igor Fábera.

Snímka arch ív HŽ

na Rajtera troška vyde s i ť. Urobili však čo bolo v ich silách, dostali ma do varu a vylúdili
mi na tvá ri niele n če rvei'l u rp u t ného prežívania, ale aj spokojný úsmev.
9- m a rca. Wolfgan g Amad e u s Moza.rt:
Dive rtime nto B dur . Joha nn Georg Albr echtsbe r ger: Kon cert pre p oza unu a
sláčiky B dur. j o seph Haydn: Koncer t
pre lesn ý r oh a sláč iky D dur. Fr a n z
Schreke r: Inte rmezzo. Bohuslav Ma rtimi : Sexteto pre sláč iky. Slo ve n sk ý kom o rný o r ch este r. Umelecký vedúci
Bo hda n Warch al. Sólis ti Albrecht Hr ubovčák, p ozauna , Miloš š tevove, lesný
ro h.
Kde sú tie časy, kedy vystúpe nia . warchalovcov" boli koncertným trhákom a sviatkom?! Uíkali mladých aj starších, napíňali
koncertnú sie ň niekedy až na prasknutie.
Ostali len spomienky. a prahu jari ma výkon SKO v prvej polovici doslova odradil od
návštevy polovice druhej. Považoval som za
svoju pov in n osť prísť si vypoču ť dvoch sólistov a rým p re mň a udalosti tohto koncertu
de facto s k o n č ili. Te nto bojkot je zá rove ň vyjadre ním môjho názoru na prip rave nos ť orc hestra pred pauzou. Mozartovo Divertime nto na úvod bolo zlé, nep resné a nudné.
Ľ u tov a l som usmiateho Albe rta H ru bovčák a ,
k eď vstupoval so svojím vzácnym nástrojom
na pódium do ne prajnej atmosféry. Nenechal sa ale znechut iť. Predpokladám, že bol
maximálne ko ncentrovaný na svojho Albrechtsbe rgera a že mu uni kli č u d n é nezrovnalosti z Mozarta. Albert bol kedysi č l enom
o rchestra SF, potom sa dal na cesty a cez juhoafrickú republiku doputoval, pok i aľ sa nemýlim, do Belgic ka. Tam pôsobí dodnes a
zdá sa, že je ho angažmá mu ide k duhu, pretože v Redute podal brilantný výkon prvotried nej kvality. Ako sa vraví: nemal problémy. Aj napriek tomu, že zame nil nástroj a že
Alb rechtsbergerov ko ncert hral pod ľa receptu h ľad ačov in te rpre tač nej autenticity
na vyššie znejúcom altovom trombóne používanom práve v období baroka a rokoka.
Hrubovčá kov tón bol krehký a pevný zárove i\, vznášal sa a pritom bol pevne posadený,
bol lyrický, un ikátne modelovaný z h ľad i s k a
farby a objemný zárove ii. Človek neznalý pome rov by va ri ani nepovedal, že trombón je
pohotový, p ružný nástroj, umoži1ujúci tvarovať aj ne p ríjemné . kukurič né" línie utekajúce vpred brióznym tem pom. Albert Hrubovčák poskytol u ži točnú lekciu niele n o vlastných schopnostiach, ale aj o schopnostiach
svojho nástro ja, ktorý sa na konce rtnom pódiu nevyskytuje zasa až tak častO, že by bežný
poslu ch áč mohol p oz n ať jeho dispozície. Za
to všetko si ve ru zaslúžil povestné BRAVO, s
ktorým sa v Red ute niekedy zbytočn e plytvá.
Po exfilharmonikovi nastúpil na bojisko
filharmo nik prvé ho rangu, Miloš Števove.
Často ho počuť aj z útrob orchestra a jeho sóla patria vždy k tomu najkrajšie mu, čo o rc hester SF poskytuje. Nedal sa z aha n bi ť ani v
úlohe sólistu stojaceho v popredí. V porovnaní s H r u bovčá kový m Albrechtsbergerom
bo l Haydn Miloša Števove troška u navenejší,
ťa žkopá d nej ší a žo to ne bolo maximum toho, čo te nto h ráč dokáže. Nebol však nekvalitný. Myslím, že Miloš nepotrebuje advokáta, ale mal som pocit, že Haydn nepísal tento
koncert v najšťastn ejšej chvili a že neponúkol ho rnistom pre ň inak typickú kvalitu a

more možností. V takom prípade môže viazn u ť motivácia, zdravý entuziazmus a drive.
Miloš Števove potvrdil, že je našou . p lechársko u" š p i čk o u a že ktorýkoľvek di rigent sa
naň môže spokojne spo ľahnúť aj v tých najkrušnejších c h ví ľach .
17. marca. Igor Stravinskij: Ohňo
s troj. J oseph H aydn: Koncertná symfónia B dur. Richa rd Strau ss: Tak riekol
Zar a thustra. Slove n ská filharmónia.
Dirigent Antoni Wit. Sólis ti Ewald Dan eJ, hus le, Pete r Ba ra n violončelo, Igor
Fáb e r a, h o bo j, Roman Meš ina, fagot.
Marec sa niesol v zname ní sólistických výkonov čle nov o rchestra SF. Najprv to bol
Igor Fábera, potom Miloš Števove, nuž a
up rostred marca prišla chv íľa pre kvarte to
požadované josephom Haydnom v jeho
Koncertnej symfónii B dur. Zišli sa prví h ráč i
- žiaľ, tento raz to nebolo ktoviečo. Nepochopenie situácie sa šírilo z pód ia už počas extravagantného Ohň ost roja sršiaceho
spod pera Igora Stravinského. Sám Stravinskij asi celkom nechápal, o čo mu v tejto skici ide. Nevedel, č i je ešte korsakovcom, alebo č i chce by ť sebou samým a kráča ť do roku
1913, teda do roku jedného z naj uteše nejších škandálov v dejinách hudby, kedy svetlo
parížskeho sveta uzrela partitúra Sväte nia jari. H ráč i SF sa trápili s hustou a kve tnatou
fa kt(l rou skladby pod citlivým vedením Antoniho Wita, ale asi ne mali čas d ať veci dohro mady. Ohi\ostroj akoby navlhol a nie a
nic ho zapáliť... Vl hkosť pozname nala aj kontakty v mechanizme interpretácie Haydnovej Koncertnej symfónie. Anton i Wit a štyria
sólisti ju síce (•spešne naštartovali, ale nedosiahli veru plynulý c hod motora. Z kvarteta
hlavných hrdi nov sa mi najviac páčil Roman
Mešina, ktorý vložil do svojho partu okre m
brilancie aj najviac tepla vychádzajúceho zo
srdca. Haydn, hoci klasicistický osvietenec,
znesie predsa le n aj troška toho afe ktu zaváňaj ú ce h o starým dobrým barokom. Ewald
DaneJ je skvelý hráč, mysliteľ , rozvážny huslista, p redsa však povedľa Romana Mešinu
pôsobil rezervovane a distingvovane. Igor
Fábe ra vytvoril p rieseč n ík medzi týmito dvoma hráčskymi poetikami, viac však inklinoval k akade mizmu a redukoval pôsobe nie
afe kt ívnych živlov na minimum. Najviac rezerv prejavil vio l o n čeli s ta Pete r Baran, ktorý
o bčas aj šliapol vedľa , podlad il basovú líniu a
ce lý koncertný šrvorhlas sa v týchto okamihoch zapotácal. Suma sumárum: stretli sa
kvalitní hráč i , traja dokonca nadpriemerní,
len chcelo to asi viac si spolu pocviči ť, da ť
hlavy dokopy a spo l očn e prežiť celú skladbu.
Anroni Wil vysvetlil svojím výkonom l 05.
Hoboken viac ako symfó niu, než ako koncert a nepusti l sólistov nad limitovaný strop
ich aktivity. Aj táto základná téza ale ostala
pri realizácii kdesi na polceste, takže Haydna
znova postihla malá krivda. Bol min imálne
nedopracovaný.
Avšak načo by sa llaydn pechoril, keď po
pauze zaburácal i v Redute tóny Straussovho
hudobného .,glanzstucku" a fil ozofi ckého
omylu? Durmolový východ slnka by aj tak
zmietol zo scény aktívneho poslu c háčs k e ho
vedomia hocičo , čo predchádzalo. Mohol
akurát tak pr i po me n úť člove ku chorého a
zvráteného dneška ešte c h oromyse ľnejšie
reklamy na i nvest ič n é fo ndy alebo politické
strany. Cez Zarathustru k reklamnej Medúze
- to je krédo dnešných dní! Chudák Zarathustra! Najprv sa zmýlil Strauss, keď zatúžil
zh u dob niť idey Frid richa Nietzscheho. Te raz
sa zasa veľm i mýlia tí, ktorí nalievaj(• u š ľa
chtilý mate riál do žumpy mysliac si, že vznikne blahodarné hnoj ivo u rýc hľujúce plodn osť rozprávkové ho stro mčeka, ktorý má
lístky z bankoviek a plody z grošíkov. Raz
darmo, aj toto mi prebehlo mysľou , keď som
sa pokúšal vyc h utnať zimomriavky na chrbte
spôsobe né úvodom do Zarathustru. Potom
ale nastalo upokojenie a mohol som sa plne
ko nce n trovať na p rácu Antoniho Wita a filharmonikov. V ich rukách sa Zarathustra cítil určite le pšie ako na TV obrazovke. Bola to
dobrá, poctivá a inšpirujúca práca. Pamätám
sa na Zarathustru vykladaného v Bratislave
Zd eň kom Košle rom. Ten bol troška š ťavn a
tejší, pútavejší svojím romantickým rúchom.
Anton i Wit išiel viac po líni i secesnej únavy,
fi ligránskosti a e motívnej nevyhrane nosti.
echýbala zato extáza. aopak, uprostred
diania vybičova l Antoni Wit h ráčov k ve ľké
mu Z\'Uku. 13ez neho by napokon nebol
Zarathustra Straussovým opusom 30. N i č
však nikto ne pre hnal a veľká plocha symfonickej básne vôbec n ezťaž ila moju koncentráciu, takže som bol permane ntne v strehu.
čo môže byť rukolapnejším dôkazom kvality?
24. m a rca. Ludwig van Beethove n :
Leonora III. j ose ph Haydn: 48. sy mfónia C d u r . Joh a nnes Brahms: l . symfónia. Slovenská filharmónia. Dirigen t
Co n rad Artmue ller.
Tento koncert, ktorý by som ozn ačil ako
Concert in C, mal dramatickú predhistóriu.
Pôvodná idea, pon ú knuť publiku výňatky z
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Wagnerových hudobných mo nštróznych
drám vyhasla na prvej s kúške. Zú č astne n í aktivisti asi usúd ili, že potpurri z Wagnera nie
je najúnosnejším titulom. Napo rúdzi bola
partitúra jedné ho z do konalých antiwagneriánov, dobre známa l. symfó nia Johannesa
Brah msa. Skladba veľk é h o ., B" doplnila teda
koncert o ďa l š ie .,C" (Leonora C dur, Haydnova symfó nia C dur, 13rahms C mol). Aj
ú č inkova nie Conrada Artmuelle ra bolo záskokom za dlho vopred avizovaného Maria
Venzaga. Skoro nič teda nebolo tak, ako malo, ale nevadí, koncert nebol zlý.
Leono ra síce nevyšla, ako si to asi aj dirigent aj h ráči predstavovali. Conrad Artmueller prezentoval skôr strohý akademický štýl
založe ný na starých dobrých zvykoch, na klasickej technike, disciplíne a striedmosti.
Taká bola aj Leonora, čo by bolo v poriadku,
keby sa z orchestra d osť čas to neozývali zlé
tó ny a asynchrón. Ove ľa viac sa mi páč ila
Haydnova symfónia. Trvalo to dosť dlho,
kým som v Redute vychutnal Haydna. Páč ila
sa mi doko nca aj pomalá č asť, nad ktorou
väčš i n a ľudí vrtela hlavou, že vraj bola nudná
a nezáživná. Možno je to rým, že voč i Márii
Terézii (ako o bčas nazývajú Hoboken 48)
prechovávam už dlhé roky posvätný obdiv,
že ju poznám a vidím do jej vnútra. Pod ľa
mňa nebolo adagio nudné. Bolo poetické,
decentné a skromné. Tie to vlastnosti mu pasujú úplne dokonale. Oveľa robustnejším
krokom vstúpil do diania Johannes Brahms.
Ani ru ale di rigent nezrad il svoje akademické krédo a nepokt1šal sa silou mocou nac hád zať nové č rty tejto uchvacujúcej kompozície. Riadil sa predovšetkým písmom
partitúry, rešpe ktoval p rikázania j ohannesa
Brahmsa a tých, ktorí patria ku klasikom
brahmsovskej interpre tácie. Na rozdiel od
múdre ho šibalstva Gaetana Delogu prezentovaného v 2. symfónii začiatko m marca,
Conrad Artmueller vsadil koncom marca na
reze rvovan os ť a pokoru p red klasikou.
Zvláštne, že Drah msovi vyhovovalo aj jedno
aj druhé ...
30. a 31. m a r ca. tadislav Burlas:
Epita f. Richa rd Strau ss: Due t - Con certino p re kla r i ne t, fagot a or ch este r .
tudw ig van Beethoven: 5- symfón ia.
Slove n ská filha rmó nia. Dirigent On dr e j Len á rd. Sólisti j ozef Luptáčik jun.,
kla rin e t, Roma n Mešin a fagot.
V marci pripravila Slove nská filh armónia
poslu ch áčskej obci naozaj štedrú nádielku.
Fungovali všetky možné cykly, obliehané boli takme r všetky koncertné siene. Našlo sa toho veľa pekného a podnetné ho. Koncert SF
vede nej Ondrejom Le nárdom posledné dva
marcové d ni sa do kategórie vznešených záži tkov zaradil le n sčasti, konkrétne, svojou
prvou polovicou. V nej naj prv Ond rej Lenárd rozohral partiu so zložitou štruktúrou
Ep itafu Lad islava 13urlasa. Vyťažil z nej dostatok efeklll a poradil si aj s jej mnohoplánovitosťo u - vertikál nou aj horizontálnou. Vystihol aj zvt1kový ideá l Burlasovej hudby
zdravo infikovanej Bartókom, Su choňo m ,
takže obsažný Epitaf rozkrútil rozprávkový
príbeh princezie n Šťasteny aj Nešťasteny ráznym gestom.
Aby ostali marcové tradície zachované, sólové party Straussovej lyrickej skladby zverili
organizáto ri zasa dvom čle nom orchestra SF
-(d nes už švagrovcom) Jozefovi Luptáčikovi
juniorovi a Romanovi Mešinovi. Páči sa mi
aktivita týchto stále mladých ľud í a páči sa
mi o to viac, ak hrajú dobre. Straussovo
Concertino je jednou z posledných kreácií
sta r učkého Richarda Straussa. Kontakt na
rozvibrovaný a mihotajúci sa svet straussovského komorného orchestra zastúpeného
sl áči kmi a harfo u sa nadväzuje možno ťažko .
Našťasti e som bol dobre podku tý vďa ka iniciatíve Albrechtovského domu na Kapitu lskej l , takže som nebol hode ný do studenej
vody. V hre obidvoch sólistov som badal znal osť partu, túžbu mo delovať všetko pod ľa
optimálnej miery, sch opn osť spolu pracovať.
Straussovo Concertino patrí k typu dialogických dvojkoncertov (alla Brahmsov Dvojko ncert) a jozef Luptáč i k s Romanom
Mešino m zviedli obsažný a inšpirujúci rozhovor na tému profesionalita. ebola to teda le n slečna Šťastena, kto zabezpečil úspech
mladým hudobníkom. A ak bola reč aj o
Nešťasten e , tá vycerila svoje tesáky už v
úvodných taktoch Beethovenovej 5. symfónie. A potom kmásala a kmásala všetko živé,
čo u nikátna partitúra poskytuje. Nedovolila
n ič poriad ne vypro fil ovať, línie sa tackali a
zlievali sa do nepríjem ných škvfn, viazli nástupy... Sem-tam sa mihli podarené okamihy
(sólo hoboja, v prvej čas t i , n e u veri teľný lyrický pochod drevených dychov v druhej
časti). Kvality ale bolo "too little". Ak si ktosi
myslí, že mne spôsobuje rozkoš d ostávať zo
seba tieto vety, potom sa veľmi mýli a
môžem ho u isliť, že každé slovko zvažujem
nieko ľkokrá t. Beethovenova 5. symfónia bola ale te nto raz p re Slovenskú filharmóniu
IGORJAVORSKÝ
naozaj "osudovou".
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SÚČASNÁ HUDBA VBERLÍNE
PETER MACH.AJDÍK

~fjSJfVMi1JllB.~ +ABORIGINAL VBERLÍNE
Od roku 1985 poriada spolok Freunde Guter Musik Berlin pod vedením
neúnavného organizátora a propagátora nových hudobných smerov (a
taktiež priateľa slovenskej hudby a jej podaktorých tvorcov) Matthiasa
Osterwolda každoročne festival URBANE ABORIGINALE, ktorý sa svojím
regionálnym a tematickým zameraním vypracoval k vrcholným podujatiam aktuálnej hudby v Berlíne. Predstavovaní sú sólisti a súbory, ktorých
tvorba sa nachádza na pomedzí Novej hudby, džezu, rocku a etnickej hudby, a ktorých spôsob vyjadrovania sa dotýka i iných sfér umenia.
Austrália, domov jednej z najstarších kulrur sveta, ale i moderná, multikultúrna krajina, stála v centre bohatého programu tohtoročného festivalu. Počas šiestich večerov sa predstavilo približne 30 umelcov, ktorých práca kontrastuje s prastarou, neustále ohrozovanou, meniacou sa a čiastočne
i modernou civilizáciou ničenou kulrurou austrálskych "aboriginies". V tejto situácii sa vytvorili i u domorodcov hybridné umelecké formy, ktoré sa
taktiež dostali k slovu.
Program jubilejného l O. ročníka fest ivalu
URBA E ABORIGI ALE bol zoMavený v spo·

lupráci s austrálskym skladatel'om, husl'ovým
virtuózom a bádatcl'om v oblasti chaosu

)onom Roseom (v auguste 1993 vystupoval s
Petrom Machajdíkom v Bratislave na mini-festivale . bazén") . Zaujímavosťou podujatia bolo, že išlo o jednu z najväčších prehliadok súčasnej austrálskej hudby, konajúcej sa mimo
austrálskeho kontinentu.
Pri všetkej rozdielnosti príspevkov vystu·
povalo do popredia festivalu niekol'ko tematických aspektov: po prvé význam improvizácie, po druhé tesne s ňou spojené vzájomné
prepojenie a spolupráca umelcov v rámci rozličných projektov, a po tretie nadšené využívanie a ďalší vývoj nových digitálnych technológií v oblasti performance artu.
Z pewého programu URBAN + ABORIGI·
AL: prezentujúceho s(• časnú austrálsku
hudbu, by som rád spomenul vystúpenie skladatcl'a a špecialisw pre počítačovú hudbu
Warrena Burta, ktorý sa prezentoval skladbami prevažne mikrotonálneho charakteru pre
livcekctro n ics ovládané svetelným žiarením,
koncert japonskej hráčky na koto Satsuki
Odamu ra, žijúcej od roku 1989 v Sydney, ktorá vo vel'mi elegantnom štýle predviedla pre
ňu napísané kompozície mladých austrálskych skladateliek Anne o rman a Sarah de
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Omnoho horšie je znášan ie života. arodenie
sa je príšerné. Koniec .•
Globokar sa predstavil i ako excelentný pozaunista, a to vo svojom só lovom vystúpení so
štyrmi vlastnými skladbami a dielami Jiirga
Wyuenbacha,Jean-Pierra Droueta a Georgesa
Aperghisa. Zmes najrozman itejších zvukov,
dýchacích techník a akcií tela dokázali vytvoriť neopakovateľnú atmosféru.
Jeden z festiva lových večerov patril Mauriciovi Kagelovi a jeho hudobnému divadlu.
Match pre troch hráčov z roku 1964 je príkladom toho, ako Kagel láme tab u tam, kde to
nikto nečaká , ako prekračuje hranice rôznych
oblastí umenia na neočakávaných miestach.

Marteau sans Maitre (Kladiuo bez pátw) e v
rokoch 1955-67 rykonáva akt/tmu prednáškomí činnosť v Darmstadte, Bazileji,
Harvarde e v roku 1957 vzniká
Jmprovisations sur Malla1·mé, lrophes a l ll.
sonáta pre klauír e v roku 1958 stá11a sa hosťujúcim dirigentom Symfonického mzhlasového orchestra v Baden Baden a začlna rozsiahlu dirigentskú kariéru ·v celej Et trópe e v
rokoch 1958-66 vznikajú Ftgure~~ Doubles,
Prismes e v roku 1961 vznikajú Stmctures ll
a l 962 Pil se/on pli a Don pre orchester a hlas
e vrokll l 963 prvý vel'ký dirigentský tíspech
pri premiére Bergovho \Vozzecka v parliskej
Opere e u roku 1966sa v Bayreuthe etabluje
ako uragnerovský in.terprel tJ inscenácii
Parsifclia a v tom istom roku zúčastnil sa na
zájazde s bayreuthským ansáblom s inscenáciou Tr/stana a lsolcly clo japonska e 11 rokoch 1967-72 stal sa hosťujúcim dirigentom
Clevelcmdského symfonického orchestra • v
roku 1970 bol menovauý za šéfdirigenta
Symfonického orchestra BBC v Londýne (tu
pôsobil do roku 1974), s ktorým 24. apríla
l 970 ú čiukoual v Bmtisla.ve kde uviedol diela: C. Debussy Hry, Punk te pre orchester Karlheinza Stockhausena a Svätenie jari l.

Stravinského e 1971 bol menovaný za šéfdi·
rigenla New-yorskej filharmónie, kde pôsobil
do roku 19 74. j e to desaťročie Boulezovej
najväčšej medzinárodnej dirigentskej aktivity a slávy e vroku 1974zakladá1NCAM a do
roku 1991 je jeho riaditel'om e v roku 1976
stáva sa prezidentom Ensemble tntercontemporlan (ElC) riaditel'om je Peter Eätväs. e v
roku. l 979 dirigoval v Parfžl svetovú premiét'tt kompletnej verzie Bergovej opery Lulu e v
roku 1984 vzniká skladba Dértve e u roku
1986 podnikol koncertné turné s EIC do
Spojených štátov amerických e 1988 vzniká
skladba Répons a s EJC podnikol turné do
Austrálie, Nového Zélandu a New Yorku e v
mku. 1990 turné s EIC do bývalého Sovietskeho zväzu, na Pražskú jar • 1991 zájazd sEIC do Kanady e v roku 1992 naš/tý
doval s Waleskou národnou operou Debussyho operu Pelléas a Méltsanda - videový snimok tejto inscenácie dostal medzlr1árodnú
cenu za najlepšiu opemú inscenáciu roka,
11a hudobnom festivale v Salzburgu dirigoval EJC, Losangelskú filharmó11iu a Viedenských filharmonikov e v rokoch 1993-94
dirigentsky spolupracoval s Bet·llnskou Jfl·
hm·móttiou e
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Už po pätnásty raz sa v marci konal v Berlíne medzinárodný hudobný
festival Musik Biennale, založený pred tridsiatimi rokmi v bývalej NDR.
Dlhší čas ostávala budúcnosť festivalu otvorená, jeho existencia nejasná.
No nakoniec sa predsa len podarilo organizátorom nájsť vhodné opodstatnenie ďalšieho pokračov41nia. K najdôležitejším argumentom pri obhajovaní nutnosti zachovania bienále patrila potreba podpory vzniku niečoho
nového v umení, záchrana kulrurneho dedičstva a ocenenie odvahy mnohých reformných sil bývalého Východného Nemecka, ktoré postavili festival na qohy, a v neposlednom rade i snaha o ďalšie p rehfbenie kulrurnych
a umeleckých kontaktov medzi Východom a Západom.
Dramaturgovia toh oroč n é h o Musik 13iennale mali u rč i tým spôsobom šťast i e , že ďa l š í
významný fest ival novej hudby v Berlíne
Jnventionen predstavil vo svojich posledných troch roč níkoch tvorbu najvýznamnejších osobností 60-tych rokov Luig iho o na,
Johna Cagea a Karlheinza Stockhausena. Z to·
ho dôvodu sa zostavovatel'om programu dalo
len ťažko vyčítať skromné zaradenie skladieb
spomínaných skladatel'ov. Ťažiškom desať
dňového maratónu súčas n ej hudby sa tak mohla stať . druhá garnitúra" ( rozho dne nie však
čo sa týka kvality) generácie 60-tych rokov.
Tvorba Bernda Aloisa Zimmermanna, stojaceho počas svojho života v tieni Stockhausena a v r. 1972 dobrovol'ne odíduvšieho(?)
zo sveta, bola zastúpená vcl'kolepou, viacjazyč n o u (o. i. s fragmentami prejavov Alexandra Du bčeka) kompozíciou Requiem pre
mladého básnika, krištalizujúcou sa okolo
úryvkov z básní poetického revolucionára
Vladimíra Majakovského, jamesa Joycea,
Kurta Schwinersa a iných, ktorá bola vo svojom mohutnom obsadení s tromi zbormi (do
diela výborne zapadol Slovensl-:ý filharmonic·
ký zbor), o rchestrom, dvoma spevákmi, dvoma rečn íkmi , d žezovým kom bom, organo m a

magnetofónovým pásom niečím medzi o ratóriom, hudobným divadlom, elektroakustickou kompozíciou a rozhlasovou hrou, na monochrónne orchestrálne plochy sa celkom
od lišným spôsobom obmedzujúcim dielom
Plwtoptosls, napoly scénickou skladbou
Musiques pom· les soupers du Roi Ubu a orchestrálnou meditáciou Stille mul Umkehr
(Ticho a návrat).
Pozaunista a skladatel' Vínko Globokar sa
prezentoval tiež jedn)'m vel'kým dielom a nieko l'kými kratšími kusmi. L'Armonia Drammatica p re orchester, zbor a sedem spevákov
s textam i talianskeho básnika Edoarda Sang uinetiho vznikla v rokoch l 986-89 a zdiel'ala
donedávna osud i podaktorých iných vel'kých
avantgardistických zámerov. Dola totiž považovaná za nehratel'nú a jede n pokus o jej realizáciu bol vzdaný pred trom i rokm i. Toto takmer trojhodinové dielo o vnútornom obraze
J'udskej tragédie, usadené medzi sen, víziu a
skutočné prežitie niečoho , malo v Berlíne te·
da svoju premiéru. Orató rium o d ramatickej
harmónii, s množstvom zaujímavých scén ic1-.-ých prvkov, s novými farbami zvuku orchestra i miešaného speváckeho zboru, končí
skepticky: "Ach, zomierame, to nič nie je.

Pierre
BO VLEZ
e na rodil sa 25. marca 1925 v Mo11lbrison
(Loire) e v rokoch 1942-45 študoval na Konzervatóriu v Paríži: harmóniu u O. Messiaena, kotttrapunkt tt Andrée Vaurabourg-Honeggerovej, dedekafóntu u Nené Leibowítza
e v roku 1954 získal prvtí. cenu parfžskeho
konzervatória ako najlepši žiak e v roku
l 948 stal sa hudobným riadltet'om a dirigentom divadelnej spoločnosti T1zeatre Marigny,
ktortí založili jean-Louis Barrault a Madeleine Renaud, súčasne za člna organizovať
koncerty súčasnej hudby, na ktorých vystupuje aj ako klavírista e v roku 1948 vzni-

!Kalendári
kajú jeho prvé závažné kompozlcíe
Polyphonle X pre 18 nástrojou, ll. klavfma
sonáta a pi'IJá uerzia Soleil des eaux e v roku
1949 vzniká Livre pou quatuor • 11 roku
1952 uvádza prvú knihu Stmctures a Les
Visage nuptial - päť poém na slotJ(Í R. Cha ra
pre dva sólové hlasy, ženský zbor a orchester
e v roku 1954 zakladá v Paríž i koncertnú
organizáciu pre uvádzanie súčasnej hudby
Domaine Musical a uvádza skladbu Le

* URBANE ABORIG INALE je všeobecný názov každo roč ne sa konajúceho festivalu; jeho
špeciálny názov sa mení každý rok podľa prog ram u a podľa prezentovanej krajiny resp.
časti sveta, preto toho roku názov URBAN +
ABOJUGINAL.

Dvaja čeli sti predstavujú pro ti hráčov, hráč na
bicie nástroje je akýmsi skromným rozhodcom. Gestá a zvuk sa v skladbe neprekrývajú,
rozkladá sa ich klasická súhra a p racujú proti
sebe. V nadväznosti na pódiové predvedenie
premietnutý film ešte viac radikalizuje cénicky koncept. La trahison orale (Ústna zra·
da), hudobný epos o čertovi z roku 1983 pri·
pomínal trochu súboj skladatel'a, a v tomto
prípade i sólového interpreta, s nie na dlhé
skladby p ríliš zvyknutým o becenstvom. Vo
vyše hodinu trvajúcom diele sa striedala kolotočová hudba, h raná navyše na úmyselne príšerne znejúcich klávesových nástrojoch, s
textom, ktorému málokto rozumel, pretože
bol bovorený v starol)l nárečí oblasti povodia
rieky Rýn. Také niečo skvelé dokáže jedine
Kagel.
Program Musik Biennale Berlin '95 obsahoval i tvorb u skladatel'ov tzv. •minimal music"
Terryho Rilcyho , La Monte Younga a Steva
Reicha. Posledne menovaný prišiel do Berlína osobne, aby spolu s tromi perkusionista·
mi zo súboru Ensemble Modern p redviedol
prvú časť vlastného diela Drummíng a aby sa
zúčastnil na p remiére skladby City Life, akejsi
hudobnej pocte ew Yorku. Tá však nebola
ničím novým -samplovaním l'udského hlasu a
ruch u vel'komesta a jeho násled ným rytmizovaným využitím p ripomínalo o kre m Reich ovej osem ro kov starej ko mpozície Different
Trains i zaprášené projekty Franka Zappu a
Heinera Goebbelsa. Napriek ostrejším konúJ·
ram Reichova hudba ešte stále neprekonala
meditatívnu časovú štruktúru a dekoratívny
charakter minimalizmu. Dominuje v nej naďalej estetika bežiaceho pásu, radenie tých
istých alebo len málo sa meniacich staveb·
ných elementov. Serializmus iného druhu.
Tým, ktorí mali možnosť sl edovať koncerty
Musik Biennale Berlin '95 nezostáva n ič iného, ako len dúfať, že za súčasnej ekonomickej
situácie sa jeho organizátorom o dva roky podarí opäť získať dostatok finančných prostriedkov na zostavenie aspoň tak zaujímavého, pestrého a kvalitného programu, akým
bol ten to h oroč ný.

~ Mrlsut uiENNNLE BERLIN '95
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)ong, a napokon i Vipli n Music in the Age of
Shoppi ng)ona Rosea, akúsi satiru na stav kultúry v dobe nákupnej horúčky, v ktorej sa
striedala virtuózna hra so zvukmi supermarketov a kde pódium (scéna) pripomínalo
sklad obrovského obchodného domu s množstvom . v etkého potrebného".
Približne 40 000 rokov stará kultúra austrálskych praobyvatel'ov bola predstavená
jedným z najlepších a vo svete najznámejších
hráčov na austrálsky trad ič ný hudobný ná·
stroj yid aki (známejší pod názvom didjeri·
doo) Janawirrim Yiparrkom a gitaristom, spe·
vákom a maliarom Walangarim Karntawarrim. Ich s poločné vystúpenie, spojenie hudby
a hovoreného slova, ponúklo zaujímavé nahli·
adnutie do histórie, kulú1ry, filozofie a tradície tohoto nám vzd ialeného národa.

Bernd Alois Zimmermann, autor s kladby
Requie m pre mladého básnika, ktorá v minulej sezóne odznela i v Bratislave.
Snímka Be rliner Festspiele

HUDOBNÉ DIVADLO
V tieto drd oslavuje slovertská hudobná vetejttosť lttásne jubileum - 7S
rokov Slovettského národného divadla. Rada by som priPQmenula dnešným milovníkom opery umelcov, ktorí v čase už minulom boli tvorcami
radostných, krásnych večerov na javisku. Boli to ľudia ako vHtci: družní
kamaráti,. srdeční partneri - a nielen na javisku. Vyie 30 sezón som bola
členkou tohto telesa a mala možno$ť žiť s nimi. Pokúsim sa ich čitatef om
ptlblížiť, aby ich pamiatka nezanikla. Považujem to za potrebné, lebo som
sa, ži.al', preS'VedčUa, že mnohí naši operní umeleJ, nie že sú zabudnutí, ale
celkom neznámi pre dnešnú hudobnú mládež. Zabudlo sa na nich, umlkll
hlasy, nastalo ticho. Spustila sa opona po poslednom dejstve, ale l po tých,
ktorí žili, smiali sa, plakali na javisku... Vtedy ešte nebola televízia, ktorá
uchováva výkony súčasných umelcov. Rozhlas ske zriedkavo vysielal živé
prenosy z predstavení, no tie dozneli a viac nepočujeme ich hlasy, umlkli
~avždy...

lStefánia Hulman<?vá

DITA GABAJOVÁ

j

Jej srdečný, úprimný zjav si získal priateľ
stvo každého, s kým sa stretla. Typicky
krásna Slovenka sa uplatn ila najviac v úlohách žien a d i evčat z "ľudu ". Jej Marienka z
Predanej nevesty, Vendulka z Hubičky, ale
i Katrena z Krútňavy, Kata z Beg Bajazida,
Milka z Jánošíka, Milena zo Svätopluka,
Zuzana Vojífová, Jenúfka z Jej pastorkyne
boli typy ako sa vraví "z mäsa a krve". Boli
to ozajstné krásne bytosti, aké len vie vytvoriť príroda; bez fa lše a afektovania. Jej
sladký hlas, od prírody krásne posadený,
jasne a bez násilia zvonil vo výškach.
Do Bratislavy prišla z rod ného Dolného
Dubového. Krásne m laäé stvorenie v kroji
a s košíčkom v ruke, ktorý s i pri prijímacích skúškach na ko nzervatórium položila
k noh ám klavíra. Dostavila sa tam na radu
pána Macudzinského, ktorý to poradil jej
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otcovi, keď ju počul raz spievať na jednom
Prišla úprimná, nevinná, aby svojím spevom potešila ľudí a dobyla svet...
Netušila, koľko ťažkých prekážok treba
zdolať. že nevraživosť a zákernosť ju budú
sprevádzať skoro na každom kroku, že toľ
ko z l omyseľnosti sa bude stavať proti nej.
Ale ako v rozprávke, kde na konci vždy zvíťazí dobro nad zlom, i v jej umeleckom živote intrigy nemohli zabrán i ť, aby keď mala mo žnosť spievať, jej hlas nejasal - nezvíťa
zil. A ľu dia speváč ku prijali do svojho srdca, stali sa jej verným obecenstvom! No a
potom prišiel i rozprávkový princ v podobe české ho šp ič kovéh o dirigenta Zden ka
Chalabalu, ktorý ju podvihol z prachu ponižovania, keď jej hrozil dokonca odchod z
divadla. No o n ju obsadil do svojej inscenácie Krútňavy a dal jej s pievať Katrenu. S
dobrotou a s veľkým pochopením študoval s i'tou úlohu. Nie raz som s obdivom počúval a jeho vysvetlenie duševných p ochodov Katreny, a kô jej dokázal priblížiť postavu, ktorú spievala. V mojich oč iach bolo
najväčšou pomocou, keď pred začiatkom
druhého obrazu, kde s me už sedeli čakajúc
na zdvihnu tie opony, prišiel na javisko a
povedal jej: "Štefinko, vy o nic se nestarejte, jen spívejte se svým krásnym hlasem.
Ostatné ud čl ám já... " Slová veľkého umelca, ktorý si cenil ume nie druhého a pomáhal mu uplatniť sa. A ona naozaj spievala
ako Katrena, ktorú si vysníval autor opery.
V repertoári mala ve ľa titulov: Desdemóna, Tosca, Santu zza, Grófka z Figarovej
svadby a ešte mnoho iných, najmä Ve rdi Don Carlos, Trubadúr, no i ke ď ich vždy
spievala pekne, jej doménou ostali úlohy
žien a dievčat z ľudu, ktoré jej boli bytostvečierku .

snívaný ideál. Svoj lyrický barytón ovládal
majstrovsky. Jeho herecký prejav bol plný
emócií, temperamentu. Prvá úloha, ktorá
ho vyniesla na vrcho l, bola úloha Peer
Gynta v rovnomernej opere Wernera Egka.
Bola to veľká úloha, siahala od prvého dejstva až po záver opery. Zmocnil sa jej majstrovsky po vokálnej i po hereckej línii. Bol
to úžasný úspech, hudobná Bratislava ho
razom p rijala za svojho miláčika. Po
Gyntovi p rišli cľalš ie úlohy, ako stvorené
pre neho: Figaro z Barbiera, Rigoletto,
Scarpia v Toske, Escam illo v Carmen, Onegin, Mizgir v S neguročke, princ v Holoubkovej túžbe. Ako kolega bol korektný, hoci
ne mal medzi kolegami priate ľov. Nikdy nemeškal ani minútu. V Carmen bol mojím
Escamilio m, v Nižine Sebastianom, ale
hlavne v Don Quichotovi boli vynikajúci
Sancho Pancha. Po odchode z d ivadla pôsobil v Banskej Bystrici ako hlasový poradca a mal veľa dobrých žiakov.
Nechodí do spolo čnosti , pred pár rokmi
som sa s ním stretla na Obchodnej ulici. Po
dlhom čase sme sa porozprávali, podozvedali o svojom osude a rozišli sa možno navždy... V mojej pamäti ostáva však ako čest-

ne blízke a mohla sa s nimi stopercentne
stotožn iť.

Marka Medvecká
Prišla na konkurz do divadla rovno po
absolvovaní pražského ko nzervatória. Pamätám sa na jej Marienku z Predanej nevesty. Bola to spevácka doko na l osť, spojená s
českou autenticitou he reckého stvárnenia.
l ona mala najväčš i e úspechy v českých
operách: v Hu bičke , Jakobínovi, Daliborovi, Dvoch vdovách. V Rusalke spievala
prvú žie nku , v čertovi a Káči Kňažnú, v
Holoubkovej Túžbe Margitu, Marku a
Ka tren u v Krúti'lave. Hneď po jej p ríchode
sme sa skamarátili. Toto priateľstvo nám
vydržalo až do jej odchodu zo života.
Pridala sa k nám Anča Hrušovská. Marka
bola dobrá, obetavá kolegyi1a, no vedela sa
smiať a zabávať v družnej spoločnosti. Ku
koncu úči nkovan ia strácal jej hlas technickú istotu, čo bola aj príči n a jej odchodu z
divadla. Stala sa pedagogičko u na bratislavskom konzervatóriu, kde vychovala rad
zdatných spevákov. Najväčš iu slávu jej získala Edita Grúberová, ktorá si na ňu s láskou spomína.

Zita
Frešová-Hudcová

Dita Gabajová a Mária Medvecká v insce-

j ečným spol očníkom. Zita Frešová-Hudcová vynikala v úlohách , v ktorých mohla
uplatni ť svoj zmysel pre humo r: Marka v
Krútňave, Lišiak v Líške Bystrouške, Oskár
v Maškarnom bále, Janko v Pernikovej chalúpke. No výborná bola i v úlohách dramatických: Madame Butterfly, Mimi v Bohéme a iné. Pomerne skoro prestala sp ievať a
venovala sa výchove mladých talentov.
Najskôr na VŠMU, ale hlavne na Konzervatóriu v Žiline, kde som po nej prevzala
štafetu ja.
Ked' sa občas stretneme, spomíname na
milé humorné histórie z nášho života v divadle , ale i na spoloč n e strávené dovolen-

Prvé naše stretnutie sa udialo na "prijímačkách", na pôde Hudobnej a d ramatickej akadémie. Vtedy som ju prvý raz počula
sp i evať, robila tiež prijímacie skúšky ako ja,
no do tretieho roč n íka. Veľmi sa nám, čo
sme ju vonku počúvali , páčil a. Môj otec,
ktorý ma vtedy priviedol na skúšku, roky sa
vždy vypytoval na ň u , že ako spieva, ako
pokrač uj e v štúdiu. Poč as štúdia u profesora Egema som ju veľmi obdivovala, lebo tuším už ako piatačka úč inkovala v divadle.
Spolu s česániovou spievali v Carmen dve
cigánky. Presne sa nepamätám, kedy sme
sa spriatelili, no vydržalo nám to dodnes,
ba dávno sa rozrástlo do rodinných rozmerov. · Veľa milých veče rov sme strávili pri
klavíri, spievajúc pesnič ky spoločne v
Hudcovsko-Gabajovsko-Frešovskom klane.
Jej manžel, Dr. Konštantín Hudec, bol bá-

Štefánia Hulmanová s Franjom Hvastijom v oper e Don Carlos
ky. Na jednej v Luh ačoviciach nás ktosi odfotografoval, fotografiu poslal do Života i s
našimi podpismi, že pozdravujeme čitate
ľov Života (myslím tak sa volal onen časo
pis). Na začiatku sezóny nás pri vchode do
divadla čakal Arnold Flôgl, hl boko sa uklonil a riekol: "Vážené umelkyne, úctivo vám
ďakujem za pozdrav". Áno, vedeli sme sa
zabaviť a zasm i ať aj na takýchto mali čkos
tiach.

Anna Hrušovská
Anča Hrušovská, ked' prišla do Bratislavy
už mala za sebou určitú časť svojej kariéry
v rakúskych divadlách, vo Viedni a Grazi.
Kým Medvecká a Hulmanová boli zväčša
typy krojovaných dievčat, Anča Hrušovská,
výborný koloratúrny soprán, panovala vo
vypätých úlohách: Gilda v Rigolettovi,
Violetta, Rosin ka ale hlavne jej sedeli
Mozartove typy mladých žie n: Konstanca,
Zuzanka. Bola technicky dokonalá, jej
Zuzanka mala perlivé recitatívy. Majstrovsky ovládala mozartovský štýl. Priznám sa,
že dodnes som nepočula tak dokonale zaspievanú áriu Zuzanky z Figarovej svadby.
Veľa som sa od nej nauč ila o štýlovej interpretácii Mozarta, žila som z toho i na
Konzervatóriu v Žiline. No bola veľmi milá
aj ako Esmeralda a priamo, ako sa vravelo
.. na zožratie" v t1lohe kuchtíka v Rusalke.
Boli to pekné predstavenia Predanej nevesty, Rusalky, kde sme sa stretli všetky tri.
No hlavne naše spol očné úč i nkovanie v
Sneguročke od Rimskeho-Korsakova bolo
radostné. A. Hrušovská robila titulnú rolu,
Marka Medevecká Kúpavu a ja som spievala pastiera Leľa. Sú to krásne spomienky.
Boli sme priateľky na život a na smrť.
Nebolo dňa , aby sme neboli spolu. Boli to
p lodné stretnutia, lebo sme veľm i prísne,
no objektívne hodnotili naše výkony na
predstaveniach. S ľútosťou si uvedomuje m, že už je koniec našej držnosti. Marka
Medvecká zomrela, An ča Hruškovská žije v
Rakúsku a keď príde občas do Bratislavy,
už si nemáme čo povedať, máme iné záujmy aj názory. A tak len telefonicky si povieme pár bezvýznamných slov. Škoda...

Franjo Hvastija
Dita Gabajová s Annou Hrušovskou
vo)

(vľa

Priš iel k nám zo svojej krásnej Juhoslávie. Stal sa hneď hrdinom barytonového
oboru. Nie jedna dievč ina videla v ňom vy-

Snímky archív autorky

ný kolega - umelec, s ktorým som vždy rada
spolu pracovala.

Václav Nouzovský
Do Bratislavy ho angažoval Milan Zuna.
Na angažmán spieval veľki\aza v Aide. Pamätám sa na neho ako dnes: v tmavom oblelm, štíhly, korektný. Jeho hlas mal nádhernú zamatoví• farbu. Vynikajúco spieval
Rocca vo Fideliovi, nemenej krásne znela v
jeho podaní Collinova ária o kabáte v Bohéme. Nezab udnuteľné sú jeho kreácie
Gremina, Vod níka v Rusalke, Pimena i Borisa Godunova, Končaka z Kniežaťa Igora,
Dalanda v Blud nom Holanďanovi a ďalších
postáv opernej literatúry.
Nezabudnuteľn é spomienky mám na naše zájazdy. Na ceste do Talianska, len čo
sme sa usadili vo vlaku, vybral z vrecka knihu a začal nám čítať , čo si b ezpodmieneč ne
musíme poz rieť. V Drážďanskej galé rii prekvapil strážcu, keď ukázal prstom na stenu
a opýtal sa ho, kde je obraz, ktorý visel na
tomto mieste. Strážca až po chvíli odpovedal, že je zapožiča ný do Moskvy. Krásny
bol zájazd po čechách. Bývali sme v Prahe
a odtiaľ sme robili výpady do Ústí nad
Labem, Kromeríža, Pi'erova, Karlových Varov, Hradca Králového. Po predstave niach
sme sa vracali neskoro v noci späť do
Prahy. A vtedy sme my s Vaškom Nouzovským putovali po krásnych kútoch nočnej
Prahy. Bol znalcom a milovníkom tohto
mesta, bolo radosť poč úvať jeh o rozprávania o Prah e a opierajúc sa o balustrádu nábrežia kochať sav nočnej tvári mesta...
Keď odišiel z divad la, žil v pohraničnom
meste Zdislav, kde niekde na samote mal
chalupu. Odtiaľ sa sem-tam, spravidla p red
sviatkami, ozval. Občas prišiel aj do Bratislavy pozrieť svoju rodinu. Vtedy sme sa
vždy stretli a strávili spolu hodinku-dve. V
pamäti mi ostal obraz, ako pred Manderlom nastúpil do e lektričky smerom na stanicu, ja som čakala na zastávke na svoj spoj
a zam ávala som mu na rozlúčku. Netušila
som, že navždy. Posledný lístok som od neho dostala na veľkonoč né sviatky, razítko
na známke malo dátum 20. 5. 1988. Ako
post scriptum bolo dopísané: Nikdy na
Tvoji dobrotu a prátelství nezapomenu.
Pán Tč ochraňuj! .. O mesiac došla správa o
jeho odchode. Vraj zaspal v kresle.
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ZO ZAHRANIČIA+ CD RECENZIE
Heitor VILLA-LOBOS

Danqa frenétlca e Dan~ caracte rlstl. cas africanas e Dao9& dos mosquitos
e Rude poema
HNH International Ltd MARCO POW
DDD 8.223552

V 5. čísle Hudobného života sme priniesli krátku správu o úspešnom účinkovaní nášho klavírneho dua - PETRA PAŽICKÉHO a ALESA SOLÁRIKA v Kodani. Mladí umelci tam v súčinnosti s Duom Safri
pre bicie nástroje vystúpill na koncerte s programom, ktorý nahrali i pre svetoznámu anglickú firmu CHANDOS na CD.
Požiadali sme (nielen pri tejto príležitosti) našich umelcov o bleskový rozhovor, ktorý v skratke priblíži ich súčasné i perspektívne
pôsobenie.

+ Obaja študuje te n a VŠMU u doc.
Lapšanskéh o klavír, o n edlho budete
absolvovať sólovými recitálmi - n apriek tomu, hudobný svet vás vn ím a
v prvo m plán e ako klavírn e duo. čo
vás priviedlo k spoločnému muzicírovaniu v takejto zostave?
- Bo la to vlastne n áhoda. Prip ravovala
sa súťaž, Pe te r, ktorý už mal skúsen osti ešte počas žilins ké ho ko nzervato riál neho štúd ia hral v dvo jklavírovej zostave potre boval p a rtne ra. Keďže sm e b o li v
jed no m roč n íku, skúsili s me to a p od vede ním p . pro f. Švárnej s m e pokračovali.
A tak h ráme sp o lu u ž nieko ľko rokov...

• Klavírne duo - zostava p re dva
klavíry ako konštantná a p erman entná formácia nfe je vo svete celkom bežným javom a pred sa, zvláštn ym p aradoxom je, že o literatúru
nie je príliš núdza...
- V Euró p e p ozn ám e ešte jedno, rovnako ako my or ie ntovan é, mlad é d u o, kto ré
je - o krem náho d ilých ale bo príležitostných zostáv - ko n štituovan é ak o samostatná, p e rmane n tne p ôsobiaca je d n otka, vie me o ame rickýc h . Duo p re dva klavíry sa o bjavuje skô r v oblasti p o p ulárnej
či záb avnej hudby. Klasic kej li te ratúry či
u ž p ôvodnej alebo transkripc ii sku točne
nie je až tak m álo. Veď aj u nás na
jlq~en J.< u máme n iekoľko s kladieb a s
poteše n ím ko nš tatuje me , že vznik'ajú •
ďal š ie .

+ O niekoľko týždňov skončíte
štúdiá n a VŠMU. čo vás čaká v najbližšej budúcnosti, ak o hodláte

Symfonický orchester slovenského
rodllasu v Bratislave
Roberto Duarte- dirigent

všetkým špičkov í hráči na dychové drevené a
plechové nástroje. j e to ne konven č ná n allľáv
ka, ktorá nám približuje hudbu vzdialenej krajiny s vysokou profesionálnou n áročnos
. ťou .

.

Ottorino RESPIGHl
La Primavera • Quattro Uriche su poesie popolari anne ne M. Dvorský, R.

Haan, J. Valášková, V. Kobovčík, H.
Ledoárová, B. Geriová, D. $1epkovská.
Slovenský fllbarmonlc:ký zbor (zbormajsterka Blaokajohaňáková)

Symfonický orchester slovenského
rodllasu
Adriano- dirigent.
HNH International Ltd. MARCO POW
ODD 8.223595

orientov ať svoje umelecké perspektívy? Predpokladám , že naďalej zotrváte ako sta bilné duo ...?

- Áno , je to pre n ás veľmi zauj ímavé a
komorné úč inkova ni e. V najb ližšo m o bdo b í, h neď po skončení školy
n ás obidvoch čaká vojenská služba, čí m
budeme v našej sp olu p ráci m ie rne b lokovaní. Dúfa me však , že sp o lup ráca, ktorú s me n ad viazali so zah ranič n ý mi firmami a agen tú rami b ude sľu b ne pokračo
vať a že bude m e môcť realizovať ko ncerty, kto ré sú naplá n ované.
p ríťažl ivé

+ Vyplýva to zrejme i z vášh o n edávn eh o dánskeh o hosťovania. Môžete sa k nemu vrátiť - kde sú jeh o
kore n e?
-Na ostatn o m TIJI, v rám ci BHS, sm e sa
o program del ili v p o lo r ecitáloc h s d ánskym Duo m Safri. O ni h rali v druhej p olovic i, mali s i n ás mož nosť vypočuť. Na
základe tohto ko nce rtu n ás p ozvali d o
D ánska. H rali sm e spo ločn e Bartó kovu
Sonátu , pre m ié ru skladby dá nske ho s kladateľa Helwega, ktorú p o d obne ako
Lu toslawské h o Va riácie n a Paganin iho
tému zin štrum entovala pre naše spo loč
n é obs ade nie Lutos lawské h o žiačka Marta Ptaszynská ... Te n to p ro je kt, p ôvod ne
však s viacerými kon certami bol naplánovaný u ž na m inulý rok, pre zdravotné
problé my sa však, ži~~ nerealiz,ovaj.
Napo ko n sa vša k n aš e spoloč né ce sty
stre d i teraz, na s p o m ín anom kodaňskom
vystt'1p e n í. a dúfame, že budú viesť a p okračovať ďalej ...
.Prip ravila LÝDIA DOHNALOVÁ

Koncerl sa usk utočnil v koncertnej sále dánskeho rozhlasu v Kodani 19. fe bruára t. r.; prinášame úryvok z kritiky:
...Safri duo sa spolu s nový m i partnermi, slovenským klavfmym duom Petrom Pai ický rn a
Alešom Solárikom, prezentovali v pestrom novom programe. Priam magnetická koncentrácia,
podmienená silnou disciplínou a vnútomJím porozumen fm ovplyvnili zážitok, v k torom sme
boli chtiac či nechtiac vtiahnutí do hudby. Jmponu.júca bola koncentrácia práve pri intetpretácit náročnej Bartókovej Sonáty pre dva klavíry a bicie, k de hudobné extrémy boli zvlášť
zd6raz nené... Zvyšok progtm nu p6sobil ako na mieru ušitý pre tieto dve dynam ické duá. Od
Lutoslawského brilantnýdt Paganinských variácif, cez CaDance 4 2 Andyho Papa až k
Helwegovej americkej fantázii, ktorá mala dánsku.,premiéru ... Spolup ráca Safri dua a klavfrneho dua Paiický- Solárik sa ukazuje vel'm i sľubne.
- Esb en Tange Kristen se n , kultúrna ča sť
Be rlingske l'id ende, 21. februára 1995,
voľný pre klad Olga Frede riksen

Duo Safri pri klavíri spolu s duom Pažický-Solárik.

Tvorba brazílskeho skl adateľa Heitora Villu-Lobosa je našej hudobnej verejnosti známa
iba okrajovo. Počas svojho sede mdesiatdvaročn é h o života ( 1887-1959) napísal obrovské
množsLvo sklad ieb (vyše 2000), v ktorých zasiahol do všetkých d ruhov a žánrov hudby.
Od de tsLva síce hral na rôzne hudobné nástroje (dlho sa živil prácou divadelného a kaviarenského hráča), no predsa, okre m všeobecného hudobného vzdelania v skladbe sa vyvíjal ako auLodidakt CesLU k hudbe si kliesnil
zbieraním autentického folklóru v bušoch
vnútrozemia Brazílie, kLoré bolo nedotknlllé
c udzími vplyvmi. Počn úc rokom 1912 venoval sa systematickému štúdiu folklóru indiánskych kmeiíov, kLoré si uchovali ešte ľud ové
prvky svojich afrických predkov. V rokoch
1923-25 a v roku 1929 žil v Paríži, kde sa niele n zoznámil s rozhodujúcimi oso b nosťami
svetovej hudby tej doby, ale Lu hlavne dozrieval skl ad ateľsky. Na jeho tvorbu rozhodným
spôsobom vplývala hudba C. Debussyho, l.
Stravinského, D. Milhauda, ale aj Ďagi levov
balet. čoskoro sa Villa-Lobos stal vedúcou
osobn osťou brazílskeho hudobného života,
čo sa odzrkadlilo aj hajeho 'rozhôC!ujúcich organizátorSkých akLivitách. Predovšetkým má
historickú zásluhu na rozvoji brazílskeho hudobného školstva, v roku 1924 založil Conservatorio Nacional de CanLO Orfenico, revolu č
ne zme nil metodiku hudobnej výchovy na
školách, v roku 1930 stal sa riad iteľom Academia Brasileira de Musica a 193 1 hlavným inšpekwrom a ri ad ite ľom hudobnej výchovy v
Rio dejaneiru. Dod nes je najväčším znalcom
brazílskeho folklóru a zbe raLe ľo m je ho základného fo ndu aute ntického materiálu.
Z fo lklorisLických záujmov vychádzajú aj
prvé dve kompozície na recenzovanom cédečku. Tvorba Villu-Lobosa je štýlovo veľm i
rôznorodá a nesúrodá, akceptuje konvencie
estetiky roma ntickej hudby, ale aj neoklasicizmu, neobaroku, ako i prvky tan ečn ej č i jazzovej hudby. V skladbách spracovávajúcich folklór nachádzame p očetné prvky SLravinského
. rusizmov" a štylisLické eleme nty štýlu .alla
barbaro".
Sériu Lobosových skladieb otvára populárna skladba Danca fre n é tica z roku 19 19. j e
Lo i nven čne svieža hudba s neustále pulzu júcim rytmom, melod ickým espri Lom evoku júca rušný život veľko mesta. Lobosovu prácu s
folklórnymi zdrojmi reprezenwjú tri Afr ick é
ch arakte ris tické tance z roku 1914.Jednotlivé Lance - Farrapós, Kan ku kus a Kankikis - sú
štylizáciou originálnych folklórnych metodicko-rytmických prvkov. J adrnou až strohou
moti vi cko-im i tačn ou technikou, obmie ňa
ním ryLmických modelov dosahuje s kladateľ
zvukovo zaujímavé hudobné obrazy a nálady.
] ednollivé tance, súdiac pod ľa ich atmosféry,
sú tancami rituálneho charakteru a ne možno
im u p rieť origi nálnu sk ladateľovu kompozič
nú invenciu. Ich primárnou devízou je prírodná e nergia a dynamická sila.
Da n ca dos m osquitos je ukážkou skladateľovh o kom pozič n é ho dôvtipu. Nie je to Lanec v trad ičnom ponímaní, ale voľn á kompoz ič ná forma invenčne če rpajúca z ľu dovéh o,
ale aj mesLSkého fol klóru. Záverečná Rudep oem a z prvej polovice dvadsiatych rokov,
patrí k sklad ate ľový m najzávažnejším skladbám a je venovaná Arwrovi Rubinslei novi,
ktorý mu bol priateľsky naklonený počas jeho
parížskeho pobytu. Tak ako táto skladba, aj
oslatné, vznikla najprv v klavírnej verzii. Rude
poe ma je voľ n á hudobná báseň , napísaná síce
kompozičn e ve ľm i zručn e , no stavebne je
z n ačne rozvláčn a a málo i n ven č ne osobitá.
Nahrávka Lobosových skladieb známym brazílskym dirigentom Robertom Duarte bola v
zodpovedných rukách a možno poveda ť, že
ich inLerpretácia má takmer autentický tvar.
Symfonický orchester slove nského rozhlasu pod Duarteho taktovkou oživil n áročné
Lobosove parLiLúry celou škálou orchestrálneho zvukové ho aparátu, v ktorom nechýbajú i nštru me ntačn e nároč né a Lechnicky brilantné pasáže, v ktorých sa . ukázali" predo-

S tvorbou Ottorina Respighiho sme sa kedysi slretávali pomerne čas to, aspoň s jeho
slávnymi Rímskymi fontánam i či píniam i.
Sem-tam sa objavilo jeho zaujímavé dielo
Conerto gregoriano pre husle a orchester a
niektoré z menších sklad ieb. Prečo sa dnes
tak zriedkavo objavuje na repertoári nie je
ťaž ké uh ádnu ť. V súčas n ej ponuke množstva
skladieb zrejme vysw puje do popredia jeho
štýlová nevyváže nos~ ba až výrazný eklekticizmus. K takýmto skladbám patrí aj lyrická
poéma La Primavera pre sóla, zbor a orchester na slová arménskeho básnika Constanca
Zariana.
Ani po n i e koľkon ásobn om vypoču tí tejtO
hudby nemohol som sa zbav iť pocitu, že te nto
nesporne talentovaný, profesionálne brilantne erudovaný skladateľ zostáva už skôr dok umentom histórie, než tvorcom hudby oslovujúcej dnešné ho p osluch:íča. Je to teda tlrul
skôr pre . labužníka zaujímavých nahrávok",
ako nosný dramawrgický záme r.
Respighi, pôvodne vynikajúci koncertný
majster violovej skupiny v opere St. Peterburgu, kde šLudoval u Rimského-Korsakova
skladbu a inštrumentáciu, neskoršie žiak
Maxa Brucha v Berlíne, komorný hráč, klavírny sprevádzač spevákov a napokon profesor
skladby na Konzervatóriu v Ríme, zosobň uje
v sebe univerzum starej Lalianskej hudobnej
kultúry s vplyvmi impresionizmu (Debussy,
Ravel), expresionizmu (R. Strauss) ako aj s
podneLmi východu (Rimskij-Korsakov, Stravinskij, Musorgskij). Táto symbióza kompozič nej erudície robí jeho hudbu posl uch áčsky
zaujímavú, p ríťažlivú a percep čn e zrozumiteľ nú . Z takýchto p ra m eňov vyrast.í aj kantáta
La Primavera, p remié rovaná na zvukovom nosič i edície MARCO POLO na štandardnej inLe rpreLačnej úrovni. Dominujúcim aktérom
je výborný Slovenský filha rmo nický
zbor, na ktorom spo číva ťažisko obsahovej
výpovede (najmä v piatej čas ti) a kantabilne
tvárne sóla Miroslava Dvorského, Jany Valáš·
kovej a Richarda Haana. Dirigujúci Adrian a
vyťažil zo Symf onick é h o or ch estra sloven ské h o r ozhlasu zvukové a farebné maximum, pri čom osobitne chcem vyzdv ihnú ť
opäť výborné sólisticky a koncertne podané
pasáže drevených dychových nástrojov.
Adrianova Inštrume ntácia Štyroch lyrických piesní na arménsku ľud ovú poéziu je v
Lieni majstrovskej inštrumentácie skl adateľa
v predchádzajúcej kompozícii. Nostalgicky
pomerne jednostrunne ladené piesne a ich
skromná komorná zvuková sadzba dotvárajú
náš pohľad na skladateľovo dielo z introvertnejšieho poh ľadu . V takomto decentnom a
vkusnom prevedení stvárnila Respigiho piesne aj Denisa Šlepkovská.
Pozn.: S hudobnými ukážkami uvedených
skladieb sa môžete zoznámi ť l. mája o 20.30
h, 2. májao l4.30 hnaS2.

Franz von SUPP~
OVertures Volume l
$tátna filharmónia Košlce
Alfred. Walter· dirigent
HNH International Ltd. MARCO POW
DDD 8.223647
Výbe r operetných, divadelných a koncertných p redohie r Franza von Suppého iste poteší milovníkov hudobno-zábavného divadla,
pretože operela sa akosi neoprávnene dostala
do ti e ňa dravej muzikálovej konkurencie.
Tvorba Suppého v súčasnos ti takmer zmizla z
divadelných scén, mladší návšLevníci hudobno-zábavného divadla možno už an i nevedia
klo bol Suppé. Nahrávka HNH International
(Pokračovanie na str.8)

(s
(Doko nčenie zo str. 7)

iste vyjde v ústrety starším gene ráciám a pri·
navráti im kus ľahko- m úzovcj pohody.
Kto teda bol Franz von Suppé? Rodom bol
Dalmatínec, no jeho mate rskou rečou bola ta·
lian č in a. Svojím ľ uds lqím založením a cíte ním
bol však pravý Vied e nčan , p retože vo Viedni

viičš inu

svojh o života a tu zažil svo je naj·
umelecké úspechy. Jeho postavenie v
hierarchii e uró p skej o pc rctncj tvorby bolo
dané dvoma základnými východ iskov)rmi
žil

väčš i e

okruhmi: tradícia ne mecké ho singspielu v
podobe frašky, ako sa predvádzal na p e ri fér·
nych javiskítc h a z odnože franc(Jzskej opere·
ty ako ju poznal v dielac h Hervého a
Offenbacha. Bol však skúseným divad elným
kapelníkom, mal divadelný inštinkt, prirodzc·
né hudob né cítenie a čo je hlavné ve ľmi dob·
rú kompozi čnú e rudíciu. O peretnú hudbu pí·
sal s technickou nároč n osťou , inštrumentál·
nou vybrú sen osťou a zväčša s pozoruhodno u
a originálno u invenc io u. Žiaľ, námety jeho
operiet už zrejme ne návratne patria d o minu·
lost i. Jeho hudba je stále aktuálna, o čo m nás
presvied ča aj výbe r operetných a divadelných
predohier na tejto nahrávke. S(J to typicky
suppéovské ko mpozície na čele s populá rnou
predohrou Básnik a sedliak.
Rakúsky dirigent Alfred Walter, p ôvodom z
južných Čiech, sa už na edícii Marco Polo za·
písal viacerým i tiwlmi. Te raz v spolupráci so
štátno u filharmóniou z Košíc odovzdal ve ľmi
solídnu nahrávku, ktorá si iste i pri silnej me·
dzinárodnej konkurencii o pe re tnej hudby na
zvukovýc h nosičoch (aj so slávnymi orchest·
ram i) nájde svoje uplatne nie. li ra aj zvuk or·
c h estra sú kultivovan é, výraz je svieži s patrič·
ným ľah kým espritom. Aj to je dobrá zná mka
na za hraničnom trhu.
Pozn.: S hudobnými ukážkami F. Suppé ho
sa môžete wz n ám i ť na S 2 29. 4. l. r. o 13.30 h .
MARIÁN J URÍK

e Cirkevný spevácky zbor ZUŠ E. Suchoňa usporiadal začiatkom marca l. r. Ko nce rt vďa·
ky, venovaný spo nzorom , ktorí umožnili ú č inkovanie zbo ru pri odovzd ávaní Vi a noč n é h o stro·
mu Slovenskej republi ky !>V. Otcovi J ánovi Pavlovi IL v Ríme.
Koncert koncipovala dirigentka zboru Jana Neščá ková ako pás mo slova a hudby: prevažne
4-5 hlasné zbory a cappella od gregoriánskeho c horálu až p o černošský spirituál striedali verše
Rabindranátha Thákura. Ako sólisti sa prestavili Peter Helemenský, Michal Vrábel, Marek
Drimaj a Miloslav Hečko, korepewvali Ivan janák a Monika Melcová. Medzi vzácnymi p o·
zvanými hosťa mi bola aj manželka národné ho umelca Eugena Su choňa, pani He rta Suchoi'lová.
Text a foto D. Jakubcová

e 26.-28. 9 . 1995 sa v Prešove uskuto č·
ní hudobno-p e dagogická konferencia
s medziná rodnou účasťou UČEBNICE,
UČEBNÉ POMÔCKY A PROGRAMY PRE
H UDOBNÚ VÝCHOVU V ZŠ PREŠOV
'95. Ko nfe re ncia si k ladie za c i e ľ konfro ntá·
eiu s účasných domácich a zahran i čnýc h ak·
tivít v tvorbe učebných pomôcok, progra·
mov a m e todických materiálov pre hudob·
nú výchovu na základných š kolách , ako aj
prezentáciu vlastných videoprogramov,
softwarov a multimed iálnych možností za·
m e r aných n a aktivizáciu hudobných čin·
ností žiakov zš. Súčasťou konferencie bude
aj medzinárodná výstava VYSOKO KOL·
SKÉ UČEBNICE, SKRIPTÁ A POMOCNÁ
ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA. Pod robnejš ie in·
fo rm ácie poskytne Katedra hudo bnne j vý·
c hovy PdF UPJŠ v Prešove, Dr. Daniel
Šimčík, tel.: 091/ 72 25 52.
e Bale t SN D úči nk oval v superproduk·
cii Verd iho Aidy vo švajčiarskom Bazileji.
Pod taktOvkou Giuseppe Raffu hlavné role
s tvárn ili L Mitschelová, B. 13aglioniová a ).
Diaz.
Šéfdi rigentom Štá tnej filharmónie
Koš ice bude od budúcej sezóny Sta·
nís lav Macura, t. č. šéfdiri gen t olomouc·
ke j opery. Hlavným h osťujú cim dirige ntom
od budúcej sezóny sa stal rakúsky dirige nt
žijúci vo Švajčiarsk u C hristian Pollack, kto·
rý sp o lupracuje so ŠF u ž niekoľko rokov.
e ju raj Kle in, p overený ved e ním F Koš ice, bol 2 . marca ministrom kultúry me no·

e
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vaný do fu nkc ie riaditeľa tátnej filharm ó·
nie.
e Opera SND pripravuje koncom m ája v
rá m ci osláv 75. vý ročia SND re preze ntač n ý
galakoncert, na ktoro m vystúpia p o prední
naši i zahranič ní sólis t i, vrá tane Petra Dvor·
s ké ho.
e Zaujímavá výstava zostave ná z d ob ových dok ume n tov a fotografií je inštalovaná
v priesto roch historic kej budovy SND. Tvo·
rí ju ni e koľko te matických blo kov · Mozart
v o pe re, Verdi, Wag ner, Janáček, svetová
tvorba do r. 1900, verizmus, s lovanská klasí·
ka, svetová klas ika · prezentujúc ic h vzácn e a
jed in ečn é zábe ry veľkýc h osobností a isce·
nácií opery SND.
V koš ic k o m Dome umenia sa kon·
com marca uskutočnil 3. roč ník medzi·
národnej klavírnej súťaže detí do 15 rO·
kov. Na súťaži sa zú častnilo takm e r dvesto
sú ťaži a cich z l l . štátov Európy. V íťazi jed·
no tlivých kategó rií získali aj Cenu ŠF Košice
s možn osťou ú činkovať v rá mc i tohtoroč n ej
Košickej hudobne j iari. V kategórii clo l l r.
zvíťazil L. VONDRÁČEK (ČR), v 2. kat. do 13
r. A. MI CHALSKI (Poľsko), v 3. kat. do 15 r.
bol najlep í Po liak A. HES. Cen u sloven ské·
ho Hudo bné ho fo nd u za n ajle p šiu inte rpre·
táciu s kladby ). Zimmera získal M. FlŠL z
Brna, ce nu česk é h o lluclo bné h o fondu za
prednes skladby L Sluku d ostala M. MALÁ z
Prahy. Osobitnú cenu za inte rpretáciu vlast·
ne j s kladby udelili nevido m ej H. KO OWS..
KEJ z Krakowa.

e

19. apríl
SND Bratislava G. Verdi: Maškarný bál ( 19.00)
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia ( 19.00)
So Banská Bystrica, Bohé ma klub Koncert pc·
dagógov Katedry hudobnej a estetic kej výchovy
FHV UMB ( 18.00)
ŠKO Žilina Koncert sp. zb. Camus, dir. Il.
Juh aňáková; G. Rossini: Petite Messe Sole nnelle
pre ~óla zbor a klavír; K. Derne rová, E. Garajová, F.
Lakliš, V. Kubovčík , M. Tomašov ič ( 19.00)
DJZ Prešov Viktória a jej husár ( l 0.00)
DU Piešťany Musica aeterna ( 19.00)
20. apríl
SND Bratislava ). Massenet: Oon Quichotte
(1 9.00)
SF Bratislava G. Mahlcr, A. Schónberg;
Mládežnícky orchester G. Mahlera, B. Bonney, soprán dir.j.judd ( 19.30)
SD Košice P. llammei·M. Varga: Cyrano z pred·
mestia ( 19.00)
ŠF Košice Operetný večer so sóliMami ŠO Banská
Bystrica · A. Trgová, O. llromadová, ). Babjak, l.
L1cko, dir. A. Vykydal ( 19.00)
So Banská Bystrica F. Lehár: Zem úsmevov
( 18.30)
DJZ Prešov J. llermann: Hello, Dolly! (l 0.00)
2l.april
S D Bra tislava G. Verdi: La Traviata (19.00)
SF Bratislava). Haydn, l. Stravinskij, dir.J. v. Steen
(1 9.30)
ŠD Košice P. Hammei·M. Varga: Cyrano z pred·
mest ia ( l 0.00!
22. apríl
SND Bratislava O. Nedbal: Z rozprávky do roz·
práv k>: ( 11.00 a 17.00)
SKO Zilina Be n efičný koncert V. Hudeček , husle,
L. Ilrabec, gitara ( 19.00)
23. apríl
Mirbachov palác Bratislava S. Zámborský · kla·
vírny recitál, Ch ab rier, Debussy, Poulenc ( l 0.30)
DJZ Prešov J. ll crmann: llello, Dolly! ( 19.00)
Sála hotela Satel Poprad klavírny recitál). Nagy·
juhász; Bach, Ileethoven, Schu mann, Rachmaninov
( 18.00)
Cífer r. k. kostol zborový koncert· ECHO, mláde·
žnícky zbor dir. O. Šaray ( 16.00)
24. apríl
SND Bratislava R. Wagner: Tannhäuser ( 19.00)
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia ( 19.00)
ŠO Bans ká Bystrica Vystúpenie baletného súboru Castaflore (Francúzsko) A.ktualizmus · burlesk·
ný balet ( 18.30)
SKO Žilina SFKU · Haydn, Mendelssohn Ilarthol·
dy, Ileethoven; P. de Maria (ľal.), klavír, O. A.kahos·
hi (NSR), vie, ŠKO, dir. L. Svárovský (ČR) (19.30)
Konzervatórium Žilina SPKU · Seminár k nick·
torým problémom výučby hry na plech. dych. ná·
stroje (9.00)
Trenč ianske Teplice r. k. kostol E. Blahová, sopr., F. Klinda organ; Bach, Giordani, Marcello,
Händel, Pergolesi aď. ( 19.30)
LD Astórla Bardejovské kúpele Stretnutie s P.
Michalicom; Vivaldi, Benda, Mozart, Beethoven,
Brahms... ( 18.00)
LD Ba n ik Bojnice klavírny recitál · Z. Paulechová;
Ravel, Chopin, Schubert ( 19.30)
25. apríl
SND Bratislava A. Adam: Giselle ( 19.00)
Moyzesova sld\ SF Bratislava l. Stravinskij;
Moyzesovo kvarteto, P. Pažický, A. Solárik, klavír
(19.30)
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia ( 19.00)
So Banská Bystrica Bohé ma klub Súčasný moderný tanec, so Z. Hájkovou a E. Gajdošovou
( 18.00)
SKO Žilina SFKU · Neues Leipziger Streich·
guartcu; Mozart, Nagel, Beethoven ( 17.00)
S. Ternóczky, organ, Bratislavské trombónové

kvarteto; Gabrielli, Bach, Mozart, Zeljenka a ď.
( 19.30)
Lučenec, sála ZUS Stretnutie s P. Michalicom;
Vivaldi, Benda, Mozart, Schneider-Trnavský a ď.
(18.00)
Humenné, MsKS Albinoni, Bach, Mozart,
Zeljenka, Hrušovský; Dámsky komorný orchester,
dir. E. arayová ( 19.00)
26. apríl
SND Bratislava G. Puccini: Ilohéma, org. predst.
(19.00)
SKO Žlllna SFKU ·SKO, B. Warchal,] . Lupták, vie,
R. Daborák (ČR), lesný roh, D. Várjon (MR), klavír
( 19.30)
Debussy, l~avel, M. de Falla, Čajkovskij, Musorgskij,
lbert; K. Dernerová, sopr., S. Sklovská, mezzosopr.,
M. Malachovský, bas, M. Štefko, klavír,J. Szalay, kla·
vír (17.00)
PKO Prešov V. Rusó, čem balo, P. Krivda, viola da
gamba; Marchand, Marais, Händel, Rusó ( 19.00)
27. apríl
SND Bratislava G. Bizet: Carmen ( 19.00)
SF Bratislava J. Brahms, ). Tavener, P. l. Čaj·
kovskij; S. lsserelis, vie, dir. M. Tabachnik (19.30)
NS Bratislava W. Russell: Pokrvní bratia (19.00)
So Banská Bystrica G. Donizctti: Nápoj lásky
(18.30)
SKO Zilina SFKU · V. Slipak (Ukrajina), kontrate·
nor, ). lszáková, če mbalo, ISO · Ensemble (Rak.)
( 17.00)
Mladí bratislavskí sólisti, P. Tužinský, dir., B. Ku·
charsl.l ' (NSR), husle, ľ. Jánošík, flau ta, L. ak aguchi, klavír; Bach, Mozart, chnillke, Ilritten (19.30)
Trnava, Synagóga OCľET SINGERS, dir. B.
J uhaňáková ( l 8.00)
Žiar n . Hronom r. k. kos tol J. V. Michalko, or·
gan, L. cshyba bas; Reger, Ravel, Kubička,
Zeljenka, Dvofák ( 19.00)
28. apríl
SND Bratislava P. l. Čajkovskij: Labutie jazero
(19.00)
SF Bratislava Program ako 27. 4. ( 19.30)
NS Bratislava A. Lloyd Webbcr: j ozef a jeho záz·
ra čo ý farebný plášť ( 19.00)
So Košice G. Verdi: Aida, l . premiéra ( 19.00)
SKO Žlllna SFKU · ). Boušková, harfa (ČR), ).
čech ová (Č R ) klavír; Dusík, Chopin, Liszt... (l 7.00)
M. Babjak, barytón, O. Buranovský, klavír, Animae
trio (Švaj či a rsko) ( 19.30)
29. apríl
SND Bratislava G. Verdi: Rigole tto ( 19.00)
NS Bratislava A. Lloyd Wcbber: j ozef a jeho záz.
račn ý farebný pi Mť ( 19.00)
So Banská Bystrica T. Frdo: Martin a Slnko
(18.30)
SKO Zilina SFKU · A. Rosík, husle, D. Karvay, husle,). Morozov (Ukrajina) klavír ( 17.00)
ŠKO, SZMB, A. Kohútková, so pr., ). Kundlák, tenor,
P. Mikuláš, bas, dir. P. Altrichter (ČR); J. Haydn:
Stvorenie, oratórium ( 19.30)
Seminár kritiky ( l 0.00)
30. apríl
NS Bratislava A. Lloyd Webber: j ozef a jeho záz·
račný farebný pl ášť ( 19.00)
Mirbachov palác Bratislava Komorný koncert
SKU· F. Devienne, F. David, L. Bernstein, F. Poulenc;
A. j ánoška ·klarinet, V. Kellyová· klavír (l 0.30)
ŠD Košice G. Verdi: Aida, ll. premiéra (l 9.00)
Trenčín r . k. kostol OCľET SINGERS dir. Blanka
juhaňáková

2. m áj
SND Bratislava O. Nedbal: Z rozprávky do roz·
právky (l l. OO)
Moyzesova sieň SF Bratislava ). Ilrahms, R.
Strauss; ). Slávik · violo nčelo, D. Rusó · klavír
(19.30)
So Koš ice, SMER C. Ditters v. Dittersdorf: Lekár a
le kárnik ( l 0.00)

NADÁCIA MIKULÁŠA
SCHNEIDERA-TRNAVSKÉHO
V reprezen tačn ých priestoroch trnavskej
Rad nice sa konalo valné zhromaždenie Na·
d ácie Mikuláša Schneide ra-Trnavského , ktorá
vznikla v m{tji 199 1 s cieľo m oživi ť umelecký
odkaz tohto veľkéh o trnavského rodáka.
Aktivity Nadácie maj(J celoštátny c har akte r.
Ud rž uje živé kontakry so sesterským i nadácia·
mi · bratislavskou]. N. Hum mela, banskoby·
st riekou ). L. Bellu a prešovskou M. Moyzesa.
Pripravuje vydania pôvodných n otových ma·
teriálov, vydala propagač né pohľadnice. Chys·
tá sa vydan ie l. zväzku súborného diela i reedí·
cie už necenzurovanej knihy umelcových spo·

mienok Úsmevy a slzy. V pláne sú nahrávky a
zvukové nosiče i viaceré ko ncertné podujatia,
orie ntované najmä na duchovnú a cirkevnú
tvorbu v intenciách liturgic ké ho r oka. Veď
práve táto časť umelcovej tvorby je vďaka
ideológii minulých rokov najmenej známa.
Chcem e nadviazať na tradície cirkevné h o hu·
dobného spolku sv. Mikulá a v Trnave, ktorý
počas
pôsobenia Schneidera-T rnavského
okre m úči nkov ania každú nedeľu a sviatok v
Dóme na bohoslužbách , usp oradúval aj chrá·
mové a svetské konce rry.
ROBERT VAVRO

K<">NK"l.JRZ
Rladitel'ka Státneho divadla v K~lclach PhDr. Nina Wiová vypisuJe konkurz na t1c:to
vor né miesta:
. sóllsta opery. m.ladodramatlcký soprán,
· do skupiny vtol,
- do skupiny vlolon&l,
. mezzosoprán. alt,
. tenor,
· do slwpiay lesných rohov,
. barytón,
- na I. a ll. klarinet,
· l. horna,
. člen operného zboru ·do rietkých hlaso• 1. trúbka,
vých skupín,
. fagot,
- orchester opery · do skupin huslí - tuttl
- .kontrabas,
hráči,
· tympáoy · biele.
Konkurz sa uskutočni 8. mlja 1995 v budove divadla. PrlhWky posielaJte do :zs. apriJa
1995 na adresu vedenia opery.
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