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INMARGINE 
Dozneli v nás vianočné a novoročné 

sviatky, dozneli vinše, vyšumelo šam
panské, opadla eufória krásnych a 
dojemných slov, vrátili sme sa do reali
ty k plneniu svojich pracovných povin
ností. Taký je už kolobeh nášho života, 
ktorý nás aj vďaka vianočným či 
novoročným rituálom posúva neustá
le vpred, dáva nám nádej, cieľ a vyty
čuje smerovanie do najbližšej budúc
nosti. 

Pre nás muzikantov rok 1996 by 
mal byť t"f1kOm zvláštnym. Minister
stvo kultúty SR ho v spolupráci so 
Slovenskou hudobnou úniou a ďalší
mi hudobnými a kultúrnymi inštitúci
ami vyhlásilo za ROK SLOVENSKEJ 
HUDBY. Taký to projekt; pravda, v 
minulosti sme tu už mali a tak je len 
pochopiteľné, že nás, každého zúčast
neného, ale hlavne poslucháča zaují
ma otázka jeho zmysluplností, otázka 
odlišnosti súčasného projektu od mi
nulého, akcentujúceho starostlivo "vy
brané a oslavované osobnosti". 
Oprávnene si kladieme otázku, či jed
notlivé výročia a najmä ju~íleá jednot
livcov sú sine qua non pre realizáciu 
takéhoto veľkorysého projektu, opráv
nene hľaqáme odpoveď na otélZku, 
aký bude mať duchovný, estetický či 
výchovný t·ozmer v súčasných spolo
čensko-kultúrnych domácich, ale i 
medzinárodných súvislostiach. 

Na predvianočnej tlačovej konferen
cii sme sa toho, žial; veta nedozvedeli 
a tak zo sprístupnených materiálov 
usudz ujem, že Rok slovenskej hudby 
bol nám predstaveny bez konkrétnej
šej obsahovej dramaturgie (až na 
výnimky, napríklad výstavy či projek
ty Nadácií), ako splnenie si istej povin
ností, ktorú niekto vymyslel. A tak za
tiaľ akceptujem myšlienku z materiá
lu rozdávaného na spomfnanej tlačo
vej konferencii, že "bohatá história a 
súčasný vyspelý stav našej hudobnej 
kultúry" boli ďalším inšpit·ačným 
zdrojom pre vyhlásenie tohto mimo
riadneho projektu, ktotý si kladie za 
cieľ podporiť pôvodnú slovenskú tvor
bu i reflexiu jej šft·enia doma i v zahra
nič{. Škoda slovíčka "podporiť'; preto
že prfliš zaváňa konkrétnym obsahom 
z minulosti. Radšej by som na jeho 
mieste čítal slová, čo "treba urobiť"pt·e 
ďalš{ rozvoj slovenskej hudobnej kul
túry a "ako to urobiť'; aby nielen naša 
opera bola svetoz náma, a le aj celá 
naša hudobná kultút·a, v celej svojej 
historickej mnohostrannosti a pestros
ti. Neviem, či sa p lánujú podobné akcie 
v oblastí literatúry, divadla, filmu, 
architektúry a pod., pretože sa domnie
va~, že vzťah k umeniu sa nepestuje 
jednorázovo cez naprogramované 
akcie, ale cez širokú, nez ištnú a vnú
tornú zaangažovanosť jednotlivcov í 
kolektívov. 

Rok slovenskej hudby je však na 
svete, jeho štat"t sa sice zatiaľ pt·ítiš 
ne1;ydari~ avšak veľa sa dá ešte napra
viť i zachrániť. Najmä ak sa okienka, 
zaplnené zatiaľ iba menami umelcov 
podari naplniť aj novým obsahom, 
novým interpretačným poht'adom na 
tvorbu, ak budeme cítiť tvorivý z ápas 
o takú podobu slovenskej hudobnej 
kultúry vo všetkých oblastiach, žán
roch a druhoch, ktorý nás presvedči a 
utvrd{ o jej kvalitách, ktorý nám ukáže 
zabudnuté či neprávom obchádzané 
hodnoty, osobnosti, historické udalosti 
celého hudobného spektra, ako ž ivej 
súčastí našej kullúry. A čo je hlavné, 
Rok slovenskej hudby by nemal byť 
priležitosťou pre uplatnenie sa jednot
ltvcov, ale pre oslovenie obrovského 
spoločenského zázemia, aby to bola 
šanca pre poslucháča, pre obohatenie . 
nášho duchovného majetku a inovo
vanie nášho nezcmedbatel'ného kul
túrneho dedičstva. Bol by som t·ád, 
keby tieto slová vyzneli sine ira et stu
dio, veď hudba nezačína a nekončí 
našimi súčasnÍkmi, ale verme, ž e svo
jou duchovnou a neustálou obnovova
cou schopnosťou. je nezastupitel'ná. 
Dúfajme, že to napokon vyjde! 

MARJÁN}URfK 

• 6Sk 10.1.1996 

Námestia v našich mestách sa rozžiat·iti nielen sviatočnými svetlami, ale z nela tu hudba, neodmyslitel'ná to súčasť vianočnej a novoročnej 
atmosféry. Na p ódiu br·atislavského llviez doslavovho námestia Cappella Istropolitana s mládežníckym z borom Echo u.víedla Vianočnú 
ornšuj.j. Rybu. 

no 

Pred koncertom v Ope,re SND mat predseda vlády V. Mečiar slávnostný príhovor. 

všetkých koncertných pódiách 
republiky, zavŕšil l. januára v Opere 
Slovenského nároclného divadla sláv
nostný koncert Novoročný, na kto
rom za prítomnosti protokolárnych 
hostí, zástupcov diplo matických zbo
rov, pod záštito u Vlády Slovenskej 
republiky a jej predsedu Vladimíra 
Mečiara vystúpili poprední sólisti 
Operného súboru Slovenského 
národného divadla Peter Dvorský, 
Ľubica Rybárska, Jitka Saparová
Fischerová, Adriana Kohútková, Jozef 
Kundlák, Martin Babjak a ďalší. V ich 
podaní, pod taktovkou dirigentov V. 
Šenka a ]. Štefánka odznela zmes 
populárnych árií z opier a operiet. 

Prekročili sme prah. Pomyselnú 
hranicu, ktorá de lí starý a nový rok. 
Priblížili sme sa ku koncu tisícročia, 

možno aj bližšie k ci eľu . V tú noc, ked' 
nový rok 1996 míi'íal ten predchádza
júci, v ten polnočný okam ih, klenby 
oblôh všetkých našich miest, meste
čiek a viesok rozkvitali pestrofareb
nými kyticami a gejzírmi svetlíc. Stáli 
sme pod nimi a v ich efemérnom, 
prchajúcom blikote vyslovovali sme 
predsavzatia. Priania, ktoré nepomi
nú s jasotom silvestrovskej noci. čo 
možno najreálnejšie a skromné. Do 
toho roka skromnosti... Aby sme sa v 
zdraví stretávali na stránkach našich 
novín, aby sme nestratili priázeň svo
jich skalných, aby sme získavali 
nových a nových priaznivcov. A aby 
sme všetci, ktorí žijeme tu pod jed
nou i keď malou strechou našli k sebe 
reč, ·našli k sebe cestu a dokázali po
čúvať - človek človeka ... 

Bohatú reťaz koncertov a podujatí, 
konaných v priebehu decembra na 

Po predstavenf z otrval predseda vlády V Mečiar v rozhovore s účinkujúcimi; na snfmke s 
Petrom DvorskJím. Snfrnky TAS/? 



( 2 VIANOČNÉ REFLEXIE 

J VIANOCE SLUCHOM A ZRAKOM l 
lo. Priznám sa, táto v ianočná rôznofarebná a rôzno
chuťová idylka ma príliš ncnadchla; napriek mojej 
úcte ku všetkým zúčaMneným, aj odvekému obdivu 
k profcsion:ilovi Gottovi. To, čo mi zaškrípalo pod 
zubami nevzišlo ani tak z ich príspevkov. 

Š tedrovečerná relácia lludba a Vianoce (SIV l) 
bola dosť bezradným okienkom, ktorým sme 
nakukli v mikromedailónoch s vyznaniami do duší 
našich vokálnych hviezd - Idy Kiri lovej, Ľubice 

Rybárskej, jozefa Kundláka a Petra Dvorského. 
Rezul tát? Strnulosť s pointou Vianoce patria k rodi
ne - a naopak. 

Nebolo 1011111 Inak ani tentokrát. Čas adventný, 
okrem krásneho vmítomélto pocitu OČAKÁVANIA, 
vystufJ!}Oval azda v kate/om z nás aj horúčku v 
tempe prfprav. S pr fanfm obklopiť sa tým najlep
šfm. - dať to najlepšie. je to zaiste motto IJŠetkýclt 
ná;; ktorf pocfl'uj eme a preclľujeme vianočný čas 
ako sviatok najkrajšf. S11iatok s vô1lou ililičia, det
s/oa, lásky, Silla tok tepla, mieru a rodiny ... 
Dať to najlepšie toto heslo zákonite ohlasujú 

všetci, vrátane an~ámhlov pôsobiacich v médiách. V 
rozhlase a televízii, neodmys liteľnej to súbsno;ti 
našich rodinných krbov. Robia nám spoločníkov, 
doplňajú atmosféru, kompletizujú sviatočné chvíle. 

. Zaviaž mi oči, zapchaj mi u~i - a ja ti odcitujem 
vianočné programy televízie aj rozhlasu" deklaroval 
pred pár rokmi, s výrazom vedoml..')'ne, no nic s prí
liš lichotivou dikciou, jeden kamarát. Priznávam 
v~ak, že prvé .bliJ..')'" do tohtoročných p rogramo
vých avíz mi tak trochu ;arkasticky potv rdzovali 
ono vyhlásenie. Nielen v zmysle našej špecializácie, 
ale celkom vzato - vkobecne. Všetky mne dostupné 
vlnove d(žky a kanály našich staníc servírovali vo 
svoj ich ~truktúrach .klasiku", t. j. chronické vianoč
né programové evergreeny. Rozprávky, filmy, 
pásma ... Nic, ncn;tmiet~m nič proti overeným hod
notám (napokon aj opakovanie je matkou ... ), chýba
la mi však väčš ia vyna l iezavosť, väčší diel inovač
ných pohľadov. 

Rozhlas neobišiel neodmyslitcl'né folklórne 
pásma o tradíciách na Slovensku v súvislosti s tými
to sviatkami, rovnako ako sk ladačky zo skvostov 
najmä starej, teda pred klasicistickej hudby, ktOrá už 

mimovoľne evokuje žiadanú ~viatočn(l príchuť. S 
miernym nánosom samoľúbost i vyzneli v kontexte 
programu repnzy úspd ných featurov a relácií z 
ostatného obdobia (hovorím o stanici Devín), 
naprot i tomu celkom o;,vlcžujúco a živo zapôsobil 
cyklus Slovenské historické organy, pripravený a 
nasnímaný na ostatnom medzinárodnom rovno
mennom festivale. Iné stanice, najmä tzv. komerč

né, ; voju tradiční• dramaturgiu obalili sem-tam do 
staniólov, pritlali vôňu ih ličia zo ; preya ... a zneli 
koledy, vianočné piesne v najfantast ickejších variá
ciách, sladké melódie a pod., popretkávané mcdit.'Í
ciami na tému Tichá noc, Narodil sa Kristus Pán ... 
Určite som 11 éteri nezachytffa všetko, možno ml 

1111lklo podstatné a IIOt•é. V tom fJrfpade- prosfm o 
prepáče11 le. 

Podobný pohľad pritvrdila svojou ponukou aj 
televízia. Prezentovala zväčša archívne kúsky, otes
tované časom. Takto ~om si, priznávam, celkom 
vďačne, u epetovala ~tar(t dobrú a hlavne našu 
l larmoniu pa, toralis (po prevrate sa opäť vráti la na 
svoje miesto- na obrazovky) . Spomínala som na jej 
premiérov(• lnsccn:\clu, vtedy som ňou bola unese
ná. Dnes, s odstupom tol'kých rokov (realizácia r. 
1970) vnímam a počujem všetky mcdzierl..')', cez 
ktoré časom vyprchala svieža aróma a vlaha. 
Napriek insccnačnému prahu, maniére sl'ukár
skych sc::kvcnoií, či spochybňuj(t cim dokumentom 
k autenticite hudby, nedám, celkom proste a zo 
sentimentu, na tento vianočný .gýči k " dopust i ť. 
Tento bizarný poči n patrí totiž k ncodmyslitcl'nej 
výbave môjho š tedrovečerného stola. 

l ó, tempora, ó, mores! l 
Už-už sa mi na papier ti~l i ;,em imcntálne vyzna

nia o sviatkoch pokoja a lásky, o ligotavých sveti
elkach a vôni sv iečok, o obdarúvaní a odpúšťaní
ked' sa kdesi z dávneho zabudnutia vynori la spo
mienka a prerušila moje rozncžnené vianočné 
rozjímanie. j e to mu už dobrých pár zím, keď istá 
horlivá pracovníčka jednej kultúrnej organizácie 
nazvala konccn y poriadané vo vianočnom čase 
rovnakým názvom - Vianočné ko ncerty. Takmer 
ju to vtedy stálo miesto. ZhrozenéhO' zodpoved
ného šéfa skoro trafil ši' ak. N:tšťastie už vyt lačené 

programové bullet iny a plagáty stihol v poslednej 
chvíli Sliahnuť ~ d i~tribúcie a zniči ť. .Akéže 
Vianoce" - burácal rozhorčene - . to je kapi;alistic
ký prežitok. My ei ne; ~l:ív ime Sviatky slnovr:ttu!" 
Chválabohu, je to už dávna Si>Omienka, hoci až 
taká ďaleká asi an i nic, veď spo mínaný .vedúci" 
dnes v istom denníku dojemne píše o jasličkách a 
jczuliatku. ó , tempo ra, ó, more~! Aký paradox! 
Vtedy ; me tt1žili a!> poň trošku si priblížiť vianoč
nú atmosféru, aká vládla neďaleko, u našich 
južno-z.1padných susedov, a dnes- dnes sme často 
zo všeľkých tých akcií, benefícií a <falších vianoč
ných t radícií un;tvcní a pre~ýtení! Veď už začiat
kom decembra odštartoval maratón vianočných 

podujali: každá hudobná škola, každý spevácky 
zbor, každá kultúrna inštitúcia, nadácia, ba už aj 
poniektOrí jednotlivci si pokladóljú za svoju 
povinnosť usporiadať v ianočny koncert, besied
ku a v ostatnom čase najviac populárne -benefič
né podujaLia. N,le, naozaj nemám n ič proti dobro
či n ným akciám, Či vianočným koncertom. Patria 
k decembru a k týmtO najkrajším sviatkom roka. 
Len mi nic je celkom jasný zmysel a význam také
ho počtu podujatí, bez náznaku aspoň minimál
nej, hoci časovej koordinácie a spolupráci jednot
livych usporiadateľov. Pritom som v Bratislave -
neviem ako to bolo v iných mestách a mestečkách 
slovenských - márne hľadala nejaký plltač, kde by 
aspoň najhlavnejšie v ianočné koncerty boli 
pekne zoradené a spropagované. (Na každom 
rohu ma však veľké plagáty pozývali na vianočné 
trhy.) A tak ~mc ~ i vypočuli napríklad Vianočnú 
omšu j . ) . Rybu najprv so Slovenskou filharmóni
ou, v teple a pohodil koncertnej siene SF a o neja
ký deň neskôr t(t istl l omšu, p re zmenu s 
Cappello u lstropolitanou, v zime, stojac na roz
močenom l lv iczdoslavovom námestí. Alebo 
Bratislavský chlapčenský zbor s Warchalovcami 

8. decembra 1995, keď čas už voňal via
nočným ihličím a zaznie vali p rvé koledy, 
v tichosti o dišla vo veku 79 rokov pani 
Her ta Suchoiíová, r oden á Sch ischnit
zová, rodáčka zo Sládkovičova. Po štúdi
ách na Hudobne j a dramaticke j akadémii 
u Anny Kaťendovej, kde sa zozn ámila so 
svojím ma nželom Eugen om Suchoiíom, 
krátky čas koncertovala a úspešn e hrala 
predovšetkým skladby svojho manžela, 
kto ré ho klavírne Meta morfózy premié
rovala v r oku 1953 v bratislavskom roz
hlase. Herta Suchoňová mala všetky 
predpoklady stať sa koncertnou klavi
ris tkou , no tieto možn osti zamenila za 
vytvoren ie tvorivo pr iaznivej klímy pre 
man želovu tvorbu, sústrediac sa na vý
chovu ich dvoch d eti Istý čas pedagogic
ky pôsobila na Vysoke j škole pedagogic
kej, kde som sa stal jej žiakom v hre n a 
klavíri. Mala vr odený pedagogický ta

na benefičnom koncerte, a potom rých istých 
chlapcov ~o Slovensko u fi lharmóniou v Redute. A 
hoci do tohtoročného vianočne-koncertného 
boomu zasiahla pani Chnpka, napriek zákazu hro
madných podujatí sa nad:alej hralo a spievalo, pri
čom k známym koncertným priestorom pribudli 
aj takmer všetky hr:ttislavské kostoly. Iba pódium 
na lllavnom námestí, postavené špeciálne na túto · 
príležitOsť, osirelo. Takže namiesto plánovaných 
vyst(tpcní detských muzikantov a súborov nám 
koledy zneli iba z reprodukto rov. j edno pódium, 
aj ked· nevyuži té, sa v~ak mestský m radným asi 
m:\1110, a t~k v pred\•ečtr $tcdréhb rtl~~ prttl\1dlo 
na Hvl(.""~do,lavovom námestí ďalšie, oveľa pom
péznejšic (a zrejme )>od~t:nnc drahSie). PoSlúžilo 
len jediný raz, ked' na ňom už spomínaní hudob
níci z Cappelly IMropolitany, spolu so speváckymi 
zbormi, Echom a Amadcom a sólistami opery 
SND predviedli po pulárnu Rybovu omšu. Na
priek tomu, že (lča;tníc i tejto vianočnej p roduk
cie - u~imení účinkuj(tci i publikum mali šťastie , 
že po mrazivých dňoch nastalo aspoň aké-také 
oteplenie, ba dokonca ani nesnežilo, predsa len si 
myslím, že hrať vážnu hudbu v decembri pod 
holým nebom bol stce sympatický nápad, ale 
ťažko tu očakávať aj adekvátny umelecký zážitok. 
No vraj už o rok sa vianočný koncert uskutoční v 
zrcnovov:mých krytých priestoroch bývalej trlni
ce na Námestí S l'. Z vianoční•ch programov, 
ktoré som stihl;t navštíviť - lebo na nejaký čas ma 
vyradila chr ípka a o niektorých podujatiach som 
sa jednoducho dozvedela až dodatočne , pretože 
nás v redakcii o nich uspori:1datelia ,zabudli" 
informovať - vo mne najviac zarezonoval vianoč

ný koncert v Slovenskej filharmónii, s Bratislav
ským chlapčenským zborom a so sólistom Petrom 
Dvorskym. Vo vianočne vyzdobenej sále Reduty 
zneli zna mc melódie, vianočné piesne a koledy a 
t)'zdeň pred Uo7un narodením tam zavládla taká 
ozaj>tná nádherná vhmočná atmosféra. Tento 
koncert, my;lím, nielen m1la oslovil a zaujal svo
jou vysokou umeleckou kvalitou a presvedčivou 
interp retáciou. Len škoda, že sa neopakoval viac
krát, aby sa naň dostali v~ctc i, kto rí oň mali záu
jem. Zdá sa, že naozaj menej dobrého je často viac, 
než veľa pr iemerného. 

MARTINA HANZELOVÁ 

len t, ku k aždému žiakovi si našla individuálnu cestu. Nebola akade mickou učite
ľkou. Trpezlivo mi vych ádzala v ústrety v mojich vtedajš ích "modernistických záľu
bách" a to le rovala moje nedostatky v Bachových invenciách či Mozartových soná
tach. Ich dom n a Palisádach, kde bolo všade cítiť prítomnosť majstrove j hudby, mi 
dal veľmi veľa. Som jej, r ovnako ako aj prof. Suchoňovi, za mn ohé vďačný. Po maj
strovej smrti sa tu dlho nezdržala. Opäť sa k ne mu vrátila a spojila sa· s ním vo več
n om sp ánku v s love nskej zemi -v Pezinku . 
česť jej pamiatke! MARIÁN JURÍK 

Snímka R. Polák 

Zo zkllélw vianoč11ého fondu bolo vyňatých aj 
veta d'alšfch snfmkov. Verfm a 11lem, že sa tak 
nedialo z pú/who nedostatku Invencie televíznych 
111orcoll. Nápady boli, stí a bud/Í. Určujúci v dneš
ných reáffách je v$ak celkom Iste Iný, prfzemnejš( 
limit ... 

Preto, aj keď exkluzívne - zoova ,suploval" 
Luciano Pavarotti, ked' po x-tý raz (o n iekol'ko k ilo
gramov mladší) vyspieval slastné kantilény v ianoč
ných piesní (STV 2). 

Z iného konca, rovnako však, nie z čerstvej pro
dukcie ( 1993) prehovoril etnologicky ladený, 
doslova pastelový obrázok v relácii Z terchovského 
rodu (S.IV 2). Tu som bola fascinovaná duchom a 
osobitou kultúrou umelcov, ľudí nefalšovaných, 
napájajúcich sa z prameňa spontánnej, autentickej 
tvorivosti. Relácia nás preniesla do sveta nasýtené
ho jedinečným rudimentárnym pôvabom drsnok
rásnych terchovských nôt, do sveta, kde remeslo v 
zvláštnych metamorfózach prerastá do poézie, do 
umenia. Starého pána Marunu, ako aj ďalších prota
gonistov som vnímala ako živú súčasť slovenských 
ľudových betlehemov ... 

A čo sa mi ušlo z čerstvej nádielky? Najsamprv to 
bol záznam nesmierne vcl'koryso a širokodycho 
ospievaného Vianočného koncertu Karla Gotta v 
SND (Sl V l ). V spoločnosti - dosť nes(• r.odo pôsobia
cej: našich sólistov, manželov j enisovcov, Denisy 
Šlcpkovskcj a j ozefa Ku nd láka, Chlapčenského spe
váckeho zboru l vlastných hostí ( L. Bílá), dl'a návo
du režiséra rozpriadol pražský ,slávik" program, v 
ktorom kde-čo svetielkovalo, čo-to neduživo blika-

Ako prízrak na m 1~a zapôsobila Bratislavská bea
tOvá omša (VľV) . Žiada sa mi tu na viacerých mies
tach pridať úvodzovky ... Bratislavská - vzhl'adom k 
miestu konania - áno, beatová - čiastočne - a omša 
??? Asi viem, čo viedlo autora k realizácii tohoto pro
jektu, dokážem pochopiť aj pohnútky televízie, 
ktorá kúpila tento .výnosný kus". Nepochopím však 
predstavenMvo Dómu w . Martina, že prepožičalo 

svoje výsostne Mrážené teri tórium na dosť per fídne 
vyznievajúcu produkciu .• Omšu", ktorú sme videli a 
počuli v podaní rozliční•ch pop-skupín a spevákov 
nezjcdnocovalo a nestmeľovalo takmer nič. Azda 
len to, že z(•častnení vystupovali na jednom impro
vizovanom nasvietenom pódiu s dosť nepatričnými 
rekvizitami - a že občas ; i spomenuli aj, že napr. 
.vianočný čas je Chri~tmas t ime ... - s požehnaním 
úradným (aj s krstom cédečka). 

A ešte z Iného priečinka: Benefičné koncerty. 
Tých bolo dosť, až neúrekom. V čas vianočný, 
adventný, novoročný sa ich nasypali plné priehr
štia. Sú tu, aby ustrážili tep l'udského tepla. Svetlo 
človečenstva. Aspoň na tých pár sviatočných oka
mihov ... (?) 

A tak ďalej. /Iar' sa do nového róka. S 11ovýml 
nápadmi. S nollýlll i programami. S novými ... 

A tak ďalej. .. 
L ÝOIA DOHNALOV Á 

Detský folklórny súbot· Vretienko z Kozároviec vystúpil v Hudobnej sieni bratislavského 
h t·adu v podujatl p t·e deli pod názvom Vianoce na l frade. Snfmka TASR 

VIANOČNÁ LAHÔDKA 
Tradične sa decembeŕ od začiatku nesie vo 

vianočnom duchu. Už S. decembra sa v 
Klariskách predstavilo české Trio od Sv. 
Jakuba s via nočným programom. Umelci 
napriek neskorému príchodu (po ťažkej 
ceste na zl'adovatenej vozovke) ešte pred 
začiatkom koncertu vyvolali pokojnú a prí
jemnú atmosféru. Trio od Sv. Jakuba sa špeci
alizuje na duchovnú tvorbu od renesancie až 
po súčasnosť. V takmer hodinovom koncerte 
ponúkli väčšinou kratšie skladbičky veliká-

nov hudby i menej známych českých maj
strov, s pastorálnou tematikou. Interpretácia 
Milana Rihák a (spev), Ka rela Plo ceka 
(viola) a Martina jakubíčka (klavír) bola 
vel'mi spontánna, niekedy príl išný pátos spe
váckeho i klavírneho partu dal celému pro
gramu roman tizujúci nádych. Moravská lido
vá koleda, Rathgeberava Aria pastorella či 

Kancionál Slavíček rajský navodili ozajstný 
pocit Vianoc, hoci v netypickej, rytmicky uvol'
nenej interpretácii. MÁRIA KOVÁČOV Á 

Pocta E. Suchoňa Svetozárovi Stračinovi 
Minis ter kultúry SR Ivan Hudec udelil pri p r íležitosti 3. výročia sloven skej štát

nosti pocty tridsiatim osobnostiam Slovenska. Poctu E. Suchoňa za neopakovate
ľný vklad do slovenskej hudobnej tvorby dostal hudobný skladateľ a fo lklorista 
Svetozár Stračina. 

; v " o 

NOVYM SEFOM OPERY ND V PRAHE JOZEF PRUDEK 
česká operná tvorba bude hlavnou staros

ťou režiséra jozefa Prudka, ktorý sa L. januára 
ujal funkcie šéfa opery l)ražského Národ
ného divadla. V rozhovore pre ČTK]. Prúdek 
povedal, že s Jil'ím Belohlávkom, ktorý do 
čela opery nas tú pi v roku 1998, chystajú na 
prelom tisícročia kompletný smetanovský 
cyklus. Pod l' a tradície sa stane bilanciou ume
leckej úrovne súboru. Naivná je podl'a ]ozefa 

Prítdka p redstava, že Národné divadlo vystačí 
v bud(tcnosti so spevákmi domáceho regió
nu. ,Medzi spevákmi hl'adáme kvalitu. Dlhé 
roky sme boli zvyknu tí na konzervovaný 
český sólistický ansámbel, ktorého úroveň je 
aj teraz v niektorých hlasových odboroch 
solídna, v iných nevyvážená. Budeme si mu
sieť zvyknúť, že ani janáčka nebudú spievať 

iba Češi". ČTK 



( ~ ~ '96 AKTUALITY 

Posledných 50 rokov histórie 'nášho 
národa je obdobím od skončenia· druhej 
svetovej vojny, pretkaným bohatými peri
petiami kultúrneho a politického diania. 
Toto obdobie poznačilo život mnohých 
ľudí rozdielnym spôsobom. Boli a sú na 
je.dnom konci takí, ktorí vŽdy z každého 
režimu a situácie profitovali a na druhom 
takí, ktorí sa "neprispôsobovali" a napriek 
postihom zostali verní svojim zásadám. K 
tomuto druhému okruhu patrí aj sk~adateľ 
Vlado Bokes, ktorého životná epopeja 
začína rokom 1946 ... 

Narodil sa v rodine historika a muzikolo
gičky - matka Zdenka Bokesová patrila k 
popredným hudobným kritikom medzi
vojnového a povojnového obdobia - čo mu 
umožnilo prístup k vtedy ťažšie do
stupným notovinám a nahrávkam. Už v 50-
tych· rokoch spoznával partitúry šosta
koviča, Jlrokofieva, Honeggera, skladate
ľov 2. viedenskej školy, najnovšiu tvorbu 
poľských a iných skladateľov a dokonca sa 
mu dostala do rúk aj kniha B. Schäffera 
Nowa Muzyka, ktorú z ,Varšavy v r. 1959 
priniesla jeho matka. Ešte počas konzerva
toriálnych štúdií (kompozícia u J Pospí
šila) viedol dlhé diskusie nielen o proble
matike súčasnej tvorby a jej zin.ysluplnosti 
s pria~eľom Mariánom Vargom, ktorý už 
prežíval prvé ťažkosti s konzervatívnym 
systémom výučby na konze rvatóriu i dobo
vými konvenciami, nemajúce zľutovanie s 
takýmto extrémistom. Bokes sa už vtedy 
musel a chcel vyrovnať s dvoma krajnými 
prúdmi vo vtedajšej slovenskej hudbe -
reprezentovanými jednak staršou školou 
folkloristicky a tradične orientovaných 
tvorcov tzv. ňárodnej hudby, na-strane dru
hej tvorbou k povojnovej európskej avant
garde sa hlásiacich mladých skladatel'ov. 
Ladislav Kupkovič, ktorý v 60-tych rokoch 

patril k tým najradikálnejším a najaktívnej
ším skladateľom a hudobníkom (jeho 
komorný súbor Hudba dneška sa preslávil 
aj v zahraničí uvádzaním vtedy najaktuál
nejších počinov hudobného sveta) prejavil 
v r. 1965 záujem o seriálnu kompozíciu 
Sekvencia pre 9 nástrojov, vtedy devät
násťročného Bokesa. Jeho o pár rokov star
šia La Follia pre husle sólo (1967) nesie 
pečať vyrovnávania ·sa s problémom vzťahu 
tonálnej a atonálnej hudby, ktorý sa v urči
tej vyhranenej podobe vždy znovu a znovu 
nastoľuje v Bokesovej hudbe. V tomto 
smere ťažké obdobie znamenajú roky štú
dia na Vysokej škole múzických umení v 
Bratislave, kde spočiatku Alexander 
Moyzes neskôr Dezider Kardoš vyžadovali 
od neho zvládnutie viac tradične a folklo
risticky orientovaného štýlu, ktorý oni 
sa'mi reprezentovali. 

Odvážnejší kompozičný prejav, obsahu
júci zárodky neskoršieho vyhraneného 
osobnostného štýlu Vlada Bokesa, prezrád
zajú skladby z prvej polovice 70-tych 
rokov, z <;Jbdobia samostatnej tvorby po 
skončení štúdií. Jeho Sonáta č. l pre klavír 
a Kadencia na pamiatku P. Picassa pre 
gitaru a flautu obsahujú prvky, neskôr sys
tematicky využívaného princípu zlatého 
rezu a Fibonacciho radu. Ďalší odvážny 
krok smerom k porušovaniu tradície pred
stavuje jeho Druhé sláčikové kvarteto 
(1974), ktorého opodstatnenie oproti tra- · 
dične orientovanej hudbe Bokes analogic
ky odvodzuje s vývojom vo vede, keď 
porovnáva Newtonovu fyziku a trojdimen
zionálne videnie s tonálnou, metrorytmic
ky pravidelne členenou hudbou na jednej 
strane a Einsteinovu teóriu relativity, rr
dimenzionálne a nelineárne časové pred
stavy s atonalitou, seriálnym myslením, ale-

atorikou, zložitými metrorytmickými 
vzťahmi atď. na strane druhej. 

Koncom 70-tych rokov, kedy sa opäť 
pritvrdila politi~ky prifarbená doktrína so
cialistického umenia, bola Bokesova tvor
ba doslova pranierovaná kritikou. 
Konkrétne to bol jeho Koncer.t č. l pre 
klavír a orchester a Symfónia č. 2, 
ktoré ho dostali pred úradnícky tribunál 
vtedajšieho Zväzu slovenských skladateľov 
(oným kritikom bol svojej dobe poplatný 
známy "proklamátor socialistického realiz
mu" Zdenko Nováček), aby sa zodpovedal 
za takýto antisocialistický prejav. Bokes 
napriek tejto kritike zostal verný svojej 
metóde, ktorá na jednej strane vyrastala z 
avantgardy európskej hudby 50-tych a 60-
tych rokov, na strane druhej bola osobným 
rozvinutím jeho racionálnych úvah o kom
pozičnej metóde, ktorých opodstatnenie 
možno nájsť nielen v dejinách hudby, ale aj 
umenia vôbec. Je to onen zlatý rez, všade
prítomné proporcie, s ktorými súvisí aj 
Fibonacciho rad a ktoré Bokes rozpracoval 
vo všetkých parametroch hudobnej kom
pozície a tkž organizácia tónového mate
riálu, ktorá spája hudbu tonálnu, modálnu 
i seriálnu. 

Bo'kes veril v životaschopnosť svojej tvo
rivej metódy. Po roku 1985 však predsa len 
začal ustupovať a do istej miery rezignovať 
na konzekventné uplati'J.ovanie svojho 
kompozičného prístupu, čo sa odrazilo v 
prepojení starého a nového tak, že spočiat
ku nastolené, tradícii blízke prvky postup
ne prekonáva na vlastný spôsob: Prelúdiá 
a fúgy pre klavír, Symfónia č. 5, Missa 
Posoniensis a i. Vývoj po revolúcii 1989 
mu však dodal novú vieru v akceptovateľ

nosť metódy, ktorá ešte prednedávnom 
bola tak striktne odmietaná. Karta sa zrazu 
obrátila a jeho staršie diela, ktoré sa až 

) 
teraz podarilo zrealizovať, začali byť s pozi
tívnym ohlasom prijímané. Obrat nastal aj 
v možnostiach zasahovania do hudobného 
diania - nielen ako pedagóga, ktorý má 
možnosť usmeri'J.ovať mladých adeptov 
skladby odlišným spôsobom ako to robili 
jeho učitelia, ale aj ako predseda Sekcie 
skladateľov Slovenskej hudobnej únie 
(niekdajšieho Zväzu slovenských skladate
ľov, ktorý ho vtedy pokarhal) a predovšet
kým predseda druhého a tretieho ročníka 
medzinárodného festivalu pre súčasnú 

hudbu Melos-Etos, ktorý sa s úspechom 
koná každé dva roky v Bratislave. 

. Paradoxná situácia - skladatel' Bokes ako 
vzor antisocialistického umenia koncom 
70-tych a obchádzaný resp. trpený v 80-
tych rokoch a úspešný skladateľ i organizá
tor hudobného života v súčasnosti. Treba 
však zdôrazniť, že na rozdiel oa tých, ktorí 
akonáhle ucítili moc vo svojich rukách, 
využili ju predovšetkým na presadzovanie 
vlastného ja, Bokes nezabudol na svoje 
tvrdé roky a zostáva otvorený voči viace
rým prejavom. Možnosti, ktorými teraz dis
ponuje, ho o to viac zaväzujú, o to viac cíti 
zodpovednosť voči sebe i druhým, v nepo
slednej miere za súčasný stav i vývoj slo
venskej hudby .. . 

ZUZANA MARTINÁKOV Á 

(QM rpretom ll~~!~,~!~.! 
Predme.tom tejto úvahy je téma nosť a jedinečnosť sa prejavuje Je potrebné zákonne stanoviť po- potvrdilo 2. decembra v koncertnej sále SF, kde sa už po 

"Autorský zákon". Obraciam sa na bezprostredne na živom predsta- vinnosť fyzickej alebo právnickej štvrtý raz uskutočnil Reprezentačný dobročinný večer 
všetkých.interpretov bez rozdielu, vení, koncerte, zvukovom či zvu- osoby, písomne upozorniť och- Slovenskej humanitnej rady pod záštitou predsedu NR SR 
či sú zastupovaní OZIS-om alebo kovoobrazovom zázname. Táto ranné subjekty o zámeroch týkajú- Ivana Gašparoviča. Tohtoročné Benefícium bolo zarade-
Slovgram-om, pretože sa domnie- potreba nového· pohľadu na vý- cich sa uskutočneného záznamu né do kalendára dôležitých podujatí európskeho vý-
vam, že otázky týkajúce sa proble- konného umelca potvrdzuje nie- diela a následnél~o· šírenia tohto zna)mu pri príležitos~i sviatkušdobrovoľníkov (5. decem-
matiky pri}Jravovaného nového len postavenie interpretac~ne'ho d' l k č , , b ber , a preto je o to vyznamnej ie, že tento večer plný ľud-· te a omer hym sposo om. V k ' h 1 cl b l' v 1 - 1 db 8 v zákona o . o chrane sa doty' kaJ·Ú umenia na Slovensku, ale aJ· celko- s e 0 . tep a .a 0 ra, nap na i tony lu Y 1 · s torocia v 

konečnom dôsledku to prispeje d - K ' h h Ak d ' · TIJI UNE hlavne inte rpre tov. vá úroveň európska či svetová. po am omorne 0 orc estra a emte · ku kontrole nekalej činnosti , SCO kt. - 1 - 1 · - v • d Problém pripravovaného záko- Z toho vyplyv' a, že J·e potrebné, ' ory sa ma prave na tomto pocuJatl moznost pre -
výsledkom ktorej je dnes rozmach t 't' " bl'k ' k ' t H d b ' Ak d ' · na vidím v riešení zásadnej otázky aby. predmetom autorského práva s avt nasmu pu 1 ·u po prvy ra · u · 0 na a emta 

postavenia inte rpretov v zákonnej ako celku v jeho znení boli nielen pirátstva, na čo doplácajú nielen Medzinárodnej tribúny mladých interpretov TIJI (UNE-
ochrane ich umeleckých výkonov. diela autorov, ale aj diela výkon- výkonní umelc i, ale aj štát. SCO), je ustanovizňou, pri zrode ktorej stála v roku 1969 
Je snaha presadiť v paragrafovom ných umelcov. Pri spätosti autora Všetky druhy technických pro- osobnosť Yehudi Menuhina a jej cieľom je vytvárať pod-
znení dikc iu ochrany au torov a a výkonného umelca, spoluprá- striedkov, ktorými je možné šíriť mienky a umelecký priestor pre mladých umelcov, ktorí 
pťáv príbuzných. Treba d ôsledne cou oboch vzniká ucelené dielo, umeleckým spôsobom stvárnený vstupujú do koncertného života. (Nás môže iba tešiť, že 
vychádzať z "Rímske j konvencie" do ktorého výkonný umelec vkla- zvuk i obraz sa stále vo väčšej pr~ve už spomínaná MTMI - TIJI sa v tomto roku v rámci 

d v 26 o 6 1 , d ' b · , mie re stávajú obcho dným artik- BHS uskutočnila už po štrnásty raz.) 
prijatej na . l . 19 l a p atne- a svoju oso nost a prostredmc- lom v rukách výrobcov a vydava- Yehudi Menuhin 28. apríla 1994 napísal: "Zvlášť 
ho zákona č. 35/ 1965 Zb. Tieto tvom vlastného génia dotvára v ma tesví, že idea HudobneJ· Akadémt'e TIJI UNESCO 

' ' d k ty k v • d b tv - š teľov. Podľa súčasne platných pravne zavazne o umen onecneJ po o evy o renu my - sa rozvíJ'a pod vedením môjho drahého a váženého 
· 'b ' h ' k t l' k t v t t 1 právnych noriem, títo nie stl POJem pn uznyc prav neza o - ten u au ora. om 0 zmys e kolegu j acka Martina Händlera", ktory' sa stal aJ· zakla-

vujú. Vzhľadom na túto skutoč- vzniká aj originálne dielo výkon- povinní uzatvárať zmluvy s och-
. k · k d - ' h 1 · b - ranny' mi organizáciami interpre- da teľ om Komo rného orchestra pri tejto Akadémii. Na 

nost sa u azuJe a o opo statnene ne o ume ca a preto Je potre ne Benefíciu '95 vystúpili s Komorným orchestrom TIJI 
uviesť v zákone . znenie "Zákon o zakotviť takúto dikc iu aJ· v novom tov a tým vzniká určité právne UNESCO štyria mladí sólisti. Po Ouverture "Des Nations" 
autorskom práve, práve yýkon- navrhovanom zákone. Upevní to vákuum, ktoré je z ich strany vyu- od G. Ph. Telemanna moderátorka večera Elena GaJanová 
ných umelcov a výro bcov". zákonnú ochranu interpreta a žívané pre svoj finančný pro- privítala na pódiu SF dve huslis tky Sandrine CANTO-
"Rímsky dohovor" vlastne rozšíril jeho postavenie v tvorivom proce- spech na úkor výkonných umel- REGGI (Fr.) a našu Veroniku PEŠKOVÚ, ktoré pred-
autorstvo aj na diela výko nných se autor - interprét. cov. Navrhované riešenie zabez- niesli Koncert a mol pre dvoje huslí a sláčikový orcheste r 
umelcov a výrobcov pod pod- Je nutné interpretov ochrániť pečí právo na ochranu a odmenu od A. Vivaldiho. Aj ked' entuziazmus oboch mladých hus-
mienkou, že žiadne z jeho ustano- pred vykupovaním práv. Tento tým výkonným umelcom, ktorí listiek ako aj orchestra sa nedal prehliadnuť, predsa len 
vení "nie je na ujmu o chrany negatívny jav sa čoraz viac presad- zverili ochranu svojich práv sólové miesta Veroniky Peškovej boli interpretačne pre-
autorských práv". Z tejto definície zuje v našej spoločnosti a domnie- ochrannej organizácii tak, ako je svedčivejšie a brilantnejšie. Po skladbách završiteľov 
vychádzal aj prijatý Autorský v am sa, že inte rp reti si zaslúžia to v prípade ochrany autorov. baroka Telemanna a Vivaldiho zaradil umelecký vedúci a 
zákon a· die la výkonných umelcov aspoň takú ochranu pred zneuži- OZIS sa do mnieva, že uvedené dirigent J. M. Händler Koncert B Dur pre klarinet a or-
a výrobcov sa stali rovnocennou tím ich umeleckých výkonov ako pripomienky absentujú v záko n- chester č. 3 o d Carla Stamitza. Sólistom bol mladý americ-
zložkou ochrany. Napokon prax autori. Sme častými svedkami, že nej formulácii a dotýkajú sa všet- ký virtuóz William A. Hagenah, ktorý tento koncert hral 
nám nezvratne dokazuje, že pod- vydavatelia alebo výrobcovia vyví- kých interpretov. Na podporu aj s Bostonským symfonickým orchestrom, a pre to sa dalo 
mienkou vzniku každého diela v jajú psychický tlak na výkonných d'alšej tvorivej činnosti a d ôsled- očakávať, že jeho vystúpenie bude patriť medzi naj-
jeho konečnej vnímateľnej podo- umelcov v podobe prísľubu tzv. nejšej autorskej ochrany pre in- strhujúcejšie. Oproti tomu jeho profesionálna interpretá-
be je úspešná tvorivá činnosť troji- exkluzívneho honoráru s pod- . b , d , c ia bola naJ'chladneJ'šia, a k tomu sa l)ridalo miestami terpretov Je potre ne uve ene 
ce autor - výkonný umelec a mienkou, že súhlasia s výhradný- zmeny zakotviť d o nového Autor- nepresné intonovanie. Malé sklamanie však na záver ko n-
výrobca - konzument. Tvorcovia mi právami výrobcov-vydavateľov ského zákona. certu Benefícitím '95 odstránil mladý violončelista, v 
právnych noriem musia túto sku- s dielom akýmkoľvek spôsobo m súčasnosti poslucháč 1. ročníka AMU v Prahe, Peter 

v • k · d' 1 · kl d · p · b - Dovoľujem si vás osloviť a tocnost a ceptovat. a eJ na a .at. re to Je potre ne Janišek, ktorého Haydnov Koncert C Dur pre violončelo 
Pojem výkonný umelec je po- zákon rozšÍriť. V staro m znení poprosiť 0 pomoc pri pre~adzova- a orchester č. l bol naozaj "zlatým klincom programu". 

treb né doplniť o zásadné konšta- zákona sa ochrana týka iba autora, ní týchto požiadaviek. Som pre- Jeho interpretácii nechýbala mladá hravosť a citovosť, a 
tovanie , že umelecká činnosť vý- ale v súčasnosti je potrebné o ch- svedčený, že pomôžu výkonným popri tom aj technická zručnosť. 
konného umelca je tvorivá čin- ranu rozšíriť aj na interpretov. umelcom vytvoriť lepšie pod- Komorný orcheste r Akadémie TIJI UNESCO s dirigen-
nosť, ktorá v svojom umeleckom Vylúči sa tým vykupovanie p ráv mienky d o budúcnosti. K tomu je tom Jackom M. Händlerom (Luxembursko) a sólistami sa 
výkone je neopakovateľná a jedi- výkonných umelcov a ovplyvňo- však potrebné prejaviť spoločný zaslúžil o neopakovateľnú atmosfé ru večera, ktorý Hu-
nečná. Sme svedkami každ od en- vanie ich vôle. názor a súhlas takto chápať zmy- lJlanitná rada venovala všetkým ľuďom dobre j vôle, a 
ných tvo rivých umeleckých kreá- Nové znenie autorského zákona se! nového Autorského zákona a verím, že tento o rchester budeme mať od tejto chvíle 
cií všetkých interpretačných od- musí mať zakomponované aj sank- zastúpenia výkonných umelcov v možnosť počuť pri rôzn ych iných príležitostiach a na rôz-
borov ako individuálnych tak aj čné ustanovenia pre prípad nepi- ňom. Mgr. MIR OSLA V ŠMÍD~ nych koncertných pódiách na Slovensku. 
kolektívnych . Ich neopakovateľ- nenia povinností nového záko na. riaditeľ OZIS LELE ZEMANOV Á-JANOŠÍKOV Á 
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(Dokončenie z minulého čísla) 
+ Si šéfdirigentom symfonického 

orchestra v Južnej Kórei. Povedz nám 
niečo bližšie o hudbe v tejto krajine, o 
dramaturgii ·orchestra a ako vykonávaš 
túto funkciu, keď žiješ v Nemecku. 

Requiem od Dong l3yung Baik. V orchest
roch existujú dramaturgovia, ale tí musia reš
pektovať vôľu neobmedzených pánov mana
gerov, (Často sú v orchestri až traja.) Tí vlast
ne rozhodujú o všetkom. Majú v rukách 
financie, alebo dokonca orchester je ich 
vlastníctvom. I-Joci sa v hudbe veľmi nevy
znajú, vyžadujú, aby sa hrali diela podľa ich 
vôle a také, ktoré sa páčia obecenstv u a pre
dovšetkým, ktoré prinášajú príjmy do kasy. 
Okrem darov od sponzorov, čo nie je až taká 
veľká suma, musí si orchester sám na seba 
zarábať. Ani po organizačnej stránke to pri
veľmi neklape. Tomu sa musia ešte veľa učiť. 
R;íd cestujem do Kóreí. Najviac vtedy, keď sú 
iľ nás na škole semestrálne prázdniny. Cítim 
sa tam veľmi dobre. Počas skúšok vládne prí
jemná, priateľská a tvorivä atmosféra. Pra
covná doba je neobmedzená. Ako všade vo 
všetkých odvetviach hospodárstva, fabri
kách, obchodoch, atď, V Kórei neexistuje 
osemhodinová pracovná doba ako u nás. A v 
obchodoch sa dá nakupovať aj o p olnoci, 
kedy je na uliciach najväčší ruch. Dennú pra
covnú dobu orchestra určuje dirigent Ak je 
potrebné, 'skúša sa aj na, tri frekvencie: dopo-

~~'96) 
povedané súčasným módnym- termí
nom, vo svete "zviditeľnila", skrátka, 
aby sa hrala? 

- O slovenskej hudbe v zahraničí, konkrét
ne tu v Nemecku sa vie len veľmi málo. 
Chybou je, že sa slovenská hudba málo pro
paguje, Orchestre, alebo sólisti, ktorí sem 
prichádzajú, len veľmi málo hrajú diela slo
venských hudobných skladateľov. Niet tu 
skoro žiadnych informácií. Slovenské vyda
vateľstvá by sa mali viac snažiť nadviazať bliž
šie kontakty so zahraničným i agentúrami'. Z 
rôznych katalógov, ktoré sa tu vydávajú, niet 
skoro žiadnych správ o slovenskej hudbe. 
Jedine vo vydavateľstve Bärenreiter, alebo v 
Kasseler katalógu možno nájsť kusé informá
cie, Rozhodne, slovenská hudba by sa mala 
hrať aj v zahraničí. Kto ju bude hrať, keď nie 
slovenskí umelci? To by bola najlepšia propa
gácia. Moje osobné kontakty so slove nskou 
hudbou sú tiež skoro na bode mrazu. 
Dostávam zaujín1avé mate riály, kto ré mi 
občas z Bratislavy posiela môj syn DanieL Na 
základe týchto materiálov som na našej vyso
kej škole usporiadal seminár o slovenskej 
hudbe. Už dávno som poprosil Slovenský 
hudobný fond, aby mi posielali pravidelné 
informácie, ale zatiaľ sa mi nikto neohlásiL 
Dostávam množstvo informácií a katalógy z 
nemeckých, rakúskych, talianskych, anglic
kých, ame rických a iných veľvyslanectiev. 
Veľmi by som sa potešil, keby som dostal 
takéto informácie aj zo Slove nsk:t 

+ Mal by si záujem prísť do Bratislavy 
dirigovať? 

- Pred niekoľkými rokmi' ponúkol Dr. 
Mokrý môjmu synovi Danielovi naše spoloč
né vystúpenie na koncerte v Bratislave. 
Napriek niekoľkým dotazom, nič sa nereali
zovalo a, žiaľ , všetko zostalo pri sľuboch, 
Isteže, bol by som sa tomu potešiL Veď nako-

-Na úvod jed nu zaujirnavosť o Kórei, ktorú 
málokto pozná. Totižto Kórejčania uznávajú 
rok 2333 pred narodením Krista ako začia
tok ich de jín a už v roku 1234 vynašli tu 
tlačiarenský stroj s pohyblivými kovovými 
písmenami, teda asi 220 rokov predtým, ako 
Johannes Gutten berg vynašiel podobný stroj 
v Nemecku! V jednej prastarej čínskej knihe 
"1-luhan" sa píše o Kórejčanoch, že už veľmi 
dávno boli známi svojou veselosťou , že boli 
priateľskí, mali radi s lávnosti, radi spievali a 
tancovali. Tak je to dodnes. Známa kórejská 
ľudová hudba Minyo, to je perfektná rovno
váha hudby a tanca. Plnosť a este ti ckú nádhe
ru pohybu možno vidieť v starých sedliac
kych tancoch, v tancoch s maskami, v ele
gantných a jemných dvorných tancoch žien. 
Tieto tance hýria nádhernými farbami origi
nálnych kostýmov. Sú doprevádzané bohatý
mi zvukmi exotických hudobných nástrojov, 
ako je ústny organ - senghwang, dvanásť
strunná citera - kajagum, husle - hegum, 
ho bojka- piri, flauta- tangjo a bubon -kongo. 
Možno ich vidieť v Kórei pravidelne na kon
certoch, ktoré podporuje kórejský Národný 
inštitút pre ľudové tradície, ale aj na ulic iach, 
alebo v parkoch. V Kóre i možno nájsť okolo 
šesťdesiat druhov rôznych tradičných hu
dobných nástrojov. Napríklad z dreva, kame
í'ta, skla, porcelánu, papiera, pergamenu, 
hodvábu... Existuje tiež obdivuhodne veľa 
tanečných foriem, ktoré pochádzajú zo 4. 
storočia. Svojím čarokrásnym pohybom hyp
notizujúco fascinujú a dávajú akúsi slávnost
nú atmosféru. Kórea je krajinou hudby a 
tanca. Už na základných školách sa na hudob
nú výchovu kladie veľká dôležitosť. Deti v 
prvej triede sa učia nielen noty čítať (v husľo
vom a basovom kľúči), ale hned' podľa nôt 
intonovať, spievať alebo hrať na hudobnom 
nástroji. V žiadne j krajine som nevidel toľko 
detí a mladých ľudí ako v Kórei. Každá ulica 
má sv<~u základnú školu a tiež hudobnú 
školu. Skoly sú preplnené. Predstavme si v 

· škole osem až deväť paralelných tried a v kaž-
dej triede priemerne 50 žiakov, Aká je to 
námaha pre učiteľov vyučovať toľko tempe
ramentných Žiakov! Skoro v každej rodine sa 
pestuje hudba. Veľa detí navštevuje hudob
nú školu. A to denne! V hudobnej škole pra
cujú pod pedagogickým dozorom. Bol som 
pozvaný na návštevu klavírne j triedy jednej 
hudobnej školy, ktorá pripravovala žiakov na 
prijímacie skúšky na vysokú školu. Žiaci hrali 
až veľmi náročné skladby, ktoré boli nad ich 
schopnosti. Napríklad· Chopinove Etudy, 
Balady, Beethovenove Sonáty, skladby od 
Liszta, Ravela attť . Hrali perfektne po tech
nicke j stránke, rýchle pasáže až extrémne a 
motoricky vypracované. Ale, žiaľ, po výrazo
vej a obsahovej stránke bolo toho vel'mi 
málo. V Kórei študuje hudbu veľa študentov. 
t en v hlavnom meste Soule je 18 univerzít a 
na každej z nich je možné študovať hudbu, 
Musím podotknúť, že v Kórei nie sú hudobné 
vysoké školy. Podľa amerického vzoru všetky 
odbory sa študujú na univerzitách. Na pozva
nie Yonsei Univerzity v Soule, na jednej z naj
významnejších univerzít v Kórei, vyučoval 
som niekoľko mesiacov dirigovanie a komor
nú hudbu. Univerzita je vybudovaná v nád
hernom parku, na konci ktorého v inalom 
lesíku je umiestnený hudobný pavilón. 
Veľmi príjemné a inšpirujúce prostredie. Pre 
vyučovanie dirigovania a o rchestrálne j hry 

sú k dispozíci i dva symfonické orchestre, 
komorný a veľký zbor. Skúšky týchto hudob
ných telies sa konajú denne. Hrať v cvičnom 
orchestri je povinnosťou pre všetkých začí
najúcich inštrumentalistov. ~racujú s ním 
študenti , dirigentského odboru. Druhý 
orchester je výberový. Dostanú sa sem len tí 
najlepší hráči. Pre každého je veľkou cťou 
byť členom tohto orchestra, ktorý je pých6u 
školy. Symfonické koncerty sí1 pravidelne 
každé dva týždne. S rýmto orchestrom som 
mal niekoľko úspešných koncertov. 
Každoročne na záver semestra sa konajú 
koncerty, na ktorých účinkujú spoločne 

orchestre a zbory zo všetkých unierzít v 
Soule. Videl s(Ím takýto koncert, kde niekoľ
ko tisíc účinkujúcich s nadšením hralo 
Beethovenovu 9. symfóniu. Hudobný život 
nielen v -soule, ale v celej Kórei je veľmi 
bohatý a je na vysokej úrovn i. Je tu osemnásť 
profesionálnych symfonických ' orchestrov, 
nerátajúc do toho univerzitné orchestre, 
Samotné mesto Soul má štyri symfonické 
orchestGe veľmi slušnej kvality, (KBS Symp
hony orchestra - to je orchester televíznej a 
rozhlasovej spoločnosti, najvýznamnejší a po 
umeleckej stránke najkvalitne jší orch este r v 
Kórei, cľalej K01·eart symphony orchestra, 
Seoul academy symphony o rchestra a Seoul 
philharmonie orchestra). Asi polovica absol· 
ventov, hlavne inštrume ntalistov po ukonče
ní štúdia na univerzitách v Kórei odchádza 
na ďalšie štúdium do sveta. Študujú naprí
klad dva-tri roky v Nemecku, potom dva roky 
v Anglicku, Francúzsku, USA a potom sa vrá
tia domov. U nás na Folksang Hochschule 
študuje teraz asi piiťdesiat kórejských štu
dentov. Na ostatných vysokých školách v 
Nemecku asi tiež taký počet Najviac hru na 
klavíri. Sú veľmi usilovní a úspechovchtivL 
Docenti sa doslova "bijú" o takýchto študen
tov, lebo sú to najlepší študenti a dosahujú 
po každej stránke vynikajúce výs!ed lry, V 
Kóre i je veľmi vda vynikajúcich hudobní
kov. Každý čaká na nejakú príležitosť koncer
tovania. l)ozvedel som sa, že na obsadenie 
sólistu na koncert, ktorý som dirigoval 
(Beethovenov c mol klavírny koncert opus 
37) sa uchádzalo na vypísaný konkurz osem
desiat klaviristov! Som rád, že som s výberom 
sólistu nemal nič spoločného. Musím však 
povedať, že pre tento až príliš veľký nadby
tok hudobníkov v každom odbore, vládne 
silný konkurenčný boj a značná korupcia. 
Ziaľ , najvýraznejšiu úlohu pri tom hraj ú zná
mosti, styky a peniaze! Poviem príklad, ktorý 
je pre nás Európanov absolútne nepochopi
teľný, Výborný sólista Kórejec hrá recitál, 
alebo koncert s o rchestrom, Za koncert ne
dostane honorár. Naopak, sám musí zaplatiť 
za to, že môže účinkovať. Zostáva mu však 
nádej, že sa takto presadí a dostane ponuku 
na d'alšie koncerty. A tak sa často stáva, že 
vynikajúci absolvent mnohých vysokých 
škôl, aby sa uživil musí sa uspokojiť s tým, že 
si otvorí privátnu hudobnú školu a vyučuje 
malé deti. 

Anton Buranovský v spoločnosti klaviristky pani Rang-He Kwon (vľavo) a koncert
nej majst erky pani Yong-Hwa Shin (vpravo) p o koncerte v Pusane. 

Pokiaľ ide o dramaturgiu orchestrov, pre
važne sa hrajú d iela európskych hudobných 
skladateľov klasického a romantického 
obdobia. S veľkou obľubou sa hrá 
Beethoven, Dvofák, Brahms ... Diela hudob
ných skladateľov 20, storočia , svetových 
alebo kórejských sa objavujú na koncertoch 
zriedka. Počul som tam hrať najviac diela rus
kých hudobnýcl). skladateľov: Musorgského 
Obrázky z výstavy, Noc na Lysej hore, 
šostakovičova Festivo opus 96. Prokofievo
va Koncertná symfónia pre violončelo a 
o rchester a z kóre jske j hudobnej li teratúry 
len Pochod . Olympiády od ]ong Yoo a 

Anton Bura~ovský s pusanským symfonickým orch estrom. 

ludnia, odpolud nia, aleb<~ aj vo večerných 
hodinách. Záleží na tom ako náročné sú 
skladby, ktoré sa majú pripraviť na koncert 
Spolupracoval som s KBS symfonickým 
orchestrom v Soule a teraz ešte radšej pracu
jem so Symfonickým orchestrom v Pusane. 
Je to mladý a temperamentný orchester. Pri 
trpezlivých skúškach vie podať veľmi dobré 
a sústredené výkony. Priemerný vek členov 
orchestra je 32 rokov. Najstarší člen orchest
ra je 42-ročný. Pusan je druhým najväčším a 
tiež najkrajším mestom v Južne j Kórei. 
Celkom na juhu kóre jského polostrova. 
Nádherná atmosféra mesta priamo pri mori s 
čarokrásnym prístavom a najväčším rybím 
trhom na svete. Veľmi krásna koncertná 
sieí't, so senzačnou akustikou. Príjemné a 
milé prostredie pre publikum i pre úči nkujú
cich . Nadšenie a aplaudovanie . kritického, 
ale vďačného obecenstva po koncerte nemá 
konca-kraja. Také ovácie, akých sa mi dostalo 
v Pusane som ešte nikde nezažiL Po koncerte 
je tu zvykom hrať dva, nie kedy až tri prídav
ky. S tým sa už musí rátať p ri štúdiu . V Pusane 
vykonávam zatiaľ neoficiálne funkciu šéfdi
rigenta. Na tú diaľku sa to ani ináč nedá. Hoci 
pravdu povedané, letec kým spojom do 
Kórei, to nie je až taká diaľka, lebo let z 
Frankfurtu do Soulu trvá teraz cez Rusko a 
Čínu asi desať hodín. (Pred niekoľkými rok
mi s medzipristátím v Ancorage na Aljaške až 
26 hodín.) Funkcia šéfd irigenta v Kórei, to je 
niečo celkom iné ako sme v Európe zvyknutí. 

·Šéfdirigent tam má veľa povinností, ale málo 
práv, mus.í sa starať o také veci, o ktoré by sa 
mali postarať iní pracovníci, napríklad· tech
nického, alebo organizačného rezortu. S 
tým, ako si to tamojší manageri predstavujú, 
by som nemohol súhlasiť. O dva roky končím 
moju činnosť na vysokej škole v Essene a 
odchádzam do dôchodku. Uvažujem prijať 
potom ponuku orchestra, žiť a pôsobiť dlhší 
čas roka v Kórei, ak zistím, že sa mi morálne 
vyplatí investovať veľa energie a času na 
revolučné ,zmeny v oblasti organizácie, dra
maturgie a vedenia o rchestra. No a zostatok 
roka by som chcel žiť niekde v tichom zákutí 
Európy, Možno tiež aj na Slovensku. Ale dva 
roky je relatívne dlhá doba, teda ešte dosť 
času na úvahy. 

+ Mal si počas uplynulého obdobia 
d ajaké kontakty so sloven skou hudbou? 
čo vedia o našej hudbe v zahraničí a čo 
by podľa tvojich skúseností bolo 
potrebn é urobiť, aby sa n aša hudba , 

nice svoju umeleckú činnosť som začínal v 
Opere Slovenského národného divadla. Pred 
viac než štyridsiátimi rokmi. Odvtedy pre
tieklo už veľa vody Dunajom. Záuje m dirigo
vať v Bratislave by som mal, keby zo strany 
organizátorov došlo k s-eriózne mu jed tÍ.anitL 
Ale po doterajších skúsenostiach sa ria to 
pozerám trochu skepticky či realisticky. Ho
vorí sa, že doma nikto nie je prorokom. A to 

, je pravda. Okre m toho môj termínový kale n
dár je plný, takže eventuálne termíny by som 
potreboval vedieť veľmi zavčasu, aspoň dva 
roky dopredu. 

+ Ako sa cítiš teraz tu, v bývalej domo
vine? 

- Rozhodne sa cítim na Slovensku nie ako v 
mojej "bývalej" domovine, ale cítim sa tt1 ako 
v mojej vlastnej domovine. Slovom, ako 
doma. I ked' už dosť dlho žije m a pracujem v 
cudzine, myšlie nkami som zostal na 
Slovensku. Aj moje srdce zostalo slovenské. 
Ud iali sa tu veľké zmeny, Hlavne politické a 
hospodárske. Ale aj po vizuálne j stránke. 
Napríklad Banská Bystrica opeknela; 
Bratislava, na ktorú mám ešte zo študent
ských čias milé spomienky, sa stala šedivým, 
ošarp aným, neú,tulným mestom, ktoré sa mi 
teraz vôbec nepáči. Do Banske j Byst rice som 
prišiel na základe pozvania vedenia tamojšej 
Štátnej opery, aby som sa v klube Bohéma 
st reto l s mojimi bývalými spolup racovníkmi 
a priateľmi. Bol som dojatý milým prijatím, 
tak riaditeľom Štátnej ope ry pánom Jaro
slavom Smitkom, umeleckým šéfom pánom 
Branislavom Kriškom, členmi orchestra, 
bývalými spolupracovníkmi ako' aj publi
kom, ktoré bolo v opernom klubé Bohé ma 
prítomné na besede, Zvlášť milým prekvape
ním bolo pre mila stretnutie s mojim synom 
Danielom. Bol som veľmi šťastný, že som ho 
počul hrať ná!iočné skladby vo výbornej 
forme s bravúrnou technickou istotou a 
muzikälnym precítením. Od vedenia Štátne j 
opery v Banskej Bystrici som dostal pozvanie 
na naštudovanie a d irigovanie Verdiho opery 
Nabucco, kto rá by mala mať premié ru v aprí
li budúceho roku. Teším sa na spoluprácu s 
ensemblom Štátne j opery, kde som vlastne 
um~lecky dozrel a strávil najkrajšie roky 
mojej mladosti. To to pozvanie c hápem tiež 
ako umeleckú a ľudskú rehabilitáciu. 

Pripravil MARIÁN JURÍK 
Snímky a rch ív 
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niektorých vokálnych kreáciách. Bulla už v 

Notý Eugen Q~egin otvoril BBOD '95 
r t~tOibSt~ slbie, J!rtsitovk)r :t.lltnšl\Yebi dtuJov :na slovens~ťb ó,l)eľných jaYis-· 

k4t.b.prišla vhod nooq incenáda · ho E'!Jgeóa Onegina v banskoby$tdckej . 
$tátnej npere.,t>ruhá p"..U:cir4 v·. . · . vedenej ptodukcie bola zár;o- • 
ft~\ otv~ ~Hlí,lltinl lliJn.sk()bystt'i:' . ýeh d.ní 1995· fýidň.o 
l1llaclte ®®'novali ~né predl!tavmia ~~Su,ge.n • 'ť~aviata, Luisa .. 
Sbdíettei~ý· v podan~ domácdio súboru) al!;oncerty . ni'C.ký t>tch.ester ~tátnej 
opett .pod. . · .. takto ..... · vk!. o. u .... · on. te .... ···rt4·· ···· .·.rda,·•.· .·. K·.· o. tn. ó.t:ny.' o. re. hest.er. $. t. • Q'pe,ry .• 1 Juro··· vské~. o .... · .• 
lt'Viotetó), ~pfmllich ·. . a 9p1tituálový v~er. s vellŕým.záuJmom Yerejnostl sa 
stretol semln@ na téfi\U: 1\tixl buddcnosť Státnej ope~ Banská 
ftyst:tlf:a• VtJ . . . . y~llefikY <r pos~veni divadta v 
k011te:U:e..kUitúrneh · · o.:V<i; CSc.), o súčasneJ óptťré' na 
!$Céne SO (J>r. t. ~ ·· enovan:ý prvej slóvell$kej reži, 
sédcev (l>r. t. Ur.sín)!:()'Vá), dtamattu·gU 
(nt. M. . . . . . . . . lva.dla (l)r •. iEU!.nger)~ Na ofidál· 
n..utasť nad.VlWila· l>OIU\tá disku~d~ s:tne ro~:nou ú~a;sťou. · 

, Čajkovského Eugena Onegina možno po
važovať za banskobystrickú opernú trvalku, 
veď na dosky Národného domu sa po ôsmich 
rokoch vracia už pó štvrtýkrát (1961, 1975, 
1987, 1995). V súčasnosti jeho decentná, piet
ne poí'iatá podoba tvorí kontrast voči brati
slavskej, do absurdna štylizovanej inscenácii 
diela a -čo je z lokálneho hľadiska prínos -po
núka príležitosť niekoľkým hosťom i debutan
tom. 

Režisér Branislav Kriška sa predloliy 
zhostfl tak, ako sa od neho očakávalo. Ma
névroval výlučne na ploche, ktorú mu vyhradi
la partitúra a špecifická poetika jej lyrických 
scén. Zjavné ekonomické limity divadla (ako 
umelecký šéf ich qajlepšie pozná) však jeho, 
~o predovšetkým výtvarníkov Vladimíra Su-

chánka a Helenu Bezákovú, nú tili inscená
ciou anticipovať ohlásený "rok skromnosti". 
Táto situácia na jednej strane síce obmedzuje 
tvorivý rozlet, možno ju však tiež chápať ako 
výzvu na hľadanie novej, nekonvenčnej réžij
no-výtvarnej optiky. Na tento ciel', treba otvo
rene povedať, inscenátori Eugena Onegina 
neašpirovali. 

Javisko dostalo nenáročnú výbavu, pričom 
jeho zadná plocha sa iba kozmeticky upravova
ia a zopár kašírovaných rekvizít nepripomína
lo ani rukopis realizmu, ani symboliky. Ľahká, 
prehľadná opona po nasvietení slúžila ako 
náladotvorný vstup do jednotlivých obrazov a 
pravú pointu odhalila v záverečnej , originálne 
riešenej scéne. Po slovách "bud' zbohom navž
dy" padne medzi Onegina a Tatianu tylový 
záves, pričom odmietnutý Onegin ostáva na 

Vladimír Chmelo v _ úlohe Eugena 
Onegina v banskobystrickej inscenácii. 

' · Sn,ínlkaJ. Lomnický 

proscéniu. Tatiana, definitívne rozhodnutá o 
tnanželskej vernosti stojí v pozadí, odísť však 
nedokáže. Nad čím rozmýšľa? S touto otvore
nou otázkou sa režisér lúči s divákom. 

Po predchádzaj(Jcich skúsenostiach s diri
gentom Igorom Bullom ma jeho poi1atic 
Čajkovského nepresvedčilo. Predovšetkým, 
veľmi mu chýbal rozmer lyriky, esencia medi
tatívnosti, citovej viacvrstevnosti: v orchestri i 

úvode nasadil príliš rýchle tempo, vzdialené 
atmosfére deja, málo pozornosti venoval dyna
mike. Dirigentovmu naturelu boli bližše dra: 
maticky vyhrotené situácie, takže po prvýkrát 
som jeho koncepciu akceptoval až v plesovej 
scéne u Larinovcov a potom v záverečných 
obrazoch. Hoci i tie mohli byť citlivejšie vygra-
dované. 

Dominantnú javiskovú kreáciu vytvoril hos
ťujúci Vladimír Chmelo v titulnej úlohe. 
Vytvoril veľmi presný profil Eugena Onegina s 
citlivo vybalansovanými charakterovými črta
mi, podopretý skvelým vokálnym prejavom. 
Bol vnútorne bohatý a kantabilný v lyrike, 
expresívny v dramatických konfliktoch a 
p riam strhujúci v záverečných obrazoch. Tam 
ch,nelo "rozbalil" v plnej miere svoj kovovo 
lesklý, o dych pevne opretý barytón so suve
rénnou vysokou polohou. Mária Tomanová 
bez zábran vložila do roly Tatiany svoj rezo
nančný, svietiry soprán so zjavne dramatic
kým nábojom. Ziaľ, chýbala korekcia - najmä 
zo strany dirigenta- ktorá by dokázala sólistku 
usmerniť k používaniu dynamickej škály (90% 
odspievala vo forte) a pomohla odhaliť jej 
Tatianino vnútro, · vývoj a duševné premeny 
postavy. To sa zatiaľ nepodarilo. 

Tenor novoangažovaného Jána Vaculíka v 
tejto chvíli nepôsobí vyrovnane. Príjemne sa 
počúvajú jeho lyrické pasáže v nižšti dynami

. ke, no snaha o "fyzický", kovový a zvučný tón 
ho - bez potrebnej rezonančnej opory- núti k 
forsírovaniu a znehodnocuje estetiku prejavu. 
Eva Garajová bola herecky vkusnou, nefalšo
vane mladou Oľgou so solídnym vokálnym 
vkladom. V poMave Gremina sa objavila nová 
tvár na banskobystrickej scéne, basista 
Andrej Izugrafov. Z malej plochy partu 
vyplýva stručná charakteristika: zvučný, fa reb
ný, v polohách vyrovnaný materiál, skrátka prí
sľub, ktotý overia najbliJ.šie (Jlohy. Z epizód
nych rolí nemožno obísť košickú Máriu 
Adamcovú, ako ľudsky teplú a chápavú ilaí'iu. 

PAVELUNGER 

Balet SN)) v jubilejnej sezóne 

Prvou premte rou novovzniknutého ba
letného súboru bola Coppélia (19. mája 
1920) a prvým celovečerným a v tom čase 
najúspešnejším baletom (aspoi'í čo do 
počtu repríz - 60) bol balet O. Nedbala Z 
rozprávky do rozprávky (27. augusta 
ľ923). Spoločným menovateľom obidvoch 
titulov je meno j ozefa Zajka, ktorý sa pod
písal ako choreograf pod ich posledné uve
denia na scéne SND (Z rozprávky do roz
právky r. 1970 a Coppélie r. 1980). 

Balet O. Nedbala Z rozprávky do roz
právky bol pôvodne uvádzaný ako baletná 
pantomíma, neskôr bale tná rozprávka, kto
rá pozostávala z Prológu , štyroch rozprá
vok (Zlatovláska, O statočnom krajčírovi 
Ih/ičkovi, - Šípková Ruženka, Petrovskí 
zbojníci) a Epilógu. V Bratislave bol šesť
krát premiérovaný piatimi choreografmi 
(r. 1923 A. Viscusi, r. 1936 L. Fuchsová, r. 
1940 B. Relský, r. 1941 M. Froman, r. 1956 a 
1970]. Zajko). Súčasná premiéra je teda 
siedmym naštudovaním tohto diela, na kto-. 
rom sa choreograficky podieľali I. Holo
váč, sólista baletu SND (Krajčír v začaro
vanom zámku; ŠÍjJková Ruženka) a ]. Ďu
rovčík, absolvent choreografie na HTF 
VŠMU (Zlatovláska; Zvieratká a z bojníci). 
Na rozdiel od posledného naštudovania 
(1970), keď bola vynechaná Šípková 
Ruženka, dramaturgia sa rozhodla realizo
vať všetky štyri rozprávky, tak, ako ich 
predpisuje pôvodné libreto L. Nováka. 
Zmenou prostredia prológu (z de tského 
ihriska v parku je dej prenesený do škôlky) 
bola naznačená zo stral)y inscenátorov 
snaha o dramaturgickú inováciu inscená
cie, v zmysle posunu k súčasnému detské
mu divákovi. Namiesto rozprávania starej 
mamy sa deťom rozprávky snívajú, stávajú 
sa postupne ich hrdinami. Škoda, že tento 
nápad nebol dramaturgicky, resp. výtvarne 
dotiahnutý aj v jednotlivých rozprávkach, 
že inovovaný bol len rám, kým plátno 
zostalo až na výnimky v zajatí pôvodnej dra
maturgie. Týka sa to najmä rozprávky Kraj
čít· v začarovanom zámku (chor. a réžia L 
Holováč). Z pôvodného libreta sa vytratila 
(nielen z názvu) statočnosť a vtipnosť kraj
čírovho konania. Príbeh ŠÍjJkovej Ruženky, 
známy snácľ všetkým deťom , sa O. Nedbal s 
libretistom L. Novákom snažili vyrozprávať 
pomocou postáv Ducha času a dvanástich 
mesiacov roka, ktorí na malej ploche napl
nili pohybom priestor a čas, kým. Ruženk.a 

spala. Okrem toho ich krátke variácie boli 
. vítano u príležitosťou na prezentovanie 
schopností dvanástich interpretov. Zásah 
režiséra a choreografa I. Holováča do toh
to deja (zdvojenie postáv Princa a Ducha 
času, snaha o vnesenie akejsi filozofie o 
starnutí, plynutí času, zdecimovanie dvaná
stich mesiacov na štyri ročné obdobia) a 
náhradou za to ťažké duetá času-Princa s 
postupne stárnucou Ruženkou, znejasňujú 

· príbeh, robia ho ťažko stráviteľným aj pre 
dospelých ( naviac 11ie najšťastnejšie je 
výtvarné riešenie stárnutia Ruženky). V 
oveľa väčšej miere sa snažil o mode rnizá
ciu rozprávkových príbehov predstaviteľ 
nastupujúcej choreografickej gene rácie J. 
Ďurovčík. Zapojenie Zlatovlásky do vyu
čovacieho procesu, preteky princov, 
Dievča-zbojníčka, to všetko sú posuny 
oproti pôvodnému libre tu, ktoré nad
väzujú dramaturgicky na prológ. Na druhej 
strane chýbajúce tanečné pasáže Zla
tovlásky, zmena zvieratiek z domácich na 
lesné resp. chrobákovité, gigan tických roz
merov, príbehy ochudob'i'íujú, znejasňujú , 
zbavujú ľahkosti a vtipu. Okrem vtipne 
choreograficky riešeného zn ámeho tanca 
zbojníkov je priestor venovaný tancu 
veľmi oqmedzený, k čomu prispelo i pre 
tanec nie najšťastnejšie riešenie sc~ny (B. 
Kudlička) pôsobiacej preplnene, miesta
mi až ťažkopádne (kniha, závesy). Krása 
rozprávok tkvie v ich prostote a múdrosti, 
každá implantácia niečoho naviac môže 
ohroziť výsledný tvar (čo . neznamená, že 
nemožno inovovať). Pre obidvoch bezo
sporu talentovaných choreografov bola 
táto inscenácia prvým stretnutím s det
ským bale tom na veľkej scé ne. Tým zrejme 
možno vysvetliť aj naznačenú určitú dpt
matucgicko-režijnú nedotiahnutosť. 

Druhá premié ra baletného súboru 
SND bola predznamenaná s lávnost
ným vyhlásením víťaza l. ročníka 
súťaže o najlepš ieho baletného umel
ca v oblasti klasického tanca a odovz
daním ceny Philipa Morrisa - Ballet 
Flower A ward za ŕok 1995. Táto svetoz
náma spoločnosť, ktorej meno je v našich 
mysliach spojené najmä s tabakovým prie
myslom, už desaťročia podporuje kultúru a 
umenie na celom svete, čo je skutočnosť 
pre nás doteraz menej znám a. Môže nás len 
tešiť, že po toľkých rokoch sa táto prestížna 
cena, spojená s nemalo u finančnou oclme-

nou, dostala aj na Slovensko. Porota, ktorej 
predsedal umelecký šéf baletu SND E. T. 
Bartko, určila za víťaza l. ročník'a Jozefa 
Dolinské ho ml., vedúceho sólistu baletu 
SND. V kategórii začínajúci baletný umelec 
Romana Lazíka, žiaka 8. ročníka Taneč-

. ného konzervatória v Bratislave, víťaza 
interpretačnej časti súťažnej ·prehliadky 
tanečného ume nia SR a ČR a finalistu inte r
pretačnej sť1 ťaže v Paríži v r. 1994. Fakt, že 
sa medzi ocenenými neocitla aúi jedna z 
našich sólistiek je o to prekvapujúcejší, že , 
repertoár nášho baletu je postavený na kla-

R. J,azík a N. Stehlíková v ostatnej pre
,miére Baletu SND- Coppélia. 

Snímka K. Marenčinová 

sických tituloch, v ktorých dominujú pre
dovšetkým ženy sólistky. 

Balet L. De libesa Coppé lia patrí k tým 
bale tom z konca minulého storočia (1870), 
ktoré sa dodnes uvádzajú na svetových 
baletných scénach. Za svoju popularitu 
vďači nielen ľúbivej hudbe, ale aj vďačné
mu námetu (bola prvým baletom, v ktorom 
účinkovali oživené bábky). Bábky ako 
módny artefakt ( nahradili čo clo obľuby 
romantické víly) použili vo svojich bale
toch i takí hudobní velikáni bale tnej lite ra
túry ako L Stravinský (Petruška), P. I. 
Č~jkovský (Luskáčik), C. Debussy (Skrinka 
hračiek). · 

Bola to práve Coppélia, ktorou sa pred
stavil na svo jej premiére r. 1920 (v choreo
grafii V. I<'alinu) novovzniknutý bale tný 

súbor SND. Ďalšie bratislavské naštudova
nie tohto baletu pripravili M.·Aubrechtová 
( 1923), A. Viscusi (1'924), M. · Froman 
(1941), S. He mar (1 950) aj. Zajko (1980). 
Nap riek tomu, že tento balet umožií.uje 
nové spôsoby výkladov te jto té my 
(Marseille 1975, Praha 1994), choreograf 
tohto v poradí už siedmeho bratislavského 
naštudovania, baletný majster J. Dolinský 
st., vychádzal z predchádzajúcej klasickej 
verzie ]. Zajka, v ktorej vynikajúcim spôso
bom sám stvárnil Coppéliusa. 
Pätnásť rokov od posledného uvedenia 

je dosť dlhý čas, no napriek tomu majú 
pamätníci v hľadisku i na javisku ešte v 
živej pamäti sviežu, humorom iskriacu 
inscenáciu ]. Zajka. Súčasná premié ra sa 
nesie v tieni predchádzajúcej, je jej chudo
krvným bratom nielen po výtvarnej strán
ke (farebné ladenie kostýmov a scény), ale 
i choreografickej, z k~orej sa vytratila všet
ka nápaditosť a šarm pohybových väzieb 
najmä zborových tancov (mazurka, čardáš, 
valčík) , ale aj tanca priateliek-neviest. 
Povrchne s ú vybudované resp. nevyužité 
t ragikomické situácie najmä v druhom 
obraze (v Coppéliusovom dome). Postava 
samotného Coppéliusa zostala n~t úrovni 
figúrky, stratila svoj osobnostný rozmer 
(nie náhodou túto postavu interpretovali 
výrazovo vyzretí majstri tanca). Svetlým 
bodom l. premiéry (1 7. 11 .) bol výkon 
mladučkej Laury Carré, ktorá v postave 
Swanilcly (v 1., no najmä v 3. obraze ako aj 
Coppélia v 2. obraze) preukázala neobyčaj
nú technickú pripravenosť (aplomb, rotá
cia), isté rezervy má ešte v pl astičnosti 
pohybov, tanečnosti. V postave Franza sa 
na. l. premiére predstavil]. Dolinský ml. 
so svojím štandardným technickým výko
nom, neobohatil však svoju posta~ o žiad
ny nový výrazový prvok. Radostne pôsobi
la na javisku svojím vzrastom a mladosťou 
(na rozdiel od niektorých priateliek) štvo
rica priateľov (A. Činarjan, R. Lazík, M. 
Zábavík a J . Goga), ktorí nás presvedčili, 
že mužská časť baletného súboru i ked' nie 
počtom, ale kvalitou je prísľubom do bud
úcnosti. 

Uvádzanie klasických titulov v kla
sickom duchu sa už s táva tradíciou v 
b ale te SND. Divákov, n a jmä ,starš ie 
ročníky, chytá nostalgia za s lávou a 
leskom bývalého, a mladším ch ýba 
tvo rba, duch tvorivého procesu , k to
r ého prítomnosť by nemala chýbať 
a ni pri uvádzaní tradičných t itulov_ 
Každ é nové n aštudovanie by malo pri
niesť i keď nie nový vietor; tak aspoň: 
tr ochu osviežujúceho v á nku. A na 
ľútosť všetkých pri posJednej pre mié
r e sa ani lístok nepohol. 

DAGMAR HUBOVÁ 



Rozruch po vyhláse ní víťazov a laureátov 
XIII. klavírnej súťaže Fryderyka Chopina 
možno stotožniť s premávkou vo varšav
sb.-ých ulic iach v čase najvyššej špičky. 
Neudelená I. cena; hviezda Alexej Suita
nov, umiestnený zarovno s bezvýznam
ným Francúzom Philippeom Giusianom, 
najvyrovnanejšia Venezuelčanka Gabriela 
Montero ako tretia, jediná Poľka ako šiesta 
-to vari chopinovská Varšava ešte nezažila! 
Vzrušovali sa poslucháči , ktorí neutíchajú
cim piskowm vyjadrovali svoju nespokoj
nosť, vzrušene reagovali kritici ako aj roz
hlasoví redaktori, publicisti v besedách 
priamo po vyhlásení cien 'o 1 hod. v noci na 
Programe III. II. i Radia Bis; neuspokojila 
to ani zahraničných korešpondentov, ktorí 
sledovali priebežne vývoj udalostí vo 
Varšavskej filharmónii. No, jury má svoje 
cesty a najmä taktiku pre bežného hudob
níka a človeka veľakrát nepochopitd'nú, 
eticky dosť odvážnu. Ich verdikt však pre
jde do histórie a rozruc h sa zmení v mie rny 
šum, ktorý bude opriadať túto Chopinovu 
"trinástku". 

Už výber laureátov predpokladal isté tak
tizovanie. l' re tože dvaja najvýraznejší adep
ti na ceny neboli clo finále zaradení. Poeta 
talianskej kantilény, v Chopinovej hudbe 
nezabudnuteľný ( najmä v etudách a v 
Sonate h mol) Roberto Cominati a vyrov
naný, rozvážny Argentínec Nelson Goer
ner. Intenzívne zarezonovali i viacerí nosi
telia významných svetových medailí ako 
napríklad Ilja Itin, Katia Skanavy, Luigi 

. Cartia, Andrew Armstrong atď. No, to by 
si už jury nemohla porad iť s toľkými trom
fami v III. kole,· keď musela uprednostniť 
svoju Poľku Magdalenu Lisak a taktizova
ním pred záplavou Japo ncov ich chladnú 
"hviezdu" Riku Miyatani: Napokon ne
zvládnutie koncertu a Fantázie a mol vo 
finále posunulo Lisak na IV. a s "mašinkovo" 
vypreparovaným koncertom a Krakovia
kom Miyatani skončila na V. mieste. Prvé 
Štľri vyriešili skutočne šalamúnsky: neude
le ním l. c~ny ani najvýraznejšiemu talentu 
Alexejovi Sultanovi z Ruska, ani cho
pinovskej intelektuálke Gabriele Montero. 

ZO ZAHRANIČIA 

Oboch už korunujú vence laureátstiev z 
iných súťaží a tak poľskí chopinovci by vari 
mali omladiť porotu, ktorá síce má na 
konte dávne hviezdy, ale už s mladými im 
nestačí dych . Deväť Poliakov, zväčša starej 
garnitúry, medzi 24-člennou porotou (tiež 
nie z najmladších členov) hovorí za veľa. 
Sultanov nemohol mať u nich šance! Po 
zahratí Valčíka Es dur a Polonezy As dur v 
Il. kole príliš originálne na vkus poľskej 

časti poroty, všetci progresívne mysl iaci 
hudobníci tfpli, či sa nezopakuje aféra s 
Pogoreličom spred 15 rokov. Poučení vte
dajším postupom, k takémuto verdiktu síce 
nedošlo, ale napriek Sultanovej vynikajú
cej prezentácii vo Fantazii A dur a 
Klavírnom koncerte f mol vo finále, z 
dôvodov "nepochopenia chopinove) 

· hudby" mu bola priznaná až II. cena a 
ešte k tomu ex aequo s diametrálne 
odlišným Francúzom Pbilippom Giusia
nom, zástancom dôslednosti notového 
zápisu. Chopinológov provokovali názory 
interpremčncj mlade. Nechápali, resp. ne
chceli pochopiť postoj mladej geneác ie 
individua.listov, ktorá cíti, vníma dobu v 
ktorej ž(je a ktorú sa snaží umelecky tlmo
čiť. Dnes do popredia výrazne preniká incl i
vidualit<"' interpreta. "Chopinov štýl" chrá
nia Poliaci tradíciou, akadémiami, 1úmbom 
nedotknuteľnosti. Fra11cúzi, napriek rovna
kej úcte k Chopinovi uznávajú aj jeho 
európsku kultúru a franc(Jzsku noblesu. A 
ostatné krajiny ~a snažia vložiť do interpre
tácie tit:ž kus zo seba, zo svoje j mentality, 
opriasť jeho hudbu čarom oživujúcej prí
tomnosti. Ak odložíme stranou prístupy 
skvelého Rusa (žijúceho v Amerike) 26-roč
ného Alexeja Sultanova, ktorý skutočne v 
každom kole miatol porotu iným uhlom 
pohľadu na dielo Chopina; tak z tých, ktorí 
sa neodôvodnene nedostali do finále, alebo 
aj z tých, ktorým sa to podarilo, najsilnej
ším tromfom najmä kritiky, ale aj publika 
bol Arge ntínec Nelson Goerner (publi
kum mu napokon .,vybojovalo" zvláštnu 
cenu). Jeho vyrovnaný výkon vo všetkých 
kolách zaujal ohromnou disciplínou, inte
lektom, ale aj dávkou citu a emócie. Poľská 

kritika ho pasovala na chopinovského 
interpreta XXI. storočia. 

Úplne iným typom bol už spomínaný 
Talian Roberto Cominati. Poét klavíra, 
akcentujúci talianskú kantilénu, no bez 
patetizmu romantizovania. Jeho hra bola 
mladíckym vyznaním Chopinovej duše 
(získal .,ho norový" diplom). Opäť z iného 
uhla pohľadu si Chopinovu hudbu prisvoji-

Alexej Sultanov 
Snímky a rchív autorky 

la Gabriela Montero z Venezuely ( III. 
cena). Tempe rame ntná, brilantná hudob
níčka s výrazným intelektom sa k Cho
pinovcj hudbe priblížila vraj cez venezuel
ské uspávanky (priznala v interview). Cez 
detskú radosť a láskavé oslovenie spletala 
tóny Chopinovcj hudby do harmónie fari 
eb, vzletu, hl bok, magickej pôsobivosti. Jej 
vrcholným číslom bolo v tomto zmysle 
Chol)inovo· Bolero. Zo silnej ruskej päťky 
(Alexej Sultanov, Ilja ltin, Rom Urasin, 
Karia Skanavy, Andrej Ponočevny), charak
teristiku zvlášť jedinečnej ind ividuality 
som priznala Ujovi Itinovi. Nositeľ množ
stva laureátstiev z rôznych svetových súťaží 
zapôsobil ako fi lozof klavíra, ktorý synteti
zuje najčistejšie i najperspektívnejšie výdo
bytky ruskej školy :1 európskej trad ície. 
Prostredníctvom silného intelektu a dôraz-

SchOnbergov .Mojžiš zaujal Paríž 
' ' . 

Aj keď kompozičné majstrovstvo 
Arnolda Schônberga je v našom 
hudobnom živote skromnejšie zastú
pené, jeho najvýznamnejšie diela v 
poslednom desaťročí interpretačne 
úspešne zdoláva na európskych kon
certných a operných scénach náš SLO
VENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR. 

Rozmerné, no nedokončené operné tor
zo Mojžiš a Áron, spadajúce do tretej, naj
rozsiahlejšej skladateľovej kompozičnej pe
riódy, patrí k jeho najpôsobivejším tvori
vým vrcholom. Vo svojej zložitej štruktúre 
zahŕňa prísny, ale uvážený kompozičný 
poriadok, s jedinečnou štýlovou jednotou a 
vyhranenou stavebnou či myšlienkovou 
precíznosťou. Schônberg svoje špecifické 
kompozičné postupy, výrazne umocňované 
plochami melodicko-rytmického Sprech
gesangu, proklamoval v celej vývojovej 
etape. 

Celá hudobno-dramatická koncepcia 
diela je vybudovaná na jednom tónovom 
rade. Dôsledne za tým účelom využíva leit
motívy a témy s ex presívnymi polyfonický-

.mi úsekmi, často kombinované obratmi 
inverznýc h alebo kánonických prvkov. V 
strhujúcom hudobnom toku zvlášť vyniká 
Zwischenspiel vo funkci i interlúdia, prepá
jaj(Jceho obidve dejstvá, vybudovaný na 
princípe pôsobivej dvojitej fúgy. K ukáž
·kam Schônbergovho majstrovstva patrí 
tiež výjav z druhého dejstva, v podobe 
tanečných kreácií okolo zl~1tého teľaťa. 

Schônberg svoje dramaticky koncipova
né l~breto postavil na prvkoch epického 
obrazu Biblie, v zmysle exodu Izraelitov z 
Egypta do zasľúbenej zeme. Inšpiruj(Jcim 

spôsobom mu poslúžila Druhá kniha 
Mojžišova (Exod4s- Kniha odchodu), s d ra
matickými akcentami na uzatváraní zmlu
vy Mojžiša s ,Jahvem na hore Sinaj v podobe 
Desatora, odvrátenie Árona s ľudom od 
pravej viery a uctievaní zlatého teľaťa, až 
po návrat k Jahvemu s opätovným konšti
tuovaním tabule zákonov. Žiaľ, Schônberg 
nedotiah ol realizáciu svojho zámeru až do 

Aage Haugland v postave Mojžiša 

konca. Z tre tieho ' dejstva sa okrem libreta 
z:rchovalo iba torzo hudobných náčrtov. 

Parížska premiéra Mojžiša a Árona sa 
uskutočn ila 8. novembra m. r. v hudobnom 
divadle Chatelet, vybudovanom v období 
vlády Napoleona III., ktoré je v súčasnosti 

považované za najvýznamnejší národný 
kultúrny stánok. Herbert Wernicke, v 
jednej osobe režisér a scénograf ináč 

·- .........., 

Snímka archív autora 

Philippe Giusiano 

nej sebaistoty formuje Chopina hrdinskej
š idlo, s výrazným dramatickým (no už nie 
patetickým) a dramaturgicky jasným 
pohľadom. 

Opačným typom bol Rom Urasin z 
Tatarstanu, ktorého výko n natoľko oslovil 
porotu, že mu prisúdila IV. miesto a titul 
laureáta. Bol najmladším (Jčastníkom (19 
rokov), perspektívnym, s h rdosťou, bojov
nosťou, ktorá premohla i trému a zoceľova
la sa každou ďalšou skladbou vo všetkých 
kolách. Ruská škola svojou cielenou sna
hou p.resahuje vlastné hranice k svetovým 
pódiám. Týmto umeleckým presaho'm boli 
poznačené všetky výkony. Nasvedčoval 
tomu najmä postup Alexeja Sultanova 
(tiež pôvodom z Tatarstanu), ktorý rozčeril 
hladinu XIII. ročníka Chopinovej súťaže 

svojilll neobmedzujúcim postojom. j e sku
točne obdarený nevšedným talentom, 
ktorý nielen využíva, ale neraz i zneužíva. 
Vedome' mení, provokuje, kreuje, al(;! sa i 
pokoruje , hrá a režíruje . Predviedol široký 
d iapazón uméleckej kreatívnosti, neraz až 
na hranici dobrého vkusu, ktorý udržuje 
svojou nevšec1nou muzikalitou, intelektom, 
závideniahodnými rukami a prstami, ktoré 
uhrajú všetko. Poliaci včlenili medzi 136 
účastníkov vyše 40 vlastných kandidátov. S 
problémami presadili do finále jedinú 
Magdalénu Usa.k, no tam sa ukázalo, že na 
koncerty s orchestrom ešte nemá a tak s 
fiaskom skončila na Vl. mieste. Pre chopi
novských dogmatikov rana, no možno per
spektívna skúsenosť, že silná tradícia, ktorú 
tak vehementne udržiava stará poľská kla
vírna škola (jej hlavní predstavitelia sedeli 
v po rote) musí tiež začať zvažovať nad 
vovedením Chopinovej hudby clo života. 
Prezentovať živú hudbu, ktorá oslovuje, 
obohacuje, naplúa duchovn ými zážitkami. 
Príklady majú, len ich je potrebné akcep to
vať. Prečo teda rozhodujú o súčasnej inter
pretáci i Chopina laureáti spred 40 rokov ... ? 

ETELA ČÁRSKA 

známy z kontaktov s' našim SFZ zo Salz-
, burgských festivalov (v ininuloročnej sezó
ne Musorgského Boris Godunov)- snažil sa 
svojím typickým novátorským pohľadom 
vystihnúť podstatu Schônbergovej filozo
ficko-religióznej roviny, postrádajúcej dáv
ku optimizmu a nádeje v lepšie usporiada
nie ľudskej spoločnosti. 

Postavu Mojžiša vynikajúco stvárnenú 
basistom Aage Hauglando m posunul do 
úlohy mysliteľa a jeho konfl iktného brata 
Árona, klOrého dramaticky presvedčivo 
vystihol tenorista Philit?J> Langridge, 
zasa skôr v rovine činotvorného hovorcu 
národa. Wernicke herecké kreácie Mojžiša 
vymedzil v popredí scény, na ploche viac
významovej vrstvy kníh, pomocou sveteľ
ných efektov striedavo symbolizujúcej 
horu Sinaj s horiacim šíp ovým kríkom, 
resp. nahromade né bohatstvo ľudského 
génia. Dôležitý m medzičlánkom dramatic
kého napätia dejovej osnovy je bezpochyby 
zbor, ktorý režisér situoval do okien se
demposchodovej naklonenej fasády domu, 
čím viacmene j zvýrazňoval jeho sonoristic
kú stránku. Tejto náročnej úlohy sa vynika
júco zhostil Slovenský filharmonický 
zbor. V doterajšej polstoročnej existencii 
nášho reprezentačného telesa bol to bez
pochyby jeden z najvyšších dosiahnutých 
umeleckých zenitov, na čom nemalú záslu
hu mal tiež hosťujúci prof. Norbert 
Balatsch, v spolupráci s hlavným zbormaj
strom Janom Rozehnalom. Úspešnú pro
dukciu pozostávajúcu zo štyroch nasleduj
úcich repríz s noblesným nadhľadom a reš
pektovaním všetkých nuansov hudobného 
zápisu usmerií.oval dirigent Christoph 
von Dohriányi, v sp olup ráci s výborne 
zladeným rezidentným Le Philharmonia 
Orchestra Chatelet. Do priamych rozhla
sových záznamov atmos'féry pozoruhodnej 
inscenácie sa zapájalo tiež Radio France. 

MARIÁN BULLA 
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ČO JE HUD.BA? 
L---

IVANPAR.ÍK. 

V dnešom čísle uverejňujeme referát prof. Ivana Parí.ka, r ektora Vyso kej ~koly 

múzických umení v Bratislave, ktorý predniesol na konferencii Mu sica viva in scho

la na Pedagogickej fakulte v Brne 17. októbra' 1995. 

Ctená akademická obec, 
vážené kolegyne a kolegovia, dámy a páni, 

dovoľte mi, prosím, aby som na pôde tejto váže
nej Univerzity, na pôde jej Pe~agogickej fakulty, 
povedal zopár slov, čo asi .nebudú pre náš učitcl'
ský stav, či vlastne jc:ho určitú časť, n:tjlichotivej
šie. Dokonca možno mnohí z vás budú ich považo
vať za impertinentné. Avšak moja - temer už 40-
ročná učitel'ská prax däva mi oprávnenie do 
našich radov povedať aj nepríjemné veci. 

Životné skúsenosti ma presvedčili, že nemám 
'rád, žiaľ, dte dosť rozšírenú vrstvu učiteľov, vrst
vu večných poučovate l'ov, čo im v hlavách straší 
trstenica, dvojka č i trojka z chovania, vyhodenie za 
dvere alebo zo školy. Neviem sa, medzi nami, v 
našom >ta ve zmieri ť s povahami malými duchom, 
úbohými vzdelanosťou a profesionalitou, nechce
júcimi sa stať múdrymi a l'udskými, schopnými o 
veciach čo-ro povedať, schopnými v našich študen
toch či žiakoch vzbudzovať záujem, zvedavosť, 
chcenie vedieť, a najmii povzbudzovať fantáziu a 
radosť z jej používania. Ak ma má didaktik poúčať, 
že mám v tretej minúte a pätnástej sekunde prejsť 
z ľavej strany katedry na pravú, aby som udrlal 
pozornosť žiakov, ak habilitujúci sa na docenta ma 
na vedeckej rade poúča , ako sa fólia vkladá do pro
jektora, musím mať o tom svoj vlastný názor. 

Aby mi bolo porozumené: nechce to byť genera
lizácia, v živote rovnako ako študent i ako kolega 
stretol som desiatky uči tel'ov, ktorí sa vypracovali 
na vcl'ké osobnosti nášho stavu. Podotýkam však aj 
to, že naše školy ešte stále sa venujú viacej prie
mernosti a podpriemernosti ako výnimočnosti. 
Chyby sme robili po desaťročia, a každý z nás sa 
pod čosi nedobré podpís;tl, či iba možno k stavu 
vecí mlčal. 

Nakoľko zastávam názor, že kritizovať je jedno
duché, trvám na tom, že treba pri ložiť mku k dielu. 
Bolo pre mňa výzvou pôsobiť aj na Pedagogickej 
fakulte v Nitre a tak sa za pomoci niekol'ko málo 
kolcgýií a kolegov pokúšame zmeniť chorú klímu 
katedier hudobnej výchovy na slovenských ško
lách. Sí1hhtsím s tým, že takzvané pedagogické dis
ciplíny sú nesporne vel'mi dôležité, ale sÍl iba čas
ťou vzdelania budúceho učitel' a. Hudobnú výcho
vu však musí učiť v prvom rade vzdelaný hudob
ník, rovnako ako výtvarnú či literárnu výchovu, 
matematiku či fyziku musí vyučovať uči tel' v profe
sii vzdelaný. 

Miera vedomostí, najmä čo sa týka dôkladného 
prehľadu v hudobnej literatúre, je 41t iaľ úbohá. 
Naše školy zabúdají1 na to, že učiteľ predovšetkým 
musí vzbudzovať záujem o hudbu ako takú. Stav 
hudobnej vzdelanosti mladc:j populácie je sám o 
sebe vypovedajúci. 

Dovol'te mi posledné konštatov:mie, č i doslova 
fJCrličku vo veci stavu pedagogických fakíllt slo
venských vysokých škôl: Dvadsaťpäť rokov som z 
nadšenia pre vec viedol Hudobnú, mládež 
Slovenska. V lepších časoch mávali sme viac ako 

tridsať klubov najmii v menších mestách a mesteč
kách- iba na katedrách hudobnej výchovy vtedaj
ších pedagogických fakúlt nepodarilo sa nám 
za ložiť jedi ný fungujúci klub Hudobnej mládeže. 
Možno sa potom čudovať, ak ktosi prehlásil, že 
učite lia hudby nemají1 radi hudbu? 

Dovol'te mi, prosím, teraz jedno histo rické 
extempore: Pred viac ako dvoma tisíckami rokov 
neobyčajná etnicita, priam predobraz budúcich 
kresťanských kláštorov a prísnych rehôl', Esejskí z 
Chirbet Kumrán, písali vo svojich jaskl'niach zvit
ky, na ktorých čítame nimi zdedenú múdrosť, ale 
aj komentáre k poznanému, a teda pestujú oni aj 
šírenie svojej nevšednej vzdelanosti. Ich vedo
mosti a obsah kumránskycn zvitkov prežili viac 
ako dve t isícročia a srali sa mostom ponad histó
riu, ked' nám potvrdili tušené, že vzťahy medzi 
judaizmom a kresťanstvom sú hlbšie, ako sme ich 
vnímali pred ich spoznaním. Preto nie náhodou 
kumránskych Escjských nazývame aj Synmi svetla: 
synmi svetla vedenia, svetla vzdelanosti a pozná
vania. Ctím a vážim si odkaz mojich drahých 

Kumránskych, vážim si ich ochotu poznávať a 
spoznať, hľadať a nachádzať, a vzdelanosť uchová
vať a šíriť. O EseJSkých zánik sa v roku 68 po Kr. 
postarali rímske légie, ich zvitky sa však stali 
súčasťou nášho vedomia. O ich vzácnom pôsobe
ní vo svojej dobe svedčí viera v Kráľa dobra, Kráľa 
tmy, ale najmä viera v Ukrižovaného Učiteľa spra
vodlivosti... Asi po sto rokoch od tých čias pri
chádza )eiB so svojím posolstvom dobra a lásky, 
ktorý spája svoju životnú misiu, kazatel'stvo a lie
čiteľstvo . Lebo Kristus nelieči! iba choré telá, ale i 
choré duše - človeka v jeho celistvosti. 

A teraz je namieste otázka: čo je to hudba? 
Pred temer štyridsiatimi rokmi mal som k d is-

pozícii privel'a učebnicových odpovedí. Dnes sa 
však priznávam, že je mi hudba čoraz väčším 
tajomstvom. Keby som bol mystikom, prirovnám 
hudbu k povahe Kristovho učenia; hudba je nepo
chybne hl'adaním toho rozmeru človeka, v ktorom 
sa snúbi jeho duchovný rozmer s existenciou na 
tomto svete. Hudbou sa dozvedáme o historiclte 
vývoja nášho intelektu. Ona mi logicky zapadá do 
obrazu multikomtlnikatívneho vzťahu . človeka k 
človeku, zapadá mi do obrazu ako naše okolie, 
.Umwclt", tiež determinuje naše poznávanie. 
Hudba je mi oslovením ako obraz, slovo, mimika 
či gesto, ale aj ako zázračne jednoduchá 
Einsteinova rovnica E - mc2 Podobne, ako je mi 
závratným ono Einsteinovo lapidárne poznanie, 
čoby dôslc:dkom úmorného a zdÍhavého hľadania 
novej pravdy, rovnako je mi zázrakom Beetho
venova Piata symfónia, kde ide o proces temer 
inverzný; Beethoven z jednoduchého, možno až 
primitívneho doprovodného motívu, vybuduje 
veľkolepú stavbu, kde onen motív nadobúda 
pozvoľna na závažnosti, prechádza obrazmi dra-

7 ) 
matična, lyrizmu, démonična v Scherze, aby sym
fónia bola ko runovaná priam extatickým maestó
zom Finále. 

A ' čo je ešte hudba? Je nám rozprávaním sa 
medzi sebou navzájom, je odovzdávaním si poci
tov, ako aj zmyslu plných a logických tvarov v dia
lektickej celistvosti, je apelom na intelektuálno 
nášho bytia (aspoň tá hudba, o ktorej tu hovorím), 
je poodhal'ovaním zmyslu našej existencie vo 
svete, kde máme svoj dočasný príbytok. A preto 
verím, že príde raz chvíľa, ked' sa budem môcť 
poďakovať duchu Johannesa Brahmsa, Roherta 
Schumanna, Debussyho či iných, pod'akovať sa za 
radosť a krásu, čo mi v živoce dali. V múdrosti a 
pochopení, čo ná!TJ hudba dáva, tiež vidím zmysel 
Kristovho učenia, jeho volanie po spoznávaní, 
dobre a spravodlivosti. 

A čo ešte je hudba? Okrem iného je aj svedec
tvom čias, kedy vznikala. Neverím, spolu s ruským 
h istorikom Gurevičom, ktorý vo svojich 
"Kategóriách stredovekej kultúry" vážne si kladie 
otázku, č i stredovek ozaj bol až takou dobou 
tc:mna; hudba stredovekých tancov je predsa 
nesmierne radostná a elegantná. Isteže nezabú
dam na inkvizíciu, alc rovnako hodnovernou je mi 
aj výpoved' Schónbergovej "Varšavy", výpoveď o 
našom "múdrom, vzdelanom, kultivovanom. sto
ročí, kde podľa veľmi opatrných odhadov 
Zbygnieva Brzezinského p rišlo vo vojnách, v kon
centrákoch a gulagoch o život !60 miliónov l'ud
ských obetí. Je preto ukrižovávanie permanent
ným javom našich dejín a i dnes križujeme v 
Rwande či Bosne-Hercegovine. Schônberg, Pen
derecki či hudba dndka sú rovnako svedectvami 
doby, ktorej pamätníkmi sme už aj my. 
čo je ešte hudba? Zázrakom transmisie infor

mačných signálov, ked' skladatel' transformuje 
svoje hudobné predstavy do znakov graficky 
poňatého notového písma. j e opätovným tvori
vým činom umelca - intrepreta, ktorý nie je iba 
púhym sprostredkovatel'om medzi publikom a 
skladateĽom - je tvorcom, originálnym vyklada
čom predváclzaného diela. 
· Hudba je ešte k tomu aj spoznávanie samého 
seba. Starí Gréci hovorili, že už nikdy nevstúpime 
do tej istej ricky. Prečítajúc si dobrú poéziu, filozo
fický traktát, ale i múdry a dobrotivý židovský vtip, 
vidiac obraz, film, divadlo, architektú ru (tu by som 
vo výpočte poznávania mohol pokračovať ďalej), 
stávame sa inými, nadobúdajúc nový rozmer spo
znávan ia sa. Ak je iba toto zmyslom umení- a ony 
majú pravda významov ove!' a viacej, je to samo pre 
zmysluplnosť našej existencie dostatok. 

A teraz sa vrátim k prvým vetám môjho prílwvo
ru. Kto je to vlastne uči tel', jeho osobnosť, kto je to 
ten, čo na seba berie nel'ahké životné bremeno, 
úlohu šíriť poznanie, stať sa Bessierovými slovami 
o Kristovi "kazarel'o m a liečiteľom,,? Rád by som sa 
vzdal vševediacich a všepoučujúcich odpovedí 
predosielaných pedagogický.mi disciplínami, a 
p reto radšej p riznávam, že tak, ako som sa dopo
siaľ nedopátral podstaty hudby (to vyššie boli 
nanajvýš impresie), tak neviem ani pomenovať 
naozaj dobrého, toho skutočného učitel'a. 
Nemajúc vyhovujúcich odpovedí na tieto otázky 
nanajvýš poznamenávam, že znakmi osobnosti 
uči tel' a určite by mali byť pokora pred poznaním a 
vedením, ale aj pokora p red tými, ktorí sa stávajú 
žiakmi či študentami, hlboká pokora v nádeji, že 
nimi nebudeme zabudnutí. Rád by som vyslovil 
iba jediné želanie: uvažujúc o zmysle toho, čo je 
naším každodenným poslaním, opäť prichádzam k 
mojim milým Kumránskym a želám vám, nám, ale i 
sebe, aby sme sa, čo možno najviac z našich učite
l'ských radov stali členmi onej rehole, rehole vzne
ŠC I_lého rádu Synov a dodávam-aj Dcér -svetla. 

;o rokov Spoločnosti fínsk ch skladateľov 
'Príjemné októbrové počasie v Helsinkách je údajne mimo.r:i adnou 'Výnim

kou, ale tentokrá t a j ono pomohlo k u krás n e mu dojtnu z týždenné ho b lo k.u 
koncertov, o p e rný ch p.redstave.n í a semináov, zasväte n é ho okrúhlemu jubi
leu n ašej partne rskej organizácie. Program tý:ldňa ftnsk e j hudby. v ktorom 
sa striedali die la r e p r ezentujúce celé spomenuté obdob i4; s premiérami novo
vytvore n ý ch s kladieb, pozostával z 2 ppe r n ých p red s tavení, 3 orchestrálnych 
koncertov , 2 komQrnýd.1; 1 zootového a · t · e le k.ttoa kustické ho kotJ.ce.rtu. 
Súčasťou pOdujatia bol tiež r ad oficiálnych aj n eoficiáln ych s tre tnutí a semi~ 
n árov, témou ktorých boU najmä otá zky existe ncie s kladatefa v súčasneJ 
meniacej s a spoločnosti, o túlcy a utotského p r á v a, m o:lnos ti dalšej med~ná• 
rodne j s p o lu p rác e vo sfér e Vým e n y infor m ácii o nove f hudohnf!j tvor be . 

Erik Be rgm a n 

Dôstojný p riestor bol venovaný die lam 
najstar~ích žijúcich au torov. Joonas 

·K okkone n ( 1921) sa vo svoje j 3. symfó 
n ii z r. 1967 prezentuje ako skladateľ us i
lujúci sa o syntetizu júci štýlový nadhľad, 
zatiaľ čo Ei n a r En glun d ( 1916) vo svo jo m 
celko m novom l . klaví r n o m koncerte 
zvolil tradičný, k neoklasicizmu inkJinujúc i 
hudobný jazyk. Er ik Bergm a n (19 11) 
o pro ti to mu je typ o m skladateľa, ktorý je 
s tále otvorený prijať nové a nové výrazové 
prvky; jeho o p e r a "De t s jungha nde 
t r äd et" (Spievajúci s trom), p ou žívajúc 
švédsky jazyk, našincovi môže pripomínať 
niekedy Cikke ra, ale viac Be neša, nie le n 
hudobným štýlo m , ale aj náme to m . 
Rozp rávka, zasadená do umelého , až pre
tech nizované ho prostredia, vytvára výrazo
vý ko n trap unkt ku strohe j moderne j archi
te ktúre nove j budovy Fínske j národne j 
o pery, k torú môžem e my Bratislavčania 
Helsinkám len ticho závidieť. 

Z o rchestrálnych d iel by som c hcel ďalej 
spomenúť 3- symfó niu z r. 1977 P aavo 
H e inine n a (1 938), ktorý dokázal avan t-

gardné výrazové prOstrie d ky skÍbiť do kla
sického celku, K.in e e tin e n run o 
(Kinetickú poé mu) z r. 1981 Usko 
Me riläine n a ( 1930) pre klavír a o r ch es
te r s p odobnou o rien táciou a n ajmä 
H iljaisuus (Rozvážnosť) z r . 1982 od 
Kalevi Ahoa ( 1949). Nesp orne vynikajú
cim d ielom je v o blasti komorne j tvorby 4. 
sláčikové kvar teto ( 1994) Erkki 
J o k.ine n a (1941). 

Z d iel,' ktoré od zne li na zborovom ko n
certe, by som rád spomenul aspo ií Non
Stop, auto ro m kto réh o je Mikko H e iniô 
(1948) a Herzstiick od Tapio Tuomelu 
( 1958). Úroveň tamo jšieh o Rozhlasového 
komornéh o zbo ru, pod vede n ím H. 
Liimolu, sm e m ali možnosť spoznať r . 1993 
v Bratislave. Rozhodne patrí k svetovej 
špičke. Vysokú technickú ú roveií mal aj 
e lektroakustický ko ncer t, na kto.rom m a 
zaujali najm ä au tor i Tep p o H auta-aho 
(1941), Jukka Ruo homäk.i (1947) a 
J ukka Tien s uu ( 1948). 

Osobitno u kap itolou je interpretačná 
úroveň všetkých za inte resovaných súbo
rov. Só lis ti, zb o r , b alet a o rch ester 
Fín ske j n á ro dne j opery v réžii Lisbeth 
Landefort a p od taktovko u Ulfa 
Sôd erbloma, Ro zhlas ový symfo nický 
o r ch ester s d irigento m Saka r i Oram o a 
k laviristkou Raijo u Ke rppo (Eng lund), 
Sym fon ický o rch e s te r Sibeliove j akadé
mie s d irigento m Atso Almilo m a sólistkou 
j a a n o u Kä r kkä ine n (Meriläinen), ako aj 
Kerava-kvar teto p redv iedli do ko nalé vý
kony. Žia!', kvôli term ínovej ko lízii so m 
nepočul jedno o pe rné p re dstavenie a kon
cert Helsins kého mestského o rc hestra pod 
veden ím L. Segerstama. 

Scén a s op e ry E. Bergm an a: Spieva júci 
stro m 

A nako niec to najzaujímavejšie . Súbor 
Avan ti, zameraný na novú hudbu tvoril 
bodku za fes tivalo m . V jeho p odaní pod 
taktovkou Pascala Rophé od zneli o . i. 
Amer s (1992) od Kaiji Saariaho ( 1952), 
ktorá dnes žije v Par íži a patrí k najfrekven
tovanejším súčasným skladateľom. Novým 
me no m je Ve li-Matti Puum a la ( 1965), 
k torý v skladbe Tu tta v ia z r . 1993 dokazu
je možnosť ďalších perspek tív expresivity 
novej h udby. VLADIMÍR.BOKES 



(s SPEKTRUM 

VÝSLEDKY SKLADATEISKEJ SÚŤAžE . 
VYHlÁSENEJ KROKU SLOVENS~J HUDBY 

l. kategória (komorná tvorba) 
l. cena: Mirko Krajčí: Sonáta pre husle sólo 
Medzi nebom a zemou ... pre organ 
VieraJanárčeková (SRN): 5. sláčikové kvarteto 
2. cena: Honorat Cotteli (Švajčiarsko): 4 bagately pre husle Trio burlesco 
3. cena: Egon Krák: Sláčikové kvarteto 
Milan Haluška: Dychové septeto 
Osobitné prémie: Igor Dibák: CapriCcio pre lesný roh a klavír 
Petra Bachratá: Vízia sonáty pre husle a klavír 
Il. kategória (zborový spev) 
l. cena: nebola udelená 
2. cena: nebola udelená 
3. ce na: Jozef Gahér: Rusticana pre mužský zbor na poéziu H. Gahérovej Domovina 
Anton Steinecke r :Jaj, Bože! pre miešaný zbor oa texty ľudovej poézie 
III. kategória (dychová hudba) 
l. cena: nebola udelená 
2. cena: Adam Hudec: Ouvertura pre vel'ký dychový orchester 
Milan Petrik: Slávnostná ouvertura 
3. cena: Izidor Glórik: Španielsky tanec 
IV. kategória (fplklórna hudba) 
do kategórie neboli prihlásené súťažné skladby 
Vl. kategória (inštruktívna a prednesová hudba) 
1. cena: Juraj Hatrik: Rozprávky pre Barborkul.-lll. 
2. cena: Milan Novák: Sedem drobností pre 2 flauty, klarinet a akordeón 
Lístok do pamätníka pre flaun1, violončelo a klavír 
3. cena: ne bola udelená 
Kategórie V. (populárna hudba a jazz), VIl. (komorné orchestrálne .diela) a Vlll. (symfonické 
diela) majú osobitnú termínovú uzávierku 15. 4. 1996. 

Aby mali čo spievať (O skladateľskej súťaži i o inom) 
Začiatkom septembra vypísalo Národné 

osvetové centfum skladateľskú súťaž pre det
ské spevácke zbory. Do kategórie "A • (pred· 
školské resp. prípravkové zbory) zaslali svoje 
skladby štyria autori, do kategórie "B" (školské 
zbory) šiesti autori. Dňa 14. decembra zasadla 
odborná porota v zlol.ení: prof. I. Parík, H. 
Domanský a K. Seidmann, posúdila zaslané 
skladby a určila ceny takto: 

V kategórii "A" prvú cenu (l 500 Sk) získal 
doc.J. Hatrík za cyklus piesní na texty sloven
ských ľudových hádaniek pre 1-2 hlasný zbor a 
klavír s názvom Vysoký otec - široká mat: V 
tejto kategórii druhá cena nebola udelená a 
tretiu cenu (500 Sk) získal D. Šimonovič za 
Tri piesne pre jednohtas a klavír na texty f 
Šimonoviča. V kategórii "B" neboli udelené 
druhá a tretia cem~o kým prvú získali ex aequo 
Milan Novák za Vtáčie dialógy pre detský 
dvojhlas a klavír a Oto Ferenczy za Pieseň o 

Začiatkom decembra m. r. usporiada
lo Konzervatórium v Bratislave v spolu
práci s Metodickým centrom seminár 
pre pedagógov ZUŠ v hre n a strunových 
nástrojoch. 

Po priaznivom ohlase na vlaňajší seminár 
neprekvapil usporiadateľov zvýšený počet 

záujemcov, ktorý sa oproti minulému roku 
takmer zdvojnásobil (60 účastníkov). Se
minár prebiehal v odboroch hra na husliach, 
hra na viole, violončele, gitare a cimbale pod 
vedením pedagógov bratislavského konzer
vatória a poskytol dostatok priestoru na 
nastolenie mnohých závažných problémov v 
metodike hry na nástroji. Pedagógovia Kon
zervatória v konkrétnej práci so žiakmi .ZUŠ 
demonštrovali progresívne metodické prin
cípy, spôsob ich realizácie i s oavodením ďal
šieho postupu. Účastníci z celého Slovenska 
(Humenného, Vrútok, Stare j Ľubovne, Dol
ného Kubína, Dubnice n./V., Bojníc, Šurian, 
Starej Turej, Malaciek, Nitry, Trnavy, 
Bratislavy, Pezinka a KoUárova) využili čas v 
priestoroch Konzervatória oa Tolstého ulici v 

Štefánikovi pre trojhlasný zbor na text š. 
Krčméryho. Ocenené skladby plánuje NOC v 
budúcom roku vydať v osobitnom zborníku a 
mali by tiež odznieť na Festivale slovenskej 
zborovej tvorby na jeseň 1996 v Bratislave. 

Aj keď sme očakávali, že skladatelia prejavia 
o súťaž väčší záujem, predpokladáme, že aspoň 
čiastočne sa nám ňou podarilo iniciovať záu· 
jem skladateľov aj o písanie skladieb p~e začí
najúce detské zbory. K tomuto cieľu ostatne 
možno dospieť rôznym spôsobom. Jeden z 
nich sme mali možnosť vidieť na adventnom 
koncerte vo Veľkom Kýry (okr. Nové Zámky), 
na ktorom zbory z Prievidze, Myjavy, Štúrova, 
N. Zámkov a miestny zbor uviedli úpravy via-. 
nočných kolied významných slovenských skla· 
datdov I. Hrušovského, L. Burlasa, Z. Mikulu a 
M. Nováka za osobnej účasti všetkých spomína
ných autorov. V. Blaho 

intenzívnej prac1 a diskusiách. Špecialitou 
seminára bola prítomnosť majstra husliara 
Jána Majerského, ktorý mnohým pomohol 
menšími opravami a úpravami vo vybavení 
nástrojov. Podujatie otvoril koncert študen
tov Konzervatória a uzavrelo improvizované 
vystúpenie samotných účastníkov. 

Význam takýchto seminárov pre učiteľov 
ZUŠ je nesporný. Sú v podstate realizovaním 
myšlienky o potrebe zavŕšiť štúdium pred
metu metodiky vyučovania hry na nástroji až 
po niekoľkých rokoch pedagogickej praxe. 

V budúcom ročníku pripravujú usporiada
telia aj individuálne konzultácie pre učiteľov 
v hre na nástroji. V rámci nich budú môcť 
pedagógovia ZUŠ konzultovať o vlastných 
interpretačných a technických problémoch 
a súčasne pracovať i na interpretácii literatú
ry, ktorú najčastejšie študujú so svojimi žiak
mi. Ďalšou novinkou bude malý kurz opráv a 
údržby nástrojov a sláčikov. Iste ho ocenia 
najmä učitelia ZUŠ, pôsobiaci v menších 
centrách, ktorí sú v tomto ohľade často odká
zaní sami na seba. MÁRIA K.A:!lLÍKOV Á 

Blahoželáme 
Vladimír BOKES (ll. 1.)-hudobný skladateľ, pedagóg na VŠMU v Bratislave, 50 r. 
Juraj POSPÍŠIL (14. 1.)- hudobný skladateľ, pedagóg na bratislavskom konzervató-

riu, 65 r. · 
Bohdan WARCHAL (27. 1.)- huslista, koncertný umelec, umelecký vedúci SKO, peda

góg na VŠMU, 65 r. 

SPECULIIMVO,VIEDNI . 
Dňa 23. novembra 1995 sa uskutočlill v sále St~ve~k~bo I.Mtitútu voVJedni koncért 

tomorll~ho súboru SPllCUtl.JM. Teleso tv<>rJ~t mladi lntérpred, ktpri p ~ctia . a štJJ<ll-
'll.Ql.Sta,t'ej hudby, uvl~atlej na autentlťkýCh nástro~, predG*tkým L'UIJ{~ ttJov• • 
barokové husle, Mardn,a Lesn4· flauta a Agnesa ferieačfkov~ · čen:il>.alo. ~eďže flautistka 
Martina r..csna Je v s~asn,Qsti po~luc,ttá~gu Con~tgitl: Suped~n~ 4~ Mus!que ~ Pll.tíu,. 
'í!'yStúpill ako ho$tla. Pet~ Cslba - Zób<:ova t1autil; a Peter ld.tAI' • bärokovť '\lioJončelo. v 
~ani našich mladých \Uil.tlCQV l.llZileli ~iela G, Pb, Telem.apna1, D. BUXtebudčbo,' Q. F. 
. HMdlací,lJ , s. Bacl:\3.1J;:ónyma;$tt.()"\l.raq~bo a v.khólnébo b..,oka. n~nt\v prt:dvlmoč1!e'l ~la-' 
ife zanechali u publika .hlboký umelec;.ký zážitok. Koncertné podujatia vSlov~nskom i~Utútc 
vQ .Vle<Jni Qd jeho o.tro. re,nta prav:ideln,e pnpm,vuje slove~~ um.elet.kA case~~fll. S~oneettt 
• V<. spóluprlici 11 Minlsterstv<tm zahrmičriýf;h vcd a Sl(>ve.Jt!ikýul ii)Jtln'itOtn vo Viedni. 
Vystúpenie súboru SPECULUM bolo po!ile4ný1Xl v t(lku 1995. ' JOl 
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lO. január 
SND Bratislava P. l. Čajkovskij: Labutie jazero 
(19.00) . 
NS Bratislava W. Russel: Pokrvní bratia(! 9.00) 
ŠD Koš ice G. Verdi: La Traviata (19.00) 

ll. január 
SND Bratislava G. Verdi: Otello (19.00) 
SF Bratislava K. Roško, trúbka; A. Hrubovčák, 
trombón; M. ]. Vida!, klavír; SF, dir. O. Lenárd; S. 
Hochel, F. Chopin, L. v. Beethoven (! 9.30) 
NS Bratislava W. Russel: Pokrvní bratia (19.00) 
ŠD Košice, Malé divadlo Večer Jany Havranovej 
(19.00) 
ŠF Košice D. Rusó, klavír; ŠF, dir. S. Macura; C. M. 
Weber, F. Chopin, W: A. Mozart(l9.00) 
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: La Traviata (18.30) 
ŠKO Žilina Komorný novoročný koncert- Close 
Harmony Friends; černošské spirituály (19.00) 

12.január 
SND Bratislava L. Delibés: Coppélia (19.00) 
SF Bratislava Program ako ll. l. ( 18.30) 
NS Bratislava W. Russel: Pokrvní bratia(! 9.00) 
ŠD Košice J. Drietomský: O víle Radulienke 
(10.00) 
G. Donizetti: Nápoj lásky (19.00) 

13.január 
SND Bratislava L. Kupkovič: Troj ruža (11.00) 
G. Rossi ni: Barbier zo Sevilly (19.00) 
NS Bratislava P. Lehár: Gróf z Luxemburgu 
(19.00) 
ŠO Banská Bystrica T. Frešo: Martin a slnko 
(18.30) 
14.január 
ŠD Košice S. Prokofiev: Popoluška (14.30) 
Mirbachov palác, Bratislava Koncert v rámci 
Roku slovenskej hudby SHÚ · SSSk: j. L Bella, M. 
Schneider-Trnavský, A. Moyzes, ]. Cikker, E. 
Suchoň;]. Pastorková, soprán; D. Šlepkovská, mez
ZOS\)prán; P. Michalica, husle; S. Čápová
Vizváryová, O. Hricáková, D. Šašinová, I. 
Černecká , I:. Marcinger, klavír (l 0.30) 
15.január 
SND Bratislava G. Bizet: Carmen (19.00) 
NS Bratislava P. Lehár: Paganini (19.00) 
ŠO Banská Bystrica T. Frešo: Martin a slnko 
(10.30) . 
16.január 
SND Bratislava G. Verdi: Trubadúr (19.00) 
SF, Moyzesova sieň Bratislava Moyzesovo 
kvarteto, Y. Tannenbergerova, soprán; L. v. 
Beethoven, A. Dvofák, A. Schónberg (19 .30) 
NS Bratislava Wright-Forrest: Grand Hotel 
(19.00) 
ŠD Košice G. Verdi: Aiqa (19.00) 
ŠF Koiice Kafé koncert · Mládežnícky akordeó
nový orchester (19.00) 

13.január 
SND Bratis lava L. Kupkovič: Troj ruža (19.00) 
14. január 

ŠO Banská Bystrica O. Nicolai: Veselé paničky 
windsorské (18.30) 
Bardejovské kúpele Blízke stretnutie s P. 
Michalicom 

17.január 
SND Bratislava Svadba, Paganini, Šeherezáda, 
balet (19.00) 
NS Bratislava Wright·Forrest: Grand Hotel 
(19.00) 
ŠD Košice G. Verdi: La Traviata (19.00) 
Banská Štiavnica Blízke stretnutie s P. 
Michalicom 

18.január 
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata (19.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Web ber: Jozef a jeho záz· 
račný plášť (19.00) 
ŠD Košice]. Ha trík: O Markuľke (l 0.00) 
K. Weil: žobrácka opera (19.00) 
ŠKO Žilina SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHES
TER(l9.00) 
19.január 
SND Bratislava J. Massenet: Don Quichotte 
(19.00) 
SF Bratislava SF, SFZ, Camerata Bratislava, A. 
Kohútková, soprán; F. Soulet, tenor; D. Henry, 
baryt; dir. ]. P. Pen in; E. Chabrler: Gwendolina, 
koncertné predvedenie opery (19.30) 
NS Bratislava A. Lloyd Webber: Jozef a jeho záz
račný plášť(l9.00) · 
ŠD Košice K. Weil: Žobrácka opera ( 19 .OO) 
20 .. január 
SND Bratislava G. Verdi: Sila osudu (19.00) 
SF Bratislava program ako 19. l. ( 19.30) 
NS Bratislava A. Lloyd Webber: Jozef a jeho záz
račný plášť ( 19 .OO) 
ŠD Košice O. Nedbal: Poľská krv (19.00) 
21.január 
Mirbachov palác Bratislava koncert SKU pri 
SHÚ ·klavírny recitál V. Doubková; W. A. Mozart, 
G. Fa u ré ( l 0.30) 
NS Bratislava A. Lloyd Webber: Jozef a jeho záz· 
račný plášť (1 9.00) 
ŠD Košice M. Kofínek: Ako išlo vajce na vand· 
rovku (14.30) 
22.január 
SND Bratislava G. Puccini: Bohéma (19.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Web ber: Jozef a jeho záz· 
račný plášť ( 19.00) 
23.január 
SND Brfltislava G. Bizet: Carmen (19.00) 
NS Bratislava A. Lloyd Web ber: jozef a jeho záz
račný plášť (19.00) 
ŠD Košice P. l. Čajkovskij : Labutie jazero (19.00) 
ŠO Banská Bystrica G. Donizetti: Nápoj lásky 
(18.30) 

Mirbachov palác, Bratislava Ko morný koncert SSS k -
· ].L. Bella: Sonáta b mol pre klavír, M. Schneider-Trnavský: Vtedy sa mi prisnijú ... , Ružičky, A. 

Moyzes: Poetická suita pre husle a klavír,). Cikker: Tatranské potoky, E. Suchoň: Nox et soli tu
do; S. Čápová, klavír; ). Pastorková, soprán; O. Hricáková, klavír; P. 'Michalica, husle; D. 
Šašinová, klavír; l. Černecká, klavír ( l 0.30) 

28.január 
Koncertné štúdio SRo Bratislava Slávnostný koncert pri príležitosti otvorenia ROKA 

SLOVENSKEJ HUDBY 
J. L. Bella: Slávnostná predohra Es dur; J. Cikker: Concertino pre klavír a orchester; E. 

Suchoň: Tri piesne pre bas a orchester; A. Moyzes: Dolu Váhom; SOSR, S. Čápová, klavír; P. 
Mikuláš, bas; dir. R. Stankovský 

SPRÁV V 
• Mimoriadne úspešný bol koncert 

Petrohradskej filharmónie s dirigentom 
Jurijom Temirkanovom vo viedenskom 
Konzerthause. Spolu s našim Speváckym 
zborom mesta Bratislavy tu uviedli orató
rium S. Prokofieva Ivan Hrozný. Odborná 
kritika vysoko hodnotila vynikajúcu 
interpretáciu a profesionalitu bratislav
ského zboru, ktorý na impozantnej úrov
ni zvládol náročný zborový part prokofi
evovho oratória. 

• Štátne divadlo v Košiciach ponesie 
od l. januára 1996 nový názov -
Východoslovenské národné divadlo. 
Vracia sa tak k svojmu pôvodné mu pome
novaniu spred 50 rokov. 

e Košické Štátne divadlo pripravilo v 
polovici decembra premiéru baletnej 
inséenácie Letokruhy, na hudbu Slo
venských tancov Tibora Andraš6vana. 
Autorom libreta, spolu s dramaturgom 
Jánom Žilákom je Juraj Goga, ktorý sa 
podpísal aj pod choreografiu a réžiu 
insce nácie. V baJete okrem hudby zaznejú 
aj verše slovenských básnikov v podaní 
hosťujúcej Evy Kristínovej. 

e Štátny komorný orchester Žilina 
absolvuje v januári dvojtýždenný kon
certný zájazd do Japonska. Na šiestich 
koncertoch v Tokiu sa predstaví najmä 
skladbami J. Straussa, ale aj Bacha, 

Mozarta, Haydna, Mendelssohna či 
Dvofáka. Zo slovenskej tvorby uvedú 
Cikkerove Spomienka a slovenské inter
pretačné umenie. budú reprezentovať aj 
sólisti ŠKO Ján Figura (flauta) a š tefan 
Figura (husle). 

e Katalóg kníh, hudobnín a zvukových 
dokumentov venovaných F. Schubertovi 
vydala Univerzitná knižnica v Bratislave . 
Spracováva dokumenty z · fondov UK a 
obsahuje vyše 600 záznamov. Katalóg 
vznikol na podnet Slov.:nskej spoločnosti 
F. Schuberta v Bratislave. 

e Hudobné vydavateľstvo OPUS, a . s. 
ponúklo medzi predvlanočnými CD ree
díciu nahrávky opery E. Suchoňa 
Krútňa:va z r . 1988. Vyšla na dvoch kom
paktných diskoch, s obsažným sprievod
ným textom, vrátane libreta opery. 

e Na Kysuciach, pri Dome kultúry v 
Čadci, vznikol Kysucký komorný orches
ter -MUSICA KYSUCA. Na svojom prvom 
koncer te koncom m. r. sa 25-členný súbor 
predstavil pod taktovkou mladého žilin
ského dirigenta, absolventa pražskej 
AMU, Karola Kevického. Nový orchester 
chce svojou činnosťou nadviazať na tradí
ciu orchestra, ktorý v Čadci pôsobil kon
com štyridsiatych rokov pod vedením 
dnes známeho husľového pedagóga 
Albína Vrteľa. 
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