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PARTNERSTVO
Mlnul)Í tfideň doznel treti ročnfk m edzinárodného festivalu súčas nej hudby 111elosÉtos. Zdá sa, že súčasne nfm vyvrchotil, napriek róznym objektívny m ekonomlck)Ím
ťažkostic1m, porneme bohatý rok hudobn)Íclt záž/lkov. Dúfajme, že budúcnost' bude prajnejšia. Rozhodujúce v demej chvílije
však konštatovar1ie, že Melos-Étos vstúpil
do nášho kultúrneho milieu už ako rovnocem lJÍ partner ostatn:;ích špičkou)Ích a t·eprezentalívnych aktivít nášho mladého
štátu. Popri klasickotrtrepertoárovom festivale BHS, máme leda aj úspešné bienále Sitčasnej hudby s akcentom na n etradičné,
najnovšie i experimentálne trendy. Obe p odujatia tvoria akýsi aktuálny rámcov)Í
. dvojdom " hudobnej kultúry, poskytujúci
široké spektrum zážitkov, ale aj Informácií
o hudobnom žiuote 11 nás i v zahranič(.
Hoci oba festlualy každé dva roky termfnovo takmer susedia, nie je to na škodu veci,
pretože oba projekty už majú svoje vlastné
publikum c1 dokázali, že je možné existovať v zhode a uajmli v profesiondlnom
partnerstue.
Keď som si vš/mal poslucháčstvo oboch
festivalov, uvedomil som sl clj pod vptyuom
osobnej účasti H. Góreckého, že kedysi keď
sme sa zúčastiíovati .zlatej éry" na koncertoch Varšavskej jesene, publikum tvorili
predovšetkým skladatelia, Interpreti, krilici z Poľska i zaht·cmičla, že atmosféra bola
plná pm·tnersk;ích diskusií, bez urážok, ale
užitočnej plumlitnej výmeny názorov.
Napokon, Góreckl ml povedal, že žial; už
to ani teraz vo Varšave tak nie je, ako pred
dvadsiatimi mkmi. Zrejme v IJÍch časoch
Ioto ,.zakdzcmé" ovocie lákalo. Dnes je dostupné každému a podla toho sa chováme.
Pravda, prekvaptljiÍcim je fakt, že sa mnoh{ profesiondlni hudobníci (samozrejme,
vždy česi' výnimkám) často tvária, že sa nemajú na čom poučiť, obohatiť sa (mys/fm
duševne, niefinančne- vtedy je záujemcov
dosť), a teda netreba emi prejaviť profesionálne partnerstvo. Nemyslím na prax mimtlosti, aby sme do jedného nastúpili na
úniové alebo ,.melosovsko-étosovské" koncerty, či na bé-há-esky.j e to nakoniec dobré
ct iste j e to znak slobodnej piural/Inej voľby
svojich záujmov. Nuž, doprajme uspok ojovanie zátljmov aj in;ím, nielen sebe, nevyjadr·ujme sa neprof esionálne k veciam, v
ktorých nie sme doma, a nenárokujme si
svoju neomylnosť.
Ak som si za úvahu vybml ,.kontt·aptmklické" pole pósobnosti tradičného a moderného festivalu, tak túto myšlienku som
,. ukradol" z petfcle adresovanej SHÚ (uverejňujeme jtt na 2. strane), kde nájdeme
aplikáciu na situáciu s našimi dvoma čct
sopisml. Samozrejme, tak ako nemožno
spájať oba spomfr1cmé festivaly, lak isto nem ožno spájať (a ni porovnávať) oba naše
časopisy. Pluralita ndzorov a hlavne profesiollálne zameranie 11a isté k onkrétne vrstvy člla teľov (jJoslucl!dčov) j e tu nevylmulným predpokladom uspokojovania zálljmov čllateľov. Napokon, z odpovedá to aj
reálnej skutočnosti. Aj čitateľ musí mať slobodnú vol1nt na výber periodika, nielen
koncertu. Zmeňme postoje autot·flárske na
postoje partnerské, nemysllme len na seba,
ale na celú hudbu, hoci nás dnes už profesionálne skót· rozdeľuje ako spája, preto set
uslltljme aspoň sa vzájomne pochopiť a
rešpektovať. Budeme sf musieť zvyknúť, že
názory na tvorbu Cl jej Interpretáciu, ale aj
na nás od pera, už nebudú jednotné, ale diferencované, no v každom pripade by mali
byť partnerské. Nehrajme sa na tútorov a
nehľadajme staré v novom, keď sme ešte to
nové ani nepochopili.
MARIÁNJ URiK

Ozdobou jazzového pódia bol

opäť skvelý multiin~ tru mentalista jii'í Stivín.

.
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Sviatok ja~zu
BJD 20.-22. október
ROMAN VALJENT - ZUZANA VACHOVÁ
Tohtoroč n é Bratislavské jazzové dni odštartovali pred obecenstvom v komornom
počte. To však bolo skôr plusom pre jazzovú
taneč nú školu Bratisl ava Hot Serenad er s.
Ich repertoár napriek užšiemu štýlovému zameraniu obsahoval široký výber skladieb- od
h umornej, temperamentnej .Young and
Healthy" až po smutne ladenú baladu . Boy in
the boat". Orchester zaujal n ielen dobovými
nástrojmi ( napr. violofón), obleče n ím a vystupovaním, ale najmä hudobným výkonom.
Skladby umož ňova l i per fektn(J súhru orchestra ako celku, ale najmä jednotlivých sólistov, vždy ocenených spontánnym potleskom. Z nich n aj častejš ie dostával priestor u
nás dobre známy Juraj Bartoš, ktorého sóla
citlivo odlišovali ostrejší výraz r ezl,:ých sk ladieb od melancholického, mäkkého tónu
uvol'nenej ích pomalých skladieb, pričo m
nevynechal ani pre túto hudbu rypickú hr u s
dusítkom. Väčší priestor dostali v niektorých
skladbách aj celé nástrojové skupi ny na spôsob vzájomného dialógu (saxofónová a trúbková sekcia), kde preukázali mimoriadnu rytmickla a výrazovú zohratosť. Slabším miestom vystC1penia bol menej výrazný spev
Vladimíra Horvátha a jeho príliš nízko posadený hlas, ktorý v humorne ladených piesňach pôsobil nevhodne vážne.
Ďalšiu tvár jazzu - f usion, mal reprezentovať medzinárodný B. P. Project, v ktorom za
bicími Slovensko reprezentoval J án Fabrický. •Fusion" sa však prejavilo len v nekonccpčnom využití rôznych prvkov najmä rockovej hudby v skladbách a v ich monotónnej
rytmike. Aj samotná interpretácia sa dosť
vzďaľovala od prívlastku jazzová. H ráči ako-

by sa kolektívne zriekli toho podstatného čo
tvorí jazz- bohaté špecifické frázovanie, plné
nasadenie tónu, široká výrazová pal eta a kontrastná rytmika. amiesto toho sa diváci doč
kali chladného nevýrazného podan ia, k fčovi-

Mike Mainicri.

tej školomestskej improvizácie bez stopy invencie a temperamentu. Melodické myslenie
v jednoduchých behoch, ploché nasadenie
tón u, úplná absencia dynamického cíten ia u
(Pok r·ačovanie

na str. 3)

Sn ímk y P. Erdziak
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I FESTIVALEUGENASUCHOŇAI
V Pezinku sa uslrutočnU v dňoch 19. až 21. 10. druhý ročuik Detského a mláddnic:keho Festivalu Eugena Suchoňa. Konal sa pod záltitou Mlnfsterstva Mlolstva SR a s tlnanmým prispením Státneho fondu kultúry Pro Slovakia, Mesta Pezinok a NadKie
Dr. J:udovíta Rajtera. Na úvod nesúťainej prehlladky iiakov slovenských zuS MS SR
slávnostne prepožiblo ZUS v Pezinku čestný nazov "Ukladná umelecká Mlola prof.
Euaena Suchoňa".
V p rvý deň bola spe vácka súťaž žiakov ZUŠ v
dvoch kategóriách (d o 12 a 16 rokov) . Víťazmi
v A kategórii sa stali: l . miesto Veronika Gálová a Eva Plesníková (ZUŠ Panenská Bratislava) , 2. Lucia Vachálková (ZUŠ E. Suchoňa,
Dolinské ho Bratislava), 3. Veronika Bugálová
(Kysucké Nové Mesto). V B kategórii: l. Hana
Friedová (ZUŠ Štefánikova Bratislava), 2. Juraj Havaj (ZUŠ Karloveská Bratislava). V nesú-

ťaž nej pre hliadke žiakov na kon certe v, Do me
kultúry v Pezinku í1 č inkovali žiaci a pedagógovia domácej ZUŠ. Peknými výko nmi program
obo hatili žiaci a súbory zo ZUŠ E. Suchoňa ,
Dolinskéh o ul. Bratislava, ZUŠ Sklenárova ul.
Bratislava a Orchester detí a mládeže Harmónia zo ZUŠ Bratislava a !vánka p ri Dunaji.
Na záver zazneli Metamo rfózy v p odaní známej
suchoňovskej interpretky, klaviristky Kláry

Hlavlí.kovej. V ďalš í de ň sa uskutočnil koncert
víťazov celoslovenskej s úťažnej pre hliadky. 2 1.
októbra v pezinskom Dolnom kostole Spevácky zbor slovenských lJČiteľov s veľkým tiSpechom uviedol svetskú i sakrálnu tvorbu E.
Suchoňa a slovenských skladateľov. Účastní
kom festivalu sa prihovoril syn národného
umelca Euge na Suchoňa, Ing. Marián Suchoň, ktoré mu som položila ni e koľko otázok.
+ Pri odovzd ávaní čestné ho názvu . zuš E.
Suchoňa v Pezinku", zamysleli ste sa, čo by asi
pri te jto priležitostí p ovedal váš otecko?
- Náš ocko -" dedenko ", ako sme ho doma volali, veľmi miloval svoj rodný Pezinok, j eho
okolie, panorámu Malých Karpát, ale najmä
ľudi, svoj ich rodákov. Cim bol starš/, tým čas
tejšie sa vracal vo svojich spomienkach do svoj ej mladosti. Iste by si dnes sp omenul na svojho
učiteľa huslf, p ána Vendelína, čt na svojho verného priateľa, klarinet/stu svojho or chestra v
Pezinku, inak predsedu Vinárskeho družstva,
Rudka Benčurika, spomenul by . svojho" Dr.
Ľudovfta Rajtera... D6kazom tejto lásky je i to,
že si želal byť p ochovaný vo svojom r odisku.
Mnollf z našich známych náspresviedčali, aby

bol pochovaný na Národnom ctntorlne v
Martine, ale ocko vo pr-tanie sme my, jeho deti,
museli a chceli vypln iť.
j eho vel'kou láskou boli deti, o čom svedčia
nielen j eho početné skladby pre deti a mládež,
ale t jeho celoživotná pedagogická činnosť.
Učiť deti a mládei p ovažoval za najposvätnejšle p ovolanie. Určite by s dojat{m pl'ijal sprá·
vu, že Základná umelecká škola v j eho rod·
rwm Pezink u p onesie jeho meno.
+ Aké vidíte perspe ktívy tohto festivalu?
- D omnievam sa, že do budúcnosti bude tre·
ba koncep ciuf estivalu čiastočne prepracovať a
to tak, aby sa nesúťažn ej prehliadky mohli zúčastniť deti všetkých ZUŠ z celého Slovenska.
Viem, že vzhľadom na finančnú situáciu ZUŠ·
iek, r1fe j e možné uhradiť cestovné všetkým deťom a ich p edagógom do p,'Ztnka, alej edným z
riešen{ by bolo uskutočn iť p rvé výberové kolo
p omocou zaslania nahrávok, a do Pezinka by
boli pozvan{ len finalisti tejto prehliadky. Vsúčasnosti rozbieha svoju činnosť aj Nadácia
Eugena Sucfzoňa, ktorá bude koordinovaťprlpravu ďalšfch ročn fk ov tejto prehliadky.
DANAJA.KUBCOVÁ

Jl.DNIZÁILADNÝCHUMELECIÝCHŠKÔLJJmoMUSIC·SVIATOIHUDOBNÝCHNADšENCOVJ

Klavírne duo Ivan Šiller a Lenka Bálintová.
Tohtoročný 3. ročník DNÍ ZÁKlADNÝCH
UMELECKÝCH ŠKÔL v Bratislave, patril žiakom umeleckých škôl z celého Slovenska.
Zorganizovala ho v dňoch 24 . septembra až
15. októbra Asociácia učiteľov• hudby Slovenska a Základné umelecké ikoly v Bratislave vďaka pomoci a spolupr áci Ministerstva školstva SR Slovenskej filharmónie,
Slovenskej výtva nej únie a Domu kultúry
Dúbravka.
V predošlých ročníkoch sa konali vys túpenia žiakov všetkých odborov bratislavských ZUŠ v Umeleckej besede Slovenska. V
tomto roku sa po prvý raz prezentovali jednotlivé odbory - hudobný, literárno-dramatický, tanečný a výtvarný, na samostatný ch
podujatiach.
Otvárací koncert v Koncertnej sie ni Slove nskej filh armó nie, na ktorom vystúpili talentovaní žiaci hudobných odborov vše tkých br atislavských ZUŠ opäť p otvrdil, že máme nadané deti a
výborných pedagógov na vysokej odbornej
úrovni. Technickým a umeleckým predvedením
vyniklo už i medzinárodne ostrie ľané klavírne
duo Ivan Šiller a Le nka Bálintová z triedy M.
Kailingove j (ZUŠ Skle nárova ul.) . Záve r kon-

certu v SF patril černošským spirituálom v podaní Cirkevného zbor u ZUŠ E. Suchoňa,
Dolinského ul. pod vedením zbormajsterky J.
Neščákovej. Žiaci literárno-dramatickýc h odborov bratislavs.kých ZUŠ pripravili samostatné
podujatie v Dome kultúry Dúbravka. Aj žiaci tan ečné h o odboru vo svojom programe v DK
Dúbravka ukázali všestrannú tanečnú pripraven osť v rozmanitých c horeografiách klasic kého,
mode rné ho aj ľudovéh o tanca. Tieto vydare né
podujatia hudobného, lite rárno-dramatické ho a
tanečného odboru usporiadatelia prezentovali
ako úvodné umelecké vystúpenia k BHS.
Výtvarný odbor sa predstavil prácami detí
všetkých bratislavských ZUŠ na výstave v Ume·
leckej besede Slovenska. Vq nisáž bola spojená s
hudobnoscénickou kompozíciou žiakov ZUŠ Topoľč ianska ul. na hudbu P. Hinde mitha pod názvom Staviame mesto.
Ďalšie koncerty prebiehali od 10. do 14. o któbra v UBS v nádhe rnej a radostnej atmosfé re,
uprostred výtvarných dielok detí. Vynikajúcimi
výsledkami sa prezentovali žiaci ZUŠ z celého
Slovenska: ). Cikkera z Banskej Bystrice, zo š amorína, Trnavy, ZUŠ s estetic kou výchovou zo
Spišskej Novej Vsi1 Brezna, lvánky pri Dunaji,
Nových zámkov a Dolného Kubína, kto ré nadvi·
azali pedagogicktí a umelecktí spoluprácu s bratislavskými školami. Z moohých spomeniem aspoň Akordeónový súbor s dirigentkou V.
Vrtichovou, ktorý ko ncertoval aj v Uppsale a
Stockholme a Sláčikový orchester (obidva z
Dolného Kubína), ocenený na festivale ko mornej a symfonic kej hudby Divertime nto musicale
'95 v Spišskej Novej Vsi, zo sólistov Daniela
Turčina (získal cenu a diplom na Djvertime nto
musicale '95) a Mareka Vrticha, ktorý hral
Waldfoglovu fľaškovú polku na fľaškách naplnených do nerovnakej výšky rôzno farebnými kvap alinami (obidvaja zo ZUŠ l. z Dolné ho Kubina).
V závereč n om happe ningu 15. IO., doc. Juraj
Hatrik s deťmi bratislavských ZUŠ pomocou
hudby, tan ca, lite rárno-dramatic kého i výtvarného prejavu v stretnutí umení pre tvára! rozprávkové zlo na dobro, lásku a radosť.Dni Základných umeleckých , škôl p otvrdili význam umeleckých, pedagogických i etických hodnôt ZUŠ.
TEXTaFOTO:DANAJAKUBCOVÁ

l Cena W. Furtwänglera Opere SND l
Bade n-Bade n, nemecké kúpeľné mesto s bohatou kultú rnou trad íciou, má obdivuhodné
ambície aj v oblasti hudby. j e tu bohatý konce rtný život, kto rý by mal v najbli7.ších rokoch
kulminovať v repreze n tačno m ja rno m, resp.
veľkonoč no m festivale. Na tento účel sa v máji
budúce ho ro ka za čn e so stavbou veľkole pého
festivalbvého p aláca, v ktorom bude koncertná
a divadelná sála pre 2 500 n ávštevníkov. Le n so
závi sťo u môže me ko nš ta tovať, že na rozdiel od
našej novostavby SND, bude hotová už o dva roky a slávnostný otvárací ko ncert je naplánova·
ný na 22. ap ríla 1998. Dohodnutý je už aj program a účinkujúc i - Viede nskí filh armonici s dirigentom Carlo som Kleibe ro m. Bade n-Bade n sa
na svoju festivalovú príl ež itosť pripravuje už
nieko ľko rokov a sú čas ťo u budovania festivalovej trad ície je aj cena Wilhelma Furtwängle ra,
kto rú v Bade n-Bade ne udeľuj(• za výnimoč né
výkony v o blasti hudby už od r. 1990.Jej nositeľ
mi sú napríklad Placido Do mingo, José Carre·
ras, Agnes Baltsa, Viedenskí filh armonici i náš
Pe ter Dvorský. Je veľkou poctou pre celú slovenskú hudobnú kultúru, že tohtoročnú cenu W. Furtwänglera udelili s úboru Opery
Slovenské ho n á rodného divadla.

Odovzdávanie ceny, ktorú predstavuje ty pický znak Bade n-Badenu - histo rické poulič né
svietidlo v zm enšen om pozlátenom preved e ní,
sa us!rutoč ňuje ve ľmi sláynostne, na reprezentačnom gala-koncerte, za prítomnosti najvýz namnejších osobností politické ho, hospodárskeho a kultúrne ho života krajiny. Zo Slovenska
nad ko ncertom pre vzal záštitu a osobne sa na
ňom zúčastnil pred seda' Národnej rady SR Ivan
Gašparovič, hostitelia pozvali viacerých čle
nov krajinskej vlády Báde nsko-Wtirtte mbe rska
i popredných predstaviteľov mesta a miestnu
h on orabilitu. Na slávnostno m ko ncerte účinko
vali sólisti opery SND Peter Dvorský, Sergej
Kopčák, Martin Babjak, Peter Mikuláš, Dalibor Jenis, Jozef Kundlák, J.:ubica Rybárska, Ida Kirilová, Andrea Danková, Jitka
Saparová-Fische rová, De nisa Šlepkovská a
Svätopluk Malachovs ký. Orc hester Opery
SND dirigoval Ondrej Lená rd. Podľa slov
umeleclreho šéfa ope ry Juraja Hrubanta, vystúpe nie na ich umelcov bolo obrovským triumfo m, ktorý vyústil d o po nuky na dlhodobú spoluprácu s pripravovaným festivalo m.
M.HANZELOVÁ

SOSR v Južnej Kórei
Symfonický o rchester Slovenské ho rozhlasu absolvoval v prvej polovici novembra t. r. koncertné
turné v Južnej Kórei. Na pozvanie age ntúry Korea Musica pod taktovkou svojho šéfdirigenta
Ró be rta Stankovské ho účinkoval na kon ce rtoch v Seu le-Art Center, Taegu, Pusane, Taejon e, Ch in-Ju
Kyung name. Predniesol diela P. l. Čajkovského (Fra ncesca da Ri mini) , W. A. Mozarta (Husl'ouý koncert č. 4) , F. Ch opina (Klavfmy koncert č. 2) , F. Me ndelssohna-Bartho ldyho (Hebridy) a A. Dvol'áka
(9. sym[ ólliu). Podr obnejšie informácie o účinkovan í SOSR-u v Kórei p rinesie me v n asledujúcom
čís le HZ.
-H -

Medzeru vo veľtržnej hud obnej čin
ností na Slovensku zaplnila Inc h eba a už
po druhý raz sme sa presvedčili , že je to
veľmi potrebné stretnutie pre všetkých
priaznivcov tejto atraktívnej kultúrnej
oblasti. Nie náhodou si tam Peter Lipa a
ďal ší aktívni hudobníci dôkladne prezerali jednotlivé stánky. Práve pre odborníkov mal Expo Music najväčší význam.
Okrem nich si prišli na svoje majitelia
rozhlasových a nahrávacích štúdií, organizátori hudobných produkcií, klubovéh o života a iných kultúrnych činností.
Tridsaťosem vystavovateľov v b r atislavskom PKO im ponúklo široký výber elektronických a akustických h udobných nástrojov, príslušenstvo k nim i špeciálny
nábytok, zvukové i svetelné zariadenie,
h u dobné publikácie, nosiče zvuku a obrazu i audio-video techniku.
Kontraktačno-predajný

c harakte r výstavy

počas štyroch dní bol naozaj výnimoč nou udalos ťou . Mno hí pávštevníci ko nštatovali, že ta-

ký výbe r nie je v žiadnej predajni na Slove nsku . Yamaha, Fe oder, Marshall, Shure, PhiUps,
Osram, Hohner, Sono r, ZiJdjia n, Petrof a d esia tky ďalších svetoznámych značiek vedľa seba, to bol ozajstný sviatok. A napríklad bratislavská firma Nisel ponúkala elektrofo nic ké
klávesové n ástroje, mixážne zvukové pulty,
pasívne a aktívne reproduktoro vé sústavy
z načky Ge neralmusic i iné za 10% zľavu . Boli
tam aj absolútne sve tové novinky. »Tento pristi'Oj sme dostali dva dni p red výstavou p riam o z USA. j e to mikrofónny procesor, ktorý
očisťuje hlas od sika viek. Dostali sm e ich štyri
kusy a už sú predané, " ukazoval J ozef Kmeť
na dbx 286 uložený v rako vej jedno tke. Je h o
firma Roc k centrum z Martina mala viac vysoko kvalitných zariade ní dbx, Digitech a iných
z načiek pre ozvučovanie priestorov, vybavenie hudobných aparatúra štúdiových zariadení. Podobnú činnosť majú aj bratislavské firmy
Pro Audio Market ing, PCS, Mediatech, Mic hniak Audio, SBL Acoustics i Peak Acou stic zo
Senice.

Zaujímavý a ho dnotný bol sprievodný program v podob e odborných seminárov. Mladý
hudobník z Prahy, Michal Mareš, predstavil
bicie súpravy J am ah a: Pow e r V Special, Club
Custom, Recording Custom a Maple Custom.
Podro bne p op ísal zložen ie, veľk osti , materiál,
m echa niku (hi-hat, sto jany, držiaky, dvojšlapka) . Tiež samostatne jednotlivé bubny, č inely
s komple tnými de tailami, až po vysúvateľné
h roty na nohách , ktoré istia pro ti posunu. M.
Mareš spolu s klávesistom Jifím Neužllom
zahrali aj nie koľko skladie b . Po o fi ciálnej časti
seminára pokračovali individuálne rozhovory.
Podobne to b olo i n a gitarových seminá roch.
Richard Schleufer z Litomei'íc hovoril o
elektrických gitarách a basgita rách Yamal1a.
Na záver spolu s kolegami potešil prítomných
posluch áčov aj nieko l'kými jazzrockovými
skladbam i. Gita rový seminár viedol tiež Dušan Antalík z Martina, člen skupiny Team.
Zame ral sa na využitie štúdiove j tec hniky pri
hre na gitare.
Ďalej odzneli prednášky na té mu Nová symbióza - hudba a počftač (viedol Daniel Forró) , o zvukovej tech~ike dne~ných gní (mik·,
roťóny a mikrofó nna technika) hovorili a na
príkladoch demonštrovali zvukoví majstri
Jozef Krajčovič a Miroslav Paciga. Pražská
firma Musikus, známa aj mesačníkom s rovna·
kým názvom , po núkala hudobniny a inú odbornú lite ratúru z vlastnéh o vydavateľstva.
O veľa väčší výber p ôvodných i zahraničných
hudobnín priniesla súkromná firma Music
Fo rum z Bratislavy. Produkciu vydavateľstiev
Pe te rs Edition Fra nkfurt, Editio Musica Buda·
pešť, Music Sales Londýn a iných doplňa vlast·
no u vydavateľskou činn osťou . Množstvo pedagogic kej lite ratú ry pre hudobné ško ly i indi·
viduálnu výučbu uspokojilo aj n ajn áročnej
ších záuje m cov. Ko mple tné diela Mozarta,
Bac ha, Beeth ovena, Schube rta a ďal ších velikánov vážnej hudby úoplňali zno tované celé
albumy P. Colinsa, Stinga, Pink Floyd , E. Claptona, B. B. Kinga a iných tvorcov z oblasti hud·
by jazzovej, blu esovej, roc kovej a soulovej.
PAVOL ERDZIAK

DŇA 13. ll. t.r. BOLA DORUČENÁ SHÚ
NASLEDOVNÁ PETÍCIA, KTORÚ UVEREJŇUJEME
V PLNOM ZNENÍ
Vážená rada Slovenskej hudobnej únie,
v prílohe Vám zasielame pe tíciu za zachovanie časo pisu Slovenská hudba, ktorú posielame na vedomie aj predstavenstvu Slovenskej muzikologickej asociácie. Aby sme predišli nedo rozume niu, chceme
zá roveň týmto vyhlásiť, že petícia nie je zameraná proti časo pisu Hudobný život, naopak, je nanajvýš
žiaduce, aby oba hudobné časopi sy s jasne profilovanou orientáciou a čitatel's kým zázemím naďalej
existovali ako samostatné periodiká. Myšlienka fúzie oboch časo pisov nám pripadá taká absurdná, ako
keby prišiel niekto s návrhom, aby sa hudobné festivaly Bratislavské hudobné slávnosti a Melos-Étos z
nedostatku finančných prostriedkov zlúč il i. Myslíme si, že ned omysle nosť takéhoto nápadu by sotva
koho presvedč ila. Každý vie, že oba festivaly (ale aj ďa lši e náročné umelecké aktivity) je potrebné dotovať. Tak, ako bolo potrebné vytvori ť inštitucionálne zázemie a vychovať hudobného profesionála, tak,
ako je potrebné vyc h ovávať koncertného poslu cháča, je rovnako potrebné s porozumením hľadať
vhodné rieše nie na získanie čoraz širšieho č itateľského okruhu oboch časopisov. Dúfame, že ako naši
zásn1pcovia takéto r iešenie nájdete.
Prikladáme kópie petičných hárkov (celkove tri), ak bude potre bné, mienime v podpisovej akcii ďa·
lej pokračovať.
Zostávame s pozdravom
PhDr. Jana Lengová, CSc.
za petičný výbor
IS. ~mbra sa uskutomila v SF datori beseda, ktorá bola bezprostrednou reakciou rladltda loltitúdc: K. Fajtha na vfpoYed' Ondreja Lenárda z funkcie ~fdirigeota a hudoboBlo
rtadllera Slovenskej ftlharmóolc:. Prlnáiamc: k nej stanoviSko pred8edu festivalového 'Výboru BHS prof. Dr. ladislava BURIASA:
l. Vývin sindcie v SF vôbec nie je ovplyvnený činnosťou BHS. Je to samostatný umelecký úst2v, s k»
rým sa snažime udržiavať dobní spoluprácu.
2. Slovenslcl filharmónia je spoluusporladatefom BHS, riaditel' SF je členom Direktória BHS, ~dirio
gent je členom Festivalového výboru BHS. Otázky spolupráce alebo sporné problémy bolo a je moW
rldiť na pôde týchto orgánov.
~. BHS nenesie zodpovednost za kritické stanovlslcl v tlači, dač neovplyvňuje a ani nemieni tak utl.nJt
JndiViduálnt kritické pripomienky na pôde Festivalového výboru majú interný charakter a mali by pril:o
picvat k uddlaVantu kvality festivalových programov. Otvorená diskusia by tu mala byť samozrejllla.

tou.

4. BHS kaldoročne podáva správu o umeledcých výsledkoch l o hospodárení na MioisU:rstvo twJnHr
SR, ktoré BHS financuje. V dôsledlru toho je práca organizátorov festivalu absolútne transparentn6 a
kontrolovateľná.

5. KategOricky dementujem podozrenie zo zámerných a účelových útokov na Slovenskú ftlharmóolu.
Bratislava, l S. ll. 1995
Prof. Dr. Ladislav Burlas,

preäeda Feftfvllovébo '9ýboru BHS

FESTIVAL

Veľmi ťažko je zhodno tiť vystúpenie medzinárodného zoskupenia Red Eagle J azz
and Blues Band a už úplne nemožné je
nájsť jeho akúkoľvek s poj itosť s jazzom. Skupina predviedla amatérske "skladby" s doneko nečna sa opakujúcimi frázami. Väčšinou sa
snažili o imitáciu rythm and blues, reggae a
iných štýlov na ve ľm i nízkej úrovni. Výkon v
Nemecku uznávaného speváka Raya Fricka sa dá zhod notiť jedine ako podpriemerný,
nevýrazný, navyše intonač ne neistý. Kapela
priviedla zábavu, ktorú rozprúdili predchádzajúce skupiny na bod mrazu. Už len samot-

te ľné tanečné až pantomimické prvky... tým
všetkým nám Jil'í Stivín opäť dokázal, že ešte
vždy je kreatívny a flexibilný. Noč ným spevom (názov kompozície), nás voviedol do
tmavej noci plnej atrakcií, Baladou o očích
paní Topičové, stelesnil svoj zmysel pre poetický humor, evergreenom Black Orfeus charakterizoval svoje veľmi výrazné estetické cítenie (skladbu nazval sexuálnou piesňou) .
Ublížili by sme ale č i tateľom, keby sme neupozornili na gitaristu zo Stivínovho kvartetaLuboša Andršta a jeho citlivé frázovanie,
zmysel pre blues, nekoneč né, každým momentom nápadité improvizácie ... Fanúškovia
menšinovej hudby sa zmietali v príjemnom
idealistickom snení a túžbe po epistéme, až
kým...
Až kým ich z tejto transcendentálnej atmosféry kruto nevytrhli Dixie Gang z Portugalska. Zahrali nám netradičnú nôtu, skôr
dosť kŕčov itú a apaticko nudnú z hľadiska záujmu hudobníkov o dianie navôkol. Najšpecifickejšie rozhodne pôsobili: duchom
.mimorytmický" H. de Sousxa (bicie nástroje) a S. de Ollveira (banjo) s pohľa
dom do preďalekého prázdna... Skrátka, skôr
tak skupina do foyer, ktorá by okrem piva a
pôvabných, večn e sa usmievajúcich s l ečie n ,
ponúkajúcich cigarety spríjemnila fajčiarske
prestávky.

ný pohľad na hudobníkov bol zdrcujúci - Ray
Frick väčšino u postával pasívne na pódiu alebo sedel vedľa neho a ani ostatní hudobníci
neboli príliš zaujati tým čo hrajú. BjD '95 dostali poriadne zaucho!
Ako vrchol veče ra a sn áď aj celého festivalu vystúpili americkí Steps Ahead. Už prvá
skladba jasne ukázala, že na pódiu stoja mladí
profesionálni hudobníci pod vedením skúseného vibrafonistu Mikea Mainieriho.
Pevný rytmický základ bol opä ť suverénnou
záležitosťo u če rn ošskéh o bubeníka Rodneyho Holmesa so strojovo presným tepom a
veľmi hustým využívaním celej súpravy. Saxofonista Donny McCaslin prekvapoval
rýchlosťou , veľkou dynamickou škálou a
úžasnou výdržou v dlhých sólach. jednou z
najväčších postáv festivalu bol u nás už známy klavirista Dave Kikoski hrajúci v nezvyčajnej pohode. jeho originál nosť spočíva
predovšetkým vo veľmi pohotovej improvizácii a virtuóznej hre s prakticky neobmedzenými technickými mož nosťami. Hra Mikea
Mainieriho vynikala citom pre výraz a dynamiku, rytmickou presnosťou , množstvom využívaných techník a najmä dokonalosťou .
Všetky zručnosti hudobníkov preverili rýchle skladby s neustálymi metro-rytmickými
zmenami.
Dvere posledného dň a Bratislavských jazzových dní otvoril s jasne cholerickým temperamentom známy multiinštrumentalista
Jifí Stivín. Čistý, iskrivý tón jeho flauty, muzikalita zrodená z prapodstaty bytia, lyrické
témy či divoké virtuózne pasáže, práca s tempom ako dôležitým elementom tektoniky,
originálne sólové introdukcie, či neodmysli-

A potom bolo zrazu v sále poriadne horúco, čo zapríč inilo vystúpenie Hirama Bullocka a jeho skupiny. Všetko živé i neživé dýchalo atmosférou pravej, nefalšovanej show a
opäť sa potvrdilo, že obecenstvo miluje spoluprácu a komunikáciu. Hudobníkovi chvíľu trvalo prebrať ľudí z letargie (snáď len s výnimkou jedného fanatika-extatika vyskakujúceho
tesne pred pódiom do obdivuhodných výšok,
počas celého koncertu). Neprekomplikovan osť harmonického materiálu, hutné imp rovizačné a rockové momenty, a capella introdukcia, vynikajúca hlasová kvalita H. Bullocka, paródia, svojský, ale originálny tanec, promenáda pomedzi divákov, interpretácia poležiačky, záver bol už pre slovenské publikum
snáď úplne mimo normy: kotrmelce na pódiu
(obdivujeme jeho fyzickú kondíciu).
Pomerne netrpezlivo, s nemalou dávkou
napätia a s istým vzrušením, som očakávala
moment, keď sa na pódiu konečne objaví početný orchester z Rakúska (14 členov) Vienna Art Orchestra (tajne dúfam, že
okrem mňa sa nevedela dočkať aspoň trištvrtina sály). Hudobníci na čele so švajčiarskym
dirigentom a aranžérom Mathiasom Riieggom nám predstavili avantgardné ponímanie jazzovej histórie v programe s názvom
Nine Immortal NonEvergreens for Eric
Dolphy. Využitie nástrojovej techniky a ľud
ského hlasu v extrémnych registroch a polohách, práca s tempom, tichom a fa rbou ako
dôležitými prvkami konštrukcie, improvizácia ako cielený, významový prvok, no a napokon samotná forma, ktorá tradícii odporuje a
zosobňuje nie len partitúru, ale aj náhodu.
ZUZANA VACHOVÁ

Svia-tok jazzu
BJD 20.-22. október
(Dokončenie zo str. I)
švaj č iars keho

gitaristu Benoita Piccanda
pripomínala skôr garážový heavy metal, ako
jazz. Našťastie väčšinu vystúpenia iba nečin
ne postával na javisku. Podobne nevýrazne sa
prejavil nemecký hráč na klávesové nástroje
Christian Gutfleisch, ktorý ako by sa neustále snažil o sólo, čím sa úplne vzdialil od
ostatných hráčov. V speve Gabrielly Kummer sa ťažko dala náj sť akákoľvek spo l očná
črta s jazzom. Vystúpenie B. P. Projectu postrádalo predovšetkým jazzovú s pontánnosť.
Druhú polovicu večera doslova odpálil
Oláh Kálmán Sextet z Maďarska. V skladbách, ktorých autorom a aranžérom je klavirista Oláh Kálmán vyniklo precízne rytmické cítenie hráčov, vďaka ktorému malo vystúpenie úžasný ťah. Skladby využívali okrem
tradičnýc h jazzových prvkov aj latinsko-americké tanečné rytmické podklady (samba).
Prednosti Oláha Kálmána spočívajú najviac
vo vycibrenom farebnom cítení akordickej
sadzby a v originálnom rytmickom využití akcentov. Dokonalou technikou, rýchlosťou ,
temperamentným prejavom sa preukázal
kontrabasista János Egri, ktorý bol nielen
spoľahlivou rytmickou a harmonickou oporou, ale ktorý svoju improvizač nú invenciu aj
predviedol v rozsiahlom, technicky bohatom
sóle. Výrazným oživením vyst(Jpenia Sexteta
bol bubeník Elemér Balázs, ktorého dravé
brealcy a protirytmy spoľahlivo viedli celú kapelu. Kapela okamžite nadviazala kontakt s

publikom, ktoré si na záver vytlieskalo svoju
odmenu.
Vrcholom prvého večera bola jedna zo svetových jazzových speváčok - Betty Carter
(USA), ktorá spolu so sprievodnou kapelou
dala obecenstvu jasne najavo, odki aľ jazz pochádza. Špecifikou vokálneho prejavu Betty
Carter bolo veľmi hlboké precítenie, opierajúce sa o prirodzené danosti jej hlasu a bohatú výrazovú techniku. Preto v jej podaní silným dojmom pôsobili najmä melodicky výrazné skladby. Avšak ani v rytmickej precíznosti, akcentovaní a prieraznosti hlasu v ničom nezaostávala v duu s kontrabasom. Počas vystúpenia bola na javisku ústrednou postavou, ktorá usmerňovala ostatných veľmi
mladých hudobníkov. Okrem dokonalého•
hudobného prejavu si Betty Carter získala

obecenstvo aj bezprostredným vystupovaním, preto len logickým vyvrcholením bol
prídavok.
Úvod druhého večera patril Tentetu
Matúša Jakabčica, jedného z najagilnejších
slovenských jazzových hudobníkov, úspešných aj v zahraničí. Tentet predstavil j akabčicov absolventský koncert na Berkley College of Music v Bostone, ktorý okrem jednočasťových skladieb obsahoval aj dve rzsiahle
polyštýlové cyklické kompozície s navzájom
rytmicky a metricky kontrastnými časťami
využívajúcimi napr. aj neobvyklý valčíkový
rytmus. Napriek väčším rozmerom tieto
skladby pôsobili súdržným dojmom a poskytli obecenstvu veľa zaujímavého- od rýchleho
striedania jednotlivých sól a rytmov, cez súhru rôznych nástrojových kombinácií až po
plný orchestrálny zvuk. Ich dominantou boli
predovšetkým melodicky výrazné témy. V
protiklade k prvému dňu Juraj Bartoš tentoraz vynikol v expresívnych, technických
rýchlych sólach, čím bolo charakteristické aj
využitie ostatných nástrojov - najmä amerického saxofonistu Shawna Loeschera, ktorý
prejavil aj cit pre mäkký lyrický tón v bluesovo ladenej časti posled nej čas ti.
Pravé jazzové . jamovanie" predviedli na javisku little Egoists - americko-poľsk á formácia saxofonistu a speváka Mareka
Stryszowského. Celý výkon kapely bol postavený na perfektnom rytmickom sprievode
bicích Ernieho Adamsa a harmonickej, só-

listicky vedenej línii šesťs trunovej basgitary.
Na javisku zvl ášť vynikaJ hutný zvuk bicích
vďak a náročnému využívaniu celej súpravy.
Ernie Adams, ktorý bol skutočným zjavením,
vo vyše šesťminútovo m sóle zašiel až za hranice ľudského vnímania a chápania, využívajúc obrovský arzenál imp rovizačných postupov, technických k(Jskov, dynamicky kontrastných úsekov, až po hru holými rukami.
Zvláštnym melodickým myslením a rytmicky
kontrastnými nápadmi sa v improvizáciách
predviedol Sebastián Bernatowicz, hraj(Jci v sprievodných úsekoch s citom pre vytváranie harmonického pozadia. Riadiacou postavou na javisku bol saxofonista Marek
Stryszowski, ktorý okrem suverénneho ovládania nástroja p redviedol v úvode vystúpenia rytmicky presný scatový spev.
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Mladí ako súčasť festivalu
Po mnohých viac-menej neoficiálnyťh diskusiách o opodstatnenosti MT·
Ml ako súčasti BHS, táto medzinárodná prehliadka mladých interpretov v
Bratislave predsa len zostala. Pre tých, ktorí sledujú jej jednotlivé ročníky a
v pamäti majú mnohé koncerty a mená mladých adeptov koncertného
umenia, z ktorých sa viacerí radia dnes medzi medzinárodnú špičku, je tento fakt zaisto potešiteľný. Pre tých, ktorí tomuto podujatiu fandia menej,
mohla byť tohtoročná tribúna mladých interpretov dôkazom tvrdetúa o
tom, že mladučké, vo viacerých prípadoch ešte nezrelé interpretačné výkony neprospievajú lesku a úrovni renomovaného hudobného festivalu. S takýmto názorom môžem súhlasiť len veľmi ťažko. Nielen preto, že i podľa
prirodzených zákonitostí má každé pravidelne sa konajúce podujatie nárok popri "úrodných" a mimoriadne úspešných ročníkoch aj na slabšie,
ani preto, že tieto by mali byť potom následne dôkazom prekonanej či zastaralej idey. Skôr preto, že sa častokrát sťažujeme, alebo návale nových
podmienok nerozmyslene rušíme l to, čo bolo dobré a slúžilo svojmu účelu
pri budovaní našej cesty medzi európske kultúrne centrá. l preto, že okrem
pomaly už tradične proklamovaných nedostatkov finančných prostriedkov, ako obligátnej "príčiny" menej vydarených podujatí, nám chýba často
krát trpezlivosť, dôslednosť, profesionalita. Proste, nesiahame po rezervách vlastných, ale po rezervách iných a tak nečudo, že viackrát natrafíme
na vzduchoprázdno, v ktorom sa potom vznášame len tak, s nádejou, že to
predsa len akosi dopadne. A tak, i napriek tomu, že tohtoročn á MTMI sa svojou úrovňou niesla viac-menej v znamení priemeru, nepochybujeme o jej
domovskom práve na BHS. Naopak, doprajme podujatiu, te jto individuálnej črte n ášho festivalu väčšiu pozornosť, aby sa stala magnetom nielen pre
mladých umelcov, ale najmä pre koncertné agentúry a manažérov hudobn ého života.
Med zinárodná tribúna mladých interp retov
'95, konaná pod záštitou U ESCO dostala v
rámci BHS svoj časový p riestor medzi 9. až l l.
o któbro m. Do výberového ko nania, ktoré bolo v Bratislave v marci LOh to ro ku prihlásilo 14
e uró pskych rozhlasových s taníc 22 nahrávok.
Z nich výberová ko misia po d p red sedníctvom
prof. M. Jurkoviča o dpo r(t ča l a na verejnú preze ntáciu 8 sólistov a dva ko mo rné súbo ry z ôsmich krajín. Med zi prvých sólistov, ktorí sa na
prehliadke predstavili , p atril český klavirista Václav Mácha. Jeho po lo recitál zaznel 9.
o któbra v Moyzesovej sien i. V. Mácha, posluch áč pražskej Akadémie, v Bratislave predviedol Cho pinovu Baladu F dur op. 38, Entdu cis
mol o p. l O č. 4 a Etudu f mol op. 2 5 č. 2 toho
istéh o skladatel'a a výbe r z j an áčkovh o cyklu
Po zaro stlé m ch od n íčku , T. zväzo k. Jeho hra
prezrádzala mnohé o jeho nespornom talente
i p ianistických sch opnostiach. llral brav(trne
· a l'ahko , ale najmä v Cho pinovi mu chýbala
väčš i a pr epracova nosť v de tailoch a dynamike
i vo farebných odtie ňoch . Presved č i vejší i
zrelší výkon podal v J a n áčk ov i , ktorý mu je
zrejme bytostne i ch arakterovo bližší. Druhú
polovicu ko ncertu vyplnil poľský violonče
lista Luka sz Szyrner, ktorí' za vynikajúceho
a citlivého klavírneho sprievodu n ášho
Daniela Buranovského uviedol dve sonáty:
Beethove novu Sonátu C dur op. 102 č. l a
Pro ko fievovu Sonátu C dur op. l 19. V p orovn aní s V. Mácho m sa L. Szyrncr javil ako výraznejšia a zrelšia umelecká osobnos ť. ] c to dané
snáď i vekovým rozdielom (je o tri ro ky starší
ako jeho český kolega), ale i celko,'Ým umeleckým naturelo m. V oboch n ároč ných o pusoch
d okázal v plnej miere pred stav iť a na vysokej
úrovni i preze ntovať svoje technické, ale i výrazové danosti. Jeho pre javtt nechýbala kultivovanosť, ktorá sa citlivo snúbila s technikou,
č istou intonáciou i šrýlov)1m rozlíšen ím oboch
inte rpretovaných diel. Všetky tieto atribúty,
k10rými mladý po l'ský umelec dis po nuje, ho
pred u rči li k tomu, že sa n apokon stal jedným z
laureátov toh toroč n ej Med zinárodnej tribúny
mladých interpretov. Proko fi eva zaradil do
svojho programu aj írsky hus lista Michael
D'Arcy, ktorý má u ž za sebo u bohatú koncert·
nú činnosť ako sólista i ako ko morní' hráč. Za
klavírneho s prievodu Nigela Hutchisona
uviedol M. D'Arcy l O. októbra najprv Sonátu č.

lbert: Trois p ieces bréves, l. Zeljenka: Dychové kvinteto č. 2, Gy. Ligeti: šesť bagatel pre
dychové kvinteto. aprick rýchlem u záskoku
sa toto naše mladé komorné zoskupenie zhostilo svojej úlohy zdatne, na požadovene j u meleckej i tech n ickej úrovni a tak jeho narýchlo
zorganizované festivalové vyst(tpenie splnilo
svoj účel i očakávan i e. Večer sa MTMI presunula d o Ko ncertného štúdia Slovenskéh o rozhl asu, kde sa za spo lu ú č i nkova ni a SOSRu,
h rajúceh o pod taktovkou Neil Varon a z
USA p redstavili d ve vynikajúce sólistky: huslistka Sibylle Tsch o ppová zo švajčiarska v
2. husl'ovom koncerte g mol op. 63 S. Prokofieva a česk á klaviris tka Kate rina Váchová v l . koncerte p re klarinet a o rchester f
mol op. 73 C. M. von Webera. Orchester a dirigent okrem partn erských . povinností", predvied o l na tamtO koncerte i Rossiniho pred ohru Tali anka v Alžíri a 2. orchestrálnu suitu M.
Havela Daphn is
Chloé. Vráťme sa však k
účas tn íčka m Tribúny. Sym patická a usmievavá mlad á švajč i arska huslistka kreovala part
Prokofi evovho kon certu pred ovšetl..im po
Mránkc muzikálnej a výrazovej ako krehký
opus p replnený krásnymi lyricl..imi pasážami.
Svoj kultivovaný tvorivý p rejav, vtiesnila do
jedného ucele ného tektonického celku, dynamicky i technicky vybr(tsenéh o. A tak sme v jej
podan í boli svedkami sviežeho a m l ad osťou
poz n ače néh o umeleckého prejavu, kto rý za-

a

Jean Paul Penin a Jekaterina Ocri.avina.

l f mo l op. 80 S. Prokofi eva, po ktorej odznela
Saint-Sacnsova lntroduk<.:ia a Ro ndo capriccioso op. 28. Pokia!' v prvej skladbe d al sólista
priesto r na prezentáciu svojich predovšetkým
výrazových a stavebných d aností, v druhej
pred stavil - najmä svoju techniku husľovej h ry
a muzikalitu. l keď v o boch skladbách bo la uň
h o evide ntná a nie celkom bezvýsledná snaha
po hlbšom pon o re do sveta inter pretovaných
diel, predsa len na povrch sa viac predie rali
vonkajš ie znaky ovládnutia nástroja a naštudova ných opusov. Tak jeho Prokofi evovi ako aj
Saint-Saensovi chýbal individuálny osobnostný pohl'ad interpreta. Boli sme síce svedkam i
vel'mi ko rektného a vyspelého interp retačné
ho výkonu, avšak bez dos ta toč néh o umeleckého p rínosu. amiesto Ane mos Quinteta zo
SRt , kto ré malo vyplni ť druhú polovicu koncertu, ale z technických príč in (strata fago tu)
svoj ko ncert odvo lalo , s me mali možnosť vypoč u ť si n esúťa ž n é vystúpenie Slovensk é h o
dych ového kvinteta, v obsadení Marián
Turne r - flauta, Igor Fábc ra - ho boj, Jozef Lupt:ičik ml. - klarinet, Ro man Mešina - fagot a
Branislav Hóz - les ný roh. Dramaturgia: J.

sl(tžcne ocen ila i porota udelením titulu laureáta. Ten to titul získala i čes ká u mel kyňa Katerina Váchová za kreáci u sólového p artu Wt:bcrovho klarinetového koncer tu. V jej p odaní
tohto klasického ko ncertného diela sme s
uznan ím kvitovali nielen príznačnú muzikalitu, ale aj zrelý štý lový prejav, kultivovaný tón a
tech n ickú zdamosť, akou ovláda svoj nástroj, a
vďa ka ktorej zvláda i tie n ajn á roč n ejš i e pasáže
bez väčších problémov. l keď v osobe už sp omínaného ame rického dirigenta, ale aj orchestra o hc mladé umelkyne ne našli výraznejšiu a spol'ahlivít op o ru, ich úči n kovan i e na
toh toročnej MTMl patrilo medzi najinšp iratívncjšie a najzaujímavejšie. Na ďa lšo m koncerte
sa predstavila fínska huslistka s n etypickým
fínskym menom Réka Szilvay a poľský k omorný súbor Kvarteto Józefa Els n er a.
Dramaturgia polrecitálu R. Szilvay bola jednou z n ajucelene jších a najvšestran nc jších zo
všetkých komo rných koncertov v rámci
Tribúny. Tvorili ju diela W. A. Mozarta: Son áta
pre husle a klavír g mol a ll. Wie niawského:
Plo naise brilante D d u r op. 4. Umeleckou partnerkou sólistky bola taktiež Fínka klaviristka

Zelektroakustickej tvorby
V koncepcii toh toroč n ýc h Bratislavských
h udobných slávností si našiel svoje miesto
pre ne nety p ický a sn áď aj preto menej navštívený k oncert ele ktroakustickej hudby.
Záujemcovia si na iíom mohli vy poču ť p ;iť
kompozícií nekon ve nčn ých, ale u ž známych
zahranič n ých a našich auto rov. Naprie k prcvažujúcemu . ch ladné mu" štúdiovému zvuku
väčš i ny skladie b dramaturgia tohto večera
priniesla zau jímavý výber rôznych autorských predstáv a spô~o bov ich techn ickej realizácie.
Oživením koncertu a zároveň aj zried kavým džitkom bola vokáln a inte rpretácia nem e cke j sopranistky Sij:,'llne von Osten.

O piiť zau jal vokálny prejav tejto významnej interpretky h udby 20 . storočia , ktorého aute nti c k osť ešte zvyšuje to, že inte rpretáciu skladieb ko nzul tuje p riamo s auto rmi. iektorí z
nich napísali svoje skladby priamo pre iíu Q.
Cage, L. No no, K. Pc nde recki , G. Scelsi, O.
Mcssiaen a ďal ší). Zo skladieb venovaných
Sigune von Oste n od zn ela aj slovenská pre miéra sklad by Iris Szeghy Story s podtitulom
Memento. V str u čnej ale prehl'adnej štruktúrc skladby sa p ro~t redníctvom zvukov prírody, l'udského h l a~u . d ýchan ia, úryvkov slov a
vo jnovcho hlu ku dal jasne rozozn ať ko mpozi č ný zámer - varovanie p red se ba z ni čujú ci m .
ko naním civilizácie. Pre miía však zname nala

táto . názo rn osť" skôr mín us ako prínos.
Sigune von Osten interpretovala túto skladbu
zd ržanlivo, bez azda po trebnej d ávky naturalizmu. V duchu urč itej symboliky sa niesla aj
skladba Mira Bá zlik a Balada o dreve pre
mg pás sólo , z ktorej bo lo o p roti prevažne
kolážovým skladbám veče ra azda najviac cíti ť
trad ič n ej š iu klasickú orie ntáciu jej autora
(zretcl'né štrukturovanic skladby). "Hudba
zo š túdia pre mg p ás sólo " od Petra
Zagar a bola druhou č isto elektroakustickou
sk ladbou bez ú č as ti speváckeho hlas u. V tejto
priehl'adnej postmodcrne lad enej ko mpozícii
z od liš ných zvukových p lôch mi chýbalo viac
ho mogénnosti i ko m poz ič n ej prcpracovanos-

Sloven sk o úspešne r eprezentoval Juraj
Bartoš.
Snímky T. Borský
Nadja Hóbarth. l keď táto mladá posl ucháč
ka Hudobnej akadé mie vo Viedni titul laureátkyv Bratislave nezískala, jej p ol recitál hodnotím ako jeden z najvýraznejších a najkvalitnejších. Pok ia!' v Mozartovi zaujala č i stý m štýlovým p re javom, v Debussyho Sonáte sa predstavila ako interpretka disp onujúca veľk ou
d ávkou výrazových nuansov, vo virtuóznej
Wieniawského ko mpozícii ako technicky
zdat ná a talentovaná, ale aj temperamentná
h uslistka, d ravá, ale i zdravo sebavedomá.
Kvarteto Józefa Elsn era sa v Bratislave predstavilo v zložení Krzysztof Kružnik - l. husle,
Maurycy Banaszek - 2. husle, Michal Sztycinski
- viola a Michal Palzewicz - vio l o n čel o. Prvú
polovicu ich polrecitálu tvorilo slávne Americké kvarteto A. Dvofáka op. 90, po ňom nasledovalo 8. kvarteto c mol op. l l O D. šostakoviča. Členovia kvarteta spoluú činkujú v
tomto telese od roku 1990. Majú za sebou teda
minimálne 4 roky ko mornej hry. O to nepríjemnejšie v ich podaní vyzneli obc interpretované die la, patriace medzi vrcho lné a najnáročn ej š ie opusy kvartetovej literatúry. Prekva·
pivá bola nesú rodosť ich zvuku, ne dostatočná
vzájo mná prispôsob ivosť, ktore j výsledkom
boli nedotiah nuté frázy a absencia štýlu. edostatky boli i po strán ke technickej, i n ton ač
nej i výrazovej. Len samotná zanietenosť a muzikalita jednotlivcov bez prísnej disciplíny sú
v ko mo rnej hre málo postačujú ce pre hodnotný inte rpretač ný a umelecký prejav.
MTM I vyvrcho lila veče rn ý m ko ncertom v
Slovenskej filharmó nii, na ktoro m sa za spoluúči nkovania Filharmó nie B. Martimi Zlín a
francúzskeho dirige nta J ean a Paula Penina
predstavil, a treba podo tknúť, že vynikajúco
trubkár Juraj Bartoš, reprezentujúci našu rep ubliku a ruská klaviristka Jekaterina
Deržavina. V zaujímavom a pôsobivom
Koncerte p re trúbku a orch ester Francúza
Henriho To masiho predviedol ]. Bartoš celú
š kálu svojich interpre tač ných kvalít muzikalitu, techniku, čistú into n áciu, zmysel pre tektoniku a farbu, precízny rytmus. Z jeh o interpretácie sme mali nielen nezvyčaj n ý u melecký zážitok, ale aj obrovskú radosť a pôžitok. Jeho
umelecký výkon príz načn e ocenilo nielen prítomné publikum, ale aj porota, kto rá mu udeli·
la ti tul laureáta, a treba povedať, že zaslúžene.
Sklamaním bolo účinkova nie J. Dcržaviny v
Mozartovom Ko ncerte pre klavír a orchester
D dur KV 537. Oča k ávali sme l'ahkosť , gracióznosť a eleganciu. Miesto n ich však z koncertného pódia znel Mozart zvukovo i technicky
ostrý a neotesaný, šrýlovo posunurý sťaby na
začiato k 20. sto ročia , ktorému chýbala nielen
kulti vova n osť, ale a najmä výraz a potrebné
frázovanic a p ono r do sveta Mozartovej hudby, z ktorej talen tovaný umelec do káže vylúdi ť
hotové ča ro. A tak po tomto n eočakávanom a
p rekvapivÓm Mozartovi pôsobila Dvočákova
6. symfó nia D dur op. 60 v p odaní zlínskych
filharmo nikov ako p ríjemný oddych a balzam.
MARTA FÔLDEŠOVÁ
ti. Záver skladby prináša ako ko ntrast klasickú
p rácu s mo tívom.
U ďalších auto rov prevláda ovel'a viac rovina vlastnej hudobnej logi ky. "Music for the
morning of the world" Murray R. Seba·
fera, najrozsiahlejšia skladba veče ra , uplat ňu
je o bľúbe ný javiskový prvo k - v Llvode speváč
ka zapáli sviečky nad svojím p arto m. V popred í sklad by je expresívny vokálny prejav s krátkymi, n ieko ľkotón ový mi frázami vo forme
dynamického o blúka. Zvukovú kulisu vytvára
mg pás, pričo m ich vzájomná súvislosť sa
s n áď riad i logikou. T radičn ej š i e mu poňati u sa
približovala skladba André BoucourecWieva (1925) "Trits extraits du nom d ' Oedip e " pre spev, klavír, gongy a mg pás. Aj tu
je ťa žisko expresívn e, . blúznivé" spievanie so
s prievodom klavíra a gangov. Zaujímavo vyznela záve reč n á kon frontácia vokál nej heterofónie a živého speváckeho prejavu.
Zaujím avosťo u kon certu bo la kvadrofónna
reprodukcia, ktorá vťahuj e poslu ch áča priamo do centra deja. No ani toto malé p lus nezap lni lo p o loprázdnu sálu. ROMANVAIJENT
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B HS

ORCHESTRE
ITri kotnorné -telesál
Komorný orchester Ferenca Liszta z
pripravil bartókovský program,
ktorý je svojou koncepciou a d raman•rgiou
dôstojnou poctou velikánovi maďarsk ej
hudby dvadsiateho storočia. Bartók v podan í
m aďarského komorného telesa má č rty maximálnej autenticity. Vedúci orchestra, huslista j ános Rolla vedie hráčov k maximálnej
technickej precíznosti aj k výrazovému porozumeniu
kompozíciám.
Bartókove
skladby, ktoré ord1ester predviedol (výber z Duet pre dvoje huslí, Divertimento a Hudba pre strunové n ástroje
bicie a čelestu), zazneli v exkluzívnom
predvedení. Orchester ich zahral s plným
stotožnením sa s ich vnútorným obsahom,
najmä polohy bartókovskej expresivity aj lyrizmu mali veľmi pôsobivo a ú č inne vypracované.
Fascinujúcim dojmom zapôsobilo najmä
p redvedenie Bartókovho Divertimenta,
kompozície, ktorá akoby vypovedala všetko
podstatné o stave č loveka v sú časnom svete.
Divertimento je zá roveň jednou z prvých
•polyšrýlových" skladieb v dejinách hudby
nášho storočia. Túto pa l yštýlovo s ť, či viacdime nzi á l no s ť štýlového záze mia skladby interpreti vystihli neopakovateľne silne.
Aj Hudba pre strunové nástroje a če lestu
mala hlboký interpretač ný rozmer, vychádzajúci zo zaangažovanosti všetkých čl eno v
telesa.
Skoda, že koncert, ktorý bol venovaný výlučne tvorbe skladateľa, ktorého životné
osudľ boli spojené so Slovenskom aj bývalým Cesko-Siove nskom, zaznamenal pomerne malú n ávštevnosť. Možno by bolo bývalo
lepšie, keby orchester vystúpil v Moyzesovej
sieni, ktorá tak zaplnená by pôsobila ako veľ
mi pekne navštívená. Komo rný orchester
Ferenca Liszta cestoval aj na brniansky hudobný festival. Tam však iba polovicu koncertu venoval Bartókovi - a druhé Vivaldimu.
Spojenie náro č ného a populárneho tam zapôsobilo asi účinnej š ie na n ávštevnosť,
Bratislava však zasa mala jednoznačne exkluMaďarska

zívny a v každom
gram.

ohľade

festivalový pro-

Podobne ako Komorný orchester Ferenca
Lizta prišiel s čis to bartókovským programom, Solistes Européens z Luxemburska sa prezentovali na BHS s čisto bcethovenovským programom. Dramaturgia sa zamerala na Beethovenove kompozície, ktoré
vznikli okolo roku1800.
Predohra k Prométeovi je í1vodom k
scénickej hudbe, v ktorej si Beethove n vyskúšal v tej dobe hojne pestovaný hudobný
žáner a zároveň anticipoval, hlavne v oblasti
hudobnej tematiky slávnu symfóniu Eroica.
Dirigent]ack Martin Händler dal predvedeniu Prométea č rty korektnosti, ale aj typicky beethovenovského vzleru, ktorý však (poch o piteľne) v tejto skladbe neprepukol ešte
v takej umeleckej a obsahovej intenzite ako v
tvorcových neskorších, vrcholných dielach.
V Koncerte pre klavír a orchester č. 3
c mol op. 37 sa predstavil bratislavské mu
publiku dobre známy a obľú bený fran cúzsky klavirista Cyprien Katsaris. Jeho koncepcia Beethovena vychádzala z romantizujúceho pohľadu na jeho klavírnu koncertnú
hudbu. Tretí klavírny koncert interpret naplnil leskom, virtuozitou, noblesou, ale aj príliš
silným nádychom romantizmu - v tóne, frázovaní aj celkovom výraze.
Symfóniu č. l C dur o p. 21 zahral orchester s nadhľadom , virtuózne, efektne, v
dobre volených, trocha rýchlejších tempách.
Virtuozita hráčov tvoriacich jadro telesa je
na veľmi dobrej, rozvinutej úrovni, ž iaľ, väč
šie dynamické spektrum by dielu pomohlo.

Komorný orchester Mladí slovenskí
sólisti hrá v hudobnom živote Slovenska čo
raz dôležitejšiu úlohu. Teleso vyniká precíznosťou a snahou o štýlovo presved č ivé tlmoče nie interpretovaných, diel. Doménou ich
repertoáru je tvorba od klasicizmu po súčas-

Cypriena Katsarisa sprevádzali Solistes Européens z Luxemburgu, pod taktovkou Jacka
Martina Händlera.
n osť. Na BHS (8. októbra) sa mladý o rchester
predstavil s dirigentom Mariom Koš íkom v č iastoč n~: populárnejšom a čias točn e
závažnom programe akcentujúcom zameranie festivalu na d iela klasikov hudby nášho
s to ro č ia .

Anton von Webern mal na BHS pomerne če s tn é zastúpenie. Hrala sa tu jeho komorná aj symfo nická tvorba. Symfónia op .
21 patrí k vrcholo m jeho tvorby. Nie je ľa hké
vys tihnllť všetky nuansy Webernovej hudobnej reči , najmä jeho fráza potrebuje dlhšie
skúsenosti so štýlom jeho kompozícií. A tak
Symfó nia op. 2 1 zaznela síce korektne, ale
bez hlbšieho po noru do efemérneho a na
funkcii detailu založeného hudobného sveta
rakúskeho sk l adate ľa. Webcrnova hudba nie
je iba chladná konštrukcia, ale aj hudobná
výpoveď- veľmi krehká, citlivá jemná. Treba
však s uznaním kvitovať snahu mladého telesa, pretože ani reno movanejšie naše s(Jbory
Webernove diela nehrajú, takže u nás chýba
webernovská inte rpre tačn á tradícia.
Zatiaľ čo hud o bnos ť Webe rna je efe mérna, takmer rozprávkovo tajuplná, hudobná
reč Dmitrija Sostakoviča sa vyznačuje
dobrou dávkou priamočiarosti a úprimnosti,
ba aj komunikatívnosti, žiada sa p ovedať, keby to slovo nebolo n atoľko sprofanované.
Sostakovičov Koncert pre klavír, trúbku

KONCERTY V DÓME
Dóm svätého Martina sa stal obľúbeným
koncertným priestorom. Aj keď je v ňom zima, aj keď časť obecenstva musí poča s hudobnej produkcie stáť, aj keď sedenie nie je pohodlné (o to väčšie a intenzívnejšie môže byť sústredenie sa na hudbu), aj keď nastáva problém čo cez prestávku, stal sa svätomartinský
dóm vyhľadávan ým koncertným miestom.
Barokový orchester Európskej únie s dirigentom Royom Goodmanom nemal na
svojom programe duchovnú hudbu, ale inštrumentálne svetské kompozície barokových
sklad ateľov. Mohol vys túpiť pokojne aj v
Redute. Dóm však bol naplnený do posledného miestečka. Koncert telesa zloženého z
mladých ľudí vo veku okolo 20 rokov sa stretol s mimoriadnym záujmom obecenstva.
Členovia telesa interpretujú staŕú hudbu
na kópiách dobových nástrojov. Platí to nielen o s l áčikových nástrojoch, ale aj o dychových a ďalš ích inštrumentoch. Napríklad
replik-y starých hobojov majú neopakovatel'ný zvuk vyznač ujúci sa jemnosťou , maximálnou m äkkosťou , takže, pokiaľ inštrumentalista ovláda aj technické záležitosti prednesu
a frázovania, má oživená stará hudba poetické čaro, ktoré je možno dôležitejšie než racionálne presved čenie seba aj publika o najvyššej možnej autenticite predvedení.
Barokový orchester Európskej (mie hrá s
chu ťou a s úsmevom na perách. Dirigent Roy
Goodman je sympatickým umelcom, ktorý k
oživovaniu starej hudby nepristupuje ako k
prísne logickému a striktne vedeckému (č i
vedou podopretému) procesu. V jeho koncepcii nechýba priestor pre č i s tú zdravú muzikalitu, spon taneiru, pre vyjadrenie individuálneho názoru na predvedenie starej hudby. To je navidomo č i inšpiratívne pre teleso,
ktoré, hoci je zložené z mladých ľudí, môže
sa zaradiť k ve ľmi dobrému štandardu európskych telies tohto typu.
Hudobné kompozície H. Purcella, G.
Muffata, G. F. Hän dela, G. Ph. Telemanna,}. G. F. Fischera aJ. S. Bacha zneli v inšpiratívnom predvedení, v ktorom sa

vo veľmi dobrej proporcii snúbili štýlová č i s
tota (respektíve snaha o ňu) a chuť muzicírovať.
MILOSLAV BLAHYNKA

V predposledný festivalový dei\ sa konal v
Dóme sv. Martina koncert, v rámci ktorého
odznelo sakrálne dielo N. Jommelllho - La
Passione di Nostro Signore Giesu
Cristo. Na interpretácii tohto orató ria sa podieľali Les Talens Lyriques (Francúzsko), Musica aetern a , Camerata Bratis lava, sólisti Claire Brua , Ro bert
Expert, Gilles Ragon , Olivier Lalouette a
dirigent Christoph e Rousset. Na margo

interpretácie vskutku nemožno mať žiadne
výhrady. Bola vynikajúca. Zaradenie takého
diela sa zdá b y ť skô r nedomyslené. j ommeliho o ratórium je plné schém, kompozič
ných šablón a opakujúcich sa hudobných
formu lácií. Možno, že za ú čelom koncertného predvedenia by stač i l a krátka vzorka.
Úcta k tradíciám je na mieste len tam, kde je
umelecky opodstatnená. Len tie n ajväčšie
oratoriálne diela majú šancu prež iť. Veď napriklad i v duchu symfonického odkazu ).
Haydna, či W. A. Mozarta sa napísalo niekol'ko tisíc symfonických diel - a predsa sa už
dnes nehrajú. Investície clo diel starých majstrov musia mať predovšetkým svoje umelecké opodstatnenie.
IGOR BERGER

Les Talens Lyriques s našou Musikou aeternou.

Snímky T. Borský

a orchester znel v živom, temperamentnom muzikantsko m podaní. Ako sólisti sa
predstavili klaviristka Veronika Lacková
a trúbkar Rastislav Suchán . Lackovej výkon znesie najprísnejšie kritériá. Virtuozita
sa v i'tom organick-y spájala s pochopením
osta kovičovh o vnútorného sveta, klaviristka ve ľmi dobre oddiferencovala motorické
čas ti od výrazových polôh naplnených typicky šosta kovičovským zmyslom pre humor,
iróniu, ale aj sarkastický úš kľab ok . Trú bkar
Rastislav Suchán podal ve ľmi korektný a
miestami inšpirujúci výkon, takže Sostakovič mal vcľa ka súhre sólistov s orchestrom
po trebný lesk a brio.
Keďže vystúpenie Mladých bratislavských
sólistov sa konalo v nedeľu doobeda, v dramaturgii nechýbali ani odl'ahče n ej šic polohy. Reprezentovala ich Symfónia č. 19 Es
dur KV 132 W. A. Mozarta.
Vystúpenie telesa zanechalo veľmi priaznivý dojem. Umelecká zodpovednosť sa u
nich p rirodzene spája so zdravou, niekedy
mladistvou dávkou muzikality. Dirigent
Košik je umelcom, ktorý má pred sebou
sľubnú perspektíVl•.Jelw gesto je jasné a jednoznačn é . Koncepčný a umelecký názor na
predvádzané kompozície má črty osobnej
zaangažovanosti a premysleného prístupu.
MILOSLAV BLAHYNKA

BRAHMSOVO
REQUIEM
Slávne a u nás málo hráva né Nemecké requiem j ohannesa Brahmsa bolo nepochybne jedným z festivalových magnetov. Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor
(zbormajster jan Rozehnal), sólisti Maria Venutiová (soprán) a Thomas Mol1r (barytón)
spojili svoje umelecké sily a pod taktovkou nemeckého dirigenta Enocha zu Guttenberga
pripravili koncert, ktorý síce nebol fes tivalovým vrcholom, ale mal všetky črty umleckej
korektnosti a zodpovednosti.
Postaviť tektonickú koncepciu Brahmsovho rozsiahleho a z hl'adiska výpovede ná roč
ného diela nie je jednoduché. Requ iem sa odvíja v renexívnych, meditatívnych polohách,
okrem záveru chýbajú v ňo m rýchle a dramaticky úči n n é časti. Dirigent zu Guttenberg dal
predvedeniu /·ednotný ťa h, potrebné výrazové
parametre, h bku citu aj meditatívn osť rcnexívnych polôh. Brahmsovo Requiem malo dôstojný charakter, bolo výpoveďo u o posled·
ných veciach človeka bez efektných teatrálnych gest, bez okázalého pátosu. ~nelo zvnútorncne a maximálne oprostene. Dirigent sa
stretol s vel'mi starostlivo pripraveným zborom a s celkovo dobre pripraveným orchestrom. Na niektorých miestach by sa od orchestrálneho telesa žiadala väčš i a miera zaangažovanosti.
Sopranistka Maria Venutiová má kultivovaný prednes, jej hlas má na Brahmsa trocha jasné, svietivé zafarbenie. Barytónista Thomas
Mollf podal štylovo verný a presvedčivý výkon. Brahmsovmu posolstvu dobre rozumie.
Budúci rok uplynie 450 rokov od úmrtia
Martina Luthera, ktorého preklad Písma sa stal
Brahmsovi podkladom na zhudobnenie Nemeckého requiem. Možno, že sa s predvedením monumentálneho diela mohlo rok počkať
- a vyznela by ako pocta ve ľk é mu reformátorovi. a dmhej strane myšlienkový svet opusov
typu Nemecké requiem sa aktualizuje v podstate v akýchkoľvek podmienkach, takže
opodstatnenie uvi es ť ho aj na 3 1. BHS je celkom logické. Pripo me nú ť ~ i Nemeckým requiem koniec druhej svetovej vojny má takisto zmysel.
MILOSLAV BLAHYNKA

HUDOBNÉDWADLO-BHS

ABRAHÁMOVINY OPERY ŠTÁTNEHO DIVADLA
VKOŠICIACH
Súčasťou wácn~ho jubilea, akým ~zo sporu je 50
rokov od konštituovania stálej východoslovenskej
scény v Košiciach, bola i premiéra operety Pofská krv
Oskara Nedbala (27. toJ. Zmeškala len o párd..ni hist()rický dátum 6. október, kedy v roku 1945 začala svoju
činnosť opera Východoslovenského národného di·
vadia a otvodla !!Vóju ptvú sezóo.u práve Pofs~ou kr·

vou.

""

' •'\

·.,

Oficiálne jubile jné oslavy, rozložené do troch dní (4.-6. 10.
1995) prebehli skromne, až domácky. Poobedia boli vyhradené
besedám s čl e nmi (i bývalými) jednotlivých Stiborov, ktoré uzatvárali celoveče rn é predstavenia. Balet uviedol Labutie jazero,
čin oh ra Žobrácku operu a operný súbor Aidu.
Polstoro č n é mu divadlu zablahoželal a listom ospravedlnil
svoju ne prítomn osť Andrej Chmelko, blízky spolupracovník
Janka Borodáča, prvého košického riaditel'a a po jeho odchode
do Bratislavy i jeho nástupca na ri aditeľskom poste (19531969). Ope rný súbor osobnou ú č asťo u pozdravil hudobný skladate ľ Tibor Andrašovan (jeho spevohru Na Zemplíne uviedla
opera 14. ll. 1986 a baletný súbor pripravuje premié ru Slovenských tancov). Z ďalších režisér Branislav Kriška odštarto·
val ako če rstvý absolvent divadelnej fakulty JAMU v Brne svoju
profesionálnu kariéru práve v Košiciach v sezóne 1953/ 54. S jeho menom a pôsobením sa spája dramaturgicky vel'mi zaujímavé a inscen ačne progresívne o bdobie košickej opery., Z asi 30
opier a l O operiet, ktoré tu režíroval, písali zlatli históriu dejín
hudobného divadla v Košiciach najmä janáčkova jej pastorkyňa ( 1958), Fibichova Búrka, uvedená prvý raz na Slovensku
(196 1), Prokofjevove Zásnuby v kláštore, uvedené tiež prvý raz
na Slovensku (1961), Beethovenov Fidelio (1962), Zmätok v
Efeze !šu Krejčího (1963), Cikkerovo Vzkriesenie (1963), ale i
Mister Scrooge ( 1984), či Pucciniho Turandot (1965), ktoré režíroval už ako hos ť. Sprevádzala ho manželka Jolana
Koronská·Krišková, ktorá v rokoch 1958-1967 vzbudzovala
zaslúženú pozo rn osť najmä v operetných úlohách.Jednou z najlepších bola Helena v Pol'skej krvi (1962), režírovanej nenapodobniteľným Karlo m Smažíko m. Nechýbala zakladajllca sólistka Ružena Kustrová-Pichlerová. Ani jej neuve riteľných 85
rokov nezahladili osobitý divadelný šarm umelkyne, pamätníč
ky jednej z najprvších. Osobný pozdrav pani Fischerovej bol
zárove ň spomienkou na prvého šéfdirigenta, skladatel'a a zakladajúcu o sobnosť košickej opery - Karola Fischera. Z najstar·
ších - zakladajúcich čl en ov opery v r. 1945 (prítomných i na be-

sede) je ešte stále spevácky aktívny Július Regec (v súčasnej inscenácii Poľskej krvi stvárnil úlohu Gorského). Tohoto dlhoroč
ne vitálneho sólistu (vytvoril okolo 75 operných a asi 30 operetných postáv) sprevádza umelecká povesť stále pohotového a disponovaného sólistu (pre ktorého sa nikdy nemuselo od rieknuť
predstavenie). Je možno zaujímavé, že v košickom divadle sa
etablovala i umelecká rodina Hanákovcov. Dlhoročná sólistka
Božena Hanáková vystupovala na javisku ŠD ešte so svojou
matkou R. Kustrovou (ba dokonca v troch inscenáciách
Poľskej krvi - 1955, 1962 a 1974 si spolu zahrali matku s dcérou).
Oslavy zahájila vernisáž výstavy obrazov Jána Hanáka, scénografa, ktorý ako jeden z prvých opustil výtvarný realizmus. Ich
dcéra Danica je kostýmovou výtvarníčkou. Partnermi Boženy
Hanákovej, zatial' neprekonanej subrety boli vynikajúci, zatiaľ
. stále bez konkurencie mlado komici ·]ozefKonder (bezkonkurenč ný Célestin 1955), ktorý bol neskôr dlhoročnou oporou košickej opery v najväčš ích operných lllohách a Ladislav Pačaj,
ktorý si ešte aj v s ll čas n ej Pol'skej krvi zahral Mirského.
Operný súbor zakladali sólisti Mária Peršlová, Gizela Veclová, R. Kostrová, Ružena Horská-Hudeková, František
Hudek, Miloš Ježíšek, Jozef Staník, Karol Ondrejkovič,
Vladimír Vrána, Jozef Hromádko, Oľga Rovenová, Hynek ·
Rohan, Oľga Tkáčová. Po odchode niektorých z nich ešte koncom 40-tych rokov posilnili s libor svetobežník Enrico Manni a
Imrich Godin. Z člen ov zboru vyrástli na menších t1lohách silné sólistické osobnosti akými boli Jozef Konder, Július
Regec, Anton Matejček,JozefRemiškovský, Anton Hucík.
Z p rvých absolventov bratislavského konzervatória zažili mnohí
najväčší rozkvet tvorivých síl práve v ŠD: Anna Poláková, feno·
menálny Imrich]akóbek, Oľga Golovková, Eva Šmáliková,
Helena Štubňová, Gejza Zelenay, ale i ďalší ako Gita Abra·
hámová, Oswald Bugel, Ladislav Neshyba st., Eliš ka Pap·
pová, Mária Adamcová, Juraj Šomorjai a mnohí iní. Popri
dirigentovi K. Fischerovi operný súbor zakladal tiež Radovan
Fest-Spišiak. Post šéfdirigenta sa ale stabilizoval až po príchode
Tibora Freša (1949/ 50), keď pred ním m krátko pôsobil Juraj
Viliam Schôffer a Miloš Konvalinka. V Košiciach na sklonku
života pôsobil ajJosefVincourek, u či tel' Frešov a výrazná umelecká osobnosť. Aj jedna z najvýznamnejších a svojbytných dirigentských osobností, ktorá stála na če le Stlboru dva razy (1955·
1958 a 1967-1982)- a vyorala hlbokú brázdu umeleckého rozmachu · Ladislav Holoubek - bol žiakom]. Vincourka. Josef
Bard uviedol v Košiciach prvú Krútňavu ( 11)53), dirigovali tu aj
Talichovi žiaci Ján Kende a Zdenčk Bílek. Boris Velat, s ll č as
ný šéfdirigent je členom súboru už od r. 1953. štefan Gajdoš sa

zas podieľal na najlepších úspechoch operety. 'Kornel Hájek
bol od r. 1949, po odchode Juraja šeregija, až do svojho tragického skonu ( 1968) prvým profesionálnym režisérom, s novým výtvarne-symbolickým pohl'adom na inscenáciu. Dodnes
patria jeho preklady libriet k najlepším. Nabucco bolo prvýkrát
uvedené na Slovensku v jeho slovenskom preklade v Košiciach,
aj v jeho réžii, podobne ako i Únos zo Serailu (1 949). Po režisérke Drahomíre Bargárovej a podnetnom Mariánovi Chu·
dovskom krátko pôsobila na tomto v s účasnosti neobsadenom
poste aj Blažena Hončarivová.
Za polsto ročie uviedol spevoherný súbor 25 1 premiér, z toho
177 opern} ch (od opier raného baroka až po opery 20. storoč ia) . Zvyšok tvoria operety, muzikály a spevohry.
Verím, že operný sú bor, ktorý v súčasnos ti prežíva gen eračnll
výmenu, stojí po rokoch umeleckej stagnácie pred obdobím
umeleckej stabilizácie i dramamrgickej prezieravosti a nápaditosti.
DITAMARENČINOVÁ

Draada: sporné dielo vpompémom tvare
O tom, že muzikál je dnes n eodmysliteľnou
divadelnej ponuky, už nemožno pochybovať. Po veľkých i menších západných metropolách tento trend statOčn e sleduje Praha i
Bratislava. Ba myslím si, že v . odklínaní" donedávna u nás tabuizovaného žánru o be mestá držia spol očný krok. Hoci počto m produkcií a vo
využití ne trad i čných priestorov majú Pražania
náskok.
Či náskok v zmysle kvality dosiahli uvedením
nového muzikálového projektu s bombastickou
reklamou a atraktívnym titulo m Dracula, o tom
si dovolím zapoch ybovať. českí tvorcovia diela
Karel Svoboda ( hudba), Zdenčk Borovec a
Richard Hes (libreto) si postavili ciel' na hranici splnitel'nosti. Pokúsili sa prerozp rávať
Stokerov rovnomenný román do hororovo-romanticko-filozofického hudobnodivadelného
tvaru, pričo m dejový oblúk mal obsiahnuť "nekon eč ný" život hlavného hrdinu od polovice
16. storočia až do neu rči tej budúcnosti. V tomto
časo vom zábere, rozdelenom do troch základných epoch (quasi dejstiev), sa mení i tvár
Draculu: od krutého bojovníka, prekliateho k
več né mu životu a ne kon ečnej túžbe po krvi, cez
filo zofa, manžela, milenca, vampíra až po bytosť
hľadajll cu vykúpenie z bezvýchodiskového stavu. Dejom nabitá predloha s množstvom fa n tassúčasťou

Okrem]. Be dnárika aR. Geriho Sloven sko
reprezentovala aj mladá sólistka Katarína
Hasprová
tických situácií a filozofických podtextov zaujala režiséra J o zefa Bednárika natol'ko, že azda
prehliadol prob l ematickosť hudobného podkladu a nevyváže nosť architekn1ry diela.
Svobodova hudba silne pripomína ,.sl aďáky"
70. a 80. rokov, čo však nie je jej hlavným sporným bodom. Viacero kantilén je vskutku lahodných. Ka m eňom úrazu je skladatel'ova neschop n osť dať jednotlivým č ísla m pečať hudobnej charakteristiky postavy, inými slovami,
Svoboda ostal v polohe autora hitov, nie však

divadelne mysliaceho tvorcu. A to i napriek tomu, že partitúra je . prekomponovaná", jednotlivé piesne, dvojspevy a ansábly s(I pre pojené
quasi recitatívom. Hudba najmä v prvej polovici pôsobí fádne, má málo dramatického vlnenia
a svojráznej invencie. Po prestávke, ktorá je po
26 čísl ach priam vykúpením, spočiatku dielo
nadobúda novú dynami ckosť, no po krátkom
oživení (28. a 29. obraz) je znova v zajatí vlastného klišé. Pozitívno u stránko u Draculu sú rýmované texty, ktoré dokážu byť vel'mi poetické
a vtipné.
Hudobný a libretistický deficit v mnohom preklenula r éžia Jozefa Bednárika.
Pod ržala si svoje základné ruko pisné znaky, no
v inej teamove j konštelácii - so scénografom
Danielom Dvofákom a kostýmovými výtvarníkmi Theodorom Pištčkom a Gitou Marcolovou - sa časť o bligátnych rekvizít neobjavila.
Príbeh Draculu rozohral Bednárik s jemu pcíz načno u mnohovrstevnou spektaku l árn osťou ,
vypočíta nými efektami, a bujarou atmosférou
na hranici gýča (áno, aj to patrí k muzikálu), ale
tiež s precíznym modelovaním charakterov postáv. Dvorákova pompézna scéna (stála údajne
7 miliónov Kč) je schopná ne u veriteľných variácií, rýchlych premien a o bčas ju um oc ňuje i
projekcia. Bednárik ju, samozrejme, dokonale

JAZZOVÍ. EXHIBICIONISTI VLÓŽI
'

Na medzinárodnom jazzovom koncerte v
koncertnej sieni Slovenske j filharmónie sa
z h ŕkli , ako to už býva zvykom, rôzne vekové kategórie a sociálne sféry: skutoční fanúškovia
jazzu, puberťáci, do brosrdeč ní postarší páni, silene sa usmievajúci snobi v róbach. A všetci tí,
' čo sedeli na balkó ne, mali o zážitok viac: krásny
výhľad na lóžu, v ktorej sa usalašili traja mladí
ľudia - intelektuáli · v takmer gillespieovsko originálnych košeliach a hippisáckych no haviciach. Aké však bo lo ich prekvapenie, keď na
scénu prišiel švaj čia rsky klavirista Eugen Cicero spolu s mladým rumunským basgitaristom Decebalom Badilom a ich repertoár obnáša! virtuózne kusy vážnej hudby od baroka až
po romantizmus(?). V sieni sa rozliehali bohaté
ozdoby Scarlattiho skladieb, vraj nápaditý Mo-

zart, Beethoven, Chopin...
E. Cicero, predstavite ľ tzv. Rokoko jazzu interpretoval Chopinove valčíky spôsobom, za
ktorý by sa nemusel hanbiť ani Zoltán Kocsis
(uznávaný interpret Chopina). Občas sa v
skladbe vyskytol akýsi motív, alebo skôr len rytmická obmena, ktorá zaváľíal a jazzom (situácía
v lóži - mladí vo vytržení), ale inak všetko prebiehalo podľa Chopinovskej koncepcie (ló ža mladí v šoku). A potom prišiel tzv. ,.snobský
mix", pravdu povediac, obávala som sa ho:
Mozart - Turecký pochod, Beethoven - Sonáta
mesač né h o svitu ... Obecenstvo - vo vytržení,
mladí v lóži -ešte stále šok a jeho charakteristické príznaky: ne prítomný pohľad, strnulá motorika, nulová komunikácia. Modulácie z hitu do
hitu a prvky paródie dokonale rozprúdili krv

prítomných a odoslali ju až kdesi do bodu varu,
ťažko sa dýchalo. Mne nie... Zaujala ma však
technická zručnosť klaviristu a jeho fenomenálny kombin ačno-psych o logický prísn1p.
O ne uverite ľn e výbornú náladu sa postarala
če rnošská speváč ka z Holandska - Lils Mackintosh (debutovala v muzikáli Hair, vyšlo jej
CD lťs notpetject to be easy). Zamatový, zastretý až chrapl'avý hlas, práca s farb ou počas jediného tónu, jemné dynamické odtiene (určite
by boli aj jemnejšie, ale technici akosi nezvládli
svoju úlohu a dovolili, aby iné nástroje vynikli
nad týmito nuansami). Všetko to bolo okorenené o tanečné kreácie (nie amatérske!) a, samozrejme, krásnosmutnú spomienku na Billy
Holiday (pieseň God Bless The Child). Jej pamiatke speváčka venovala spomenuté CD a je
jej veľkým vzorom, ako sa zdôverila obecen-

zužitkoval, podobne ako celé pohybové dianie
v choreografii známeho Richarda Hesa.
Zaujímavo je riešená hudobná stránka produkcie. Orchester sa nachádza v zvláštnej
miestnosti Kongresového centra (bývalého
Paláca kultúry) a s javiskom je v kontakte pomocou monitorov. C asť hudby je nahratá na pá·
se, väčšina, vrátane všetkých sólistov, je živá.
Rudolf Geri ako skúsený muzikálový dirigent
a Bednárikov bratislavský tvorivý partner sa di·
ela zhostil bezchybne, samotnú partitúru však
jeho vklad ovplyvniť nemohol.
Popri réžii Draculovi najväčš mi pomohli speváci. Okrem protagonistov nemožno obísť výrazné hlasy Tomáša Trapla (kňaz), Pavla
Vítka (Steven) a Richa'rda Genzera (Nick).
Timlnú rolu stvárnil klasiCky školený Daniel
Húlka, barytonista z opery v Ústí nad Labem.
Jeho impozantný zjav, herecký temperament a
vokálny potenciál pomohli sformovať komplikovaný profil Draculu, aj ke ď .chrapľavý" tón
nemusel byť jediným charakterotvorným znakom. Slovenské želiezko v ohni, Katarína Hasprová, sa v dvojpostave presadila ako profesionálne pripravená muzikálová speváčka, u ktorej je vo vzácnej zhode herecko-pohybový prejav a pôsobivo sfarbený hlas. Jedinečnú , do rafinovaných detailov vybrúsenú štúdiu priniesol
na javisko Jifí Korn (Šašek, sluha a profesor),
no absolútnou hviezdou inscenácie je Lucie
Bílá ako Larraine. Jej osob nosť, zjav, hlas, tanec
dávajú spolu plnokrvnú kreáciu, ktorá razom
zatieni všetky problémy diela. Pre tak nákladný
projekt, ako je Dracula v pražskom Kongresovom centre, to predsa však asi nestačí.
PAVEL UNGER
stvu.
Zo svojej vlastnej ko mpozičnej dielne uviedla 2 skladby: Down in New Orleans a Wild Crazy Lady a to sa už mladí v lóži absolútne u voľni
Li (a pravdepodobne bez Silvovej metódy), kvalitne sa natriasali, lúskali, dupotali...
Najžiarivejšou hviezdou večera bol, podľa
môjho názoru, rakúsky saxofónista Harry Sokal. Nielen jeho technika hry, ale aj lyrický prejav a experimentálne prvky v .dusivých" freejazzových frázach, boli najo bsažnejšie a najorigi nálnejšie med zi všetkými ú č inkujúc imi hudobníkmi. Invenciou prekypovala aj spolupráca saxofó n - spev. Všetky interprétove danosti
sa snád' najvýraznejšie skl bili a vynikli v skladbe
M. Santamariu Afro Blues.
Zaujalo aj sólo Jozefa "Doda" Šošoku. Jeho
bohatá súprava perkusií, najväčšia priestorovo
aj druhovo, vyvolala u poslucháča akýsi ezotericko-experimentálny pocit (hlavne zvony a
gongy...).
Nuž teda, ta!cýto to bol ko ncert... mladí v lóži
sa spotili, snobi sa takmer udusili v zadýchanom priestore, vnímanie puberťákov v polovici
rezignovalo. Skrátka - nestranný pozorovatel' a
socio lóg by si rozhodne prišli na svoje.
ZUZANA VACHOVÁ
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Pohl'ad•1ica z Hantburgu
IRISSZEG HY
Tri jarné mesiace tohto roku · april, máj, jún · som na základe itipendia
"composer in residence" mala možnosť stráviť v hamburskej Štátnej opere.
Postavenie "sídelného sldadatefa" pri opernej inštitúcii spravidla značí, že
skladatef od inštitúcie obdržal objednávku na kompozíciu opery vo forme
štipendia na vytvorenie diela. V prípade hamburského štipendia dak ide o
čosi iné ·Štátna opera ho udefuje na základe konkurzu raz za sezónu (resp.
raz za dve sezóny) jednému mladšiemu sldadatefovi s cieľom, aby sa bližšie
oboznámil s umeleckým zákulisím, chodom opernej inštitúcie. Zvolená
forma je skladatefova účasť na procese príprav súčasného operného titulu
až po jeho premiéru, spravidla svetovú, kedže ide o n~tudovanie diela, na
ktoré poskytla Opera objednávku. Štipendium sa udefuje s úmyslom, aby
skladatef cez dôve rný dotyk s procesom prípravy diela svojho staršieho kolegu získal potrebné skúsenosti pre vlastný potenciálny h udobnodivadelný projekt; predpokladom získania ~tipendia je teda intenzívny záujem o
hudobné divadlo, záujem kompozične sa mu v budúcnosti venovať.
Dielom, na naštudovaní ktorého som sa zúbola .Historia von D.Johann Fausten"
od Alfreda Schnittkeho na námet l'udovej knihy o Faustovi zo 16. storočia (libreto napísal
skl adateľ a Jôrg Morgener). Odyssea diela začala už pred mnohými rokmi, z rôznych príči n
sa jeho kom pozičná objednávka v niekol'kých
operných domoch zrušila, až sa diela napokon
ujala scéna, ktorá dala Schnittkemu objednávku ako v poradí prvá - hamburská opera.
Známa autorova Faustovská kantáta napísaná
a predvedená ešte v 80-tych rokoch nie je ničím iným ako pôvodne zamýšl'aným 3. dejstvom opery; Schnittke dal súhlas k jej koncertnému uvádzaniu po tom, ako sa nádej na
častnila,

mu dielu nepomohlo, naopak, ešte viac ho
sproblematizovalo: charakterizovali ho na lacný efekt vystavané, nevkusné scény, vágna ideová koncepcia, nedotiahnuté, ,.hluché" miesta. ,.Veľká gýčová výprava", ako to už býva, získala však na svoju stranu veľkú časť publika i
kritiky, a tak boli reakcie ve ľm i rôznorodé - od
velebenia po zatracovanie, od ovácií p o výkr iky . bú", nechýbal, samozrejme, ani vlažný
stred. Orchester Hamburskej opery podal pod
vedením svojho šéfdirigenta Gerda Albrechta
(je súčasne i šéfdirige ntom Českej filharmónie) veľmi slušný výkon, zbor opery takisto.
Scénografom bol Heinz Balthes, kostýmovým
výtvarníkom Španiel j osé-Manuel Vazquez.

Alfred Schninke
napísanie a uvedenie celej opery spomínanou
odysseou zneistila. Prvé a druhé dejstvo dopísal teda Schnlttke so zna č ným časovým oneskorením i v znač ne zhoršenom zdravotnom
stave - v lete roku 1994 prekonal svoju tretiu
mozgovú porážku, ktorej následky sú také vážne, že sa ešte ani na premiére diela o rok na to,
22. júna 1995, nemohol osobne zúčastniť. Zlý
zdravotný stav s vel'kou pravdepddobn osťou
ovplyvnil výslednú podobu diela - rozdiely
medzi prvým a druhým dejstvom na jednej
strane a tretím dejstvom na druhej strane sú
frapantné. Kým tretie dejstvo, Faustovská kantáta, prekypuje bohatosťou a sviežosťou nápadov, farebnosťou, zaujme presvedč ivou formou, prvé dve dejstvá pôsobia ako od iného
autora - sú dlhé, rozvláčne , až na zopár miest
kompozične nezaujímavé, šedé. A to boli ešte
v oboch dejstvách dirigentom a režisérom
prevedené obsiahle škrty a úpravy (okrem
iného napríklad vsunutie pasáží z autorovho
baletu Peer Gynt) až do takej miery, že sa opera musela uvádzať s podtitulom . hamburská
verzia". Prvé dve dejstvá sú ponímané rozhodne viac koncertne ako divadelne - obsiahle
monológy rozprávača a Fausta, drobenie na
množstvo obrazov, ktoré síce núkajú pestré
scénické riešenia, no súčasne sú pre režiséra
takmer nezvlád nutel'ným problé mom, ak z
nich chce vybudovať presvedčivý celok. Výber režiséra a spevákov (enormne ťažké party
na hranici sp ievateľnosti) bol tiež odysseou s
vlastnou históriou - napokon sa réžie ujal v
Nemecku pôsobiaci an glický režisér John
Dew, v hlavných úlohách zažiarili skvelí sólisti
z viacerých operných domov v Nemecku a
Rakl1sku Olirgen Freier ako Faust, Eberhard
Lorenz ako Rozp rávač, Arno Raunig ako Mefisto a Hanna Schwarz ako Mefistofela). Žia!',
režisé rske pero johna Dewa problematické-

Asi toľko moje poznám ky k premiére poslednej Schnittkeho opery v Hamburgu. Rada
by som sa ešte zmienila o repertoári hamburskej opery, keďže za tri mesiace svojho pQbytu
som mala mož nosť zhliad nu ť ho takmer celý.
Je vystavaný na klasických dielach opernej literatí•ry - Mozartov Únos zo Serailu, Cosi fa n
tutte; Beethoven ov Fidelio; Donizettiho Nápoj
lásky; Rossiniho Barbier zo Sevilly; Verdiho
Aida, Rigoletto, Trubadúr, La Traviat~; Wagnerov Prsteň Niebelungov, Tristan a Izolda,
Tannhäuser; Pucciniho Madame Butterfly. K
,.zvláštnejším" dielam patria Lortzingov Pytliak, Rossiniho Popoluška, Straussova Salome
a Ariadna na Na:xe či Pucciniho Triptych. Každoročn e Opera objednáva jedno dielo u súčas
ného skladateľa, ktoré potom v niekoľkých reprízach počas sezóny uvádza - v sezóne
1994/ 95 bola takým dielom Schnittkeho . Historia von D.Johann Fausten", v tejto sezóne je
to najnovšia opera nestora nemeckých skladateľov Rolfa Liebermanna, spracúvajúca mytologický príbeh o Médei.
Opera, podobne ako ostatné veľ ké operné
scény na Západe, ne má svojich stálych, pevne
angažovaných sólistov, iba asi 20-člc nný ensemble spevákov pre vedl'ajšie úlohy -sólistov
si prizýva ku spolupráci na jednotlivé projekty. V Hamburgu som tak mala možnosť počuť
niekoľkých šp ič kových sólistov z rôznych kútov sveta (takmer i Placida Dominga, žiaľ, na
poslednú chvíl'u svoje vystúpenie odriekol),
medzi iným i, čo ma obzvlášť potešilo, našu
skvelú Ľubicu Orgonášovú ako Konstanze v
Únose zo Serailu.
Ne tradičným a súčasne veľmi presvedč i
vým režisérskym poňatím sa vyznačujú najmä
inscenácie Tristana a Izoldy (Ruth Berghaus) a
Salome (Willy Decker); pri Aide možno síce
h ovoriť o netradičnosti, no o presvedčivosti

už veľmi ťažko ( režisér john Dew používa
kostýmy a rekvizity 20. storočia , neónové dekorácie, atď.).
Baletný repertoár je veľmi zaujímavý, výrazne pozna če ný rukopisom hlavnej tvorivej
osobnosti baletného s(•boru, americkým choreografom a tanečníkom johnom Neumeierom. Mala som šťastie, lebo práve v čase môjho
pobytu prebiehal 2 1. ročník festivalu ,.Hamburské baletné dni", festivalu, ktorý je každoročnou reprezentatívnou ukážkou baletného
repertoáru, spojenou s premiérovým uvedením nového diela, i s predstavením sa jedného
hosťujúce ho súboru. Dve diela tohto festivalu
zapôsobili na mňa zo všetkého, čo som mala
možnosť počas troch mesiacov v Hamburgu
vidieť a počuť, najsilnejším dojmom: Ncumeierovo choreografické dielo ,.Matúšove pašie" na hudbu]. S. Bacha (trojhodinový grandiózny projekt s kompletnou hudbou Mat(•šových pašií, poňatý celý v č ierno-bielom , takmer bez nijakých rekvizít a výpravy, s neustále
prítom ným kompletným 4 1 -č l e nným baletným súborom na scéne - vo svojej jednoduchosti a sile odzbrojujúce dielo) a balet . Deväť
piesní" choreografa Lin Hwai-min v interpretácii ,.Cioud Gate Dance Theatre" z Taiwanu,
súboru, prizvaného na festival ako hosť. Neobyčajne vkusne a účinne urobená syntéza
Východu a Západu tak v hudbe ako i v tan eč
nom a výtvarnom prejave a silne humanistické ideové posolstvo diela zapôsobili na mi\a
takým dojmom, že som si dielo musela pozrieť
na druhý deň v repríze znova - a jeho úči n ok
nebol nijako menší.
Z Neumeierových nápaditých choreografií
si ešte zmienku zaslúžia ,.Medzipriestory" na
hudbu kompletnej Mahlerovej 9. symfónie,
. Popoluška" Sergeja Prokofieva, ,.Trilógia M.
R.. na hudbu Ma u rica Ravela, či "Rusalka" Hansa Wernera Henzeho.
Orchester Štátnej opery je súčasne i
Hamburskou filharm óniou (jej šéfdirigentom
je opäť Gerd Albrecht), a tak som počas svojho
pobytu mala možnosť počuť i nieko ľko koncertov fi lharmonického cyklu sezóny - orchestrálnych i komorných, koncertov Novej
hudby, ba i dva výchovné konce rty pre mládež, ktoré sa tešia u organizátorov i publika
veľkej pozornosti (Gerd Albrecht považuje
prácu s mladými za svoju "srdcovú záležitosť .). Keďže som skladateľkou , najviac ma
zaujímala prirodzene Nová hudba -okrem cyklu Filharmónie "das neue werk,., ktorý sa pripravuje v spolupráci s Norddeutscher Rundfunk, exismje v Hamburgu ni ekoľko cyklov
pre Novú hudbu, pripravovaných rôznymi in·
štitúciami a súbormi. Na základe štvrťročne
vydávaného prehl'adu týchto koncertov som
zistila, že bežia v jednom mesiaci 7-15-krát, teda kto chce, môže priemerne každý štvrtý, tretí, č i dokonca i každý druhý d eň v mesiaci navštívi ť nejaký koncert súčasnej hudby... A pri-

- tom sa mi dramaturg Státnej opery posťažoval,
že "žia!', so sú časno u hudbou to v Hamburgu
ideálne nie je,.. Nuž, iný kraj, iný p ohľad . V súvislosti s Novou hudbou a mož nosťami pre
skladatel'a nemôžem si ešte odpusti ť poznamenať, že dobrý ne mecký sk l adateľ v mojom
veku má už spravidla vydané vlastné CD, má
svojho vydava teľa , má honorované objednávky na komorné skladby, pri troche šťastia už i
na orchestrálne, ba dokonca i obj(:dnávky na
komorné ope ry. Možnosti sú teda iné, a č l o
vek, ako vieme, rastie s mož nosťami.
Ale späť k realite. Celkovo to boli tri krásne

Vysn1penie nezabudnuteľného Cloud
Gate Dance Theatre z Taiwanu.
Snímky archív autorky
jarné mesiace naplnené hudbou, divadlom a
poznávaním, no i rozvíjajúcou sa zeleňou a
kvetmi, sviežim vzduchom od mora a Labe,
vôňou dial'ok (zaoceánske lode v prístave) a
ču l ým ruchom mesta, kde si "veľ ký biznis. podáva ruku. Pre každého návštevníka vel'mi príjemná, a pre každého skladatel'a iste i veľmi
u ži točná skúsenosť.

Financované fondom Pro Slovakia
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IV. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL SLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY
ETElA ČÁRSKA
Ojedinelý festival z oblasti hudobnej histórie
sa začín a vďaka mravenčej práci organizátorov
a dramaturgov Spolku ko ncertných umelcov
pri SHÚ zvid itel'r1ovať. Predstavitelia miest,
cirkví i obcí si uvedomujú dô l ež itosť tejto akcie
nielen v zmysle duchovného obohatenia, ale
rovnako spoznávania ich miest v širších historicko-spo l očen ských súvislostiach. Do festivalu, neraz najväčšou umelecko-historickou hodnotou prispievajú dedinky, ktoré dokonca nemajú ani poštu a poče t obyvateľov sa pohybuje
pod tisíckou. Vlastn ia však p erfektne zachovalý, Zreštaurovaný h istorický nástroj, ktorý zostal ich klenotom (ako sa v príhovore pred koncertom vyjadril správca farnosti v Iliašovciach
Ondrej Palušák). Klenot, ktorý ich sprítomňuje
nielen vo vlastnom regió ne, ale zapisuje do zoznamu miest s· vysokou ku ltúrou a historickou
hodnotou . Obl asť Spiša, kultúrne v dejinnom
procese Slovenska najvyspeleišia, hostila organový festival už po tretí raz. Ziaľ , niektoré nástroje sa zopakovali, pretože reštaurátorské termíny dostali sklz, alebo sa nenašli dostač ujúce
financie, alebo vstúpili d o toho väčš i e vandalistické zásahy (ako napríklad dopadol o rgan v
zreštaurovanom drevenom ev. kostolíku v
Kežmarku z rokov 17 19· 1729).
Organizátori festivalu chcú poskytnúť domácim i zah ra ničným umelcom iba nástroje v kvalitnom stave, vhodné pre koncertné účely. j e to
pochopiteľná požiadavka profesionálov. V nefestivalovej ,podobe dali by sa využiť i nástroje,
ktoré nie sú v perfeklnom stave. Iba p riama
prax veľakrát môže najvýraznejšie zasi ahnuť a
posunú ť vývoj i v tomto smere. A v prípade historických organov akákoľvek m ožnosť prebudenia kompetentných stojí za uváženie.
Zahra ničn í organizátori sú nadšení a prekvapení našimi h0dnotami. Tohto roku sa na festivale stretli prevažne špecialisti na interpretač
nú problematiku h istorických nástrojov. Slovenské o rgany zatiaľ poznali iba z lite ratúry,
alebo z CD nahrávok !. roč níka fest ivalu. Dnes
m áme za sebou šty ri ročn íky festivalu s ojedi·
netou dramaturgio u, kto rá zmapováva viaceré
oblasti nášho regió nu. Existuje výber live na·
hrávok z l. roč n íka fest ivalu (oblasť Liptova,
Oravy, Spiša) na CD zrealizovanom Vydavateľstvom Slovenského rozhlasu , ktorý n budzuje pozorn os ť (aj zahra niči a rov) pre šírku interpretačnéh o (Slovensko , Poľsko, Taliansko)
aj nástrojového zábe ru. Žiaľ, finančn é prostriedky brzdia vydanie ďalších ročníkov.
· Osobnou ú časťou na ko ncertoch oslovujú svojich obča n ov i fest ivalových hostí primátori.

Toh to roku mimoriadne dôstojné pnvrtanie
pripravili primátori v Poprade Ing. Štefan
Kubík i v Kežma rku Ing. František Grohola.
Publikum v Spišskej Kapitule oslovil starosta
spišského Podhrad ia Ing. František Slobodník.
V Iliašovciach to bol už spomínaný správca farnosti Ondrej Palušák, ktorý prehovoril k publiku z úprimne j radosti a podporil svojou s rd eč
n osťou
sviatoč n ú
festivalovú atmosféru.
Rozhlas a televízia pripravujú každ oročne rozsiahle programy. Vianočný medzinárodný rozhlasový fest ival Slovenské historické organy
približuje z reportážnych záb erov, v rozhovoroch s live nah rávkami atmosféru festivalu (reprízy rozhlas vysi ~l a v rámci ďalši eho roč níka
medzinárodného festivalu vždy v auguste budúcellO roku). Dnes je už známe, že li ~e nahrávky so svojo u atmosfé rou priameho kontaktu sú
nezaslllpite ľn é a vo svete získavajú prednos ť i
pred perfektnými štúdiovými nahrávkami.
V rámci IV. roč níka Medzinárodného festivalu Slovenské h istorické organy vystúpilo
osem o rganistov zo š iestich krajín. Ako som už
uvied la vyššie, takmer všetci boli špecialistami
na star(r hudbu, preto aj ich názory ladili s ich
národnými špecifikami, školami, nástrojmi, aj
interpre tač n ý m zame raním. Vzdelaní i v teoretickej oblasti, v orga nologii, muzikológii i v liturgike, stanovovali si repertoár, vychádzajúci
z vlastnej bádateľskej praxe. PretO sa t. r. vo
vä čšej m iere objavovali nepovšimnutí autori.
Vo všetkých smeroch vyladený bo l emec
Felix Friedrich - dómslqr organista a regen. schóri na h istorickom nástroji vynikajúceho
ne meckého s tav i teľa F. Trosta z 18. storoči a v
Altenburg\J. Bol mu ponúknutý malý osemregistrov)r pozitív slovenského stavi teľa Martina
Podkonického z roku 1770 v lliašovciach. No
je ho skúsenosti, perfektná, prešpekulovanými
teoretickými zásahmi neskomplikovaná tech·
nika, logické, skô r syntetické mysle nie ( histó·
rie a súčas n os t i) , produkovali hudbu, kto rou
zapôsobil tak na odborné ako i laické publikum malej dedinky, z ktorej veľká väčšina publi ka bola na koncerte [JO prvý raz.
Iným typom bol Rakúšan johannes Dandler, ktorý sa zaoberá problematikou historickej i nterpretač n ej praxe a hry na starých nástrojoch . j eho ko mplikovaná teória však u pos lu ch áčov zapôsobila značne rozpači to, nevyrovnane, v p rípadoch známych au torov ( Bach)
či skladieb (Sweelinckova Partita na pieseň
Mein junges Leben ...) nezl účiteľn e so s účas
nou in terpretačnou praxou . Vznikla otázka, č i
možno už také kon trastné verzie jedného diela

prijať. Myslím, že je to predmet do diskusie na
odbo rné teoretické semin áre. Pre laické publikum je to skô r nezáživný experiment. Spestrením programu bolo vkomponovanie sólového spevu Maxa Himseta k organovým improvizáciám (versettom) v skladbách Gottlieba
Theophila Muffata a Pietera Corneta.johannes
Dandler h ral na nástroji s taviteľa). Seybertha z
roku 1856 v ev. kosto le Poprad- Veľká.
l náš Vladimír Rusó dostal príležitosť na
pôvabno m pozitíve z roku 1653 organára S.
Stascoviusa v Huncovciach. Tento n ástroj bol v
rámci festivalu využitý už po tretí raz ( t.r. v dôsledku nedokonče ni a prác na vzácnom nástroji z blízkych Žakoviec). Rusó, ovládajúci aj v
praxi starý inštrumentár ako aj teoretické zázemie slovenského, v tomto prípade špeciálne
spišského regió nu, vystaval zaujímavý re pertoár zo spišských zborníkov, z ktorých viaceré
piesne dokompo novat či upravil pre organ.
Ich kantabilite prisp ôsobil aj interpretačnú
zdieľnosť
án Silvan , Tabulatúra Vietoris,
Tabulatúra Samuela Markfelnera z Levoče, autori Samuel Markfetner, Daniel Speer). Plnosť
registrač nej fareb nosti koncertného n ástroja
uplatnil najmä v Partite Mein junges Leben
)ana Piete rsena Sweelincka a v Passacaglii Girolama Frescobald iho.
Na väčšo m nástroji v novom evanjelickom
kostole v Kežmarku ( firmy Hieger z roku
1890), hral m aďa rský o rganista Pál Enyedi.
Akustika ch rámu sčasti ešte viac zdržiavala jeho m imoriadne po malé tempá precízne postaveného repertoáru. Enyediho hra je presná,
d ôstojná, pokojná. j e to hudba, do filozofie
ktorej sa poslucháč dostáva s dejom. A ten mal
dobre premyslený. Bach - Schumann - HesseSchmidt - Brahms - Pikethy - zneli v interpretových intenciách. Boli to . jeho" autori a tak ich
aj predstavoval. V každom prípade to bol výkon, ktorý sa vymykal z klasickej interpretač
nej praxe. No v proti klade k Rakúšanovi
Dand lerovi.
Atraktívnou novinkou festivalu boli ko ncerty na dvoch nástro joch či štvorru č ná hra na organe a pozitíve firmy Rieger z ro ku 1890 v
Spišskej Kapitule. Na úvodnom koncerte festivalu sa tejto úlohy zh ostili manželia - Slovenka Zu zana janáčková a Giovanni Clavora
Brawlln z Ríma. Popri už spo mínanej hre na
dvoch nástrojoch aosef Bianco, Giovanni Bernardo Luchinetti, Luigi Cherubíni) , každý sa
predstavil samostatne na oboch nástrojoch.
janáčkova skromnejšie (Georg Muffat na veľ
kom a Vincenzo Petralli na malom n ástroji) ,
Braulin v kompaktnejších kompozíciách
S.
Bach a F. Mendetssohn-Bartholdy na veľ kom
organe). Manželia hľadaj ú v spoloč n ej hre sú-

a

a.

lad, vyrovn ani e, hlavne v rozdielnom spôsobe
osobného príslllpu. U J anáčkovej zatiaľ prevlá·
da slovenská škola nad kultivovanejším spôso·
bom vyjadrenia je j talianskeho partnera. Vyla·
ctenie prinesie s(astavnejš ia práca a väčš i e mož·
nosti ko ncertovania. V Taliansku je dvojorga·
nová technika tradovan á z dvojzborovej tech·
n iky a cappella zborov benátskej školy. Ich ná·
stroje v zachovalejšom stave poskytujú kvalit·
nejšie možnosti prezentovania. aše nástroje v
Spišskej Kapitule boli postavené p re praktické
bohoslužobné účely. Pozitív pri oltári, organ
vo väčšej výške v ampore chóru sú absolútne
bez p riameho kon taktu medzi interpretmi. Ta·
k-ýto ko ncertný experime nr vyžaduje úžasnú
disciplínu a muzikálne spolucíten ie oboch
umelcov. V tomto smere nájomná súdržn osť
bola o bdivuhod ná a interpretácia aj menej známych skladieb pôsobila inšpiratívne. G. C.
Braulin, vzdelaný v oblasti filozofie, muzikológie i liturgik-y, udáva koncepč nosť, a tak i cklek·
tickým skladbám d odáva punc inte rpretač nej
dôstojnosti.
Štvorr u č n(r hru na o rgane v Spišskej Kapi·
rule si v záverečnom ko ncerte vysk(ršali aj naši
organisti Emília Dzemjanová a Imrich Szab ó. Obaja tento nápad realizovali v nahrávkach
pre Slovensk-ý rozhlas v Bratislave i v Košiciach.
Teraz svoj zámer priblížili festivalovému publi·
ku. Program spol očnéh o hrania vygradovali sa·
mostatné ko ncertné čís la . Imrich Szabó sa ešte
raz vrátil k svojmu objavenému Albrecht·
sbergerovi a veľkoko nce rtné mu Lisztovi. Milka
Dzemjanová sa orientovala na Boeyho a prvé
uvedenie čast í z dedikovanej skladb)' Petra
Ebena Momenti d'Organo. Nápaditá kom·
pozícia vyn ikaj(rceho znalca tohto nástroja
um ožň uj e interpretovi s prístupniť šírku mož·
ností nástro ja. Organ s chrámovou akustikou v
Spišskej Kapitule jej t(rto m ož n osť posk-ytol.
IV. roč n í k Medzinárodného festivalu
Slove nské historické organy vari najvýraznej·
šie ukázal, čo sa dá za štyri krátke roky uro biť
na tomto "poli naorano m" slovenskej hudob·
nej kult(rry. Neúnavn(r aktivitu Evy Kamrlovej,
kw rá s Dr. Mariánom Mayero m brázd ila dedinky Slovenska a presvi edčal a i zarytých správcov farn ostí o závažnosti toh to č inu - teraz pre·
vzala Stávka Ferencová, ktorá s m ladíckym en·
ruziazmom presvied ča sponzorov o dobrom
č in e v p rospech slovenskej kultúry, ale najmä
zv iditeľň ovaní ich kraja. Možno ko nštatovať
celkový vzostup úrovne i rozma nitosti re pertoáru. Každý ročník priniesol svoj vklad. ový a
nezastup iteľný. Tohto roku vstúpili do . hry"
sponzori a to je nemalý č i n pre perspektívu
ďalších roč níkov.

m iMedzinárodný organový festival vKošiciach
ROMAN SKREPEK
Vďa ka ne únavnému úsiliu a vytrvalosti Ivana
Soko la i pracovníkov FK, ale rovnako aj vďaka
ne utíchajúcemu záujmu košického publika sa
napriek všetkým problémom podarilo u držať
trad i č n ý Medzinárodný o rganový festival pri živote. Tohto roku sa dočkal už 25. roč níka a trval
od 18. septembra do 2. o któbra.
Áprop os, o becenstvo: už po roky prejavuje
oveľa väčší záujem o koncerty konané v Dó me
sv. Alžbety, než o koncerty v Dome umenia, hoci tunajšie prostredie za chladných jesenných
dní je ne po merne príjemnejšie i kvalita o rgan a
lepšia. Mystická chrámová atmosféra však zohráva zaiste svoju úlohu, podobne ako - najmä u
mládeže - možnosť prísť v civilnom oblečení. I
tohto roku boli oba koncerty s orchestrom podstatne slabšie navštívené, než recitály v Dóme.
Tie sa konali tri : úvodný mal nemecký organista
Gottfried Preller ( Bach, Mendelssohn) , ďal ší
Hakúšan Thomas Schmôgner ( Bach, Hindemith, Liszt, Uruckner) a záve reč ný domáca organistka Emília Dzemjanová. Keďže prví
dvaja h oslia mali mož n osť zahrať si aj na orchestrálnych koncertOch, zmieň me sa osobitne
iba o koncerte E. Dzemjanovej. Svoj naskrze neko n ve nčný a dramaturgicky objavný p rogram
uviedla skladbou Offertoire p our le j our de
Paques od A. P. F. Boellyho. Skladba dosahuje
štandard d iel autorových súčasníkov, je napísan á zruč n e a rozhodne má svoje miesto v re pertoároch o rganistOv. Po nej zaznel 2. chorál C.
Francka h mol a nasledovalo prvé predvedenie
Hudby pre organ. od Košičana Norberta Bodnára. Bodnár je v ostatnom čase v Košiciach
veľmi frekventovaným skladatel'om a to hlavne
vďaka svojej mnohostrannosti. ŠD prednedávnom uviedlo jeho komornú operu "Netreba toť
ko slov" i d etský muzikál . Dobrodružstvá smelého zajka", ŠFK jeho dve symfó nie. Bodnár
ko mbinuje vo svojich dielach prvky umeleckej
hudby s tanečným i a ľud ovým i a korení všetko
svojským humorom. Boli sme preto právom
zvedaví, ako si poradí s .vážnym" organovým

zanro m. ašiel i preň adekvátne skladateľské
postupy a vzniklo nápadité, umne prekomponované dielko s pestrými fare bnými a náladove
kontrastným i plochami.
a proti to mu uvedenie nedávno skomponova nej skladby Petra Ebena M'Omenli ďOrgano

Thomas Schmôgner
bolo - vzhľad o m na nároky, aké už dnes môžeme na to ho to vynikajírceho skladateľa klásť- tak
trochu sklamaním, najmä pre svoju pomernú
jednotvárnosť. Téma s variáciami h mol od
Taliana Oreste Ravanella bola vhodne zvolené

efektné záverečn é čís lo , i keď miestami trochu
príliš bombastické. E. Dze mjanovú tre ba pochvál i ť nielen za objavnú a premyslen(r dramaturgiu, neponírkajúcu sa obohratými skladbami
obecenstvu , ale i za precízny, bohato dynamicky i registračne o dtienený prednes. Nazdávame
sa, že E. Dzemjanová sa pevne usadila v pred·
ných radoch našej o rganovej i nte rpretač n ej
špičky.

Dva o rchestrálne koncerty XXV. MOF . obhospodáril" o rchester F. a prvom z nich stál
za dirigentsk-ým pultom Kanaďan Kerry
Stratton, ktorého dirigentský rukopis, tak ako
sa prejavi l vo fin álnej Mozartovej Lineckej sym·
fó n ii C dur, možno oz nač i ť za príliš . hrubozrn·
ný". Nebol to Mozart podľa našich predstáv,
fo rmovaných najmä autentickou rakúskou in·
te rpretač n o u školou. Stratton hral Mozarta
skôr ako Berlioza, ale bo Liszta. Bohužiaľ, ani súhra nebola vždy pe rfektná. V málo n áročn ých
sprievodoch prvej po lovice večera bol vcelku
spoľa hli vým partnerom Gottfrieda Prellera v
nevzrušivom a iba korektnom podaní Händlovho orga nového koncertu č. l g mo l op. 4 a v
po dstate muzikálnejšej a výrazove bohatšej interpretácii Brix iho koncertu G dur s českou organistkou Kamilou Klu garovou.
Druhý orchestrálny ko ncert postavil realizátorov pred podstatne závažnejšie problémy. Ak
s pomenieme úvodný Organový koncert G dur
C. Ph. E. Bacha iba letmo, tak to bude tým, že
ani samotná skladba, ani hra sólistu si nijakú
väčši u
p ozo rnosť
nezaslúžili. Thomas
Schmôgner sa zjavne vä čšmi sústredil na sólový part l lindemithovho 2. at'ganového kon.certu. j edno z posledných diel tohoto skvelého
pred staviteľa . klasikov m oderny" n ezaujalo
však silou invencie ako iné jeho skladby.
Nezachránili ho ani umné s kladate ľské konštrukcie. Celo k vyznieva suchopárne a zdlhavo a
ani technické obťažn os ti nakopené na plecia
sólistu, ale i orchestra sa patri č ne nezúroč ia.
V druhej časti večera predniesol maďarský
organista Endre Kovács l . symfón.iu d m ol
pre organ a orchester op. 42 od F. A. Guilmanta.
Svojou mo numentálne koncipovanou interpre-

táciou d iela nesporne napomoho l k pôsobivé·
mu vyzneniu . Autor sa, pravd a, v-symfónii nevy·
ho t ni ekoľkým . hluchým" miestam a typicky or·
ganistickým banali tám, ktoré sa však v efekt·
nom zvukovom balení neminú účinkom na pos lu ch áča .

Dirigentom veče ra bol Rakúšan Christian
Pollack. Poradil si so všetkým i p artitúrami na

Emília Dzemjanová
veľmi

Snímky archív

solídnej úrovni, postaral sa o dynamickú
rovnováhu orchestra a sólového nástroja, o
presnosť súhry i o zvukovú kultúru telesa.
ROMAN SKREPEK
Financované fondom Pro Slovakia
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PAUL HINDEMITH t89S·t99S
MARIÁN J U R ÍK
Keď s m e v povojnovom o bdo bí začali študovať n aše
b udúce povolanie, Hindemlth nebol ešte odp o rú ča ným
auto rom, do nášho povedo mia sa d ostával skôr n eoficiálno u cestou, zásluhou odvážn ych a vzdelaných pedagogických a interp retačných osobností. j eho "polyfónny konštruktivizmus" bol skôr výstrahou ako vzo rom ,
napo kon ak o všetko čo prichád zalo zo Západu. Bola v
tom kuriozita i kus tragédie, pretože on en Hindemith to
n em al ľahké a ni n a "zlato m Západe". Aj do ma bol hanený, obdivovaný a znova zatracovaný i ods tavovan ý, tak
ak o jeho viacer í vynikajúci vrs tovn íci.
Paul Hindemith, rodák z Hanau (tu sa narodil 16. novembra 1895), kam sa jeho rodi čia p risťahova li zo Sliezska, veľm i
rýchlo splynul s nemeckým prostredím a jeho umeleclrým životom a ku krajine na oboch stra nách Mohanu nadobudol
dokonca úprimn}' srdečn ý vzťa h . Už v detstve prejavoval výnimoč ný talent v hre na husli ach, túžba po vzdelaní ho viedla
cez li terat(lru, výtvarné umenie, k všetkému nové mu, podnetnému a zaujímavému. Preto sa sám n auč i l anglicky a latinSk')'. a frankfurtskom konzervatóriu ( 19 15-23) jeho uči teľ
mi boli Arnold Mendelssohn - vzdialený príbuzný Felixa
Mendelssohna Bartholdyho - ktorý bol predstavitel'om prísnej kontrapun ktickej tradície a druhým jeho u č i tel'om bol
Bernhard Sekles, ktorý síce tiež patril k "starej dobrej škole",
avšak upadol do podozrenia z "ku ltú rneho bolševizmu", pretože bol jedným z p rvých, čo na ko nzervatóriu dovolil vyučo
vať jazz a hru na saxofón. Hindemith však hovorieval, že viac
ako kola ho n auč ila p tax. Nebol jediný, ktorý si na svoje živobytie musel pri vy rábať. Hrával v kinách, v operetných
"šmírach", ale aj vidieckych kapelách rôznej kvality. Skrátka
poznal hudbu od základu , vo všetkých jej podobách.
Rozhod uj úcim medzníkom v jeho mladom živote bol rok
19 15, ked' sa vo svojich dvadsiatich rokoch stal koncertným
np jstrom fra nkfurtskej opery, nakol'ko už pred tým p rekvapil verej n osť vyni kajúcim prednesom Beethovenovho a
Brah msovho husl'ového koncertu. Ako koncertný majster
opery spoznal rozsiahly operný repertoár, od Glucka po
Wagnera, čo urýchlilo jeho umelecké zrenie a orientáciu v
tomto žánri. j eho c i e ľ však bol vyšší, chcel sa stať koncertným dirige ntom. Tento sen sa mu či astoč ne spln il až v pozdnom veku .
V roku 1923 sa Hinclemith vzdal funkcie koncertného majstra, aby sa plne mohol ve novať už na konzervatóriu za poča
tej kompozičnej práci a najmä svojej láske - komornej hudbe.
Ešte pred odchodom z o pery v roku 192 1 zakladá spolu s
huslistom Liccom Amarom Amar ovo-Hindemithovo
kvarte to, s ktorým ako propagátori súčas n ej hudby precestoval takmer celú Eu rópu. Toto kvarteto údajne vzniklo z
podne tu l. ročníka festivalu sú čas n ej hudby v Donaueschingene (tu sa konal clo roku 1927, potom sa presťa
hoval clo Baden Badenu a od roku 1950 sa opäť ko nal v
Donaueschingene), a počas nasleduj(•cich rokoch (clo 1927)
sa stalo dušou tohto centra ovej hudby (Hindemith bol clokonca aj čle n o m jury festival u). Na tomto prvom donaueschingenskom festivale zaznelo s obrovským úspechom aj
Hindemithovo ll. sl áč ikové kvarteto op. 16, ktoré takmer razom obrátilo medzinárodnú pozornosť na jeho autora.
Odte raz je Hindemith vo verejnosti uznávanou osobnosťou
nazna č uj úco u novú cestu .

"Hindemtth jepríznačným prertstavttel'om Novej hud/:Jy
tým, ie j eho hudba nie je maľujúäm t ~yznanfm L' t6uoch.
Nie je - ako d11es znie obl'úbené heslo · "objektívnou"' .,listou ·· hudbou. Niečo také nejestvuje. Ale vyslovuje sa v nej
lost MMj výš osobné, ba 111divtduáltw, čo sa prejatJuje 1
vo f onne, čo VJplý l•a i z najvlastnejšfch zákonov 11Wiodicky a rytmicky za11wranej hudby. A táto l11divtduálnosť sa
prejavuje u Hindemltha od začiatku do konca ako losi
jedtlOtflé..
Alfred Etnsteln
O Hinclemithovi je známe, že kompo noval vel'mi l'ahko,
údajne ako Schubert či Telemann a podľa jeho vyjadrenia, nikdy nečakal na nápad alebo inšpiráciu, pretože "n a hudbu
n ie je p otrebné nič iné ak o p apier a p er o ".
Keď sa skon č i l a prvá svetová vojna, Hindemith mal 23 rokov a jeho rozvíjajúci sa talent a temperamentom nabitá povaha sa priamo vrhali qo revo l u č n ých zmien, kro ré nastali po
páde mo narchie a ktoré chceli z mie s ť zo sveta strllchHvené
mysle nie a cítenie meštiaka 19. sto roč ia.
Pod vedením svojich pedagógov sústredene šw cloval hudbu minu losti, najmä Bacha a Händla, ale aj najstarších majstrov polyfó nie, Sekles mu otváral cestu k dobovým tre nclom, k jazzu i k populárnej č i l'udovej hudbe. Súčasne však
citlivo vnímal vznikajúcu Novú hudbu, o ktorej vášnivo diskutoval so svojimi rovesníkm i a s ktorou sa dostával clo aktívneho styku ako interpret. No vo fra nkurtskej o pe re ho m u č í
ako nočn á mora Wagner, keď pri dlžke jeho opie r trpel muky, za čo sa mu neskôr vypomstil. Dirigent frankfurtskej opery Ludvik Rone nberg ho zoznámil s Debussym a vtedy veľmi
aktuálnym Schrekerom (v tom čase bol riaclitel'om Vysokej
hudobnej školy v Berlíne a k jeho žiakom patrili o. i. E.
Krenek a A. Hába). Ich vzájomný styk sa stal na toľko intenzívnym, až sa Hinclemith napokon stal jeho zaťo m . V tomtO čase
bez väčšej sebakontroly písal skladbu za skladbou. V
Kvartete op. l O, ktoré je jeho prvou vytlače nou skladbou,
spoznávame ako "kmotra" harmónie M. Regera, no v melodických vzletných témach (odraz lásky?) nemožno nespozn ať Pucciniho, ktorého Hinclemith ako operného auto ra ak·

ceptoval. No rozhodne je to už d ielo odvah y ísť vlastnou cestou. Tento vývoj potvrdzuje napokon aj sonátový cyklus op.
l l , najmä violonče lová a klavírna sonáta, ako aj spomínané
ll. sl áčikové kvarteto.
"že Hindemith revolucionárom bol a chcel byť, že si
želal pohor šovanie m eštiaka, ktorý si blažene driemal
v s pomienkach na Jugends til je n aprosto jas n é," - píše
W. Zillig. Uvedomíme si to, keď si pozo rne prečítame jeho tri
jednodejstvové opery z roku 1921 - Vrah, nádej žien, Svätá
Zuza na (obe uviedlo u nás v tomto roku Operné štúdio VŠMU) a Nusch-Nuschi.
Zhudobnené texty (0. Kokoschka a A. Stramm) sú preplnené expresionistickou záľu bou v obludnosti doby a zdôrazňovano u e rotickosťo u chcú bil'agovať meštiaka. Vrah , nádej
žien predstavuje boj oboch pohlaví, v ktorom zvíťazí mužská
vitalita. V Svätej Zuzane sa spomedzi mn íšok, žijúcich v absolútnej izolovanosti a sexuálnej zdržanlivosti, oddelí neovládatel'ná z mysel nosť sestry Beáty, kto rá sa nahá p r i tlač í k telu
Kristovej sochy a bozkávajúc ho na pery strhne z jeho bedier
závoj ... Za tento č in je zaživa pochovaná. Po predveden í opery Vrah, nádej žien v Stuttgarte, pod taktovko u Fritza Buscha,
vypukol obrovský škandál. Tretia opera Nusch-Nuschi svojou prebujnelou erot ickosťou a zosmiešnením Wagnera (ci-

na točila aj jeho Štyri temperamenty pre klavír a sláčiky). V roku 1942 napísal Hinclemith svoje vrcholné klavírne dielo
Ludus tonalis, modernú obdobu Bachovho Tem perovaného
klavíra. Významným spôsobom obohatil Hindemith aj literatúru pre violu; napísal dve sólové sonáty a dve s klavírom.
Po dvadsiatich rokoch, ktoré možno oz nači ť aj za ,.periodu
negácie", zarp utilej irónie a zúrivého výsmechu romantickej
konvencie, počnúc piesňovým cyklom Živo t Márie op. 27 začí n a sa tretie Hinclemithovo tvorivé obdobie. Paródia, persifláš, hudobné žarty, zostávajú minulosťou , sklad ate ľ prežíval
zásadnú zmenu a postoj k svetu i sebe samému. Sám
Hindemith prehlásil, že týmto dielom sa skončilo jeho obdobie Sturm-und-Drangu revolučnej mladosti a k prepracovanému vydaniu 1948 píše: nSUný doje m , aký vyvolalo u ž
prvé predvedenie u poslucháčov- a to som neočakával
-prinútilo ma, aby som si po prvý raz počas svojej muzikantskej existencie u ved omil e tickú naliehavosť
h udby a morálne záväzky h udobníka". Jeho štýl sa zjasňuje k najvyššej čistote a koncen trácii formy. Z mladého revolucionára sa napokon stáva vážená osobn osť. V roku 1927
ho Franz Schreker zavolal do Berlína a menoval ho profesorom skladby na Vysokej hudobnej škole. Pre mladé pokolenie sa Hinclemith stáva takmer vodcovskou osobnosťou a p re
mnohých túžbou byť jeho žiakom.
.Ani V<> svojich najsmel&h rozhOdnu'ttach nebol

ScMnberB nl/(fly t1 pratJOm slova zmyslec 1'eVQ/ucloná·
rom. PoztubM t1ei Ctuté rozhmtenl tJýrolly Strtr
vlnsltého, lttofýml sa lmlnil oznaámfu "revolucloniJ,.•:
:le nim nebol ani BariQt, vyplýva z toho, te jatlro j eho
byl0$tt tiahlo It syntb:e. A ta1t zostáva len ltvrtý z verkých fllaSIItov Novej hudby • Hlndemlth. A ten bol naozaj tým, llm~úd nebol# a~~~ byt': revo-

ludondrom*

táciou z Tristana na ,.správnom mieste") bola považovaná až
za krajnú drzos ť a hanobenie posvätného umenia. nČo vytrysklo r o ku 1921 z opojenia p ovo jnovej revo lúcie a z
bu jnosti onoho typického Sturm-und-Drangu, to bolo
považované za vlas tné a p ôvodné, a to viedlo k podnecovaniu, ktoré tak hlbo ko zasiahlo d o Hindemithovho
n esko rš ieho života" (F. Herzfelcl). Hindemith je otvorene
označova ný za provokatéra a to považuje za zadosťu čine nie .
Provokácia malomeštiaka, konzervatívcov a hudobných akademikov mu robí priam rozkoš. I napriek odmietavej reakcie
vel'kej časti publika - samozrej me, mal aj svojich priaznivcov
a obcl ivovatel'ov, ba aj nasledovníkov resp. epigónov - povzbudený búrlivák č i revolucionár nezostáva " s pať na vavrínoch", ale ide ďalej . V kantáte Die junge Magd, po p rvýkrát
"udiera na vážnu strunu" a po č núc Komornou hudbou č. l a
2 sa začí n a etapa jeho závažných myšlienkových a štylistických transformácií, ktoré vyústia v cykle Komorných skladieb op. 36. r napriek tomu, že v tomto období sa Hindemith
venuje hlavne komornej hudbe (jeho prvé orchestrálne dielo Koncert pre orchester vzniklo v roku 1925), klavíru sa
Hindemith venuje prevažne ako partnerovi iných inštrumentov ( najmä huslí, violo nče la a violy). Skladby p re sólový
klavír sú zastúpené síce menej, ale tvoria veľmi zaujímavý a
typický pohl'acl na jeho poetiku tohto obdobia. Napríklad cyklus j ednej noci op. 15 (ktorý zatial' nevyšiel tlačo u ) obsahuje anacca 15 skla dbi čiek a je vari jediným opusom, o ktorom
možno povedať, že je programovou hudbou v pravom slova
zmysle. Napríklad skladba č. 12 má názov: Zlý sen. Rigoletto.
Pomalšie ako v opere. Nemotorne. To je celý mladý
Hindemith. Potom sú tu zaujímavé Tanečné skladby op. 19,
no najmä Suita pre klavír 1922, op. 26. Uvedenie roku v názve, to je portrét roku vzniku skladby, to je ve ľkomesto s verkým dopravným ruchom. K vydaniu tejto skladby si
Hindemith sám nakreslil aj obálku. Skladba reaguje na dobovú vlnu moderných jazzových a tanečných foriem: pochoclshimmy-nokturno-boston-ragtime. Tento posledný kus (ragtime) sa p reslávil vďaka skladateľovým radám interpretovi,
ktoré na úvod skladby napísal: "Neber-žiadny ohl'ad na to, čo
si sa nauč il na hod inách h ry na klavíri. Ne rozmýšľaj , či máš
vz i ať d is štvrtým alebo šiestym prstom. Hraj tílto skladbu veľ
mi divoko, ale vždy presne v rytme ako stroj. Na klavír sa pozeraj ako na nejaký zaujímavý bicí nástroj a podl'a toho konaj". (Tieto zaujímavé skladby pre Supraphon nahral vynikajúci hinclemithovský interpret Hans Petermandel). Aj tento
príklad poukazuje na Hindemithovu letoru, na jeho radosť z
dráždenia meštiackeho a konzervatívneho ducha. V tridsiatych rokoch sa opäť vracia ku klavíru, no píše menšie skladbičky a hlavne Tri klavírne sonáty (tretiu nahrala pre
Sup rapho n Klára Havlíková a neskôr pre bratislavský rozhlas
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Nové dimenzie dostáva Hindemithov život a jeho hudba v
dobe tzv. Tretej ríše. V rokoch 1932-34 písal operu Maliar
Mathis, v ktorej prostredníctvom tragickej postavy maliara
M. Grúnewalda si kladie večn ú otázku, čo je vlastne umelecký tvorivý proces. Hľadá nové harmonické väzby, vracia sa
opäť do minulosti, až k Palestrinovi, aby tentoraz v do b rovoľ
nej, vedomej a vnútorne vysporiadanej pokore hľadal návrat
k tonalite, ale tonalite rozšírenej, bez akademických a školometských zákonov, prostredn íctvom ktorej pokračuje v cizelovaní nového melodicko-lineárne-polyfonického myslenia.
Tretia ríša ho však dala ,.na index" v čase, keď v Maliarovi
Mathisovi p ráve našiel jednu z ciest pre budúcu nemeckú
hudbu. Hitler dal Hindemitha do kliatby pre urážku
Wagnera, nikdy niti nezabudol jeho drzosť s operou NuschNuschi. A tak postupne vznikal ,.prípad" Hindem ith. Hitler
dokonca nechal padnúť aj tal{é božstvo nemeckej hudby,
akým bol Wilhelm Fu rtwängler, pretože sa exponoval za
Hindemítha. Maliara Mathisa však uviedli v Zúrichu (podobne ako Bergovu Lullu) a tým bol jeho osud v Nemecku speča
tený. Najprv ho vohnali do vnútornej izolácie, potom ho prestali hrať a v roku 1937 mu pripomenuli aj židovský pôvod jeho manželky, čo bol signál p re emigráciu. Opustil Nemecko,
najprv odišiel do Tu recka, kde pomáhal organizovať hudobliú pedagogiku a napoko n v roku 1940 prijal pozvanie do
USA, kde na univerzite Yale v New Havene vyučoval 14 rokov. Tam, v emigrácii, vznikali vrcholné skladby zrelého
Hindemitha; boli to zväčša orchestrálne a koncertné skladby.
Tu napísal jedno zo svojich najgeniálnejších diel - Ludus tonalis. Keď sa v roku 1943 uviedol virtuóznou orchestrálnou
kompozíciou Symfonické metamorfózy na té my C. M.
Webera, ktoré znamenajú prekvapujúci ,.odskok" do romantizmu, proti ktorému tak húževnato bojoval, vyvolalo to prekvapenie a u jeho stúpencov aj ústup z vydobytých pozícií.
Žiaľ, v Amerike každý skladateľ zaplatil svoju daň tamojšieho
vkusu a komerčným zvyklostiam. Našťastie tento poči n
Hindemith vyvážil úplne novou verziou svojej jedinečnej
opery Cardillac (uvedenej aj na scéne SND v roku 1964 na če
le s vynikajúcou M. Klšonovou-Hubovou, B. Hanákom, G.
Pappom a v pozoruhodnom naštudovaní T. Frešu). Po
Symfó nii Harmónia sveta (1951) vracia sa k tejto téme o živote a diele ve ľkého nemeckého astronóma Jana Keplera vo
forme opery. Jeho posledné veľké dielo, operu Harmónia
sveta, uviedli v roku 1957 v Basileji. V roku 1952 napísal svoje kompozič no-teoretické kompendium A Composer's
World, Horizons and Limitation.
Raz hanený, potom obdivovaný, zavrhnutý, vyobcovaný a
znovu oživený Hindemith i napriek svojej p rogresívnej povahe nenašiel svoj domov v Amerike. Po roku 1947 váhavo nadväzoval kontakty s novým Nemeckom, ktoré sa mu stále zdalo byť podozrivé a preto sa napokon rozhodol v rátiť ,.clo starélilo sveta" tak, že si za miesto svojho trvalého pobytu zvolil
švajčiarsky Zúrich. Tu vyučoval, ocltiaľko podnikal cesty do
Nemecka, ale aj do Európy ako dirigent nielen svojich skladieb, ale aj Mozartových č i Beethovenových (jeho 9. symfóniu dirigoval v Bayreuthe 1953!). Mal som možnosť zúčastni ť
sa na jednom z jeho posledných koncertov, ktorý dával v
Prahe s českou filharmóniou. Bol to nezabuclnutel'ný zážitok
na celý život. Napokon predsa zomrel vo vlasti 29. decembra
1963 vo Frankfurte nad Mohanom.
V osobnosti Paula Hindemitha dostalo naše storočie jednu
z najzaujímavejších a najväčších tvorivých osobností, ktorý
všade kde len mohol, manifestoval v prvom rade muzikantstvo plné vitality a novodobej, pútavej, s históriou i súčasn os
ťou spätej melodickej sily. A v tom je aktuálny dodnes. Škoda,
že jeho 1OO. výročie narodenia nebolo pre naše dramatu rgie
dosta točnou prílež itosťou , ob ráti ť pozornosť k nemu práve v
tejto dobe.
Financovan é fondom Pro Slovakia
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SÚČASNÁ HUDBA VP
JU RAJ POSPÍŠIL
V dňoch 10.-22. 10. 1995 prebehol v Prahe
f estival . Dny so~tclobé hudby '95 ". Zúčastnil
som sa rw piatich (z celkom jedenástich) koncertov ak o pozot·ovtttel; vyslaný Sp olkom slovenských skladatel'ov.
Us pori ad ate ľmi jedno tlivých koncertov boli vedľa Spolcčnos ti skladatelt'l Prah a (väčši na
ko ncertov) aj relatívne autonómne Tvurčí
centra Brno, Olomouc, Ostrava a Plzeň, i združenie pre sú časn ú hudbu "Príto mnost",
S po l eč n ost pro elektroakustickou hudbu a iné
kultúrne inštitúc ie ( Harmonie - sdružení pro
provozování hudby, Hudeb ní odbor Umelecké besedy a český rozh las. Základňa tých,
čo festival pripravili bola ted a široká a svedčí
o d obre j s po lupráci hudobných inštitúcií v
českej republike, najmä v Prahe.
Z piatich ko ncertov, na ktorých som sa zúčastnil , boli tri mo notematické: bol to večer
komor nej tvorby Karla Husu, skladate ľa
trvale žijúceho v USA, ktorý usporiadala
Prítomnost ( 12. IO.), večer tvorby pre klavír ( 16. l 0.) a koncert elektroakustickej
h udby ( 17. l 0.). Zvyšné dva boli ko morné
ko ncerty bežného typu. V celo m festivale bolo
žánrove mo notematicky zameraných koncertov viac: bol tu ešte ko ncen duchovne j hudby
(usporiad ateľ S polečnost pro duchovní hudbu) a zborový koncert (ten sa však napoko n z
technických príčin ne uskutoč nil).
Autorské večery nie s(J ani u nás nič zvláštne. Večer komornej tvorby Karla Hu su
bo l zaujímavý aj tým, že vedľa českých interpretov na ňom vystúpila aj americká klaviristka Luise Vosgerchian, ktorá predniesla autorovu 2. sonátu p re klavír. Skladba je pozoruhodná aj vyu žitím hry na strunách nástroja i is·
to u p reparáciou ad hoc. S vel'kým citom pre
nästrojové možnosti vyznela suita Krajin om al by ( Landscapes) pre brass-quintet, tech-

nicky n á roč n ä a vy nikajúcim spôsobom interp retovaná český m žesťovým kvintetom. Pre
mi\a najpútavejšie vyznelo autorove 3. sl áči
kové kvarte to , p rednesené Stamicovým
kvartetom; skladba obdivuhod ne gradujúca k
nevšedne ko ncipované mu scherzu, s hlbokým
med itatívnym výrazom v druhej a štvrtej časti.
Husova hudo bná reč je veľmi osobitá, po uče ná na všetkých techno logid :ých postupoch
skladby 20. sto roč ia na Západe a je v mno hom
podnetnä.
Istý m prekvapením bol večer tvorby p re
klavír ( 16. l 0.). Nebýva totiž na prehliadkach
tvorby zvyko m s tava ť ko ncert bez ko ntrasm na jedino m nástroji. Tu sa však dramatu rgický
zámer vydaril. Od poslucho ve nie veľmi náročných fa ntázií Včry čermákovej (hraných au torkou), ktoré predstavovali milé lyrické miniatú ry, cez ro mantizujúcu 2. sonátu
Jirího Gcmrota ( K. Novotná), lyrických Pčt
meditací p ro klavír Bohuslava Reh ora (B.
Rehol'), až k Sonáte pre klavír J a romír a
Dadák a (V. černohorská), k zaujímavo koncipovap c j troj č as ťovcj skladbe na dvanásťtóno
vcj bäze, výborne interpretovanej posl u c háč·
kou AMU, gradovala línia koncertu k skladbe
Miroir s (Zrk adlá) pre dva klavíry Pavla
H r abá nka , skladbe, ko ncipovan ej na ko ntrastoch ostro rytmizovaných a takme r ametrických úsekov, výborne vyváženého nástrojového zvu ku. Tech n icky n áročnú skladbu výbo rne predniesli mlad é interp retky (poslucll áč k a JAM U a Ko nzervatória v Brne) Karla
Fucimanová a Radana Ku bíčková. Záver veče
ra vytvoril Václav Kučera klavírno u s klad bou Ladčn í, p red nesenou výborným Emilom
Leich nero m. Napriek po merne vel'kej d[žkc
s kladby, do kázala autorova h udobná reč udrž ať vd'ké posluchové napätie.
Zvyšné dva komorné koncerty p rin iesli rad

skladieb auto rov z Prahy i z centier Olomouc a
Ostrava. 13. l O. od zneli: . Dod ek aria" Mar ty
Jiráčkovej p re fla utu a cimbal (H. Hubená
a ]. Mikušek), zaujímavá zvuková kombinácia
n etradi čn é ho dua, Su ita g iocosa p re gi taru
O ldficha Sem e r áka, trocha nevýrazne pred·
ncsená l l. Táborskou, Lento dram a tico p re
saxofón a klavír Zd CI'ík a Lukáša O.
Kulišcv, P. To perczer), 2. soná ta p r e klavír
J ifího Kal acha (S. Bogunia) a . saxom anie "
Z byňka Matčju , tech nicky vel'mi ná roč ná
skladba pre altsaxofó n, výbo rne zahraná P.
Valáško m. K vrcholom patrili aj . Frak tál y"
Lukáša H urníka, písané pre Barock Jazz
Quintett Praha, výborne týmto súborom p red ncscné. Táto štvorčasťová skladba úspešne
spája postupy free-jazzu so s ú čas ným ko mor- •
ným myslen ím. Druhou skladbou, ktorá mohJa by ť tiež jedným z vrcholov veče ra, bolo
sláčikové kvarte to "Tfi generace " čest·
míra Gregor a. Skladba premyslená a sústred ená, tematicky zaujímavá však utrpela nic
d osť starostlivou interpretáciou Oihočcs ké
smyčcové kvarte to).
14. IO. program: Mila d a Červenková:
J>relu d iu m a toccata p re klavír (V. čer
no ho rská), Jan Vičar: Poučení š uruppakovo pre s p ev a h ar fu ( M. Prokeš, ].
Bo uškov{t), Vladimí r Svatoš: 4 impromtus
p re h o b o j a klavír ( 0 . Fo ltýn, P. Mo tloch),
Eduard Schiffau e r : ,Jízlivosti" ( p. Murcek spev, H. Vantuchová - harfa), Lubo š Sluka:
Nénie p ro 5 violo nče l (Vio lo ncelli da camera), Svatopluk Havelka : . Soliloquia animae ad Deu m " p re kla r ine t a klavír ( K.
Doležal, S. Havelka). Obidve vo kálne skladby s
harfou mali vtip, prvá (Viča r) na staroveký
akadský text aj istý filozofický rozmer, Schiffa uero v cyklus min iat(Jr na Martialovc epigramy (vo vtipno m čes ko m preklade}. Krátkého)
humo r, obidve však trocha trpeli dikciou svojich s pevákov a ich hudobný výraz často skízal
k trad i čn os ti (azda vplyvom d iatonického la·
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Pri p r·flež itosti 31. ročnfka festivalu Bratislavské lmdolmé súil'tlCSti usporku:/a/a
Slovenskrí nmzlkologick á asociáda p ri SHÚ a Ka tedra hudobneJ vedy Filozofickejfakul~y
UK muzikologick ú konf erenciu s metl.zindrodnou účtiSI'ou na tému Hudobné avan tgardy
20. storoL'ia a národné k ultúry. Konferend a sa kona/tt v tradib~ých p riestoroch Zichy ho
palácf.l v dňoch 9.-Jl. IO.
Usporiadanie ko nfe rencie na tému Hudobné
avantgardy 20. storočia a nát'odné kultúry bolo motivované - ako na to poukázali úvodné slová Or. Ľu bo míra Chalupku - výro č ia mi významných skladatcl'ských osobností P. Hindemitha,
13. Bartóka, A. Weberna, O. šostakoviča, A.
Albrech ta, R. Bergera, A. Berga, E. Satieho, K.
Stockhausena. Ich avantgardná tvorba p redstavovala široký priestor pre reflektovanie zložitých vývinových pohybov, ktoré inšpirovali a
spoluvytvárali cítenie, tak charakteristické pre
toto storoč ie. ll udobné avantgardy (a nielen
hudobné) bo li v tom najširšom slova zmysle od·
porcami tradícií, odmietali ju, ich i n š pi rač n ý m
zá rodkom sa stával subjekt, jeho podstata, bez
akého k oľvek povrchného bczvravného pohJ'ad u, vyjadrená vždy vlastným jazykom, vášnivo,
snivo i špekulatívne o dkrývajúca skryté vzdory
a íd ei. Veď to je aj jej zmyslo m - n ovosť, pokrok,
predvoj...
Tematické zameranie ko nferencie bolo postavené na snahe obj asniť to najžhavejšic, s č ím
sa s ú čas n á muzikológia v danej problematike
potýka. Teda: aké s(J metodologické aspekty vý·
sku mu avantgardy (terminológia, systematika,
periodizácia, s(Jvislosti...), aké je umelecko-duchovné zázemie avantgardných ídeí a hudobná
tvorba, kde h ľadať genézu, vznik, vývoj a význam hudobnej avantgardy prvej polovice 20.
sto ročia a následne v povojnovej etape vo vzťa
hu k národným kult(Jram a nakoniec, čo je paradigmo u a syntagmou hudobnej avantgardy 20.
storoči a, v čo m s(J jej prínosy a limity vo vzťa hu
k technikám, štýlom, individuálnym a generač
ným poetikám, osobitostiam a dielam?
Početn á (J časť medzinárodnej muzikologickej obce (presnejšie 26 refcrujúcich z 8 krajín)
po tvrdzovala závažnosť a opo d statne nosť výberu danej témy a zá rove ň pred povedala jej vzn Jšujúci priebeh. Keďže tematický okruh príspevkov bol naozaj rôznorodý, pochopili sme dramaturgickú nej edno tn osť a ne n ad väz n osť jednotlivých blokov a ich referujúcich. Nasledujúcc sumary teda nepostup uje v poradí, v akom
odzneli príspevky pod ľa rokovacieho poriadku.
Hovo riť o avantgarde znamená ved ieť .o
čo m " hovori ť. ) . Vyslo u žil ( Brno) vo svojom referáte zdôraznil, že tento pojem v žiadnom z naj-

významnejších svetových hudobných slovníkov
nefiguruje a len na základe dobových výpovedí
môžeme pribl ižne u rč iť v ako m čase, v akej kultúre, v akom diele a v akom sklad atc l'ovi sa kritérium avantgard y ( teda proces recesný, prvok
zvr:llu a rozdielnosti) nachádza. Ako na to poukázal i esteticky zameraný referát M. Blahynku
(Bratislava) na tému Vzťah literárnej a hudobnej
avantgardy, estetické názory na pojem avantgar·
da nachádzame v rôznych filozofi cko-estetických, literárnych a hudobných postojoch poč
núc 19. storočím až po súčas n osť, pričo m vždy
ako dekrét umelecke j inovácie.
O tom, že nemecká muzikológia v dielach
Adle ra, Bcckera, Mersmanna, Dalhausa ... sa už
terminologicky po kúsila vym edz iť perió dy vývoja dejín hudby z prelo mu s to ročí a zač iatku
20. storoči a p ri po menul R. Flozinger (Graz).
Zd ôrazn il, že ich term íny moderna, npvá hudba, hudba s ú čas n os ti , ncocxp resio nizmus, neoklasicizmus by sa mali a pl i ko vať aj do p raxe,
vzh ľado m na jednotlivé národné kultú ry. Z následnej diskusie však vyplynulo, že 20. sto roč i e,
ako jedna z epôch vývoja de jín hudby vzhľa
do m na to, že ešte nemá presné term inologické
h ranice, platné pre každú národnú kultúru v jej
vlastnej rôzno rodosti, by sa nemala pcriodizovať. R. Flozinger len dodal, že tie isté problé my
má nap ríklad aj epocha klasicizmu ...
K metódam analýzy hudo bnej avantgardy vyslovila niek oľko poznámo k Z. Martináková
( Bratislava). Úvodná sa dotýkala hudobnej vedy
ako odbo ru, ktorý je väčšin ou len opisom a postráda systcmaticko-teoretické metódy s vlastnými zá ko ni tosťa m i , nevyhnutnými na zodpoved anie otázky AKO a nal yzovať avantgardnú
h udbu (a vôbec hudbu). Kecľže doménou hudby 20. s to roč ia je só n orič nosť, je potrebné
o krem vlastností tó nu (tó nov, stupňov... ) uvažovať v hudob nom texte aj o pohybe v p riestorc a akustických ve ličin ách . Referentka vyslovila k dane j téme niekol'ko naozaj prcpracovaných hypo téz.
O kríze hud obného d iela v avantgardnej
tvorbe 50. a 60. rokov (vychádzajúc zo známeho výroku T. Adorna) hovoril M. černý
( Praha). Už toto obdobie - ako tvrdil - prin ieslo
uvo ľn e n i e charakteru d iela stúpaním podielu

náhodných procesov. Vyjadrené slovami J.
Cagea, skladatelia "vraždia hudobné dielo".
Autor sa v referáte ešte pod robne zameral na
pojmy parad igma a syn tagma, ako na neodmysliteľné analylické či nit ele avantgardného hudobného diela.
L. Burlas (Bratislava) predniesol správu o
súčas n o m stave hudo bnej avantgardy. Nahlas
vyslovil mnohé z toho, čo si väčš in a z nás len
myslí: vie me re agova ť na stále sa zväčšu júcu
pri e pas ť medzi skladatel'om a publikom?, nezanikli by sÍJ Č:Jsn é pop štýly ( u nás Repete ...) bez
po moci elektronických médií?, je jedinec
schopný postih nú ť tú expanziu miestnych a lokálnych aktivít s(J čas n ej hudby (jednému kalend árnemu ro ku zodpovedá 68 medzinárodných
festivalov s(J časn cj vážnej hudby) a .zmaturovať" nad tým množstvom faktov? ...
Prevažná väčš ina ú častník ov sa vo' svojich referátoch upriamila na hudobné avantgardy vo
vzťa hu k národným kultúram. Esteticko-filozoficko-sociologicl.:ý pohl'ad vniesli do danej té·
my príspevky J. Alb rechta ( Bratislava) s názvom Ná rod nosť v umení- ilúzia alebo realita? a
I. Šiškovej ( Bratislava) s názvom Pojem národnej kultúry v rámci multikulturálnc o rien tovano m Európsko m spo l očen stve národov. Pojem
n á rodn osť je naozaj n eodm ysli teľ n ou sú časťou
každej z kult(Jr, je osobitá, jed i nečn á , hrdá ... aj
keď netvorí vždy paralelu s avantgard nými tendenciami. V akých podmie nkach sa udrží v multikulturálnej zjednotenej Euró pe? Zrušia sa národné princípy spojením týchto multikultúr v
jedno hudobné dielo, podobne ako sa o to kedysi pokúsil vo svojej tvo rbe K. Stockhausen slovami rcfcrujúceho P. Andraschkc ( Freibu rg), keď spojil hudbu viacerých kontinentov,
aby tak zrealizoval svoju . myšlienku svetovej
hud by"? Alebo tieto kultú ry vystavajú svoj
imidž na ko m e rč nej báze, ako to napríklad
praktizuju mnohé s ú časn é nemecké pop kapely (a s obrovským (Jspecho m u publika), ktoré ako nám tO sprístupnila vo svojo m príspevku E.
Spande ( Freiburg)- si veselo jódlujú?
Specifické mírodné črty hudobných avantgárd vlastných do mácich kult(Jr predložili n asledujúci refere nti: L. Markiewicz ( Katovice)Bartók a Webern, dva dôležité faktory vývoja
poľskej hudby; M. Golab (Warszava) - j ozef
Kofn cr a Viedenská škola; R. Chlo pick a ( Krakow) - Inšpirácia hud obnej avantgardy v Pendcrcckého Rozmeroch čas u a ticha; M. Dziad e k (Cieszyn) - l ludobná kritika ako pole tvoriace ideológiu avantgardy ( na základe poľs
kých d iel 60-tych a 70-rych rokov); A. Nowak
(Bydgoszcz) · Sllčas né pol'ské concerto, nové
koncepty fo riem; P. Kure t (Ljubljana)- Slavko
Ostcrc • avantgardista zo Slovinska; N.
O'Loughlin ( Loughboro ugh, England) - Šia-

E
d en ia harfy?). Červenkavej Prcludium a toccata zau jali výrazným rytm ickým po1'íatím i sviežosťo u zvuku. Svato šove lmpro mtus predstavujú sviežu hudbu virtuózneho zamerania,
Sluko ve Nén ie s(J sústred enou smútočnou
hudbou. Havelkova skladba je rozsiahlou me·
d itáciou v tó noch; napriek svojej d[žkc bola
stále plná napätia do brej hudby.
Koncert elektroakustickej hudby 17. l O. s
podtitulom .Elektro akus tická hypnóza•
(M. Hlaváč: Con certo da cam e ra, E.
Spáčil: DG 304, M. Slavický: Ad ventus, R.
Ružička: Suita 9 pre husle a MGF, K.
Ods trč il: Den v k a binetu voskových figur , an eb Fór) prekvapil až v troch skladbách kombináciou živej interpretácie s magneto fó novým záznamo m. Hl aváčovo Concerto kombinovaJo v zázname úseky prirodzeného zvuku huslí O. Tomášek) a klavíra O.
Ruži čk a) s ich elektroakustickou úpravou.
Slavického Adventus bol decentným elektroakustickým sp racovaním zbo ru ( Duodena canticans - P. Dan č k), prednäšajúccho starú advcntn(J pi ese ň s gene rovaným zvukom a multiplikáciou zvuku kosto lného zvo nu. U Spáčil a
i Rú ži čku išlo o akési plejbekové predvedenie
skladieb, S páčil h ral na syntc tizér sám (poslucháč b y mohol azda očakávať väčš iu rytmickú
nezáv i slosť pásiem, kto r(J tento spôsob práce
u možňuje), v Rt'lži čkovcj skladbe predniesol
huslista L. Navrátil virtuózny part v d okonalej
súhre s re produkovaným podkladom, ktorý
tvó rilo elektro akustické spracovanie sláč iko
vého zvuku . Odstrčilova skladba predstavovala vtipný happening ženského hlasu s klávesovými nástrojmi na pozadí zvukovo bohatého
reprodukovaného pásma.
Možno ko nštatovať, že českým kolegom sa
darí dob re: ich hudobné myslenie je na výške
európskych kom poz i č n ých techník, zvukovo
je často i dos ť o dvážne. Starostlivá dramaturgia vytvorila z týchto koncertov bohaté a podnetné veče ry s hudbou.
lenstvo, anató mia a fo xtro ty, nehanebná a explicitná hudobná paród ia P. M. Daviesa. A.
Jarzebsk a (Krakow) pripo menula v svojej štúdi i avantgardné idey v Stravinského hudbe. D.
Gonzalez d e la Rubia (p ri icl až z Barcelon'y)
po dal niekoľko charakteristík zvuku a jeho vývoja v 20. storočí, s aplikáciou na hudobné
avantgardy a P. Šidl ík ( Bratislava) sa zameral
na h udobno-akustické charakteristiky a konze·
kvcncie teoretického systé mu P. Hindemitha, v
pohľad e na jeho teóriu tzv. p rvého radu (rozpracoval ju v knihe Unterweisung in Tonsatz).
Príspevok by si s n áď žiadal ko nkrétnejšiu aplikáciu a ko nfrontáciu toho to Hinde mithovho
teoretického systému s jeho vlastnou tvorbou.
Avantgardným tendenciám v slove nskej hudbe bo l na ko nferencii taktiež vytvorený priestor. ]. Lengová ( Bratislava) pred niesla ni ekoľ
ko nových zaujímavýc:h pohľadov na tému
Ran{t tvorba A. Moyzesa. Na základe analýz
Moyzesovho ko mp oz i č n ého štýlu navrhla, aby
sa jeho tvorba z rokov 1924-1940 spojila do jed·
ného tvorivého o bdobia, keďže sa vyz na čuje
het e rogé nn os ťo u inšp iračnýc h zdrojov a jej
j ednoznačná periodizácia by teda bola nejasná
a taktiež z d ôvodu, že od r. 1940 Moyzes n i ekoľ
ko rokov nové diela netvo ril. Ľ. Ch alupka
( Bratislava) usku toč ni l vo svojom príspevku
h istorický exurz do avantgardných snáh slovenskej hudby 20. s toročia, pri čo m sa zastavil
na skl a da te ľskej generácii 50. a 60. ro kov, ktorá
ako p rvá preds tú pila s najucelenejšie sformulovaným postojom, vychádzajúci m z prijímania
svetového a negácic národného. Situáciu slovenskej hudby po ro ku 1970 esteticky zreflektovala N. Hrčková ( Bratislava) a vytýč ila tri
hlavné symptómy, postihnutel'né v tv orbe týchto skladateľov: prekonávanie utrpenia, stádovitý refl ex a návrat k tradíci{un veľkých majstrov.
Zá rove ň zdô raznila, že naša kultúra musí smerovať od národného ( tzv. mýtického, zidealizovaného utrpcného slovenského národa) k univerzálnemu, euró pskemu.
Dva p ríspevky boli venované tzv. ľahš iemu
žánru. P. Bla tný ( Brno) sa prezentoval svojou
vlastnou tvorbou a vysvetlil, ako v nej spojil jazz
s vážnou hudbou. F. Turák ( Bratislava) poukázal na avantgardné charakteristiky v tzv. syncretic music, kto rá tým, že je vlastne fú ziou národných elementov všetkých kontinentov sa stáva
nadnárodnou. A dodal: kam by sa uberal vývoj
hudby, keby nic vsmpu mimoeurópskych kultúr? F. Tu rák svojím príspevkom len potvrdil
a ktuál n osť a n evyhnutn osť n as me rovať v muzikológii ~voju pozo rnosť aj týmto smerom.
ZÁVEREČNÁ DISKUSIA

... venovala najväčšht pozornosť terminológii slova avantgarda ct stanoveniu jej vývojových hranic. Dospela k záveru, že to exaktne
nie je možné, pretože p oj em avantgarda sa dá
stotož1í.ovať aj s množstvom synoný m ako nová hudba, moderna, sú časná hudba a. i., ktoré
v kaž dej dobe a kultúre menia svoj význam, a
je teda len vecou historikov ako a kam tieto
pojmy zamdia.
Fin an cované fondo m Pro Slo vakia
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SLOVENSKÁJAZZOVÁSPOLOČNOSŤ

+ Na poslednom zasad nutí Slovenskej jazzovej spol oč nosti sa
zrodila nová možnosť ako a kde orga nizovať ko ncerty. Na zasadnutí sa zú častnila riaditel'ka Domu kultú ry na Vajnorskej ulici a
navrhla možnosť sp olupráce. Kapacita sály je 330 miest, ozvuče
nie ja zabezpečen é (dokonca ho plánu jú skva litni ť) , ďa l ši a výhod a
DK je, že sa nachádza v centre mesta. Zatial' bol dohodnutý termín
- prvá streda v mesiaci bude vždy jazzová (v DK sú aj podujatia zamerané n a pop, country...). SJS bude zostavovať dramaturgiu koncertov a p o môže aj v ich spro pagovaní. Objavil sa aj konkrétny návrh - us po riad ať v priestoroch DK p rehliadku slovenského jazzu,
keďže tohto roku absentovala na Bratislavských jazzových d ňoch .
Bude figurovať pod n ázvom j azzové vianoce. Poh otovo zareagovali aj Gabriel Horal (M Klub, Košice) a juraj Gergely (S Club,
Levice), ktorí poukázali na možn osť ú činkovan ia mimobratislavských skupín. Teda vel'ká šanca, že vznikne ni ečo, kde sa hrá jazz
pravidelne.
.
+ Hudobný fond vydal už dve CD.- Slovak j azz Mai nstream a
Young Slovak jazz. O dramaturgiu sa postarala SJS. V tejto s(•vis·
losti sme od j ána Haj naia dostali info rmáciu ohl'ad ne CD Slova k
j azz Mai nstream. J. Hajna! zaslal CD p reziden tovi jazzovej asociá·
cie v Tasmánii V. Zappnerovi, významnému p ublicistovi, kritikovi, redaktorovi časopi su News Letter. Jeho ohlas je vel' mi pozitívny, p ovažuje CD za výni moč n e úspešné, vyjad ril sa tiež k jednotlivým interpretom a kompozíciám.
+ V porad í už tretie CD malo byť pôvodne orientované na tra·
dič ný jazz a swing. Zástupcovia rady SJS sa však rozhodli zme niť
túto ko ncepciu. CD bude m apova ť slovensk(• jazzovú scénu, repreze ntovať autorské, sólistické a leadrovské individuality a pon esie názov Slovak j azz '96. Navrhnutí lídri sú: Matúš j ak abči c,
Adriena Bartošová, Andrej Šeban , juraj Burian, Juraj Bartoš, Peter
Lipa, juraj Kalász, juraj Talár, Gabriel Jonáš.
+ 9 . ročn ík neprofesio nálnych jazzových skupín a sólistov nepre behne na stredno m Slovensku (Žilina) ako v minulých rokoch. Oznámili to o rganizátori zo Žiliny, ako dôvod uviedli finančné ťažkosti. Všetci, ktorí ste sa prihlásili - nesmúťte!
Slovenská jazzová spo l oč n osť za bezpečila realizáciu prehliadky v
DK na Vajnorskej ul. v d ňoch 14. a I S. decembra 1995. Dosial', ku
dň u uzávierky, sa prihlásili: Duo Negrospirituals z Martina, S.R.O.,
Piranis Group, Elia, TI1e Young Swing Generatio n, Traditional
Band, Duo One z Tre nčí n a, E.G.O. Group z Nitry, Padlášový výber
z B. Bystrice, SVA 12-28 zo Zvolena, Stará jed áleň z Mod ry, THS
Band z Nitry, Pieš ťa n ský Diexilend
.+ Na minuloročnej súťaži neprofesionálov v Žiline vystúpila aj
skupina Traditional Band z Lu če n ca v obsaden í: R. Novotný
(trombón), H. Gondáš (trt1bka, spev), E. Górcsi (klarinet), M.
Hugačková ( banjo), M. Vašaš (bicit: nástro je), S. Spišiak ( klavír) ,
H. Zarnovičan (basová gitara). Vekový p riemer člen ov skupiny je
20 rokov, vlani na festivale získali tretiu cenu a ocenený bol aj
spevák skupiny. Pod záštitou Slovenskej jazzovej spoločnosti sa
zú častnili súťažnej prehliadky neworleánskeho jazzu v Saint
Rafaele (Francúzsko). Ako sa vyjadril basgitarista skupiny, č leno
via fo rmácie sú vel'mi povďač ní Sj S, že im tí1to možnosť poskytla.
Ďalej sme sa dozvedeli (info rmácie sú parafrázované): hudobníkov prekvapilo, že mnoho skupín nemalo štandardnú súpraVll bicích nástrojov, potešilo ich , že sa zoznámili s mno hými erudovaným i ľu ďmi, boli nadšení zo stretnutí so známymi jazzmanmi.
Slovensko na tomto festivale rep rezentovali aj BB Band a Komári\anský Dixieland. Traditio nal Band vystúpili aj v rámci
Kultúrneho leta v Bratislave, taktiež dom v Luče n ci, kde plánujú
na Nový rok koncert v Redute.
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JAZZMANI DOMA A V ZAHRANIČÍ

• Fes tival Pet jazz (ll. ll . 1995, DK Pe tržalka) je od svojho
vznik u orien tovaný na mapovanie s lovenských jazzových skupín
a sólistov. Na ten to ročník , v poradí už tretí, organizátori prip ravili mimoriadn e bohatý program: Polish-Siovak jazz Quartet (vystúpia aj v levickom S Club-e) - P. Bodnár, C. Zeleňák , M. Marinčák a
ako h osť Piotr Baron (tenorsaxofón, Poľs ko), Shawn Loescher
Quintet (kvintet absolvuje šn(lru po Slovensku - 22. J l. - 25. ll. Zvolen Poprad, Prešov Bardejov, skupina Chorá vrana, Peter Lipa
and Band , Berco Balogh, Sylvia Josifoská, formácia v obsadení: J.
Petrus,]. Griglák, S. Počaji a E.•Boboš" Procházka a. h.
e Klavirista ján Hajna! p rezradil, že v rámci roku slovenskej
hudby zložil kompozície: Dievča z Nfzkych Tatier, M onkov tatrat~ský sen. Okrem toho, že sklad by nesú or iginálne pomenovania, objavuje sa v nich aj výrazný, nosný prvok slovenskéh o folklóru - kombinácia dórskej a Jydickej stu pnice. Klavirista p racuje aj
na ďal ších dielach, komponuje aj chansony.
e Spevák Pete r Lipa v súčas nosti vystu puje s rôznymi fo rmáciami: stabilne s T+R Bando m (15. ll. Neukirchen v Rakúsku, 29.
l l. slávnostný ko ncert vo Filharmó nii) , s Blues Bandom a s L.
Andršto m (21. ll., Brno) a so svojím Bandom (A. e ban ·gitara,
M. Gašpar - kontrabas, M. Buntaj - bicie nástro je,]. Tatár- klavír)Košice, Prešov, Bardejov.
e Na celod ecembrové turné po štátoch Európy (Nemecko,
Švajčiarsk o) sa vyberie Big Band, ktorého p resnú zostavu nám n epovie asi n ikto. Qe zložený zo slovenských hudobníkov. Bud ti do·
prevád zať Broadwayskú show.) Každopádne aspo i\ zopár mie n: j .
Griglák, C. Zel eňák, ]. Lehotský, F. Karnok, M. Ďurd in a ...
e Adriena Bartošová vystúpila v duu s klaviris!Om M.
Breznickým v Stúdiu S pri p ríležitosti otvorenia týžd ňa českého
divadla. S J . Burianom, ktorý sa má vrát iť zo štúdií na Berklee
College v Bosto ne, vyprac(• va p rojekt nového CD. Taktiež plánujú
koncert na december vo V klube.
e Bratis lavs ký Big Band pod taktovkou J á n a Štubniaka, vystúpil v Istropolise (7. ll.). Program mal názov Jese•) so swingom,
spievali Gabr iela Hermélyová, Ivo Heller, Imro Stróbl.
e Mladá jazzová s ku pina, ktorá si hovorí j azzva má na pláne
ďalší ko ncert. Usku toční sa v ružinovskom DK 7. 12. 1995.
e Speváčka Jana Kociánová vystúpila s fo rmácio u T+R Band
18. l O. a 8. l l. v DK na Vajno rskej u lici.
e V minulom čísle l nfojazzu bol zverejne ný omylo m projekt
trombónistu V. Vizára pod názvom Tro mhones j azz Quintet
Bratislava. Ospravedl ň uje me túto chybu a uvádzame správny názov: TWOBONESjazz Quintet Bratislava.
e Duš an Húščava koncertoval v Prahe so svojím kvintetom
(3 1. IO.) a vo Viedni (6. LO.). Saxofónistu okrem toho môžeme poč uť aj v diele Requiem od známeh o Sir Andrew Lloyd Webbera .
Requ iem bolo ocenené Cenu za najle pšiu súča s nú klasickú skladbu. Premiéra u nás bola S. L1., projekt bo l zrealizovaný s finan č·
ným prísp evko m štátneho fondu kultú ry Pro Slovakia.
e Matúš Jakabčic · gitarista, skladatel', aranžér - sa nedávno
vrátil zo štúdií v Bostone (Berklee College).i'ažisko m jeho Stúdia
bola kompozícia. Okrem rôznych štipendií, mu bola pridelená aj
cena Charlesa Mingusa za celkové pôsobenie na škole. Š tud ova~
u rôznych známych pedagógov, medzi inými u Grega 1/opki nsa,

pre ktorého Big Band aj aranžoval. Greg Hopkins v novembri
ko ncertoval v Prah e a ozval sa nášmu jazzmanovi. Vzniklo z toho
pozvanie na Slovensko a vystúpen ie v kaviarni Gremium (21. ll.)
v te jto zostave: Greg Hopkins (trúbka), Shawn Loescher (saxofó n) , M. jakabčic (gitara),]. Griglák, C. Ze l e ň á k.
e Podujatia ]. D. Šo š oku: V zvolenskom World Club-e vystúpil
s hudobn íkmi: Harry Sokal (tenor a soprán saxofón , Rakúsko),
jan j ankeje (kontrabas, Nemecko), Antonio Ciacca (klavír, Taliansko). V pozmenenej zostave usporiadal Medzinárod ný jazzový koncert v rámci festivalu BHS: Eugen Cicero (klavír, švaj·
čia rs ko), Lils MacKintosh (spev, Ho landsko), Decebal Badila (bas·
gitara, Rumunsko), H. Soka!, J. j ankeje. Koncertom ]. O. Šošoka
a nd All Stars zahájil festival Tešínsky jazzový pod zim.
Podujatia v Prahe: Eva Svobodová a Quartet (S. Košvanec trombón, P. Korínek - ko ntrabas,]. Hajna!- klavír a]. D. Šošoka), s
Pražským jazzovým kvartetom v jazzových kluboch " U Sta ré paní" a v Redute.
V októbri absolvoval šnúru v Taliansku (Ge nova, Padova, Rím)
s kvartetom A. Ciaccu, koncertu je s hudobníkmi ako: A. Bosetti
(sopránsaxofón) ,J. Kociánovou, R. Kendrovskou,j. Grigláko m, j.
Hajnalom -,Jazz Malina" vo Vysokých Tatrách, ďalej s Kálmáno m Oláhom ( klavír), j ánosom Egrim (ko ntrabas), O. Makovicsom (tenor a sop rán saxofó n) - šnúra po Slovensku - Košice,
Poprad , Nitra, Zvolen.
e Ešte an i neutíchol dojem z Bratislavských jazzových d ní a už
je tu ďa lší festival -,J azz Gremium Fest ival"- vystú pili Abstract
Truth -Jo hn Pu rcell (saxofón , USA), Harry Pe pl (gitara, git. syntezáto r), Andy McKee (kontrabas, USA), Billy Kilson (b icie nástroje,
USA), Paul Zauner (trombón, vokál).- Formácia koncertovala aj v
levicko m S Club-e. Ďalej skupina Th ird Movement (Rakúsko) a
Eva Svo bodová a Bratislavsko-Pražské kvarteto.
e O vydanie CD Larry Smith a11d company lf ve at the Slovak
p hilha rmonie sa postaral R. Martinccký, majitel' A. L. I. Records
(orien tujú sa na vyd ávanie vážnej h udby). a CD sa prezenn1jú
Larry Smith (alt saxofón) , Antonio Ciacca (klavír), ]. Griglák a]. O.
Sošoka, repertoár obnáša štandardy od O. Ellingtona, O. Gillesp ieho, M. Davisa... CD je live- z koncertu v Moyzesovej sieni a bolo po krstené v kaviarn i Gremium.
Z. V.

e Úrodnú jeseň prežíva juraj Kalász (kontrabas). V rodnej
Bratislave ho paradoxne vídame čo raz častejšie len ako návštevníka jazzových ko ncertov- ked' je náhodou d oma. Zato jeho popularita vzrastá v blízkom Brne a o čos i vzdialenejšom Krakowe.
Takto vyzeral jeho o któbrový koncertný kalendár:
- 5. 7. hral v krakowskom Klube u Muniaka s J. Muniak Quartet
v zostave- Janusz Mun iak ( tenorsaxofó n, sopránsaxofón) , Michal
Tokaj (klavír), Kazimierz j o nkisz (bicie nástroje). Z koncerru dňa
7. l O. vysielala poJ'ská televízia hodinu naživo.
- O týždeň 13.- 14. IO. sa muzicírovanie v krakowskom Klube u
Muniaka zopakovalo s rovnakou kapelo u, zostavu tentokrát obohatil Adam Kawoňczyk (trúbka) a na bicie hral Adam Czerwi ňski.
-V Brne si zahral s Triom komo rního jazzu v ďa l šej repríze Je ux
des enfames, titulu, ktorý má na programe l la Divadlo.
- V d ňoc h 17 ., 20. a 2 1. l O. sa za Kalászovcj aktívne j priamej
ú čas ti znovu hralo v Klube u Mun iaka v Krakowe. Tentoraz bez
klavíra, zato s trúb kou Adama Kawoňczyka. Bicie . obsluhoval"
Adam Buczek.
-Okrem to ho v spomínanom týždni náš kon trabasista s janusz
Muniak quartet odohral aj dva koncerty- v Krakowe a Rzeszówe.
Na bicie hral Lukasz Žita a Michal Tokaj n a klavíri.
- Trio ko morního jazzu (Roman Poko rný - gitara, j arom ír
Hn il i čka- tr(•bka a j u raj Kalász - kontrabas) koncertne účinkoval o
v Moravskej galérii v Brne.
Nabitý program má Juraj aj v novembri a n ud iť sa ne bude asi
ani v poslednom mesiaci v roku. Posúďte sami:
- S Cyrilom Zele ň áko m , Gabom Jonášom a Zuzano u
Suchánkovou v programe gospclov a spiri tuálov má účinkova ť v
evanjelicko m kostole v Bratislave-Petržalke v Oeií boja p roti totali te ( 17. november).
· V sku pine Alojza Boudu (• č inkuj c v programe Milana
M a rkoviča Na šikmej ploche ( Prah a, l . a 2 . 12.).
- Pod značk ou Trio komo rního jazzu hrá 3. 12. v Trnavskej sy·
n agóge. Turné pok rač uj e v Tren číne a Poprade.
Samozrejme, nad'alej bude pravidelne cestovať do Klubu u
Mun iaka i do HaDivadla. A jedna klebeta navyše, ju raj si obohatil
svoj register nástrojov o krásny kus z roku 1830. A ako znie!
e Ko n ečne na slovenskú jazzovtl scénu výraznejšie vstúpil nový
ženský element. Speváčka Sylvia }osifoská začína pravidelnejšie
účin kovať so skup inou Mr. Band, ktorá hrá v zostave Peter Prelož·
ník (klávesové nástroje), Martin Gašpar (basgitara), Daniel Szalontay (gitara), Marcel Buntaj (bicie). Predstavia sa ll . novembra na
petržalskom Pet Jazzc, budú účin kovať na Jazzových vianociach a
16. 12. sa chystajú na Bluesový festival do T rnavy. Sylvia okrem toho skúša s Acoustic cssion. Od novembra poberá štipendium udelené Slovenským hudobným fo ndom. šesťmesač né štipend ijné obdobie využije na konzultácie u Petra Lipu a na svoj jazzový rast.
e Klavirista Gabriel jonáš október strávil v Rakúsku. Zvyšné
mesiace roka však koncertne veJ'mi aktívne venuje scénam vo
svojej vlasti. Dňa 17. novembra má k once rtovať s Cyrilom
Zele ňákom, ju rajom Kalászom a Zuzano u Suchánkovou na už vyššie spo mínanom koncerte v evanjelickom kostole v bratislavskej
Petržalke. V p ražskom Rudolfíne b ude h rať 20. l l. na krste CD
] ifí Slfvin Quartet. S Jii'ím Stivínom sa p redstaví i na j azzovom
festivale v Brne - 2. decembra. Medzitým sa s kapelou ko ncertne
predstaví v jazzových kluboch v Leviciach (2 1. l l .), Zvolene (22.
ll .), a v Poprade (24. ll .) a Rožňave (26. l l .).
e Trúbkár juraj Bartoš tiež n ezah áľa. A to n a viacerých muzi·
kantských frontoch . Leto strávil síce na cestk h, ale s verno u spo·
J oč n íčk ou · trúbko u na koncertných pódiách . V medzinárodnom
big bande známeho bulharského tenorsaxofo nistu Anatoly Vamp irova hral na poste Jead-trumpet vo Varne.
Bol sidemanom v novom projekte rakt1skeho trombonistu
Ch ristiana Muthspiela (ú či nkoval aj s Vienna Art Orchestra na 2 1.
BjD v Bratislave) na fes tivale v Saalfeldene.
V izraelsko m Eilate na Red Sea j azz Festivale bo l s idcmanom
projektu West - Coast Reunion s j an om Konopáskom, Svatopluko m Košvancom a j arosl avomj akabov i čom.
V septembri absolvoval viacero koncertov vo viedensko m klube Porgy and Bess v rámci akcie Vienna Meets Londo n. Hral n a·
p ríklad s gita ristom Wo lfgangom Muthsp ielo m, klaviristo m
Djangom Batesom, saxofonisto m Jleinricho m von Kalneino m, gitaristom BillymJe nkinsom, saxofo nistom !lano m Ballamym, trúbkáro m Chrisom Batchclorom.
Koncertoval s Bratislava l lot Serenaders. To to teleso pracuje
na svojom prvom CD, ktoré sa však začn e nahrávať až koncom sezóny.
V pražskej Viole absolvoval skvelý ko ncert s klaviristom
Emilom Viklickým, saxofo nistom Št čpá nom Ma rkovi čo m , basgitaristom Petrom Dvorským a v životnej for me hrajúcim košickým
rodáko m Lacom Troppom (bicie).
V októbri sa n ič moc nedialo - povedal Ďuri. Akoby v~a k zabu-

dol na úvod tohto mesiaca a na svoj medzinárodný úspech na
Bratislavských hudobných s lávnostiach . Na 3 1. ročníku tohto festivalu sa predstavil v rámci Medzinárod nej tribúny mladých interpretov a stal sa jedným zo štyroch laureátov. Na 21. Bra·
tislavských jazzových dň och si zahral s Bratislava Hot Serenaders
(20. l 0.) a v Ten tete Matúša j ak abčica (2 L. I O.).
V novembri bude ú č inkova ť v Bigbande EBU (European
Broadcasting Unio n) na koncerte tohto telesa v Prahe.
e Diskotéku nielen p riazn ivcov jazzu, ale každého, kto má rád
pohodov(J a melodickú hudbu, prichád za obo hati ť CD The Time
saxofonistu š tepána Markoviča. Autorom celého projektu je
klavirista jur~ Tatár. Album, ktorý vydala BMG Ariola ČR/SR, nahrali Andre j Seban, Juraj Tatár, juraj Bartoš, Juraj Griglák, Cyril
Zel e ň ák, Berco Balogh , Luboš Andršt, Béla Fishe r (husle), Petr
Malásek, Lída Nopová, Lud mila Fin ková, Martina Menšíková (vokály) a skvelý percusionista z etno-kap ely Šum svistu Miloš Vacík.
Výsledkom ich s po ločn ej práce je viac než trištvr te hod iny prí·
jemnej m uziky, ktorá sa svojo u a mbie ntnosťou hodí všade, kde sa
chceme cí ti ť dobre, resp . kde si chceme n avodi ť príjemn(l atmosféru. S hudbou absolú tne ladí aj obal - foto Naono ri Koh ira (zaujímalo by ma, či je to muž, či žena - pozn. aut.), dizajn- Aspera.
e Pä tn ásť rokov od prvých účinkova n í s funkovou skupinou
Tamis, sedem rokov od víťazstva na Bratislavskej lýre pesničkou
Farbami d ýcha noc (P. Kvassay - M. Kozelová) vydáva spevák
Berco Balogh svoje prvé CD nazvané podl'a spomínanej úspešnej
p iesne. Obsahuje d esať pesničie k z obdobia 1987-95, o. i. hity
Milionár, Horúce výboje. Sú m nah rávky z j(lla t.r., ale i štyri nahrávky
prevzaté zo Slovenského rozhlasu, resp. z Opusu zo spomínaných
p redchádzajúcich rokov. Vilčšina kompozícií pochádza z dielne klávesistu Pavla Kvassay (zároveň autor všetkých aranžmánov) a samot·
ného speváka. Pod texty sa striedavo podpísali Monika Kozelová,
Dano Mikl e tič, Ľuboš Zeman, Stano Gurka, Maroš Bančej, Milan
Lasica a Vojtech Scherhaufer. j ediným muzikantom, ktorý sa objavu·
je na všetkých nahrávkach1 je P. Kvassay. šesť ,čerstvo" realizovaných
pes n ič iek nahrali Stano ~čep á n, Juraj Griglák a Toník Jaro, Oldo
Petráš a Emil Frátrik, juraj Bartoš, Pavol Zajače k, Peter Mášik (percusie), Zuzana Kvassayová a Katarína Stopková (zbory). Na obale CD sa
našlo miesto i pre rad sponzorov- vydavateľstvo Champagne Avantgarde, Stávkovú kanceláriu Terno, Rád io Forte, Rádio Rock-FM, S.
klub, Show Service F.D.G. Zástupcovia týchto fi riem sa stretli na sláv·
nostných krstinách albumu v piatok 3. novembra v petržalskej reštaurácii Tarpan. Krstným otcom sa stal prof. Miloš jurkovič, ri ad i teľ
vydavateľstva Opus, z ktorého novej produkcie CD pochádza. K sa·
motnému aktu obliatia CD šampanským prizval moderátorku večera
Alenu Heribanovú. Tá po krste vyzvala prítomných, aby sa spolu s
hlavnými aktérmi veče ra zapojili do akcie humanitnej pomoci býva·
lej športovkyni 2 1 -ročnej Barbare, ktorá ochorela na leukémiu a jej
život zachráni len transplantácia kostnej drene, ktorá stojí 200 tisíc
USD. Príspevky možno pos ie la ť na konto v Ľudovej banke
4000722204/3 l OO. Záver "ofi ciálnej" časti veče ra patril Bercovi, ktorý zaspieval tri pesn ičky a decentná zábava trvala až do polnoci.
e V slovenských podmienkach ojedinelý projekt · verejná nahrávka albumu - sa uskutočnil a v nede[u 15. októbra v Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. CD HAMMEL-Unplugged
treba hľada ť už na to htoroč n om via noč n om trhu. Dramamrg a producent' Pavol Dan čk sp olu s Pavlom Hammelom vybrali tie n ajväčš i e
h ity a najzaujímavejšie pesnič ky z t ridsaťročné ho obdobia tvorby
tohto skl a d a te ľa a interpreta. Ruku k dielu priložili aj jazzmani. V prvej čas ti koncertu ho sprevádzala zostava Andrej Seban (gitara, kla·
vír), Peter Binder (gi tara), Marcel Buntaj (bicie), a dve vokalistky.
Ako hostia Marián Varga a Ján Lauko. Po prestávke pristúpil na scénu
Orchester bratislavských sólistov s dirigentom Antonom Popovi čom
a odštartovala druhá polovica nahrávky. Vypredanému hl'adisku
vôbec nevadilo, že napríklad Smutnú rannú električku si ,muselo"
vypočuť dva razy. Naopak, tvrdošijným aplauzom si vynútilo ešte p rídavky, napokon Jen dua Hammel-Varga. V publiku sme objavili aj niekol'ko kolegov z branže, medzi inými aj j anka Lehotského (mimochodom, sám nahráva album), ktotý si celý koncert P,Oclivo odstál.
Keďže sa na viacerých záujemcov nedostalo, poče t lístkov bol obmedzený počtom sedadiel, s pravdepodo bn osťou sa bude konať rep ríza veľko le pého a vel'mi vydareného projektu. Asi pred Vianocami.
, e V klube TATRA (Nitra) sa pravidelne konajú jazzové stredy.
Učinkuj e tu med zi iným d omáca skup ina E.G.O. Group pod veden ím klaviristu a skladatel'a Eugena Gnotha. Uvádzajú vlastnú
tvo rbu (E. Gnoth) aj štandardy.
e 16. l l. 1995- Krst reedície platne Peter Lipa a T+R Band,
ktor(• vydá OPUS na CD a MC k dob ru je pridaná Bonus Track
(duet P. Lipu s B. McFe rrinom). Krstom sa oslávi IS. výroč i e jazzových štvrtkov v Starej sladovni.
jazzový festivalo vý život na Slovensku vrcholí v neskorej jeseni. Koniec novembra patrí dvom metropolám Východu Košiciam, Prešovu a Bardejovským kúpeJ'om. Kde a čo sa teda bude hrať:
KOŠICKÝ JAZZOVÝ FESTIVAL
21. ll. Dodo Šošoka so svo jimi h os ťami
Benko Dixieland Band - Bud apešť
začiatok koncertu je o 19.00 h
22. ll. Cassovia j azz Quartet
Ash Band s Petrom Lipom
Stčpán Ma rkovič Quartet
zač i atok koncertu je o 18.00 h. Festival sa koná v Dome umenia.
JAZZ PREšOV '95
23. 11. VVVTrio
Peter Lipa and Band
Electric Blues Band
lfllernational Jazz Set
24. 11. VVV Trio
AMC Trio + hostia (Vlado Železňák + Mirka Bajlová)
Shawn Loescher kv intet
Stčpá n M a rkov i č kvartet
po oba večery sa hrá asi od 19.00 h na Male j scéne Divadla
j onáša Záborského
JAZZ FEST BARDFJOV '95
24. 11. Štčpá n M a rk ov i č kvarte!
Inte rnational j azz Set
(tretia ú čin k uj úca kapela v čase našej uzávierky 6. l l. nebola
d efinitívne potvrdená)
25. 11. AMC Trio s hosťujúcou s peváčkou Mirkou Bajlovou
Peter Lipa and Band
Shawn Loescher kvintet
Hrá sa v kaviarni hotela Minerál v Bardejovských k úp eľoch so
zači atkom o 19.00 h. Tento ročník festivalu je druhým riadnym a
tretím v porad í.

PripravlU Zu2ana Vachováa Iveta Pospišilová
Vydal,a Slovenská Jazzová spoločnosť
Jakubovo námestie 12, Tel. 36 14 06,36 14 07
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HUDOBNÍ PEDAGÓGOVIA SEPTOU OPÄŤ BOHATŠÍ
22.11.

Na úvod zaznela prednáška prof. Anny Vlasá·
ko vej z Prahy. Táto vynikajúca metodička znalá pro·
blematiky všetkých stupňov umeleckého školstva pre·
ukázala nevšednú znalosť detskej psychiky, ako i mi·
moriadnu scho p nosť narábať s detským hudobným ta·
!entom. Tieto svoje danosti uplatnila vo svojej pred·
náške na tému Prdcp na detskej etude. Prof. Vlasáková
predviedla otvoren(! hodinu so svojou 6-ročn ou žiač·
kou, pričom dala vcl'ký priestor hravosti, fantázii a
dobrej nálade. Základným princípom pedagogického
prístupu je pozitívna motivácia. Láska k dieťaťu , rcš·
pektovanic jeho veku, povahových vlastností, ako aj
jeho iných špecifických zvláštností, to sú prístupové
mosty, po ktor}•ch prechádza prof. Vlasáková, aby sa
dopracovala k podstate hudobnosti svojho žiaka. Pri
tom všetkom podporuje jeho samostatné hudobné
myslenie, ktoré je v umeleckom vyjadrovaní nevy·
hnutnou podmienkou inteligencie a originality.
Ďalším zaujímavým a inšpirujúcim príspevkom bola prednáška pro f. Kateriny Borowia na tému
Suzukiho klcwíma metóda v detskom klavírnom vyu·
čovani. Naši pedagógovia mali tak pr íležitosť stretn úť
sa s touto svetoznámou metódou prvýkrát aj v praxi.
Anglická pedagogička pol'ského pôvodu, žijúca v Londýne, vyuč11j e touto metódou už d eväť rokov. Suzukiho metóda vychádza zo životnej skúsenosti, že člo·
vek sa učí ovl ádať verbálnu reč najprv hovorením a až
potom čí taním a týmto prirodzeným postupom si má
osvojovať aj reč hudobnú. Celé pedagogické a meto·
dické úsilie Suzukiho · mimochodom pre nás úplne
prevratné· smeruje k zodpovedaniu otázky: Ako pO·
môcť žiakovi k prirodzenému hudobnému vyjadrovaniu. Všetko vychádza a aj smeruje k prirodzenej hu·
dobnej komunikácii a to je na tejto metóde najcenncj·
. šie. Možno aj preto prednáška prof. Borowiak v prí·
Lomných silno zarezonovala, našla si mnohých sympa·

tizantov a záujemcov o možnosť zaškolenia a získ:ln ia·
certifikátu. Neobyčajne duchaplným príspevkom bola
prednáška českého skladatcl'a, klaviristu a spisovatel"a
prof. Ilju Horníka, ktorý svoju prednášku venoval
svojmu uči tel'ovi prof. Vilémovi Kurzoví pri príležitosti 50. výročia jeho úmrtia. Tento vynikajúci klavírny
pedagóg viedol svojich žiakov na základe psycho-fyziologických výskumov tej doby k modernč mu spôsobu
hry. Jeho metóda zaujala pevné miesto v klavírnej metodike v období prechodu od.doznievajúceho romantizmu k nastupujúcemu realizmu. Prof. Hurník potom
obrátil svoju pozornosť k otázkam etiky a psychológie
osobnosti koncertného umelc;J. V tejto súvislosti sa zamýšl'alnad pojmami interpretácia a tradícia. Vážnu té·
mu svojej prednášky zakončil humorným rozprávaním vtipných postrehov zo života svojho a iných skladatel"ov.
Súčasťou programu seminárov boli aj prednášky
prof. J aníčkovej z brnianskej JAM U a prof. Rusó z
bratislavskej VŠMU. Prof. Janíčková si vybrala tému
Nácvik spevného tónu u ,detf a ku svojmu výkladu
použila živé vyučovaci e modely, D. Rusó v téme
K/cwfr a. ko mo má hra sa podelila so svojimi zážitkami
a skúsen osťami z vlastnej koncertnej praxe. Osvie·
žujúcim doplnením pedagogického kurzu klavírnej
hry boli koncertné vystúpenia žiakov klavírnych tried
ZUŠ ako aj malých adeptov kompozície.
Na záver treba dodať, že za všetky nové a cenné vedomosti nadobudnuté na seminároch patrí srd ečné
poďakovanie prof. Eve Fischerovej·Martvoňovej ,
ktor;\ op äť, tak ako aj po minulé roky, zabezpečila vý·
horných pred n áša teľov a ktorá kontaktuje našich kl a·
vírnych pedagógov s pedagógmi európskeho formá·
t u, prostredníctvom slovenskej sekcie združenia EP·
TA. European Piano Teacher Association.
MARGITA OBDR.ŽÁI.KOVÁ

Rajecká prehliadka
slovenske· hudobne· tvorb
Už tre t í ročník Prehliadky sloven sk e j
hudobnej tvorby pre d eti a mlá d ež uspo·
riadala t. r. Základná umelecká škola v
Ra jci v spolupráci s Mestským kultúrnym
strediskom, Nadáciou pre podporu vzdc·
lania a kultúry v Rajci a viacerými spon·
zor mi.
Na tOmto malom festivale slovenskej hudby
predstavilo takme r šesťdesiat žiakov ZUŠ z
Rajc a, Žiliny, Bytče a Považskej Bystrice pozoruhodný p očet skladieb pre deti a mládež zná·
mych i me nej fre kve ntovaných sloven ských
skladatel'ov. Mladí interpre ti uviedli o . i. d iela
E. Su choňa , M. Moyzesa, M. Schne idra Trnavské ho, V. Figuša-Bystrého, T. Frcšu,
J. Cikkera, L. Burlasa, D . Kardoša, }. Zimmera, I. Zeljenku, M. Nováka, A. Zcma·
novskéh o, I. Paríka, J. Hatríka, P. Bagina,

I. Dibá ka, B. Urbanca, J. Kowalské ho, S.
Stračinu,

P. Cón a, P. Kršku, D. Harvana,
ako aj úpravy ľudových piesní pedagógov
ZUŠ. K slávnostnej atmosfére prispelo aj vy·
stúeenie Dctskéh~ speváckeho zboru pri
ZUS L. Árvaya v Ziline pod vedením prof.
Antona Ká llaya. Hoci Íl če lom prehliadky ne·
bolo vytvoríť súťaž nú atmosfé ru, každý chcel
ob stáť čo najlepšie. Táto prehliadka slovenskej tvorby sa v Rajc i stáva už peknou tradí·
cio u , o čom sved čí aj takmer dvojnásobný po·
čet tohtoroč ných ú častníkov oproti minulým
rokom. Možn o p ráve z mladých talentov, kto·
ré sa predstavili v Rajc i, vyrastú raz skvelí vír·
tuózi, speváci, dirige nti, hudo bní skladate lia,
ktorí budú d ôstojne re prezento vať slovenskú
hudbu a kultúru vo svete.
MÁRIA KOMLÓSSYOVÁ

SND Bratislava G. Verdi: Trubadúr ( 19.00)
SF Bratislava SKO, um. ve.d. B. Warchal, P.
Farkaš · husle; Viva ldi, Schubert, Mozart
(19.30)
ŠO Banská Bystrica BBOD · Večer tanca
(18.30)
DJZ Prešov Na skle maľova né ( 19.00), G.
Dusík: Hrnčiarsky bál (10.00)

23.11.
SND Bratislava P. l. Čajkovskij: Lu skáči k
( 11.00)
SF Bratislava progra m ako 22. ll. ( 19.30)
ŠD Košice Hammel, Varga: Cyrano i predmestia ( 19.00)
Malé d ivadlo S. Prokofjev · C. Debussy: Pe te r
a vlk · Skrinka hračiek (10.00)
ŠF Košice Festival sakrálneho ume nia · ŠF,
Zbor sv. Cecílie, dir. S. Mac ura (ČR); Bach,
Kabeláč, Haydn (19.00)
ŠKO Žilina Klavírny recitál O. Buranovskéh o;
Debussy, Liszt, Brahms (19.00)
ŠO Banská Bystrica BBOD · G. Verdi: Luisa
Miller ( 18.30)
DJZ Prešov Ruský baletný veče r ( 19.00)
Topoľčany, kostol Nanebovzatia Slo ve nské
dychové kvinteto; Mozart, Rossini, Haydn,
Rejcha, Gershwin (1 9.30)

24.11.
SF Bratislava SF, O. Rusó· klavír, Ľ. Rybár ska·
sopr., M. Kalmandi · baryt.;] Brahms, B. Bar·
tók( I 9.30)
ŠD Košice Festival sakrálneho ume nia · G.
Verdi: Nabucco ( 19.00)

25.11.
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata (1 9.00)
ŠD Košice Baletní umelc i Ruska (19.00)

26. 11.
Bratis lavsk ý Hrad Hudba na hrade, ]. Slávik,
O. Rusó; Beethoven, Schubert; Martími ( 17.00)
Mirbachov p a lác Bratislava Gitarový recitál
M. Miná (Tal.) ; Bach, Paganini, Giuliani,
Ponce ( 10.30)
ŠD Koš ice Bale tní umelc i Ruska (I 9.00)
Ma lé divadlo A. Vladigerov: Vlk a se de m koz·
liatok (14.30)
DJZ Prešov Večer židovskej piesne a prózy
( 19.00)
Trenčín , Ev. kostol Spekulum · t. Hvastijová,
P. Csiba, P. Kiráf, A. Feri e nčíková; Telemann,
Bux tehude, Händel, Bach ( 17.00)

27.11.
SND Bratislava Premiérový program súboru
Brale n (I 9.00)
DJZ Prešov M. Novák: Opera Mafiózo (19.00)

28.11.
SND Bratislava G. Ve rdi: Otel lo ( 19.00)
ŠD Košice Ham mel, Varga: Cyra no z predmes·
tia (10.00)

29. 11.

Hudo bná nadácia v Budavári (Macľarsko) od
r. 1992 po riada každ oroč ne festival ve novaný
chrá movej hudbe. Spočiatku konce rty a podu·
jatia prebie hali na do mácej pôde, od r. 1994
festival nadobudol m ed zinárod ný c harakte r
(napr. fran cú zsko-m acľarský , rumunsko-ma·
ďarský veče r duchovnej hudby a pod.) . Tohto
roku sa u skutoč nil v p oradí štvrtý ro č ník Festivalu chrámovej hudby v znamení maďar·
sko-slove nsko-rakÍiskych hudo bných vzťa h ov a
tradíc ií. Koncerty, ktoré sa u skuto čnili v Bu·
dapešti a Bratislave boli venované významnej
osobnosti maďarskej n árodnej hudby obdobia
romantiz mu, 180. výročiu narod e nia Mihá lya
Mosonyiho. Preto sa do centra p ozornosti
festivalu dostal rakÍisko-s l ovensko- maďarský
večer na Budíne v Budapešti v Chráme sv.
Mateja, kde zazne la Omša F dut· M. Mosonyího
p od taktovko u Dr. Ľudovíta Rajte ra. Je ho vy·
Stúpe nie sa usku točn ilo za podpory slovenské·
ho kultúrneho inštítútu v Budapešti. Zači at·
kom septembra t. r. vo Veľko m evanjelic kom
chráme n a Pane nskej ul. v Bratislave sa v rámci
Festivalu duc hovnej hudby usk utočnil konce rt
slovenskej a maďarskej hudby. Na tomto veče r·
no m podujatí ú č inkoval vynikajúc i mad"arský
hudobníkjános Sc b cstyén, organový virtuóz
a profesor čcmba lovej hry Hudobnej akadé·
mie v Budapešti. V dramaturg icky pestrom a
rôzno rodom repertoári nredstavil prítomné·

mu publiku až na malé výnimk)' ta kmer nezná·
me a zabudnuté die la priekopníkov d ejín našej
hudobnej kultúry J. N. Hummela (Prelúdium c
mol, Prelúdium As dur), A. Zimmerman a
(Alleluia paschale, Fuga super), E. Do hnányi·
ho (Andante p oco moto, Rubato), F. Schmidta
(Prelúdium a trio C dur). Zo súčasnej sloven·
skej hudobnej tvorby prezentoval impozantné
In memoriam Fr. Schmidt od Ľudovíta Rajtera
a 2 časti zvukomalebne o rientovanéh o diela
Pastely op. 26 Andre ja Očenáša .
Z maďarskej hudby obdo bne p revládali
me nšie hudobné formy pre organ : Prelúdium
Franza Liszta, Nocturno a Intermezzo Bélu Bar·
tóka, Prelúdium Zoltána Kodály. V interpretá·
c ii maďarskej sopranistky Laury Faragó, só·
listky M aďarskej národnej filh armónie a o rganistu jánosa Sebestyéna odzne li duchovné
piesne M. Mosonyiho , Fr. Liszta a Fr. Farkasa.
Kultivovaná, preje mnelá interpretácia j ánosa
Sebestyé na niesla z ná mky umeleckej profesio·
nalíty a majstrovské ho ovládania tohto kráľov
ské ho nástroja. Záverom kon certu n a témach
F. Farkasa ( pri príležitosti spomien ky na 90.
narode niny tohto skladate ľa) preukázal i svoje
virtuózne impro vi zač n é schopn osti. Obnovovanie histórie a tradície duchovnej hudby
p rostredníctvom také hoto festivalu môže byť
inšp irác io u i pre našic h ume lcov a o rganizáto·
rov.
BOŽENADLHÁŇOVÁ

KONKURZ
Riaditel" Slovenskej filharmónie v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie voľných miest v orchestri Slovenská filharmónia:
• hus lc-tutti
• violončelo-tutti
• vedúci kontrabasovej skupiny
• kontrabas -tutti.
Konkurz sa uskutoční 6. 12. 1995 o 13.00 h v Koncertnej s ieni SF. Prihlášky so životop isom prijíma a informá cie poskytuje Kan celá ria ria ditefa SF, r e f . pers. čin
nosti, Medená 3, 816 Ol Bratisla v a.

SND Bratislava Schu mann, Korsakov, Rac h·
maninov: Karneval, Šehe rezáda, Paganini
( 19.00)

ŠD Košice G. Verdi: La Traviata (I 9.00)
ŠO Banská Bystrica Bohéma klub G. Doni·
zetti: Nápoj lásky ( 11 .00)
Mozartov ve če r · Trávničkovo kvarteto, Z.
Štiasna-Paulechová, J. Figura (18.00)
Trenčianske Teplice Kúpeľná dvorana
Slovenské dychové kvinteto; Mozart, Rossini,
Haydn, Rejcha, Milhaud, Cershwin ( 19.30)

30.11.
SND Bratislava G. Ve rdi: Rigole tto (19.00)
SF Bratislava SF, dir. Howard Williams;
Haydn, Britten, Beethoven (19.30)
ŠD Košice A. Vladigerov: Vlk a sedem kozlia·
tok (10.00)
ŠF Košice ŠF, C. Hyun-Chung-Kim · spev
(Kórea), dir. Rim-jong-Yang ( Kórea); Rossini,
Mozart; Franck (19.00)
ŠO Banská Bystrica P. l. Čajkovskij: E.
Onegin ( 18.30)
Zichyho palác Bratislava V. Kočí · violon če·
lo (ČR), K. Englic hová · harfa; Lu/ly, Locatelli,
Reger, Britten, V. Kočí, Tedesco ( 18.00)
Hlohovec Empírové divadlo E. Garajová ·
mezzosoprá n, O. Buranovský · klavír; Mori·
teverdi, Scarlatli, Vivaldi, Rossini, Čajkovskij
a ď. ( 18.30)

1.12.
SND Bratislava L. Delibés: Coppélia ( 19.00)
SF Bratislava program ako 30 . ll. (I 9.30)
ŠD Košice G. Verdi: La Traviata (19.00)
J. Drietomský: Rozprávka o víle Radulienke
(10.00)

2.12.
SND Bratislava G. Ve rdi: Sila osudu ( 19.00)
ŠD Koš ice Rozprávka o víle Radulie nke
( 10.00, 16.00)

3.12.
ŠD Košice J. Drietomský: Rozprávka o víle
Radu lie nke ( l 0 .00, 14.30)
Mirbachov palác Bratislava E. Garajová ·
mezzosoprán, O. Buranovský · klavír; Belle·
mcn·e, Carpentier, Ravel, Bernstein ( l 0 .30)

4. 12.
SND Bratislava G. Verdi : La Traviata (19.00)
Nitra · múzeum Akademic ké dychové trio;
Mozart, Beethoven, Šostakovič ( 19.00)
DJZ Prešov P. J. O ravec: Ergo, kladivko Il
( 19.00)

5.12.
SND Bratislava j . Massenet: Don Q uic hotte
( 19.00)
Moyzcsova s ieň SF Bratislava Moyzesovo
kvarte to; Beethoven, Dvoi'ák, 1-lmšovský
( 19.30)
ŠD Košice G. Do nizetti: Nápoj lásky ( 19.00)

6.12.
SND Bratislava Večer sÍi časnej choreografie
( 19.00)
ŠD Košice N. Bod nár: Do brodružstvá sme lé·
ho zajka (10.00)
ŠKO Žilina ŠKO, M. O taki, klavír (Jap.), dir. T.
Koumík; koncert k 225. výroč iu nar. L. v.
Beethovena ( 19.00)

Dňa 3. novembra 1995 zomrel vo veku 76 rokov hudobný skhtdatef a býva lý
hudobný redaktor Slovenského rozhlasu v Bratis l ave ZDENEK CÓN.

OPRAVA
V čl ánku Dni orga novej hudby, v čísle 19, ktorého autorkou je Etela Čárska sa vyskytlo nie·
koľko vec ných a faktografických chýb:
Messiaenova kompozícia sa volá Messe de la Pcntccotc ( nie Missa de Pen tecon) , túto skladbu
neh ral I. Szabó, a leJ. V. Michalko. K technicky najn á ro čn ejším skladbám tohoto autora· podl'a odborné ho súdu · patria skladby Livrc du Saint Sacrémcnt a Méditations sur lc mystéric
d e la Saintc Trinité, ktoré hral F. Klinda .
Okrem toh o vznikli tlačo u chyby v me nách au torov. Ich správne tvary sú: Demessieux,
Rhe inbe rger, Mendelssohn.
Redakcia
Čitatel'om sa ospravedlňujeme.

j esenn)' mi cyklami koncertov žijú aj viaceré
východoslovenské mestá a mestečká , v ktorých
sa pravidelné koncerty nerealizujú. Dňa 12 . ok·
tóbra zača l a otváracím koncertom jubilejná, už
tridsiata Prešovská hudobná jeseií.jej o rganízá·
tori p ripravili cyklus siedmich ko ncertov, kto·
rých ťažisko je v oblasti komornej hudby. Na
otváracom koncerte sa predstaví! orch ester
DJZ s dirigentom Júliusom Sclčanom spolu s
klavírnym duom [ udmila Ko janová a
Pavel Novotný, a sólistami opery DJZ Annou
Benkovou, H e lenou Horváthovou , Sla vo·
mír om Benkom, Jozefom Novotným, Mi·
chailom Adamckom a Ladislavom Sucho·
žom . Klavírne d uo v Mozartovom Koncertep re
dva klavíry Es dur KV 365, zaujalo precíznou

drobnou p rstovou technikou, tónovou vyrov·
nan osťou , rytmickou pres nosťou , spevným a la·
hodným tó nom, ale aj dokonalou súhrou.
Dokázali dať dielu sv i e žosť, p riezra čn osť a u vol'·
ne nú náladu, čo sa najmarkantnejšie prejavilo v
tre tej, záve rečnej časti koncertu. Orchester bol
presný a spol'ahlivý, into načne a rytmicky dob·
re pripravený. j e ho tó nová pln osť a hutn osť
prejavu bola príje mným prekvapením.
Druhá polovica programu patrila áriám z
operiet E. Kálmána F. Leh ára, ]. Straussa. Výko ny spevákov zaujali muzikalitou a spevácko u
istotou. Pohotový, presný, rytmicky precízny a
tónovo vyrovnaný výkon orc hestra má vel'ký
podiel na úspec hu celého koncertu.
ŠTEFAN ČURILLA
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