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Nájdeme riešenie?
Váž enl čitatelia, dostávate do rúk letné dvojčlslo nášho časopisu a ja cltlm
povinnost' vy svetlil' vám niektoré okolnosti, ktoré boli prfčinou poldruha mesačn ej pauzy vo vydávaní nášho periodika, ako aj príči ny skrátených dvojčfsieL
Napoko11 11ezostáva mi nič i11é, llko Sll
ospravedl11it' našim autorom za oneskorené vyplácanie lwtwrárov, čo tJaozt~j
nebolo v našej moci.
Všetci vieme, ž e okolo periodickej tltlče, ale naškodrt kultúr11ej tlt1&, sa o
spôsobe či 11espôsobe jej dotovania v
den11ej llllči popfsalo tolro dos(. Keďže
sme dodrž ali všetky predpíst111é t1 požadované formality na zfska11fe dotácie,
nádejali sme sa, že 11áš časopis bude pochopený a podpore11ý tak, akým je, ž e je
jediný m hudobným kriticko-publicistickým periodikom 11a Slove11sku, ktorý už
dvadsaťsedem rokov hrá v našom neustále sa rozvfjajúcom umeleckom milieu
nezastupiteľnú funkciu. Napokon nasvedčoval tomu aj prvý list m i11istra kultúry p; Ivana Hudear z marca t. r., no potom však prišlo dlhotrvajúce mlčanie. Ai
napokon v polovici júna sme obdržali
podstatne krátemí dotáciu bez vysvetlenia, s ktorou horko-t'ažko vydržíme sotva do októbra. Trebtr to poveda( nahltiS,
pretož e je to pravda. Kto posrídil význam a funkciu 11ášho časopisu tllk, ako
sa to stalo, 11evedtJo, rovnako 11ie sú nám
známe príčiny oneskore11ého riešen/ll situácie. Pravda, všetky problémy možno
rlešlt' rozliltrý m spôsobom. Dom11ievam
sa však, že existencitr časopisov sa principiált~e mala rieši( u ž v začia lk tt rokli.
A tedll kým i11í oddychujú, súc flnmrč
ne zabezpečen (, t·v áriac sa, ž e ich sa to
netýka, nás kvá ri e;\:istetJcill najbližšej
súčas11osti a perspektívy.
Neviem, čfm to je, že otáz k llJllltmcovanfll časopiso v sa silila tli k iritujúcou, že
voči pisanému slovu, v kritický ch situáciách, vž dy tlochádza k tak 11e11ávist11ému t'aže11lu. Ako keby s fi11t111co vtmlm a
riešením kritických situácif v i11ý ch o#).
lastlach neboli problémy. Alebo prečo
tak solidárne sa mlč{ nad priemernost'o u, podpriemernost'ou, konzervativizmom v iných oblt~stit~clr, keď aj to stoji
peniaze? Myslim, že všetci vieme o čom je
reč. ..
je známe, ž e dž in st1 z flaše vypúšt'tl
veľmi ľahko, t't~žšle je ho dostat' spät: A
tak skôr, ako sme sa zmollli na "reklamáciu" vo veci našej dotácie, istifunkcionári sa poponáhľali s " mitlireferet~dom '~ či
vôbec potrebujeme Hudobný život a
Slove11skú hudbu, či nestačf(l) j eden ča
sopis alebo ešte lepšie, ž iade11. Vý sledok
bol údoj11e 2:2. Pt·avdtr, čitateľov t1 celého
publicistického frmrtrt, sa 11ik nepýtt1~ čo
pre nich existencill časopisu znt~mená. A
tak sl hádt1m treba ttvedomit; ž e tt1k ako
skladateľ potrebuje koncertného ~tmel
ca, koncertný umelec pódiwn a publikum, obaja potrebujú časopis (ak sme
kultúrny národ), tak kritici, publicisti,
muzikológovill taktiež potrebujú svoje
publikum - ergo čitateľov. A ak sa má
okolitý svet o vás, o 11ás, dačo dozvedieť,
tak sa to môže doz·vediet' iba prostrednfctvom časopisov. Nie náhodou sme v
svetovýcli katalógoch a crdresároclr, nie
náhodou naše časopisy sú v knižniciach.
Existencia časopiso v je otázka. profesionality, kultúrnosti a svedectvom doby.
Verim, ž e pri správnom, vzájomne sa
clrápt~jú com vztahu možno vzniknutú situáciu riešil: Bez ústretovosti sa budeme
od seba iba vzďaľovať a našim cieľom by
mal byt opak. A tt1k chcem pod'akovtl(
každém ll, kto s dobrým úmyslom podporí nt~še úsilie, chcem poďakoval' nt~šlm
autorom za porozumenie a čitateľom za
Ich vernosť.
MARIÁNJUR/K
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Kultúrne leto začalo. Tradič ne ho charakte rizujú cykly ko ncertov, poduja tí, ktoré sa tešia pozornosti nielen domácich oddychujúcich
návštevníkov, ale v bohatej mier e i zahra ničných turistov. K najatraktívnejším a kciá m, hneď n a prahu leta, patrí folklórny festival
Východná. Opäť sa na ľíom, už po 41-krát, stretli domáci a zahraniční účastníci a h ostia, aby vzdali hold ľudový m tradíciám...
Snímka TASR

ROZHOVOR SJUBILUJÚCIM DUOMJOZEF ZSAPKA, DAGMAR ZSAPKOVÁ

...ŤAžKO JE BYŤ DOMA PROROKOM...
jubileá a ich oslavy, či ich p ripomenutia bývajú rôzne: vel'kolepé, vel'kmysé,
dôstojné (i nedôstojné), tiché i skromné.
V k aždom prípade sú p ríležitosťo u zamyslieť sa nad ex istenciou - niek oho či
niečoh o -prfležttosťou ohliadnuť sa, pripomenúť, zhodnotiť. v l'udskom ž ivote
j e prvých 15 rok ov obdobím, k eď sa z
balol'aťa stáva mladý človek, nastup ujúci na svoju ž ivotnú dráhu, k torej k onečným ciel'om je ešte zóäčša vel'k á nez nám a. V umen{, v umeleck ej dráhe
tvorcu, v hudbe skladatel'a či interpreta,
sa za tý mto časovým obdobím skrýva
ovel'a viac: j e nielen potvrdením oprávnenosti j eho existencie, ale aj jeho vytrvalosti, ciel'avedomosti, j eho túžby po
kontakte s m om entom tvorby a pocite
podeliť sa so svojimi p redstavam i, myšlienkami i tvorbou s posluch áčom.
Pod názvom Duo Slovakia -je v zahraniči, viac ak o u nás doma, z náme
k om om é duo Dagmar Zsapková -flau. ta, j ozef Zsapka - gttam. Už l 5 rok ov ttto dvaja interpreti - umeleck í i ž ivotní
partneri vstupujú na koncertné pódiá,
do nahrávacfch štúdi{, učia, organiz ujú, propagujú hudbu, i tú, k omponovanú pre nich s ciel'om presadiť a dokázať, že napt·iek našej nie p ráve najbohatšej tradícii, je hudba, ktorú hrajú
rovnoprávna so všetkými tradičnými,
ale aj m ódny mi nástroj ovým/ kombináciami. j e pravda, ž e neboli na Slovensku
prv{, ale j e pmvda i to, že zaliať zostali

j edin{, a to napriek mnohým ťažkosti
am (ale kto ich nemá?) a nepriaz ni, už
plných l 5 rokov. Snáď j e to osud, alebo
náhoda, k torá ich spojila. V každom prípade ich partnerstvo spečatili aj ich spoločné p redstavy a ciele: udomácniť na
našich koncertr;.ých pódiách flautu a gitan t ako komorné duo, že na toto zosk upenie nezabúdali v minulostí ani tf
najväčš{ skladatelia a že m ôže byť dostačujúcim inšpira čným z drojom aj p re
súčasných tvm·cov.
e V tomto roku uplynie 15 r okov
od vášho spoločného vstupu n a
koncertnú dráhu. Ako si spomín ate
na svoje spoločné začiatky?
D. Zs.: 13o li veľmi ťažké , p retože mnoho ľu dí si ne mohlo zvyk n úť na to, že
vzn iká nová kombinácia komorného
zoskupenia. Mali sme predovšetkým
problémy perso nálne, ktoré vša k časo m
po min uli, vd'aka našej každodennej
mraven čej p ráci.
J. Zs.: Od zač i at ku sme bo li presvedče n í , že sa chceme ve n ovať komornej
hre. Naším ciel'o m bolo p os t av i ť repertoár, v ktoro m budú zastúpené i tie najnáročnejš i e o pusy, vyrvorené pre toto
zoskupenie, aby sme tak do kázali, že
spojenie flauty a gitary nie je urče n é len
na interp retáciu l'úbivých či salónnych
skladieb, ale aj pre sklad by, riešiace i tie
n ajná roč nejš ie technické a umelecké
p ro blémy.
e Z vašej strany išlo teda o sp rí-

stupnenie tej hudobn ej literatúry,
kto rá u n ás n ebola dostatočne znám a, n a našich koncertných pódiách
zn ela len veľmi zr iedkavo.
J. Zs.: Ja som na Slovensku hral s viacerými flautistami, ale z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že pokiaľ publikum neprenikne hlbšie do problematiky literatúry pre flau tu a gitar u, pretrvávajú uňho precbudky a skreslené predstavy o hudbe pre toto zoskupenie.
Myslím si, že práve v tejto oblasti sa nám
podarilo naplniť naše predsavzatia
spred 15 rokov: presvedčiť pos l ucháčov
o umeleckých h.'valitách skladieb, ktoré
h ráme, i o rovnocennosti nášho komorného zoskupenia s inými kombináciami
z oblasti ko mornej hry. Jednoducho:
tento druh literatúry a hrania sa nám podarilo dostať do povedomia poslucháčov.

e V čom vidíte výhody spojenia
tých to n ástrojov, v čom spočívajú
jeh o šp ecifiká?
\
D. Zs.: Jedn ou z podstatných výhod
je, že o bidva nástroje sú mobilné.
Spoje nie našich nástrojov je šťastné aj
po strán ke zvukovej a timbrovej. Flauta
aj gitara sú nástroje zvukovo subtílne,
navzájom si teda konvenujú, sú však vel'mi n á ročn é na súhru.
). Zs.: Ladenie je jedným zo špecifík
spojenia flauty a gitary. S týmto problémom som sa zaoberal dlhé roky. Tieto
(Pokračovanil'

na "'. Mr.)

INFORMÁCIE

K Hvotaému jubDeu
J. M. Dobrod.inského
Dirigent Ján Mária Dobrodinský, umelecká osobnosť v oblasti zborového s p ~
vu, ale tiež č l ovek s vyhraneným charakterom, plných 23 sezón cieľavedome budoval Slovenský filharmonický zbor, v
ktorom šéfovský post prevzal po zakladateľovi telesa, neskoršom dlh oročnom šéfdirigentovi
SF
prof.
Ladislavovi
Slovákovi.
Dobrodinského vzťah k hudbe je hlboko zakorenený už v rodinnom prostredí.
Je synom uznávaného harfistu prof.
Bedricha Dobrodinského a bratom huslistu pôsobiaceho v českej filharmó nii.
Rozsiahly vzdelávací proces, ktorý začal
na reálnom gymnáziu a konzervatóriu,
neskôr pokračoval štúdiom hudobnej vedy a sociológie na Karlovej univerzite v
Prahe, zavfšil úspešným absolvovaním
o rchestrálneho dirigovania na IIF VŠMU
v Bratislave u prof. Václava Talicha.
Bratislava sa tak stala Dobrodinskému na
d lhší čas prechodným domovom.
Svojimi odbornými z na l osťami formoval
zbor, ktorý je dnes vysoko uznávaný aj v
za hraničí. S prezieravým n adh ľadom rozvíjal interpretačné prvky talichovského
symfonizmu postaveného na perfektnom frázovaní. Dirigentskú a zbormajstrovskú prax umocňoval tiež pedagogickou č i nnosťou na II F V MU, kde sa v roku 1991 habilitoval na docenta dirigovania. Nezab u dn uteľným zostáva jeho podiel na prvých výrazných zahrani č n ých
úspechoch SFZ (Taliansko a najmä
Strasbourg) a skvelých, dnes už historických LP nahrávkach IJunga rotonu,
Supraphonu a Opusu. Ved' snímky
Palestrinovho cyklu Canticum canticorum alebo ukážky moderných francúzskych zborov, najmä skladbami Fr.
Poulenca, dnes v za hrani čí uznávajú najvýznamnejší odbornÍci. Prišlo však obdobie . totalitnej renesancie". Prezieravejší
volili za hr an i č n ú emigráciu, iní zasa postupnú pasívnu. Ani Dobrodinského neobišiel osud práve najprívetivejšie. Pri pre. verovaní jeho pracovného procesu namiesto pozitívnych aktivít boli zo hľadňo
vané skôr iné okolnosti. Akoby sa od razu

bagatelizoval jeho podiel pri obdrlaní
Grand Prix parížskej akadémie udelenej
llu ngarotonu za nahrávku Lisztovej
Legendy o sv. Alžbete umeleckými telesami SF (1974). Po neprimeranejších atakoch vrátil sa v lete 1977 naspäť do
Pr.ahy. Striedavo pôsobil na postoch
zboru
zbormajstra
speváckeho
československého rozhlasu v Prahe a
hlavného dirigema Stre d očeské h o symfonického orchestra. Po zamatovej revolúcii bol doč asn e zvolený za predsedu
Združenia zborových dirigentov a v roku
1993 za predsedu Asociácie hudobných
umelcov a vedcov ČR. Zároveií. bol vymenovaný za poradcu ministerstva kultúry
Č R.

Naše osudy sú však nevyspytateľné. Po
páde železnej opony kolektív SZF si prizval doc. Dobrodinského ako hosťujú ce ho
zbormajstra na koncertn ý zájazd do
Bordeaux. A prednedávnom na prahu
umelcovho jubilea - 22. júla sa dožíva
vzácnych sedemdesiatin - zasa dotvoriť
velebné Dvorákove Req uiem. V mene
priateľov, spolupracovníkov a obdivovateľo v zaželajme jubilantovi dobrého
zdravia a ďa l ších tvorivých aktivít
MARIÁN BULLA

Ešte v sobotu som čítal reportáž
ako Zdenek Košler nahrával
Smetanovu operu Dalibor. Z jednej
fo tografie sa zreteľne zračil tvrdý a
úporný tvorivý zápas. Dokončenie
nahrávky spr evádzalo v pražskom
Rudolfinu 9. mája dojatie. " Zvláštč
unaven Zdenčk Košler byl nesmírnč šťasten, že se podarilo po nekolikeré m prerušení projekt uzavfít" píše sa v reportáži. "Vzhledem k
mým spolupracovníktim to mtiže
být deska desetiletí" - dodáva dirigent. Zrejme všetci vedeli o čo ide.
Možno cítili, že pán dirigent d áva
zo seba všetko, akoby cítil, že tG bolo posledné slovo. A bolo... Uzavrel
sa nielen náročný a historicky dôle- '
žltý projekt, ale uzavrel sa aj tvorivý a umelecky plodný život Zdeňka
Košlera.
Jeho životná a umelecká púť bola
zväčša koncentrovaná do stredoeurópskeho priestoru, avšak mala široký medzinárodný diapazón presahujúci do okolitých kontinentov.
S výnimkou dve sezóny trvajúceho
angažmán v Berlíne, zostal verný
svojmu domácemu prostrediu,
českej filharmónii, Národnému divadlu a všade tam, kde ho potrebovali. Pre Slovensko bolo šťastím jeho päť ro čné pôsobenie vo funkcii
šéfdirigenta opery Slovenského národného divadla a dlhoročné hosťovanie v Slovenskej filharmónii.
Ako blízky spolupracovník Zdeiika
Košlera pri uskutočňovaní gramafónových nahrávok, mladého rozbiehajúceho sa OPUS-u , môžem bez
zaváhania označiť jeho podiel na
našom umeleckom vzostupe do
gramofónového sveta za historický. Bol to on, ktorý svojimi nahrávkami so Slovenskou filharmóniou
otváral značll;e OPUS-u cestu na trhy Japonska a ostatného sveta.
Nahrával
svojho
milovaného
Mozarta, francúzskych majstrov,
pochopiteľne najmä Dvoráka a
Smetanu (jeho opusovská nahrávka Mojej vlasti v skladateľovej autentickej verzii je tiež už historická
a ojedinelá), ale aj Cikkera a i. Zažil

som jeho autoritu v Japonsku, kde
bol veľvyslancom českej a slovenskej hudby. Bol príliš silnou osobnosťou, aby ho všetci pochopili a
rozumeli mu. Neznášal priemernosť a priemerní umelci zase jeho.
Nebol akademickým pedagógom,
ale učiteľom a vzorom mnohých dirigentských nádejí. Patril k najvýznamnejším osobnostiam interpretačného umenía druhej polovice
nášho storočia, ktoré priam hýri
osobnosťami. V tomto talentami
preplnenom priestore si Košler dokázal svojou umeleckou konzekventnosťou vytvoriť na umeleckom Parnase vlastné miesto. Jeho
umelecký odkaz nám dlho budú
sprítomňovať jeho početné vynikajúce zvukové nahrávky.
Všetci,
ktorí
so
Zdeňkom
Košlerom spolupracovali, ktorí mu
verili a ktorí sa ním ochotne nechali inšpirovať, budú naňho radi spomínať nielen ako na veľkého umelca, ale aj vzácneho bodrého člove·
ka, s veľkým zmyslom pre realitu a
humor, ako vzácne korenie každej
filozofie.
Vďaka mu .z a jeho prácu v prospech slovenskej hudobnej kultúry,
za jeho podiel všade tam, kde zanechal kus svojho poctivého umenia.
česť jeho pamiatke!
MARIÁN JURÍK

Renesancia OPUS-u . ••
9. júna t. r. pozval generálny ri adiOPUS-u, a. s., prof. Miloš jurkovi č do
Dolnej Krupej predstaviteľov hudobnej
obce a tla če na prezentáciu novej č innos
ti.
Na príjemnom spol o čenskom stretnutí
sme
sa
najprv
za počúvali
do
Beethovenovej slávnej Sonáty mesač ného

sprievod Daniel Buranovský).
Na prezentacu inovovanej z n ačky
OPUS Records, a. s. sme sa zoznámili s
osemdesiatimi ôsmimi reedíciami z katalógu bývalého štátneho vydavateľstva
OPUS, ktoré v príhovore generálny riadite ľ prof. Miloš Jurkovič označil za ku ltúrne bohatstvo (na rozdiel od porevolu č-

gický záber a umelecký potenciál, ktorý sa
na niekoľko rokov stratil z trhu a chválabohu, dnes sa doi'lho v novej adjustácii dostáva znova. Pravda, ťažš i e a zložitejšie.
Treba oce niť iniciatívu, že nové vedenie
OPUS-u, ži aľ, ako nájomník vo svojom bývalom .vlastnom byte", postavenom z našich daní, sa usiluje prin avrátiť značk e

Eugena Suchoi'ía v zastúpení jeho syna
Ing. Mariána S u choňa a pripravuje sa pod·
písanie zmluvy na práva j ána Cikkera.
Dola tiež podpísaná zmluva o spolu·
práci medzi I ludobným fondom a OPUSom.
Ošúchané príslovie hovorí, že ľah ko sa
búra, ale ťa ž ko sa buduje. V tomto prípade

Prof. Miloš jurkovič

Ing. Marián Suchoií

Daniela Rusó

Or. AJexandraJurkovičová

svitu v interpretácii Daniely Rusó, ktorou
Opus začí n a svoju novú pôvodnú produkciu. Potom Dalibor Karvay, ktorý v septembri zač n e pre Opus nahrá vať, opäť v
salóne dolnokrupianskcho kaštiela spojeného s menom Ludwika van Beethovena
zahral o. i. jeho Romancu F dur (klavírny

ných harcovníkov asistujúcich pri demontáži firm y). Prezentovaní reedície, ako sa
ukázalo i napriek časovému odstupu, tvoria reprezentatívny výber špi č iek nášho
interpre tač n é ho umenia od vokalistov,
cez inštrumentalistov, ko morné súbory až
po veľké telesá.Je to úctyhodný drama tur-

OPUS-u miesto, ktoré v medzinárod nom
kontexte malo a dúfajme, že aj opäť bude
mať. O tomto úsilí sved čí aj fakt, že počas
tohto stretnutia boli podpísané zmlu vy o
výhradnom zastúpení autorských práv
Opusom Alexand ra Moyzesa v zastúpení
jeho dcéry Dr. Alexandry jurkovi čovej,

sa to ukazuje dvojnásobne pravdivé.
Možno dozreje ča s a OPUS sa vráti ako celok tam, qdkiaľ vyšiel. Bolo by to logické.
Za ti a ľ treba dúfať, že nastal čas znovukrie·
senia OPUS-ll.
MARIÁN JURÍK
Snímky autor

Dňa
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KONCERTY- FESTIVAL

~)

____e" Erika Satieho
ZUZANA MARTINÁKOVÁ
§lesty medzinárodný festival Večery novej hudby (8.·17. jún) v Bratislave sa niesol v znamení Erika
Sarieho, od smrti ktorého uplynulo 70 rokov.
Tento francúzsky skladateľ, umelec-excentrik, osamelý podivín predbehol svojimi umeleckými kon·
ceptami dobu o zopár desaťročí a anticipoval tak a neskôr inšpiroval vznik viacerých avantgardných
smerov v hudbe a umení 20. storočia. O tom, ie jeho tvorba nepatrí len m inulosti, presvedčil aj tohoroč·
ný festival v Bratislave, ktorého cieľom bolo dosiaľ vo ~-vete ne bývalým spôsobom vzlúadom na koncentráciu a šírku záberu prezentovať Satieho ako človeka, skladateľa, umelca, nekonvenčne reagujúceho na svoju dobu.
mavný usporiadateľ Hudobné informácie stredisko Hudobného fondu a organizátori Daniel Matej
(hlavný dramaturg), Juraj Beneš, Martin Erdmann (SRN), Marek Piaček, Oľga Smetanová, Jaroslav
Sťastný (ČR), Andárs Wllheim (Madarsko) a Peter Zagar podujali sa predstaviť Satieho podľa možnosti v
širokom zábere jeho záujmov, života a tvorby v rámci dvojdňového medzinárodného sympózia, jedenástich koncertov, výstavy "Satie lllustrée" a Soirées Satie v Café Gremiu m, kde sa každý večer po koncertoch hralo a improvizovalo v duchu Erika Sadeho.
Na sympóziu popri domácich referentoch svoje príspevky
predniesli muzikológovia z emecka, Maďa rska , Veľkej Británie,
Ciech a Francúzska, pričom k najatraktívnejším patrila medzinárodne uznávaná expertka, alltorka viacerých kn íh o Satiem
Ornela Volta, ktorá o. i. postrehla, že sa tu koná prvé len na
Satieho zamerané muzikologické sympózium na svete. V roku satieovského výročia boli Veče ry novej hudby zároveň prvým festivalom, venovaným tomuto bizarnému, dnes už široko akceptovanému umelcovi. On, ktorý celý svoj život prežil v chudobe, postavil sa proti akojkoľvek maniere, konvencii, klišé - ako svojím správaním, tak svojím umením. Mal blízko k avantgardným básnikom
a maliarom, ktorí sa na prelome storočí a v prvých dvoch desaťro
čiach stretávali v kaviarňach a kabaretoch, aby namierili svoj hlas
proti akademizmu. A práve tento moment inšpiroval aj skladateľov a umelcov neskôr v priebehu 20. sto ro čia , ktorí sa nestotožňovali s inštitucionalizáciou a komercionalizáciou umenia - z
tých najslávnejších to bol napr. j ohn Cage, Gavin Bryars, Phil
Gl~tss , Dieter Schne bel...
Satie však neprestáva byť inšpirátorom n aďalej a bolo s kuto č
ne zážitkom na večernom koncene ll . 6. sledovať krátke trojštvorminutové satieovsky ladené klavírne dielka v interpretácii
známeho špecialistu na súčasn(t hudbu angličana j ohna
Tilburyho, ktoré boli pre tento festival skomponované dvadsiatimi piatimi domácimi i zah ran i č n ý mi autormi. V ítvode zazneli
Trols Morceaux en forme de poire (Tri kusy v tvare hrušky) pre
klavír štvorru č ne z r. l 903 ( na pódiu visela aj farebná p lastická
hruška) v podaní našich klaviristiek Viery Doubkovej a Eleonóry
Škutovej, o ktorých sa povráva, že ich skomponoval ako odvetu
na pochybnosti Debussyho o Satieho zmysle pre formu. Ak sú teda tieto kusy v tvare hrušky, nemôžu byť beztvaré - tak nejako
znela odpoveď na o tázku prečo tento názov. Skladatelia, ktorí sa
zapojili do toh to projektu - Peter Graham, Gilbert Delor, Linda
Smith, Christopher Butterfield, Peter Zagar, Patrick Morris,
Vladimír Godár, Fréderik I n igo, Clarence Barlow, Richard Ayres,
Hugh Davies, Philip Corner, Kevi n Jones, james Tenny, Martin
Smolka, Walter Zimmermann, Daniel Matej, Christian Wol ff,
Marek Piače k , Christopher Fox, Udo Kasemets, Michael Blake,
Alison Cameron, Malcolm Goldstcin a Chris Newman- reagovali
na niektoré z h lavných znakov Satieho klavírnej tvorby i uvedených kusov: jednoduchosť a stru čno sť vyjadrovacích prostriedkov, čle ne ni e na tri (obľúbené čís l o Satieho), tvar hrušky, ktorý
inšpiroval k novým riešeniam. K najoriginálnejším konceptom
patrili For p eace is In the threem of a pair, ktoré boli narážkou na
Satieho iróniu k trad i č n ý m hudobným prejavom (napr. spôsob
hry l akťami , hry palcov a ukazovákov pri spletení rúk malíčkami
a ich vytáča ní, slovnými narážkami a hračkami ako Apear theosis,
ap-pEAR-ance, ktoré tvorí len pohyb tónov v dvoch hlasoch v
krivke obrysov hrušky, použitie auto-kl axónu atd".). Zaujímavé
dielka boli od Patricka Morrisa, jamesa Tenneya (grafický záznam bodov v tvare hrušky, tu interpretované hrou na hrdlo 12
prázdnych niaš od coca-coly umiestnených na strunách k lavíra),
Phila Cornera (grafická partitúra s popisom pokynov um ožň u jú
cich značnú voľnosť interpretácie), Hugha Daviesa (jeho tri kusy
boli odvodené z diel E. Sa ticho, pri čom transfor muje jeho harmonický svet), v neposlednej miere Frédirica Iniga, ktorý svoje
Trolsfardeau.>.: enm.ornes hlsto ires vybavil poznámkou: . pre klavír štvorru č ne, ale jeden klavirista n1 nic je" (na pódiu klavirista
oznámi, že sa kolega nedostavil a tak zahrá on sám najprv prima
part a potom seconda part; druhý raz hrá striedavo prvý a druhý
part, pri treťo m opakovaní sa pok(tsi hrať oba spolu dvoma rukami- nakoniec oznámi, že druhý klavirista sa dostavil, ale skladba
už skonči la).
Priklonením sa k Satieho ideám bol koncertný projekt MusicCity, usku toč n ený na námestí SNP. Špeciálne na tento úče l vyhradená električka priviezla deti, klauna, či v čiernom obleku s cylindrom na hlave zosobneného Satieho (Marián Če rba), mávajúcich
balónikmi a mávatkami so Satieho autokarikatí1rou a programom
festivalu, hudobníkov, čl e n ov Pozsony sentimental orchestra,
ktorí na ul ici vyhrávali Satieho i Sa tiem inšpirovanú hudbu - hudbu, ktorú on sám nazýval hudobným nábytkom (t.j. hudba má vytvárať len akúsi zvukovú tapetu, má byť ako kus nábytku, ktorý
slúži užívateľovi). V tomto zmysle majú posl ucháči vyko n ávať iné
činnosti, nh:ktorí sa kamsi náhlia, iní sa zastavujú a krútia hlavou,
pričo m hudba znie jedna cez dn1hú, premiešaná rôzn ymi inými
zvukmi - napr. cinkaní m e l ektričky, jazdením áut, hovorom ľu dí,
šantením detí atď. To, čo znelo malo podobu dychovej, č i po u l ič
nej hudby popretkávanej hudbou Satieho a slovenských sklada te-.
ľov na podobný recept M. Plačka ( jeho Erik Franz) bol v i acz nač
nou narážkou na dychovky k rôznym príležitostiam), D. Mateja
(úsmev vzbudzoval jeho Chant noi r, kde sa prepletali úryvky
Satieho hudby s pes n i čkami Vysoký jalovcc, Škoda lásky a pod.),
l. Mizeru ( Parlata iioii predkladali návod na vyslovovanie, ale mali
byť zá roveň niečím čo možno nazvať umením - tak trochu na
spôsob dadaizmu) , Ľ. Burgra, P. Zagara.
V rámci festivalu zaznela podstatná časť Satieho klavírnej a komornej tvorby: na koncer te Mon ami Satie ( l l. 6.) v podaní ( na
môj vkus až príliš expresívneho a drsného) franc(Jzskeho kl aviristu j ean-Pierra Armengauda bolo možné zoznámiť sa s viacerými
cyklami, obsahujúcim i n iekoľ ko krátkych skladbičiek - Hrubé
pmsačiny, llumorlslické a surrealistické skladby (o. i. Chabé
prelúdiá a Ozajstné chabé prelúd iá určené pre psa, nie pre čl ove-

ka), Uschnuté embryá (d'Holothurie, d'Edriophtal ma, de
Podophtalma - embryá kôrovcov), Byrokmtická sonatfna (opis
príbehu byrokrata, ktorý v prvej časti sedí v kancel árii a zažíva
rôzne dobrodružstvá, v druhej čas ti sníva o pracovnom povýšení
a v poslednej opúšťa svoju kanceláriu, keď v blízkosti na klavíri
zaznie Clementi: Satie ho vtipne paroduje), Náčrty a nepríjemnosti tučn ého pandrláka, Tri distingvované va lčíky znechuteného snoba, porry a zábavy (. venované tým, ktorí ma nemajú radi"
- sú výstižnými "č rtami " akcií napr. Na rybách, Poľovačka , Golf,
Sánky, Vodná kizačka a i.) a cľalšie cykly - medzi ktorými číta l Laco
Kerata (herec, dramatik, režisér divadla Stoka) Satieho poznámky
k vlastnej tvorbe, životu i svojej dobe. Na ilusträciu uvediem (•ryvok z nich: . Umelec by si mal svoj život presne rozčl eniť. Tu je
precízny plán dňa : Vstávanie: 7.18, doba inšpirácie: od l 0.23 do
11.47. Obed: 12. 11, koniec obeda: 12. 14. Ozdravujúca prechádzka v mojom parku: 13. 19 až 14.53. ová inšpirácia: od 15.12 do
16.07. Rôzne čin n osti (šermovanie, čas na prem ýšľa nie , čas na
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nepohyblivosť, návštevy, úvahy, čas na zru čnos ti , plávan ie atď.):
od 16.2 1 do 18.47. Ve če ra je podávaná o 19.16 a ukon čená o
19.20. asleduje hlasné čít anie symfonických partitúr: od 20.09
do 2 1.59. Presne 22.37 idem do postele. Raz do týždiía sa zobúdzam, vyskakujúc z postele o 3. 19 (v utorok) ." a klavírnom koncerte (12. júna) v podaní nemeckého klaviristu i publicistu
Herberta Hencka (vydavateľ známeho periodika Neuland, vychádzajúceho v rokoch 1980-85) odzneli ďalši e Satieho klavírne
cykly - Chladné kusy, Gnosslennes, Gymn.opédies spolu s klaví rnymi cyklami jeho verejnosti menej známych súputníkov Federico Mompou ( 1893-1987) a Charles Koechlin ( 1867-1950) z ktorých najmä Mompou stojí blízko Satieho ideám.
Mompouove Can/s Mágics maj(• pre ná šať magi ckú vôl"u, navod i ť
ch arakter rituálnej hudby, hudby, ktorá môže ako 7..aklínadlo liečiť i škodiť. Povedľa týchto autorov bola zaradená Cheap
l mltalion ( Lacná imitácia, 1969) j ohna Cagea, ktorá vznikla za
kurióznych okolností, ked' francúzsky vydavateľ nedovolil
Cageovi upraviť Saticho dielo Socrate. Cage to vyriešil na svoj
sp ôsob - ponechal taktové čle nenie, rytmus a agogiku a zmenil
výšku tónov.
Príjemným doplnkom bolo uvedenie Messe des pauvres
(Omše chudobných) v podaní Marianny Gazdíkovej a Cameraty
Bratislava v Kostole Panny Márie Snežnej, ktorú Satie napísal pre
obrady ním založenej cirkvi .Eglise Métropolitaine d'Art j ésus
Conducteur", pričom bol jej predstaveným a zárovcií jediným
čl enom .

Bombónikom festivalu bolo vystúpenie v Bratislave dobre známej speváčky Beth Griffith (klavírny sprievod: Angl i ča n Michael
Blake), ktorá šarmantne, vystriedajúc desiatky šiat v priebeh u niekoľko minút trvaj(Jcich klavírnych skladbičiek od rôznych s(tčasných britských sk l adateľov a jedného satieovského ~ú čas níka
Lorda Bernersa (býva často nazývaný anglickým Satiem), odspievala Satieho známe Tt·; kabaret né piesne, Tri plesne pre spev a
kltwft; ale aj cľalš ic jeho tvorbe blízke skladby pre spev a klavír
alebo klavír sólo (Christopher Fox, Michael Finnissy, Howard
Skempton, John White, Chris Newman, Cornelius Cardcw a ďa l
ší). V druhej polovici uviedli vo verzii pre spev a klavír symfonickú drám u v troch časti ac h so spevom Socrate, ktorá je nad očaká
vanie pokojná, priehľadná , odosobncna bez dramatických romantických výkyvov, v istom ohľade podobná stále plynúcemu

toku gregoriánskeho chorálu. Špecifický bol koncert ( 13. 6.) spojený s pohybovou kreáciou: Tri distingvované valčfky znechuteného snoba (Nora Šku tová- klavír) neboli myslené pre tanec, ale
choreografické a tan ečné stvárnenie Anny Sed láčkovej (absolventky V MUr. 1987) ní m ani nechcelo byť v trad i č n o m ponímaní, pohyb tu si(Jži na demonštrovanie vnútorných prežívaní reality, ktorá nemusí s ňo u - v tomto prípade so Satieho hudbou - byť
vždy v harmónii. Podobný prístup odrážal a choreografia a tanec
H olanďa n ky Marjolijn Sinke (Se dl áčková s ň o u viackrát v zahraničí spolupracovala) na Danses Gothiqu.es v interpretácii Martin a
Erdman na, ktorý s iíou chce vytvoriť väčší cyklus pre tanec a
vlastné klavírne i nterpretácie skladieb Sacieho, Cagea a
Feldmanna. Erdmanna zaujalo prepojenie hudobných a vizuálnych elementov v Satieho javiskových dielach, ktoré na rozdiel
od t rad i č n ej estetiky prebiehaj(• samostatne, sledujúc vlastnú logiku stavby.• V dôsledku toho hudba alebo popiera alebo ironicky cituje všetky formy konvenč nej rétoriky." (Erdmann) K ilustrácii Satieho diela významnou mierou prispeli mladí slovenskí
i nterpreti - súbor VENI a Mladí bratislavskí sólísti. Z nich treba vyzdvihn úť predovšetkým Noru Škutovú, vďaka ktorej zazneli viaceré klavírne diela Satieho (jej intepretácia nesleduje známe
spôsoby, je výsledkom jej osobnostného prístupu, ktorý je viac
objektívny, na môj vkus až príliš strohý, s tvrdým úhozom a expresívnym výrazom aj v introvertne impresionisticky ladených
skladbách, niekedy s m enej šetrnou pedalizáciou), ale aj skladateľov i nšpirovaných Satiem: z nich ma zaujali Bt"fttle Relations brnenského skladateľa Petra Grah ama, ~f!fnd mosafcs od Fredérica
Lagnaua a L'Orchiáée á'Argent/ Muntch Song Clarensa Barlowa
pre husle (Peter Krajniak) a klavír so spevom ( Daniel Matej), ktorého obsahom (s gestami in tímneho prežívania) sú i ronické poznámky autora (ľúb i m tvoju hudbu, potrebujem peniaze, čím
novšie tým lepšie) k vlastnej následnej melódii na roman tický
spôsob (s kladateľ sa tak chcel zbaviť objednáva teľa , ktorému vytvoril ľúb i vú skladbu). Mladí bratislavskí sól isti a Veni na čel e s
francú7..skym dirigentom Jean-Paul Peninom uviedli poslednú
skladbu Er ika Satieho Re/ache (prestávka, č i dovolenka) z r.
1924, s libretom inšpirovaným parížskym prostredím (scénografom sa stal Francis Picabia) . Relache sa skladala z dvoch taneč
ných častí - prológu a prestávky, cez ktorú sa premietal film René
Claira. Hudba mala šokovať, pretože ako sám Satie poznamenal
jedná sa o obscénny balet s pornografickou hudbou (použité sú
tu citáry z dobových populárnych a frivolných piesní).
Vrcholom celého festivalu bolo uvedenie veľmi podivuhodného diela Vexallons (súženia) pre klavír. Pravdepodobne nie náhodou rovnomenný názov bol podtitu lom diela alchymistu a bylinkára Paracelcia. V tejto skladbe možno totiž pozoro vať obdobný proces ako v alchýmii, keď základný hudobný tvar sa opakuje
840-krát. Toto . n e konečné" opakovanie toho istého postupu
môže s náď podobne ako v alchýmii viesť k prekvapivým výsledkom. Ku skladbe Vexation uviedol Satie pozn ámku: . K tomu, :tby
sa mohol 840-krát zah rať motív tejto suity je potrebné sa vopred
v tichosti a vážnej nehybnosti pripraviť". Tento quasi motív pozostáva z hlavnej jednohlasnej témy (v dfžkc trvania 13 š tvrťových
dôb v dos tatoč ne pomalom tempe), jej trojhlasného spracovania
prikomponovaním dvoch hlasov nad ňo u , znovuuvedenia jednohlasnej témy a trojhlasného spracovania tentokrát tak, že horný
hlas klesne o oktávu pod stred ný hlas. Celý tento proces trvá od
asi 1'30-2' a podľa toho aj dižka celého maratónu od 18 do 28 hodín. Bratislavské uvedenie trvalo 2 1 hodín 36 minút a striedali sa
v ňom deviati klavi risti András Wilhelm, Jaroslav Šťastn ý, Anton
Po povič, Marti n Smol ka, Peter Zagar, jaroslava Straková, Tomáš
Boroš, M arek Piaček a Nora Škutová. Prvýkrát bolo toto dielo uvedené zásluhou j ohna Cagea v New Yorku vr. 1963 desiatimi klavi ristami a trvalo 18 hodín. Z iného uvedenia v Anglicku sa k
zmysluplnosti Vexations vyjadril Gavin Bryars, ktOr)' po piatich
hodinách začal mať haluciogenné poci ty, podobné ako po požití
drog. Z bratislavského uvedenia vyplynul názor, že väčší zážitok a
opodstatnenie sa dostavuje u hrá ča ako u pos l ucháča.
Zhodujúc sa s intenciami hlavného iniciátora tohto festivalu
skl adateľa Daniela Mateja, ktorý vidí mož nosť prenikan ia do sveta nielen v propagovaní slovenskej tvorby, ale aj reagovaní na
svetové umelecké dianie, videné cez prizmu našich umelcov a divákov, chcela by som sa poďakovať všetkým tým, ktorí touto formou prispeli k poznaniu tohto velikána, ale ktorí aj vyjadrili v podobe vlastných umeleckých či n ov svoj vzťa h k nemu.
"Môj lekár ma vždy opiiť pobáda k fajčeniu . K jeho (zvyčajným)
radám dodáva: Faj čite len, môj priateľ: inak bude niekto druhý
fajčiť na vašom mieste." (Erik Satie)
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ONDREJ LEN!iRD: "Poslucháča treba hladať"
kritický interpret, keby som ho hral spô- ·
sobom, ktorý je im blízky. Musím ho interpretovať spôsobom vlastným nám, teda
slovansky. Oni sa napokon veľmi domáhajú spôsobu "slovanskej" interpretácie.
e ...riaditeľ Shinsei Symphony
Orchestra na tlačovej besede charakterizoval orchester dosť neobvykle,
priam bizarne: "našou snahou je hrať

dominantná, je nesmierne majestátny,
kompaktný. A takýto Mahler je mi veľm i
blízky.
• Ale to už sme pri vašej osobnej
konfesii, ktorá sa obracia k dielu tohoto rozporného a rozporuplného
Maestra.
· Pred ni e koľkými rokmi · (možno 7.-8.)
som neinklinoval k skladbám tohoto druhu. Nie naraz, ale myslím, že postupne sa
vo mne niečo prerodilo, zmenilo a zača l
som o. i. aj Mahlcrove skladby vnímať
inak. Začal som na ne pozerať z princípu
esletického krásna. Tu sa mi ponúka otázka: nereflektuje Mahlerova hudba dnešný
svet? Každé Mahleovo dielo vás rozplače
aspoň jednou témou a vzápätí príde zvrat,
negácia. V tej polarizácii, vyhrotených
kontrastoch, vidím úžasne aktuálne odraz
našej sú časnosti, schyzofréniu dnešného

srdcom ... "
·. Keď som sa v orchestri udomácnil a
dostato čn e zoznámil s prostredím, zača l
som sledovať, ako sa oni pri hre tvária.
Zača l som bazírovať na tom, aby sa u voľni
li, aby sa do hudby ponorili, precítili ju
srdcom, z toho vlastne vznikol aj tento slogan.
e Na interpretačných súťažiach
dnes korporatívne víťazia príslušníci
ázijských národov. Pred časom to bolo priam nepochopiteľné, že by člo
vek odchovaný a obklopený celkom
odlišnou kultúrou a filozofiou dokázal sa stotožniť s podstatou európskeho umenia.
· U nich prevláda obrovská sila vôle,
chcenie priblíž iť sa k jadru európskej kultúry, nášho umenia. Sú nesmierne vnímaví, prísUJpní podnetom, tvární. Zvážme,
aký kus cesty prešli! Pred 30. rokmi sa tam
pomerne málo vedelo o európskej hudbe.
Dnes sa na pódiách bežne produkujú
skladby Burcknera, Mahlera, Schônberga ... Pýtajme sa, je to vec vyspelosti publika? Áno. Pretože to patrí k ich životu, k výchove, ku kultúrnosti. Je to priam unikátny jav táto zásada, ktorá obsiahne vzdelanie každého jedinca, tak v oblasti umenia,
hudby, výtvarníctva, literatúry ako exakt·
ných vied.
Mne len lichotí a je mi pri srdci dobre,
keď sa v mojom orchestri domáhajú európskej klasiky 20. storoč ia i slovanských
diel. Takto som u nich zvíťazil s Mahlerom.
Asi tým, že som im ho neprezentoval v tradič nom svetle, tak ako ho pred tým poznali. Pojal som ho ako skl ada teľa pochádzajúceho z Moravy: počúvajme to jeho tercovanie, sexty, jedin ečnú harmóniu, jej zvraty, zmeny... to všetko je pre mi'ía č íro moravské. Okrem jeho rozorvanej, ubolenej
duše, ktorá je v jeho diele prítomná, priam

lapidárneho sveta.
• Vráťme sa teraz do Slovenskej fil·
harmónie, v ktorej sa udiali zásadné
premeny, ktoré signalizujú markant·
ný prevrat v chode a živote našej prvej hudobnej ustanovizne. Boli ste
menovaný na post hudobného riaditeľa. Ako vidíte realitu a perspektívy
svojej organizácie?
· Neprezradím iste veľa nových faktov,
väčš in a z nich už rotovala tlačou a masmédiami. Prevzali sme štýl riadenia a organizácie orchestra, ktorý je vo svete zaužívaný, bežný. Na vrchole inštitúcie by mal byť
člove k, "top-manager", t. j. zastrešujúca
p t;rsona, ktorá má právo rozhodovať, svojím podgisom spe čaťovať všetky náležitosti. Šéfdirigent je zároveň generálnym hudobným riaditeľom , pod ktorého kompetenciu spadajú všetky telesá prislúchajúce
k inštitúcii (v našom prípade okrem orchestra SF, Slovenský filharmonický zbor,
Slovenský komorný orchester, Musica ae-.
terna a Moyzesovo kvarteto). Hudobný
riaditeľ koordinuje č innosť a zá roveň komunikuje s "top-managerom", ktorý je finančný m otcom inštitúcie. Túto organizáciu sme volili kvôli zjednodušeniu, sprehľadne niu riadiaceho aparátu. Myslím, že
je to vyhovujúce riešenie, uvidíme však
ako sa v praxi osvedčí. Netvrdím však, že
musí byť definitívnou formou.
e Ďalšími dôležitými zložkami v organizácii a celkovej štruktúre sú: dramaturgia, · komunikácia s verejnosťou, masmédiami, propagácia, informácia ... Ako sa hodláte v novej štruktúre vyrovnať s týmito zložkami?
· Tieto zložky sú k riadnemu behu a životu inštittlcie prepotrebné, preto je naším prianím, aby na týchto miestach boli
ľudia schopní, dynamickí, zapálení pre
tento druh práce. Keď sa však vypíše kon-

Slovenská filharmónia bola v uplynulej sezóne jednou z najskloňovanejšich leultúrnych in.Wtúcif na Slovensleu. Pozornosť verejnosti pritiahla celým speletrom atralttfvnych podujat(, z ktorých zv/áitnej výsade, publicite a úspechu sa teiii hosťujúci
japan Shinset Symphony Orchestra, letorý v rámci európsleeho turné prezentovalplody spoločnej práce so svojim dlhoročných Iéfdlrlgentom ONDREJOM LENARooM
Slovenská filharmónia bola dejiskom mnohých zásadných premien vo vnútri svojej
organizácie...
A tak sa tieto témy · ašpirácie v prostred{ oboch orchestrov, otázley umelecleé, osobné,
ale aj organizačné stali hlavným motfvom pri našom stretnut{.

e Pán dirigent, ostatný raz sme
zotrvali v rozhovore pred štyrmi rokmi, v čase, keď ste nastupovali na čelo
orchestra Slovenskej filharmónie, do
funkcie jeho šéfdirigenta. Doba pokročila, čas plynie, súvislosti sa menia... Ako hodnotíte spomínané obdobie z vášho osobného pohľadu, ale
aj stanoviska vyplývajúceho z vášho
umeleckého postu?
· Myslím si, že by nebolo správne robiť
akési uzávery, bilancie. Obávam sa, že čl o
vek nestihne obsiahnuť všetky pozitíva,
ale aj negatívne stránky, ktoré práca prináša. Keď sa však poohliadnem späť, vidím
prvé roky pôsobenia v tejto inštitúcii a tejto funkcii, ako roky mapovania (p repáč te
ten mierne sprofanovaný výraz). Prvým
mojím záujmom a predsavzatím bolo spoznať teleso po psychologickej stránke.
Obrazne povedané ·spoznať delikátne súkolie hodiniek s pohybom i toho najmenšieho kolieska · to je tajomstvo každého
hodinára. Toto "hodinárske" mystérium sa
nedá o dhaliť za dobu jedného-dvoch mesiacov. Vyžaduje sledovánie mentality, reakcií každého čle na, každého človeka.
Mám zásadu, že treba mať jeden meter ·
ale nie jednofarebný. Psychológia je jedna
z najťažších, ale i najpodstatnejších vrstiev
v súbore prvkov vytvárajúcich našu profesiu. Myslím si dnes, že s týmto orchestrom, s týmto ansámblom sme našli spoločnú reč, ktorá je nesmierne potrebná a
podstatná pri umeleckej práci. Želal by
. som si, aby sa to puto, tá niť, ktorú sme
spol očne s členmi orchestra našli, naďalej
uUJžovata. a čistila . Napokon, naším spoločným záujmom je dávať nášmu poslucháčovi len pekné umenie. Pýtam sa verejne: myslíte si, že pred filharmonickým
koncertom jestvuje taký člen , taký muzikant, ktorý si povie "dnes chcem hrať zle"?
Takého určite niet. V každom jednom funguje pocit umeleckej cti, zodpovednosti,
či pud sebarealizácie. Verte, že neuvážené
slová našich kritikov sú veľakrát ubližujúce. Nie, netvrdím, že treba pís ať výlu čn e o
pozitívnych stránkach interpretácie (to
by bol zač i ato k konca), lež napísané slovo
kritika, publicistu má dať muzikantovi sti·
mul, šancu na to; aby premýšľal prečo, ako
sa to stalo, eventuálne ako vec vyl epš iť.
Ale aby som sa vrátil k pôvodnej otázke.
Snažil som sa a n aďa lej sa snažím pridržiavať troch základných bodov. Prvým je spoznávanie orchestra, druhým otázky dramaturgie a tretím umelecká realizácia.
e Nechcem vytvárať paralely, ale
nedávne hosťovanie Japan Shinsei
Symphony Orchestra nás dosť výreč
ne upozornilo na svojho šéfdirigenta, ktorým ste · opäť vy. Mali sme možnosť počuť produkty vašej spoločnej
práce. čo dodať?
· S týmto orchestrom som začal pracovať pred šestnástimi rokmi, za hudobného
riaditeľa ma menovali v roku 1993. Ako
Slovák som nesmierne hrdý na to, že som
šéfdirigentom Slovenskej filh armónie.
Ako Slovák som však, rovnako hrdý, že
som šéfdirigento m japonského orchestra.
Každé hosťovanie, alebÓ nazvime to
"dvojdomosť", znamená pre dirigenta,
umelca akýsi systém spojitých nádob.
Skúsenosti, ktoré mám z pôsobenia tu,
aplikujem pri práci v Japonsku a opač ne.
Mám dojem, že práve táto "dvojdomosť"
mi pomáha pri riešení urči tých problémov, vtedy sa dostávam do konfrontač nej
roviny: ako som to riešil tam - ako to budem ri eš iť tu. Okrem toho je pre mňa veľ
mi inšpiratívne to, že môžem po rovnávať
interpreta čné spôsoby. Ak dirigujem v
Japonsku napr. dielo slovanskej proveniencie, bol by som asi nie správny a nie

kurz, neprihlásia sa ľudia, ktorí by spÍňali
tieto kritériá...
SF si sotva môže dovoliť napr. reklamu
na bilboardoch, tie sú neúmerne drahé,
preto propagácia musí plynúť inými cesta·
mi. V tejto oblasti by mala byť zosúladená
aj práca Ministerstva kultúry aj Magistrátu
mesta. Ak chápeme SF ako vrcholnú ume·
leckú inštitúciu, mali by sme sa ·zamyslieť,
či je na tomto poli a v týchto väzbách všet·
ko tak, ako by malo byť, či táto ustanovi·
zeň nepotrebuje pomoc z viacerých kútov
Bratislavy...
e Ako bude pokračovať vaša spolupráca·s festivalmi· BHS a Melos-Étos?
Ako bude SF participovať · organizač
ne, umelecky?
· SF sa nachádza vo finančnej situácii, v
ktorej ťažko môže myslieť na "hmotnú"
participáciu. Sú však iné oveľa schodnej·
šie spôsoby, ako je napr. pre pož i čiava nie
priestorov, miestností, čo je nie zanedba·
teľný finančný objem. Nechápme to, že SF
nemá vôľu oba festivaly podpo riť, ale tie
musia vzhľad om k zameraniu, špecifikám,
štruktúre publika, hľadať sponzorov. Ich
existencia je viac než opodstatnená v
zmysle nášho kultúrneho progresu a vzra·
stu informovanosti.
• Veľa pripomienok sa vyslovilo k
dramaturgickej štruktúre v ostatných
filharmonických sezónach. Jedna
časť formulovala výhrady, iná akceptovala rôznorodosť cyklov ako črtu
atraktívnu. Máte predstavu o kompromisnom riešení, optimálnom modele?
· Treba sa vyhnúť jednej aj druhej kraj·
nosti. Nelad i ť dramaturgickú skladbu len
v komerčných farbách, rovnako, nezohľadňovať len výsostne odbornú, špeciali·
zovanú vrstvu publika. Je potrebné opatr·
ne dávkovať. Ťažko je určiť či predzname·
nať nejaký model, ktorý by bol objektívny,
optimálny. Zrejme zo strany odborného
publika budeme atakovaní, že nie sme dostatočne progresívni, rovnako však môže
na druhej strane reagovať bežné, radové
publikum. Treba hľadať poslucháča.
Časom, ak budeme dôslední, sa tieto póly,
tieto brehy preklenú. Negatívnou črtou
minulej dramaUJrgie bola jej neprehľad·
nos ť kalendára cyklov.
• Znamená to n~vrat k predchádzajúcemu dvoj-, či trojcyklovému
konceptu?
· Ponechali sme pôvodný A, B (štvrtok,
piatok) cyklus, rovnako sme zahrnuli po
skúsenostiach úspešné a navštevované rodinné koncerty, ale i koncerty nasmerova·
né k širokému publiku. Kvôli jasnosti sme
zjednodušili rozvrh cyklov. To však tiež
ukáže čas, ako sa to osvedčí.
• Veľký ohlas v odbornej societe
mal cyklus súčasnej hudby. Dedukujúc z vašich sumarizácií a argumentov, javí sa zrejme podobne ladený
cyklus · napriek slušnej návštevnosti·
ako luxus?
· Ak sa v programoch citlivo dávkujú a
zakomponujú diela klasiky 20. storočia,
rovnako skladby zo súčasnej slovenskej
dielne, som presvedče ný, že publikum
pritiahneme, a to nielen špecifikované.
Našou úlohou je nauč iť radového postu·
chá ča žiť s ducho m a progresom súčasnos
ti. Ak však prestane chodiť na koncerty,
kde sa uvádza tento druh tvorby, bude to
mať negatívny odraz v budúcich generá·
ciách.
Opäť opakujem: ak budeme opatrne
dávkovať a vsadíme i na psychológiu poslu c háča, nič nám v pokračovaní nebráni.
Ak publikum nepresýtime, ale dôvtipne
"jednorazovo" ho nadchneme skladbou
toho či onoho autora, súčas n ého , alebo
skladateľa 20. stor., dosiahneme ten efekt,
že sa bude dož adovať ďalších pokračova·
ní. Na prvé miesto však kladiem vysoký in·
terpretač ný štandard, ktorý poslucháča
j ednoznačn e presvedčí. Verím a dúfam, že
získame priaznivcov aj "hore". Azda pochopia, že bez dopingu a finančných in·
jekcií hudobným inštitúciám slovenská
hudo bná kultúra nemôže ísť dopredu.
Pripravila LÝDIA DOHNALOVÁ
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toto dielo uved(! nielen v Prahe, ale (čo je n ápado m p ána R. Norington a) aj vo Viedni, Paríži a
Lo ndýne. Už te raz sa na to všetci tešíme. Na
o kraj mi dovoľte ešt e jednu p ozn ámku týkajúc u sa Slovenska: jednou z prvých vecí, kto rú
som po svojom nástupe do p re zide ntovania
uro bil bolo, že som pozval o rchester Slovenskej
filharm ó nie, aby uzavrel tohtoročný festival
Pražská jar p od taktovko u prvotriedneho a
š pi čko vé ho
české ho
dirigenta
Jil'ího
Bčlohl ávka. Návrat Slovenskej fihl a rmó nie k
nám sa teda uskutočnil so všetk-ými tými s lávnym i atrib(Jtmi, ako má byť a dúfam, že tak aj zos tane.

Skromný a nenápadný plagát avizoval projekt dvoch koncertov venovaných svetoznámej opernej sopranistke LucU Poppovej. Pod projekt s ná·
zvom "Hommage á Lucia Popp" sa podpísali mnohí umelci, medzi nimi i
taký dirigent Libor Pdek. Po jeho odchode zo Slovenskej filharmónie v roku 1982 o jeho hudobných aktivitách toho slovenská hudobná verejnosť i jeho priaznivci v poslednom čase vera nevedia. Snáď len tofko, že od roku
1987 sa stal Aéfdirigentom a umeleckým poradcom, neskôr umeleckým ria·
ditefom Kráľovského filharmonického orchestra v Liverpoole. Aké sú jeho
súčasné i budúce umelecké ambície a ciele, aké je jeho postavenie v kontexte českého hudobného života, ako i perspektívy jeho ďalšieho pôsobenia v
Anglicku l častejšieho hosťovania na Slovensku ·to bol okruh otázok, ktorý
ma zaujímal. Preto som maestra Libora Peška po generálke na koncert
,.Hommage á Lucia Popp" požiadala o krátky rozhovor.
• Maestro, na verejnosť prenikli strohé
informácie o tom, že svoje pôsobenie v
Kraľovskom filharmoolckom orchestri v
Liverpoole mienite zanechať. Aká je skutočnosť a aké sú vaše ďalš ie umelecké plány?
· Hodlám zostať v Liverpoo le ako šéf ešte do
jesene roku 1997, pôvodne som ch cel ukon č iť
svoje pôsoben ie v Král'ovsko m filharmoni ckom orchestri d'aleko s kôr, ale s orchestrom
sme si tak-akosi povedali, že b y bolo pekné, ke ·
by som tam ešte c hvíl' u zostal. V ro ku 1997 to
bude vlastne l O r okov m ô jho šéfovania a ll rokov pôsobenia v Anglicku. Myslím s i, vzhJ'adom
na môj vek, ktorý nie je 'Síce vysoký, ale i tak už
nie som žiaden mladík, že by b ol už i čas a bolo
pekné v tej dobe vrátiť sa domov. Ak hovorím
,domov" tak t:ým myslím nielen Prahu, ale aj
Bratislavu a Brno, aby s me sa mohli opäť s tretá·
vať tak, ako s me sa stretávali predtým. Nu ž, a čo
ešte k tomu dodať? Samozrejme, že do
Live rpoolu budem ch od iť stále ďa l ej . Zostanem
tam pôsobiť ako stály h osťujúci d irigent, ktorý
si vyberie u rčitý počet koncertov a stvárni vybrané programy. Tento p ost by som si ch cel
udržať, nako l'ko si len veľmi ťažko viem predstaviť definitívne ukon čenie svojho pôsobenia
v Anglicku. Rozhodne by som však už nech cel
byť šéfom nikdy nikde. Mys lím s i, že je to tak
akurát.

• Dozvedela som sa, že ste s(tčasne i čle
nom Rady českej filharmónie. Na
Slovensko prenlkli rozporné informácie
o konfliktoch medzi riaditeľom českej fllharmónle pánom Ladislavom Kantorom a
šéfdirigentom
orchestra
Gerdom
Albrechtom. V čom podľa vás spočíva problé m konfliktov?

• Hovoríte, že by ste sa rád opäť vrátili
na Slovensko. Predzname n áva toto vaše
želanie aj otvárací koncert Bratislavských
hudobných slávností '95, na ktorých budete účinkovať spolu s orchestrom
Slovenskej filharmónie?
- Celkom urč ite. Ch cel by som do ko nca povedať, že to prerušenie mô jho pôsobenia v
Bratis lave na nie koJ'ko rokov, bolo skôr vynútené mojím zaplne ným kalendáro m , ne-.l čím
koľve k iným. Bolo by naozaj fajn , ke b)• s me túto
moju u meleckú eta pu necháp ali ako prerušenie našej vzájomnej spolupráce , pretože v mojo m duchu to v skutočn osti nikdy ne nastalo.

e V tomto roku ste sa po Rudolfovi
Firkušnom stali predsedom festivalového
predsedníctva medzinárodného hudobného festivalu Pražská jar. Aké základné
aspekty drama turgie bude tento festival v
budúcnosti sledovať , na čo sa zameria a čo
poslucháčovi ponúkne?
- Ch cel by som pove dať, že Medzinárodn ý hudobný festival Pražská jar, naprie k všetkej svojej dlhoroč n ej pôsobnosti, exis te ncti a nepopierateJ'nej úc ty hodnosti, predsa len s tále p ostráda ne jaký významnejší d ramaturgický t var.
S vedením Pražske j jari sme sa dohodli, že s a
tento
nedostato k
pokúsime
od strá ni ť.
Samozrejme, že sa to nedá urob iť spoza zele néh o stola. Zme ny je p o t rebné do živora zavádzať

postupne a nepozorova ne. Zatial' by s me ch celi
v rámci každého novéh o ročníka festivalu
Pražská ja r uvi esť určitý blok ko ncertov (či dva
alebo doko n ca tri blo ky), ktoré by d ramaturg iu
t e maticky ovzláštnili. Už v tomto roku sa ná m
p odarilo zostaviť takýto blok troc h koncertov,
ktorých dramaturgia sa s ústredila na diela čes
kej hudby med zi dvoma svetOvými vojnam i. A
t ýmto to vlastn e len začí na. Myslím s i, že rozsah
to h to fest ivalu je taký, že sa nám le n ťažko p odarilo dať mu jednotnú os, pokiaJ' b y ne mala byť
tak vágna ako napr.: Be rlín-Praha, alebo
Moskva-Praha a p od., čo s ú, samozre jme, pe kné,
no príliš všeob ecné a obs iahle témy, do ktorých
vojd e pomaly všetko. Preto s i myslím, že by s me
mali byť ko nkrétnejší. Budúci roč n ík pripravuje o. i. vystúpe nie Londo n Classic al Player s
Rogge rom
o ringtonom,
ktorí
uvedú
Smetanov cyklus symfoniclqŕch básní Má vlast;

Spojn som svoj život s Bratislavou

e Slovenské interpretač né ume nie, najmä voUine, sa čoraz čas tejšie úspešne prezentuje aj v
zahraničí a v nemalej miere prispieva k dobrej
reprezentácii Slovenska a je ho kultúry. Teší nás,
že k plejáde známych mien pribudol na jar tohto
roku aj inscenačný tím Bratislavčanov, ktorí v
českých Budéjoviclach naš tudovali a reallzovall
Inscenáciu zná me ho muzikálu F. Loeweho My
Fair Lady. Ako k tejto spolupráci došlo?
· Včeských Budčjovi ciach sme boli na z~klade konlaktov dnes už, žial', nebohého Borisa Slováka, ktorý s
nimi spolupracoval už predtým a vybral si m ňa a scénogrnfa Vladimíra Suchánka za svojich spolupracovníkov. Po /'cho s mrti réžiu pre bral Peter). Oravec a náš
tím dop '' ala návrhárka kosrýmov Zuzana Oočcková .
• A výsledok?
· Viac než priaznivý, My Fair Lady je prezentovaná
ako Ich šp ičková repreze ntatívna inscenácia a je o ňu
s1álc veľký záujem. Ccskobudčjovic ké divadlo je ope rný ansámbel, niečo ako povedzme naAa banskobystrická opera. Robia bežný ope rný repertoár- v tejto sezóne sa im napríklad vydaril Rigoletto- a popri tom vždy
aj niekoľko väčši nou klasických operiet ako Lehárovu
Zem úsmevov, Tuláka, čl Roscmary. My Fair Lady je
Ich prvý a zatia ľ jediný muzikál.
e Mnohí s l s nostalgiou spomíname na bratislavskú My Fair Lady, s nezabudnutefnou Ellsou
M. Schwelghoferovej. Pripomína dndná budéjovlcká Inscenácia v niečom tú va~u bratislavskú?
· Každá Inscenácia je svojím spôsobom jedinečná,
neporovnateľn á. A keď spomínate novoscénickú s
Kramosilom spred tridsiatich rokov, myslím, že bola

ojedinelá. Samozrejme, poznal ju aj režisér
Peter Oravec a urč ite nejakým spôsobom ovplyvnila i
toto predstavenie. Ale aj budčjovická insce nácia sa
veľmi vydarila.
• Ak spomíname b ratislavskú My Fair Lady,
jej premié ra v roku 1965 otvorila o bdobie viacerých muzikálov, ktoré v tom čase veľ mi poh o tovo uvádzala Nová Scéna. Ako sa vám vtedy vôbec
podarilo uviesť aktuálne brodwayské muzikály
v malej Bratislave?
- Bolo to aj zásluhou naAich kontaktov na pracovníka nášho veľvyslanectva v USA pána Karla Dlouhé ho,
cez ktoré ho sme sa dostávali veľmi promptne k notovým mate riálom. Preto i naša My Fair L:tdy bola prvou
inscenáciu v československu i v strednej Európe. Oo lo
to vtedy veľmi priaznivé obdobie spevohry NS a bol tu
jeden zohratý tím - Kramosll, Slovák, a ja, scénografi
Vychodil a O. Šujan. Boli sme taký Jriumvirát, ktorý dokázal dobre spolupracovať. Ale mali s me vtedy aj výborný sólistický ansámbel, schopný dokonale realizovať naše predstavy.
• Pamätám sa na skvelú Ellsu M. Schweighoferovej.
-Ona bola v tej IO role nepre konateľná, ale vynikajúci boli aj ďaiS í vtcdaj§í protagonisti: Jaroslav Ro7.síval,
Gizela Veclová, eSte tu vtedy pôsobil Dano Živojnovič,
Kostclník. A stále prichádzali ďalší, mladší - napríklad
Laco M iSkovič. Veď sme hrali West Side Story a to bolo
divadlo! Bratislava s jej malomestskými pomermi a my
sme si trú ni na takýto muzikál. Dodnes mi behá mráz
po chrbte, ako sme ho vymysleli. Dlho sme zvažovali,
čl ho vôbec h rať, viackrát sme túto myšlienku zavrhli.
Ale napokon nám dodalo odvahy, keď sme sa boli poskutoč ne

zrieť na predstavenie londýnskeho šludcntského ansámbla, ktorý s tou lo inscenáciou hosťoval na festivale
v Szegede. Bolo 1.0 veľmi zlé predslavenie, ale nám clodalo ~ il u a presvedčenie, že sa to dá i v našich pomeroch zahra ť. Veď my sme to potom rok pripravovali,
len my traja. Dávali sme dokopy scénu, vymýšľali , ako
to v tom našom malom divadielku zi nscenovať.
e A ako sa vám, i z po hľadu vašich vlastných
muzikálových s kúseností, páčia súčasné novoscénické muzikálové inscenácie?
- Ja si veľmi vážim režiséra Bednárika, je to veľmi
schopný umelec. Škoda, že v dnd ných muzikáloch, na
rozdiel od tých minulých, ú č inkuj u prevažne či n o h e r
ci. Aj my sme ich využívali, ale pomer bol obrátený väčš ina spevohercov na jedného čino hern ého prcdstavitcl'a. To bol naprtklad Króner vo Fidlikantovi, alebo Miillcr ako Grék Zorba. V súč:tsnosti hlavné postavy hrajú č inoherci, okolo nich je len ako . obloha• zopár č lenov baletu a zbor. Nehrá orchester, lebo hudba
ide z play backu a naSl sólisti vercelová, Eliášová,
Andrašovanová, Benedik, Rymarenko a cfalšf, ro všetko spí. Nemajú do čoho .pi ch nú ť" . A to ~ú protagonisti, na k10rých CŠIC nedávno stálo Ioto divadlo! j e 10
slrašná chyba, že spevohe rný potenciál, ktorý tu je,
postu ápne upadá. To je ako s fylickou kondíciou, kccľ
nctrénujete, nemáte pred sebou nejaký ciel', tak výkonnosť rapidne klesá.
e Nová Scéna už vlastne nie je to vofakedaj~ le
klasické operetné divadlo. Možno by bolo dobré, keby pomer medzi muzikálom a operetou

.

- Myslím si, že te n problé m nespočíva ani tak
v ko nfliktoch týchto dvoc h menovaných p ánov, ale predovšetkým v to m, že orch ester je
rozdelený vo svojom názore n a osobu šéfdirige nta če skej filharm ónie. Mám pocit, že to všetko pramení v rom. Vždy hovorí m, že prirodzené zomknutie orchestra proti dirigentovi je
zdravá a dynamická vec, kto rá posúva vývoj dopredu. Ale rozdelenie orc hestra na dve polovice- n a tých , ktorí šéfa p odporia a tých , ktorí h o
ne p odpo rujú je veľmi nezdravý jav. J e to jedna
z najchúlos tivejších s ituácií a d á sa le n ťažko vyri eš iť. Pozn áte o rchestrálnych hráčov - akí dokážu byť urputne tvrdohlaví vo svojich názoroch . J e len priro dze n é, že táto situácia má svoj
odraz i v kanceláriách a vyú sťuje do konania
dvoch n ajv i diteľnej ších re prezentantov - šéfdi rigenta a riaditeJ'a. To je vlastne to n ajhoršie, čo
sa môže kultúrnej inš titúc ii stať. Všetci dúfame,
že budeme mať to ľko trpezlivosti, veJ'korysosti,
to lerancie a lásky k hudbe, že toto rozdelenie
preklenieme a v ďalších rokoch bude m e pracovať v plnej pohode a budeme sa tešiť z plnej
ko ncertnej sály, tak ako s me ju mávali kedysi.
Pripravila ALENA Čl ERNA

bol vyváženejší. J e však ešte v Bratislave vôbec
záujem o klasickú operetu?
- Urči te je. Veď napríklad Gróf Luxemburg, na to
nemôže1e zoh nať lístky. Ale je to l preto, že je tak
zriedkavo na repertoári. Opereta sa d nes hrá najviac
dva-trikrát do mcsiac.1. Pritom je tu schopný ansámbel, ktorý je z:atiaľ vo forme. Neviem ako dlho. A v
Bratislave je opere! ná tradícia, je lu operetné, publikum a o tento žáner tu bol vždy záujem. Veď llratislava
je blízko Viedni i Budapešti a 10 sú mest:\, ktoré žijú na
operete. Nic je to zasa Jak dávno, čo sa na Novú Scénu
chodilo prcdovšclkým na operetu. Mne je veľmi ľúto,
že 1erajšle vedenie divadla.1cmá taký vzťah k lomu to
žánru. j a som robil operetu celý život, fandím jej a
myslím si, že pri dobrej vôli by mohla existova ť v symbióze s činohrou , tak ako to bolo voľa k edy. Vtedy však
pome r operety a č ino hry bol jedna k jednej. Presná
polovica a o tom sa vôbec nediskutovalo. Pritom vtedy
mala či nohra veľmi dobrý kredit, zaujímavý, netrad ič
ný repertoár a výborné výsledky. Operetný súbor hral
klasický repertoár, ale aj spomínané svetoznáme muzikály, na tých sme žili. A potom aj súčas nú operetnú
tvorbu: Andrašovan, Seba-Martinský, Novák. Tu bola
liaheň operety! je to možno aj rým, že pán riaditeľ
Roman, ako či noh e rec viac inklinuje k činohre, res p.
muzikálu, od ktorého oča káva väčší ekonomický prinos.
• Spevohra avizuje v novej sezón e aj klasiku,
Lehárovo Paganinllio, dokonca v Be dnárikovej
réžii.
- Veľmi som zvedavý na !ento projekt, a trošku sa aj
obávam. In sce novať operellt je toliž ve ľm i delikátna
zá ležitosť. Tu menej je nie kedy viac a všetky tie cirkusové manéže a telocvičn e odskakujú od klasickej operety, ktorá je svojím spôsobom naivná, banálna i !rošku gýčová . Tu by mala do minovať dobrá, príjemná
hudba, príbeh, ktorý neurazí a neublíži. j e treba tú naivitu veľm i rafinovane vedieť prek lenúť, ale ne možno
to celé prcvráliť. Potom je to násilné a nefunkčn é.
• Dirigujete s tále Madame Pompadour. To
znamená, že s te celkom nepretrhll zväzky s
Novou Scén ou ?
- Moje vzťahy s Novou Scénou sa celkom neprerušili. Paradoxne, hneď po mojom oficiálnom odchode,
ma prizvali naštudovať spomínanú Madame
l'ompadour, ktorú dodnes diriguje m. Rovnako ako aj
staršie operety ča rd ášová princezna a Cigánsky barón, keď sa sporadicky dostanú na repertoár. Rád by
som, pokiaľ vládzem, využil svoje schopnosli na mojej
materskej scéne, prípadne na Slovensku. Zatiaľ však
väčší záuje m prejavuje o mňa česká republika. Okrem
budtjovickcj My Fair Lady, plánujeme i nscenovať u
nich aj Novákovu Operu Mafiózo. Spolupracujem tiež
s brne nským divadlom. Minulý rok sme tam naštudov:tli Straussovu Noc v Jlcnátkach, ktorú tam chodím
pravidelne dirigovať. Čaká ma Poľská krv.
· e Vy s te pôvodom z Brna. Nikdy vás neťahalo
vrátiť sa do tohto mesta?
- Nic, do Brna by som sa nikdy nchcel natrvalo vrátiť. Napriek tomu, že som tam mal rodičov i sestru.
Brnenská mentalita je celkom iná, kfudn~. spokojná.
Mne to vždy vadilo. Vyhovoval mi te mpe rament a
sp:id Slovákov. Asi mám podobnú povahu. Spojil som
svoj život s Bratislavou a Novou Scénou, tu som začal a
tu aj s kon čím .
Pripravila MARTINA HANZELOVÁ

HUDOBNÉ DIVADLO

Debuss ho Pelléas a Mélisanda v SND

POÉMA OTAJOMSTVÁCH
Claude J)e/J/Issy: Pelléas t1 Mélisanda, opem SND, premiéra 9.
júna l 995, hudobné naštudovanie: j ean-Paul Penin, dirigenti:
jean-Paul Penln, Dušan štefánek, rei /sér: Miroslav Flschet;
zbormajs/erka Naďa Raková, scéna: Viera iilinámová, kostýmy: Cudmila VcírossOtlá, svetlá: Emil Račko, korepetltorl:
Taliana Rohcíčekoucí,ján Salay, Branislav Kostka.

. Nebudem opakovať chyby hudobného d ivadla, v kto rom sa
hudba drzo vtierJ a poézia, zahalená priťažký m hávom, je odsunula do druhého plánu ... Každá hudobná myšlienka, ktorá nevychádza zo ~l ov, je scestná... Snívam o poémach ... ktorých postavy
ncdi~kutuju , no oddávajú sa životu a osudu."
Claude Debussy

Adriana Kohútková - Mélisanda a Martin Babjak- Golaud
Na záver sezóny v opere SND sme sa d očkali diela, kto ré je
dramaturgickej línie, smerujúcej viac k preferencii
krásneho spevu, po a~m túžia bežní návštevníci operných domov. Debussy dáva tOtiž málo miesta na prezentáciu melodickej
kantilény. A predsa - jeho Pelléas a Mélisanda je nádherná hudba,
ktorú však nemožno analyzovať na vokáln u líniu a sprievod.
V~etko tu zapadá do ideálnej harmónie, pričo m inšpirátorom hudobnosti je samotná francúzština, azda najmelodickejší jazyk na
svete. Nie náhodou - aj keď istým kritériom bola aute ntickosť a
ďalš1m možnosť V}'VOZU inscenácie do zahran ičia - teda jediná
Dcbu~syho opera nzncla v originálnej jazykovej verzii. ( R. 1958
sa dielo v SND na~tudovalo v preklade Jána Boora.) Výborný vynále/ titulkovacieho zariadenia umožnil návštevníkom opery
preniknúť v myšlienkových celkoch do zmyslu fráz- aj keď, pochopiteľne , nc~lo o preklad doslovný, ale literárny.
V prvom rade teda treba kvitOvať dramaturgickú odvahu, zaradiť dielo v nic ľahkej eko nomickej dobe do repertoáru. Spočiatku
-priznám sa -som pochybovala o správnosti vo ľby - vzhľadom na
nedávne poloscénické naštudovanie Pelléa a Mélisandy v
Slovenskej filharmónii (4. júna 1994) - dokonca s tým istým dirigentom a hlavným predstaviteľom Pelléa, ako aj za rovnako (• č in 
nej podpory Francúzskeho inštitútu (nehovoriac o iných aktívnych spi>nzoroch - vtedy i dnes ...). Ukázalo sa však, že javiskové
o~vicžením

naštudovanie má predsa len iné, osobité ča ro, že operné dielo
tohto druhu posúva kritériá a nároky ensemblu i jedincov, že je
to síce . fuška" (od štúdia partitúry v originálne j jazykovej verzii
až po ná ročnú , celkom odlišnú hudobnú reč, než na akú sú zvyknutí väčšinou naši speváci) - ale závažnosť umeleckého výsledku
azda zmierni všetky ťažkosti študijného procesu.
Milo ma prekvapil decentný tón celej inscenácie. Hlavnú
zásluhu na tom má režisér Miroslav Fischer - ten istý, ktorý inscenoval dielo i pred 37 rokmi. Fischer, ako jeden z n ajinvenčnej
ších slovenských operných režisérov, známy detailným vypracovaním hereckých kreácií sólistov, nie raz čeriac! vody ustálených
estetických názorov na uvádzanie o perných diel, Fischer - plnokrvný divadelník, ktorý (aj keď ináč, ako jeho mladší generační
druhovia) sa vždy snažil robiť najmä hudobné divadlo a nie aranžovanie ustálených konvenčných operných scén, sa v tomto
Debussym predstavil ako tvorca jemných slločlar. Presne v
zmysle Debussyho výroku a požiadavky: "Pri maľbe je miestami treba používať odtiene len jednej farby, netreba sa báť
šedivosti".
Fischer sa v šedivosti nevyžíva - ale koloruje jemne, mäkko,
priam náznakovo. Jeho zverenci iba málokedy . prehrávajú" - no
využívajú i pohyb tak, aby nerušili celkový dojem z pastelovosti
Pelléa a Mélisandy ako celku. Iba kde-tu ( najmä vo výbuchoch
žiarlivosti Golauda, v inej rovine pri mladis tvo-ľúbostných obrazoch Mélisandy a Pelléa) dovolí režisér Fischer, aby väčší pohyb,
gesto, vzruch narušili hladinu, pod ktorou vibruje utajený život
emócií tohto operného diela - poémy. Všetka česť Fischerovej
disciplíne - a mužnej zrelosti... Výbornou partnerkou v jeho
úsilí je akad. maliarka Viera Žillnčanová . Preniesla na javisko
akoby pozadie svojich muzických obrazov, ktorým dominujú
okrúhle koruny stromov - tak veľmi podobné našim lipám, hoci
celkom neadekvátnym nie raz zdôrazi\ovaným hustým lesom maeterlinckovského deja! Ideálne vyriešila aj ná znakovosť obrazovv interiéroch symbolmi arkád, veľkým lôžkom pre Golauda, v závere pre Mélisandu, č i štylizovanou hradnou vežou, z obloka ktorej si Mélisanda češe rozpustené vlasy, aj taj omnosť hradného
podzemia s neodmysliteľným . dymom" atď. Žllinčanová s jej
symbolickým smerovaním ideálne súznie s drámou lásky,
ktorá sa odohráva bez určenia presného času a pôvodu hrdinov. Jej rukopis, v ktorom sa šerosvit láme do tajomných zámik, plne vystlliuje nielen zmysel diela, ale l charakter tejto štýlovej hudobnej orientácie, kde nie je pevná
ukončenosť fráz: všetko plynie v neustálom nadväzovanÍEšte aj smrť prichádza k Méllsande akosi po špičkách - a divák ju vníma ako odchod neskutočného tieňa , ktorý n a
chvíľu okrášlil život smrteľníkov svojou krásou , tajomnosťou a darom lásky, plnej o táznikov. Ideálnym partnerom
v šerosvite maliarkinej javiskovej vízie bol majster svetla - Emil
Račko. Ten -v dohovore s režiséro m i maliarkou - dodal scéne a
jednotlivým obrazom- definitívny charakter iluzívnosti. Kostýmy
Ľudmily Várossovej mi pripomenuli dávny plagát BHS s reprodukovaným obrazom V. Žilinčanovej : v zelenom parku hraj(• hudo bníč ky v kostýmoch výra.z ných fari eb. l tu na zámerne sceľujú
com pozadí - sa odrazu objavujú postavy vo výrazných kostýmoch, ktoré nie sú historicky urč ité, ale výtvarne štylizované ako
istý kontrapunkt k réžijno-scénickej decentnosti. Várossová pochopila, že j ednostrunnosť musí byť v Istých mo mentoch narušená - ako charakterizač ný, zmysluplný, čl kontrastný prvok. O jej
vynachádzavosti v práci s materiálom by sa dala napísať
óda...
Na hudobnom naštudovaní sa podieľal francúzsky .špecialista"
a náš domáci dirigent. Oddeliť a diferencovať prácu jedného od
druhého je pozorovateľovi ťažké. To asi do kážu len tí, kto rí sledovali študijný proces. Výsledok je totiž v oboch prípadoch úctyhodný. Penín i Štefánek (predsa však asi viac francthsky dirigent) - ako výslednú bodku kvalitného nástrojového zvládnutia
partitúry celým ensemblom nezneužívali "impresívny" charakter diela. Skôr viedli línie čisto, jasne, priam priezračne, čas
to však jemne a tak, aby nenarúšali spev. Orchester nikdy nestrácal zvučnosť, nerozplýval sa v "šerosvitoch", ktoré
prislúchajú viac debussyovským orchestrálnym partltúram. (Ale i tu sa už dnes podáva dielo tohto majstra s rôznymi odchýľkami a štýlovými názormi...) Výkon orchestra v
Debussym bol jedným z najzaujímavej1Hch v tejto sezónenehovoriac o tom, že jedným z najnáročnejších. Zbor mal
tentokrát symbolickú účasť na výslednom tvare: Debussyho využíva skôr v úlohe tajomných hlasov . za scénou". Zbormajsterkou
bola Naďa Raková. Okrem francúzskeho dirigenta sme počuli aj
francúzskeho Pelléa - Francisa Dudziaka, ktorý odspieval nielen všetky záverečné skúšky, ale perfektne aj dve premiéry. Jeho
barytonálny tenor upútal disciplínou, neohúril farebnosťou, či ta-

!Jeclaoaktovky nmiesto opery l
Vysoka škola muzických umení pravidelne
pripravuje operne pred~tavenic, ktoré je pre
mnohych študentov aj predstavením absolvent~kym .

Tohto roku ako operné absolventské predstavenie figurovali dva tituly- Gluckov Paris a
Helena (v značn ~: skrátenej podobe) a aktovka
Paula Hlndemltha Vrah , nádej žien.
Pod rezijnú a scénograflckú podobu oboch
titulov sa podp1sala Zuzana Lacková, orchester Komornej opery dirigoval Dušan
štefánek.
Gluckova opera priniesla viaceré interpretačne problemy charakte ristické pre .starú"
hudbu. Najm ii Gluckovc recitatívy, ktoré nie sú
iha prazdnou formou, mŕtvym gestom, ale žiV}m pramei'lom, z ktoreho sa napájajú situácie,
charaktery aj vzťah y, zostali nedotiahnuté, ne-

výrazné, into n ačne miestami nepresné, nedramatické. Z predstaviteľov titulných úloh
Gluckovej o pery zaujala Jana Pastorková snahou štýlovo sa priblížiť veľkému reformátorovi
opery aj prirodzeným hereckým vystupovaním. Katarína Michaeli, ktorú sme ešte pred
rokom počuli ako mezzosopraniStku, sa dnes
začala orientovať na sopránový odbor. Jej vokálny prejav je v štádiu akéhosi prerodu - a bolo
to cítiť aj ;v interpretácii Glucka. Lea Vítková
(Amor) má pred sebou prácu na výraze, ktorý
by mal byť diferencovanejší, duchaplnejší a vypointovanejší.
Orchester Komornej opery odviedol štandardný výkon.
Pred rokom pripravili na VŠMU jednoaktovku Hindemitha Svätá Zuzana. Dnes sa
Hindemithovský záber rozšíril o operu Vrah,

Hostia z Francúzska: Thérese Bouret (Méllsanda) a
Francis Dudziak {Pelléas)
Snímky K. Marenčinová
lianskym čarom , ale presne vyhovel múzickosti jazyka a diferen·
covanosti čl e nitého partu. Bol to jedi neč ný PeUéas - navyše muž·
ný, krásny, neéterický. Jozef Kundlák spieval až jednu z repríz.
Má primárne lyrický zjav i tenor -a s týmto čarom pôsobil celkom
odlišne, než Dudziak. Bol skôr jemný, bezbranný, ch lapčenský·
hlasovo viac taliansky zafarbený, ale rozhodne vysoko profesionálny. Mélisanda hosťujú cej Thérese Bouret - podobne ako v
prípade Dudziaka - uchvátila detailným vypracovaním významov
slov a krátkych fráz, ale aj ča rom zjavu, temnejšou farbou svojho
soprán u. Milým prekvapením bola Adriana Kohútková - v zja·
ve i lyrickosti pripomínajt1ca mladú M. Kišoňovú-Hubovú (nielen
v tejto legendárnej postave). Hlas má však inak zafarbenýale jasný, zvučný, ako zvonček. je to rola, v ktorej sa jej žen·
stvo stotožnilo s hudo bným partom do nádherného umeleckého
výsledku. Genoveva má krátky part - ale zato býva peknou prílcž~
tosťou pre tmavé hlasy. Jitka Saparová upútala mäkkosťou , Ida
Kirilová zase prieraznosťou a kovovým leskom mezzosopránu
V roli Azkela som v duchu počula skôr Petra Mikuláša než
Ladislava Neshybu č i Mikuláša Doboša. Ich prejav bol spe·
vácky spoľahlivý- ale príliš výrazovo stiahnutý. Prečo? Veľkú úlohu Golauda zveril režisér priam . experimentálne" dvom typovo
odlišným spevákom: barytonistovi Martinovi Babjakovi a basi·
stovi Petrovi Mikulášovi. Part je písaný bez väčších špecifikácií
na rozsah - azda iba v druhej časti inscenácie som postrehla ma·
lin ké problémy s výškami u P. Mikuláša. V komplexe jeho kreá·
cie však boli zanedbateľné. Bol to Golaud s jemu vlastnou prepra·
covanosťou charakteru, dynamiky, výrazu, robustný, priam hrozi·
vý, ale i rozorvaný. Martin Babjak svojou mladistvos ťou - ktorú
nezakryli ani prešedivelé vlasy - bol ešl e výbušnejší, ešte drama·
tickejší, žiarlive jší, rozorvanejší, než P. Mikuláš. Chvíľami pripomínal Jaga, inokedy Otelia... ale bo l to Golaud, ibaže s Babjakovou
energiou a temperamentom. Pre čo nie? Obaja protagonisti zvlád·
li túto veľkú rolu mimoriadne zaujímavo, ukonč iac ju s ftlozofic·
kou otázkou: Kto bola vlastne Mélisanda?
Yniolda - Golaudovho syna spievali s pôvabom Alžbeta
Trgová a Božena Ferancová, malú postavu lekára zveril režisér
Róbertovi Sziicsovi aJurajovi Petrovi. Všetci zapadli do vysokého štandardu speváckych výkonov.

***
Odkiaľ

prišla Melisanda, čo v sebe nosila, ko ho ľúbila naozaj,
koho klamala a čím znelo jej srdce? To sú otázky diela, ktoré nám
posolstvo sna, neu rčitosti , tajomnosti života, jemnosti pavučín
vzťahov odovzdáva i vyše deväťdesi at rokov od svojho vzniku ...
Debussyho Pelléas a Mélisanda patrí k veľkým udalostiam ná~
ho divadelného života. Vedľa balastu slov na spoločenskej i diva·
delnej scéne je demonštráciou več ných o tázok, ale i vznešenosti
a krásy hudby, ktorá prináša do duší zmierenie a tichú radosť.
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

nádej žien. Režisérka a scénografka Zuzana
Lacková sa týmto dielom evidentne nadchla
oveľa intenzívnejšie než pro blémami lásky ako
ich nastoľuj e GIuck.
Veľmi sugesúvny insce načný aj scénografický tvar svedčil o pochopení a' prežití
Hindemithovej hudo bnej reči aj jeho koncepcie operného umenia.
Lacková dala dielu expresionistický rozmer
aj modernistické vyznenie. Vrah, nádej žien je
Hindemithovou opernou prvotinou, nájdeme v
nej osciláciu medzi ro mantickým a avantgardným hudobným programom.
V opere o krem skupiny mužov a skupiny
žien, predstavuj(lcich akéhosi kolektívneho hrdinu, vystupujú iba dvaja hlavní protagonisti.
Stvárnili ich Jana Nábelková a Svätopluk
Malacho vský. Treba oceniť ich zaangažovanosť a tvorivý vzlet. Nábčlková dala svojmu partu tak lyrické, ako aj dramaticky vyhrotené polohy. Malachovský naštudoval celkovo svoju
postavu veľmi korektne, z vokálneho hľad iska s
dô razom na expresivitu a zvláštny hudobný náboj vychádzajúci z partu tohto hrdinu.
Aj keď Lacková odviedla dobrú prácu - ako
režisérka, scénografka aj kostymérka (až na

niektoré bezpohlavné kostýmy v Hindemithovi) - a nesporne sa ukazuje ako talentovaná
osob n osť - od absolventskej opery očakávam v
podstate oveľa viac. Predovšetkým očakávam
celovečerný titul (hoci aj skrátený), ktorý v
školských možnostiach ukáže speváka sťaby v
profesionálnych divadelných podmienkach.
Ukáže absolventov v titulnýd1 postavách a štu·
dentov nižších ročníkov vo vedľajších a epizódnych postavách. Ukáže, či mladý umelec je na·
príklad schopný . ut iahnuť" svoj part aj v treťom
dejstve. Takou absolventsko u operou, pravda,
nebude ani ľannhäuser, ani Boris Godunov, je
možné však n áj sť také tituly vo všetkých obdobiach vývoja opery, ktoré sa na absolventské
predstavenie hodia.
Na jednoaktovku skrátený Gluck a
llindemitl1ova operná prvotina zodpovedali
skô r nárokom na seminárnu prácu (VŠMU ju
pravidelne uvádza s názvom Fragmenty) než
nárokom na absolventskú operu. Možno aj to je
dôvod, prečo kritik prichádza na predstavenie
nie ako pozvaný hosť, ale takmer ako votrelec,s
lístkom náhodne získaným na ulici.
Miloslav Blahynka

~~ '95

ROZHOVOR - KONCERTY

ROZHOVOR SJUBILUJÚCIM DUOMJOZEF ZSAPKA, DAGMAR ZSAPKOVÁ

...ŤAžKO JE BYŤ DOMA PROROKOM...
(Dokončenie

z l. str.)

dva nástroje väčšinou spolu neladia, na
príčine je gitara, ktorá je ladená väčši
nou nižšie. Kedysi som hrával na španielskom nástroji José Ramiréz, ktorý
ako sólový nástroj patrí k absolútnej
špičke. Avšak v spojení s flautou z hľa
diska svojho ladenia vôbec nevyhovoval. Jeho zvuk bol orientovaný tak, aby
vynikol ako nástroj sólový. V Španielsku
sa gitara totiž objavovala len ojedinele v
kombinácii s iným nástrojom. V súč as
nosti hrám na japonskej gitare z dielne
tokijského majstra Kohno Masaru.
Problém ladenia prestal pre nás existovať . Flauta pri tomto nástroji znie tak,
ako by znela pri hociktorom inom klasickom nástroji.
e Ste nielen koncertní umelci, ale
aj aktívni pedagógovia, Dagmar, vy
učíte na bratislavskom konzervatóriu, Jozef na VŠMU. Ako hodnotíte
situáciu v našom hudobnom školstve, napríklad v porovnaní so za-

chýb. Týka sa to hlavne mojich začiat
kov. Dnes je situácia opačná. Moji žiaci
sú od začiatku vedení k tomu, aby sa nedop úšťali tých chýb, ktorých som sa dopúšťala ja.
J. Zs.: Ťažko si viem predstaviť, že by
som vyučoval na vysokej škole, keby

vznikla na základe bezprostredného dojmu z nášho koncertu.
D. Zs.: Ako nám viacerí z nich povedali, k napísaniu skladieb ich inšpiroval
náš spôsob interpretácie, spočívajúci na
dynamike, doznievaní frázy, zvttku.
Skladby boli písané, ako sa vraví "na te-

Dagmar Zsapková

Jozef Zsapka

som nebo l činn ý i koncertne, keby som
nemal dnešné skúsenosti z koncertnej
praxe. Človek, ktorý ovláda svoj odbor
len teoreticky, môže ťaž ko u č iť niečo mu
kvalitne a odborne. Pokiaľ čl ovek hrá
len pre seba, č i medzi štyrmi stenami,
má pocit, že žiadne problémy neexistujú. Problémy začínajú , keď vstupuje
na koncertné pódium, a pomôcť pri ich
riešení môže len pedagóg, ktorý sám aktívne pôsobí i koncertne.
e Máte žiakov aj v o blastiach komornej hry, myslim konkrétne na
flautu a gitaru?
D. Zs.: D os iaľ som na konzervatóriu
nebo la oslovená, aby som uč ila aj tento
predmet, je to škoda. A tak sa tomuto
predmetu viac menej venujem z vlastnej iniciatívy.
e Vaša umelecká činnosť inšpirovala viacerých skladateľov ku vzniku skladieb. Spolupracu jete so skladateľmi pri ich tvorbe?
} . Zs.: Skladatelia, ktorí pre nás napísali skladbu, obyčajne pro blematiku
ovládli. Menšie problémy, samozrejme,
s nami prekonzultovali. Rád by som spomenul Dušana Martin če ka, ktorého považujem za jedného z najlepších gitaristov medzi s kladateľmi. Skladby, ktoré
nám venoval, sú na našich koncertoch
doslova žiadané. Podobne pre nás
skomponoval skladby i americký skladateľ David Babcock, ale aj ruský skladate ľ
Igor Rechin. Väčšina týchto skladieb

lo", špeciálne pre nás a pre náš štýl interpretácie.
}. Zs.: Tie najcennejšie, kto ré nám boli venované, vyšli na CD pod názvom
Dedicatio n, ešte pred rokmi v OPUS-e.
e Otázka pre J. Zsapku : Na
Sloven sku ste priekopníkom koncertnej gitarovej hry. Výsledky, ktoré ste v tejto oblasti dosiahli, sú neitiälé: SV'edčí o to m čoraz väčší záujem mladých ľudí o ten to n ástroj.
Co vás inšpir ovalo k tejto sizyfovskej práci?
J. Zs.: Predovšetkým, mám rád svoj
nástroj. Už počas konzervatoriálnych
štúdií v Brne som chcel o gitare vedieť
čo najviac a tak som začal budovať svoj
archív, a to nielen notový, ale aj z dostupnej odbornej literatúry: nestač il o
mi len hrať. Po uko nčení konzervatória,
i vďaka moJmu pedagógovi prof.
Sádlikovi, som začal v tomto smere na
sebe systematicky pracovať a všetok čas
som venoval štúdiu toho, čo som predtým už štyri roky študoval. Gitaru, ako
koncertný nástroj som objavoval len postupne, i sám seba. Toto ma neskô r viedlo k tomu, aby som jej krásu a možnosti
"sprostredkoval" aj iným . Do Bratislavy
som sa dostal až r. 1970 a od r. 1971 som
u čil na bratislavsko m Konzervatóriu. Tu
som si predsavzal vyvarovať sa tých pedagogických chýb, s ktorými som sa
stretával ako študent. Za relatívne krátky čas dosiahlo bratislavské konzervató-

rúk a celko m spontánne, ba priam otcovsky objal mladé sólistické trio vynikajúcich vokalistov. Vo vzduchu sa vznášala nevšedná atmosfé·
ra úspechu. Brittenovo rekviem sa opäť dostalo
d o vhodných rúk a triumf sa znova konal. Tých
rúk bolo nespočetne a všetky pracovali na konečnom výsledku rovnako spo ľahlivo . Viem si
predstaviť, že v útrobách orchestrálneho kolosu čo-to zaniklo, čo-to sa stratilo. Navonok sa
však razantne predieral zdravý ZV\Ik obidvoch
telies - veľké ho symfonického orchestra aj sólisticky koncipovaného komorného orchestra.
Práca rúk laina Sulherlanda zabezpečila pohotový kontakt hráčov SF s ostatnými zložkami
kolosálneho aparátu. Sedivý vysoký elegán mal
situáciu pod kontrolou, aj keď možno dajaká tá
skí1ška ešte. predsa Jen chýbala. Spomedzi sólistov ťažko vybrať akési číslo jeden. Každý vložil
do o triasajúcej drámy to svoje. Mal som pocit,
že v tenorovom parte sa doslova našiel Ľudovít
Ľudha so svojím špecifickým tenorovým lyrizmom. Proti nemu stálo dravé appassionato
Dalibora j enisa, ktorý n:cliel o ptimálnu rovnováhu medzi belcanovou kuliváciou tónu a deklamatívnym radikalizmom v stvárňovaní jednotlivých
zložiek
ťažkého
partu.
Neuveriteľným spôsobom ma strhol výkon
Ľubice Rybárskej a som sťas tný, že jej touto cestou môžem "v rátiť" to, čo som jej nechcel vziať v
kritických pripomienkach na výkon v
Dvofákovom Rekviem z apríla. Ešte raz sa vrátim k Danonovej kreácii Brittenovej liturgicke j
drámy. Vtedy sa nad hlavami posl ucháčov vzná-

ša! ko vový tón Magdalény Hajóssyovej sťaby
apel, výstrah a a nekompromisná výzva. Vtedy
stála pani Hajóssyová nad orchestrom, v zbo rovej sekcii a vtedy to bol princíp archanjelský.
Ľubi ca Rybárska bola pozemskou Madonnou z
mäsa a kostí, trpiacou a lamentujúcou osobou.
Stála bok po boku svojich pánskych partnerov
a zd i eľala ich bizarné posmrtné vízie spolu s nimi - s padlými vojakmi. Tiež sa jej podarilo . prepašovať" do svojho partu kúsok verdiovskej
nádhery, s ktorou si Ľubica Rybárska vždy po-·
hotovo poradí. Veľmi ťažké to mali chlapci a
chlapčekovia spievajúci vzorne a verne pod vedením ostražitej Magdalény Rovňákovej . Bolo
len dobre, že zbormajsterka stála pred svojimi
zverencami aj po čas uvedenia rekviem a že ich
vied la v labyrinte polymetriky a polyrytmiky.
'I'ým, ktorí sa zaslí•žili o to, aby War Requiem
bolo v Bratislave znova uvedené (teda aj predprípravnemu dramaturgickému štábu) treba
poďakovať a pogratul ovať. Skoda len, že ktosi
neustrážil dezorientujúce prešmyčky v priloženo m texte Brittenovej skladby. Nejednému posl ucháčovi, ktorý chcel sl edovať zaujímavý vývoj rekviem isto poprehadzované sekvencie
textu zamotali hlavu.
18. mája. Wolfgang Amadeus Mozart:
Čarovná
flau ta,
p re dohra.
Isao
Matsu shita: Hi-Ten-Yu , koncert pre vadajko a orchester. Gustav Mahler: 5. symfónia. Japan Shinsei Symphony O rchestra.
Dir igent On drej Lenár d . Sólista Eitetsu
Hayashi.

hraničím?

}. Zs.: Nemáme sa za čo hanbiť, č i už
spomeniem základné hudobné školstvo, konzervató rium, alebo aj vysokú
školu. Ako čerstvú udalosť môžem spomenúť výmenný koncert s vysoko u školou v Kaselli, na ktorom naši študenti
mali vynikajúci ohlas. Úroveň našich
študentov mám mo ž nosť porovnávať aj
na majstrovských kurzoch, ktoré vedieme. Naši študenti v mnohom nielen dosahujú, ale aj predstihujú svojich zahrani čných kolegov. Napríklad poslucháči
bratislavského Konzervatória dosiahli
na majstrovských kurzoch vo Viedni
priam nevídaný ohlas v tom najlepšom
zmysle slova.
e Zásluhu na tom nesporne má aj
systém h u dobného vzd elávania,
ktorý umožňuje získať od born é
znalosti od základu, až po najvyšší
stu peň. Dúfam, že tento osvedčený
systém bude u nás zachovaný i v budúcnosti.
J. Zs.: Otázka výchovy koncertného
umelca nie je len problémom organizovanosti, resp. systému. Svoju úlohu tu
zohrávajú aj osobné vlastnosti a povahové predpoklad y. I ten najväčší talent sa
môže stratiť do nenávratna, pokiaľ po
skončení štúdií prestane na sebe pracovať a stane sa "nepredajným". Dráha
koncertného umelca je po tejto stránke
nesmierne náročná a tých, čo na nej
zotrvajú nie je až tak veľa. V konečnom
dôsledku, úspech či neúspech závisí aj
od sily osobnosti toho-ktorého adepta
koncertného umenia.
e Vaša ped agogická a koncertná
činnosť sa určite navzájom inšpirujú.
D. Zs.: Moja pedagogická činnos ť mi
v podstate dopomohla k tomu, aby som
sa ako interpret vyvarovala mnohých

SF v máji
11. a 12. mája. Benjamin Britten: War
Requiem.
Slovenská
filharmó nia.
Slovenský
filharmonický
zbor.
Bratislavský chlapčenský zbor. Dirigent
Iain
Sutherland.
Zbormajstri
Jan
Rozehnal (SFZ) a Magdaléna Rovňáková
(BCHZ). Sólisti lubica Rybárska, soprán,
Ľudovít I:udha, tenor, Dalibor Jenis, barytón.
Mám v živej pamäti výjav odohrávajúci sa na
pódiu Reduty pred niekoľký mi rokmi.
Hosťujúci dirigent Oskar Danon zodvihol počas neutíchajúceho aplauzu nadšených a dojadých divákov partitúru Brittenovho Vojnového
rekviem nad hlavu aby tak dal najavo, že ten úspech a tie ovácie patria predovšetkým autorovi
epochálneho diela. O intenzite vtedajšiehuo zážitku svedčí aj fakt, že pred májovou produkciou Brittenovej kompozície som z neho če rpal
pozitívnu e nergiu a že výkon Oskara Danona
bol pre mňa istým vodítkom. Samozrejme, vysoko postavená latka vzbudzuje aj isté obavy.
Po koncerte som však nechcel verič sám sebe,
že je možné niečo také silné zopakovať. Iain
Sulherland síce nezodvihol partitúru nad hlavu, zato však v nadšení a zrejme pod vplyvom
nespútanej radosti sa vyhol paušálnemu stisku

Snímky archív

rium i v tejto oblasti prvé úspechy a postupne sa dostalo i do povedomia v celoštátnom merítku.
• Dni gitarovej hudby sú dnes už
renomovaný medzinárodný gitarový festival.
} . Zs.: Vznikol z potreby dostať do povedomia gitaru ako koncertný nástroj i
literatúru, resp. skladby pre ňu vytvorené. Prílež itosť som dostal v rámci
Kultúrneho leta a postupom rokov, to
mám potvrdené aj od svojich zahranič
ných kolegov - umelcov i pedagógov, sa
i vďaka vyspelému publiku vypracovalo
na jedno z najvýznamnejších podujatí v
rámci Európy.
e To, že gitarový festival sa vyvinul na podu jatie medzinárod ného
význam u , môžem ako jeho pravidelný návštevník počas 20 rokov jeho existencie potvrdiť i osobne. Na
festivalom p ód iu i vďaka osobným
kontaktom a priateľstvámJ. Zsapku
sme v Bratislave mohli privítať také
osobn osti, ako sú napr. W. Lendle,
C. Cotsiolis, či A. Carlevaro. Vráťme
sa však k umeleckým začiatkom D.
Zsapkovej.
D. Zs.: Na rozdiel od Jozefa, ktorý
vstupoval na "pole neorané", ja som
vstupovala do toku našej flautovej školy
a to i vďaka vynikajúcemu umelcovi a
pedagógovi V. Brunnerovi. Po konzervatoriáJnyclfštUďílíďi som bola poslucháčkou VŠMU, v triede prof. M.
Jurkovi ča , po skončen í štúdií som sa
zoznámila, prakticky na koncertnom
pódiu s Jozefom. Pokračovanie je vám
už známe.
e Napriek vašej popularite, gitara
a flau ta v rámci bežnej koncertnej
sezóny znie len zriedkavo.
D. Zs.: Nie však všade, len v
Bratislave. Príčiny nepoznáme. Často
hráme napríklad na východnom
Slovensku. Ponuky sme ešte nikdy neodmietli, prídeme radi kamkoľvek, aj do
tej najvzdialenejšej dedinky. Koncertov
máme dosť, viac ich je však v zahraničí
ako doma. Tu sa cítime nevyužití. I tento
rok máme za sebou koncerty v
Švajčiarsku,
Anglicku,
Grécku,
Lichtensteinsku,
čaká
nás
ešte
Maďarsko i Turecko i ú činkovanie na
tohtoročnom Bratislavskom gitarovom
festivale.
e Vaše u melecké krédo ...
D. Zs.: Máme veľa priateľov, ktorí
majú radi našu hudbu. Keby na naše
umenie nebola odozva, strácalo by zmysel. Pokiaľ budú ľudia, ktorí na náš koncert prídu, pokia!' cez našu hudbu budeme získavať ďalších priateľov a nadšencov, zatial' i my budeme pociťovať potrebu žiť umelecky naplno.
Na záver: Bolo toho oveľa viac, čo
sme si pri káve s Jozefom a Dagmar
Zsap kovou povedali. Hudba, ako aj
život s ňou i okolo nej núka témy na
rozhovory v nespočetnom množstve. A tak témy, ktoré zostali nedopovedané, zostávajú pre rozhovor
budúci. Až o ďalších 15 rokov?
Uvidíme, či budeme my (či bude ča
sopis), či bude záujem. Lebo u nás
doma, je len ťažko byť prorokom.
Pripravila MARTA FäLDEŠOVÁ
Je to zvláštne: človek vchádza do interiérov
koncertnej siene ovplyvnený očakávaním svetabôľu Mahlerovej 5. symfó nie a tam ho vítajú
. tvrí chlapi" zabezpečujú ci pomocou vysielačiek a opásaných pištolí zdarný priebeh protokolárne; udalosti. Poto m, keď už je na pódiu nastúpený orchester, človek čaká na príchod dirigenta a ru zrazu sa pomed zi fraky prediera subtílna, štíhla postava Aleny Heribanovej. V slove n či ne a vzápätí v peknej angličtine poslucháčov ub ezpečuje, že je jej cťou privítať v
Bratislave členov ]SSO, ich šéfdirigenta, atď.,
atď. Niečo ako vyhlasovanie Oscara. A až potom
prichádza rad na Ondreja Lenárda... V . dueli" z
Mozartom šéfdirigenta SF a]SSO nevíd ať často .
Tento raz sa však mohol spoľahnú ť na disciplínu, na kompaktnosť zvuku, na technickú zruč
nosť a istotu každého hráča - hoc aj sedel pri posledno m pulte. Aj pod predohru k Čarovnej
flaute sa však Ondre j Lenárd podpísal jemu ty·
pickým spôsobom. Obsadil napríklad šesť kontrabasov, čo nie je u nás zaužívanou požiadavkou. Niektoré Mozartove symfónie sa aj v starých dobách hrali na desať kontrabasov, vtedy
im však bolo prisúdených dvadsať prímov a sekundov. čo je štýlové, čo nie, ťažko posúdiť.
Isté však je, že členovia Shinsei Orchestra odviedli už v čarovnej flaute kus kvalitnej práce.
Po poslednom Es dure Čarovnej flauty nastala
zasa chvíľa pre Alenu Heribanovú. Vyhlasovanie Oscara sa zmenilo na populárny výchovný
koncert a šarmantná moderátorka rozprávala o
(Pokračovan ie

na 8. str.)
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l NÁVRATY l
Slovenská hudo bná s po loč n os ť a ATRAKT,
s. r.o. p r ip ravila na zač i a tok j(ma v Zichyho palác i prvé koncertn é stretnutie- po 28. ro koch - s
h uslistom Pavlom Farkašom. Ro kmi .zrel§ie"
gene rácie si h o iste pamätajú ako kon certné h o
majstra rozhlasového .symfoň áku", ale aj talentOvaného a sľubne sa rozvíjajúceho sólistu a komorného hráča. jeh o umelecká cesta za posledných dvadsaťose m ro kov je popretkávaná zastávkami, na ktorých spoznal m nožstvo osobn ostí, ktoré v mno hom poznačili je h o ďalší
ume lecký vývoj. P re mladšie gene rácie od citujem z Farkašovej biografii to najpo d statne jšie:
"Bra tis lavský rod ák Pavol Fark~ počas
svoje j b o hatej huslistickej kariéry bol
koncertný m majstrom Symfonického orches tra Slo v e n s k é ho rozhlasu, Osaka
Philharmo nie
Orche stra,
Dutch
Broadcasting Foundation in Hllversum a
Ame ric an Balle t Theater. Bol ho sťujúcim
koncertma js tro m Veľkého divadla z
Moskvy počas zájazdu jeho baletu po USA,
prlncipá l o m orchestra Joffrey Ballet a
spoluzakladateľom mes tských orchestrov
Pacific Sympho n y a Mas ter Symphony. Po
sv o jom príchode do USA sa Pavol Farkaš
s tal členom Los Angeles Philha rmonie
O rchestra a zakrá tko na to začala e tapa Jeh o ú sp ešn e j s polupráce s filmo vým agram o fónovým prie myslom. Ako koncertný
m a jste r a mana g e r - kontraktor bol spolutvorcom vyhra n ý ch cie n Grammy pre
Whitne y H o usto n , Lindu Rhonstadt,

Pavol Farkaš
Aarona Nevllla, Cher, Barry Whitea a
Natalie Cole. Viaceré filmy, pre ktoré realizoval hudbu takých skladateľov ako sú
John Wllllams, Maurice Jarre, Michel
Legrand a Lalo Schiffrin, získali filmových
Oscarov - za všetky je možné spomenúť a spoň film "Tanec s vlkmi".
V súčasnosti sa P. Farkaš venuje vo väč
š ej miere sólistickej a pedagogickej čln
nosti. Učil na CSUI.A a Pepperdine
University a teraz je Assistant Professor
na School of Music University of Redlands
a súčasne pôsobí ako koncertný majster a
sólista
The
Redlands
Symphony
Orchestra.
Svoj bra tislavský ko nce rt zostavil P. Fa rkaš

rigen tami
sú časnosti
a
n ah ráva p re
Deu tsch e
G rammo pho n e
Gesellsch aft.
Po pri o p e rnej hudbe sa syste m atick")' venuje
ko n certné mu s p e vu, kde dnes patrí k najvýzdamne jším osobnostiam .
Klav irista Gord Garben, p o štúd iách h ry
n a klavíri a dirigovaní sa š pecializoval na klavírny sprievod a spolup racuje s takými osob n osťami
ako
Edith
Mathis,
Brig itte
Fassb aender, Pe te r Schre ie r,.Kurt Mo ll a spom ínan ý Andreas Schmid t. Pôsob í však aj ak o
ko n certný klavirista a ako hosťujúci dirigent
stockho lmské h o o p e rné h o o rc h estra a
Symfo n ické h o o rc h est ra N HK v Tokiu .
Bratislavské účinkovanie o boch u melcov

li plné nasad enie (len prvý trubkár nem al svoj
deň a n evyšlo mu vlastne ani jedno z d elikátnych sól). Všimo l som si, že z o rc hestra, hoci je
vekovo veľm i mladý, sálal akýsi chlad, odosobne nosť. Zato však p ráca O ndre ja Lenárda n ahrad ila d e fic it e mócií zo stra ny h ud obn íkov. Opäť
sa d oslova im plantoval do organ izmu siahodlhej symfó nie a doloval z o rc hestra maximum
výrazu. Zadarilo sa. Ale p o záve rečn om akorde
isto veľa posluch áčov n evlád alo. Dol LO marató nsky beh a záver prebieha l u ž len na kyslíkový d lh.
25. a 26. m á ja. Ludwig v a n Be ethove n :
Konc ert pre hus le a orcheste r. Jean
Slbe Uus: 2. symfónia . Slove nská filha rmónia. Dirigent Ta deus z Strugala. Sólista
Juraj Čižmarovič.
Kon com mája bolo p red kon certom v
Redute viac tých, ktorí fandil i Jurajovi
Čižm arovičov
v
je ho
zápolen í
s
Beethovenovým ve ľl.:ým ko ncertom. Po koncerte nás b o lo tiež viac takých , kto rí vera nepoch opili a ču dovali sa, kde sa le n mo hla s tať chyb a. J uraj Čižmarovič ma p rivied o l do pomykova. Predviedol hudobnícky veľmi atraktívny výkon plný vzruchu, rozvahy, duch ovného n adhľadu, výrazovej kultivovanosti, tón ovej kultúry. Predsa však bol jeh o výkon n epríjr m ne pozname n aný o kamihmi skratu. Mal p red sebou
n o ty, čo by mi vôbec n e p rekážalo ( n oty sú
p redsa na to, ab y z nich hudo bníci h rali).
Ho ršie však vyzn el totálny výp adok vo Fin ále
ale bo nevyjasne n é tvary z prvej čas ti. Frázam
chýb al občas poko j v záve rečnýc h fázach a n e-

n adväzovali na seba kontin u itne. Beeth oven
akoby ne bo l v rukách j u raja Člžmarovi ča d obre
oprášený. Pamäťové lapsusy n ahlo dali aj o rgan izmu s p rídavku ( Bachovo Adagio g mol) a tento fakt ešte dovŕšil rozpo lte n osť výko nu sólistu .
Ak v p rvej polovic i ch ýbala dovŕše nosť zážitku, druhá bola pre m ňa balzamom. Tadeusz
Strugala siah o l po 2. sym fónii jean a Sibeliusa k
mojej ve ľkej spokojn osti. Nie Je n kvôli p rítomnosti Sibeliusovej hudby v Redute, ale aj kvôli
vydare nej interp retácii. Nestačil som sl edovať
všet ky gestá, náznaky gest, pohyby trupu, p ohľady, k torým i Tade usz Strugala opanta l výb orne hrajúcich filharmon ikov. bola to maxim álna
precíznosť, technická brila ncia a e leganc ia.
Výsledok sa v o kamihu dostavil a filharmo n ici
vyhrali naozaj takmer všetko d o d ôsledku - d okonca aj namáh avé Sch erzo. Strugala d oko n ale
o dha lil všetky te kto nické a arc hite kto n ické p arametre symfónie tváriacej sa navon ok záhadn e. jej záhadnosť je však predovšetkým v akcentácii archetyp álneh o mysle n ia ve ľké h o mága
Severu. Tam Tade usz Strugala vsadil svoj vklad.
Sibeliusovské tvary a . pratvary" sa n e usiloval
štyl i zovať alla stred Európy, um ne nar áb a! s aktívnym b asovým p odhubím, p o hrával sa s dynamikou ech a a p rírodných signálov (z tohto h ľa
d iska vyznela úplne fam ózne druhá časO. 2.
symfónia žila plným životom a pop r i nej ožíval
každý nerv mojej perce pčnej s(Jstavy. D irigovať
u nás Sibeliusa je možno hra vaba nk. Tadeusz
St rugala v spolupráci s pozorným i a disciplinovan ými hráč m i SF potom všetko vyhral.
IGORJAVORSKÝ

lVZOIOVÝPIESŇOVÝIONCEIT l

SF v máji
(Dokončenie zo st r.

7)

japonskom kultovn o m b u b ne zvano m vadajko.
Ešte počas jej závereč ných viet sa poza c hrbty
hráčov predieral hrdina večera - Eite tsu
Hayashi, majster v hre na obrovský n ástroj. To,
čo sa dialo vzápätí je možno neopísa teľn é a
všetci, ktorí sled ovali vyst úpenie . šamana"
l layashiho ma poch opia. Hra na vadajko je
akýmsi hudobn ým zh motne n ím pri ncípov jingjang . Nástro j potrebuje c hlapskú silu aj ženskú
krehko~ť. dravú bojovnosť aj láskavú neh u, virt uóznu exhibíciu aj pokoru. Eitetsu llayashi
odovzdal svojmu n{lstroju maximum a jeho výkon občas h ra n ič il s výkonom o lym pion ika,
gymnastu, atléta. Redu ta sa o triasala v každ o m
cen time t ri a ľud i a Je n fasci n ovane sedeli a aj zab ~dali n a dusiví• horúčavu panujúcu v kon certnej sieni. Až po doznení sugestívnej a vzrušuj(•cej kompozície si zrejme u vedomili emotívny
aj fyzický výdaj. llayash iho vystúpenie b olo naozaj zdrvujúce a možno troška neprávom naň
doplatil Gustav Mahler. An i veľkosť 5. symfón ie
ne mo hla ko nkurovať sile zážitku z prvej polovice veče ra . Už toho bolo aj tak trošku pr ive ľa a
~edemdesiat minul času v d usne a horúčave venovanýc h Mah lerovým víziám transeende ntna
už zach ádzalo za h ranice ú n osnosti. ll ráči d rža-

naozaj n e konve nčne, sám si h o aj m od e roval.
Po pri skvelom p od aní Brah msovej sonáty o p.
l OOsa ná m "prihovoril. výb erom z Oče nášovej
Poémy o srdci pre sólové h usle, ktorú ked ysi
pre miér ova! a d odnes ju hrá zo sklad ateľovh o
autentické ho notového zápisu. Ďalej to bo li virtuózne skladby Kre isle ra, dojímavá hudba
Veracciniho ako aj ryt m icky fra pa nt né jed i neč
n é rag-time j oplina. Skvelo u p artnerkou pri klavíri m u bola p. He le na Gáffo rová. Ukazuje sa, že
Farkašov n ávrat ne bo l posledný a "zainteresovan í ľudia. o ko lo n e h o mu u ž p ripravujú p rogram p re b udike n ávštevy. Oo lo to milé stre tnutie so skvelým a svojráznym hudobníko m .
MARIÁN J URÍK
treb a pov ažovať jednoznač ne za p o zitívny
čin . Význam a h o dno tu ic h í1 činkovania v id í m v dvoch polo h ách . Po prvé, u vie dli celý
poldruha h o diny trvajúc i Schubertov cyklus
b ez prestávky, b ez zbytoč n ýc h páu z me d z i
jedno tlivým i pies ňa mi takme r attacca, p ričo m aj p a uzy m e d zi piesňami tvorili dôležitú
význ a m ovú funkc iu na prec h o d z jednej atm osféry d o druhej. Toto .preraďova nie" z
piesn e d o pie sne sa o d o hralo • b ez teatráln ych gest, póz, p re hltovan ia slín a pod . Po
d r uhé, Andreas Schmidt prech ád zal z piesne
d o p iesne ko ntinuálne, te d a Schubertov
o pus chápal a ko m yšlie nko vo jed n o liaty cyklus. Schmidtov vokálny i n te rp retačný šrýl
sa dôsle d ne prid ržiava de klamačného princípu n emec kej vokálnej š ko ly, ako h o poz n ám e v jedno m z vrc h o lných zjavov, v osobe jeh o u čiteľa, Die tric h a Fisch e ra Diesk aua.
Schmidt po dľa m ô jho n ázoru D. Fisch e ra
Dieska u a p redč il v doko n a le jšom m o delovan í m e to d icko-rytmických fráz, pričo m jeh o
jedinečná artikulácia vytvárala p o ci t, že slovo je hudba a n ie n aopak
Sch m id tov sústred e ný i nte rp retačný p on o r d o m yšlie nkovéh o sveta Schube rtových
p iesní umoc ňova l k laví rny sprievod Cord
Garben a. j e h o hra bola technicky bezch ybn á, zvukovo kultivovan á, v m o d elova ní hud o bných n álad plastic ká a poetick á súčasne.
Bo lo to vzácn e ume lecké partn e r stvo vyplývajúce z a bsolútne h o p o driad e nia sa hudbe.
V ic h interp re tácii ožili Schube rtove piesn e
ako skutočn é u melecké skvosty, b o la to výpoveď o sklada teľovom vnútri pred blíž iacou sa smrťo u. O hlas u skro mné h o, ale vním avéh o a zasv äten é h o p ublika b o l nie le n
spontá nny, ale aj vyjadre ním vďaky za krásn y a ume lecky cenný p odveče r. Bod aj b y takých b o lo v n ašom m este v iac!
MARIÁN JURÍK

Andreas Schmidt a Cord Garbe n

P omal y sa stáva pravidlo m , že n ajzaujímavejšie kon certn é podu jatia sa odoh rávajú
akosi v t ic h osti, bez hlu č nej pro p agandy, za
p rítomn osti hŕstky zasväte ných záu jem cov.
Patrí k nim aj spevácky podveče r ( ko n al sa v
Moyzesovej sie ni v n ezvyklo m čase o 17.30),
ktorý ·u sporiad ala Sloven ská filh a rmó nia a
Goethe h o inštitú t v Bratislave. Akté rmi tohto pod u jatia boli b ary to nista Andreas
Schmidt a klavirista Cord Garben, kto rí
u viedli Sch ubertov piesňový cyklus Zimná
cesta.
Andreas Sc hmidt, je oď roku 1984 s tálym členom Nem eck ej opery v Be rlíne a spolupracuje s najvýznamnejším i svetovým i di-

to je názov nového komorného súboru, ktorý vzni.
kol na pôde Slovenskej filharmónie z jej popredných
ktorí pod ľa slov ich umeleckého vedúceho).
Skolepu- chc(l pri niesť do n:\Sho hudobného prostredia nový pohľad na interpretáciu i n~tru mentálnej komornej hudby. Filharmonickí sólisti si za svojho stáltho dirigenta vybrali Francúza jeana·Philippa
Rouchona, už dlhší čas žijúceho vo Viedni, ktorý sa
chce zamerať na francúzsku hudbu a priblížiť ju n~
mu poslucháčovi. Svoj prvý verejný koncert mali 17.
mája v Moyzesovej sieni, ktorf sa u s kutočnil za výdat·
nej podpory stáleho Rouchonovho sponzora Niny
Ricci (táto kozmetická firma sponzoruje všetky jeho
cesty v Európe i USA a s12rá sa aj o jeho oblečenie
a imidž).
Prvé verejné vystúpenie bratislavských sólistov malo na programe dve časti z cyklu Siestich koncenov
pre sláčiky, Debussyho Tanec pre harfu a sláčikový or·
ches1er (sólista Werner Karlinger z Rakúska). Koncert
pre fl autu a sl áčikový orchester (sólista Vojtech
Samec) a janáčkovu Suitu pre sláčikový orchester.
Pravda, nebolo by vhodné, hneď na začiatku !tanu nového ansámblu š pekulova ť o jeho perspektívach. Cas
ukáže všetko objektívnejšie. Vznik tohto a Iných komorných zoskupení však čosi charakterizuje. Buď doh ráčov,

statočné

nevyužitie hráčov v hlavnom zamestnaní, ale·
bo rastúce protikladné konkurenčné prostredie v ča
se, keď nariekame na nedostatok finančných prostriedkov. Koncertov je u nás neúrekom, nis však bude
zaujfmať predovšetkým ich kvalita a prínos pre našu
verej nosť a kultúru. Fii harmonickí sólisti vstupujú ttda do náročného konkurenčného prostredia a dúfam,
že nezostane pri štarte a že po premiére bude nasledovať tvrdá umelecká práca. Premiérový koncert totiž
viac ťaž il z kvalít jednotlivých hráčov, z ich bohatých
sk(•seností adaptovať sa na nový i ntc rpre12čný Ideál. O
prvom koncerte sa nedá povedať, že dirigent bol zjed·
nocujúcim či n i teľo m. Bol spoľa hl ivým dirigentom,
ktorý zdá sa, má svoje skúsenosti a predstavy o budú·
com profile súboru, čo úvodný koncert iba naznačil.
Najpozitívnejšie vyznela imerprctácla francúzskych
autorov, pre ktorých fi lharmonické sl áčiky poskytli sý·
ty, šťavnatý zvuk. Leo~ j anáček je však príliš hlboko zakorenený v našom povedomí a tak to bol skôr problém pre dirigenta, ako pre orchester. Dá sa povedať,
že to bol janáček . na fran~úzsky spôsob" príliš uhladený, jemný, málo vnútorne výrazovo dimenzovaný.
Dúfajme, že budúce kocerty budú mať už aj náročnej
šiu dramaturgiu a naznačia ďal~ie smerovanie takéhoto súboru, ktorý by pre Slovensko mohol byť užitočný.
S dirigentom a o rch~strom mieni systematicky pracovať umelecká agentúra Interartists, ktorá sa už viacer)··
mi projektami ukázala viac ako sľubn á.
MARIÁN JURÍK
Snímky autor

JaJ>Onská klaviristka lkuko lto študuje

oo

roku

1992 v t riede doc. Mariána Lapšanského na Vysokej

škole muzických umení v Bratislave. Už viackrát sa
predstavila bratislavskému publiku. Jej recitál v
Mirbachovom paláci ( 4. júna) sa niesol v znamení kla·
vírnej hudby n:\Aho storočia. Klaviristka sa publiku
predstavila s koncepčnou a pomerne náročnou dra·
maturgickou zostavou, v ktorej dominovali diela klasí·
kov hudby nášho veku.
Po Bellovej Sonáte c mol (zachoval sa z nej iba
fragment), v podaní lto presvedčivo koncepčne roz·
vrhnutej, predviedla ukážku svojej technickej diSflO'
nova nosti v Pro ko fievovej Sonáte č. 5 C dur op.
38/ 135- Prokofievovi dala črty výbojnosti a dramatickej zovretosti, dobre od tienila aj polohy typicky prokofievovského sarkazmu, irónie.
Zaujala taktiež v Ravelovomjeux d 'eau. Dielu da·
la široké spek1mm farebných odtieňov, zvukovú
apartnosť a ku ltivova no~ť.
Máloktorý zahraničný umelec venuje pozornosť
slovenskej hudobnej tvorbe. Ikuko lto je vzácnou vý·
nimkou. Naštudovala opus magnum Eugena
Su choňa Me ta morfózy. Dielu dala vyváženos( lyric·
kých a patetických, dramatických a poetických, emocionálnych a stavebných polôh. Suchoň v jej podaní
nebol iba zdvorilým gestom (to je aj v prípade
Mctamorfóz dosť ťa7.ko možné), ale plnokrvnou hu·
dobnou výpoveďou naplnenou duchom aj rozpormi
dvadsiateho storočia.
Na záver svojho recitálu, ktorý sa viac podobal na
celoveče rný koncert než na nedeľné doobedňajšie
matiné, lto interpretovala Etudy a Polky Bohuslava
Martinu. Brilantným, vtipným a moderne koncipova·
ným skladb ičkám dala čaro akéhosi poetického modern izmu, s ktorým Martinu vstúpil do hudby n:l§ho
storočia . Etudy a Polky zneli v podaní japonskej umel·
kyne s pochopením skladaterovho vnútorného pocitu, ale aj s dávkou brilantnej, virtuóznej odosobnenosti.
Ikuko lto je zodpovednou umeleckou osobnosťou.
jej prejav je naplnený nielen zdravou dávkou muzikality, ale predovšetkým pokorou pred umeleckou výflO'
vcďou tvorcu, jasným in t erp retačným názorom na
kompozíciu a hlavne klaviristkinou výbornou technic·
kou vybavenosťou , smemjúcou k perfekcionizmu.
MILOS IAV BIAHYNKA
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CD RECENZIE
prach · sa obrátiš", aj keď ne má zjavný konkrétny lite rárny program, je to hudba programová, založená na subje ktívnom rozjímaní prostredníctvom sólového violo nčela o
posledných veciach človeka.
Pochopiteľne na u meleckej príprave CD
nahrávky sa pod i eľali príslušní pedagógovia
(doc. ]. Kopeľm a n, doc. E. Blah ová, doc. M.
Lapšanský, doc. ]. Gaš p arov i č, prof. ).
Zsapka, prof. M. J urkovič, doc. J. Sixta, prof.
]. Podhoranský), ktorých pod ie l na priaznivom vyzne ní nahrávky je evidentný. Hoci
nejde o ko me rč ný titul, jednotlivé nahrávky
(skladby) budú iste pou ži te ľn é aj v budúcnosti pri rôznych príležitostiach. Keďže nahrávka nebude k dispozícii v obchodnej sieti
bolo by dobré, keby sa dostala na všetky
stupne umeleckého školstva ako stimulujúci
prvok.
Pozn.: S hudobnými ukážkami CD sa
môžete zoznámiť na stanici Slovensko 2 31.
júla t.r. o 20.30 hodine a l. augusta o 14.30
hodine.

,

FLAUTOVÉ SONÁTY

Vydanie CD nah rávky s če rstvými i nedávnymi absolventami VŠMU pri p ríležitosti jubilea sa ukázal ako u žitoč ný počin . Táto nahrávka jednak dopÍňa dote raz existuj(ace nahrávky s mladými umelcami a dotvára tak
profíl nastupujúcej umeleckej generácie a
čo je hlavné, podáva síce skromný, ale výstižný obraz o pedagog i cko-i n te rpretač nom
smerovaní tohtO nášho najvýznamnejšieho
umeleckého uČilišťa. V u:jro chvíli myslím,
nie je potre bné zvlášť zdôrazňovať nezastup iteľnosť a význam školy, skôr fakt, že sa pokrač uj e v systematickom uvádzan í mladých
talentov do života, z ktOrých viacerí už preukazujú isté osobnostné predpoklady pre úspešnú profesionálnu kariéru koncertného
umelca. Chápem, že dramaturgické zostavenie takejto nahrávky je vec c itlivá, komplikovaná, že treba zohľad niť viacero kritérií tak,
aby to bol čo možno najplastickejší obraz o
umeleckom sme rovaní školy. V tomto zmysle - pravda v rámci daných p ri estorovo-časo
vých možností -sa väčšin a zú častne ných p rezentuje pomerne reprezentatívne. Myslím
tým Pe tra Šaraya, ktorý sa už uplatnil na
viacerých domácich i zahranič ných podujatiach. j e ho inte rpretácia Kre islerovho
Recitatívta a Scherza naz načuje jeho budúcu
umeleckú štýlov(a orie ntáciu (aj po nedávnom úč i nkovaní na Rencontres), ktorá istý
čas bude stavať na technid.-ých p rvkoch a
skladbách s bohatšou melodicko-lyrickou č i
rapsodickou kantilénou.
Gustá v B eláček má už svoje aktíva z rôznych domácich i medzinárodných súťaží, úspešné koncerty a čo oceň uje m je to, že ťaži s
kovo zostáva v piesi\ovej literatúre. Má p re
ňu veľa predpokladov, dobrú artikuláciu, jeho sonórny bas v piesi\ach znie dynamicky i
farebne veľm i vyrovnane, kultivovane a jeho
najväčšou devízou je to, že vie vytvori ť pekne klenutú melod ickú frázu. (Za ti aľ najmarkantnejšie to prejavil v Glinkových p iesňach.) Plne to platí aj o Schube rtových p iesňach.
'
Pre [ubicu Vargicovú by som na takúto
nahrávku hľad a l výraznejšie programové čís
lo než Ard itiho .sladký bonbónik", p retože
operné kreácie ju charakterizujú výstižnejšie. Z početných klaviristov tu zastupuje
Peter Ne m ec, ktorý svoje pianistické prednosti dobre uplati\ uje p redovšetkým vo virtuóznej Lisztovej La Campanelle. Je ho
Chopin je p re mi\a príliš racionálny, avšak
pochop i te ľne , to chce svoj čas.
Už dlhé roky prináša Vysoká škola muzických ume ní ve ľm i dobré výsled ky v odbore
dychových nástro jov a v hre na gitare.
Väčšin a špičkovýc h hráčov na dychové nástroje, sediacich za prvými pultami našich
orchestrov (ale aj v zahra ničí) je z tejto školy
a mnohí z nic h spätne odovzdávajú svoje
skúsenosti novým generáciám. Pozaunista
Albert Hrubovčák svoje tónové prednosti
prezentuje v Concerte Georga Christopha
Wagenseila, fl autista Tomáš Jánoš ík sa
osvedčil niele n v našich popredných o rchestroch, ale aj ako sólista a v súčasn osti
zbiera na svojej Alma mater už aj vlastné pedagogické skúsenosti. T. Jánošík obohatil
CD nahrávku sviežou, iskrivou a neko n ve nč
nou hudbou Francúza He nri Duttile uxa.
Rovnako tiež gitarista Miloš Tomašovič v
zaujímavej Bagatele nestora anglickej hudby
nášho sto roč ia Williama Waltona, ukazuje
svoju technickú a muzikantskú vy t ríben osť.
Napokon prezentácia jedného s kladateľa je
iste skôr symbolickou záležitosťou. Če rstvý
absolve nt Mirko Kraj čí, ktorý sa nedávno
etabloval ako skl ada te ľ a dirigent sú čas ne naz nač uje, že zati aľ sa c hce po hybo v ať vo voľ
nejších formách, ktoré viac vyhovujú jeho
meditatívne mu naturelu. Jeho skladba .A v

Benda e Blavet e PlattJ
Vladislav Brunner ·flauta
Juraj Alexander- violončelo
Alexander cattarino. čembalo
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FI u te
Sona tas

O súkromnej nahrávacej z n ačke DISKANT
sme v minulom roku priniesli prvé recenzie
z oblasti vážnej hudby. V týchto d ňoch sa na
trhu objavili nové tituly tejto fi rmy. Flautové
sonáty sú ve ľmi zaujímavým titulom. Okrem
Františka Bendu, s ktorého hudbou sa predsa sem-tam stretneme, sprostred kovávajú
nám hudbu, ktorá, dovolím si povedať, má u
nás ale aj v širokom okolí na zvu kových nosičoch svoju p remiéru. Výber flautových sonát na CD nahrávke Diskantu otvárajú dve
sonáty české ho emigranta 18. storoč i a
Františka Be ndu, ktorý podstatnú časť svojho plodného života strávil na berlínsko m
krá ľovsko m dvore. Benda, ktorý bol hu sľo- '
vým virtuózom a . pedagógom medzinárodnej povesti, veľ m i dobre poznal taliansku inštrumentálnu tvorbu a vo svojich sonátach
vychádzal z talianskej barokovej tradície,
ktorú o bče rs tvoval vybrúsenou nemeckou
inštru mentálnou tech ni kou a invenciou čer
pajúcou z čes k ej ľu dovej melodiky a rytmiky. Svoje flautové koncerty a sonáty zväčša

napísal na pod ne t Johanna Joachima
Q uantza, nemeckého flau tistu, hobojistu a
skl ad a teľa (napísal vyše 300 flau tových koncertov a i.) a pruské ho kráľa Wilhelma. Popri
talianskych vplyvoch v Be ndovej tvorbe nájdeme silný konzervatívny vplyv Carla
He inricha Grauna, ktorý bol jedným z čel
ných pre ds ta vi teľov tzv. berlínskej školy. Na
rozdie l od lite ratúry, kto rá konštatuje, napr.
že . je ho s kl ada teľské dielo vykazuje štýlové
rysy skô r ko nze rvatívne, ale silne individualizované" (G. Černušák), zisťujeme s odstupom času , že obe sonáty sú inven č ne svieže,

inštrumentálne dobre posadené a výrazovo
pôsobivé.
Do iného sveta nás uvádza tvorba francúzske ho flautového virtuóza a skl ada te ľa
Michela Blaveta (1700-1768), istý čas pôsobiaceho na dvore pruského korunné ho princa Friedricha IL Blavet je autorom prvej franc úzskej komickej opery Le Jaloux corrigé a
troch zbiero k flautových sonát s continuom.
Blavet bol veľmi z ru č n ým sklad a teľo m. V jeho tvorbe sa pre línali talianske a francúzske
štýlové prvky. V prípade Sonáty d-mol ide v
podstate o barokovú suitu (AndanteAlle mande-Gavotte-Saraband-Finale). Sonáta
G dur pozostáva len z troch častí (Ária I - Ária
ll -Jig). Blavet však dokonale pozná zvtakové
a technické možnosti fl auty a plne ich využíva. Jeho hudba popri brilantnej virtuozite
poskynaje inte rpretovi veľké možnosti na
ukážku tónovej a výrazovej kultúry.
O živote a diele Giovanniho Be nedetta
Plattiho (1 700-1763) uvádza literatúra veľm i
málo informácií, ba dokonca nie je presne
známe ani miesto jeho narodenia. Vie sa
však, že v roku 1722 od išiel s ďal ší mi talianskymi hudobníkmi z Be nátok do nemeckého Wurzburgu, kde pôsobil takme r štyri dsať
rokov ako uč ite ľ spevu a učiteľ . virtuoso di
camera" v hre na hoboji, husle, vio l o nčele a
flaute, čiže bol uznávaným majstrom komornej hry. Ako skl adate ľ vyšiel z prísneho baroka, no neskôr prešie l na .galantný štýl" a postupne sa zaradil medzi skl ada teĽov prip ravujúcich nástup rané ho klasicizmu. J eho
onáta č. l e mol a Sonáta č. 2 g mol, patria
zrejme do Plattiho okruhu skladie b, v ktorých voľne využíval p rincípy sonary da ch iesa a sonary da camera. Plattiho sonáty sú
konc ipované na ko ntrastnom tempovom i
výrazovom princípe. Rozhodu júcim p rínosom jeho skladie b je však svieža, elegantná
melodická invenc ia, dalo by sa p oveda ť, že je
to hudba pohody a duševnej re laxácie (zrejme už vtedy sa chápala spoločenská funkcia
hudby ve ľmi ko nkrétne). To neznamená, že
inte rpretač ne je to hudba n e n ároč n á, práve
naopak, vyžaduje vyspelú techn iku a opäť vysokú tónovú a výrazov(akul na ru.
Realizácia tejto nahrávky primárne s p očí
vala na Vladislavovi Brunnerovi, ktorý zrejme s Diskantom mie ni s p olupracovať systematickejšie. Brunne r interpretovanej hudbe
prepožiči ava všetky pred nosti svojej hry:
techniku, brilanc iu pasáži, krásu tónu , skvelé frázovanie melodických oblúkov, a najmä
harmóniu a po"oj barokovej atmosféry.
Skvelých partne rov našiel v Jurajovi
Alexandrovi a Alexandrovi Cattarinovi.
Je to nahrávka, ktorú možno počúvať niekoľ
kokrát za sebou, a vždy v nej bude me nach ádzať n i ečo nové, krásne a zaujímavé.
Milovníkom barokovej hudby a hudby
vôbec určen ej na príjemné počúvan ie, možno nahrávku len odp o rúčať.
Pozn.: S hudobnými ukážkami CD sa
môžete zozn ám i ť na sta nici Slovensko 2 2 1.
júla t. r. o 14.30 hodine.
veľmi

Johann Nepomuk HUMMEL:
Klavírne sonáty č. 1, 2, 3, 4, S
Súborné vydanie- časť 1. a 2.
AlexanderCattarino - ~~
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O I-i umme lovej umeleckej osobnosti sa
donedávna viac hovorilo ako sa konštruktívne p re poznanie jeho skl ad ateľské ho odkazu
urobilo. Prvé pokusy vráti ť Hummela do nášho hudob ného života, ako si pamätám, sú
staré okolo 30 rokov, kecľ mladý Pa lov i č hrával je ho Klavírny koncert a mol, keď ho hral
na ko ncertoch Marcinger a ml adu čký
Cattarino. Potom p rišiel útlm, do popredia
p rišli iné rep ertoárové dominanty a p rvým
rozh odujúcim poč in om pre navrátenie
Hummela do nášho prostredia, bolo zriadenie medzinárodnej klavírnej súťaže nesúcej
jeho meno. Opus vydal na troch platniach jeho Klavírne triá a te raz pric hádza na scénu
súkromná ftrma DISKANT s komple tnou nahrávkou Hummelových klavírnych sonát.
Alexander Cattarino absolve nt ( 1963)
VŠMU v triede Rudolfa Macudzinského vstúpil do nášho koncertné ho života ako ve ľká
pianistic ká nádej (pamätný je jeho prvý
Prokofievov koncert Des dur) . Jeho repertoár tvorili techn icky náročné die la, kritika ho
hodnotila ako technicky disponovaného,
umelecky rozvážneho inte rpreta s veľkým
dynamicko-farebným registrom. Potom sa
sólisticky odmlča l, svoju ume leckú dráhu
spojil so Slovenským komorným orchestrom ako jeho kmeňový če mba lista a príležitostný sólista. j eho starou láskou bol
Humme l, ktorý v 11om dozrieval do dnešných dn í. Realizáciu tohto proje ktu mu
umožnila fi rma DISKANT a tak sa s
Alexandrom Cattarinom, ako klavírnym interpretom, stretávame po rokoch opäť. Toto
stre tnutie môžem oz nač i ť za veľmi radostné,
ba až prekvapujúce. Cattarino si po rokoch
.čembalovani a" udržal pianistic kú formu .

Jeho vzťah k Hummelovi vychádza z dôkladnej znalosti klasicistickej klavírnej literatúry,
zrej me svet barokovej a klasickej hudby, ktorou bol rokmi obklopený posunul
Cattarinovo interpretačné zrenie hodne dopredu, do polohy historickej objektívnosti a
súčasné ho ponímania klavírnej modernej
intrepretácie. Cattarino necíti Hummela
p ie tne, ale realisticky, umelecky p lnokrvne
so všetkými jeho ctnosťami i slabôstkami
vyj sť v ústrety dobovým požiadavkám. Pre to
ho neštylizuje ako . klasika", ale necháva na
ňom všetko z čoho vyšiel, čo z dobových idiómov a manier vedome alebo nevedome prijal a čo do vývoja klavírnej hudby priniesol.
Takou je hn eď Sonáta č. l C du r, ktorá veľmi
zreteľne poukazuje na východiskové pramene Hummelovej hudobnej orientácie.
Poznáme tu vzory Mozarta, Hayd na, ale deš i frovať môžeme aj techniku Clementiho klavírnej školy, kde domi nuje prstová technika
perl ivých pasáží a nekomp likovaných akordických väzieb. V Sonáte č. 2 Es dur, a v tretej
f mol, akcentuje interpret štýlové prvky blízke ranému Beethovenovi. Zaujímavo je poňatá po malá časť tejto sonáty, ktorá jasne nazn ačuj e skl ada teľovo tvorivé dozrevaníe a
pôsobí ako pre m ýšľa nie s otáznikmi ako ďa-

lej ... Finále je už veľm i rezolútne a rozhodné,
tradícia sa snúbi s vlastným názorom.
Cattarino
nachádza
p re tieto
črty
Hummelovej hudby adekvátne výrazové a
štylistické prvk')'.
Druhá CD nahrávka obsah uje dve veľké
sonáty C du r op. 38 a piatu fis mol op. 81 .
Medzi oboma je podstatný rozdiel, hovoriaci
o veľkom zlo me Hummelovej ko m poz i č nej
poetiky. Kým C dur sonáta zostáva na klasických p rincípoch (ako prvá C durová), fis
mol sonáta už reprezentuje Hu mmela idúceh o v ústrety romantickej filozofii. Najmä pomalá časť napísaná v roku 18 19, teda 9 rokov
po narodení Chop ina, anticipuje harmóniu a
o rname ntiku poľské ho génia. Záverečné finále sa nesie v duchu tzv. concert brilante,
ako ho poznáme u C. M. Webe ra, F.
Kalkbre nnera alebo L Moschelesa. To je
dôkazom, že Hummel stále dr'lal krok s dobou, hoci, domnievam sa, mal aj naviac. To je
ale iná otázka.
Cattarlnov hummelovský projekt po
dvoch cé-dečk ách (na j eseň vyjde tretia, ktorá zavfši kompletné vydanie Hummelových
klavírnych sonát pod ľa anglického vydania)
bola práca náročn á , ale myslím aj už i točná a
časom iste p rinesie svoje ovocie v dôkladnejšom poznávaní tvorby Slávneho bratislavského rodáka. Navyše vítam Cattarinov návrat
ku klavíru. Pre dramaturgov koncertov je tu
p ríl ežitosť: na sklade sú teda kompletné klavírne sonáty ]. . Humme la, ktoré by bolo
vhod né zú roči ť aj v koncertnej praxi. A tak
po nahrávacích aktivitách, je na rade ed ičná
prax, t. j. vydávanie nôt a hlavne - ak sa už
l hammelom pýši me - mali by sme mať na trhu aj je ho monografiu .
Pozn.: S hudobnými ukážkami CD sa
môžete zoz n á mi ť na stan ici Slovensko 2 5. a
19. augusta t. r. o 14.30 hod ine.
MARIÁN JURÍK

ZO ZAHRANIČIA

Titulná s tránka Ullmannovho Cisára Atlantídy s autentickými pozn ámkami zo skúšok.
N iekoľko dát: mesto Terezín bolo postavené 1782 jozefom ll. ako hradobná pevnosť
pre 6000 vojakov, pomenované bolo podľa
Márie Terézie, matky j ozefa ll., v roku 1918 sltlžil tento objekt ako základiía čes koslove n
ských vojakov, v rokoch 194 1 až 1945 . daroval" toto mesto Hitler Židom. Tcrezín sa stal
ko n centračn ý m táborom pre 136 000 ľu d í.
32 000 ľud í z rôznych končín Európy tu zahynulo, 88 000 bolo odtransportovaných do vyhladzovacích ko nce ntrač ných táborov, len
zlomku sa podarilo prežiť... Dnes je Terczín
takmer mftvym mestom, pozostáva z bývalých prádznotou zívajúcich stude ných väzníc,
zo zbytku kol'ajníc, ktoré v dobytčíc h vagónoch ľud í privážali a zasa odvážali, ako i z
h ŕstky obyva teľs tva, pre ktoré dnes zrejme
nie je jednoduché žiť na mieste, kde sa p re desaťtisíce ľudí pred 50. rokmi život ko nči l.
Zájazdové autobusy z celého sveta ch ŕli a cez
deň turistov, ktorí odchádzajú šokovaní a depri movaní.
Podveče r
zavládne
nad
Terezínom w pá prázdnota ... A do nej zaznela
v dňoch 2 1.-23. mája po vyše p äťd esia tich rokoch hudba sprítomi'iujúca fakty nedávnej
hudobnej histórie, ktorá nemá v dejinách ľu d
stva o bdoby. Iba za posledné roky bolo možné prostredníctvom mrave n čej muzikologickej práce sprístupniť desiatky diel v Terezíne
tvoriacich skladateľov, iba posled né roky sa je
móžné opäť strctn(J ť s menami medzivojnovej
gene rácie v čechách žijúcich skladateľov ako
je Viktor Ullmann, Pavel Haas, Hans
Krása, Gideon Klein č l Ru d olf Karel.
Napriek tomu, že s výnimko u Gideona Kleina
išlo už pred náswpom fašizm u o renomovaných tvorcov, teda o diela, ktoré boli v dvadsiatych a tridsiatych rokoch vytvorené a uvádzané na domácich i na medzinárodných ko ncertných pódiách, ich skladby sa stratili po
vojne nie len z d ramaturgických p lánov, ale
poväčšine aj z hesiel domácich a za hran ič
ných lexikónov. Žia!, týchto tvorcov závažných a hodnotných diel sa takto . podarilo"
zli kvi dovať nie le n fyz icky a nie iba jedenkrát.
Predovšetkým českí a nemecky hovoriaci muzikológovia, vydavatelia a interpre ti sa zaslúžili o znovuvskriescnie zabud nutej hudby,
predovšetkým sú to oni, ktorým sa podari lo
n ájsť, zrekonštruovať a naštudovať celý rad
skladieb, ktorých dáta vzni ku urč u jú aj miesto
vzniku a prvé ho uvedenia: ko n ce ntrač ný tábor ľe rczí n . Prevažne skladatelia židovského
pôvodu, ktorým bola od vzni ku Protektorátu
zakázaná akákoľvek umelecká či nn osť a ich
diela vymizll z koncertov, mali opäť, za n e ľu d
ských podmie nok v Tcrczínc, paradoxnú príležitosť tvor i ť, uvádzať svoje staršie i nové d iela a vytvo r iť nimi aj pre ostatných spoluväzňov min imálnu oázu ľudskosti či viery.
Otrasné a oblud né podmienky a kejkoľvej

Účinkujúce deti v opere Brundibár od Hansa Krásu .

.;

TEREZINSKY

spomienkovýfestival
umeleckej činnos ti v Tc rczíne dal poprvýkrát
festival (vlastne je to zle volené slovo, pretože pod fest ivalom rozumieme viac
menej niečo slávnostné, sn áď by ozn ačen ie
.spomie nkové hudobné d ni" bolo bývalo adekvátnejšie), ktorý sa konal prevažne v pôvodných, doposiaľ nezmenených p riestoroch
ko ncen tračn ého tábora. Ostane nepochopiteľné, ako bolo možné vytvo riť na rozhraní ži·
vo ta a smrti die la dodnes zatajujúcc dych, diela, kto ré svojou umelecko u silo u patria k tomu u melecky či obsahovo najhodno tnejšiemu, čo nám nedávna hudobná literatúra
vôbec zanechala.
Z tvorby Hansa Krásu ( 1899 Praha- 1944
Osvienčim) spomeňme predovšetkým jeho
detskú o peru muzikálového charakte ru
Brundibár, kto rú s kl ad ateľ sko mpo noval ešte
v Prahe pred jeho intcrnovaním v Tcrczínc na
predlohu Adolfa Hoffmcistra. 55-krát zaznelo
toto die lko v podaní najmladších, neustále sa
me niacich väzňov - detí v Terczínc (mno hé
úlohy bolo potrebné naštudovat znovu a znovu, pretože pôvodní aktéri boli od transpo rtovaní do Osvie nčim a), 55-krát rozdávalo
úsmev a silu dobra nad zlom. Na spomienkovom festivale zaznel Brundibár dohro mady 3
razy v pôsobivom naštudovaní Dismanovho
súbo ru z Prahy, réžiu mali Zdena a Václav
Fléglovi, pod rozkošnú výpravu sa podpísala
Kvé ta Pacovská.
Krásovc ďa lš i e uvedené diela Ouvcrtura
p re malý orchester (Česká filha rmónia s
Gerdom Albrechtom), Symfo nia p re malý orchester (Ko morný o rchester Národného divadla, Praha, dirigent Israel Yino n) či jeho Tri
p iesne na texty Rimbauda dokumentujú o riginalitu vychádzajúcu z dobovej francúzskej a
českej hudby.
Pavel Haas ( 1899 Brno - 1944 Osv ien či m)
bol skl adateľom nadväzujúcim veľmi silne na
mo ravskú provcnic nciu ako i na hudobný odkaz Leoša Ja náčka , u kto rého študoval. Tieto
korene cí tiť aj tam, kde vychádza z č ín s kej poézie, v ryroch p iesň ach na texty číns kej poépochop i ť

Ncst:'íva sa často, aby novomenovaného šéfa Národného
symfonického o rchestra (NSO) prišiel na javisko pr iv ítať prezident osobne. V piatok 17. júna 1994 sa síce stalo, že manželka prezidenta, pani Hillary Rodham Clintonová, pozdravila
l í• či acc ho sa šéfa NSO, Ms tisla va Rostropovi ča, avšak jej slová
odzne li z vidconaluávky p remie tnu tej na vcl'ké plátno na začiatku koncertu.
Presne o sedem mesiacov neskô r, v utorok 17. januára
1995, to pani Clintonová zopakovala, avšak te ntoraz osobne.
a prekvapenie nadšeného obecenstva, ktoré do posledného
m iesta zaplnil o ko ncertnú sici'í s asi 2700 m iestami, prezidentova manželka vkroč ila na pódium s ve ľkou kyticou, ktoro u
ocenila výkon éfdirigcnta orchestra, Washingtonskej cho rálnej spol oč n osti a sólistiek, mezzosopranistky Claudie
Carlsonovej a sopran istky Elizabeth Futralovcj, za ic h nádherné predvede nie Symfónie č. 2, "Vzk riesenie", Gustava
Mahlera (1860-19 11) .
Leonard Slatkin po prvý raz vsú1pil s O . oficiálne" už vo
štvrtok 8. septembra 1994, keď uvede ním skladieb Verdiho,
Mozarta a Coplanda otvoril sezónu 1994-95. Spomenutý janu-

zie (zazneli v podaní Karla Be rmana, pôvod·
ného interpreta z Terezína, ktoré mu sa vďačí
aj za zachovanie notového materiálu) a, samozrejme, i v jeho ranej skladbe Fata
Mo rgana, keď bol svojím u čiteľom c iteľne ovp lyvnený.
Gideon Kle in ( 19 19 Pi'erov - 194 5
Flirstengrubc) bol v čase depo rtácie do
Terezína na prahu svojho umeleckého rozletu. Podobne ako všetci jeho . kolegovia" absolvoval o. i. tiež sklad ateľské štúdium u Aloisa
Hábu a bol výbo rným pianistom. Z väčš iny
dochovaných diel sa jeho Klavírna sonáta stala med zičasom pojmom medzi klaviristami (v
Tcrezínc ju hral Al fredo Peri), jeho Partita pre
sl áčikový o rchester je hodná takého interpreta akým je česká fi lharmónia s dirigentom
Albrechtom.
Viktor Ullmann ( 1898 Tcšín · 1944
Osvi e nčim) mal v čase dcpo n ácie do
Terezína za sebou celý rad s kl ad ateľských úspechov, pochybností a nových výhier (o. i.
žiak A. Schô nberga) a bol vlastne hnacou silou terezínskeho hudobného života, hlavne
tzv. štúdia novej hudby. Tu vzniklo aj jeho
k ľú čové dielo, opera Cisá r Atlandíd y (otvo rená obžaloba Hitlera) na libreto taktiež inhaftovaného Petra Kicna, ktoré napriek hotovému naštudovaniu nezažila v tomto konccnt·
r ač nom tábore svoju p remiéru (bola zakáza·
ná). Pred nedávnom nájdená partitúra ožila v
posled ných rokoch na mno hých javiskách a
prostredníctvom mnohých opcrno-d ivadclných súborov. V Tcrczíne s ňou h osťova l a a
publikum svojo u frapujúcou inscenáciou mimo riadne zaujala klagenfurtská skupina
Arbos ( réžia l Ierbcrt Gantschachcr, d ir.
Alexander Drcar). Z Ullmannovho terezínskeho tvorivého o bdobia priniesol festival aj jcdno prvé uvedenie vôbec. Boli nimi Piesne o
láske a smrti na texty Rilkcho p re recitáciu
(Erika Pluhai'ová) a klavír (Alfredo Peri), dielo, ktoré kompo noval Ullmann k narodeninám svojej taktiež inhaftovanej manželky ne·
celý mesiac pred ich spo l očn ou deportáciou

árový koncert sa zača l skladbo u . Kaddiš". j e prvo u časťou
,. De ux mélodies hé braiqucs" (Dve hebrejské melódie)
Mauricea Ravela ( 1875-1937). Skladba vznikla pred vypuknutím l. svetovej vojny v r. 19 14 a trvá iba 4 minúty. l k eď tu í de
o starý liturgický sp ev za mftvych, neobsahuje zmie nku o
sm rti, avšak úpenlivú modlitbu ku . Král'ovi král'ov". Slová,
. príď kráľovstvo Tvoje", sa zhodujú so slovami Otče n ášu .
Krátka skladba bola nie len vhodno u hlasovou rozcvič kou pre
Claud inc Carlsonovú do jej partu v nasledujúcej hlavnej
skladbe programu, bola aj tematicky p riliehavým do plnkom
Mahlerovcj symfó nie.
Leonard Slatkin si sotva mohol vybrať vhod nejšiu skladbu
než toto ve ľkole pé die lo, m o hu t n os ť kto rého mu pripravila
. král'ovský" vstup na jeho nové umelecké pôsobisko.
Môžeme ho chápať aj ako výreč nú parabolu: hoci sa
R ostro p ovi čova é ra skon č i l a , po nej príde . vzkr iesenie" a hudo bný život NSO bude po kračovať. Nový šéfd irigent sa predstavil ako plne schopný vy tvárať mocné ci tové zážitky. NSO
zas dokázal, že pri vhodnom vede ní sa vie prieme rne z h os tiť
aj n ajťažšej úlohy. A priaznivci o rchestra boli u bezp eče n í, že
si ,.p ríd u na svoje".
9. februára 1995, presne d va rol-.-y po svojom vystúpení s
NSO v r. 199}, známy fí nsky dirigent Paavo Berglund p rišiel s
lákavým programo m. Otváracím č ísl om bola Prvá symfó n ia
sú čas n é h o fínskeho skl ada teľa Kokkoncna. Tí poslu ch áči,
ktorým fí nsku hudbu zoso b ňoval o veľkolepé d ielo Jeana
Sibclia (1865-1957), boli prekva pe ní, :Lko ďaleko sa tento
dnešný skl ad a teľ dostal od majstrovho diela. Prvá časť pol ho-

Snímky archív

a smrťou v Osvie n č im e . Premiéra orchcstrál·
nej verzie bola plánovaná o n iekoľko dní neskôr počas koncertov to hotoročnej Pražskej
jari (Ccská filh armónia, Gcrd Albrecht).
Ďalším, doteraz známym skladateľom, ktorý svoj trpký osud v Terczínc neprežil, bol
Rudolf Ka re l (1880 Pl zeň - 194 5 Tcrczín).
Karel nebol viiznený z rasistických dôvodov,
ale z dôvodov pomoci prenasledovaným. Z jeho tvorby síce na festivale neodznelo žiadne
dielo, ale p ri po meň me si ho už aj preto, že vy·
choval slovenských skladateľov Alexandra
Moyzesa, Jozefa Kresán ka na Slovensku žijú·
echo J@usa Kowaského a v dvadsiatych rokoch bola jeho tvorba známa aj na Slovensku.
Karel bol väznený a utýra ný v tzv. Malej pevnosti Terezína, kde počas festivalu odznelo
Mozartova Rekviem (Orchester a zbor tátnej
opery Praha, dirigent Israel Yino n)· ako hlboko dojemná pocta všetkým, ale obrazne poňa
té akoby práve tomuto skl ada teľovi...
j ediným skladatel'om, ktorý deportáciu
prežil bol Ka rel Reine r (19 10 žatec · 1979
Praha). Z jeho tcrczínskcho o bdobia čaká na
uvedenie jeho vlastná rekonštrukcia scénickej hudby k hre Este r, jeho predterezínsku
tvorbu reprezentovali Čryi'i skladby pre sólový klarinet v podaní Felixa Sl ováčk a.
Bez výnimky všetky uvedené diela dokázali, že majú svoje opodstatnenie zaradiť sa do
bežného koncertného či operného repertoáru, že ich . oživenie" nic je iba kýmsi aktom piety, ale že tu šlo o generáciu, kto rá mohla prin iesť hudbe XX. storoči a ešte nejednu umeleckú hodnotu. Najnovšie muzikologické výskumy k tejto té me boli dokl•mcntované vý·
stavou dlh oročn ého bádate ľa a ullmannovského špecialistu Dr. Inga Schu ltza.
Myšli enka a organizácia fest ivalu vyšla z v
Prahe sídliacej Iniciatívy Hansa Krásu, ktorej
dušou je nemecká, v Prahe žijúca publicistka,
pani Gaby Flatow. l ked' mali vyššie uvedené
d ni zopár o rga ni začných problémov, bol to
snáď prvý krok k tomu, aby na mieste, kde
vzn ikala a existovala hudba za nel'udských
podmie nok, kde živorili a tvorili ľudi a, ktorým mimo týchto po zuby stráženým hrad·
bám bolo zakázané všetko, čo robí čl oveka
čl oveko m , povstalo ni ečo, čo by mohlo vytvori ť tradíciu. Pretože nikde inde ako práve tam,
na mieste či nu , nie je možné poc h o piť lepšie
tento úsek hudobnej mirtulosti.
Dodatok: Takme r 40 die l Hansa Krásu,
Pavla Haasa a Gidcona Kleina vyšlo medziča
som vo vydavateľstve BOTE & BOCK Berlin,
ktoré kooperuje s českými vydavateľstvami
TEMPO PRAHA a s Českým hudobným fo ndom. Potrebu existenc ie týchto vyd avateľ
stiev potvrdzuje neustále vzrastajúci záujem
interpretov o diela . tcrczínskych" skladatel'ov.
AGATA SCHINDLEROVÁ

dinovcj skladby je vyslovene atonálna. klad a tcľ experimentuje s ko ntrastmi zvukov, pričom využíva bo hatú polyfóniu.
Bolo v tom málo c itovosti, čo by výraz fí nskej vyrovnanosti. V
druhej časti však skladatcl' uvol'nil svoje city, sko ršie akoby
po tl áčané. j emné, c itmi naplnené zvu ky ko ntrastovali s m(}
hutnými harmóniami, do ktorých bol zapojený celý veľ ký orchester s 103 čle nm i. Po tejto ,.ultra-modernej" skladbe sa
. ovzd ušie" celko m zmenilo uvede ním Tretej symfó nie
Jo hannesa Brahmsa (1833-97). Zaznieva z nej skvostná hudba, ktorá vyjadruje v základe náladu spoko jnosti a pocitov
šťas ti a, v pro tiklade s inými jeho skladbami, akou je napr.
.Tragická predo hra". Veľmi po u čnou bola m ož n osť z ú častniť
sa na orchestrálnej skúške. Dirigent sa pri práci ukázal ako
celkom iná osob n osť, než akou ho vidíme na ko ncerte pri
pred vádzaní ,.ho tového die la". Pozorovať skúšku, alebo nácvik skladby možno p r i rovnať k pozorovaniu maliara, ktorý
dodáva nehotovej maľb e posledné ťahy štetcom všade tam,
kde to ešte tre ba. Tak isto aj náš d irigent sa predstavil ako veľ
mi precízny p ri vypracovávaní najmenších de tailov čo do ryt·
mu, potrebného správneho rozloženia dôrazu, ako aj čistoty
tónu väčších nástrojových skupín. Nešetril časo m, aby dosiahol uspokojivtl inte rpretáciu s ld ada teľov ho p redpokladaného záme ru v tejto známej a obľúbenej symfóni i.
Príjemný veče r zak o n č i l a huslistka Co-liann Li nová primeraným prednesom obľ úbeného Husľového koncern• Petra
Iljiča Čajkovského ( 1840-92).
JÁN ŠIMKO
Washin gton, O. C.
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OPÄŤÚSPICBVBRNE

Po úspechu na m inu loroč n ej medzinárodnej
rozhlasovej súťaži PRIX MUSICAL DE RADIO
BRNO, kde Slovenský rozhlas, Redakcia symfonickej, opernej a komornej hudby získala l . cenu za reláciu l !U DBA BEZ HRANfC sa aj v tomto roku presadila bratislavská rozhlasová škola
(takto je už v povedo mí čkn ov medzinárod nej
poroty trad i čn e chápaná), ktorá v medzinárodnej konkurencii 9 štátov získala 2. cenu 7A1 rozhlasovtt reláciu MEMENTO. Rozhlasová kompozícia autorky PhDr. Violy Švantnerovej
vznikla podľa sku točného príbehu. j e to tragický príbeh mladého talentovaného hudobného
sk l ad ateľa , ktorý sa nevedel z mie ri ť s protireče
niami svojho okolitého sveta, no súčasn e upozo rňuj e na závažný a aktuálny spo l oče n s ký problém, n e bez peče n st vo prieniku narkotík a
drog do p rostredia detí. Relácia je kolektívnym
dielom rea l izačn ého tímu redaktorky Aleny
Čiernej, režiséra Vladimíra Ruska ml., zvukového majstra Ing. Stanislava Kaclíka z Experimentálneho štúdia a Hanuša Domanského. MEMENTO je výkrikom nad bezprostredným d otykom
s n ezv rátiteľnou skutočnosťo u . Príbeh mladého čl oveka - jedného z mnohých, ktorý stál na
prahu dospelosti. j e to ~ve d ectvo o neuhasitefnej t(tžbe po svojbytnej, autonó mnej a j edin eč
nej osob nosti. Je to ob raz chlapca, ktorý st roskotal na hranách života, pretože mu neboli
schopní priznať exis te n č n é právo na jeho jedin ečnosť, hoci vieme, že naplnenie l'udskej by-

pojené rozhlasové stan ice spros tredkovali pozaujímavý a pestrý program, ktorého dominantou a aktérmi boli prcdovšetl..-ým
detskí interpreti. Z nášho štúdia to boli živé vystúpenia Detského a mládežníckeho zboru
Slovenského rozhlasu, laureáta medzin:írodných sú ťaží l O- roč n é h o huslistu D. Karvaya a talentovanej pos lu c h áčk y bratislavského konzervatória, klaviristky ). Palovičovej. Radiomost
mal u prítomných pos lu c h áčov v štúdiách (a
veríme i rozhlasových prijímačoc h ) mimoriadny úspech (osobne som sledoval priebeh prenosu ako poslucháč a čle n medzinárodnej poroty priamo v štúdiu v Brne) a vyvolal ďa lšie
možné inšpirácie na sp o l oč n é projekty vo vzájo mne j medzinárodne j rozhlasovej spolupráci
v budúcnosti.
Pľvlt cenu v s úťa ži získal Český rozhlas Brno
za reláciu VOX II UMANA, tretiu Mitteldeutscher Rundfunk-štúd io Dautzen. čestné
uznanie Radio Ostankino-Moskva za reláci u
Hudba v rodine lvanových a český rozhlas
Praha za reláciu Tu rádio v ríši zvukov.
Slovenský rozhlas sa d lhé roky aktívne z(tčast ňu je a podporuje t(tto súťaž, ktorá je každoročn ou tvorivou konfrontáciou výsledkov rozhlasovej práce v oblasti hudobno-vzdelávacích,
esteticko-výchovných a hudobno-umeleckých
programov. Prix Brno sleduje zásadný cieľ predovšetkým oslovi ť širšieho p os lu ch áča , podnietiť jeho záujem o hudbu, rozv inúť jeho estetické a citové záze mie p rostredníctvom rôznych
for icm rozhlasovej prezentácie hudby, pri čom
dáva aj ši roký priestor pre tvorivé experimentovanie a tvorivé hľadanie. V tom je jej prínos i
zásluha, cieľ a poslanie pre budú c n osť.
H. DOMANSKÝ
s lu c h áčo m

tosti je jedným z najvznešc nejších póslan í čl o
veka. Rozhlasová kompozícia MEMENTO vyvolala na s úťaži mimoriadny záujem čle nov medzinárodnej poroty, zaujala svojou experimentálnou for mou, obsahom a životnou fil ozofiou,
špecifickým i výrazov)•mi prostriedkami, kde
nechýbali orig inálne zvukové efekty, technicky
ná ročné zvukové koláže. Po ro ta osobitne ocenila spôsob a vyna li ezavo~ť rozhlasovej relácie
(zvukový majster Ing. S. Kaclík a režisér Vl.
Rusko ml.), c i eľavedomé a pôsobivt využiti<:
hudobne j dramaturgie, ktorá výrazne podporila fil ozofiu a umelecký tvar relácie (redaktorka
A. Či e rna). Rozhlasová kompozícia Slovenského rozhlasu v Bratislave dôstojne reprezentovala slovenskú rozhlasov(t tvorbu a ukázala
ďal š ie možné cesty ako tvorivo, pôsobivo a poslu ch áčsl.-y ú činne možno vyu ži ť nové, mod erné výrazové rozhlasové prostriedky na tlm o če
nie závažných o bsahov a tém.
Pri príležitosti otvorenia 29. ročníka PRIX
MUSICAL DE RAD IO BRNO, ktorého témou boli Octi a hudba, sa uskutoč nil technid.-y a ko nce pčne n ároč n ý medzinárod ný projekt, prvý
takého rozsahu v histórii našej medzinárod nej
spolupráce, rozhlasový radiomoM, ktort:ho sa
z ú častnili tri rozhlasové stanice Radio Bautzc n
(SRN), (:eský rozhlas Brno a Slovensl..-ý rozhlas
Bratislava, Redakcia symfonickej, operne j a komo rne j hudby. Téma ;1 dramaturgia vychádzali
z témy ~ úťaže Deti a hudba. Tri simultánne pre-

Milánska zlatnícka firma Mario lluccellati,
založená v roh t 19 19, od svojich poč ia tkov
mala kontakty s najslávnejším operným d ivadlom La Scalou. Zákazníkmi Maria
Buccellatlho boli baryto nista Titta Ruffo, režisér Lucchi no Visconti, Maria Callas, dokonca i
strohý Arturo Toscanini si osobne zakúpil
niekol'ko vzácnych zlatníckych diel Maria
Buccellatiho. A práve kó pia jeho taktovky z tepaného zlata sa stala vizitko u vzťahu potomkov Maria DucceUatiho k slávne mu divadlu.
Už po štvrtý raz vynikajúc i zlatnícki majstri
firmy Buccellati vyhotovili zlatú Toscaniniho
taktovku pre d irigenta, ktorý sa, podl'a rozhodnutia jury svojou aktivitou najviac pri činil
o vysokú umeleckú úroveň slávneho divadla.
Po prvý raz ju o bdržal terajší šéfdirigent a hudobný riaditel' La Scaly Riccardo Mmi po ňo m
Gianandrea Gavazzeni, Wo lfgang Sawall isch a
v posledn ej edíci i ju odovzdal sám Ricardo
Muti ďalš i em u z krá ľov taktovky Carlosovi
Kleiberovi.
Carlos Kleiber neo bľubuje publicitu a prezentácie pri spo loče n ských udalostiach, o to
vzácne jším prekvapením bola preto pre prítomné obecenstvo jeho osobná ú ča sť na sláv-

LONDÝNSKY

ÚSPECH
GITARISTOV
Kvality slovenskej gitarovej školy sa preukázali aj na nedávnom NORTH LO DON MUSJCAL FESTIVAL, v rámci ktorého prebieha interpretač n á s úťaž v hre na klasickej gitare. S úspechom nás tu reprezentovali posluch áči VŠMU z
triedy pro f. j oze fa Zsapku. V kategórii pod 16
rokov získala l. cenu pos lu ch áčka l. roč ník a
Zsofi a Do ros (mimochodo m dcéra macľarského
vcl'vyslanca na Slovensku). V kategórii g itarového dua získali Distinction Certificate Zsofia
Doros a Martin Kraj čo z 3. ročn íka V MU.

BELVEDERE ''S
a základe požiadania usporiadateľa
Medzinárodnej speváckej súťaže Hansa Gabora
DELVEDE RE - Viedenskej komornej opery,
usku toč nila bratislavská umelecká agentúra
InterArtists výberové kolo, z ktorého do viedenského semifinále (1 2.-15. júla t. r.) postupujú: Katarína Km eťová, j ozefína Puczová,
Simona Šaturová, Agneša Tóthová, Sergej
Tolstov.

Infonnácie

R. Muti, M. BucceUa ti, C. Kleiber a L. BucceUati.
n o~tnom akte. Pricestoval do Milána v spricvode svojej dcéry, zúčastnil sa ako d ivák na o rchestrálnych skúš kach Do itovho Mefisto tela s
Riccardom Mutim. To, že Kleiber prišiel do
Milána je bezpochyby záslu hou priatel'stva,
ktoré ho viaže k Riccardovi Mutim, čo sám
Kleiber p ri slávnostnom akte zdôraznil Muti
zase pri odovzdávaní Tosca niniho taktovky
vyslovi l
poľu tovan i e,
že
dirigenti
Kieiberovho typu dnes už neexistujú a so šarmantným úsmevom sa priznal, že Kleiberovi
ako svojmu kolegovi úprimne závidí jeho profesionálne kvality.
Umelecké aktivity Carlosa Kleibera v miJánskej La Scale sa viažu k niekol'kým produkciám, ktorými sa zapísal do' jej sú čas nej histórie. V ro ku 1976 naštudoval Straussovho
Ružového kavaliera ( réžia Otto Schen k) v
tom istom roku Verdiho Otelia (réžia, scéna,
kostýmy Franco Zcffirelli) - jeho reprízy holi v

roku 1980, 198 1 a 1987 ( pri príležitosti s toročnice premiéry). V roku 1978 Tristana a
lzoldu Richarda Wagnera ( réžia a scéna
Wolfgang Wagner) a v tom istom roku
Pucciniho Bohému ( réžia, scé na Franco
Zeffirelli), reprezen tovan(! v roku 198 1 a uveden ú v roku 1988 v Tokiu v rámci japonského
turné La Scaly.
V sú č a s n os ti Carlos Kleiber už iba zriedkavo pozdvih ne taktovktt, aby vyča ril hudobný
zázrak s niektorým zo slávnych orchestrov. j e
tajnou túžbou mno hých umelec kých riaditeľov m ať ho o päť vo svojej hudobnej inštitúcii.
To platí i pre La Scalu a ako sa vyjadril vo svojom pozvaní Ca rlosovi Kleiberovi hudobný
riaditel' La Scaly Ricca rdo Muti - . môže prísť
diri govať čokol'vek , čo si zažiada, d okonca i
operetu, čo v Scale rozhodne nie je zvykom".
ANNA PODOLSKÁ
Mila no

e Ako . škandalózny výsmech" označil
Nemecký orchestrálny zväz precúženie
zmluvy
intendantovi
Philharmonia
Hungarica Konradovi Schillingovi. Tento
o rchester, ktorý je financovaný zo zdrojov Nemeckého orchestrálneho zväzu a
sídli vo vestfáls ko m meste Mari sa
Schillingovou zásluho u údajne o dklonil
o d svojho poslania a začal ohrozovať pracovné miesta tamojších hudobníkov, keď
začal upredno stňovať maďarských hráčov. V tejto súvislosti ekonomický šéf
Nemeckého orchestrálneh o zväzu Rolf
Diinnwald pozname nal, že miesto intendanta J>re tento orcheste r v rámci
Spolkovej republíky Nem ecko, vypísané
ne bolo.
e Berlínski fillta rmonikovia preCÚžill
Claudiovi Abbadovi zmluvu vo funkcii
umeleckého riaditeľa do roku 2002.
Abbado sa ukázal ako šťastný šéf orchestra, pod ktorého ved e ním je zaru če ná stabilná kvalita. orchestra. Abbado je J>iatym
dirigentom Berlínskych filltarmonikov a
šéfom orch est ra sa s tal r_ 1989, po smrti
Herberta von Kara jana.
• Michael Gielcn, doterajší šéfdirigent
Symfonického orchestra Juhozápadného
rozhlasu preCÚžiJ svoju zmluvu, ktorá mu
trvala do t. r- do m á ja 1999.

e Dirige nti John Eliot Gardinier,
Cla udio Abbado a Wolfgan g Sawalisch , boli kaid ý vymamenaní jednou z 21 veľkých
cien francúzskej . Nouve lle Aca d émie du
Disque" za vynikajúce zvukové nahrávky.
Napätie vo vedení česk ej filharmó nie, ako aj
v p ražskom kultúrnom prostredí okolo pôsobenia Gerda Albrechta má stúpajúcu tendenciu.
21 . júna t.r. zasadala Správna rada orchestra, na
ktorej sa prerokovalo rozhodnut ie ministra kultúry Pavla Tigrida o odvolaní generálneho riaditeľa ČF Ladislava Kantora z funkcie. Napokon
Správna rada od stúpila. Ako píše česká t l ač a
slovenská Pravda, odvolanie Ladislava Kantora
súvisí s .č i e rn y m " ko ncertom Č F, ktorý sa uskutoč n il v máji bez ~ ú hlasu štatutárneho zástu pcu
vedenia orchestra a bez platnej zmluvy. Do celej veci sa vtedy vel' mi tvrdo vložil práve Kanto r
a žiadal od šéfdirigenta Gerda Albrechta aspoň
dodatočn ú zmluvu.
a po čudov ani e všetkych
vzápätí minister kultúry Tig rici rozhodol, že ~a

Kantora zbaví. Už dlho sa d iskutuje o neznesitel'nej atmosfére v Českej filharmó nii, o sporoch medzi Kantorom a Albrechtom a o neoprávnených Albrechtových honoraroch vo
výške 140 000 nemecl.-ých mariek. 'Nemecký
šéfdi rigent sa dokonca vyjadril, že útoky n aň sú
zámerné a že tieco útrapy mu ~í znášať kvôli tomu, že je Nemec a <'::es i, ktorí sú pln í nacio nalizmu, sa mu pomstia za to, čo v minulosti Nemci
napáchali. Sám však hovorí: . Moja zmluva s
Českou fi lharmó niou vyprší v roku 1998. A do
posled ného dňa jej platnosti splním všetko, čo
z nej vyplýva". Všetl..-ých 14 č l e n ov správnej rady CF však v stredu navrhlo , aby bol Albrecht
odvolaný. Podl'a nich Albrcchtova č innosť neprispieva k rastu umeleckej úrovne a udržan iu

povesti filharmónie. Te nto názor má aj časť hudobníkov o rchestra, výkonný výbor ČF a popredné osobnosti čes kej hudobnej kultúry.
Ministe r Tigrid si v tejto súvislosti necháva od
expertov posúdiť Albrechtovo umelecké pôsobenic v če~kej filh armón ii. Pokia!' ide o šéfdiri gemovo neoprávnené obohate nie, chce mu nav rhn úť, aby sumu vráti l. Ak odmietne, potom
príde na rad obč ian~ko-právn a žaloba.
Podl'a naj novších informácií, ktoré sa nám
podarilo d o uzávierky čísl a zís ka ť, Gerd
Albrecht požadovanú sumu nemieni vrá t iť.
Dúfajme, že kauza českej filharm ónie sa v dajakcj inej podobe nezopakuje aj na Slovensku ...

e Bývalý ume lecký riaditeľ Parížskej
národne j opery, Kórejčan Myung-Whun
Chung, ktorý bol v roku 1994 okamžite
prepusten ý, vyšiel pri odovzdávaní cien
Victoire-Akademie pre klas ickú hudbu
ako veľký víťaz . Dostal tri z trinástich
cien. Chung bol označený ako na jlepší dirige nt roka, ďalej dostal cenu ro ka 1994 za
najleJ>š iu opernú produkciu, ktorou bola
šostakovičova opera Ka ta rína Izmajlovová a n a pokon dos tal tiež cenu za najlepšiu
francúzsku nahrávku klasickej h udby,
konkrétne za Messiaen ovo Edairs s ur !'audela. čestnú cenu Victoire dostal francúzsky skladateľ a dirigent Pierre Boulez.
Pod l'a zahr. tl ače -mj-

•
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SERVIS UŽ

Zač iatkom j(ma sa v Bratislave a rakúskom
Eisenstadte konal Medziná rodný akordeónový
festival Bratislava 1995. Zú čstnilo sa na ňom
136 fre kventa nto v zo Slovenska, českej republiky, M aďa rska, Rakúska, Nemecka, Juhoslávie,
Litovska a USA. Organizátormi Festivalu boli
Metodické centrum pre akordeón pri
Konze rvató riu v Bratislave - člen C.l.A. !MC/ UNESCO , Mestské kultúrne stredisko a
Hlavná re dakcia
maďarského
vysielania
Slovenské ho ro zhlasu , s poluorganizátormi
Maďarské kulrurne stredisko v Bratislave a
Koncertná agenrura .S". Festival otvoril štúdiovl' koncert v Slovenskom rozhlase, na ktorom
vyst(lplli Jiirgen Gauzer a Bernhard
Salewsky - ako rdeó nové duo z Berlína, Uwe
Steger z Lipska a jedna z najvýraznejších osobností svetovej akordeonistiky- americký džezový ako rdeonista Frank Marocco. Komorný
orchester MusicaJuventa Slovaca zo Žiliny
po d ve dením Karola Kevického s poslucháč
mi ko nzervató rií: Milanom Hradilom z
Bratislavy a Ivanom Dvoi"ákom z Pardubíc
nahral dve čas ti Koncertu O-dur pre akordeón
a orchester Ladislava Kupkoviča. Táto nahrávka
vznikla v sp o lupráci s HRMV ako ocenenie vlaňajš ieh o só listickéh o výstupu týc hto dvoch mimoriadne tale ntovaných mladých umelcov,
ktorí si svojimi polo recitálovými výkonmi vydobyli právo hrať v tomto roku s orchestrom.
Najúsp ešnejší mladí sólisti to htoroč ného festivalu sa zas m o hli u ch ádzať o polorecitálové vystúpenia, kto ré pre nich v s(llade so svojím hlavným pre dsavzatím - podporovať mladé talenty a
u vi es ť ich d o ume lecke j praxe, pripravilo
Me to dic ké centrum pre akordeón v spolupráci
s partnerský mi o rganizáciami v Poľsku ,
Nemecku, Rakúsku a Maďarsku . Medzi študentov o dbo rných umeleckých škô l sa na koncer-

toch účastníkov festivalu úspešne zaradili aj komorné združenia detí zo ZUŠ, ktoré takisto pocestujú v budúcej koncertnej sezóne do zahran ičia . Sólistami tradičnéh o koncertu v kostole
Klarisiek b oli okrem už u vedených zahranič
ných h ostí slovenskí akordeonisti Andrea
Katonová, Tibor Rácz a Bratislavské akordeónové trio v zložení Peter Celez, Milan
Hradil a Tibor Rácz. Záverečným podujatím
Medzinárodného akordeónového festivalu
1995 bol koncert sólistov a orchestra v ko ncertnej sieni Konzervatória josepha Haydna v
Eisenstadte,
ktorý
spol oč ne
pripravili
Metodické
centrum
pre
akordeón,
Konzervatórium v Žiline a Konze rvatórium
josepha Haydna. Na koncerte sa predstavili aj
Andrea Katonová z Bratislavy a Jullanna
Horváth z Budapešti - laureátky medzinárodnej akordeónovej súťaže Dánskej akordeónovej
akadémie a Ivana Dvoráková- laureátka medzinárodnej súťaže CMA. O s p o ko jnosti a d obrom výsledku spolupráce s Metodickým centrom pre akordeón v Bratislave svedčí ponuka
rakúskych hostiteľov uspo riadať Medzinárodný akordeónový festival 1996 v Rakúsku.
Cieľom zakladateľa Medzinárodného centra
pre akordeó n v Bratislave, jeho domovskej inštirucie - Ko nzervatória v Bratislave i festivalovéh o výboru bolo n adviazanie m edziná rodnej
spolupráce v oblasti umeleckej pedagogiky,
podpora mladých talentov a vytvárania m ožností pre ic h uplatnenie sa v umeleckej praxi.
Bratislavské akordeónové festivaly sa pod vedením Tibora Rácza usilujú naplňať tieto zámery
· na základe reciprocity, bez n ároč ných finanč
ných projektov, len s trochou o dvahy, neúnavnej o rga nizač nej práce a profesion álneho n adšenia pre vec.

-H -

dú písomn e zaslané na adresu konkurzanta.

KONKURZY

•

Riaditeľ Slo venské ho n árodného divadla v
Bratislave vypisuje ko nkurz na obsaden ie voľ
ných miest v o cchestri Opery a Baletu SND:
- ved. h lasu II. huslí
- tull i hráča v skupine viol ončiel
Konkurz sa bude konať dňa ll. l O. 1995 v
skúšobni o rchestra v budove Opery SND na IV.
poschodí. Písomné prihlášky posie lajte na adresu Orchestrálnej kancelárie Opery SND, 8 15
86 Bratislava, Gorkéh o 2.
Konkré tne p ožiadavky na predhrávanie bu-

•••

Riaditeľ I<.onzevatória ).

L. Bellu v Banskej
Bystrici vypisuje konkurz na obsadenie
- 2 miest u č iteľov p ovinné ho klavíra a ko repetítorov. Podmienkou je ukončené vysokoškolské vzdela nie (VŠMU) v odbore hra na klavíri.
- l miesto samostatnéh o ko rep etltora v tanečnom odbore. Podmie nkou je uko nčené
konzervatórium a schopnosť improvizácie na
klavíri.
Prihlášky so s tručným životopisom je p otrebné poslať do 10. au gu sta 1995 na adresu:
KONZERVATÓRIUM Já na Levoslava Be llu,
Skuteckého 27, 974 Ol BANSKÁ BYSTRICA.

• Bez u d ania d ôvo du odvolal riaditeľ Školskej správy II Banská Bystrica]. Rybanský z funkcie riaditel'ky žilinského konzervató ria Klá ru Cenkovú a na jej miesto menoval pedagóga tejto školy Jána
Glasn áka.
e OPERA SND hosťoval a počas prvéh o júlovéh o víkendu n a 37. ročníku op e rnéh o festivalu
Smetanova Litomyšl. Bolo to v histórii festivalu po platy raz. Okrem Smetanových opier uviedla SND
v Lito myšl i v roku 1965 aj Suchoňovho Svätopluka. Terajšie hosťovanie s Rossiniho operou Barbier
zo Sevilly b o lo návratom našej opernej scé ny do Litomyšle po tridsiatich ro koch. Vyše dvo jtisícmiestny amfiteáte r zap lnili niele n domáci, ale aj zahranič ní diváci.

fidííé jazzové konCéíij
Nádvorie Starej radnice
14. 7. BRATISLAVA HOT SERENADERS (SR)
15. 7. THE HEINRICH VON KALNEIN GROUP
(D,A, ll), H. KALNEIN- tenor a soprán saxofón, E. SPANY! - klavír, ll. SIEVERTS - kontrabas, CH. SALFELLNER- bicic
21. 7. ITSLYF (USA, India, Indonézia, A), D. GILMORE-gitara, F. EPHIWN - kontrabas, P. KUMAR - tabla,). PRA"IlDINA- pcrcussic, kcndang, T. LANG -bicie,
F. HA CKL- trúbka, krídlovka, G. STÓGER - saxofón, P.
ZAUNER- tromfón, vocal
28. 7. BIG-BANO VU5-u
dirigent: VLADO VALOVl ~

Objednávam si ..... ks

časopisu HUDOBNÝ ŽIVaf na adresu:

Meno:
Ulica: ................................................................... Miesto: ........................................................................ .
PSČ:

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

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

12. júl
Klarisky Bratislava KL - klavírny reci d l Eric Street
(USA) Gcrshwin a Regtime (20.00)
Kong. hala Pidťany LHF - Sl:ivne operné zbory
(I 9.30)
13. Júl
Zichyho palác Bratislava Musica Aeterna · KL
(19.00)
Klarisky Bratislava KL - E. Garayová - mezzosoprán, V. Chmelo - barytón,). Salay - klavír (20.00)
Nádvorie Star. rad. Bratislava Teater a 8 dnia (PL)
- Kl(20.30)
Chrám Sv. Egidia Bardejov Organové dni ).
Gre~:lka - E. Messmer (Švaj.) (20.00)
1S. júl
Bardejovské kúpele LHF - SPECULUM - súbor starej hudby, ( 19.30)
16.júl
ONV Bratislava - Kult. záhrada Reglime jazz band
s janou Kocianovou (18.00)
Námestovo, MKP - Sanický ostrov Komorný súbor SPECULUM ( 18.00)
17.júl
Klarisky Bratislava M. Skuta - klavír, Slov. dych.
kvinteto (20.00)
Veža Star. rad. Bratislava Vežový koncert (18.00)
19. júl
Veža Star. rad. Bratislava Vežový koncert (18.00)
Trenčianske
Teplice CONTERTOTIOCENTO
(Tal.) (19.30)
Bratislava - letná čitáreň Cervený rak KL Najkraj~í kút- hud.-llt. program (19.00)
20. júl
Nádvorie Star. rad. Bratislava Folklórny s(•bor
Cífer (20.00)
22.júl
Nádvorie Star. rad. Bratislava Pantomíma medzi
snom a morou; I. Fernandes (Nem.) (20.30)
23.Júl
Nádvorie Star. rad. Bratislava Divadlo CONTRAPUNKT (SRN); I. Stravinskij: Príbeh o vojakovi, rež. M.
Sládek (20.30)
Mlrbach Bratislava A. Tóthovi, M. Stefko, P. Biely,
D. Rusó ( l 0,30)
24. júl
Veža Star. rad. Bratislava Vežový koncert (20.00)
Klarisky Bratislava Koncerl účastníkov MlK v
Pldťanoch (20.00)
2S. júl
Trenčianske Teplice LHF - Slovenskt filharmonlckt okteto; Hummel, Mozart, Beethoven, Rossi nl (19.30)
Chrám Sv. Egídia Bardejov Organové dni ).
Gre~:ika; G. Riedelbauchová (20.00)
26.júl
Veža Star. rad. Bratislava Vežový koncert (18.00)
Príst. Propeler Petržalka Dunajská cesta - scénicki freska s motfvml z grtckcj mytológie, autor a rtž.:
Helmut Lutz (21 .00)
Bojnice LHF - Slovenské fllharmonlcké okteto;
Rossini, Hummel, Mozart, Beethoven (19.00)
27.júl
Klarisky Bratislava LKK - F. Serpettl - klavír, M.
S\auble - klavír (20.00)
Nádv. Star. rad. Bratislava Židovské piesne a próza; (20.00)
28.júl
Bojnice - Huňadyho sála B. zámku SLK Miroslava M arčekovi - soprán, B. Bayvenian - barytón,
Z. Poulová - klavír (19.00)
Nádvorie Star. rad. Bratislava BIG BAND VUS dlr.
V. Valovič (20.00)
29. júl
Bardejovské kúpele LHF - Husľový recitál - D.
Karvay, D. Buranovský - klavfr (19.30)
30.júl
Trenčianske Teplice LHF - Husľový reci~! - D.
Karvay, D. Buranovský klavír ( 19.30)
Bojnice LHF - AMADEUS CHOR, dir. O. Saray
( 19.00)
31.júl
Veža Star. rad. Bratislava Vežový koncert ( 18.00)
Klarisky Bratislava O. Sa!inová·Saturyová · klavír,
M. Koženil · mezzosopr:in, 1:. Marclnger - kl av fr (20.00)
l. august
Klarisky Bratislava LKK - The New York CAMMERMUSICER (USA) (20.00)
o

2.august
Veža Star. rad. Bratislava Vežový koncert (18.00)
3. august
Klarisky Bratislava LKK - jan:ičkovo kvarteto
(20.00)
Pidfany Kongr. hala LHF - Mladí bratislavsk! sólisti, Yoshlukl Hara - klavír Qap.) ( 19.30)

4.7.
Hotel Grand Starý Smokovec- 17.00
Slávnostné otvorenie
17.00 CLOSE HARMONY FRIENDS, Dirigent: B.
Kostka
OLÚTRCh Vy~né Hágy • 19.00 - MELÓDIE K
SRDCU
s. 7.
MsKS Poprad, Nám. sv. Egídia · 15.00 • MELóDIE K SRDCU
Wolkrov OLÚRCh Tatranská Polianka 19.00MELÓDIE K SRDCU

6. 7.
SLK Nový Smokovec (Branisko) - 19.00 - MELÓDIE K SRDCU
17. 7.
MsKS Kežmarok, Hradná kaplnka - 19.00
SPECULUM - t . Hvastijová - husle, M . Lesná - flauta, P. Gut'as - čembalo, P. Krivda - viola da gamba;
21. 7.
SLK Vy~ né Ružbachy - 18.30
Z KLENOTNICE HUDOBNÝCH KRÁS • A.
Plaskurová- husle, V. Sim čisko- husle, M. Telecký -viola;
23. 7.
MsKS Poprad, Nám. sv. Egídi.a - 15.00
SLOVENSKt FILHARMONICKÉ OKTETO;
Rosst11f, Moyart, Hummel

24. 7.
Objednávku ~litc na adresu:
CciOfočné

HUDOBNÝ ŽIVOT, Spitálska 35, 815 85 Bratislava

predplatné 96 Sk, polročné 48 Sk.

OLÚTRChVy~néHágy-1 9.00

Z KLENOTNICE HUDOBNÝCH KRÁS • A.
Plaskurová - husle, V. Simčls ko - husle, M. Telecký -viola

Bojnice - Huňadyho sála B. zámku SLK · 1.
Paulechová -klavír ( 19.00)
S. august
Trenčianske Teplice UlF - Mlad! bntislavskí sólis11, Yoshiukl Hara - klavir Qap.) (19.30)
6. august
Trenčianske Teplice LHF - E. Viklický - klavír, 1.
L2pčikov:i - cimbal, J. Pavlica - husle · jazzovo-folklómy
súbor; ,Janáček po sto rokoch" (19.30)
Bardejovské kúpele LHF - Mladí bratislavskí sóli51l
- Yoshiukl Hara · klavfr Qap.) ( 19.30)
7. august
Klarisky Bratislava KL- R. Russó - viola da gamba,
V. Russó- čembalo (20.00)
8. august
Klarisky Bratislava K l - Mladí bratislavskí sólisli,
dir. A. Popovič (20.00)
Chrám Sv. Egidia Bardejov Organov~ dni J.
Grdáka, L. Varga (20.00)
9.august
Veža Star. rad. Bratislava - Vežový koncert (18.00)
10. august
Klarisky Bratislava LKK - ). Ru žička · husle, S.
Tlmčáková - klavír (20.00)
11. august
Nádvorie Star. rad. Bratislava REGOS QUARm
(Maď.) (20.00)
13. august
Hudobná sieň Bratislavského hradu Dni organovej hudby: I. Szabó ( I9.00)
Bojnice LHF). Bou š~ov:i - harfa, H. Lednárová · sopr., B. juhaň:ikov:i- klavír ( 19.00)
14. august
Veža Star. rad. Bratislava Vežový koncer1 (18.00)
Jezuitský kostol Bratislava Dni organovej hudby ·
). Tôma (20.00)
Klarisky Bratislava G. Beláček - b~, A. DankO\i ·
soprán, t . Marcingcr -klavír (20.00)
Bardejovské kúpele ). Bou ~kov:i - harfa, H.
Lednárová -soprán, 8 . juhaňiková - klavír (19.30)
16. august
Veža Star. rad. Bratislava Vežový koncert (18.00)
Jezuitský kostol Bratislava H. Siemens - Dni orga·
novej hudby (SRN) (20.00)
Pidťany ko ng. hala }. Bou~ková · harfa, H.
Lednárov:l - soprán, T. J:lnošík - flauta, 8 . juhaňáková ·
klavfr ( 19.30)
17. august
Klarisky Bratislava LKK E. Prochac- violon čelo, A.
jordao - klavír (Pori.) (20.00)
20. august
Hudobn:i sieň Bratislavského hradu Dni organovej hudby ( 19.00)). Genbalskl (PL)
Mir bach Bratislava T. Nemec (l 0,30)
21. august
Veža Star. rad. Bratislava Vežový koncert ( 18.00)
Jezuitský kostol Bratislava Dni organovej hudby:
A. Zúrikov:l·l'redmerská (20.00)
Kladslcy Bratislava Komorný koncert (20.00)
22. august
Chrám Sv. Egídia Bardejov Organové dni J.
Grešáka, E. Dzemjanov:i (20.00)
23. august
Veža Star. rad. Bratislava Vežový koncert (18.00)
Jezuitský kostol Bratislava Dni organovej hudby:
). Wolf (Hol.) (20.00)
Pidťany ko ngr. hala Klavírne duo A. Solárik a P.
Pažlcký ( 19.30)
24. august
Zichyho palác Bratislava Akordeónový recitil R.
Kákoni, B. Lenko (19.00)
Klarisky Bratislava LKK - N. Friihwirlh - klavír
(Rak.) (20.00)
Liszt, Stockhausen, Skrlabln, Boulez, Messlaen
25. august
Nádvorie Star. rad. Bratislava Folklórny súbor
Cífer (20.00)
26. august
Pidťany kong. hala LHF Komorná open - koncen
operných árií (19.30)
27. august
Trenčianske Teplice LHF Komorn:i opera · koncert operných árií ( 19.30)
28. august
Sliač SLK · Hudba v na!ej rodine O. Malachovský ·
bas, M. Malachovský - bas, S. Malachovský - barytón, J.
Salay -klavir, M. Malachovská· konfcrans (19.00)
Klarisky Bratislava Komorný koncert (20,00)
25. 7.
MsKS Kežmarok, Hradná kaplnka 19.QO.Z
klenotnice hud. krás
2.8.
SLK Strbské Pleso (LO Hellos) - 19.00
ROMANTICKÝ KlAVÍR - Z. Zamborská - klavír,
S. Zamborský - klavir;
3.8.
SLK Vy~né Ružbachy - 18.30 ROMANTICKÝ
KLAVÍr
4.8.
SLK Nový Smokovec (Branlsko) - 19.00
ROMANTICKÝ KLAVÍR
19.8.
Hotel Patria Strbské Pleso - 17.00
VÍTAVÁSSVETOPERE1Y A MUZIKÁLU
). Kočanová-Vernarská - soprán, I. Ožvát - tcnor, O.
Sebesta - klavír
20.8.
MsKS Poprad, Nám. sv. Egídia- 15.00
VÍTA VÁS SVET OPERETY A MUZIKÁLU
20. 8. MsKS Kežmarok, Hradná kaplnka ·
19.00
VOKÁLNY KONCERT so sólistami Opery SND v
Bratislave
21. 8. Hotel Grand Starý Smokovec- 20.30
VÍTA VÁS SVET OPERE1Y A MUZIKÁLU
29. 8. SLK Vy~ né Ružbachy · 18.30
HUDBA V N.\SI'J RODINE Ondrej Malachovský ·
bas, Martin Malachovský- bas, Svätopluk Malachovský · barytón,ján Salay- klavír, Mana Malachovská· sprievodné slovo
30.8.
KS Starý Smokovec (Flora) - 19.00
Hudba v ndej rodine
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