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Organový festival v Bratislave e Musica aeterna a Händel- hovorí
P. Zajíček , K. Zajíčková a A. Stefanovicz e Rozhovor s rakúskym dirigentom M.
Dittrichom e Operetný festival v Môrbischi e Dan Jordachescu na ZHZ e
Infojazz e Koncerty e Informácie e Servis HŽ

(ROČNÍK XXVII.
ChrŔ:ňme dedičstvo
Nad vstupnou bránou, na priečelí stároč
nej budovy modranskej majoliky stoj{ nápís. Chrátíme dedičstvo našich otcov.
Nepátram po autorovi múdrej vety, viem
len, že kedysi tento nápis denne z dravil celé
pokolenia majstrov, ttpez lfvo sa skláriajúciclt nad ltrnčiarskymf kruh mf. Oni však aj
bez výzvy chránili dedičstvo. Podávalf sf ho
mlčky, bez okázalostí z generácie na generáciu. Nežné pohladenia ich tvrdých rúk zvel'aďovalf a kultfvovalf /tJary z akliate v beztvarej mase hliny. Ten nápis ich denne z dravU. Nemusel byť apelom, ltaliehan fm, pretože tie šfre pokolenia stt~rýclt majstrov sa
sklátiali aj v pokore. V čistej úcte k božiemu
daru, k práci, k prijfmanému, vytváranému
aj postupovcm ému. Čftam z nova a z nova
nápis vytvarovt~ný s neopakovatel'ný m in.sitný m pôt,abom, príkrášlený inslgníott typického ornamentu. Dnes príkro k ontrastuje s povytÍkaný mi slepými oblokmf, ošarpanou, chátrajúcou fasádou hrubiz ných múrov, ktoré majstri opustili. Odišli p o svojom do privátnych cechov, alebo do priestorov
• nor1odobéh o komfortnejšieho vybavenia.
Tak trochu na dnešný spôsob. Neobz rtíc sa aj v z namen{ biznisu.
Povedl'a b udovy starej majolii..'J' mám
pred · očami množstvo architektonických
skvostou, dedičstvo neúprosne dotknttlé nevšfmavýmí rokmi, ale najmä, všlmavou pozomosťou vanda/ou. Mám na mysli aj mt'nej viditel'né produkty ľiulskej zmčnosti,
dôvtijm a z myslu pre krásu, z abudnuté, čl
odložen é tU/ čas n eurčitý...
Zatúlala som sa do zdanlfuo vzdialenej
zóny. Tento exku rz však vo mne zobudili nedávne Dni em·ópskeho kultú nleho dedič
stva, podujatfa naplneného ušľachtilou
myšlfenkou, obracajúcou pozomosť k dri''majríclm l jm:žívajúcim h odnotám. K pokladom, ktoré nás obklopujú, ktoré vytvárajú spoľahlivú, n eodškriepiteľnú výstuž
našich dejin.
Veľmi z retel'ne ma oslovila novolnštalovcmá výstava .,hmotnej a duchovnej krásy
slovenskej l'udovej lnštmmentálnej hudby"ľudových hudobných nástmjov, ktorá práve
pri prílež ilostl a pod egidou Dnf bola sprfstujmená na Bratislavskom hmde. j ej otvorenie - vemisáž, m alo naopakovateľnú atmosféru. Skôr, než sm e sn rozišli pomedzi
vitrfny s expon átmi - mimochodom, itlŠtalovcmý mi a konštelovanýmf s inimoriadnym
výtvarným citom a decen tnosťou, prehovori/o k nám čudesné ča ro sit/liace v útrobách
biz arných tvarov týchto inštrumentov.
Z11ela tu fujarct, trombita, gajdy, gajdica,
husle, t•ozličné píšťalky, ninem , heligonka,
zvonce... A z n eli i slová. Pádne múdre prfhovory, ktoré bez naclsadenia a falošného pátosu h ovorili o dejinách krásna, rozosiateho
po našej krajine, o našom mieste nc1 mape
európskej kultúry... Stáli tu vedľa seba krojovaní l .,civili", ktorí sem 11a Hrad pricestovali z prostredia n eštyltzovaného folklóru,
podať cl'alej z dedené poklady - z Terchovej,
Chrenovca-Brusna, Turíčiek. Stá lf spolu s
autormi tejto skvelej expozície, s akademicky f undovanými odbomikmi. Napospol .zapálenci" -fanatici. Tcm1, pred tvárou krehkej
krásy ľudovl!ho umenia nik nikomu nemusel dokazovať, že je väčší, lepší či pravejší
Slovák, ako ten dmhý. Rovn{ si, napftiajúci
.ono krásne posolstvo - Chráňme dedičstvo
našich otcov...
LÝDIA DOHNALOVÁ
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Dni kultúrneho
dedičstva
Od 9. do 17. septembra sa uskutolnili Dni európskeho
kultúrneho deditstva. Slovensko sa ui štyrikrát zútast·
Ailo na tomto podujatí, ktorého koordinátorom je Rada
Európy. Akcent, ako program deklanaje, kladie na yYU·
iívanie foriem popularl:&áde kultúrneho dedičstva; za
najvhodnejií spôsob sa považuje zapájanie pamiatok do
sú&sného !ivota, so J:clôraznením Jednoty v rôznosti. Na
podujatí, ktoré bolo ofidálae otvorené v Paríii sa spolupocliefal c:elý rad organiJ:ác:ií Slovenska, počnúc: ministerstvom kultúry, c:e:.: Slovenské nároclaé múzeum,
Pamiatkový ústav po rô:me kultúrne a obec:né ustanovizne. Napriek tomu, že väainu v rámd Dní vytvárali poduJatia venované arc:hitektúre, urbanistike, archeolópi...,
poteiujúce je, že tu dostala priestor i hudba (to vidy nebýva pravidlom). S~cky budovaný a spraaívaný
mateatil Dr. IVANA MA~ z obhuti "hmotnýc:h" reliktov slovenskej fudowej idtrumentálnej hudby v podobe expo.zíde s názvom DEDIČSTVO HUDOBNÝCH NÁ·
STROJOV našiel s"'oje reprezentatívne uplatnenie nielea ylr.oafexte
~
• atnktlnom p,rostncU novfc:h prlatoro't' SNM, v bUte
Lupulang, v aráli Bratislavského hradu.

toh-.....,.., ............

TVORBA ATRADÍCIA

jednou z najatraktívnejších reprezentácií
Sl ovenska vo svete je autentický folklór.
Dosiaľ žije a prežíva ... Našou snahou, al e
aj povinnosťou je chrániť a opatrovať ho
ako skvost, ako dedičstvo, ktoré zrkadlí
nefalšovaoe našu identitu.

JURAJ HATRÍK
Fotografia starého pána Kubinca na programe výstavy mi okamžite pripomenu la slávny
film Dušana Hanáka . Obrazy starého ~veta" ... Z
podoby starého človeka, prigniaveného životom a napriek tomu stojaceho p evne a prirodzene, nevanie nostalgia nad uplynul ým časom,
a'le pocit več nosti a istoty - prejavuje sa tu sila,
ktorá dáva iným nádej ... Týmto l'u cľo m tikaj(a
síce h odiny ich biologického čas\1 , ale napriek
tomu je jasné, že ich srdce, ich duša rezonuj(a s
inou rovinou čas u , s inými . hodinami", a preto
tu zostávaj(a a ožívajú znova a znova v ďa lších
osobných svedectvách o LOm, že čosi je v člo ve
ku večn é, trvale živé, nezdolné... Korene takýchto l'uclí, celý ich .kore ňový systém", ktorý
sa vo vzťahu k prostrediu i (adelu vytvoril, mi
pripomína staré sekvoje, korea, mi ponorené do
hlbín akoby b ezčasovos ti a vo výhonkoch zelene vysoko nad zemou ožívajúce pod opakuj(acim sa dotykom cyklicky pulzujúceho času
svojho prostredia. Iným podobným obrazom,
ktorý sa mi v súvislosti s krásnym starým člove
kom, zakotveným vo večn os ti vynára, je . baobab", ako ho kreslí a opisuje Exupér y v Malom
princovi: prerastá kore ňmi celú planétu ...
. Život fasujeme ako erár a odovzdávame ako
originál", napísal Kamil Peteraj. Kladiem si
otázku, aký proces sa v tejto premene z . eráru"
na "originál" odohráva, čo sa s člove kom vlastne deje ... Obávam sa, že väčšina l'udí, ži a ľ, prichádza, trvá, ba aj odchádza v . erárnej" verzii a
nemyslím tým len nepreb u den osť, nedostatok
vzdelania, výchovy, a pod... aopak. Práve lákadl o individualizmu, pýcha rozumu spôsobujú, že
sa rast človeka odtŕh a od kore ňov a vykorenený
čl ovek začn e . po l etovať" ako pavučina vo vetre:
tak, ako si to od Kvetiny vy poču l v odpovedi na
svoju otázku . Kde sú l'udia?" Exupéryho Malý
princ: •... Ľudia? Je ich myslím, šesť alebo sedem.
Sú to už roky, čo som ich nevidela. Ktohovie,
kde sú ... Vietor nimi povi eva. Nemajú korene a
to im vcl'mi vadí..."
Napísal som nedávno cyklus detských zborových pit:~ ní so sprievodom na texty slovenských l'udových h ádaniek. Nazval som ho
"Vysoký otec, široká mať..." 1\'ato centrálnu hádanku, ktorá dala názov mojej skladbe, dospelí
zvyčajne n evedia zod povedať, kým malé deti,
hoci často nepriamo, opisom, paralelným obrazom, s týmyroblémy nemajú. "Vy~oký otec"- to
je NEBO, . Si ro ká mať" zasa - ZEM ... Vidím v tejto
presnej metafore, ktorú do pamiiti jazyka a kul-

túry vpísala več na detská ruka, aj symbolickú
odpoveď na podMatu najzávažnej~ích otázok
l'udskej kult(ary, existencie č loveka vo vesmíre,
navyše ešte aj skvelú metaforizáciu problému,
ktorý ma pred pár dňami zaujal v úryvku z eseje
.. čo je čas?" od amerického teoretického fyzika
Lee Smolina. Uvažuje v nej, č i vôbec existu je absol(atny čas, keď predstava o čase i jeho mera-

Z expozície Dedi čstvo hudobných nástrojov - gajdy a gajdice.
Snímka V. H ák
nic je vždy viazané na nespol'ahlivú a mätúcu
mnohorakosť ..hodín", ktoré pre jeho meranie'
zvolíme. Či tu pre nás vôbec niekde tiká nejaký
spol'ahlivý a neutíchajúci . metronóm" - kým
my, tým, že reálne "muzicírujeme", vytvárame
pohyb vzťahov a tým aj čas, jedine čn ý vzhľa
dom na naše miesto a okamih vo vesmíre... Nic
som, samozrejme, ani fyzik, ani vedec, ani len
hudobný, iba obyčajný skladatel' a trocha ešte

pedagóg. A predsa- celá moja s kú se n osť s tvorbou a s analýzou tvorby iných, vel'kých, neohrozene trvajúcej v čase mi hovorí, že otázka ne~to
jí " buď-alebo", ale že súrad nice . NEBO-ZEM",
vý;ka (či hlbka) večnosti, transccndentno a šírka, boh atos ť . pozemského" života definujú
onen priestor na dozrievanie "originálu", zakotvujú ľudský život do tohto základného .dvojhlasu" a tým mu dávaj(a zmysel...
ikdy som nemcral ani ~voj čas, ani čas toho,
čo ma obohacovalo, čo som mal a mám rád (i
keď, pravdaže, niektoré lásky mladosti veru aj
vybledli) poločasom rozpadu nejakej módy,
hnutia, trendu, manifestu. Aj vďaka tomu, že
som pod hrčov i tými prstami, zrastenými s fujarou od jej zrodu, pod maskou vrások, ktorou
obrastá mladé srdce všetkého trvácneho, vžd y
cítil tikanie "absolútneho" času ... Starý Kubinec
ma svojho času pri teste na zisťova nie v kusovej
preferencie ohrom il kladnou reakciou na úryvok zo Stravinského "Svätenia jari"- . Pekné, také pod nohy!", povedal a dal hudbe jednotku či
dvojku. U rč ite LO nebola náhoda, autoštylizácia,
či recesia- Kubi nec bol Melesnená pravd ivosť a
rýdzosť - som presved če ný, že i spod zložitej štruktúry umeleckej hudby, individuálneho a
z n ač ne sofistikovaného prbtupu Stravinského
k archetypom zacítil "širokú mať" a hneď vedel,
že zem je . pod nohy" ... Iný starý l'udový hudobník, meno som už veru zabudol, pri tom istom
vý~ku m e v
inom bloku testu pobozkal
"Panenku Máriu" na Griinewaldovom obrázku
z Jscnheimského olt{tra a priradil k nej bez váhania (ako takmer všetci) rozjímavé, rustikálne,
hoci vysoko štylizované pastorále Anhura
Honeggera, a nic ra finovane pripravený autentický renesanč ný úryvok ... Cas epoch, štýlov
mu ako n e u čc n é mu , nep estovanému nehovoril
nič: ale v archetype . Matky" i transcendujúcom,
ezoterickom pastorálnom tóne hudby z XX. storoč i a tiež zrej me zač u l " tikať" več ný metronóm,
pul zova ť spol očný čas a vycítil hlbku č i vysokosť . Neba", jeho o tcovskú autoritu ...
"Obrazy starého ~veta", ktoré sa na tejto peknej výstave vznášajú nad krajinou našej obrazotvornosti a pamäti, nie sú vyblednutými a bolcstínskymi postami zw eigovského "sveta vče raj
ška" ... Veď ani ncprivádzajú k zúfalstvu a autodeštrukcii, naopak, stelesiíujú trvácn os ť a več
nosti sa - verím - dotýkajú ...
Príhovor nCI otvoren{ IJýstauy Dedičstvo lm-
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Z11č11li BHS
29.
sepre mbra
v
Zrkad lovej
s ie ni
Primaciálne ho paláca bol Slávnos tným otvorením
uveden ý
do
živora
31. roč ník
Bratislavských hudobných s lávností. En tré podujatia patrilo Speváckemu zboru LÚČN ICA,
p od vedením šéfd irigenta Pe tra Hradila.
Uviedli
skladby
C. Montevercl iho, M.
Schndclera-Trn.avs·ké ho, l. Hrušovského a 13.
13a rtó ka. Slávnos m ým p r íhovorom prítomných
o rganizátorov a ú či nkujúcich oslovil predseda
festivalovéh o výboru prof. Ladislav 13urlas,
Štátna tajomníč ka MK SR mgr. Oľga Šalagová a
primá tor mesta 13ratislavy Dr. Pe ter Kresáne k.
Súčasťou otvore ni a, tak ako každoročne, bolo
udeľovani e c ie n Hudobné ho fondu a Klub u
kritikov pri Slovens ke j muziko logickej asoc iácii Sl-IU. Cenu J . L. Be llu ude lili Tadeášovi
Salvovi, in memoriam, za dielo Balada s
prihliadnutím na cel oživotné dielo, Cenu
Frica
Kafendu
prisúd ili
Stanislavovi
Zambors k é mu za vynikajúcu intet1Jretáciu
diel súčasných slovenských autorov, Cenu
Jozefa Kresánka Mariánovi Juríkovi za ce-

loživotnú kritickú a redaktorskú aktivitu,
Cenu
Pavla
Tonkoviča
Svetozárovi
Stračinovi za cyklus rozhlasových relácií
Skladatel' a l'udová hudba a za mimoriadny
tvot·ivý prfnos v oblasti hudobného folklóru.
Ďalej udelili Cenu L. Martoníka Jurá jovi
Szabadošovi, in memoriam, za celoživotné
dielo a ocenili aj Juraja Grigláka. Cenu Karla
P á divého dostali Adam Hudec za dlhoročnú
všestrarmú činnosť v oblasti dychovej hudby
na Slovensku a Mestský d ych ový orch ester
z Trenčína za kvalitnú propagáciu dychovej
hudb-y a vyn.ikctjú.cu propagáciu diel K.
Pádivého. Ceny slávn ostn e odovzdali predsta·
vitelia Hudo bné ho fo ndu, riaditel" Ing. Miloš
Kocián a pred seda Výboru HF prof. Ivan Parík.
Predstavitelia Klubu kritikov ocenili ( p o rokoch z novu uvedeno u) Cenou kritiky
Tadeáša Salvu, in m e moriam za celož ivotné
sklaclatel'ské dielo a Danielu Rusó za prínosnú interpretačnú činnosť v oblasti komornej a
koncertnej hudby.

lJUBILEUM UMELIYNE APEDAGOGIČIY l
Prof. MAGDA MÓRYOVÁ (nar. 29. septembra 190.5}, speváčka, klavírna
umelkyňa a dlhoročná vokálna pedagogička na Konzervatóriu v Bratislave
(19.54-1978}, vdova po jednom zo zakladateľov operety na Slovensku- skladatefovi Jánovi Mórymu1 oslávila nedávno vzácne jublleum: deväťdesiati-

nr.

Rodáčka z Košíc patri la k tamojšej starej a známej
rodi ne Szakm áryovcov. Po zavŕše ní sexty na gymná·
ziu začala š tu dovať na majstrovskej škole drážďan ·
s ké ho ko nze rvatória. Prijali ju na št údium klavírnej
hry a spevu. Mala šťasti e na pedagógov: v
Drá žďanoch ju viedla ž iač ka F. Liszta, Laura l~apold i ·
Kahrerová. Po troch rokoch inte nzívneho štíodia
mala l 9· ročná Magda von Szakm áry absolventský
koncert s Drážd"anskou filharm óniou (ako prvá v
dejinách školy), mo ktoro m hrala Liszwvu Uhorskú
fant ázi u. Ďalš ím absolventským koncertom z ope rných árií uko n č il a št údi um spevu vo Viedni, potom
pokračoval a u Emila Saue ra ( Lisztovho žiaka) dva
roky v štúdiu hry na klavíri a tiež s pevu (u sólistky
Staatsoper Jenny Korbovej). Ďa l ši e dva roky študovala hudbu v Budapešti... a vcl'a koncertovala. Mladý
George Széll M. Szakmáryovú angažoval do pražské·
ho Nové ho nemeckého divadla (neskô r Smeta novo
divadlo). Paralelne však hrala (a nahrávala) klavírny
repertoár na verejnosti a pre mno hé rozhlasové štú·
dia v bývalej I . ČS R i v za h ra ni čí (r. 1929 dokonca v
Londýne pre BBC). Z týchto nahrávo k sa, žial', ni č
nezachovalo. lloci v popredí záujmu mladej sólistky
bol najmä klavír, dostala krásne príležitost i aj v opere i v komo rnej vokálnej lite rat íore. Magda
Szakmáryová sa po jednom z košických koncertov
zoznámila s j áno m Mórym, vtedy už známym sklada·
tcl'om a hotelié rom vo Vysokých ·ratrách. IIÔci jej
nebolo l'ahké opus ti ť Prahu, o pernú scénu a kon·
certnú karié ru, po piatich rokoch známosti dala r.
1934 predn osť rodinné mu životu po boku J ána

J

Móryho. Ale ani na Štrbskom Plese múzy neml čali.
Ján Móry vo vol'ných c hvíl'ach komponoval, jeho
mladá žena okrem starost livosti o ich t ri dcérky čas·
to vystupovala a nahrávala v rozhlase (v Prahe,
Budapešti, vo Viedni, Be rlíne a v Košiciach) · a s
manželom prijímala v ich tatransko m domove umel·
cov, najmä hudobníkov. Milovník Tatier, umelec s
do brým srdcom a jeho rodina však boli po r. 1945
tvrdo postihnutí l'udskou zlobou. Patrili azda k pr·
vým obetiam "znárodo,ovacích" praktík. Horko·ťaž.
ko našli Móryovci byt v Spišskej Novej Vsi, kde Ján
Móry uč il na hudobnej š kole (až oveľa neskôr sa tu
stal i riaditel"om). jeho žena, ktorá chcela dať trom
dorastajúcim dcéram prim erané vzdelanie, po roku
odišla do Košíc. ján Móry však zostal tam, kde aspo i\
vzdiale ne cít il vôňu milovaných Tatier. Nes kôr sa
Magda Môryová dostala predsa len do Bratislavy,
kde od r. l 954 pôsobila pa konzervatóriu. Tri roky
uč ila klavír, n ~skôr spev. Vychovala as i 40 spevákov
- sólistov. jej prvou absolventkou bola Anna
Pei\aš ková·Kajabová, dlhoročná sólis tka o pery SN D,
ktorú tiež sprevádzala na klavíri na medzinárodnej
speváckej sú ťaži v Rio de j ane iro r. 1965. A.
Pe i\ažková tu získala 2. cenu. R. 1969 pani profesor·
ka išla do Brazílie druhýkrát · s d'alšou žiačkou,
M;orto u itra novou. Tá sa tiež dostala do fi nále súťa·
že a medzi piatimi najlepš ími sp evákmi úči nkoval a
na koncerte v Sao l'aulo. Pokoj, ktorý vyžaroval z M.
Móryovej, jej inte ligencia (ovláda sedem jazykov!)
i s poločen ský šarm is te dodal jej žiačkam odvahu,
si ahnuť po najvyšších mé tach.
K žiakom M. Móryovcj patrili Anna HornungováMarrvoňová , Ondrej Malachovský, pár rokov viedla
Boženu llanákovú, štyri roky u nej študovala Gabika
Be ňačková, jej žiačkou je i Marta B ci\a čková , z najmladších Tam ara Brunnerová a Michaela Cibul"ová z banskobystric kej o pe rnej scény, Eva Plesníková a
viacerí ďal ší speváci Novej scény, ale i tí odchovanci
jej vokálnej triedy, ktorí pôsobia v Kanade, Austrálii,
Rakúsku, Švajčiarsku a i.
Marta Móryová dnes žije v Bratis lave, s ne ustálym
ko ntaktom na umenie, ale i svoju rodinu, ktorá · vrá·
tane siedm ic h v núčat · žije roztrate ná po celej
Euró pe. Prežila bohatý život · od čias Rakúsko·
Uhorska, až po dnešok. Zdá s a, že ju nemôže ni č prekvapiť. Ale nic je to tak. Stále je zvedavá na to, čím žije naša kultúra, poteší sa návšteve, ktorá jej prines ie
závan l'udskej aktivity... Tá bola vždy osou jej bohatého života.
Vel' a zdravia, vážená pani profesorka! Od neho sa
odvíja i vaša duševná svi ežosť, taká o bdivuhodná v
požehnanom a krásnom veku, ktorý ste práve oslávili.
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

11. 10.
Zichyho palác Bratislava 1311S- liudobné avantgar·
ely 20. stor. a národné kultúry (Medz. muzík. konf.)
(9.00)
ŠD Koš ice Snehulienka (l 0.00)
OJ Z Prešov J. Hermann: Hello, Dolly! ( 19.00)
Bardejovské kúpele LO Astó ria Musica Braoislava;
Niindel, Marcello, Lu/ly , Te/emami, Bach a i . ( l 9.30)
Galéria M. A. Bazovské ho Trenčín Husľový reci·
tál M. d'Arcy (irsko), Nigcl llutchison (Írsko); Leclail;
Dvofák, Prokofiev, Saint-Sae11s

SLK Trenčianske Te plice Kúpcl"ná dvorana
Sibylle Tschopp, husle (Švajči arsko), Isabel Tschopp,
klavír (Švajčiarsko), Václav Mácha, klavír (CR);
Smetana, Menrlelssohn-/Jartiloldy,
/Jeetli oven

Ravel, Janáček,

12.10.
SND Bratislava 131-JS · G. Verdi: Trubadúr 2. premié·
ra ( 19.00)
ŠD Koši<:eJ. Hatrík: Mcdved"ku, daj labku ( l 0.00)
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: La Traviata ( l 8.30)
Kežmarok MsKS Košické kvarteto; H aydn,
Podprorlský, DvoMk ( l 8.30)
13.10.
SND Bratislava 13HS · G. Verdi: Trubad(or l. premiéra ( l 9.00)
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii
(19.00)
ŠD Košice Hammei·Varga: C.'yrano z predmestia
(10.00, J9.00)
'
ŠO Banská Bystrica Koncert symfonického orchestra ŠO B. By6trica, dir. P. Tužinsk-ý, D. Buranovsk-ý,
klavír; Verdi, Lisz t, Schu bert ( 19.00)
OJZ Prešov M. Novák: Opera Mafiozo (10.00)
14.10.
SND Bratislava P. I. Čajkovskij: Labmie jazero
(19.00)
NS Bratislava L. Tolcsvay: Evanjelium o Márii
(19.00)
ŠD Košice llammei·Varga: Cyrano z predmestia
(19.00)
.
ŠO Banská Bystrica O. Nicolai: Veselé pani čky
Windsorské (18.30)
MKC Gaštanová, Bratislava Od Tatier k Dunaju · l.
Ožvát,J. Šomošiová, š. Bu č ko, O. Buranovský (16.00)
Kongresová hala Piešťany Orchester a sólisti
Komornej opery, dir. M. Vach ( 19.30)
15.10.
NS Bratislava L. Tolcvay: Evanjelium o Márii ( 19.00)
Mirbachov palác Bratis lava Komorný koncert
SKÚ · ). Pastorková (sopr.), D. ŠlepkovsH (mezzosopr.),
D. Štefánek (klav.); Gluck, llomdln, M ozart, Ross(nl,
/Jizet, Sa int-Sai!ns, Del/bes ( l 0.30)
ŠD KošiceM. Kol'ínek: Ako išlo vajce na vandrovku
( l 4 .30)

OJZ Prešov P. Oravec: ... ergo, kladivko! ll . (1 9.00)
16.10.
SND Bratislava G. Verdi: Trubadúr ( 19.00)
NS Bratislava M. Sládek-V. Patejdl: Grand-Picrrot
( 19.00)
ŠO Banská Uystrica O. Nicolai: Veselé pan i č ky
Windsorské ( 10.30)
Piéšťany, Dom umenia Spomienkový večer pri
príležitosti l 8(}. výročia narode nia L Štúru (l 9.00) •
!
Bojnice, LO Mie r H. Lednárová - soprán, F. l'lhal husle, B.juhao)áková · klavír ( l 9.30)
17.10.
SND Bratislava G. Rossini: Barbier zo Sevilly
( 19.00)
NS Uratislava M. Sl:ídck·V. f>atcidl: Grand·Picrrot
( 19.00)
ŠD Košice K. Weiii·B. Brecht: '..obrácka opera
( 19.00)
Štúdio Sm er.J. Hatrík: Mechúrik Košťú ri k ( l 0.00)
ŠO Ban ská Bystr ica G. Verdi: La Traviata ( l 1.00)
Ms KS Hume nné Víta vás svet operety a muzikál u;).
K oča nová- soprán, 1. Ožvát ·,lenor, D. Buranovsk-ý· kl a·
vír (19.00)
Bardejovské Kúpele, LO Astória Gitarové duo M.
Slobodn ík · M. Tomašovič ( 19.30)
DJZ Prešov G. Dusík: Hrn čiarsky bál (10.00)
18. 10.
SND
Bratislava
Schumann,
Korsakov,
Rachmaninov: Karneval, Šcherez:ída, Paganini ( 19.00)
NS Bratislava R Wright.(;. Fo rrest: Grand Hotel
( 19.00)
ŠD Košice K. Weii·B. 13recho: Žobrácka opera
( 10.00)
Štúdio Smer S. l'rokofiev·C. Debussy: Peter a vlk ·
Skrinka h račiek ( l 0.00)
ŠO Ba nská Bystrica, Bohé ma klub KM Swing
llohéma ( l 8.00)
Uardejov MsKS Gitarové duo M. Slobodník · M.
Tomašovič ( 18.30)
Prešov Ev. kostol Organový koncert). V. Michalko ·
organ, P. St rešná k · trúbka (I 9.00)
DJZ Prešov G. Dusík: Hrn čiarsky bál (10.00)
19.10.
SND Bratislava G. Verdi: Sila osudu ( l 9.00)
SF Br atislava SF, V. Hud cček · husle, dir. O. Lenárd;
Clkket; Čajkovskij, DvoMk (19.30)
NS Bratislava R. Wright-G. Forrest: Grand Hotel
( 19.00)
ŠF Košice ŠFK, Marián Lapšanský -klavír, K. Pollack·
dir.; Racllmanlnov, IJrahms, /Jrittm ( l 9.00)

~OMUL GUSTAVBROIIJ
Hudobník, dirigent a vedúci orchestra Gustav Brom, vlastn ým menom Gustav Frkal, zomrel 25. septembra v Brne vo veku 74 rokov na
zlyhanie srdca. G. Brom sa narodil 22. 5- 1921 vo Vel"kých Levá roch
(okr. Senica). Gymnázium absolvoval v Brne, kde študoval aj na
Konzervatóriu. Hudobnú školu Moravan v Kromeríži ukončil v roku
1933. Z politických dôvodov ho v roku 1939 na krátky čas uväznili. Od
roku 1940 do 1947 viedol swingový orchester v Brne, v rokoch 19471948 zakladal orchester bratislavské ho rozhlasu a v roku 1948 založil v
Brne orchester Gustava Broma a stal sa jeho vedúcim. Pôsobil tu až do
roku 1993. Gu s tav Brom bol auto rom tanečných pesničiek, zúčastnil sa
na viacerých džezových fes tivaloch, absolvoval vyše 250 zahraničných
turné, nahral stovky gramofónových platní.
- TASR -

Jozef SIKORA (8. 9.), v i o l onč eli sta,
koncertný ume l ec, kom orný hr áč, č len

SOSR, 65 r .

Jozef ŠPAČEK (1 4. 9.), bas, o d

r.

1966

ŠKO Žilina Organový konccro E. Dzcmjanov~
Frtm ck, ElJen, Petra li, Bodnár ad'. ( l 9.00)

Zichyho palác Bratislava M. Lehotský · tenor, V.
Doupková · klavír; Sc/m eider·Trnrwský, Schubert,
l.eonca /lallo, Ross/nl, Verdi a cr. (18.00)
Trenčianske Te plice, Kúpe!' ná dvorana I. Ožvao·
tenor, M. Doh oš· bas, l. Berger · klavír ( 19.00)
20. 10.
SND Bratislava O. Ncdbal: Z rozprávky do rozpráv·
ky ( 17.00)
SF Bratislava program ako 19. l O. ( 19.30)
NS Bratislava A. Lloyd·Webber:.Jozef a jeho záznt.
ný fa rebný pl ášť ( l 9.00)
OJ Z Prešov M. Novák: Opera Mafiozo (10.00)
Nové Zámky DK Kovák Štúrovci ·"M. Šukajlová-g>
lar:o. spev, E. M. Chalupová a š. Bučko · rcc. ( 10.00)
21. 10.
SND Bratislava G. Verdi: Rigolcllo ( l 9.00)
NS Bratislava A. Lloyd \Vebbcr: jozef a jeho zázrat·
ný farební• plášť ( l 9.00)
22.10.
Sl' Bratislava U ITED PIII LHARMONICORCIJESI"·
RA, dir. R. Edli ngcr, H. McDonald · lesný roh; Rennert,
Webber, /Jeeth ouen (l 9.30)
NS Uratislava A. Lloyd Wcbbcr: j ozef a jeho zázrač·
ný farebný plášť ( l 9.00)
Koncertn á siei\ Bratislavské ho hradu Hudba na
hrade - j. Zsapka . gioara, D. Zsapkov:í . gi oara, flauoa; l
Paulechová · klavír; Bach, Mozart, Ch opin a tľ. ( l7.00)
OJZ Prešov Operetný galakonce rt; sólisti SND a
Novej Scény Bratislava (l 9.00)
Nové Mesto n/ V., r.k. kostol Musica .Acocrn~
Ca/da ra, Hasse, Tore/li, Viva/dl, Muf!at ( l 6.00)
Trenčín , cv. kostol Gitarové duo M. Slobodník· M.
Tomašovič (1 7.00)
23. 10.
SND Bratislava G. Verdi: Trubadúr ( l 9.00)
S Bratislava A. Lloyd \Vebber: jozef a jeho zázrač·
ný farebný plášť ( l 9.00)
OJZ Prešov M. Novák: Opera Mafiozo (18.30)
Dubnica n/V. O klub S ĽUK · Čertoviny (l 1.00)
Bojnice, LO Mie r Musa Ludens ( l 9.30)
Dudince, LO Diamant Ranclezvous u Maxima- G.
verccl ov~, P. Gábor, R. Szúcs, M. Dubovský(I9.00)
24.10.
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata ( 19.00)
SF · Bratis lava Yucclen quartet; Pur ce/1, 'Sclm/Jert
( 19.30)
Dom umenia Piešťany L. Tolcsvay: Evanjelium o
M ~ rii (NS) ( 19.00)
25.10.
S O Bratislava P. l. Čajkovskij : Labutie jaztro
( 19.00)
NS Uratislava L. Tolscvay: Evanjclilvn o Márii
(19.00)
ŠO Uanská Bystrica, Uohéma klub Piesne zavrh·
nutých · P. Michalica, V. Strnisková, U. Turzonovorí
( 18.00)
26.10.
.
SND Bratislava J. Masscnet: Don Quichoue(l9.00)
NS Bratislava \V. Russel: Pokrvní bratiíl ( 19.00)
1
'šf" i(ogict SFK, E. Dfízgo"vá . so1i rán.' dir. s. Manon,
Suk, Smeta1w, D11ohík, Mtt t"tillli ( 19.00)
Nitra frant. kostol Bratislavské barokové trio l.
Kirilová,J. .Óurdina a O. Šebesta ( 16.30)
27.10.
SND Bratislava G. Verdi: Rigoletto (19.00)
NS Bratis lava \V. Russe l: Pokrvní bratia ( t9.00)
ŠD Košice O. Nedbal: Pol"ská krv l . prcmiér.o
( 19.00)
28.10.
SND Bra tis lava A! Adam: Giselle ( l 9.00)
29.10.
NS Bratislava F. Lehár: Gróf z Luxcnburgti (l 9.00)
KS Uratis lavskcho hradu Hudba na hrade; l.
Fábcra - hoboj, D. Macečck · husle, D. Šašinová - klavír,
Sainl·SaiJns, 1/ii nde/, Nul/llllel, .fandček ( l 7.00)
ŠD Koš ice O. Ncdbat. Pol"ská krv 2. premiér.o
( 19.00)
ŠF Koš ice Organový konce rt · l. Sokol; Bach,
Rlteiltberger, Mendelssolm·llarth oldy ( 19.00)
Mirbad10v pal ác Bratislava Dámske komorné ono
( 103 0)
Kostol sv. J. Boseto Trnávka, Bratislava A. a Q.
l lólblingoví, l. Szabó, organ (J S.OO)
PKO J>rešov Miešaný zbor Cantus, K. Dernerová, E.
Garajová, j . Dvorsk-ý, J. Peter, M. To mašovič, R. lllah~
dir. ll juhaoHková; Ross/11/: Pel/le 111esse solennellt
( 1900)
Kino Gerlach Poprad Komorní sólisti Ko!ict:
Hay dn, V/tJa/r/1, Martlmi, .ftllláček ( l 8.00)
30. október
SND Bratislava G. Puccin i: Bohéma ( 19.00)
31. o któ ber
SND Bratis lava G. Ve rdi: Trubadúr ( l 9.00) .
SF Bratislava, Moyzesova siei\ Koncert k 50. výro
čiu B. Bartóka · Moyzesovo kvarteto; 11. fJart6k, O.
Fere11czp ( 19.50)
ŠD Koš ice G. Verdi: Aida ( l 9.00)
Trenčianske Teplice, Kíopel"ná dvorana Musia
Bratislava · Večer barokovej hudqy (19.30)
sóli sta o p e ry SN D, p e dagóg, docent na VšMU v Bratis lave, 60 r.
Magda MÓRYOVÁ (29. 9 .) , sopranist·
ka, klaviristka, vokálna p edagog ič ka, 90 r.
Vladimír ČUCHRAN (20 . 10.), akorde·
o n ista, pedagóg, riad i te ľ koš ic ké h o kon·
zervatq ria , 55 r .
František POUL (27. l 0.), hudo bný re·
ž isé r, sklada te l', 50 r .

KONKURZ
Riaditeľ Slovenskej filharmónie v Bra tislave vypisuje konkurz na miesta:

- ume l ecký vedúci Slovenské ho komorné ho orchestra
- violončelista SKO
- člen s kupiny l esných rohov orch estra SF
P r ihlášky so životopisom s uvede ním odborné h o vzd e l ania a ume l eck e j p r axe prijíma a informácie pos k y tuje K ancel á ria riaditeľa SF, Referá t personálnych činností,
Mede ná 3, 816 Ol Bratisl a va.
Termín a podmienky konkurzu oznámime prihlá s e n ý m u chádzačom písomne.

H UDOBNÝ ŽIVOT - dvojtýžd enník. Vych ádza vo Vydavateľstve OBZOR, š. p., Špitá l ska 35 , 815 85 Bratislava, šéfredaktor PaedDr. Mariá n Jurík. R e dakcia: Lýdia Dohnal ová, Martina
Hanze l ová, technická r e daktorka: Eva Ze m á nková. Adresa r e dakcie: Špitáls k a 35, 815 85 Bra tisl ava, tel. 3 6 83 06, 36 1 2 51-5, fax: 36 83 06. Tlačia: Nitria nske tlač iarne, š. p ., 949 Ol Nitra.
Rozš i r uje Prvá novin ová spoločnosť. Ústredná expedícia d o voz tlače, Martanovičova 25, 813 81 Bratislava. Objed n á vky n a predpla tné prijíma redakcia časopisu a odbytové odd e le nie
Vydavateľstva OBZOR. Neobje dna n é rukopisy sa n e vracajú. Podávanie novinovýc h zási e lok povolené RPP BA - Poš t a BA 1 2., dňa 23. 9. 1993 , j. č. 102/ 93. I ndexné číslo : 492 1 5.
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KONCEilTY

DNI ORGANOVEJ HUDBY

l

Už desaťročia spestrujú a obohacujú letné dni svojou pokojnou večemou pohodou. V fln'ÝCh rokoch v Hradnej kaplnke a
už druhý rok sú doplnené kostolom jezuitov v centre mesta. To je vari najsilnejším stimulom, najmä pre návštetmfkotJ

Bratislavy, že priamo z rušného Hlavného námestia vstúpia do večemého ticha chrámu, obohateného umeleckou hudbou. I
nemožno nepočuť kompromis koncertne slabšieho (i keď sčasti zrekon.~truovaného) nástroja. Ajposlucháč mttsí zaregistrovať problémy, s ktorými interpreti zápasia a ktoré nie vždy sa dajú vyladiť do atlekváÚtej podoby diela. Inou pravdou je, že chrám je naplnený a turista večemej Bratt..,1avy spokojný.
Leto je čas oddychu. Bratislava sa už roky snaží dať mu t•iac-menej vydarenú kultúmu súčasť. Popri rynimočných svetorych letných festivaloch s bohatou sponzorskou dotáciou, na Slovensku sa ešte iba učfme a Zt')'káme tlj tých finančne "konvertibilnejších': že umenie je súčasťou života, duchovno je prvotnou bázou i pre materiálne bohatstvo. Sme na počiatku cesty. Not{, ktor( náspočúvajú spoza hranfc, nemusia poznať naše podmienky. Čakajú zdžitok. Napriek nemalým ťažkostiam,
neraz sa tm toho zážitku dostáva.
keď tu

Dni organovej hudby oddávna sú pripravované so serióznou odbo rnosťo u , s využitím širokého okruhu možností prezentácie
diela Johanna Sebastiana Bacha. Už tradi čne
prvotné miesto patrí domácim interpretom.
Tohto roku bolo trochu skromnejšie,
Imrich Szabó a Anna PredmerskáZúriková v zastúpení všetkých generácií.
Títo naši poprední reprezentanti intenzívne
pracujú na svojom rozvíjaní. Sved čí o tom už
samotný program obohatený o novo naštudované diela, interpretačn e vyladené do bri·
lantne vypointovaného názorového prehibenia. Pokiaľ Imrich Szabó do svojej brilantnej techniky vkladá rozlet organistu koncertného typu, Zúri ková akoby sa uskromňo
vala, hľadala vlastnú výpoveď medzi riadkami partitúry.
Imrich Szabó mal nároč ný, rozsiahly
program: Bach, ktorý disciplinovanému organistovi vždy dobre sedel; veľkoromanti c
ký Liszt, na kto rom sa vždy zablysol zvukovým rozmerom; no pribudol prehfbený
Franck a po prvýkrát Szabóom naštudované
Tri meditacie z cyklu La Nativité du Seigneur
Messiaena. Szaboovi franc(IZska hudba výborne sedí. Nezabudnuteľný zostal v memoároch z Messiaeoovho naštudovania technicky vari najnároč nejšej kompozície (Missa de
Pentecon). Dnes už Messiaena hral inak.
Našiel sa v jeho myslení. Spojením duchovného s technickým vytvoril zaujímavý osobnostný pohľad. Messiaen poskytuje úžasný
priestor pre kreativitu interpreta. A Szabó v
ňom dokázal objaviť ďalšie i nterpretačné dimenzie, ktoré predpokladajú súčas ne jeho
umelecký rozle t. Zúriková-Predmerská sa
zasa orientovala na 1veľké partitúry
Boellmanna, Regera a Alaina. Hrala na organe u Jezuitov a tento nástroj neinšpiruje,

lnvAKRAr sAETERNoul
V uplynulých rokoch sa súbor Ot'ientoval na diela autorov z obdobia neskorého baroka, galantného štýlu a
klasiciz mu. p,·edchádz ali tomu rôzne
nahrávky i z obdobia stredného baroka. Spomeniem Biberove viachlasné
sonáty ako i Kusserove ou vertúry, tzv.
Ouverture de theatre (sponzorovala
firma PAR/BA). Touto nah,·ávkou sa
dokumentovala orientácia na francúzsku hudobnú kultúru 17. a 18. storočia. Musica aeterna sa zú častňovala
aj na nah1·ávke hudby Lullyho rovesníka Du Monta, skladatel'a, ktorý bol
u nás takmer nez námy. Tento dotyk s
francúzskou kultúrou nebol ojedinelý, lebo vznikol z radu koncertov v
rámci Versailtského f estivalu barokovej hudby. Hlbšia o boznám enosť súboru so štýlom francúzskeho baroka
rozšírila interpretačný obzor o momenty, ktoré z našich lokálnych p ohľadov
nebolo
mož né zfskať
Francúzska hudba tohto obdobia má
svoje zvláštnosti, k toré zrejme vyplývajú z dobovej a regionálnej choreografie tancov, vyžadujúcich špecifické
spôsoby akcentácie a tempa.
Ďalšie nahrávky vyšli s Concerlami
G. Muffata, skladatel'a, ktorý ž il pod
vplyvom dvoch kultúr, dvoch štýlorych pozfcif. V určitých súvislostiach u
neho prevaž uje talia nsky, v iných zas
francúzsky vplyv. Tieto dve CD z ískali
, Zlatý diapason.
Koncert z diel G. F. Händela s kantátami Amarilli vezzosa (Il duello
amoroso) ako i Silete venti so sólistami Kamilou Zajíčkovou a Antonom
Stefanowiczom
a
dvoma
Concertami grossami op. 6 re prezentoval Hä ndelov štýl a charakter jeho

jaroslav TU ma
Snímky archív
stu Jean Wolfsa. jeho hra niesla pe čať chrámového organistu, ktOrému koncertné pódium je viac vzdialené. Odzrkadl'uje to jeho neistota v každom zmysle. Jeho programová
vol'ba nebola šťastná pre obe stran y, pretože
neposk-ytla ani jemu, an i publiku očakávaný
zážitok. ll ral skladby (až naj. S. Bacha) eklektické, nevhodné na profesionál ne koncertné
pódi um (Raison, Denessicux, Wclmers).
Zato však o perfektný zážitok sa postaral v
Hradnej sieni Poli ak Julian Gembalslú. Je
suverénny1n technikom, muzikantom, organ
cíti farebne, ako excelentný súhrn inštrumentára a tak dokázal vyťažiť z kombinácii
hrad ného organu plnosť hudby, pôso bi vosť
a rados~ ktorou zaplnil koncertn ú sieň a vtiahol clo svojho umenia i početn é publikum.
BOhmove Variácie a Muffatove Toccat)' (zrejme pôvodom pre če mbal o č i inštrumentár
starých nástrojov) vypoi ntoval na orga ne v
duchu tradícií, štýlovo decen tne, umelecky
presvedč i vo. Bachovej Passacaglii c mol
BWV 582 tiež dodal 11110 predstavu.
Vyvrcholením boli jeho pohotové profesionáhte imp rovizácie na slovenské l'udové piesne predložené z publi ka (Pri Prešporku na
Dunaji, tlej, pod Kriváňom ...) ako i fra ncovsky polyfonn ý štýl (tiež z predlohy z publika). Bol to ohň os troj nápadov, brilan tnej
technik-y, virlllóznej suve reni ty, kde hud ba
mala svoje podstatné miesto. Záži tok, ktorý
pretrvá.
Závereč n ý koncert na hrade, na ktorom
vystúpil anglický' o rganista Jonath an
Rennertsa už prelína! s koncertami rv. roč
níka Medzinárod ného festivalu Slovenské
historické organy v lokalite Spiša, z ktorého
prinesieme recenzi u v nasledujúcom č ís l e.

skôr vyžaduje ostražitosť, umi e rnenosť, čo sa
do istej miery prejavilo na nezvyklej upiatosti jej výkonu. Plnú uvol'ne nosť dosiahla v
Alainovi, ktorý sa v posledných rokoch stal
jej opusom primom. Poskyt uje jej naturelu
možnosti úplného odovzdania sa hudbe, na
princípe znalosti jeho mkopisu a myšlienkového stotožnenia.
Medzi čes kými o rganistami svoje miesto
na slovensko m koncertnom pódiu si našiel
predovšetkým Jaroslav Tuma. jeho pravidelné hosťovanie um ožň uje s ledovať dráhu
jeho vzostupu, dimenzie jeho improv iz ač no
ko mpoz i čn é ho zdokonal'ovania. Potvrdzujú
to nespočetn é nahrávky a koncerty i v zahrani č í. jeho niekdajšie víťazstvo v Haarlame a
nevšedná improvizač ná invencia smerovali
k takémuto umeleckému vyjadreniu. o, napriek
zaujímavé mu
repertoáru
(Mendelssohn, Bossi, Tírma, Mozart, Widor),
jezuitský organ mu neposk-ytol možnosti
adekvátne jeho predstave, čo spôsobuje každému kreatívnemu umelcovi z nač n ý handicap. Hayko Siemens z Nemecka sa naladil
na bratislavský koncert viac-menej s romantickejšou dramaturgiou zn.tmych, obohraných či poslucháčsky n e n á roč ných skladieb.
Entré Bachovou Toccatou a fugou d mol zavfš il Lisztovým Prelúdiom (Fantaziou) a fúgou na BACH. Obe pôsobivé, nástrojovo vystavané v rámci možností, tvorili výborný
klasický oblúk, do ktorého si zvolil
Mendelsohna, Schumanna, Reinbergera a
Brahmsa. Siemens je skúse ný profesionál ,
prispôsobivý situácii i nástroju. Celý kq,ncert
však podmieňoval pocit kompromisu, , uhratia" čo možno najlepšie v rámci daných možností. U posl ucháčov zabodoval závereč n ý m
Lisztom, za čo si vyslúžil .bis".
Kjezuitom pozvali aj holandského organ i-

tvorby v plnej mie re. Na koncerte ešte
spoluúčinkoval
ho bojista Márton
Brandisz.
Tre ba kvitovať, že súboru pod vede ním Petra Zajíčka, sa zhostil tejto neJ'ahke j úlohy vel' mi ús pešne. Nové pod mienky, ktoré poskytujú historic ké n ástroje, pos unuli výrazový c h arakte r diel
do adekvátne ho dobového obzoru.
Zároveň sa s úbo ru podarilo náležite diferencovať Händelovu hudbu a ko svojrázny prejav, v kto ro m do minuje predovšetkým taliansky duc h . Aj sólistické
s pe vácke výko ny boli veľmi starostlivo
pripravené a prispôsobe né zvuko vý m
požiadavkám historické ho inštrumentára, takže cel kový pre jav vyzne l harmonicky a vyvážene .
Ko ncert dokázal vystihn úť jed e n mo ·
me ne, ktorým je p ráve ad ekvá tn osť k
umelecké mu a myšlie nkovému obzoru
autora, o kre m iného ukázal skladobný
p o te n c iál G. F. Händela , ktorý si zasluhuje , aby častejši e fig uroval n a n ašich
programoch , lebo jeho hudba obsa huje svoj rázny nábo j s pontá nnosti a veľ
korysej invenc ie , ak o i to mu zodpovedajúc u jasn ú tektoniku. Dá sa poved ať,
že n a tomto ko ncerte sa po darilo súboru vykres li ť práve spome nuté dime nzie.

Naša verejnosť pozn á veľmi do bre
štýl a s pôsob hry súboru, ako i umelecký prístup najmä ko morne j orchestrálne j zostavy s o rie n táciou na barokové
die la alebo skladby galantného štýlu .
Najmenej pozná je ho prejav v triových a kvartetových zostavách.
U rčité nábehy na znač il ko n cert sloven-

ETELA ČÁRSKA

skej tvorby z uved eného o b dobia pre d nie kol'kými ro kmi v Trnave- ako i
ko ncert vo Versailles v rámci
Mozartovské ho roka, kd e Musica aete rn a hrala ko mo rn é diela W. A. Mozarta
ako i našich jeho s ú č a s níkov.
Ko ncert v Zich yho paJáci jasne ukáza l ume lecké ciele a zámery, kto ré sled uje Music a aeterna aj v me nších komo rných zostavách . Žial', u nás sú 2 CD
so sklad bami A. Zimme rma nna, kto ré
n ahra l súb o r ťažko príst upné, predávaJU
sa
tot1z
prednostn e
vo
Franc úzsku. Možno len l' u tovať, že n aša
ve rejn osť nemá m ožnosť or ie n tova ť sa
v spôsobe a štýle inte rpretácie nášho
sú bo ru s histori ckým inštrumentárom,
ktorý dáva die lam o dlišn ú umelec kú
inten č n osť, nezvyklý kolorit a zvláštnu
výrazovú atmosféru . a tomto konce rte
od zneli
diel a
Spergerove,
Druže cké ho,
Zimmermanna,
Tosta, Haydna a Mozarta a ko tri a
pre prieč nu fl autu, vio lu a vio l onče l o ,
ale bo pre s l áči kové t rio (Spergcr), pre
klas ické sl áč i kové kvarteto ( Družecký,
Zimme rma nn) , pre tlaulll, dvoje huslí a
v i olonče l o ( Hayd n) a napoko n pre
flautu, violu a vio l o n če l o ( Mozart). Dá
sa poved ať, že ni e len zvu k, ale aj štýlová za mer anosť a i n terp re tačné for movan ie die l vyvolali p ocit aute ntic kosti a
originality inter p re tova ných skladie b .
Voľba te mp, jemná, ale ma r kantná a kcentácia zodpovedali úplne du chu čas
tí a celkov, takže sa č l ove k mo ho l stotožňovať s d uc ho m ume leckej realizác ie. Precízna a trans pa ren tn á s úhra, inštrumentál na o h yb n osť a ľa h kosť, suges tívnosť a individ uálna precíz n os ť
mnohých tlamových partií, d okreslili v
ni e kto rých skladbách cel kovú d obovú
atmosféru ,
kreovanú
Milošom
Valentom,
J á nom
Grénerom,
Petrom Kiráľom , Martinou Lesnou
pod vedením Petra Zajíčka.
JÁN ALBRECHT

Konzervatoristi
s duchovnou
hudbou
Jed nou zo snáh našich hudobno-výchovných inštitúcií je aj úsilie p oskyt núť
svojim mladým adeptom mo ž n osť realizácie inte rp re t ač n ých schopností a tvorivého
potenc iálu
pred
ve rejnos ťo u .
Výsledkom tohto úsilia bol aj koncert bratislavské ho Cirkevného konzervatória v
Jezu itskom kosrole. ešlo le n o tr ad i č n ý
ko ncert štude ntov ko nzervatória, ale aj o
p redstavenie diela hudobné ho skladatel'a
Pavla Kršku - Stabat Mater.
Úvod kon ce rtu poskytol poslucháčom
. rozohriatie" me lódiam i J . S. Bacha , F.
Duranta a D. Donize tiho. O inte rpretač n ej kvalite asi to ľ ko , že bola adekvátna
skúsenostiam štude ntov. Kvalitou h lasu
ma zauja la Dana
L eščenková
v
Do nizetiho "Tibi soli peccavi". Druhá č asť
ko ncertu, to bolo o ča káva n é Krškovo
Stabat Mate r pre sóla, zbor a orga n. V
hlasových partoch sa úspešne p redstavil i
Patrícia

Ptítecová - soprán, Mária
all, Karol Bemáth - ten01;
M ichal Mlich - bas, organistka - prof Eva
Kamrloutí. Spolu ú činkova l MiešanJí zbor
b1·atislavskJích učltet'ov, dirigent Milan
Kolena. Pr iaznivé prijatie Stabat Mater
Kováčová · -

sved čí o skvelej im erpretácii, ale i kvalite
samo tnej ko mpozície, čo dokazujú mnohé skúsenosti Pavla Kršku v komponova ní
hudby duchovného cha rakteru.
Zvl áš tn osťo u kon ce rtu bol chýbajúci vizuálny ko ntakt s ú čin k ujúc im i (vystúpenie prebiehalo na kostolnom chó re), a táto s ku tOčnosť rozšírila pole hudobného
vnímania poslucháča a snád' i ovplyvnila a
umocnila estetický zážitok z hudby.
SYLVIA LUKÁČOVÁ

KONCERTY

~~ '95)

l BARDFJOVSKÉ SPOMIENKY~
Pri pobyte v Bardejovských kúpel'och ma
po tešilo, keď som objavil skromné plagátiky
o ko ncertoch, ktoré v rámci 41. roč n íka
Medzinárodné ho hudobného leta práve prebiehal i. Koncerty v spoloče n s k ej hale liečeb
né ho domu Astoria - niele n promenádne boli vcl'mi dobre navštíve né. No ich kvalitatívne parame tre - hoci obecenstvo vždy nadšene tlieskalo - nevedeli ma už tak jednoznačne uspokoj i ť.

Vladimír Ljubimov a Eva Maria Gigosos

Snímka archív

l Benefičný koncert vPrešove l
7. augusta sa v Prešovskej sále P KO kon al be n efič n ý koncert huslistu Vladim íra
Ljubimova ml. V. Ljubimov je rod ák z
Prešova, absolve nt Košické ho ko nzervatória a AM U v Prahe. Už päť ro kov však pôsob í v symfo nickom o rchestri v španie lskom meste Vallado lid .
Počas lc::tnej dovo le nky, kto rú trávil dom a, sa mu nech celo iba od dych ovať, ba
p ráve n aop ak. Ocho tne vyme nil pohodlie
do máceho krbu za ko ncertné p ódium a
pod obne ako minulo ro č n é leto, o piiť sa
rozhodol rea li zovať šľache tnú myšlie nku
a uspo riadal be n efi č n ý ko ncert. (Vý ťažok
z to hto ko ncernt bol venovaný Prešovskej
de ts kej ne mocnici.)
Po dľa programu sa zdá, že V. Ljubimov
sa p ri výbe re špecializuje na tvorbu husl'ových virtuózov 19. sto ročia . J eh o minuloro č ný p rogra m bol zostave ný z diel Pab la
Sarasateho, to h to roč t~ý ko ncert tvorili
d iela H:enryka Wienťawského (na' budúci
rok sa vraj môžm e teši ť na Paganiniho).
Struny huslí sa rozozvu čali n ajprv v
Polo n éze D dur a hn e ď bolo jasné , že sa ešte m áme na čo tešiť. Ďalej nasledovali
.skladby: gració znym humorom na plne ný
Rozmarný val čí k, rozjím avá Legen da, brila ntné Scherzo-Tara ntella, Polo n éza A dur,

zád um či vá

Spomie nka n a Moskvu a ve ľmi
p ôsobivá Romanca a la Zingara.
Ljubimov sa vo všetkých skladbác h prejavil ako vysoko inteligentný hráč s prirod zeným hudobným cítením. Me lodická
i technic ká s tránka je ho hry sú vzácne vyváže né. Je ho vycibre ný vkus mu nedovol'oval zab i eh ať do manie ry prehna ných
"vinuóznych" efe ktov. Ani Sp o mienka na
Moskvu (variácie na známu ruskú l'udovú
picsci'!) ho n czv icdla k prehnaoé mu lyrizmu . Zahral ju úplne prirodzene a práve
p re to krásne.
Klavírne ho sprievodu sa ujala š panielska klaviristka Eva Maria Gigosos, profesorka na Ko n zervató riu v Palencii. Svoju
úlohu zvládla vel'mi dobre . J ej cíte nie korešpo ndovalo s cítením huslistu, čo je iste
podmie nené ic h spoluprácou, ktorá trvá
už dlhš ie. Ich ume nie by si is te radi vypoč uli milovníc i hudby aj v iných mestách ,
no toto šťastie mal iba Prešov.
Koncert sa vydaril, sála bola plná.
O dc hád zali sme s dob rým po cito m , že
sm e krásu a dobro niele n prijímali, ale
s n áď aj rozdali a to tým, ktOrí to p otrebujú
najviac - c horým d eťo m .
KATARÍNA BURGROVÁ

Talianski umelci, ú činkuj úc i pod názvom
Trio Concertotticento (husle, viola, gitara) hrali skladby Beethove na, Carulliho a
Molinoa. Beethovenova skladba Serenáda
op. 8 pre s l áčikové trio bola dobrou transkripciou, ostatné dve skladby boli urče né
priamo pre toto zloženie. Pro ti technické mu
prevedeniu mladých Talianov z Vincenze
ne mal som extra výhrady, ale ZV1.tková nevyváže n osť a ostrý tón primária výkon spochy bňovali .
Očakávané

bolo
vyst(tpenie
Slovenského filharmonického okteta,
ktoré zoskupuje celú plejádu dychárskej elity SF. Dramaturgia koncertu bola dobrá, až
na jednu transkripciu - Rossiniho predohra k
opere Barbie r zo Sevilly - boli tlm očené
skladby Hummela, Mozarta a Beethove na, písané priamo pre toto nekaždode nné komorné zloženie. Okteto hralo na slušnej úrovni,
ale bez hlbšieho ponoru, vzbudzovalo dojem, že svoje vystúpenie chápu ako ležérnu
le tnú č inno s ť . Samozrejme, najsilnejším
magnetom pre k(tpel'ných hostí bolo atraktívne
vystúpe nie
nadaného huslistu
Dalibora Karvaya so sprie vodo m Daniela
Buranovského. Ťažiskom programu vytvárala Romance F dur op. 50 Ludwiga van
Beethove na, po ktorej nasledovali drobnejšie skladby z pe ra Paganiniho, S uchoňa,
Kociána a Sarsateho. V Karvayovej hre som
necítil drilom vypestovanú " doko nalos ť", ale
práve naopak, uvol'neno s ť, prirod ze nosť a
priam rados ť z hry a muzicírovania.
Prvá časť programu p atrila klaviristovi,
ktorý zahral Tri prelúdia C. Debussyho a
Vallée d'Obermann z prvého cyklu Années
de Pele rlnage Fe renca Liszta. Vymieša ť pastelové farebné odtie ne Debussyho klavirne1lo partu sa Buranovské mu nedarilo ešte v
plnej miere, nostalgic ko-romantický svet
Lisztovej kompozície však zvládol neporovnatel'ne autentic kejšie.
Vystúpe nie súboru Mladí bratislavskí
sólisti zanechalo vo mne veľmi rozp oruplné spomienky. Koncertná sála, v ktorej hrali
je ideálna pre komorné vystúpenia, ale už

Nová
džezová formáda
vBratislave

IIUDEL

OBJAVNÝ
APODNETNÝ
Koncert, na ktorom odznela Symfónia ).
Haydna a záverom Symfó nia v troch časti ac h
Igora Stravinského, bol vydarený, s dobrým výkonom orchestra a dirigenta j ac van Steena; zaznel na ňom ešte Koncert pre klavír a orchester a mol). N. Hummela v interpretácii Daniely
Rusóovej. Skladba patrí zaiste k špi čká m v tvorbe tohto bratislavského rodáka a možno azda
p ripomenliť, že bola obdivovaná aj vel'kými súčas n ík mi autora. Vieme, že Schumann ako i
Chopin si vysoko cenili Hummelovu tvorb11 i
inLer pretačný štýl a že Chopin z tohto koncertu čerpal vel'a inšpirácií. Videl v iíom akýsi model romantického koncertu. Dielo je vel'mi pútavé a živé svojím často ta n eč n ý m rytmom, ktorým dokonca začín a prvá časť a vel' mi výhodná
. je aj celková tektonika diela, prebieha bez mftvych miest, bez stagnácií a pôsobí svojím stále
živým pulzom, tematickou vyn al i ezavosťou ,
harmonickými fi nesami a kont rastmi a v neposlednej miere muzikantsky inšpirovanou virtuozitou. Z toho všetkého je iste pochopitel'né,
že ide o skladbu vel'mi näročn (t , vyžadujúcu
majstrovstvo interpretácie a zmysel pre poetickos ť s oživu júcimi momentami dramatizmu.
Interpretka Daniela Rusóová poskytla prijimatel'om nemalé chvíle umeleckého zážitku.
Zvládla koncert s vel'kou suvere nitou, s technickou istotou a spontánnou, n i č ím nehatenou virtuozitou. Podarilo sa jej dať aj lyrickým
partiám náležitý výrazový náboj, expresivitu a
vystavať adekvátne každú č a s ť svojskej koncep·
cie podľa naliehania tej-ktorej čast i.
lnterpretke sa podarilo aj näležite a rti k ul ova ť a
čl e n iť te matické oblúky a koord inoval' výrazovo kontrastné úseky vybudovaním z he tero·
genných elementov súvislú zmysluplnú tektoniku. Škoda, že tento koncert nebol nahraný.
Stálo by za to, znova ho za písa ť na ZV1.tkový záznam.
JÁN ALBRECHT

nie pre orchestre - hoc aj v komornom obsade ní. Priestorová ohrani če nosť na pódiu
zne možnila uvol'ne nú hru sl áč ikárov a akustika malej miestnosti priam zadusila
MozartOVl.t hud bu. Tieto nepriaznivé oko~
nosti sa, samozrejme, odzrkadlili aj na v)kone - dirigoval Anton Popovič, sólistom bol
Yoshiyuki Hara - le bo orchester hral nesú·
stredcne, ťaž ký bo j viedol so základnými
princípmi orchestrálnej súhry. Sólista z
Japonska zahral korektne Mozanov Koncen
B d ur KV 595, no nostalgický charakter a
noblesu, ktoré sú príznač nou ,č rtou tohto
posledného klavírneho koncertu Wolfganga
Amadea, nevedel už patričn e navod i ť.
Po tejto prvej čas ti večera som sorva veril
ušiam, keď mladi umelci zahrali Haydnovu
Symfoniu f mol č. 49 ,.La Passione" so svie·
žim elánom na pa tri č ne vybrúsenej ítrovni.
Ozdobným rámom kú pe ľnýc h koncertov
boli dva večery v rámci organových dní,
ktoré nesú me no Jozefa Greš áka v kostole
sv. Egídia priamo v Bardejove. Z cyklu sied·
mich )concertov za účasti domácich a zahra·
ničných umelcov (každý sólista . povinne·
hral Grešáka) počul som veče r slovenskočesk ej
umelkyne
Gabriely
Riedelbauchovej a mladého László
Vargu, profeso ra organovej hry na
Hudobnej škole Bélu Bartóka v Miskolci.
Spo l o č ným me novatel'om týchto dvoch,
charakterove vel' mi odlišných koncertov bola výborná dramaturgia. Riedelbauchovä za·
čal a a ko nčil a u j ohanna Sebastiana Bacha,
medzitým dala za zni e ť sede mčasťovej Suite
du premiér ton Lou is Nicolas Clé rambaulta a
známy Cho rál a mol Césara Francka.
Vo Vargovom programe som priam vy·
c hutnával vel'mi vtipnú konfrontáciu syna a
otca, keď za sebou zaznela Sonata g mol
Carla Philipp Emanuel Bacha a A dur prelú·
dium a fuga BWV 536 j ohanna Sebastiana.
Kontrast štýlovej rôznorodosti, ktorý doka·
zuje vývoj hudobnej reč i , v o p ačnom porad1
by bol s n áď ešte úč innejší. Popri Grešákovcj
Organovej knihe, hudba nášho storoč ia bola
zastúpená neznámou, no vel'mi sugestívnou
Sonátou Zoltána Gárdonyiho (1906-1986).
O dliš nosť charakteristík profilu týchto
dvoc h organistov by som sumarizoval tak,
že Riedelbauchová vychutnáva plnokrvnú
širokú pale tu fare bných odtiei\ ov. Varga
je skromnejším, ale do hiblry ponoreným a
priam asketickým tlmočn ík o m voleného
programu.
JOZEF VARGA

M i ešaný spevácky zbor LJRA

Ko n certný život slove n s kej metropoly v ostatný ch rokoch čoraz č astejšie
obohacujú programy poriadané v
Bra tislave p ô sobiacimi kultúrnymi inš titútmi a vys la n ectva mi. Veľmi iniciativne a inš pirujúco s a do kultúrnych aktivít nášho hlavného mesta zapája aj
Veľvyslanectvo chorvátskej republiky.
Začiatkom septe mbra spolu s Ústredn ý m zv äzom židovských n á boženských
obcí v SR pripravili ďalš í z atraktívnych
koncertov - vystúpe nie Miešaného spevá cke ho zbo ru LIRA a tamburášskeho
súboru zo Záhre bu.
Zakladatel'om tohto chorvátske ho zboru s
vyše š ty ridsaťročn o u tradíciou je záhrebská
židovská obec. To zrejme predurč uje základn(t orie ntáci u telesa predovšetkým na trad i č
nú židovskú hudbu a skladby dávnejších i súčas ných autorov so židovskou tematikou.
Diela a auto ri tohto typu tvorili i p rvú časť
bratislavské ho koncertu . N ezvyčajné melodické i rytmické motívy židovských nápevov
i typický vokálny prejav tradi č nej he brejskej
hudby zaujali najviac z ponúknutého re pe rtoáru tohto amaté rskeho zborového telesa,

vel'mi citlivo a precízne realizujúceho umelecké predstavy svojho zbormajstra a .dvorného" skladatel'a Emila Cosettu. Jeho tvorba dominovala aj na tomto koncerte. Skladby
upútali židovskými motívmi i l'udovou inšpiráciou, pričom bolo evidentné, že Cosetto
dobre pozná možnosti i potreby tohto svojho telesa. Okrem niekol'kých známych mie n
bol program zostavený z tvorby skladatel'ov
pre nás takmer neznámych, č i už to bol chorv~ítsky sklada tel' zo 16. storočia Ivan Lu kač i č,
ale bo nemecký židovský romantický skladatel' Luis Lewandowsky, či celkom neznámy
autor David Mombach. Hoci výkon chorvátskych spevákov bol v prvej čas ti vel'mi sústredený a vyrovnaný, predsa le n sa o čosi
lepšie cítili v skladbách inšpirovaných chorvátskym folklórom, ktoré tvorili druhú čas ť
konce rtu. Tu sa ich prejav dokonale uvol'nil,
bola to výsostne l'udová, prirodzená interpretácia tak vo vokálnom prejave ako i vo výraze a v pohybe. Rezké a melodické melódie
s doprovodom tamburášskeho súboru vyvolali neopakovatel'nú, autentickú atmosfé ru.
MARTINA HANZELOVÁ

- sa predstavila publiku l O. septembra v
Dome kultúry v Dúbravke s celovečerným
programom. Mladí muzikanti - zanietení vyzn avač i "nel'ahkej" múzy zača li systematick)
s polupracovať po č as toh o ročných prázdnin
a vďaka silnej dávke muzikality každého čle·
na sa uviedli ako zrelý ensamble.
Repertoár, okrem viacerých klasických
džezových skladi eb, v ktorých vokalistka
Mária Bundová dokázala sp rávn osť výberu
práve tohto typu hlasovej farebnosti, bol
väčš in o u z autorskej dielne fo rmácie, najmä
od
výborné ho
klávesistu
Eugena
Vizvárlho. Zvláš ť zaujala záve reč ná skladba
Garáž, pod ktorú sa podpísal spolu so spome nutým E. Vizvárim aj bu beník Štefan
Bugala. Vďačnosť témy sa prejavila v pestrej
zvukomale bnosti, ktorít vyu žil každý hráč;
tak suve rénny gitarista Daniel Szalontay,
tale ntovaný kontrabasista
mimoriadne
Róbert Vizvári, h ráč na perkusie Igor
Szabo, ako i hostia kapely Ľubor
Prie hradnik (trítbka) a Ivan Vereš (alt~·
xofón). Z veľmi neformálneho priebehu
koncertu si divák odnášal zážitok z hudobnej profesio nality mladýc h umelcov, ktorí ak
vydržia v ~omto nadšení pre džezovú hudbu,
ktorej kvalita predovšetkým s počíva v indivi·
duálnych a sólistid:ých schopnostiach kaž·
dého hudobníka, majú všetky predpoklady
na to, aby o nedlho zažiarili na slovenskej
džezovej scéne.
Plánmi, ktoré títo .džezmeni" majú, nás
p resv i ed č ajú , že to myslia vážne. Vy budovať
vlastný re pe rtoár, v októbri sa predstaviť v
Nitre, v decembri sa zú čast ni ť jazzového festivalu v Žiline ( ... a vymyslieť i definit ívny ná·
zov fo rmácie - na to počas sk(tšok nemali
č as •.. ) .
-EdB ·
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ROZHOVORY

MICHAEL DI1TRICH: "...Bratislava aá veľa dobrých hudobníkov"
Záver oslatnej sezóny 11 SF zakl'ttúJtJ(t/ koncert, ktoryí pozostá11t1l z .,ľahšej"
dramaturgickej skladby. Zaviedol nás najmä do S11eta straussouskej Vie(/ne.
Pt·ogram navtgoval hosťujúci df1·ige11t Michael Dittrich
Meno tohto umelca nánz evokuje (okmm ďa~ích koncertov, hOSf(Jlltmí l ' slotJem.·kých mestách) aj ntekot'ko nahrduok CD, ktoré l iZ/šli z produkcie t•ydcwatel'slva MARCO POLO a na ktoi'JÍch pod vedením dirigenta participuje ná.~ rozhlasový orchester- SOSR. Vedl'a ,._traussouského litu/11 rozftodnt• zauJme z z#Wna, priam raritná nahrá11ka zo skladielJ, mwerlút· .,mysteriózneho" autora
Antorzla Salierilw.
Dft·igent Michael Dfttricll spolupracuje s rtašimi orcheslrarni, jeho pobyty či
návšteuy u. 11ás nie sú zriedkauosťou. /I.Jj•slfm, ie neb11de i jJre čllatel'ol' a širšiu
verejnosť nezaujfma/Jé do.zvedíeť sa nieľo o jeho mne/eck_ých väzbách, tlzťa
hoch, názoroch, cesldch, postojoch...

• Pán dirigent, aj keď si uvedomíme, že
hranice a geografické vzdialenosti dnes
nezohrávajú takmer žiadnu rolu, predsa
vám položím otázku - jednu z najkonvenč
nejších: čo vás priviedlo na Slovensko?
Zámer, náhoda?
- Je to história s d osť sentimentálnou príchuťou . :1rodil som sa v pol skom Slio-~ku , blízko
Vr oclavi, môj otec sa narodil na Morave... V roku 1957 sme sa odsťa hova li do 7ápadných. nemeckých krajm. študoval ~om n:1 t\kademii v
Dctmoldc, neskôr vo Viedni. Krátko po našom
odsťahovam na západ, v Stuttgarte, kde ~me vtedy bývali, videl som plagát, ktorý ohlasoval koncert Slovemkej filharmónie s dirigentom
Ladislavom Slovákom. Na konet:rtc som, ~amoz
rejme, bol a nezabudnem nar'!. Vryl sa mi hlbo·
ko do pamäti. Nezabudnutcl'ný hol pmlavok Dvofákove Slovanske tance. Od tych čia' ~om
niesol v pamäti a evidoval 13ratblavu ako pojem. Postupne som 'a z literatÍiľ)' dozvedal, že
tu v tomto me,te je vcl'ká hudohn:í tradícia, korene, ktoré ~iahajú do ~l ávnych epoch európskej kuhúq•. Po skončení ~túdií ~om sa doswl
do Orchestra viedenských symfonikov, vcdl'a
toho som ;wložil orchester; s ktorym som realizoval najmä gramofónov<.: nahravky. Na tejto
"púti", ktorú teraz opisujem, dosť dôlôitu úlohu hrá Mretnutie s p . licimannom, počas mojich pobytov v llongkongu. Dohovárali ~mc ~a
na spol očnýc h projckwch. Pri jcd nom našom
stretnuti vy~ l ov il p . llci mann prianie, nahrai
J f<(ltálny , o~a ,
skladby A,.SaUcsriho. J.lol.w d<>slo}H
mih, naša :;po lup~ác l bola ~p~čatena, .na~mu
rozhovoru toti1. predchádzali hodi11y a hodiny,
ktoré som - z akéhosi nedefinovatcl'ného .rozmaru" - Mrávil nad partiturami Salicriho ouvcrIÍir. Z archívusom vytiahol y; ouvcrtúr, študo-

val som kh a zaoberal som sa nimi vi:1c-menej
idealisticky. bez nejakých zvláštnych prcdMáv
či narokov na rcalizaci u ... Takto vla~tnc vyklíči
la moja spolupráca so slovcnsk)•mi orchestrami, takto ~om sa duMal na S I O\en~ko, o kultúre
ktorého 'om už čo-to vedel. Tu, u vas, rozprsali
notový materiál, s rozhla~ovým orchestro m SOSRom ~ me nahrali vyber 12 ouvcrtur. Toto
céde čko sa teší pozornosti a uspcchom, touto
nahrávkou bolo vlaMnc t)•chto niekol'ko ~ kla
dicb doslova 'tkrie~cných .
• Salieri - je to vlastne v histórii hudby
akýsi mýtus. O jeho hudbe vieme toho naozaj len málo. Okrajovo. Verejnosť stál e v
sebe živí legendy o 71om, neprajnom rivalovi mozartovského génia ...
- Tá hu dba však hovon ovci'a, ovci' a viac.
Potdilo ma čo písala kritika,, japonsku-,. tom
zmysle, :l.e Salieri určite kdesi v nebi bude vd'ač
ný 7A'I tuto p rácu. Z New Yorku som doswl ponuku na ~ériu rozhlasovych rclácir o Sal il:rim a
jeho hudbe.
Vratim sa však na Sloven~ko. Spolu pracoval
som so SOSRom , Ko~ickou St:ítnou filharmó niou, v šl:ldiu .. rozpracovanosti" ~Íl projekty s p .
Kopernickým , s Cappdlou Istropolitanou.
Musrm zdôraznii, že všetky vaše orchestre, s
ktor)·mi som pracoval, sú na vysokej umcleckej
a profesionálnej urovni. Bratislava je ako meMo
v porovnaní s inými metropolam i nic príliš vel'ka, no mô:l.e byť ~ťaMn:í , že ma tak vda dobr) ch
hudobnJkov.
,.• Máte určitÍ• hisl<),:i~(l é..t:JJ, ~l, k~orý
a~o umel.Cťc , interpre~ pre!crvjete.?( Aký '
m áte vzťah k súčaso,ej hudbe?
- Pôvodne som vl a~ tn e ani nechcel by{ dirigl·ntom, nčal som však chodiť na hodiny k slávncrnu prof. ll. Swarovskému. Boli to fantaMic-

Muica aeterna aHändel
Koncom júna 1995 sme počuli v koncertnej sieni SF- Redute nevšedný koncert, kto-

rý venoval súbor Musica aeterna celý dielu G. F. Händla. Na tento koncert nadväzovali ďalšie tri vystúpenia v Topoľčanoch, Žiline (ako sučasť abonentného cyklu ŠKO) a
vo Zvolene (ako súčast' Zámockých hier zvolenských). Spolu s umeleckým vedúclm
sú boru Petrom Zajičkom a sólistami sopranistkou Kamilou Zajíčkovou a kontra tenorom z Poľska Arturom Stefanowiczom sme strávili spolu milu chvíľku, v ktorej sme
okrem iného hovorili o spomenutom händlovskom programe a o všeličom inom, čo
s tým súvisi. Bola som zvedavá napr. na to AKO VZNIKNE KONCEPCIA KONCERTU
VENOVANÉHO JEDNÉMU S.KLADATEI:OVI, v tomto príJ>ade Hiindlovl, jeho' utštrumentálnym i vokálnym skladbám.
P. Zajíček: j e to naozaj vclikan haroko,•<cj hmlby, človek mnohých tvarí, mnohych žanrov. A bol
tak silno ovplyvnený talianskou hudbou, že sa st:ll
"najlepším ~kladateľovm talianskej hudby". Pok i aľ
ide o dramaturgickú podobu našho koncertu,
možno je na ňom pozoruhodné to, že chronologicky sme kon č ili práve tam, kde ll andel začmal a
opačne a pritom mysl1111, že fubostné dueto ll du·
clio amoroso splnilo vcl'mi ú činne svoju funkciu
vrcholu na z:ívcr, aj ked' ~a nekonČJ "happy cndom", a možno práve o to je živšie, l'udskejšic,
pravdivejšie. Ďa l; i a vokálna >.kladha Sileu: vellli
patrí skôr do kategórie duchovnej hudby. Tu pr:lcuje skladatel' s hudohným m:llt:riálom odlišne, su
tu zrejmé kontrapunktické postupy. O dvoch con·
cen ách gross:ích stač1 povedať, že M l to zrelé die·
la, ktore s(r pychou mnohých orche;trov. aj v bulletine bolo vcl'mi spravnc uvedené, že su to naj·
lepšie diela celého cyklu , svojmr povahou i 7rclosťou . Sú precízne vypracované a hudba je nahuMená do krátkych časovych usckov, čo dndnému
posl ucháčovi urči te vel'mi dobre padne, pretože
svet je dnes wký, žia l'. Všetci sme na to 71') knuu.
Rozv l áč n e skladby si asi vyž:1duju iny ; týl života.
lländlova hudba je na letne obdobie asi to najlqr
š ie, čo môže byť.
AKÉ NÁROKY KlADIE TAKÝľO JIÄNDtOVSKÝ VEČER NA INTERPRETA?
P. Zajftek: Conccrta gros~a potrehuju určity
systém, ktorý musí viesť k zrozum itefnosti. Tak
ako speváci i my s n a~imi náM rojmi musíme dosiah·
nuť jasnír rétoriku, dikciu, artikul:iciu. Snaz1me sa
nimi vyjadrov:1t' tak, ako keby sme rozpravali; a
musíme celkom jasne vedici, kam ktora fraLa ~me·
ruje, prewžc barokov:í hudba plynie nahromadená v mno7.stve hodov, ktore ~a valia za sebou. To
nám vlastne robí IÍI radosť z nej. Ke(f hovo nme o
artikulácii, musíme my~licť na to. že pouz1vamc
dobové nástroje, črevové Mruny, baroko\ e sláč i-

k} . Práve artiku l ačna ;chop n osť take hoto sl a čika
je nemtlmlditel'na, modernyrn slačikom by sme
určité ha rokove špecifika nikdy nedosiahli.
apríklad sú tu úžasne mo:l.nosti pri repctovaní
tónov. Da sa ním hovoriť akob)' slovami, hl:"kami,
l'lr(hkou rečou . je pruiný, dokáže o d skakovať, fahnuť si, ' krátkom časovom u ~eku sa n1111 da ovci' a
viacej, plastickejšie č leniť, zatial' čo moderný sláčik je sta\'aný viac na dlhé tón} , ligatury...
AKO SA TIETO Š1ÝLOVÉ ZNAKY PRFJAVUJÚ U VOKA LISTOV?
A.amífa Zajf<' k(Jl!lÍ: )a to mam do istej miery
uľa h čenc mojimi vrodcnými hlasovými dispozíciami. Ncm:ím vcl'ké vihrato, :mi vc.:l"l..) h l a~. aby
~om ho mu~cla obmedt.ovať a vte~navať ~a do ba·
rokovcho výrazu; spievam prirodzene a aj si dá~am pozor. Ked' m imovo ľne 7ačnem ~pic,•ať exprcs•vncjsie, vačšr m hlasom, hneď ma na to vefmi
rychlo upozornia huslisti. Nc~m i cm prekročiť
lino~nu mieru. Mam ohnl\';,kc ;ťa~lit:, že pracujem už roky pravidelne s orcheMrom, túto možno~ť naozaj nemá každý. Permanen! ná spoločná
praca, ;wie napommanie, vzajomne počúYanic ~a.
to je vefka výhoda.
TEDA AKO JEDEN Z ÁSTROJOV V ORCHESTRI?
S:unozrejmt:, nesmiem ~a vymykal', vlastne ~a
>tale prihližujem im. Ziaľ, velká časť literatúry,
ktorá existuje, je nám ~pcvakom ncprrstupna. viac
jc toho pre ini;tr ument al i~tov. Ale :1j my, ~pc\'áci ,
m6/.eme L toho 'da načerpať, tvlaM po v)•ramvcj
stranke. Na spev;íkovi je počuť, č i ;a pravidelne
venuje harokovcj hudbe. Vďaka tomu, že od začiatk u som n')'knutá sa ovl:idať, kontrolovať, poklal' ide o mieru vihrata, môžem ovcl'a zrctel'ncjšie
prcdnicst' drolmc Otdohy. Ak obmedzím 'ibrato,
môzem sa ovci'a trctd'nej;ie vyjadrovať rečou baroka.
ARTU ROV NÁZOR NA BAROKOVÝ ŠlÝL..

ke, doslova životne lekcie, v ramci ktorých som
zrskal nesmierne vel'a. Bol to č l ovek s nesmierne sugcstrvnou pôsobnosťou , s neobvykle širokym vzdelanoMným horizontom. Ked' som ako
huslbta hral vo viedenskom symfo nickom o rchestri, zažil som veľa dirigentov. A, bohu ži aľ,
aj vda takých, ktorí o uvádzanej skladbe, o jej
auwrovi vedeli toho strašne, žaloM nc málo. Pri
rýchlO konfront:íciách a pri skúsenostiach če r
paných zo Swarovského umeleckých a l'ud~kých skusenos!l dozrelo vo moc rozhodnutie,
ktorým smerom sa budem orie n tov:1ť, že sa stanem "pr:ívnikom" viedenskej kl;u.ik)'. A prostred níctvom nej som sa priblížil i k .,neskorej"
klasike, k S traus~ovi, Straussovcom. Vel'a pr:lcujem s ko mornými or chestrami, spolupracujem
s jedným vicdenskym orchestrom, s ktorým
som nahral vel' a ~k l adieb zo ~{r čas nej hudby.
• Mali ste prílež itosť zoznámiť sa so slovenskou pôvodnou tvorbou?
- Dosial' ~o m sa akt1vnc stretol len~ hudbou].
Cikkera. K ďal šun skladatcl'om som sa do s iaľ,
i.! al', nedoMal. Mäm však fera,z p~cd se?N' pred~avl.atic, 1.1skať čo najviac informáci• a in;pirácií z vašej hudby.
'' '"
• V okolitom hudobnom svete prevláda
trend " deficitu" mladých dirigentských
k ádrov. Myslíte si, že je to vec sú časného

vývoja, záležitosť všeobecná, či
problém špecifický?
• ie, myslím si, že mladí dirigenti nikd)' neboli. Pov:ížte, že kedysi boli kapelmeistri, ktorí
doslova ~ll! ž ili umeniu. Byť kapel meistrom bolo
vel'kou výsadou, ale zárvveň to zaväzovalo k nesmie rnej zodpovednost i, k povinnosti mať zmapovaný cclý hudo bný terén do dôsledkov. Za
touto "výsadou" boli r oky tvrdej pdce, spoznávanie hudby, všetkých jcj detailov, ale aj bázeň ,
pokora. Dnes sa profesia dirigenta zamiei\a s
pózou .,supermanna". Roky štírdia na akadť:m ii
totiž ešte ncznamenaju skutočný certifikát pre
túto profc~i u . Skutočn a príprava prichádza až s
praxou, systematickou prácou. j e doslova para·
doxom, že mladý absolvent dirigentského štúdia, ktorý trebá rs vyhral konkurz- vd'aka ~vojcj
prirodzenej mentálnej prierazno~ti , dokáže
..vlad nu ť" niekoľkým orche~trom sí1 časne, zastáva miesto napr. šéfd irigenta vo viacerých orchestroch sírča~ ne.
• To znamená, že dirigentom sa človek
nerodí, ale k tejto profesii dozrieva ...
- Samozrejme, že talent je ncvyhnu~ný predpoklad. Ozajstny dirigent v~ak musí byť n11ozaj
zrelá o~oonosť. M1lsl''byť p~yl.:ht.Jiógom,; n\u sí
dok:tzať s pres n o~ťou a trpezli vosťou diagnostikovať orchestrálny organizmu~...
Pripravila LÝDIA DOHNALOVÁ

Artur Stefanowlcz: ajd61cžitejšie je počuvať
orchester. Baroková hudba sa da sp i evať s orchestrom, ktorý hra na origináln)'ch n:btrojoch a je
mo/né ;picvat' aj; modernými nastrojmi. A podľa
toho s :1kými na~trojmi sa spieva, treba voliť frázy,
vi hrato, artikulaciu, vktko. ja som kontratenor, je
to hlas určc ny na to, aby ~pieval ; dobovými nástrojmi. Na svete nic je vcl'a takých orcheMrov;
čaMo som prinútený pri~pô~ohiť sa práve modernym nástrojom. Vted)' je to, samozrejme, iné, a
predsa ~a musím snažiť sp ievať štýlovo. A pritom
su to dva úplne rôzne ná~trojové svety. A nech už
ide o jeden, či druhý, všetci musia hyť zladení, vyjadrova ť sa jedn)'m jazykom, musia vel'mi dohre
vedieť, čo chcu, o čo im ide, čo Ml tyka ~t ý lu . Viete
~i predstaviť, ako hy to asi znelo, keby som používal vdké vibrato ~ orchestrom, ktorý má krátke
frázovanic? Ináč, je vefký rozdiel medzi kratším
. francúzskym" frázovaním a dlhším . taliansJ..1'm".
Urč it e ste ;,i to v;;imli v ll duelio amoroso.
P. Zttjft'ek: Vt:l'm i dôležitý je rozdiel v interpretácii duchovnej skladby a svetskej kantáty. Práve
na tomto koncerte sme mali m ožnosť 10 uk ázať,
tento naoLaj markantný rozdiel. je to výrazný kontrast - Silcte vellli, umiernená duša a dynamický,
parodický, komediálny :1 ironický princíp v ll duclio amoro;,o.
VEĽMI REÁLNE, ŽIVÉ FIGÚRKY•..
Kamila Zajítkouá: Ovcl'a ťažšie je to lluchovné, vážne, menej problematické je vniesť do interprctacie operne prvky. Skladb)' ako Siletc vcnti
musia mať vnútornú hlbku, musia byť vyrovnané,
človek sa nesmie z tohto jednoliateho zvnútorneného prejavu ani na chvtl'u odk loniť, naru š iť kontinu ili!, ani klesnúť vo vy raze, či zdvihnúť sa príliš.
Od slova do slova treba poznať a stva rniť obsah a
to vd mi presne, nie pod l'a voľneho prekladu.
Peter Zajftek: Siletc venli je ~ klad ba duchovná,
vel'mi dramatická a nie prrliš nábožná; nenuti nás
kl'aknlrť si na kolená, alebo dostať nás do modlitebnej nalady. j e 7 nášho svcw! Text je krasny, hlboky, každe slovo má svoju v:íhu. Dôležité je, že
dielo, re~p . štúdium interpreta nie je nikdy dokon čene. Treba dielo n a~llldov:~ť .. ~ perím, kvetmi
i kabátom· a so vktkým, čo k tomu patrí.
Dokonca v rôznych traktátoch SÍl rady, že treba
počúvať hudbu, chodiť na koncerty a poč (rvat' vynikajucich interpretov. To je ovel'a rých lejší
spô~ob, ako po ch opiť hudbu, ako kcď o tom budete čí tať vedecke pojednania a poučné fráq (to
povedal C. Ph. E. Hach). Hudbu treb<~ poznať, predov~t: l kym hudbu tých, ktorr najlep; iu hudbu pí-

dispozícia, t:~k ako k sopránu alebo mczzo~oprá
mr, aby holo možné dosiahnuť profesionálnu írroveň . To je už I>Otom otázka štúdia, práce pedagóga
at(f. Ale najdôležitejšia je prác:• so samým sebou,
na ~e bc . ja som napríklad vdmi vd'ač n ý svojmu
u čit eľovi, profe~orovi z Varša\')' - z Akadémie múzickych umení, že ma nikdy neviedol za ruku ako
decko. Nikdy to nebolo tak, že hy som bol všetko
robil s n1111, všetky cvičenia, rozospicv:mia at(ľ. Na
hodiny som musel prísť pripravený. Moje ~t(rdiu m
sa začalo tým, že som rok pracoval len na technike. Žiadna skladba, len cvi če nia! Môj u čiteľ mi
väčš inou len naznačil , ako to má byt'. Ja sám ~om
mu ~el prbť potom na to, ako to mam urobiť.
Nezvykol hovoriť, toto je biele, toto či erne.
Myslím si, že to je najlcp ~í spô~o b ako sa vypracova ť tak, aby ;,pcvak nemusel po nie koľkých rokoch skon čiť.
ROK Sl ROBIL LEN TECHNIKU. PREDTÝM
Sl UŽ ŠTUDOVAL SPEV U I NÉHO PEDAGÓGA?
Pôvodne ~om začal ako barytón. Ale 1>0 pol roku zistili, 7c to nie je dobré a chceli ma vyh odiť z
akadémie. Vtedy si ktorýsi môj kolega všimol, že
spievam l'ahko falzetom a poradil mi, aby ~om to
skusil vo Varšave 11 profesora, ktorý už mal s takýmito hlasmi skúsenosti. Tento vynikajtici pedagóg
ma potom zača l uč i ť. Mm: sa to spočiatku ani nepáči l o, kontratcnory sa mi zdali čudné, ncpriro'dzené. Bte renesančné skladby som ;,kôr prijímal,
ale ;,o spievan1m barokových skladieb kontratenorom som s:1vrrov11al až neskôr.• túdium bolo vcl'mi ťažké, najprv som mal len dva tóny (podľa môjho profesora), ktoré sa dali poču vať. Vcl'mi vel'a
som pracoval sám a možno preto sa mi podarilo
rýchlo ukončiť šllldium. Môj profesor ma nikdy
nepostrkoval dopredu, nevybavoval mi koncerty,
sám som musel "válč iť" . Teraz k nemu ešte niekedy chodím, myslím si, že spevák celý zivot potre·
buje konzultácie.
K EĎ SEBA POROVNÁVAŠ S INÝMI, V ČO M
SA ODLIŠUJEŠ, ALEBO ČO JE lVOJ IDEÁL?
Chcem byť čo n:1jprirodzenejší, aby l'udia moje
spievanie prijali. PoM1dzovať sa 10 dá rôzne, n:ízory su vel'mi individuálne. Snažím sa, aby to, čo spievam bol živé, plastické, vrúcne, aby to l'udí za~iah·
lo. A nechcem, aby ma zaškatu l'konli ako nejaký
typ, rád by som spieval dobre všetko, do čo ho sa
pu~t ím . Spievam aj romantick(r a súčas nú hudbu,
všetko, čo nic je vyslovene pre ženský hlas
(Šos takoviča, Stravinského, de Fallu). Mám napríklad pripravený celý recitál španiebkej hudby.
Prvá polovica je renesančná hudba so súborom
starých nástrojov ARS NOVA, druhá s klavírom.
Slrelnutle 11 Zajftkot'COLI nemal byt' priprat'ený rozhomr pre časopis. Moje poznámky sú 1101:
ným ztiZnamom z príjemného posedenia, 11a
ktorom so111 sa dozt•edefa L•ef'a l'ecf, o ktorylch si
mysffm, že môžu zaujfmal' rt) fnJích prlazlilvcov
hudby baroka a súboru Musica Aetema.
NI NA KRAMÁROVÁ

~ali.

CO JE TO KONTRATENOR?
Arlur Slefanowlcz: i č zvla~tneho, hlas, ako
ka?dý iny.Je to technika vytvárania hlasu, falzetoV<I technika. Môj prírodný Id a~ je barytón, tak ako
terat hovorím. Kaí.dy mul. to pozna, ktor)• prejde
mut aciou hlasu. Vtedy akoby boli dva h l a~y. Ale
fal1ct osl:lnc, každý by mohol t:lkto sp i evať.
Samo7rejmc, nit:čo tam treba, hla!. tam musí byť,

stupňa

HUDOBNÉ DIVADLO

ZÁŽITOK . z MÔRBISCHU: .
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Zobravý itudent (a.iné...)

Rakúska i zahra n iči a. Lebo do Môrbischu sa chodí nielen z Viedne, ale
i z emecka, Maďarska, možno i Talians ka... Všetok dopravný ruch po
predstavení riadi perfekt ne zohratá polícia. Možno sa vám zdá, že sa
príliš rozpisujem o vonkajších okolnostiach tohto letného podujatia,
ale práve ony charakterizujú profesionálnu p ripravenosť celého štá·
bu o rganizátorov, ktorým velí intendant Harald Ser afin, bývalý opc:·
retný bonviván. Ani v seniorskom veku sa nevzdal sna o veľkej opere·
te. Za uplynulé desaťročia vybudoval v Mô rbischi pendant amfiteátrových medzinárodných operných fest ivalov · ibaže z operety.
*ll<~·

Millôck e rov Žobravý ~tude nt mal i jednu osob i tosť · spoluúčln·
kovalo v ľtom dvadsať ta n ečnýc h párov zo SĽUKu a desať akrobatov z
Bratislavy, ktorí oživili scénu krakovského trhu, zohrávajúcu v opere
dejotvorný prvok. Vlastne· kvôli s ľu károm som do Môrbischu pôvod·
ne išla, aby som si potvrdila, že ich profesionalita výborne ladila s kva·
li tou celého tímu llči nkujll clch a zožala zaslúžený potlesk.

***

Neu siedlerské jazero s a traktívn ou scénou na javisku postavenom p riam o n a vod nej hladine.
Snímka a r c h ív a u torky
Klasickú operetu sme u nás pomal)' prestali uvádzať. Nad všetkým ·
najmä v predstavách ekonómov divadiel · ' vládne módny muzikál.
Pravdaže, 1apll'ía pokladnice, ibaže málokto si dá otázku, prečo rovnako úspdne ncn aplňa tie isté pokladnice i dobrá klasická ope reta.
emienim rob i ť kampaň za diela druhotriedne, lascívne, hlúpe a hu·
dobne podpriemerné. Ale znepoko juje ma trend, ktorý preferuje je·
den druh, jeden šrýl, dokonca i jeden prístup. Pravdaže, ak má byť
špi čkový operetn)' titul 1,.-valitný, musí sa najprv vybrať· a potom dobre inscen ovať. Bez nahrážok, so všetkým, čo k nemu patrí. Operew
iba ťažko znesie úsporné o patrenia a skrblenie v každej zložke výslcd·
né ho tvaru. Musí mať veľkorysé scénické riešenie, kostýmov() náleži·
tosť, pro fesionálny početný balet, nie 1-2 hopsajllce páry, imitujúce
po hyb na scéne, režiséra, ktorý si nerobí z operety .špás" a nemá ku
nej dopredu iron izujúci nad h ľad , no najmä: v operete nesmie ch ýbať
kv:tlitný orchester, dirigent, zbor, sólis ti · rovnako krásni ako typovo
výstižní · a p redovšet"-i m: klasicky školení. To všetko akosi u nás po·
stupne mizne, lebo svetu vládne play-back. Svet chce byť klamaný a za
málo peňazí doswť ve ľa muziky. Vždy to však nejde · a tak sa radšej
•veľa muzi"-l '" neštuduje, neuvádza. Škoda.
To všetko ~o m si veľmi živo uvedomila pri návšteve Môrbischu,
mekky klasickej operety v susednom Rakúsku. 'ľu · na javisku, posta·

venom priamo na jazere Neusiedler, zasahujúcom jedným cípom do
Maďarska, sa každé leto odoh rávaj(t sviatočné operetné večery. Idea
Seefestsplele Môrbisch sa zrodila r. 1955 a od r. 1957 začali už každoročné letné produkcie populárnych operiet tafetu otvoril kedysi
Strau ssov Cigánsky baró n , tohto roku to bol MUiôckerov
Žobr avý š tudent · a budúci rok sa vyše 80 tisíc návštevníkov bude
teš iť zo Strau ssovh o Netopiera. Žiarivá ~vetelná reklama nad jaze·
ro m a propagač n é letáči"-l' nezabudli upozornil' už terajších návštev·
níkov na pripravované veľké opere tné zážitky. lta)dtska precíznosť a
pro fesio nalita sa prejavili už v tom, že jednotlivé p r ed stavenia o d
14. júla do 27. au gusta (vždy v piatok-sobotu a nede ľu veče r, za
ttčasti vyše 4000 divákov v prekrásnom am fiteátri pod šírym nebom,
s pe rfektným servisom a službami obslužného charakteru, nehovo·
riac o s uveníroch, ktoré zostanú spomienkou na letný v,ečer v
Morbischi) b o li v pro gramovotp b uUetine p erfektne a nemen ·
n e vyp ísan é s alte rna ntmi v hlavn ých pos tavách ! Celkove 2 1večerov · a obsade nia vždy sedeli, nič sa ne me nilo ...

* *

lli
Môrbisch je malé mestečko, možno dedina, ktorá sa s tala známou
nielen čarokrásnym prostredím obrovského jazera, ale zvláš ť . jazer·
ným festivalom·, ktorý naplní pobrežie desiatkami áut a autobusov z

I~====O===so==bn==é==deb==aty===='===opa==··==e====~
V po~lcd ných mesiacoch uplynulej sezóny vstúpila
· celkom nenápadne · do o se mročn ej inscenácie
Verdiho Rigoletta takmer celá nová spevácka zosta·
va. Ľubica Vargicová (G IIda) počas relatívne krátke·
ho profesionálneho pôsobenia naštudovala viacero
závažných postáv svojho odboru a · čo je podstatné ·
kvalitatívne nesmierne vyr;lstla. Hlas, ktorý bol vždy
prit:bojný a rezo nančný, ~láva sa mäkším, farebne teplejším, prechody medzi registrami sa vyrovnávaj(o.
Hoci l dnes je Vargicovej jasnou doménou vysoká poloha a perlivá koloratúra, jej kreácia získav:1 plastic·
kosť v celom rozsahu a prehlbuje sa i výrazová stránka.
jednoducho, na javisku ND stojí Gilda s reálnymi
predpokladmi pre medzinárodnú kariéru. Simon
Somorjai, Vargicovej gene rač ný druh, svoju druhú
verdiovsku kreáciu (po Alfredovi v Traviate) poňal s
neskrývaným i ambíciami vn iesť do nej sýtosť a razantno;ť spln to tenora. Keďže v tejto chvíli ním zatiaľ nic
je, privolal by som, keby sa talentovaný spevák, obdarc·
ný pekným timbrom a muzikalitou, ešte nejaký čas
, uspokojil" s lyrickým odborom a v rámci neho zu.
šľach ťoval svoje perspektívne umenie. Vo vokálne nic
príliš vd':o č nom parte Maddalcny sa priaznivo uviedla
mladá mczzosopranbtka)olana Fogašová.jej hlas je
jadrný, kovový, zvučn ý i v hlbšej polohe, na javisku
pôsobí príjemne a sebaisto. Debutantské kreácie v
predstavení suncl'oval skúsený Pavol Mau réry
( RJgolcuo) pod taktovkou Dušan a Stefán.ka.
l h ne pred prezcmk iou Opery SND na Pražskej ja·
ri, vstúpila do Offcnhachových lioffmannových poviedok ako Antonia Iveta Matyášov á. Mladá sólistka,

ktorá si clel'avedomc a bez vel'kej reklamy buduje rc·
pcrtoár, stretla sa ~ partom bezo zvyšku zodpovedajú·
cim momentálnemu štádiu jej hlasového vývoja.
Matyášov:l, ako mladodramatický soprán s koloratúrou, začí nala Traviatou a Luciou (prvú spieva dodnes,
k druhej by ~a azda mohla vrátiO, v súčas nos ti už oblie·
ka kostýmy Desdemony a Mimi, ku ktorým celkom logicky pribudla Amonia. eľahkú rolu obdarila svojím
technicky i~t)· m , emotívne farebn ým a obsahovo bohatým hlasom, pričom n á ročné Oednárikovo aranž·
mán si o>vojila tak, akoby sa zúčast n ila celého ~tud ij·
ného procesu. Popri skvelom osobnom debute l.
Matyášovej nemožno nespomenúť prvotriedne kreácie )aneza Lot riča ( Hoffmann) a Petra Mikulá§a
( Lindorl).
jedna z pozoruhodných verdiovských inscenácií
na do; kk h SNI), Sila osudu, nemala veľkú reprízovosť
azda i pre častú neprítomnosť alternujúcich Alvarov P.
Dvorského a S. Larína. Na sklonku sezóny dostala táto
rola nového interpreta · Gurgena Ovsepian a.
Arménsky umelec sa počas svojho pôsobenia na
Slovensku o~vcd č il ako spol'ahlivý predstaviteľ talian·
skeho repertoáru (od Favoritky po Otelia) a z tohto
rámca sa nevymkol ani Don Alvaro. Ovsepianovou
prednosťou je vrúcna fa rba hlasu naj mii v stred nej polohe a štýlov:llegatov:l kultúra. jeho hlas sa stáva unavším, ťažším, no zjavné problémy mu stále robí vysoká
poloha. Poki aľ sa s ňou ncdok(tže technicky vysporla·
d ať, jeho krdcie ncbud(t plnohodnotné a z potenciál·
nej .ozdoby" ;úboru ost:me prevádzkový tenor. A to
by hola škoda, všakk
PAVEL UNGER

Ak ku veľkovýpravnej operete patrí rozšafnosť v každej zložke, nuž
ŽObravý študent sa mohol pochváliť aj do deja zakomponovanými
svetelnými efekt ami (pri dobývaní krakovskej .citadely") a závereč
ným oh ňostrojom, aký veru neprekoná ten, ktorý sledujeme každoročn e pri významných š tátnych oslavách doma ... Podpora štátu a
sponzorov je v Môrbischi š tedrá· ale aj propagovaná v bulletine, i keď
n ie tak veľkoplošne a vtieravo ako to dokážeme niekedy robiť my · či
už v o pere alebo v muzikáli ...
Spomínam si, že pán inte ndant lia ra Id Serafin bol raz i na stretnutí
s novinármi v Bratislave. Pozýv:tl · cez nich· našich záujemcov na festival do Môrbischu. Vraj z toho nakoniec ni č nebolo. Prečo?
Vstupenky (od 170 do 700 šilingov)+ doprava do tohto mes tečk a na
juhovýchod od Viedne sú v prepoč te na slovenské koruny slušnou sumou. Nie tak pre Rakúšanov... Tí pred p redstavením nezabudnú nav·
š tí viť aj jedno z mnohých občerstvovacich zariadení na brehu jazera l
v samotnom objekte festiva lu. To, čo ma vždy príjemne fascinuj e na
Rakúšanoch, je p ríjemná, priam rodinná atmosféra podobných podujatí. Sám intendant otvára pár vetami každé predstave me, počas pres távky sa , ne hanbí" zájsť medzi d ivá kov, popýtať sa na ich dojmy, bezprostredne nadviazať kontakt s potenciálnymi budúcimi priaznivca·
mi budú coročného fe stivalu ... Obchod sa ru robí so šarmom a vku·
som. Vktko slúži divákovi. Umelci, organizátori, servis · všetci sú tu
kvôli tebe, vážený návštevník · a nie naopak...

Zázrak zvan ; Lamberto Gardelli
Os tatná inscenácia Verdiho OteUa v Budapd tl je v prie behu troch desat'ro<'í už tretia. Prvé dve
boli n a scéne Erkelovho divadla, n ajnovAia konečne v adekvátnom pros tredí Yblovho pal,ca. Na tele realizačného tímu stojí nový šéfrežisér budapd tlan skej opery László V'mos, majestátnu, estetickú scénu · v niečom podobnú bratislavskej, navrhol Attila Cslkós, kos týmy z fahkých a svetlých mate riálov vysn ívala Nelly Vagó , zbor vynikajúco pripravil Miklós Szalay. Za dirigentský pult sa postavil nestarnúci Old Man, tamberto Gardelll.
je známe, že maestro Gardelli je zarytým nep riateľom
cxpcrlmcmujúcich režisérov a od svojho spolupracovníka nekompromisne vyžaduje spoločný názor. Toto krilé·
rium bolo v prípade tejto inscenácie ideálne splnené a
tak sa zrodilo predstavenie, právom patriace medzi , hviezdne", aké som lu za pobt oročie zažil iba niekoľkokrát.
Na každom kroku je cíti( prítomnosť veľmi citlivého a dôsledného režisérskeho prístupu, kde postavy sú s veľkým
citom vedené k logickému a ideálnemu súladu. Dráma začína ,iba' tam, kde 10 určili Arrigo Ooilo a Giuseppe
Verdi, vytvoremm tej najgeniálnejšej búrkovej scény, bez
zbytočného rinčanla plechových dosák na tmavom hľa·
di>ku. Samotn:\ fascinujúca ;céna navodzuje hrôzo~lraš
nu atmosfé ru napatia, ktorej imcnzita a dramatická účin·
nosť, znásobená i vyrazne pomalšími tempami dirigenta,
pô;obí až do posledného tónu.
Zaujunavá je netradi č ná koncepcia jagovho charakteru. lc je to ten čierny zloduch, ale iba urazený a sklama·
ný vojači k, ktorý sa nevie zmieriť s rozhodnutím bcnát·
skcho dóžu, že nic jeho, ale práve toho nenávideného
žoldniera tmavej pleti určil vl ád nuť na Cypre. Najprv sa s
myšlienkou na pomstu iba pohráva, až postupne v t) om
duzrlcva ·aj z 10h10 hľadiska je logické rešpekt ovať autorov a dodrž:tť prest(tvku medzi prvými dvoma dejstvami ·
aby po10m vo svojom Crcdc už jednoznačne vyjadril túž·
bu zn ičiť ;vojho rivala. '1':\to koncepcia výborne koreš·
pondujc ~ hl a~om Lajosa Millera skôr lyrického barytónového charakteru. Titulnú rolu stvárnil János Bán dy,

DLÍBONBÓNII.PDIIILOVNÍIOVIIOZOTA
Veľmi milé stretnutie s géniom W . A.
Mozarta v Príbeh u o Figarovej svad be
na nádvorí Pálffyho paláca (27. 6.) sprost·
redkovali divákom i seb e posl u cháči brati·
s lavskéh o ko n zervatória . Ako u ž modi fiko·
van ý n ázov n apovedá, neš lo o d održanie
pôvodnej verz ie , a le o prierez operou, kto·
ré h o scénar napísal režisér inscenác ie J.
Gyer mek, kvô li zroz um ite ľnost i nec hal
d ej ko mentovať dvom rozprávačkám (L.
Bédová, D. Hiib ner ová). Scénicky využil
a ko priro d zené kulisy priestory n ádvo ria i
budovy paláca. Na práci h e rcov i celkovej

ko nce p cii pre d stave n ia bol zjavn ý jeho re·
žisé rsky rukopis, jednotlivé scén y štylizoval
fo rmo u "živých obrazov".
O rc h ester pod taktovkou d irig e nta J.
Scotta Fer gu s ona hral b ez väčších ťaž kos·
tí, vytkla b y som m u len nie vždy dostatoč·
nú dynamickú a fareb n ú plastickosť, n ajmä
v prc d o hre .
Mladí s peváci sa naš tudovan ia svojich
úloh zhos tili zodp ovedne, ich prejav vyznel
prirodzene a profesio nálne. Spevácke výkon y síce ešte prezrád zali u rčité rezervy, n o
celkový dojem sa obišiel b ez očividných

***

Možno som mala referovať ó predstavení, vymenova( mená hlavných aktérov tohto výpravného večera, na úspechu ktorého sme sa
tak trochu podieľa l i i my · Slováci, resp. slovenskí taneč ní umelci.
Všetko bolo v intenciách . pan i operety" · čo by so m kritizovala?
Medzinárodné (rakúsko-nemecko-americko-slovensko ... atď.) obsa·
denie sólis tov a tanečníkov, vrátane burgenlandského orchestra a
môr bischské ho zboru bolo na vysokej úrovn i; kostýmy nádherné a
štýlovo akurátne, vtipy starokomlkov bez preháth nia a násilného ,po.
litizovania") čo je zase:: , hitom" u nás ... žiaľ, veľmi únavným), réžia
Winfried a Bau e r n fe inda riadená taktovkou Rudo lfa Bibla, ktorá
celý pestrý dej, ľúbostn é pe ripetie i kolo rit starovekého Krakova vyla·
dila do pestrej , partitúry" hudby, slov a tanca. Opäť som sa utvrdila v
pravde, že tak ako v o pere, činoh re, balete a iných d ruhoch javiskové·
ho ume nia sú predovšetkým d o bré (a nie módne) diela, ktoré treba
vedieť inscenovať · a až potom tie druhé : slabé a zlé...
TERÉZIA URS(NYOVÁ

"tra pasov". Osobne sa mi naJvtac páčil
C h erubín I. Tomašekovej, herecky i s p e·
vácky (odhliadnu c o d is te j n asality h lasu)
presve dč i vý, Mar cclín a L. Drahošovej, ty·
p ovo skvele vystihn utá a s pevácky pez problémov zvládnutá a skutočne štýlový gróf
AJmaviva R. Szu csa. M. Stančík (Figaro)
poda l síce slu š n ý herecký výk o n , n o · podobne ako v iacerí z jeho kolegov· zápasU s
nie najvho dnejšou a kustikou, M. Su gan o
(Zu zanka) o kre m technických problémov
predov etkým s vysokými tó nmi a dychovou oporo u , n ebola tiež rytmicky vždy

ktorý i keď nie je vysloveným ,tcnorc di forJ.a" typu Carla
Cossunu a cítiť, že pochádza z rodiny lyrických tenorov,
pan zvládol bezchybne a vytvoril vierohodnú postavu, s
ktorou jago bez problémov manipuluje. Pekne zncjúd
výrazný tenor Andrása Laczóa dal Cassiovi vhodné mar·
kamncjšie rysy, priateľskou a oddanou komornou
Dcsdcmony bola tva Balaton!. Celkove som už naznačil
mimoriadne kvality tejto produkcie, no i z tejto priam
ideálnej homogénnosti predstavenia treba vyzdvihnúť
dva mimoriadne výkony. Predovšetkým Uo nu Tokody,
ktorá výborne balansuje medzi lyrickou, éterickou bytosťou na jednej strane a medzi dramatičnosťou partu l' tre·
Com dejstve, aby potom vo ve ľkej scéne posledného der
stva vo výbornej hlasovej diSI>OZícii prczemovala idd lnu
symbiózu oboch týchto komponentov. A nadovšetko d~
rigentské majstrovstvo Lam berta Gardelliho. Všimol
som si aj jeho ,prckombinovanie" nástrojových skupín,
keď na zvyčaj nom mieste viol posadil drevené nástroje.
Gardelll vlastne nediriguje v tom klasickom zmysle, on
vedie predstavenie. Raz pritom stojí, raz sedí, raz používa
taktovku, inokedy Iba svoje ruky, niekedy žmurkne oča·
ml, potom zasa kývne plecom a svojou vel'avravnou mi·
ml kou neustále d:lva najavo svoju vôľu . Ten , klang", výrJZ
a pres nosť, ktoré produkuje s často kritizovaným orchestrom budapeštianskej opery môžem porovnať iba s
nickiOrýml svia točnými výkonmi vo viedenskej
St:tatsopcr.
JOZEF VARGA

presná. V ďa lších úlo h ách sa pred stavili Z.
Gerulová ( g rófka), R. B a jzík (Basilio), J .
I vašk a (Curzio), J. P c hal ( Bartolo), I.
H e r ceg (Antonio) a D . P o láková
( Bar barina). Okrem š tudentov účinkujú·
cich v mno u z h liadnu tom predstavení al·
ternu jú Zuzanku A. Hlinko v á, Cherubína
D . H amarová, Marcelínu I. T omašek o vá
a Basilia O. Klein.
Na
insc enácii
spolupracovali
H.
Bezáko vá ( kostýmy\), H. Jurasovová
(cho reografia), M . Iva n (hu dobná príprava) a, samozrejme, pedagógovia b ratislavs ké ho konzervatória. Organ izovanie š kol·
ských pre dstavení pokladám za skvelú myšlienku, sú prínosom p re študentov a p rí·
jemným osviežením pre obecenstvo, v b ud·
ú c n osti by však celej akcii iste p rospela lepšia propagácia.
MI CHAELA ŽITNÁ
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ZO ZAHRANIČIA

Spevsarodív
Dan Jordachcscu. Jeden z veľkých ba·
rytonistov druhej polovice nášho storočia. Jeho meno uvádzali na plagátoch
známe operné domy· Covent Garden, la
Scala, Metropolitan Opera, Štátna opera
Viedeň. jeho partnerkami boli MireJJa
Frcni, Montserrat CabaJJé, spieval s
Mariom dcl Monacom, Corelllm,
Domingom, Pavarottim. Popri opere sa
lotenzJvne venoval aj koncertnej činnos
ti · odborníci o ňom napísali, že je ~ra fi
novaným interpretom piesňovej tvorby". v posledných rokoch sa venuje aj
pedagogickej či,nnosti , v mnohých kraji·
nách vedJe interpretačné kur.~:y. Už po
druhý raz bol tohto roku vo Zvolene, v
rámci Zámockých hier zvolenských, kde
opäť (v podobe interpretačných kurzov)
odovzdaval svoje bohaté skúsenosti mlad ým spevákom.
Dodajme, že Dan Jordachescu je i výborným spoločníkom a nasledujúci rozhovor s ním bol neobyčajne zaujímavý a
príjemný.

e Študovali s te v Bukurešti, ale aj v
Talia n s ku ...
· ielen tam, takisto v Salzburgu, v Paríži.
eVo vašom živote zobrali veľkú ú lohu súťaže, priniesli vám veľa úsp echov.
Považuje te súťaž e za dô ležité?
· Pre mladých spevákov sít súťaže ve ľm i
dôležité. Nielen preto, že po č ll vaj ll druhých,
analyzuj(• svo je výkooy; um ož ňuj ú im ove riť
si svoje miesto, okrem toho sa pre mnohých
práve tam zač ín a cesta do ve ľk ého o perného
sveta. Veľa ve ľkých spevákov začal o svoju
slá':'u na súťaž i. e musí to byť práve cez ví·
ťazs tvo . Niekedy sa spevák porote ne páč i ,
neakceptuje ho, ale intendant operného di·

MlADÍ TALENTY
VČESKÝCH

vadia alebo impressario povie: to je Lo, čo potrebujem ... Som teraz čas to č l e nom medzinárodných porô t na speváckych sú ťa ži a ch ;
mám pocit, že kedysi boli poro ty objektívnejšie ...
( Dodajme, že Dan jo rdachescu je víťazo m
viacerých medzinárodných speváckych sl! ťa
ží · napríklad renomp vanej súťaže v ž eneve,
v Salzburgu, získal prvenstvo v kategórii mužov na svetoznámej sú ťaži v Bruseli; dovedna
· d eväť prvých cien.)
e Salzburg je r odis ko Mozarta, m á te
na to to m esto krásn e s pomie nky ...
· Nielen to, Mozart je mi veľ mi blízky - postavu Do na Giovann iho, ktorú som sp ieval
vyše osemdesiatkrát, mám azda zo všetkých
postáv naj radšej.
e Kritici sa o v ás vyjadrili, že ste veľ
ký verdiovský sp evák, p o rozprávajte
n á m niečo o vašich ope rných s tretnutiach s maestrom Ve rdim...
- Verdi v mojom živote · to by bolo d lhé
rozprávanie. Mttzy mi dopriali spievať grófa
Lun u v Trubad úrovi pod taktOvkou
Herberta von Karajana, 40 1-krát som sp ieval
Germonta. Mal som dvadsaťosem ro kov, keď
som dostal ponuku spi e vať Rigoletta; odmietol som s tým, že je to priskoro ... j edna túžba
sa mi však nesplnila - tak rád by som bol pieva l k rá ľa Fil ipa vo Verdiho Don Carlosovi,
lenže tá postava je písaná p re bas.
e Máte eš te iný n esplnen ý sen?
- Mám. Pri ťa hova la ma titulná postava opery André Chenier, pravda, to je úloha pre tenoristu ... Musím však povedať, v barytónovom odbore sa mi splnilo všetko.
e Vravíte , že sa v á m všetko splnilo, to

O. jordachescu v milánskej Scale, v opere

G. Donizcttilto Puritáni

znie veľmi p e kne, za tým sa však skrýva
prá ca, veľk á sebadis ciplína ...
- ...aj odriekanie a obete. es ťaž u jc m si na
to, patrí to k mojej pro fesii. Poviem vám, čo
zvyčajn e predchádzalo môjmu vstu pu na javisko. Ni e koľko hodín pred predstavením

l RANDOVÁMENOVALA NOVÉHO ŠÉFA OPERY l
Eva Handová, ktorá ako umelecká
prevzala tohto roku na jar v~d c nie
najväčšej pra7.iikcj opernej scén)' · Štátne{ opczy .
Praha- prb pôsobujc orga nizáciu svojho ústavu
i jeho umelecké sily medzinárodnému trendu.
Na mieste šéfa opery s titulom generálny hudobný riaditel' vypísala pred prázdn inami konkurz. Z troch za hra n ičn ýc h kandidátov, medzi
nimi bol aj stály hos ť j an áčkovej opery z Brna
Caspar Richter, povolala teraz na toto šéfovské
miesto anglického dirigenta Hilary Griffitha.
Gri ffi th už s úspechom na tejto scéne v mi nulých sezónach h os ťova l. j e teraz dva roky generálnym hudobným riaditcl'om McMského divadS peváčka

r(lld \t ~Xk:J

la v Regensbu rgu. Túto funkciu ~i n aďalej poncch:í. Eva /{ ;t n d ov~ o .:;e iít,t j ~ tqhtp l)i~i})~[lla ako
vysoko b:'valitnú o~obno~ť, kwr:í m á naviac v
Prahe výbornú povesť. " Orch ester §tátn ej opet:J'
s volbou .Mfa súhlasil a t ohto hudobn íka si ''el~
mf obi'IÍbf/"- povedala Randová. Z repertoáru

budt't ccj sezóny v Štátnej opere naštuduje
Gri ffi th Mozartovu Ča rov nú flautu. K svojmu
nástupu v Prahe Griffi th uviedol: "Suoje umeleck é IIOsťotJall ie tJ Pm h e obmedzbn za lial' na
11tini11111111, a by sa 1•el'a skiÍ§ok neod m z ilo nega tíl•tw na práci o rchestra. Ten totiž chystá
ako prvú prem iéru sezóuy
Puccin iho
'f i1randot s talia nskym dirigeutom Enricm n

vať

INFORMÁCIE

Víťazka j

ana Havranová n a scén e koš ickej

oper y
V meste, kde slávna če sk á sop ra nis tka
prežila svoje posledné dni, sa už tradič ne
ko ncom augusta stretávaj(• mlad é talen ty
rôznych kúto v sveta n a Majstrovských
medzinárodných vokálnych ku r-wch Emy
Des tinnovej. Prvý roč ník sa konal pod odborným vedením známeho baryto nistu S.
Milnes a, ď alšie už viedla s lávna mezzosopranistka čes kéh o p ôvodu Eva Randová.
Táto svetozn áma oso bno sť , kto rej do movs kou operou je v súčasnos ti š tuttgartská
opera , je nesmier ne zanieten á pre prácu s
mladými a neúnavne ·s nimi pracovala až
dvaoásť hod ín denne.
ovin kou toh to ročnýc h slávností E.
D e~ l i nn ovej, v rámci ktorých sa ku rzy usk u toč
J'Iuj ú, bola Medzinárodná s pevácka súťa ž E.
Dťs tinnovej
za
precbedníctva
Evy
Randovej. Výkony finaliswv boli prehl iadkou
mimoriadne vysokej techn ickej úrovne mladých spev:íkov ce l ť ho ~veta . Víťazkou prvej kategórie (do 25 r.) sa stal:tJana Tetourová, po·
sluch áčka 11. AM U z triedy M. llajóssyovej. V druhej kategórii (do 35 r.) zvíťazi l a a zá ro ve ň
získala titul absolútnej víťa z ky s t't ťaže jana
Havraoová, sólistka . tátncho divadla v
Košiciach, ktorá dostala aj cenu za najlepšiu interpretáciu čes kej árie. Skvelé výkony podali
však aj drži teľky d'aJ; ích cien · kórejská kolorarúrna sopranistka Yu -So · Yung a nemeck{t koloratt'trka Sylvia - Andrea Hiibsch. Muži zcľa
,leka nedosiahli ú roveň žien, napriek tomu skuto č ne zažiaril n os it e ľ prvej ce ny v druhej kat.,
r u ~ ký tenorista Genadij Kabka.
STElA DUFFEKOVÁ

S1dmka arcllfv

som s nikým nehovoril, zabúdal som na to,
že sa volám Dan Iordachcscu, sedel som v izbe so zatiahnu tými závesmi. Ked' som ve če r
vyšiel na scé nu, mal som pocit slobody, akoby som vyšiel z väzenia. lludba mi dáva vo ľ
n osť. Operný spev považujem za dialóg medzi mnou a publi kom.
e V našom r ozhovo.re n em ôžem e vy·
ne chať otá z.ku o vašo m p ôsob en í v
Rumuns ku ...
- Stal som sa sólistom opery v Bu kurešti v
roku 1956. Musím pov e d ať, že v tom čas e bol
v mojej vlasti inte nzívny operný život, v
Rumunsku boli vždy ve ľ k é o pe rné talenty,
d nes sú takisto, ale v äčš in a z nich spieva v zahra n i č í. V ro koch vlády Ccausesca som pôsobi l v z ah ra ni č í, po prvý raz so m prišiel domov zasa v roku 1992. Mnohé sa zmeni lo,
priznám sa, čakal som viac. Máme demokraciu, ale p odľa mňa je to skô r anarchia, máme
slobodu, ale je to chaos. V s ú časnos ti pôsobím ako profesor na Hudobnej akadémii v
Bukurešti .
e Okľukou s m e sa o p äť vrátili k vašej
p ed agogicke j činn osti. Ste u ž po druhý
raz vo Zvolene. Interpretač né kurzy $Ú
však krátke · je možn é v priebehu n iekol'ký ch dní zisti ť, aký s pevák s to ji p red
vami, či m á budúc nos ť?
- Dá sa to. Nemôžem ho poz n ať dokonal e,
na to je naozaj málo ča s u , dá sa však zi stiť, v
čo n~ sú jeho kval ity a kde robí chyby. Mal
som tohto roku vo Zvolene výbornú skupinu
mladých ľ ud í , predovšetkým sa mi ve ľ mi páčil barytonista Vlad imír Chmelo a sopra nistka ao l !iga no.
e Povedali ste im, čo je pre operné h o
umelca n ajdô ležitejš ie?
· aša profesia je jedna z najťažších , pracujeme s najjemnejším nástrojom. je dôležité,
ako s hlasivkam i pracujeme, čo treba robiť,
aby fungovali čo najdlhšie. Technika spevu
je, pri rodzene, ve ľm i dôležitá, ale spev sa rodí v srdci ...
Prip ravila NINA LITSCHAUEROVÁ

e No vým umelecký m šéfom h a nnov er s kej oper y bude od augusta 1996
Andreas Delfs, ktorý vystrieda vo funkcii Christo pha Pricka.
e Od tejto sezó ny 1995/ 96 sa Opera
m esta Kolín a kolíns ke č inoherné divadlo spojiJi a majú spoločn ý n ázov
Biihnen der Stadt Kóln O aviská mes ta
Kolín).
e Hugh Wo lff (USA) sa s tal po
Dmirijovi Kitaje nkovi novým šéfdiri·
gentom
Radio-Symphonie-Orches tra
Frankfurt. Zatiaľ by mal n a čele tohto
teles a ostať tri n asledujúce se zón y.
e lotha r Za grosek bol menova ný prvým hos ťujúcim dirigentom a umeleckým
poradcom orchestra Junge
Deutsche Philharmonie. Je to po p rvýkrá t, čo sa takáto funkcia v tomto orches tri vytvo rila , n e m alo by to však v zásade z me niť dote t ajš iu prax telesa spolu·
pracovať s viacerými dirigentami.
e Hudo bnú cenu Unesco udelili š panielskej klaviris tke Alicii de La rrocha a
p akistanskému hudobnikovi Nusratovi
Fateh Ali Khanovi.
e john Neumeie r , riaditeľ Baletu
hambursk e j Štátnej opery dos tal cenu
Nadá cie Bibel und Kultur, dotova nú 10
OOODM.
e Pri príležitos ti 100. výročia narodenia Carla Orffa vydala nemecká pošta
príJežitos tnú poštovú zná mku, na ktorej je znázornené koleso Fortuny, r ô zne posta vy z Orffových diel, ako aj notový zápis z úvodu diela Carmina
Burana.
e Zná my muzikálový skladateľ
Andrew Uoyd Webber plánuje vybudo·

v londýn e divadlo n a pred vádzanie
svojich diel. Divadelný ko mplex s 2000
sed adla mi a umelecko u ga lé rio u by m a l
stáť asi 115 milió nov m a riek.
e Na sezó ny 1996/ 97 a 97/ 98 uzavre l
zmluvu n a ú činkovanie v sólis tickom
ansambli viede n s ke j Štá tnej o pery n áš
tenoris ta Miros lav Dvorský. Na zahrani čných op e rných p ódiách sa mu o s tatn é r oky ve ľmi darí. Už tre tiu sezónu
prav idelne úč inkuje v Mních ove · v
lbeater a m Gärtnerpla tz, kde h osťova l
v Pred anej n eveste, Manon, Cigá n sko m
ba ró novi a Oneginovi. Veľký ú s p ech zožal v Toro nte, kde v októ b r i u ž po druhý krá t hos ťuj e v tam o jšej o pere, te ntoraz v roli š tevo v janáčkovej ope re Jej
p asto rkyiía. V m ar ci 1996 sa do Ka n ad y
op äť vr áti , aby tu ú činkova l v p ostave
Vojvo du v Rigole ttovi.
e Spolo čnosť De utsche Gr a mopho n
p r in iesla pre obdivovateľov dirigent·
ské ho umenia Herbe rta von Ka rajana
skutoč nú lahôdku · CD nahrávky z prvej
Kara janove j salzburske j éry (19561964), Ve rdiho Dona Carlosa (z 1958) a
Trubadúra (1962). Obe live n ah rávky
vyš li v sérii CD nazvan e j Salzburge r
Festspieldokumcnten.
e 9. Drážďa nské dni sú č as nej hudby
sa konali od l. do 10. októ bra. Hlavný
us pori ad ateľ · Drá žďanské centrum pre
sú časnú hudbu ponúklo n ávš tevníko m
23 p o dujatí, pričom hlav n o u té mou bolo "Musik - Macht · Misbrauch ". Po d týto
mottom s a ko n alo i vede cké kolokvium,
venované najmä autorom a· umelcom,
ktorý zahy nuli v n acistických koncentračných táboroch, alebo sa zachránili
emigrá ciou do ex ilový ch ze mí.
e TaHa n sky dirigent Fabio Luis i sa
stáva o d jesene 1997 zatial' na pä ť rokov
umeleckým riaditeľom a šéfdirigento m
Orchestra de Ja Sulse Romande. J eho
predchodcami na tomto pos te boli také

Devocom. cístup o Pm /i e j e pre 1111ia t•el'kou
. /!,OclQ/1 1 pt:elc~~e F Š,(ríl/,lej qpere l' P,rahe tm sl'ovalo 11111i tmlosli vera ve/'l.ifc/i dirigen tov. (C. M .
Webet; ll. Ze/In skl, G. Sze/1 a d'al§f). Okrem toho ich orchest er j e vynikajúci. Problémy nasta·
111í l en s nfek/Otými českými sp et,ríkllti, pretože
tí najlepší pmcujú o zahra n ičí. Ale Pm /ia mrí
uý bomJí d om sl z Ruska, Uk rajiny , R1111t11nska
a ďa lších k raj ín IJý oaléllo u)Ích odn ého blok u.
Prali a sa dnes stala umeleck ou talňou medz i
VJlcliodom a Západom. epochy lmjem o 10111,
že t11uže /)1'/spleľ soojim i silami aj v p r odukciách a u)Ímem ích 11 Regensburgu ."
J inÍ VITULA

o sobnosti ako Wolfgang Sawalisch ,
Paul Kletzki, Erne st An serme t, n a posle·
d y Armin j o rdan . Luis i o kre m to hto o t··
ch estra m á dJJ10dobú zmluvu a j s
Vied e n skou š tátnou o perou a Štátno u
ope rou v Be rlíne.
e Zakladateľ, propagá tor , skladateľ a
teore tik ko nkré tnej hudby Pierre
Schaeffer zomre l krátko p o s vojich 85.
n a rodeninách (n a r. 14. 8. 1910 v
Nancy) . Pô vodne elektrotechnický inži·
nie r založil v r. 1942 v Paríži akus tické
š túdio , ktoré sa v r . 1948 p od n ázvom
Studio d Éssay pri francúzs kom rozhlase a te levízii stalo hlavnou zá kladľí ou je·
h o pokusov a exp erimentov s n ovým
zvukom. jeho prvé štúdie Éntde au x
Tourniquets pre xylofó n , zvony, zvon·
čeky a dva d e ts ké hracie stroj čeky,
Éntde aux Casser o les a Étude aux
Ch eotins d e Fer so zvukmi parížskeh o
n ádražia b oli p rvý r az u ved e né vr. 1948
v parížskom rozhlase pod n ázvom
Con cert de Bruits. Vo svojich s kladbách
r ôzny m sp ôsob o m ko mbin uje zvuky
ľuds kého hlas u , rÔZ11ych š umov, pou·
li čných zvukov, fragmentov zvuko v hudobných nástrojov, a ďalších rôzn o r odých zvukových e lemento v, ktoré p o·
mocou techniky r ô zne defo rmoval a
pretvá ra!. R. 1951 sa stal vedúcim výskumného š túdia pri (>arížskom r ozhla·
se , viedol Groupe d e r eche r ches d e
Musique concré te, kto rej čl e nmi boli o.
i. Boulez, Messiaen, Philippot. R. 1958
zakladá Gro upe de r echerches musicales de l 'ORTF, v ktorej bol aj I. Xenakis.
V r. 1968 sa stal Schaeffer profesorom
experimentálnej hudby na p a r ížsko m
konzervató riu.
Zo zahr. tl ače spracovala -Mll -

...
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JAZZ

INFÓJAZZ ~ •
SLOVENSKÁJAZZOVÁSPOLOČNOSŤ

e 21. ročník festivalu Bratisl:tvské jazzové dni sa uskutoční v dň och
od 20. l O do 22. l O. 1995 v priC>toroch PKO.
20. l O. 1995, 19.00 h Bratislava l lot Serenaders (SK)
BP Project (CH, USA, SK)
Olah Kalman Sextet ( ll)
Betty Carter and Trio (USA)
2 1. l O. 1995, 19.00 h Matu jakabčic Tentet (SK)
Littl e Egoist (PL)
Red Eagl e and Blues jazz Band (USA, D)
Ste ps A head (USA)
22. I O. 1995, 18.00 h ) i fí Stivín Quartet (CZ)
Dixkgang ( l')
Hiram Oullock Group (USA)
Vienna Art O r chestra (A)
V dňoch od 7. do 9. 7. 1995 úspešne prebehol 4. Bratislava jazz
Workshop . Z(tča>tnil o >a na i\om 46 študentov, čo je v porovnaní s pred·
chádza j(tcimi ročníkmi vel'ký krok dopredu. a základe uskutočnenej
ankety m edzi frekventantmi Slovenská jazzova spoloč nosť zistila, že takmer všetci účastntc i b oli spokojnt so svojimi lektormi ( Peter Hudec SRN,) u raj Gcrgcl)•- bicie nástroje, j uraj K alász - kontrabas,juraj Griglákbasgitara, Stano Počaj i - gitara, Aladár llirncr - k lavír, Richar d Šimurka saxofón), väčšina požaduje, aby dielne prebiehali poča> viacerých dní,
aby sa v ďalšom ročníku dbalo na hru v jazzových zoskupeniach frekventantov navzájom medzi sebou (combá), niektorí vyslovili želanie, aby organizátori pozvali na budúci rok aj iných pedagógov zo Slovenska a
Čiech (objavili sa tu mená: A. Šeban, L. Andršt, V. Kul hánek, M. Minárik,
C. ZeleMk, O. Hú ščava, ). llenter, J. Bartoš, ) . Lehotský). Predpokladám,
že mená ďalších lektorov, ako napríklad A. u ssbaum, B. Berg, ll.
Marsalis a pod. môžem pri zdravom úsudku o úrovni našich študen tov
považovať za vt ip! Dôl ežitou pripomienkou však môže byť upozornenie,
aby počas dielní bol pripravený dostatok študijného materiálu - nôt, nahrávok ( kaziet), kníh.
Bratislava jazz Workshop financoval Hudobn ý fond, lovenská j:tzzová spoločnosť; firmy Expos, Sonor sprostredkovali hudobné nástroje.
Sobotný koncert A. cbana,). Grigláka a M. llumaja v krátkom snímku
sprostredkoval a vrv. Ďalši ročník Bratislava jazz Work~hop sa rozšíri o
dva dni a prebehne v dJ,och od 3. do 7. 7. 1996.
jazzové štipendiá pre rok 1995/ 96 od Hudobného fondu získali gitarista Daniel Szalontay, kontrabasi>ta Martin Marinčák a hráč na bicie
nástroje Csaba Csendcs.
e 29. septembra 1995 v klube Mu>iC:l >lov~ca odovzdal riaditel' JlF
Ing. Miloš Kocian jazzové cen)•. Ako janman roka obdržal cenu L
Martoník:tjur:tj Griglák, in memoriam juraj Szab ados.
Hudobný fond vydal v týchto di\och v poradí už druhé j azzové CD
pod názvom Young Sl ovak jazz. Prezcntujít sa na ňom AMC Trio ( P.
Adamk ov ič, M . Marinčák, S. Cvanciger, M . Žclczňák), Chorá vrana (111.
Vaiíouče k, ) . Demenčík, M . Mášik, ) . Chu páč, R. Vizvári, P. Solárik), Mr.
B~nd (S. josifoská, P. Preložník, M. Gašpar, M. Buntaj, A. eban), Bo>sa
Noha. Album sa použije na propagačné ciele doma a v zahrani í, ča>ť z
jeho vydan ia pôjde do priameho predaja ( Musicforum).

e

e

- 17. a 18. augusta to bolo opät' tzv.• klubové hranic" v Krakowe a 19. 8.
si ~kupinu v takomto ob>adení vypoč uli aj brati>lav,kí fanúškovi a v našom .starom• známom N ight Marc Pub-e. Týmto koncertom sa hudobníci ro zlúč ili s klaviristom P. Wlosokom, ktorý odchádza na študijný pobyt
do USA.
- Dalšie koncerty v Kral..owe: 24.-26. 8. - \XIIosoka nahradil absolvent
Berklee College poľ;kého pôvodu Kuba Stankiewicz, 3 1. 8. - 2. 9. - vy>tÍIpili s trubkárom Adamom Kawonczykom.
- juraj Kalásl tiež účinkoval v relácii Milana Markoviča Talkshow na
šikmej ploche.
Dalšie vy;,tupenia:
- .22. 9. - jazzový večer v klube U Starej paní v Prahe: Zuzana Dumkov;í
(vokál), jaroslav Kantor (gitara), Radek Nemejc ( bicie ná>troje) a J.
Kal:il.z.
-28. a 29. 9. - Krakow, 30. 9. Ko ice - fc>tivaljazz for Sale - v obsadení).
Muniak, M . Tokaj, K. jonl..isz, J. Kal ásl, l. l O. - v židovskej >ynagóge v
Trnave.
Pete r Lipa so skupinou T +R lland sa objavil na koncertoch v rôznych kútoch Európy: Wic>badcn (30. 7.), llanau (6. 8.), Burgdorf (26. 8.) ,
Langenhagcn (27. 8.) , Braun;chweig ( 1.-3. 9.), na jazzovom festivale vo
švaj či arskom Meilcne p r i Ziirichu (5. a 6. l 0.). Na ďal ší festival!'. Lipa so
skupinou poputuje do lngolstacltu ( l ;. I O.) a na jazzowe Zaduszki do
Krakowa - tentokrát s projektom aspäť na stromy spol u s Andrejom
, ebanom (2. l 1.) .
- P. Lipu so skupinou mohli počuť aj fanúškovia na Slovensku : v
Bernolákove pri príležitosti otvorenia golfového kl ubu (27. 9.) v
Bratislave na Porsche Inter Auto (23. 9.) .
e Karol Ond rcičk a (gitara),) . Bri>ltda (bicie nástroje), Zoltán Grunza
(klarinet), Bela Fi~ cher (klavír) si .... trošku zaswingoval i '- podl'a slov K.
Ondreičku - v rámci Ku ltúrneho leta vo Viedni. Podujatie bolo nazvané
Theter Am Spittdberg. Hudobníci úč inkova li v programe Weit von Wo
pripravený a organizovaný p. Topsy Kilppers a zameraný na chansony.
e Dušan ll itščava (~axofón) u čí na plný úväzok na konzervatóriu, napriek tomu však stíha rôzne jazzové podujatia a večery:
- 22. 9. - Vernisáž slovenských grafikov v Bibiane - D . ll(tščava, A.
Kellenberger.
- V kaviarni Korzo si z:thral v duu s G.j onášom.
• Predposledný koncert Kultllľlleho leta - Antonio Ciaeca, D . ll.
ll (iščava , J . Griglák,). D. Šošoka.
- 14. 9.- Piešťany - llotcl Slňava - koncert - D. Hitščava , G., ttsto.;ková, J.
Dome,). Brisuda, K. Ondrci čka.

e
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l JAZZMANI DOMA A V ZAHRANIČÍ
e

Kontrabasista juraj Kalász cez slnečné letné dni nczah :íl'al a naplno
sa oddal . pr:tcovncj dovol enke'. (Tiež priam n ezvyklé str etnutie dnes až
tak zápalistého mladého človeka... - pozn. aut.) :
-V júli sa zúčastnil s ostravským Big Bandom)ORO kl avírnej súťaže.
- 13. 7. koncertoval s Triom Komorního jazzu O. B ni lička, R. Pokorný)
n a nádvorí Moravskej galérie.
- Mesiac júl uzavreli dva klubové večery a koncert v Če>kom Tčšínc. - V auguste si zahral v pidťanskom Biliard klube s D. Húščavom, G.
j on ášom aj. Dômem.
Neodtajíme ži adnu k lebetu ani neskonštatujcme nový fakt spomenutím spolupráce ) . Kalá~za s pol'skými hudobníkmi. Kontakty sa však prehlbili :t vyťts tili v pravidelné koncerty či jazzové večery nielen u nás na
Slovensku:
- l O. a l l . augusta ich fanúškovia mohli počuť v Krakowe (Klub u
Muniaka) a v Tčšíne v takejto zostave: Pavel Wl osok (klavír), janusz
Muniak (tenor saxofón) , Kazymierz j onkisz (bicie náM roje), J. Kalá>Z
( kontrabas).
-

e

5. 7. -koncert v Klariskách : M . jakabčic,) . BarroS, ). G. Griglák, C.
Zele.Uk, Dan Magay (USA, tcnor saxofón).
12. 8.- Kultúrne leto: jonáš a hosti a: M . Jakabčic,janusz Munlak,j.
Griglák,). O. ŠoSoka.
14. 9.- Vernisáž I. Pavle - (tčinkoval tu aj Sh awn Locscher (USA, alt a
soprán saxofón, kl:trinet, flauta) - tiež absolvent Berkl ee College a dnes
učí na Konzervatóriu v Bratislave.
• 29. 9. - Piešťa ny - M.Jakabčic, S. Loescher , P. Kofínek,). O. ŠOšoka.

e
e

JAZZOVÉ KLUBY
e

Rysuje sa nový priestor pre jazzové večery. Je ním KAVIAREŇ Gr emium- a už sa tam aj čosi podstatného pre jazz udi alo:
- 16. 9. -jozef "Dodo. Šošoka, Karel Ružička (kl avír) so synom tiež
Karlom (tenorsaxofón) , Martin Gašpar (kontrabas).
- 28. 9.- M .Jakabči c, S. Loescher (USA), P. Kofínek,J. O. Šošoka.
- 3. l O. - S. Počaj i , 1'. Horváth, ). Gergely, M. Ďurdina, R.• Koňo"

'

ti ež CD J. O. šošoku.
Košický K lub M pod organizáciou G. lloral a sa v auguste rekonštn~
oval. Snáď ho teda správne . naladili" a vynovili pre každoročný fe;tival
j azz For Sale (30. 9.) s týmto programom:
-Duo Toto lll3nke (N), RudolfDašek (C)- gitary.
- Trio Matúša jakabčica O. Griglák, C. Zeleňák a Američan Shawn
Loeschcr).
- Kvarteto janu sza Muniaka.

e

e

e

l eň .

-V rámci tohtoročných BJD tam budú )am Sessions a pokrstí sa tam

l JAZZOVÉ FESTIVAI.Y A KONCERTY

e

e

Bluesová skupina Stad jedáleň vystup uje v zložen i: Roman
Chovanec (bicie n:btroje - Viedeň), ján . l'onka" Du ban (gitara, spevModra) , Peter Konečný (ba.ová gitara- Modra), Peter Kotry (altsaxofónN i tra), Ladislav Svetl ík ( h usle - Luče nec), l'eter Preložník (kláve~y Pezinok), Andrej juráš (perkusie). Niektorí jej čl enovia vystúpili v lete
na festivaloch v Ostende, Straatfc>ten Kal mthold v Belgicku.
Koncertovali tiež v Anverpách, Gente. Skupina vystúpila na festivale
MMN ( Modra, Modrí, Namodr alí) na nádvorí Ľ. Štúra v Modre (7. IO.).
Festival pokračoval 12. I O. koncertom). Stivína, predkapela Stará jedá-

~mu~L

e

Podujatie Pet jazz ~a uskutoční l l. novembra 1995 v DK na
Vígľašskej ul. l v Petrž:tlke.
e X I. Prerqvský jazzový festival sa konal21.-23. 9. 1995. j eho usporiadatelia - Mčsto l'ferov, Česká jazwvá společnost, N:tdace PJF, Mčs t ský
dťtm pozvali na festival zástupcov Slovenskej jazzovej spoločno>tl. Na
jednotlivých koncertoch vystupia skupin y Tutu (CZ, SK), jon Faddis
Q u intet (USA), Pražské jazzovc kvinteto, Cla>>ic jazz Collegium (CZ),
Big Band Haclio Praha (dir." F. Slováček) , I rena Budweiserová, Larry
Coryell Quartet (USA)...
e Festival jazz Prešov prebehne v tomto roku 23.-24. ll . 1995. Kelľžc
jeho organizátori (P. Adamkovič, l\1. oltís) majú s usporiadaním finanč
né ťažko~li. r ozhodli sa užšie ;pol upraeov:t ť s festivalovým štábom jazz
Fest Bardejov. Priestory pre 4. ročník jazz Prešov '95 poskyt ne Divadlo).
Záborského.
Sloven>ká jazzová spol oč no>ť vyhl asuje súťaž neprofesionálnych
jazzových ~ku pin a >ólbtov, ktorá ;a uskutoční 30.1 1.-2. 12. 1995 v r:tmci
9. roč n íka Slovenského j azzové ho festivalu v Zi line. Prosíme všetkých záujemcov o účasť na ~ú ťaži, :tby zaslali prihlášky do konca októbra 1995
na adr e'u >ekretariátu Slovenskej jazzovcj spoločnosti. K prihláške je potrebné pripoji ť 20-min(uovú ukážku (kazetu s demo-snímkom), !>!ručné
ú daje o vzniku skupin y a jej čle noch (názov, zloženie, mená členov, adresy, dáta narodenia, kontakt na leadra).
Po úspdnom l. ročník u Trenčian skeho jazzového festivalu '94,
aprílovom podujatí Bluesnenie a viacerých koncertoch, pokračujú
Mestské ku ltúrne stredisko, Amplus agency, Agent(tra Kvart v organizovaní jazzového života. V dt,och 29.-30. 9. usporiadali 2. Trenčiansky jazzový fcstiv:LI. Organizátori si dali tú námahu, p r išli do Br:tti>lavy na tlačo
vú konferenciu , ahy poSJ..)'tli i nformácie tunajším novinárom. ( a . tlačovku ' ich prišlo až 5!? Smutné!) Na fc>tivale (tč i nkovali Seba;tian
BernatOwicz Trio ( Pol'sko), Tu tu, jana Kou bková and Aurelius Q, jazz Mine (Mad'arsko), Twin Q- Michal Filek (CZ), Peter Lipa a T +R Uand,
Scrawl (Trenč ín). Aureliu' Quintet je domácou, tren čianskou skupinou
a spolu > janou Koubkovou uskutočnili aj koncert pre deti. V Aurelius
Quintctc si zahr al n a p erku sie dokon ca aj jeden z organizátorov feM ivalu, šéf Am p l us agency - ján llabi č. Zaujímavosťou bola aj ml:tdá začínajú
ca skupi na Scrawl z Trenčína, zložená zo 17- 18-ročných hudobníkov.
Festival sa konal pod záštitou primátora mesta Trenčín , Ing. jozefa Zišku
a prezidenta SJS, Petra Lipu, ktorý prijal úlohu kon ferenciéra podujatia.
Organizátori (riaditel' MsKS Peter Kocnár, šéf Am plus Agency ján llabič,
šéf Agentúry Kvart Vlado Kulíšek) plánujú pre budúce financovanie
Trenčianskeho jazzového fe>tivalu založi ť nadáciu. áklady na tento roč
ník boli hradené výlučn e sponzormi me>t:t.

Bouda - klavír,jozef llrisuda - kontrabas, Stefan " Piťo. Popluhár- bicie nástroje) >pol u so spevákom l. Hellerom a Dorou Kulovou ( hovorené siOo
vo). Výchovné koncerty na tému Vývoj jazzu sa konali v piešťan>kom
Dome Umenia ( 19. 9.), komártbnskom Dome Matice slovenskej (20. 9.)
a v Šuranoch tiež v DMS (2 1. 9.) .
- Výchovné koncerty budú v októbri a v novembri pokračovať na tému Vplyv jazzu na vážnu hudbu 20. storočia. V r ôznych kútoch západného Slovenska budú účinkovať: l. Bcllcr, Kristián Seldman (klavír),
Zdenko Pi jala (al tsaxofón), Dora Kulová (hovorené slovo, spev - bud<:
spievať Summer Time, v programe sa mnoho čerpá z l'orgy and !less od
Gershwina).

- Speváčka Tonia Graves (USA) s hlu cs bandom Ľuboša Andršta
( Praha)- Zdenek Tichota ( kontrabas),Jaromír llel ešic ( bicie nástroje).
Zostava Matuš jakabčic, Marcel lluntaj, Martin Gašpar, Peter
Preložník s menšími obmenami hráva už od júla a perspektívne aj naďa
lej v Night Mare Pube (vi nárer' Vcl'kí Františkáni) každý utorok v čase od
20.30 do 22.30 h .
• Aj levický
klub pod ochranným štítom j u r aja Gergelyho sa môže
. pochl apiť" koncertom: Melanie llong Featuring (23. 9. 1995 o 20.00 h.):
llarry Sokal ( Hak(tsko - saxofón) - hrá v Postcoltr anovskom duchu,
jan jankeje (Nemecko, kontrabas), Antonio Clacca (Talian sko - klavír),).
O. ŠOšoka (bicie n:btroje a perku>ic). Melanie Bong- ( R:tk(tsko- vokál)spieva od 15. rokov s vlastnou skupinou, v repertoári má vlastné kompo-
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Pavol Bodnár
• V dmci >érií programov Cassovia jazz, ktoré uvádza Košická televízia, v Záhrade lJ Vodnára V)'MÚpili: M . jakabčic, A. jaro, O. llúšč:tva, C.
Zeleňák a jana Koubková ako hosť.
Cyril Zcleilák ( bicie nástroje) vystúpil dvakrát s orchestrom
Gu>tava Broma v Nemecku.
V septembri bola ďal!; ia šnúra v tomto obsadení: C. Zeleňák, A. jaro
a podľa slov C. Zeleň aka gruzínsky kla virista, ktorého meno sa nám, žiaľ,
k tt dtiuuzávierky, nepodarilo zistiť: Viede ň , Nové Zámky (dva koncerty),
Komárno, a i.
Bude ďa!J;ic CD! A naživo, v rámci lliiS. lnterpréti: Symfonický orchc>ter sloven,kého rozhl:t>u, l'avolllammel, C. Zeleňák.
Bubeník Cyril Zeleňá k m á ;voj program naplánovaný :tž po vianoč
né obdobie :t jeho hlavnou náplňou bude jazz:
- 6.-8. november- Košice-M. Motýl', V. Vi:dir (trombóny),). Griglák, P.
Bodnár, C. Zelct,ák - koncert bude nahrávať aj Košická TV.
- l 0.- 15. november - trúbkar P. Voj ta>zik ( P), P. Uodnár, C. Zeleňák, M.
Marinčák - šn(tra - Levice, Bratislava, Uanská Bystrica, Zvolen, Košice,
Poprad.
- 16. ll. - C. Zeleňák odchadza s Big Bandom na turné po Európe, vráti
sa až okolo Vianoc. Požiadali sme o popisnejšiu informáciu , odpovedal:
. ... remini scencie, koncerty.....
Po kratšej prestávke Adriena llartošová nacvi ču je program na nové
CD (produkcia Pavol l'ol an;,ký). Úč inkuje ča>to v duu s Martinom
Brezníc~')'m (klavír) na vernisážac h popredných ;lovenských výtvarných umelcov. Okrem toho jtt možno za>t ihn(tť v zostave s M .
Brcznickým, A. jarom alebo M. Gašparom, M . Buntajom.
Podujatia, na ktorých V)'>t(tpila:
- 27. a 28. 9.- Kankán party
- 23. 9. - druhé vý ročie firmy Microsoft
-6. l O.- Piešťany- Uiliard clu b
- 26. 9. - Trnava - literárne p ásmo. A. llartošová interpretovala popri
rô111ych jazzovych štandardoch aj vlastné kompoztcie. Skladá Ich spolu s
manželom a p arafrázujuc jej slová, nemožno tvrdiť, že by spadali do j azzavej oblasti.
- 4. a 5. IO. - Martin - vernisáž šiestich najznámejších grafikov
Slovenska.
Dth 24. IO. v Kongrc;ovej hale Spoločen >kého centra Sloven ských
liečebných k(tpcl'ov v Piešťanoch na K(tpel'nom ostrove sa o 16.00 h zač
ne benefičný koncert, kde vystúpia: Marián Lapšanský, jozef
Podhoranský, Mikuláš Škuta (jazzové improvizácie), Adriena Bartošová s
minirecitálom (vl astná tvorba, evergreeny s klavírnym doprovodom M .
Breznického) . Od Mudr. l. Ccch a sme sa ďalej dozvedeli, že výťažok z
koncertu je určený pre nadáciu Cyril a a Metoda a finan covanie liečebné
ho pobytu pacienta v Piešťanoch. Počas prestávky bude možnosť neformálneho stretnutia s umelcami. Pozývame všetkých p ri aznivcov jazzu a
vážnej hudby!
Ví•chovné koncerty, o ktorých sme písali v predchádzajítcom čí sle
l nf o jazzu, pokračujú:
- Postaralo ;a o ne kv:tr!eto tenorMtxofónistu juraja llentcra (Alojz
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zície. V roku 1987 študuje jazzový spev na Hudobnej Akadémii v Gr azi,
od minulého roku je členkou vokálneho tria . No Sisters•, má aj vlastné
kvarteto.
e Na jar 1995 vzn iklo nové trio jazz Set v zložení Pavol Oodnár (klavír ) , Martin Marinčák (kontntbas), Stano Cvanciger (biele nástroje). Trio
s hosťami jurajom Bartošom a speváčkou Miriam Bajlovou vystúpilo v
Spišskej Novej Vsi, Poprade. V <ľa lších mestách - Rožt)ave, l'rcšovc,
Košiciach h osťovala v jazz Sete iba M. Bajlová.
SwinginTrio v obsadení Stanisl av Su lkovsl..')' (klavír), Martin

e

Ma rinčák (kontrabas), AndrLej)oachimczyk ( bicie n ástr oje, Poľsko, žije

v Poprade) vzniklo nedávno. Doteraz kon cer tovalo v Prešove,

Rožňave.

Spolu s altsaxofónistom Dodom Olajošom pravidelne účinkuje v
Cassovi ajazz Clube v Košic iach.
AMC Trio a Miloš Zclczňák, prezentujúci sa na novom CD Young
Slovak jazz, účinkovali v septembri dvakrát v Bardejove.
• Cassovia jazz Club Quartet (M. žcl czňák, P. Adamkov ič, M.
Marinčák, G. Szabados) h ráva v klube s tým istým n ázvom (Cassovia) jeden až dvakrát do mesi aca v K~iciach.

e
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Bratislavský llig Band pod dirigentskou taktovkou Jána Štuhnlaka
vystúpi128. júla na nádvorí Starej r adnice v r ámci Kul túrneho leta so spevákmi G. Hermélyovou, I. Hcllerom, I. Štróblom.
Po vlaň ajších úspešných koncertoch v Banskej Bystrici a v
Bratislave tlieskalo obecenst vo toh to leta americkému tcnorsaxofónistOo
vi Petrovi Cardarellimu, Pavlovi Bodnárovi, Vl adovi Vizárovi, Cyrilovi
Zcleňákovi v Brat islave (Stará sl adovňa, Sl'ubekova záhrada), v Banskej
Bystrici, Zvol en e, Prešove, KoSiciach, Poprade. Za kontrabasom sa V)'striedall Robo Ragan, Martin M:trinčák , An ton jaro. l'odl'a vyjadrenia
zn alcov jazzu z r adov d ivákov, boli slovenskí jazzmani americkému hosťovi vyr ovnanými partnermi. lludobníci plánujú uskutočniť sériu týchto
koncertov v rovnakom obsade11í aj n a budítci rok.

e
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Tromhónista Vl ado Vizár zrealizoval svoj nový jazzový projekt ·
Trombones jazz Quintet Bratisl ava. Z.1kl ad pre tlltO formáciu tvoria
Michal Motýľ (tr ombónista Slovenskej filharmónie) a Pavol Bodnár.
Zloženie dotváraj(t juraj Griglák a Cyril Zeleňák. Repertoár kvinteta tvOo
ria prevzaté, ale aj pôvodné kompozície V. Vizára, M. Motýľa , P. Bo~n~ra,
zamer ané na moderný jazz a swing. Všetci traja hudobníci sa podieľajú aj
na originálnych ar:tnžmánoch .
YJt
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