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Čas veľkonočný
Čas veľkonočný nie je . len časom
radosti, v fta r1ia jari, ktorú symbolizujú
jemné púčtky bahniatok, čt svteio-biele
sneitenky, nie je to len hold hedonistickej telesnej rozkoši a príleittosť na preukázanie dionýzovskej prevahy muiského pokolenia nad ienským, ale aj časom
oteplovania medziľudských vzťahov,
zbližovania sa veriacich, neveriacich čt
pochybujúctch. Čas veľkono~<ný nás vracia aj k myšltenkam prapodstaty hudby,
veď je pr(leiitosťou pre mnoistvo podujati, ktorými sa chceme vrátiť do minulosti ako iried/a p oznania.
Hudba cez veľkonočné sviatky má
zvláštnu atmosféru, resp. tradtt<ne dávame zvýšený dôraz na istý druh hudby,
ktorým chceme naplniť jej večito-večnú
zmysluplnosť. Táto zmysluplnosť sa
však menila stáročiami, tak ako sa
menilo samo ľudstvo a ako šlo v ústrety
novým budúcnostiam.
Podstata zmysluplnosti hudby trápila
ľudstvo od nepamäti. Prvými historikmi
lludby boli údajne básnici. Podľa indiekg/ tt-adície ~ hudba bola pôvodne umením čisto boiským". Hegel vo svojej geniálnej práci Filozofa dejín hovori, ie
. keď ide o náplň spevu, treba povedať,
že jeho podstatný a absolútny oflsah je
náboženského charakteru'~ Tieto črty
sleduje vo svojich prednáškach aj p rofesor sorbonskej univerzity jacques Chaillay, keď konštatuje, ie v dejinách "je
všade hudba chápaná nie ako krásne
umenie, ale ako mocnýprostriedok vplyvu náboienského, mravného i spoločen
ského". A tak sa postupne z týchto ideí
rodilo aj umenie neskorších epoch - z
polarizácie svetskej a liturgickej hudby
sa z rodila aj duchovná hudba koncertná, ktorá mala posúvať mravný i náboženský k ódex dopredu. Tento kódex
dosiahol jeden zo svojich vrcholov v
paštovej tvorbe johanna Sebastiana
Bacha v hudbe, kde liturgia sa snúbi so
svetskosťou i občianskou mravnosťou.
Beethoven svoju Omšu D dur neptsalp re
liturgiu, ale ako posolstvo mravnosti.
Rovnako Wagnerovo "Kúzlo Veľkého
piatku" má nadčasovú zmyslupln osť. Aj
diela tvorcov 20. storočia; Rousell,
Honeggerove oratória, n ajmä Kt·cU'
David, Stravinského Žalmová symfónia
či Canticum Sa~'1'Um a diela mnohých·
majstrov vracajúcich sa ai do čtas
Starého zákona, hovoria o po/arizácii,
ale aj vnútornej myšlienkovej skibenosti
prapôvodnej podstaty hudby.
V čase veľko nočnom opäť zaznelt u ,
nás diela, ktoré sa na jednej strane
objavnejšie, na strane druhej opak ovane usilovali o oslovenie súčasného člove
ka myšlienkami, ktoré sú v našich kultúrnych európskych tradíciách zakódované ako synonymum mravnosti a l'uclskosti. O to ťaišie sa človeku čítajú myšlienky, keď človek-umelec hlásajúci
mra vnosť, ju sám nedodriiava, keď
lludba je ciel'om iba komerčného prospechu, nie posolstva, keď v liste čitam,
ako bývalý slovenský skladateľ svojho
rovesnika, len pre iný názor nazve fašistom, keď tolerancia m á len jedrwsmernú cestu, keď vyslovený názor nie je prostriedkom k diskusii, ale k osočovaniu a
vyhrážaniu... Ak hudba je aj" melos", ale
aj .étos", tak problcfm asi nie je v hudbe.
Čas vel'konočný
bol tradičnou.,
opätovnou prileiitosťou na prem.ýšľa
nie a hudba, ktorá z nela, mnohým iste
poslúžila aj na povznesenie ducha nad
pozemskými starosťami. Ale hudba existuje len v čase, dobe a priestore - duchovnom, občianskom i spoločenskom. Pribeh o Ukrliovanom a o Odpúšťan{
zostáva naďalej mementom...
·
MARIÁNjURÍK

Gundulajanovitz na spoločenskom stretnutí po

záverečnom galakoncerte v

Slovenskej filharmó nii.

Snímka K. Krajčovičová

Exkluzívny rozhovor pre Hudobný život
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GUNDULAJ A.NOWITZ (1937), v Berlíne narodená rakús~a ·s opranist·
lea, je absolventkou konzervatória v Grazi. R. 1960 ju angažoval
Herbert von Karajan do Viedenskej štátn~j opery, od r. 1966 bola sólist·
kou .Deutsche Oper v Berlíne a stálym hosťom svetoVých $cén (MEt,

· C<1vent Gatden, ' Padž, Buenos Attes•..) a festtval()v;,. (Salzbutg,
~ 8ay;reuth, Qlfítd~b<Uít~u~, Edinburgh). Vyhľadávaná interp:t:etka ptes·
·.novťj Uteratárr. Kammetsängetin Viedenskej štátneJ ôp~ry (1969) a

Neme'<:kej opery v ne:rUne (1914).'J.tóku 1990 ukončUa aktívnu opernú

Na medzinárodnej speváckej súťaži Homma_g e a lucia Popp v
· Bratislave bola členkou poroty.
k~uiéru.

S akými očakávaniami ste prijali
pozvanie do porQty speváckej súťaže
Hommage a Lucia Popp a ako sa vaše
predstavy splnili?
- Pozvanie do Bratislavy som prijala s
nesmie rnou radosťou , lebo Luciu Popp
som s i vždy vážila ako veľkú speväčku , nielen ako skvelú kolegyňu , ale ako osob nosť,
ktorá všetko čo robila, dotiahla do dokonalosti. Z jej nählej smrti som bola, podobne
ako celý hudobný svet, hlboko otrasená a
dojatá. Preto považujem za správne, že v jej
rodisku vznikla spevácka s úťaž, ktod nie je
iba súťažou, ale doslova poctou - "h ommage" - našej n ezabudnuteľnej Lucii. A očaká
vania? Tie sú vždy vysoké, späté s radosťou ,
že mladí umelci majú možnosť preukázať
svoje znalosti. Úrovei't je dobrá, pričom
môžem povedať, že medzinärodnä porota
pracuje v prekvapujúcom názorovom súlade, čo sa nestáva často. Nezabud nime, pro-

sím, ani na mimoriadne krásne prostredie
Zrkadlovej sály, poskytujúce zvláštnu harmón iu pn.: sluch a zrak.
Súťaž je orientovaná n a r epertoár
vlastný Lucii Poppovej, ktorý bol do
istej miery i vašou doménou.
Zameran ie s a n a Mozarta, ale i barok,
považu jem z hľadiska hlasovej hygieny pre mladé ho speváka za veľmi
dôležité. Akú líniu by mal začínajúci
umelec sledovať?
- Často býva predkladaná otázka, či dnešný dorast je Laký, alebo iný, ako kedysi.
Myslím si, že ni č podstatné sa nezmenilo.
Azda iba to, že dnes trocha chýbajú kvalitní
dirigenti, ktorí s mladými trpezlivo p racujú. A tiež sa, aj na vysokých školách , znížila poctivos ť hudobnej prípravy. Te nto fakt
pozorujem i na tejto súťaži. Ak smiem
vzniesť istú tichú kritiku, tak z tých kandi-

dátov, ktorých sme počuli, iba tretina je
dôsledne p ripravená, to znamená, že interpretuje to, čo napísal skladatel'. Neviem
pochopiť, prečo dnes mnohí nedodržiavajú notový ;zápis, pridávajú k nemu to, čo
tam nie je a ignorujú detaily. Žia!', stretávame sa s tým na celom svete a ja to p ovažtljem za čosi choré. Žiade n iný hudobník si
n edovolí vni esť do interpre tácie toľko
svojvôle, ako spevák. Jednoducho, ja som
na to alergickä.
Dotknime sa teraz vašej skvostnej
kariéry. Hoci váš hlas je skôr inš trumen tálne vedený, s menš ím vibratom, ale fascinujúcim kovovým leskom, spievali ste aj taliansky odbor.
Ako sa vaša Pamina, Fiordiligi,
Arabella či Maršálka cítila popri Aide,
Amelii, Elisabette?
- Ja som talianske partie rada spievala.
Avšak prišiel čas, kedý som si musela dať
o dpoveď na otázku, v čo m som viac žiadaná. Vysvitlo, že viac ponúk dostávam na
roly z opier Mozarta, Richarda Straussa, ale
aj Richarda Wagnera a popri tom som vyvíjala intenzívnu koncertnú činnosť. Takže
som si uvedomila, že rozloženie síl a koncentrách! treba zame rať jedným smerom.
Pr ed 30 rokmi ste v rozhovore pre
Opernwelt povedali, že ako hraničnú
rolu vidíte Pucciniho Toscu. Spievali
ste ju vôbec?
- Nie, žiaľ, nie. A prezradím vám ešte
jednu partiu, o ktorú som mala záujem. Je
(Pokračovatlfe ntl str. 2)

.( 2

AKTUALITY

l Exkluzívny rozhovor pre Hudobný život
(Dokončenie z o

str. l )

to Gluckova Alcesta. Ale tak to už v živote
chodí, čl ovek nemôže dosiahnuť všetko.
Neraz som uvažovala, kde sú moje hranice.
Zastávam teóriu, že 80 % z vytipovaného
repertoáru sa d á zrealizovať a tých 20 %
ostáva v rezerve. Ja som nebola typ speváč
ky vystupujúcej príliš často, nechá vala som
si dosť priestoru pre regeneráciu a štúdium novej literatúry. Netúžila som robiť sto
partií, zarábať stále viac, ale spievala som
preto, lebo to bol zmysel môjho života.
Prekročili
ste niekedy hranice
vášho hlasového odboru?
- Tie sa dajú prekročiť hoci aj Paminou,
ak sa spevák necíti dobre. Po hranicu som
sa dostala v titulnej roli Beethovenovho
Fidelia roku 1978 pod taktovkou Leonarda
Bernsteina. Vtedy došlo k veľmi nepríjem-

nej situácii: dirigent si ne prial mňa, ja jeho,
no vedenie Štátnej opery vo Viedni rozhodlo, ž<; vzhľadom na to, že som jej sólistkou,
musím Leonoru spievať. Navyše, mala som
dohovoreného Fidelia s Georgom Soltim.
Žiaľ, musela som Sirovi Georgovi napísať,
že som viazaná s Viedňou a s Leonardom
Bernsteinom som napokon absolvovala
nerovný boj. On bol silnejší a vo svojej koncepcii, ktorá mi nevyhovovala, neoblomný.
Muselo to dopadnúť zle. A hoci dnes mnohí
tvrdia, že tomu tak nebolo, ja viem, že áno.
čo je vzrušujúce na interpretácii
piesní?
- V prvom rade lO, že spevák je za všetko
zodpovedný sám . Musí byť sám sebe dramaturgom, umeleckým šéfom, interpretom.
Samozrejme, v úzkom spojení s klaviristom.
Piesňová literatúra je najintímnejšou formou komorného muzidrovania. Venovala

som sa jej veľmi intenzívne, absolvovala
som množstvo piesňových večerov vo všetkých významných hudobných centrách
Európy, Ameriky ,Japonska.
Aký je váš názor na tzv. režisérske
divadlo v opere?
-Mohli by ste ma, prosím, od tejto otázky
ušetriť? Budem vám za to povďačná...
Ďakujem, vaša stručná "odpoveď"
hovorí za všetko. Povedzte mi zato, čo
pre vás znamenalo obdobie, kedy ste
pôsobili ako riaditeľka opery v Grazi?
· Túto etapu by som najradšej vymazala
zo svojho života. Bola to pre mňa strata štyroch rokov. Rok som bola vo funkcii a tri
roky som sa na ňu pripmvovala. Ale, koniec
koncov, aj trpká skúsenosť patrí k životu.
Ako spomínate na vaše · spoločné
vystúpenia s Luciou Poppovo~?

- S Luciou Poppovou som spievala veľa
krát a stretli sme sa i v nahrávacích štúdiách. Na javisku sme spolu robili napr. v
Čarovnej flaute (Kráľovná noci - Pamina),
vo Fideliovi (Marzelina - Leonora), v
Gavalierovi s ružou (Sophie - Maršálka), v
Arabelle (Zdenka- Arabella). Bola vynikajúcou kolegyňou , vždy perfektne pripravenou, jednoducho, vzácny človek ...
Stretli ste sa i s inými slovenskými
opernými spevákmi?
- Samozrejme, poznám všetkých vášich
medzinárodne etablovaných sólistov. Máte
dobrú spevácku školu. Mňa viažu pekné
spomienky na
spoluúčinkovanie
s
Magdalénou Hajóssyovou, s ktorou som
často spievala v Mozartovom Donovi
Giovannim. Ona bola Donnou Annou, ja
Donnou Elvírou.
Pôsobíte aj pedagogicky?
- Iba v tom zmysle, že vediem majstrovské spevácke kurzy, zamerané na interpretáciu klasicistickej literatúry. Do techniky
však nezasalmjem.
.
Ďakujem za rozhovor a verím, že prijmete pozvanie do poroty i v nasledujúcich
ročníkoch speváckej súťaže Hommage a
Lucia Pop p.
Pripravil PAVEL UNGER

DARINA 'I.URŇOVÁ
(24. 4. 1946 Ilava)
Jubilantka Darina Turňová, dirigentka a
klaviristka-korepetítorka, absolventka bratislavského konzervatória v triede p~ofesor
ky Alžbety Elanovej (1966) a zborového
dirigovania na VŠMU u Petra Hradila
(1980) už v roku 1965 dostala svoje prvé
angažmán ako korepetíwrka, od roku 1980
aj ako zbormajsterka operného zboru v
opere Divadla Jozefa Gregora-Tajovského v
Banskej Bystrici, kde nepretržite pôsobila
až do roku 1991, a ktorej- v súčasnosti pod
názvom Štátna opera - zostala verná až
dodnes.
Talent, cit pre ľudský hlas, pohotovosť,
ako aj dôverné poznanie árií, ansamblov a
zborov, rokmi strávenými nad klavírnymi
výťahmi viac než 120 operných, operet•
ných či muzikálových titulov, zúročila na
koncertných pódiách. Popri skutočne
nespočetnom množstve koncertov s repertoárom klasických a romantických operných árií sa Darina Turňová prezentovala aj
na vokálnych koncertoch s piesňovým
repertoárom s takými sólistickými osobnosťami opery DJGT ako sú Štefan Babjak,'
Dagmar Rohová, Mikuláš Doboš, Jaroslav
Kosec, Ľubica O rgonášová, Martin Babjak,
ba dokonca i Peter Dvorský a. h., či to už
boli koncerty doma - Prehliadka slovenského koncertného umenia v Žiline .(1980,
1985, 1986), Hudba v našej rodine (koncerty s rodinou Babjakovcov, Gallovcov,
Malachovských), Nová slovenská hudba
(Bratislava 1992), koncerty v pražskom
Dome slovenskej kultúry, alebo v zahraničí
(Rumunsko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko).
Svoj osobnostný umelecký vklad zanechal9
i na koncertných podujatiach venovaných
jubilujúcim skl adateľom v Banskej Bystrici
Cikker, A. Očenáš, T. Andrašovan, A. Zemanovský, Z. Mikula) i v Bratislave (E.
Suchoň). Ako korepetítorka nahrala so svojimi sólistami i množstvo rozhlasových
nahrávok pre Slovenský rozhlas štúdio Banská Bystrica, kde sa v jej interpretácii zachovali popri operných áriách i komorné diela
súčasných slovenských skladateľov (A.
Moyzesa, ]. Móry, B. Urbanec, T. Salva, A.
Zemanovský, V. Didi).
Ako zbormajsterka Štátnej opery v Banskej Bystrici naštudovala popri známych
operných tituloch napr. Trubadúr, Maškarný ples, Traviata, Nabucco, Juro Jánošík,
Krútňava , i zbory v operách, ktoré banskobystrická operná scéna uvádzala v sloven-

a.

Nitra sa stala sídlom Regionálneho
združenia Slovenskej hudobnej únie.
Jeho členmi sú hudobníci rôzneho
profesion4}neho zamerania: skladatelia, muzikológovia, folkloristi, publi-·
cisti, hudobní pedagógovia, pôsobiaci
v západoslovenskej oblasti - mimo
1
Bratislavy.
Prípravný výbor Regionálneho združenia SHÚ so sídlom v Nitre v zložení Doc.
Helena Červeňová, CSc., Mgr. Alena
Janičíková, Doc. Jozef Vereš, CSc., začal pracovať po 3. valnom zhromaždení
SHÚ na formulácii Stanov a Organizačného
poriadku, ktoré spolu s plánom činnosti na
roky 1995- 1996 schválili na ustanOVlJjúcom zhromaždení 7. júna 1995, na ktorom
,~a , z(l.častnij ~j člen .predsédní~tvl\ SHÚ
Doc. Marián Lapšanský a vedúca sekretariátu Ing. Marta Suleková. Do predsedníctva RZ SHÚ zvolili Doc. Helenu
Červeňovú, CSc., Mgr. Ivana Konečné
ho, Mgr. Alenu Janičíkovú a Doc. Jozefa Vereša, CSc., predsedom sa stal Doc.
Jozef Vereš, CSc., tajomn íčkou je Mgr.

skej premiére ako boli Adriana Lecouvreur, Edgar, Zvonček a iné. Bohaté skúsenosti z práce asistentky dirigen.t:a (M. Šmíd,
P. Tužínsky) zúročila v samostatnom naštudovaní operety Johanna Straussa Cigánsky
barón v roku 1991.
V tom istom roku sa rozhodla odovzdať
svoje vlastné dirigentské skúsenosti mladej generácii, budúcim učiteľom hudobnej výchovy študujúcim na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde začala
pracovať ako odborná asistentka dirigovania na Katedre hudobnej a estetickej
výchovy. Pedagogickým pôsobením sa
umelecké smerovanie Dariny Turňovej
nekončí, práve naopak. Pokračuje v mravenčej práci korepetítorky a dirigentky
Štátnej opery, no do širších rozmerov sa
rozrastá jej zbormajstrovská aktivita vedením Akademického ženského speváckeho
zboru Mladosť pri UMB v Banskej Bystrici,
ktorý i vďaka nej získava postupne ocenenia i na medzinárodných festivaloch (Anglicko 1992, Poľsko 1994, Švédsko 1994,
Nemeckó 1995).
Každá umelecká osobnosť je svojím
spôsobom jedinečná, neopakovateľná, nenahraditeľná. Snáď i preto ťažko hľadať v
slovenskom hudobnom umeleckom prostredí pandant osobnosti Darinky Turňovej .

ĽUDMILA ČERVENÁ

3. marca t. r. sa v Hudobnej sieni bratislavského Hradu uskutočnila milá slávnosť.
Súkromné vydavateľstvo IVAN ŠTEFÁNIK tu prezentovalo priekopnícku prácu slovenskej
organistky a organovej pedagogičky Emílie Dzemjanovej z Košíc, ORGANOVÚ ŠKOLU.
Jej "Organová škola je základnou učebnicou hry na organe a má prispieť k pozdvihnutiu
úrovne odboru, ktorý bol u nás dlho zaznávaný" - konštatuje v publi~ácii prof. Ferdinand
Klinda. Na stretnutí s hudobnými publicistami Dzemjanovej Organovú školu uviedol Dr.
Miloslav Blahynka, o hudobné vložky sa postarala Anna Zúriková-Predmerská. K tejto práci
sa v našom časopise vrátime recenziou a rozhovorom s autorkou.

Japonská vláda udelila Štátnej opere Banská Bystrica grant v hodnote 47,5 milióna jenov.
Dohodu o poskytnutí grantu slávnostne podpísal 9. apríla v bratislavskom hoteli Fórum
minister zahraničných vecí SR Juraj Schenk a splnomocnený veľvyslanec Japonska v SR so
sídlom v Prahe Nobuo Miyamoto. Grant predstavL!je audio-zariadenie od firmy SONY a
dychové a bicie nástroje zn. YAMAHA pre orchester Státnej opery.

AlenaJaničíková.

V popredí záujmu členov RZ SHÚ bude
organizovanie odborných seminárov, besied, koncertov ako aj starostlivosť o rozši·
rovanie výsledkov vedecko-výskumnej čin
nosti jeho čle nov, ktoré bude zverejňovať
vo vedeckých zborníkoch. V spolupráci s
Nitrianskou štátnou galériou organizuje
regionálne združenie od začiatku besedy
pod názvom Stretnutie s osobnosťami hudobného, kultúrneho a spoločens,kého
života. V rámci tohto cyklu sa už dosiaľ
uskutočnilo niekoľko zaujímavých podujatí, ktoré sa stretli s veľmi p riaznivým ohlasom u nitrianskej verejnosti ako aj na stránkach časopisu Originál: Hudobný život
Nitry v minulosti a súčasnosti - beseda s

Doc. Helenou červeňovou, CSc., Hudobná kultúra v európskom kontexte s
Doc. PhDr. Ladislavom Mokrým, CSc.,
. a prof. PhDr. Jifím Fuk.ačom. V tomto
roku sa konala beseda so šéfdirigentom
Slovenskej filharmónie Ondrejom Lenárdom a Ing. arch. Ladislavom Svihelom,
riadi teľom Agrokomplexu v Nitre, pod
názvom Stretnutie s umenfm, potom nasledoval Večer jozefa Malovca, kde spoluúčastníčkou besedy bola aj spisovateľka
Marína čeretková-Gallová. Na 17. 4.
1996 sa pripravuje stretnutie s prof. Milošom Jurkovičom. V ďalších mesiacoch
vystúpia v rámci spomenutého cyklu:
hudobný skladateľ Roman Berger, PhDr.
Miloslav Blahynka, Doc. PhDr. Ladislav Burlas, DrSc. a ministerka školstva
· Eva Slavkovská. V nasledujúcom období
sa chce predsedníctvo RZ SHÚ v spolupráci
so SHÚ sústrediť na rozvinutie pravidelného hudobného života a na založenie Spolkov priateľov hudby v jednotlivých mestách svojho pôsobenia. Nebude to ľahké,
nakoľko v tomto regióne nepôsobí žiadne
profesionálne hudobné teleso, čo dosť
nepriaznivo ovplyvňuje najmä realizáciu
pravidelných hudobných podujatí.
Napriek naznačeným problémom dúfame, že sa podarí vytvoriť vhodnejšie podmienky pre rozvoj hudobného života v
tejto oblasti. Veľmi by prospelo, keby SHÚ
ako aj všetky regionálne združenia SHÚ
boli zaradené medzi rozpočtové. organizáde, čím by sa vytvorili priaznivejšie podmienky pre ich prácu (napr. vytvorenie systematizovaného pracovného miesta pre 1-2
pracovníkov na regionálnej úrovni) čo by
iste podporilo aj plynulejší rozvoj hudobnej kultúry. Kontaktné telefónne číslo RZ
SHÚ so sídlom v Nitre je 087/ 41 84 82.
HELENA ČERVEŇOVÁ

KONKURZV
Slovenská hudobná únia vypisuje konkurz na miesto tajomníka Slovenskej muzikologickej asociácie.
Požiadavky:
+VŠ
+znalosť cudzích jazykov
+organizačné schopnosti.
Uzávierka prihlášok· 15. 5. 1996
O termíne konkurzu budú uchádzači vyrozumení písomne. Prihlášky posielajte
na adresu: SHÚ, Michalská 10, 815 36 Bratislava.
Iii <Si' Iii
Riaditeľ Slovenskej filharmónie v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie
voľných miest v orchestri Slovenská 'filharmónia:
+viola - tutti
+ violončelo- tutti
+vedúci kontrabasovej skupiny.
Konkurz sa uskutoční 2. 5- 1996 o 13.30 h v Koncertnej sieni SF. Prihlášky so
životopisom s uvedením vzdelania umeleckej praxe prijíma a informácie
poskytuje oddelenie prev. a marketingu umeleckých zložiek SF, Medená 3, 816
Ol Bratislava.
Dovoľujeme si Vás pozvať

na majstrovský spevácky kurz
Kerstin MEYER
ktorý sa uskutoční v rámci
8. MEDZINÁRODNÝCH INTERPRETAČNÝCH KURZOV
vPiešťanoch 15.-27.júl1996
Ostatní pedagógovia speváckych kurzov: Magdaléna HA]ÓSSYOVÁ, Slovenská republika,
· Peter MIKULÁŠ, Slovenská republika, Alain NONAT, Kanada
Bližšie informácie: Nadácia Cyrila a Metoda, Dobrovičova 16, 811 09 Bratislava, tel.
07/ 5330366, fax 07/ 5330188
Od l. apríla 1996 tel. 07/ 5319060, tel./ fax 07/ 5319061
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vfn ''.Je·ťas'fft! I!Jtla
Za roky pôsobenia na profesionálnych pódiách
tvoj repertoár narástol ,do úctyhodných rozmerov.
Zasahuje do všetkých období k azda všetkým štýlom
-predsa však: akúsi výsadnú pozíciu v ňom zaujíma
hudba 20. storočia.
- Áno, nepopie ram. Vždy som mal veľmi blízky vzťah k
tzv. modernej .hudbe, a to už od prvých vystúp ení na
hudobnej škole. Možno to bolo pod vplyvom orientácie
mojich u č iteľov, ako klavíra tak husieľ, na ktoré som hrával až do chvíle kým ma prijali na VŠMU na klavír. Na kon-zervatóriu som mal husle ako hlavný odbor ... Je dnou z
prvých sklatlie b súčasnej hudby bola kompozícia Išu
'Krejčího (3 sche rzini), ktorú som počul z rozhlasu a ktorá
ma inšpirovala na okamžité nacv iče nie . Za ňou bezprostredne nasledovali skladby K. Slavic kého, L Jan áč ka a moja
veľká láska B. Martinú. S ge nera č nými druhmi,Q. Hólblin-·
gom,J. Pazderom, R. Vandrom sm e sa na hodinách komornej hudby u prof. Praganta ve ľa ve nov<:~ li práve' tvorbe
tohoto autora, hral som však i jeho sólové skladby - Sonátu,
Tri české tance. Štúd iá na VŠMU som končil jeho
Sinfoniettou giocosou, so Slovenskou filharmóniou. Zo
svetovej tvorby som mal vždy blízky vzťa h k Prokofievovi,
Skriabinovi, Poulencovi, Stravinskému, Chačaturjanovi,
šostakovičovi, ale p redovšetkým k Bartókovi (jeh o Sonátu
pre dva klavíry a bicie a 3. klavírny koncert som uviedol so
SF i ŠF Košice), rád spomínam na Barberov Klavírny ko ncert (so SF) a cľal šie ...
Minulý rok si obdržal fondovú Cenu Frica Kafendu za vynikajúcu interpretáciu diel s lovensk ých
skladateľov. Myslím si, že tento fakt dostatočne
výrečne· komentuje tvoj vzťah k domácej tvorbe.
-Ten by som označil doslova ako prioritný. Nie je to záležitosť konjukturálna, ale morálna. Je to vzťah k mojim
generačným druhom, u čiteľom , kolegom, ktorých diela si
považujem za povin n osť u vádzať do života:. Ale je to aj môj
vzťah k Slovensku ... myslím tým na blízkych ľudí , ktorých
mam rát!, ktorí !tU obkldpUjd ' a 'ktoľýtli bytié" ifa' tomto ·
·~d'e, ·v tdm't(> prieston:' je ~i óis'ťdť{môjho : bytla· a mój'ej ·
'Výj)ovede. Td sa, sarr\ozréjfue, hevzťáhnje le n na Skladateľov, ale keď už o nich hovoríme, spome niem as poň tých,
ktorých som hrával a VO veľa príp adoch premiérova!. Sú to
V. Bokes, .J. Sixta, ]. Hatrík, J. Beneš, ]. Malovec; l. Hrušovský, L Bu rias, ale i E. S u c hoň, M. Novák, J. Cikker, ".M.
Schneide r-Trnavský, ]. Kresánek, A. Očenáš , M. Vilec a
ďalší.

Osobitú kapitolu vytvár ajú skladby, ktoré si uvádzal (i uvád zaš) premié rovo .
·
-Je to nesmi erne vzrušujúci pocit - premiérovať dielo.
Byť prvým, to je takpovediac prirodze nou ambíciou čl ove
ka, v tomto prípade prvým, kto ozvučí skladbu, dá jej reálnu podobu ... tento pocit pochopí len ten, kto ho zažil.
Druhou zvláštnou okolnosťou je pocit slobody, n espútanosti dogmami, veľakrát šablónam i tzv. štýlového predvedenia, napr. d ie l z histórie . Jed iným imperatívom v súčas
nej hudbe je priamy, konkrétny vzťah , kontakt s tvorcom.
Je to neopakovateľ ná chvíľa - bez ohľadu na momentálny
úspech č i neúspech viac či me nej informovaného publika.
Vráťme sa na chvíľu k "historickej" časti tvojho
repertoá ru.
- Ak som spomínal silné impulzy v mladosti pre hudbu
20. storoč ia , nie menej vzrušujúco na mila pôsobila hudba
romantická, pre dovšetkým dramátická. Nezabud nuteľné
sú pre m ňa chvíle, ktoré som ako konzervatorista strávil n a
galérii košickej opery, v dobe, ktorú tnožno azd a oz načiť
ako zlatý vek te jto scény... MysJím, že z tohoto vyrástol i

V diloch 2 1.-24. marca 1996 sa usku točnil už š~rtý roč
ník Medzinárodnej klavírnej súťaže Košice '96, ktorá bola
urče ná d eťo m do pätnásť rokov. Do súťaže sa prihlásilo takmer 140 mladých klaviristov z Poľ ska, Ukrajiny, Bulharska,
Juhoslávie, Maďarska, česka, Ruska a Slovenska, ktorí boli
rozdelení do troch vekových kategórií (I. kategória do ll
rokov, druhá do 13 rokov a tretia do 15 rokov). Počuť v
podaní štrnás ťro čných Sche rzo E dur op. 54 č. 4, či
Polonézu b mol F. Chopina, Sonátu č. 3 op. 28 S. Prokofieva,
Burlesky č . 2, 3, či Vianočné koledy B. Bartóka, Etudu Des
dur, Uhorskú rapsódiu č . 12, č. 6, č. 2 F. Liszta, či ďalš í široký
výber hudby dvadsiateho storočia je veľkým a
neopakovateľným zážitkom. K tomuto výpQčtu musíme
ešte.spo m e núť rýchle časti sonát]. H~ydn a, W . A. Mozarta,
L. van Beethovena, Trojhlasné invencie, č i Prel údia a fúgy J.
S. Bacha, to všetko tvorilo rámce výkonov, za aké by sa
nehanbili ani absolventi konzervatórií. Súťaž všeobec ne
potvrdila stúpajúcu úrove ň a výkonov slabých, č i podpriemerných bolo oproti minul oroč n ej súťaži podstatne me n ej.
Nie je možné súbežne sl e dovať tri kategórie a tak svoje
poznatky obmedzím iba na najstaršiu, tretiu kategóriu . V
nej"súťaži l o š ty ridsať klaviristov, z ktorých clo druhéh o kola
postúpilo dvadsaťj ed en sú ťaž iacich, medzi nimi dvaja účast
níci zo Slovenska. V oboch kolách tejto kategórie odzneli

môj

vzťah

k hudbe Liszta, Chopina, Schumanna, ktorý sa
u mňa rozvíjať hlavne počas štúdia na Lisztovej akadémii v Budapešti. Tam som zažil krásnu inscenáciu Debussyho Péleasa a Me lisandy - a očareni e impresionizmom
trvá u mňa podnes (moje ďalšie interpretačn é stretnutia s
Debussym, Ravelom ... ).
Môj vzťah ku klasic izmu je zložitejší. Moje fyzické danosti ma k tomuto rep ertoáru priam predurčujú, no urč itá
nerovno s ť a občas i prílišné tempá m i o bčas pokazia jednoznačný výsledok. Napriek tomu, skladby klasicizmu sú
základnou zložkou môjho repertoáru. Veď aj dve z mojich
profilových platní sú venované Haydnovi, Moiartovi... ak
nespomínam koncertn é programy so son átami Mozarta,
Haydna, Beethovena, rovnako koncertantné opusy.
Veľmi rada sa spytuje m tvorivých umelcov n a ich
vzťah ku kritike ...
-]e veľmi j edn označný: kritik, ktorý o mne napíše dobre,
je výborný, ktorý menej dobre, je zlý ... Väčšinou o mne
napísali dobre, tak si myslím, že to s tou našou kritikou nie
je také zlé - ale teraz vážne: inte rpret si jednoducho musí
zvyknúť na to, že je verejnosťou hodn otený. Ved' je to tiež
doklad toho, že je ho práca či výpoveď nejde do prázdna.
Dostal som však i otázku, čo si cením viac - ocene nie u kritiky č i u publika. Stáva sa občas , že úspech u publika je jednozn ačný na rozdiel od kritiky, ale aj op ač ne. Samozrejme,
že tu hrá úlohu aj osobnosť kritika, jeh o ódborný kre dit, či
mu dôverujem, ale aj otázka, pre koho vlastne hrám- či pre
noviny, unaveného, prípadne otráveného kritika alebo
pre sálu pln(! ľudškých otVorených sŕdc pre hudbu
Chopina, Mozarta...
Okrem umeleckých aktivít veľkú časť tvojej
pôsobnosti vytvára činnosť pedagogická.
-Vo svojich úradných životopisoch uvádzam , že pedagogická .č innosť je integrálnou súč asťo u· mô jho umeleckého
pôsobenia. Je to naozaj tak. Od skonče11,ia štúdií n a VŠMU
(1970) som p ôsobil najskôr na PdFUK v/ľrnave, neskôr na
VŠMli. Viem •s i ži~o 'pr~d'stav\ť o koľke~iac e~~P'J?!,e _k lavír-'"" •·
ny ťrénťtlg a koťicertriu čiti.n9sť by som mal v prtpaae neeľ.
xistencie tejto zložky. Viem si však predstaviť o koľko by
som bol zároveň chudobnejší. Táto činnosť n úti predovšetkým myslieť, formulovať, pracovať"na sebe. Každá vyučovacia hodina· je iná, nová, vyžaduje komplex ·kvalít p rofesionálnych, psychologických, ale aj Čisto l'udských. Veľakrát sa zabúda na tento takpovediac humánny č i morálny rozrrier pedagogickéh o pôsobenia. Študent prichádza
na školu so svojim i krásnymi, č asto až ideálnymi predstavami - je st redobodom svojho vlastného vesmíru a každý
necitlivý zásah h o zraňuje, znižuje je h o pozitívnu motiváciu ·a aktivitu. To vyžaduje zvláštnu kvalitu pedagóga-človeka a to predovšetkým jeho zodpoved nosť. Naša škola je
pre mladé h o u melca, ktorým náš študent je, miestom overovania si vlá'stných síl, prípadne aj rizík ešte p red definitívnym vstupom do života. To vyžaduje od p edagóga širší
zábe r ako č iste profesionálny.
Máš n ej ak é vlastné p e d agogické k rédo?
- Napriek svojej päťdesiatke a svojim doterajším 12
absolventom (na múzickej), nemôžem hovori ť o nejakom
definitívne vykryštalizovanom pedagogickom stanovisku.
Rozhodne si ne myslím, že vlastním nejakú samospasite ľnú
metódu , ktorou všetkých na u čím hrať. Základným atribú·
tom p eclagóg;t vysokej školy by malo byť rešpektovanie·
umeleckej osobnosti študenta. To sa premieta i do všeobecnej polohy úcty človeka k partnerovým názorom.
Študent je predsa partnerom, mladším kolegom.
Pravdu póvediac, nie kedy je celkom príjemné pre peda-

góga, keď má pred sebou žiaka poslušn e vykonávajúceho
jeho rozkazy - určite to však nie je cesta vedúca k rozvoju
samostatnej umeleckej osobnosti. Vynára sa však otázka:
čo vlastne uč iť? V umení je málo jedno znač ných odpovedí. Cesta k naozajstnému umeniu je cestou hľadania odp oveď je v každom z nás. Podstatné je, č i chce me ni ečo
p ovedať a predovšetkým , či máme čo povedať.
V dnešnej dob e je ťažké a zbytočné n e náležite formovať
v žiakovi obraz u č iteľa. Je to doba dostupn osti informácií,
e lektronických médií, dostupnosti nos i čov umeleckých
výkonov, ale i konfrontácie živých umeleckých výkonov
č i inte rpretač ných postupov:
Okrem spomí n a n ých ·aktivít je tu nezanedbatel:..
ná i tvoja funkcia prodekana na hudobnej a taneč
nej fakulte VŠMU. Ako si organizuješ čas?
-Je to veľakrát zložité. Pre dsa však považujem za povinnosť dať všetky svoje sily fakulte, na ktorej som študoval - a
teraz i pedagogicky pôsobím. Naše školstvo sa nachádza v
zložitej ekonomicke j situácii. Naliehavo potrebujeme
peniaze na nové nástroje, na generálky starších nástrojov.
Hudobná fakulta nemôže exi stovať bez klavírov, tie sú
p otrebné v každom odbore, ktorý sa u nás vyu čuj e. Boj o
zvýšenie miezd nie je u nás na prvo m mieste. Naši pe dagógovia predovšetkým v umeleckých zameraniach majú
vysoké nadúväzky a berú to ako sam o zrejmosť. Sme jedinou vysokou školou tohoto zamerania na Slove nsku a je
našou povinn osťou plne sa ven ovať našim nadaným študentom a umož niť im štúdium. Výsledky, ktoré n aša ško la
a predovšetkým št udenti a absolventi v minulosti dosiahli
a dosahujú, sú zaväzujúce aj pre bud úcnosť.
Žiješ a p ô sobíš skutočne v znamení zvýšeného
te mpa. čo ťa očakáva v najbližšej budúcnosti?
- Okrem pedagogickej činnosti , sede nia v rôznych
komisiách - úradných , odborných i súťažných , domácich
koncertov, teším sa n a predveden ie Nocí v španielských
záhradách M. de Fallu so Severo českým symfonickým
orchestrom v Tepliciach, v júni na recitálový zájazd a
in terpretačné kurzy v Japonsku a v októbri na recitál z
tvorby slovenských skladateľov v rámci BHS ...
Pripravila LÝDIA DOHNALOVÁ

nadprie merné výkony a pri bodovej vyrovn anosti po .
prvom kole už do druhého kola nemohli po s túpiť aj v celku
dobré výkony. Repertvár p re prvé kolo zo skladieb baroka
a rom antizmu v ·trvaní l 0-12 minút a pre druhé kolo zo
sklad ieb klasicizmu a hudby dvadsiateho storočia (časový
limit podobný ako v prvom kole komisia starostlivo sledovala) dal dostatok príležitosti odbornej porote (prof. P.
Tope rczer - AMU Praha; Doc. S. Zámborský - VŠMU
Bratislava, Doc.]. Skovajsa- JAMU Brno, Mgr. L. Ko janová Kon zervatórium Košice a Mgr. M. Toaderová
Konzervatórium Ostrava) k spravodlivému ohodnoteniu
predvedených výkonov. Porota tejto kategórie zaujala
objektívne stanovisko a s jej výsledkom možno súhlasiť. V
druhom kole sme poču li vef'a skladieb súčasných autorov
predovšetkým tých krajín, z ktorých mladí interpreti
pochádzali, čím prispeli k propagácii domácich autorov.
Výber z tvorby]. S. Bacha,]. Haydna, W . A. Mozarta a L. van
Beethovena bol zrovna teľný s rozpätím skladieb maturantov konzervató rií, avšak hrali ich deti o päť rokov m ladšie ..
Pre <;lch ádzajúce tri ročníky p resvedčili mnohých pedagógov o jej n á ro č no sti , ktorú nie je možné porovnávať so súťa
žami medzi základnými umeleckými školami. O vyrovnanosti výkonov svedčí aj skuto č nosť, že bodové rozpätie po
oboch kolách medzi víťazom a desiatym v poradí boli le n

body. Z pre dvedených skladieb rozhodujúcu úlohu v závere čnom fin iši zohrali rýchle časti klasických son át, ktoré
najviac ovplyvn ili celkové poradie súťaži acich . Súťaž ako
celok potvrdila svoje umelecké n apredovanie a viaceré
predvedené výkony zo všetkých kategórií na koncerte víťa
zov sú garantom jej ďalšieho napredovania a pok r ačovani a.
Naše poďakovanie patrí organizačném u výboru - učiteľ
kám Základnej umeleckej školy.
Výsledky:
I. kategória:
l . A. Gladysiak (Poznaň, Poľsko)
2. M. Magdolinič (Košice, ext. prípr. Konzervatórium
Košice)
3. V. Bôhmová (Český Krumlov, česká republika)
Il. kategória:
l. K. Debreová (Košice, ext. prípr. Kon zervatórium
Košice)
2 . M. Parys (Debice, P oľsko)
3. D. Rigó (Dunakeszi, Mad'arsko)
III. kategória:
l. O .Jevgušenko (Sevastopol', Ukrajina)
2. M. Sobula (Wroclaw, Poľsko)
3. A. Pečvari (Zemun,Juhoslávia)
Cenu Slovenskéh o hudobného fondu získala K.
Šimonová (Banská Bystrica) za interpretáciu skladby ].
Hatríka: Malá suita. Organizátori súťaže ocenili v každej
kategórii vecnými cenami prvých piatich a víťazi troch
kategórií získali cenu Štátnej filh armónie Košice -pozvanie
na nedeľné matiné v rámci Košickej hudobnej jari dňa 2 6 .
mája.
. ŠTEFAN ČURILLA
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Mozartovska ouvertura
V dt1och 16. a 17. marca, teda pred začiat
kom l. ročníka medzinárodnej speváckej
súťaže v Bratislave ."Hommage a Lucia
Popp", boli v Koncertnej sieni Slovenskej
filharmónie - tak ako minulý rok - dva koncerty "Hommage a Lucia Popp" pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislavy
Petra Kresánka. Ich iniciátorom je neúnavný intendant Komorného orchestra hhtvného m esta SR Bratislavy - Cappelly Istropolitany, Karol Kopernický. Tento hudobník, manažér a muž plný energie bol aj pri
zrode myšlienky, usporiadať medzinárodnú spevácku súťaž; ktorej organizáciu
potom prevzal Slovkoncert. Je dobré, že sú
medzi nami nadšenci, ktorí prichádzajú s
ideami, spočiatku priam neuveriteľnými , a
ktoré si postupne ostatní osvoja, aby sa
napokon realizovali s neobyčajným ohla- ·
som. Takouto inšpiráciou pre .bratislavský
hudobný život je aj ka ždoročný mozartovský minifestival, ktorý- ako dúfame - bude
nielen ouverturou vokálnej súťaže , ale vypi17. marca - v rámci nedeľného matiné
SKU pri SHÚ sa v bratislavskom Mirbachu
predst<lvili dvaja výrazní predstavitelia nastupujúcej inte rpretačne j ge nerácie: Albert Hrubovčák (trombón) a Marcel
štefko (klavír).
Trombón je v zmysle intonácie nástroj
pomerne chú lostivý, jeho technika tvorenia tónu snižcom zv;ídza k istej ťažkopád 
nosti. U Hrubovčáka sú tieto bariéry eliminované na minimum: - disponuje intonač
nou poh o tovosťou , technickou J'ahkosťou ,
čo mu umožúuje väčšie sústredenie na
muzikantské dotváranie. Potv rdil to už v
úvodnom Concerte Ferdinanda Davida,
v ktorom navodil rad kontrastných náladových p olôh plných romantického citu,
vzruchu a napätia. "Á la Maniére d e
BACH" Jeana Michela Defayea (ako
prezrádza názov) je ponáškou na svet
vel'ké ho barokového majstra so vše tkýnľi
atribútmi - terasovitou dynamikou , koncertnou exhibíciou, prísnejšou agogikou,
výraznou rytmiko u. Hmbovčák sa aj v
tomto opus~: predstavil ako plnokrvný, no
plne disciplinovaný tvorivý muzikant.

ní aj roč níky , kedy súťaž nebude. (Už pre
budúci ročník nám avizuje Karol Kopernický koncertné uvedenie Dona Giovanniho pod taktovkou Ralfa Weikert<l!)
Tohto roku sa dramaturgia orientovala
na ll nás málo hrané Mozartove diela s účas
ťou orchestra, zboru a tiež sólistov, z čoho
tri mali sakrálnu p odstatu. Vedl'a azda najslabšieho umeleckého ohnivka koncertovjaviskovej hudby pré sóla, zbor a orchester
Thamos, kráľ egyptský KV 345, zaznela
kantáta pre sóla, zbor a orchester Davidde
penitente KV 469 a na druhom koncerte
3 žalmy z cyklu Vesprerae solennes de
Confessore KV 339, ako aj známe Rekvjem d mol pre sóla, zbor a orchester
KV626.
Vedl'a hlavného aktéra - Cappelly Istropolitany (obohatenej o dychy) s nemeckým dirigentom Rolfom Beckom sme
počuli výborne vyladený, technicky precízne pripravený Suddeutsches Vokalsensemble, zložený z najlepších čl enov Zboru

Súčas nú hudbu v Hrubovčákovom programe reprezentovala Trombonetta čes
kého skladateľa Jičího Pauera. Vyznačuj e sa postimpresionistickou sadzbou,
využitím zvu kovo-farebných i technických
možností nástroja, vtipnou invenciou oscilujúcou medzi vyšším populárom a nároč
nejším výrazom. Je to poslucháčsky i interpre tačne vďačné dielo.
Hrubovčák mal š ťastie, že jeho komorným p artnerom bol klavirista Marcel Štefko. Je to typ pianistu, v ktorom hudba doslovne vrie, a preto ju rozdáva plným priehrštím; bez ohl'adu na to či hrá sólisticky
alebo komorne. Je zrodený pre veľké, priestranné siene, ktoré dokáže rozo zvu čať svojou plnozvu čnou hrou. čo do objemu obmedzené zvukové priestory mirbachovskej
siene navodzovali situácie, s ktorými sa
musel poča~ Vystúpenia boriť. V' Davido- . •

bamberských symfonikov. V situácii, keď
SFZ je v zahraničí, toto umelecké teleso nás
presvedčilo, že v Európe sú zbory, ktoré si
udržiavajú vysokú úr oveň svojej produkcie
v štýlovo i technicky náročných partitúrach. Rolf Beck je dirigent, ktorý bazíruje
na presnosti nástupov, na kompaktnosti
zvuku, čoho dôkazom bola i súhra dvoch
kolektívnych telies. Porozum enie orchestra s dirigentom a zborom bolo ideálne. Ak
sme možno zvyknutí na slovansky emotívnejší prejav, romantickejší vzruch aj v
hudbe barokovej či klasickej, Rolf Beck už
svojou podstatou demonštroval skôr klasickú prieh lad nosť, n eafe ktovano sť, ale zato
jemnosť vo vypracovaní detailov v orchestrálnych i vo vokálno-inštrumentálnych čas
tiach skladieb.
Zložitejšie to bolo v sólistických častiach
- nie však v ich komorných cns'embloch.
Tie zneli farebne vel'mi pôsobivo a vyladene. Sólisti boli -rôznorodej inklinácie. Sopranistka Sylvia Gt:eenberg (Izrael) má
jemný lyrický soprán, nie vel'ký, zato farebný, sem-tam však trošičku poet tónom ...
Mezzosopranistka Carmen Anhorn (Švajčiarsko) očarila farebnosťou a pohyblivosťou v koloratúrnych čast iach, osobne mi
však vadila príliš romanticky zvlnená výrazová stránka predvedenia jej sólových vstupov. Namiesto chorého Štefana Margitu

prevzal v š ibeni čne krátkom čase tenorové
sóla Rodrigo Orrego (Chile), ktorý spieval v Bratislave už pred dvoma rokmi. Je to
príjemný tenor s nie veľkým hlasom, ktorý
však štýlovo azda najviac vyhovel požiadavkám na· mozartovské bel canto. Peter
Mikuláš - bas (SR) je vždy zodpovedným
kantátovo-oratoriálnym sólistom, ktorý - i
napriek sklonu k tiet1ovaniu frázy- robí to v
koncertnej literatúre vel'mi vkusne, disciplinovane, s jemným sklonom k aktualizácii
hudobného textu. Duetá, tercetá a kvartetá
dókázala táto štvorica spevákov interpretovať vo vzácnej disciplíne, vyladení a podriadení sa ce lkov~ mu zvuku.
Z oboch koncertov Cappelly Istropolitany sme odchádzali vnútorne šťastní a spokojní nielen pre to, čo sme momentálne
počuli, ale aj pre plnú sálu, ktorú dnes v
Bratislave dokáže naplniť azda iba tento
orchester. Nie je to len pre vynikajúcu propagáciu- i keď aj preto. Je to najmä pre neustále sa zvyšujúcu umeleckú úrove11 CappeHy Istropolitany, atraktívnosť jej dramaturgie, ktorá - v danom prípade - myslela i
na to, že v predvel'konočnom čase sa žiada
hÍbavému poslucháč-ovi počuť diela, ktoré
majú nielen dokonal osť formálnu a iskru
umeleckú , ale sú prežiarené aj duchovným
posolstvom.
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

vom Concerte sa zame ral na vystihnutie
farieb orch estrálnych nástrojov, vrátane
sýtosti a plnozvučno s ti v úsekoch tutti.
Snaha 1~0 ilúzii navodiť orchestrálnu sýtosť
sa mu vydarila. V barokizujú com Defayeovi
spolupracoval uvážene, o bmieňal úseky, v
ktorých prenášal témy, sprevádzal, alebo
p olyfonic ky dialogizoval. Bohatstvo fantázie demonštroval aj v Pauerovom opuse (a
nielen tu!) výdatne prispel k umocneniu
dojmu z výkonu svojho hráčskeho kolegu.
Ak sme uznali Štetku ako zdatného
komorného hráča, takisto nemožno še triť
chválou na jeho výkon sólisticky. Vybral si
dvoch autorov - Chopina i Prokofieva.
Tento)davirista má jednu vzácnu prednosť:
te ndenciu inklinovať k interpretač né mu
ideálu - vysp i evať čo najvrúcncjšie všetko,
čo práve hrá. A to je ten najlepší prcclpoklad na adekvátný prístup k Chopinovi.

Škoda, že umelec' nezaradil do programu aj
nejakú Chopinovu miniatúru - mazúrku či
nokturno a pod. Jeho tvorivá fan tázia sa
uplatňovala na virtu óznejšie koncipovaných
Chopinových Scherzách- E dur, op. 54 a
h mol, op. 20 č. l. Stvárnil ich so strhujúcim elánom, suverénnou virtuozitou, ale i
citovým ponorom. Najmä v je mnejších kontúrach Scherza E dur (prvá žartovná téma) v
snahe vyľahčiť čo najviac zvuk, mu sem-tam
vypadt1vali tóny. Nep odarila sa tiež závereč
ná pasáž v Scherze h mol. Budovanie línií,
kantabilita i v témach prednášaných pod girlandami pasáží v ľavej ruke, alebo medzi
oboma rukami bola sugestívna, výrazový i
farebný register pestrý, široký.
Známa Prokofievova Toccata op. l l
bola skvelou exhibíciou umelcových virtuóznych možností, istoty v skokoch a neúnavných burcujúcich gradácií. Pri vel'kej
muzikalite sólistu iba možno ľutovať, že sa
nezameral na obsahevo závažnejšiu skladbu. Čo predviedol, bolo však fascinujúce. Je
umelcom, ktorý hľad í vždy na ú či nok celku,
cíti líniu, prc tavujc ju, buduje s napätím a
preto vždy vyhráva.
VLADO ČÍŽIK"

l Frank van der Lait l
Miestne kultúrne centrum, Zichyho palác a
Koncertná agentúra N-ARTMÉDIA v Bratislave usporiadali dňa 22. marca v Zichyho
paláci klavírny recitál mladého holandského
klaviristu -Frank van der Laara. Klavirista si
vybral nároč ný repertoár - ·Cesar Frank:
Prelúdium, chorál a fúga, Franz Liszt: Balada
b mol č. 2, Carl Nielsen: Chaconne op. 32,
Johannes l.l rahms: Variácie na Paganiniho
tému op. 35 ll. di el. Mladý, v r. 1965 narodený klavirista Frank van der Laar prekvapil prítom né obecenstvo mnohými kvalitami, týkajúcimi sa tak jeho technickej pripravenosti
ako i jeho umeleckej úrovne.

28. feb ruára sa v Moyzeso vej sie ni SF
k<:m ali tri premiéry. Po prvýkrát sa novým
cyklom Forum mladých pre dstavil a agentúra RARA Musica p oriadaním tohto ko ncertu, po prvýkrát zazne l koncert Fórum
mladých a na iíom pre mié ra skladby jubilujúceho n estora slovenských skladatel'ov, ale i dirigentov Ľudovíta Rajtera
Impressioni rapsodich e. Aký cieľ sle duje
agentúra RARA Mus ica uvedeným cyklom? Podl'a príhovo ru v programovo m
bulletine ku ko ncertu: "... koncert je
voľným podujatím n evel'kéh o cyklu, ktorého ciel'om je pre dstaviť bratislavskej
hudobnej verejnosti najzaujímavejšie
osobnosti najmladšej slovenskej interpretač nej gen erácie. Na čele k o mornéh o
orchestra Mladí bratislavskí sólisti sa
p ostupne vystriedajú traja slovenskí dirigenti, stojaci na p ral'lu svoj ej budúc nosti
a na záve rečnom koncerte jed iný zahrani č ný hosť cyklu , v spolupráci s nimi
vystúpia aj mlad í slovenskí sólisti (v
n ejednom
prípade ešte
študenti).
Súčasťou každéh o programu je premiéra
kompozície slovenského autora; dramaturgia celého cyklu · je p opri znám ych
men ách zameraná aj na m e nej frekventovaných autorov a diela a c hce tak d oku-

Predovšetkým možno zdôrazniť , že zvládol
repertoár s maximálnou istotou, be;z rozpači
tých alebo nedoriešených moméntov. Svoj
hráčsky arzenál však dal jedn označn e clo služieb umeleckých ciel'ov, umeleckého stvárnenia. Osobne by som vyzdvihol dobrý umelecký vkus tohto mladého umelca, ktorý sa
vyhýbal takmer všetkým vonkajším efektom.
Orientoval sa na (pod!' a môjho pocitu) a-utormi požadované tempá, ktorými dal skladbám
prirodze no sť a priamočiary účinok. Taktiež
pianistovi bola každá svoj voľná štylizácia a
neadekvátna interp ertácia cudzia. Prejav prebiehal v max imálnej sústredenosti a upútal

m entov ať otvorenosť, zve d avosť

a sviesvojich realizátorov."
Sympatické a v dnešných časoch i
odvážne sn y a predsavzatia! Že nie nereáln e, o tom sved čÍ i hneď p rvý koncert i
jeho protagonisti - Mladí bratislavskí
sólisti, hrajúci pod taktovk~u Maria Košika a klavirista Aleš Solárik. Výnimoč
nosť toh to večera nesp očíval a v dramaturgii zarade ných skladieb, ani v umeleckých výkonoc h. Spočíval a v príležitosti,
ktorá bola mladým umelcom posky tnutá
a vzácn a svojim úmyslom: zap ojiť ďalš ie
ohnivko do re ťaze slove nskej hudobnej
kultúry, aby n ebola prerušen á č i umelo
ro zťatá. Ako som už spome nula, na úvod
koncertu zaznelo v premiére dielo Ľ.
Rajtera lmpressioni rapsodi~he. I keď
nás v pod state ni čí m n eprekvapilo, opäť
sm e v ňom spoznávali rukopis skladateľa
skúsenéh o a inve nčn e stále sviežeho, dôverne tiarábajúceho s inštrumen táciou,
farbou, formou i tektonikou spôsobom
preúh o prízn ač ným a individuálnym ,
svojrázn ym . Dielo akoby vzniklo na obraz
tohto komornéh o orch estra. Neforsírovalo n ásilne zvuk a nieslo sa vcelku vo
vyrovn an ej výrazovej p olohe. Jeh o jednotlivé tematické okruhy na seba n avzájom
žosť

Snímka M. Jurík

n adväzovali a postupne sa prelínali v
hudobnom a myšlienkovom toku. V ňom
n achádzali svoje miesto pasáže m elancholické i dramatické. Hudobná reč nového Rajterovho opusu o päť vyrastá z klas ickej m atérie a jeho rôznych obmien . Z
hl'adiska interpretácie b ola premiéra
d iela ·pripraven á zodpovedne a d ôstojne .
MJa('lí bratislavskí sólis ti a ic h dirige nt
d oú vložili kus poctivej a profesionálnej
práce i e ntuziazmu. Sn ád' sa ešte vyskytn e
príležitosť vráti ť sa k ne mu s väčš ím
odstupom i nadhľado m, aby v uvol'nen ejšej atmosfére viac vynikla jeho výrazová a
obsahová podstata.
Jedným z prvých proÚtgonis tov z radu
mladých slovenských sólistov v rámci
toh to cy,k lu bol teda Aleš Solárik.
Preds tavil sa v Mozartovom Koncerte pre
klavír a orchester B dur KV 595. Te nto
čerstvý absolvent VŠMU (1995, doc . M.
Lapšanský) m á za sebou rad ocenení, sp ojen ých s jeho ú č inkova ním v klavírno m
duu s P. Pažický m, ale :_l.j sólové vystúpenia so SF, SOSR-o m č i š tátnou filh annóniou Košice. Nesp orne patrí A. Solárik
medzi najvýrazne jš ie talenty našej mladej
interpre tačnej
gene racte . Disp o mije
veľký m arzen álo m techn ických clispozí-

po slucháčov pravým ponorom do výrazových charakteristík diel, vydolujúc podstatu
umeleckého zámeru. I keď mnohým z prítomných boli programové diela z veľkej č asti
známe, o to vi<lc sa dala kvalita interpreta
vycítiť. Ako osvieženie pôsobila i voľba sklad ate!'a Carla Nielsena, ktorého tvorba je u nás
takmer neznáma, i keď poznáme jeho autora. ·
Zaujímavú syntézu neskororomantických a
impresionistických elementov, pretavených
skladateľo m do originálnej jednoty, dokázal
interpret plasticky vyzdvihnúť.
Koncert vyvolal oprávnenú kladnú odozvu
u obecenstva, v ktorom boli prítomní niektori z reprezentantov politického a kultúrneho,
života ako i z ahranič ných zas tupiteľstiev.
Pianista sa nám prezentoval ako sl'ubný
talent a bolo by azda pre nás zaujímavé poč uť
jeho výkony aj v cľalších koncertných podujatiach.
JÁN ALBRECHT

cií, ktoré však podľa mô jho n ázoru stále
"ví ťazia" v sú boH s je ho d ispozíciami výrazovými. V Mozartovom koncerte v tento
veče r p ôsobil tak trochu stroho, až prísne . Väčš ia d ávka uvoľne nosti (pretože
bravúra mu rozhodne nechýbala), hravosti i fa ntázie by bola pridala viac n a
hodnotách jeho umeleckej kreácie. Nakoniec, v miestach , v ktorých sa A. Solárik
"kontroloval" me nej (pomalá čas ť - Largh etto) sved č ili o tom, že takýmito schopn os ťami ovplýva, le n boli držané vedom e
na uzde.
V druhej polovici konce rtu zaznela
Haydnova Symfónia D dur Hob. 1:62,
dielo, v ktorom sa tak orcheste r, ako aj .
dirige nt cítili najviac doma. Z hľad i sk a
inte rpretovanej koncepcie b ola symfó nia
vyvážená po každ ej stránke, t. j. štýlovej,
dynamickej i tempovej. M. Košík vie dol
orchesťer isto, jeho gestá boli jasné a zreteľn é . Dôraz 'kládol n a zvukoví1 a výrazovú koncíz nosť. Člen ovia orch estra svojho
dirige nta nie le n d isciplinovane rešpe ktovali,•ale sa ním ne chali viesť a i nšp i rovať.
Nakoniec treba spom enú ť, že na naštudovaní koncertu sa výdatn e podie ľ al i umelecký ve dúci Mladých b ratislavských sólistov Jo ze fKope ľman .
Vo fe bruári te da odzne l prvý ko ncert
Fórumu mladých. Pokračovanie tohto
n ád ejne u ž itoč né h o a zm yslup lného proje ktu je avizované na mesiac m áj. Držíme
palce !
MARTAFÔLDEŠOVÁ
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HUDOBNÉ DIVADLO

Notre Dame vKošiciach
l'r

RepettC>át sloveuskýc:h opern~dt scén ponúka :V sú6lsposti • al na
zriedkavé.rynimky - populárne tltuly ldasiCko-iomantiekej epoChy a
verizmu. Dtamatutgia stavia na známych autoroch a osvedčených die).a(b zobfadňnjúedve r()zh:odujú~e ktltétlá! záujem pubUka a k9fnetč· '
ný úspeéb. Jedno aJ dtuhé nespochybňujem, len by sa nemali stat jediným kritériom a jediným cldom. Ak v ·tomto kontexte hodnotíme
Mštt:ldovarue op~ey Notre .Datl'le btallsl•'fského tQ4áka, neskôt
Viedenčana a predstaviteta rakúskeho neskorého .toruatl'tiun:u Franza
Schmidta (1874-193,), kt,oré a:ko ·celoštátn~ premié.-u uvie4Ua 8. marca
1996 Opera Divadla }ank~ Sor()d~ča v ~o$iciaeh> .je tq počin h~en

cltvály.

'
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Mladá

1.'

dramaturgička

opery

ne- naprie k bohatej symfo nizácii orchestra
· transpare ntná a divákovi aj na prvé p oč u
tie a zhliadn utie z rozumiteľná.
Košickí inscenátori sa v zásade prid ŕža l i
tradič n é ho historizujúceho poňatia vo všetkých parame troch insce nač n ého tvaru
die la. V náznakovo realistickej scéne, ktorú
navrhol Ján Hanák, dominoval stredoveký
arkádový ambi t, ktorý bol vďa ka točni p olyfunkčne využitý, a striedal sa s ďalšími deju
zodpovedajúcimi priestorovými kompozíciami (interié r chrámu a pod.). Scénické
riešenie tak vytváralo adaptabilný a tvárny
javiskový priestor. So scénou ladili historizujúce kostýmy Boženy Hanákovej s
akcentom na symboliku farie b. V tomto t radičnom rámci réžia Jozefa Sabovčíka a. h.,
ktorý bol zárove i1 aj choreog;·afom, tendovala k výkladu diela v realisticko-veristickom vyznení a v n azn ače ní obrazových ko ntrastov e n gros.
V expresívno-naturalistickom kreovaní 3.
obrazu 1. dejstva napríklad sa celkom stratila jemno-d ráždivá eroti čnos ť dvojspevu
Esme ralcly a Phoebusa; rovnako následná
katastrofa (zavraždenie Phoebusa Gringoirom) - v zmysle prvého dramatické ho
vrcholu diela - nebola scénicky vypointovan á a dramaticky účinn á. Tretí obraz tak zjavne kontrastoval s choreograficky nápadi-

Rená ta

Čupková sa dobre zhostila slove nského

prekladu diela z n e m č iny. Pre romantickú
operu v dvoch dejstvách na motívy románu
veľké h o francúzske ho spi sovateľa , drama ti. ka a básnika Victo ra Huga Chrám Matky
Božej v Paríži libreto napísal Leopold Wilk
v spolupráci so skl ad ateľo m . Impulzom k
vzniku diela bol monume ntálny doje m skladateľa z parížskej katedrály Notre Dame.
Opera vznikala v rokoch 1902-19 04 a jej
premi€ra sa usk u točnila až po desiatich
rokoch vo Viedni ( 19 14). Z obsiahlej
Hugovej historickej fres ky sa autori sústredili na psychologic ké príbehové jadro diela,
ktorým je hlboká ľudská dráma, vyúsťujúca
do tragédie. Bezvýchodiskový tragizmus
opery vyviera z p redestinácie konania kaž·
dého z hlavných protago nistov. Cudne
zahalený e rotizm us je s kutoč nou hybnou
príčinou všetkých
tragických udalostí,
ktoré zasiahnu hlav1lých akté rov deja. Až
smr ť môže prinie s ť očis tu , katarziu. Preto aj
parížska katedrála No tre Dame je tu symbolom- poskytuje azyl každém u, až kým vierolomný arcid iakon nedosiahne zrušenie
tejto výsady. F. Schmid t adaptoval francúzsk-y sujet na stredoeurópske hudobné milieu a ozvláštnil ho črtam i historizmu a p rvkami novouhorského štýlu. Opera je hudob-

Jozef Havasi (arcidiakon), Oleg Koro tkov (Quasimodo) a Neonilla Kozjaúnska (Esme ralda).
Snímka O. Bereš
tým ta n eč n o·o rchest rá l n ym intermezzom,
ktoré mu predchádzalo a antic ipovalo
možnú budúc u tragédiu. Tan eč n é kreácie
vôbec aj v masových scénach patrili k vydareným prvkom inscenácie.
Hudobné naštudovanie kládlo na orchester, zbor aj sólistov nel'ahké požiadavky,
ktoré sa p odarilo ve ľmi dohre zv l ádn u ť.
Dirigent Ján Drietomský vic.:dol orcheste r
vcelku p ružne.: a s vel'lcými romantick},mi
oblúkmi vo zvukovosti tvaroval cel kovú
hudobnodram atickú gradáciu diela. Vystihol aj lyrické pasáže, ktorým sa usiloval
d odať pastelovejšiu fa rbu, rovnako ako
m aj estát n osť vážnych c horálových melódií.
Vokálne dobre boli pripravené aj veľké zborové scény (zbormajster Roman Skfepek).
Pri hodnotení sólistov nech mi je dovolené vzi ať do úvahy aj prezentáciu na verejnej
ge ne rálke. František Balún ako arcilliako n zdô raznil väčš mi l'udskú roz polte n osť
tejto postavy, ktorá balansuje medzi svojimi
povinnost'ami vysokého cirkevné ho hodnostára a muža, ktorý prepadol neovlád atd-
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Prešovská spevohra v spolupráci s agentúrou Konzertdirektion Lanclgraf sa rozhodla. pre Dolá rovú p rinceznú, situovanú
do New Yorku a Kanady. Ame ricko-kanadské prostredie premietol L. Fail i do hudby;
popri ve ľ kýc h valč íkových plochách dal
priestor aj halasnej hudbe amerických
dychoviek. Libretisti Arthur M. Wilne r,
Fritz Gríinban m spolu so skla da teľom sa
poberali cesto u ko morného pôdorysu. L.
Fail sa vzdal vel'kých scén , svoje postavy
dokonca predstavuje v úvode prvého dejstva len jednotlivo a postupne, čo je pre
žáner dosť nezvyčaj né. Širší priestor ako

..

.;. ,

'

<'

t

·· ' .

,

textu prisúdil hudbe a spevu. Výsledok je
n eočakávaný, akoby sa s kladateľ chcel
vzd ať ope rety v p rosp ech iné ho tvaru,
ne domysle né ho, pravda, konzekve ntne.
Dolárovú p rinceznú uviedla prešovská
sp evohra v celoštátnej premiére a ako svoju
druhú toh to ro č nú p re miéru , po celo mesač
no m ume leckom turné, kde ju v 23 mestách
Rakúska, Nemecka, Holandska, švajčiarska
a Dánska uvádzala v nemeckom origináli.
Slovenský preklad pripravil Dalibor
Heger. Scéna š tefana Buntu bola p r íliš
zoštíhľujú ca, s využitím len zop ár sym bolických palmových stÍpov, zostavených z kra-

HRSŤOSCAROVPREOPERUSND
Takto nadpísala svoju recenziu o premiére opery A- Boita Mefistofeles hudobná
kriti čk a Jitka Slavíková. Myslí si, že keby
sa toto ocene nie z oblasti filmového umenia prenieslo aj do ope ry, za Mefistofela by
si v Bratislave zaslúžili hneď nieko ľko
Oscarov. Opera SND neprávom zabudnuté
Boitovo dielo plne rehabilitovala. Niekoľkovrstevn á scéna (Milan Ferenč í k) je
dômyselne koncipovaná tak, aby dynamickým pohybom kulís zaplnila celý priestor
javiska. Scénu skvelo oživujú svetelné efekry: je fa ntastické sledovať, píše ďalej J itka
Slavíková, akým spôsobom plným nápadov
sa zap ájajú do dejovej zložky, ako prehlbujú profily pozemského te ri tória a vesmíru ... Ulohu, ktOrá je skvelou he reckou štíldiou postavy diabla - filozofa vytvoril na
premié re Se rgej Kopčák. Asi nikdy nezabudne m na áriu "Sono lo spiri to che ncga"
(Som duch, ktorý vždy všetko popiera),

ktorú zaspieval s bohatou výrazovou paletou
a neu veriteľne voluminóznym hlasom. Zdá
sa, že pre Ko p čá kov bas neexistu je dynamický limit: znel ako rozvodnená Mississippi,
aby sa vzápätí stíšil do prudkého kontrastu.
Jeho Me fistofeles predstavoval vzácnu symbiózu majstrovského hereckého a sp eváckeho prejavu . Dômyselná je réžia Miroslava
Fisch era, ktorá každej postave č i už sólovej
alebo členovi zboru, dala presné miesto a
u rčenie tak, aby sa mozaika zliala do jed noliatej drámy. Veľmi na miía zapôsobili zborové
scény, hodnotí ďalej ]. Slavíková, a treba
zd ôrazni ť, že takto znamenito . zospievaný"
zbor (zborjamsterka Naďa Raková) si zaslú·
ži veľkú í1ctu a obdiv. Orchester pod taktovkou Du šana Štefánka znel na premié re
fa rebne, s obdivuhodnou tónovou plastic itou, výrazovou spo n tánnosťou a vyváženosťou jednotlivých nástrojových skupín. Pre
toto všetko (a ešte d'alšie pozitíva, ktoré

M. Adam enko a M. M a rčáková ako Fre dy
a Alice v ope r ete Do lárová p r incezn á.
Sní mka A. Žižka
bi či e k Coca-Coly, fl'ašiek č i mincí a v pozad í
javiska s plošnou maketou nasvietenej
,zemegule.
V sólistických výkonoch sa odrazila

vyzdvihuje - vybrali sme len čas ť z obsiahlej
recenzie) navrhuje Jitka Slavíková realizáto·
rom Mefistofela v Opere S D za h rsť Oscarov
a dodáva: Do Bratislavy z Čiech to nie je tak
d'aleko, nevšedná inscenácia nádhe rnej
Boitovej opery stojí za trochu eventuálne ho
cestovného ne pohodlia.
Re portáž z premiéry p rišla n a k rúti ť aj televízia ORF z Rakúska, v ktorej vyzdvihla fakt,
že také obsiahle a n ároč n é dielo a v takej ume·
leckej kvalite uviedla Opera SN D s vlastnými
sólistami - bez v}•pomocí, čp si často mnohé
popredné scény n e mľ>žu dovo l i ť. Ako nám
potvrd il umelecký šéf Opery SND Juraj Hrubant, na premiére opery Marta oned lho vo
Viede nskej štátnej opere, na ktorej sa zhromaždila viede nská smotánka, sa hovorilo o
bratislavsko m Mefisto felovi - a to v superlatívoch!
V Niede rôsterreichjschen Nachrichten
sme si z,pera Dr. Manfreda Schilde r a preč í
tali strohé a výstižné konštatovanie: Kto neuvidí v Opere SND Mctlstofela, príde o vel'ký
zážitok. Treba si nájsť cesn1 do hlavného
mesta Slovenska a p07.rieť si toto predstavenie za každú cenu.
Osobný list adresoval). Hrubantovi rakúsky muzikológ Dr. Tettinek, ri ad iteľ Wagne-

)
nej vášni. Túto rozpo ltenosť vniesol aj clo
svojho vokálne ho, dramatickou e xaltovanosťo u
poznačeného
prejavu. Júliu s
Havasi herecky dal väčší akcent na zdanliví• dôstojnosť arcidiakona, ktorý v rozhodujúc ich chvíľach l'udsky zlyháva. Hrdinský
te nor Vladimír Prokopenko s dramatickým espressivom svojho hlasu upútal kreáciou postavy kapitána Phoebusa, z ktoré ho
vyžaruje fluidum zvodcu žien . V tej istej
úlohe difere ncovanejší výrazový diapazón spevácky aj he recky - preukázal Alois
Harant a. h. Lyrický tenor Edgar Bastidas
v úlohe filozofa a básnika Gringoira, manžela Esmeraldy, sa usiloval rozohra ť celú škál u
p sychologi ckých nuansí od vrúcneho obdivu po šokujúc u vražednú nen ávi s ť, vyvie rajúcu zo žiarlivosti. Viac sa mu to darilo
herecky ako spevácky. Stvárniť tragick(t
postavu ľud skej kaliky Quasimoda je na
d ivadelnej scéne n esmierne obtiažne niele n
he recky, ale aj pre nuansovanie vokálne ho
prejavu , v kto rom by sa mala od zrkadliť celá
škála emocionálnych pohnutí- od naivnéh o
šaškovania až po úprimn}' cit o bdivu vo č i
Esme ralde či spočiatku oddanú p okoru k
arcidiako novi, ktorá sa však zme ní na odpor
a rezignujúc u útrpnosť. Imponujúca bola
pre to vokálna aj charakte rová presvedči
vosť Olega Kor o tkovova v tejto (llohe.
Esme ralda Márie Repkovej bola skô r
nevinným dievčaťo m tak herec ky ako aj v
nežnom vokálnom prejave. j ej ohybný lyrický soprán sa za~kvel najmä vo vyšších p olohách. Neonila Kozjatinská kreovala
Esme raldu v dramatickejšom rozmere svojh o výraznejšie ho h lasového fondu. Prep ožičala jej č rty svätice a zá rove ň ženy, ktorá
ide za hlasom svojho srdca. Viera Hro nská
v malej úlohe krčmárky Falo urdel preukázala dobré vokálno-he recké dispozície. Prekvape ním bol mladý basista Martin
Gurbaľ a. h . v úlohe oficiéra. Tvárny sonórny volúmen je zárukou sľubn ej speváckej
budúcnosti.
Celoštátna pre mié ra opery Notre D ame
Franza Schmidta bude bezospo ru patri ť k
úctyhodným č inom košickej op ernej scény.
Želali by sme si, aby t:ho dobrá s naha objavova ť hodnotné me nej zn áme diela zost.1la
blízka košic ké mu súboru- aj do budúc nosti.
· JANA LENGOVÁ
m ozai kov ito s ť vnúto rnej dramaturgie diela,
ktorú ne preklenul ani rakúsky režisér
Edwin Zbonek . Nenechal sa vyl ákať von, k
pre pleteniu jednotlivostí s celkom, mnohé
piesne a výstupy nechával od zni e ť skoro na
ra mpe.
Štefan Senko, obsade ný v komickej roli
Toma p ripravil slovenskú verziu inscenácie. Dynamic ká Elena Kušnierová vystupovala v úlohe milio nárky Alice, jej otca
predstavoval Slavomír Benko a. h., Hansa
von Schulicka v texte trochu poddime nzoval jozef Nov otný. Michail Adamenko
býva výrazovejším ako bol te ntoraz v úlohe
Fredyho Schwarzberga, úloha Oľgy Labinskej dobre padla Anne Benkovej. Nová
tvár prešovskej spevohry Juliana Jamrišková sa prezentovala ako Daisy, Dicka hral
Vladimír Timočko , TilOmpsonovú Darina Gerjaková .
Orch este r bol pod vede n ím dirigenta
Júliusa S elčana spoľahli vý m s prievodcom
spevákov, znel zvu kovo je mne, hudobn e
koncepčne. Zbory s ich 'menšou funkciou
ako zvyčajn e v operetách, mal na starosti
Orest Ščerbatý_ tažiskom i vrc holo m
exprexívne lade nej choreografie hosťuj úce
ho Igora Vejsadu bola scéna veči e rku v
miliardárovom dome. Kostýmy Vladimíra
Čápa ne mohli ovplyvniť - i keď to ne bolo
ich cieľo m - celkový e fe kt poloprázdne ho
javiska Vel'kcj scény OJZ.

DITAMARENČINOVÁ

rovej spo l oč n osti z Viedne. Blahoželal mu
k umelecké mu úspechu premiéry a
pokračova l : H raničí s neuveri teľnosťo u,
že uvádzate so samozrejmosťou - ;1koby to
bol bežný repe rwárový operný titul - také
dielo, ktorému sa aj Viedenská štátna
opera pre ťažkosti s obsadením hlavnej
(1lohy už roky vyhýba. Ako muziko!óga
ma predovšetkým zaujíma hudobné
naštudovanie - orchester nastúpil v sile
potvrdzujúce] oduševnené naštudovanie,
ktoré je veľkým výkonom vášho operného domu. Teší ma, ako to u vás zvyčajne
býva, réžijno-výtvarná koncepcia v inte nciách skladatet'a, ale aj Goetheho. Pozorne sú vytvorené napriklad aj ťaž ké scény
prológu a záve r opery. Dr. Tettinek
vyzdvihol výkon Sergeja Kopčák a v hlavnej úlohe a podčiark ol , že aj me nšie, ale
ve ľmi ťažké úlohy boli obsade né najlepšími sólistami Opery SND. V ďalšej veľkej
úlohe popri Mefistofelovi sa predstavil v
úlohe Fausta Ľudov ít Ludha, mladý vo
výškach vý nim oč ne istý talentovaný tenorista.
V tomto cl u<;hu želá Dr. Tettinek operné mu súboru SND a jeho ri aditeľovi ďal
šie úspechy.
I. PAŽÍTKOVÁ
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POCTY SUCHOŇOVI AKOŠLEROVI
bolo v poriadku; hoci aj to je vec viac
intuície ako kompo z ič n ého princípu,
avšak s Bartókom a Kodályom a najmä
ich kompozič~1ými princípmi, Suchoi'l
naozaj nemá nič spoloč n é a preto autora
textu i editorov odkazujem na Krcsánkove štúdie o Su choňovi, p retože texty k
zvukovým nahrávkam nie sú u rče n é na
samoúčelé sebareflexie, ale na vecn ú,
odbornú informáci u pos l uc há ča . A
najmä zahran ičného. Ku cti neslúži an i
nesprávne uvedený názov japonského
orchestra (v oboch vydaniach), ktorý
Lenárd dirigoval aj v Bratislave v roku

d o súčasného kultúrneho prostredia ako
trvalky na nových, mode rných n osičoch
a majú tak pre dpoklad ďalšieho šírenia
nielen v domácich, ale aj medzinárodský•b. MalaChovský •
n ých reláciách. Veď, napokon, práve
Slovenský rilllarmonický zbor a
teraz obe národné opery m ôžu je d ineč
n ým a ne zas n.1piteľným spôsobom p risSymfonický orchester SR pi evať k otváraniu sa našej národnej idendirtgnje ondrej tenárd
tity pred novými generáciami i pred svezbormajster Pavol Procliá.Zka
tom.
Suchoňove opery, no najmä Krút ňav u ,
OPUS 93~6 2094-95
n etr eba osobitne predst avovať, ba ani
hodnotiť ich zvukovo-umeleckú realizá.Eugen SUCHOŇ: Svätopluk
c iu, pretože tieto aspekty bo li dostatočne
verbalizované pri ich "premiérach" na
·O. MalachovskÝ' • J. Caban • F.
. či e rnych platniach". Ich životn osť však
Livota • P. Dvorský
Martje d ostato čný m kritério m na konštatovanie , že čas na ich kvalite nič neubral, ba
voň
Osw~ld · ·M. Bl~ušia•
d okonca umelecká trvácn osť svedč í v
ková • A. Czaková
prosp ech ich vysokej umeleckej úrovni.
Slovenský fllharmonický zbor a
Ako Krútňava, tak aj Svätopluk, vychádSy;mfon:l.cký ordlester SR
zajú z koncep čnej dielne dirigen ta
Ondreja Lenárda, ktorý ) m dal po p reddiriguj~ OndreJ lenárd -~ ·
chádzajúcich nahrávkach optimálny zvuzbormajster štefan Klimo
kový, farebný a dramatický náboj, adeOPUS 93561691-93
kvátne umocnil ich emocionálnu, melodickú a inštrume ntačnú o riginálnu
inve nciu.
Spevácke o bsadenie oboch opier je v
podstate totožné so scénickým p redvedením v opere SND. Výnimku tvoria dve
titulné postavy v opere Krútií.ava,
Katrena v podaní Gabriely B eňačkovej
Čápovej a Ondrej Zimoň v interpretácii
Petra Dvorského. Obaja umelci prepožičali svojim úlohám zrelos ť svojej vokálnej
kultúry. Ondrej Malachovský ako Štelina
zrejme nadlho zostane modelovým interpretom pre túto krásnu basovú rolu. Vo
Svätoplukovi o pro ti javis kovému obsad~
niu je rozdiel iba v úloh e Igrica Záboja,
ktorého spieva Pe ter Dvorský. Ostatné
úlohy sú aj na ZV1.1kových n osičoch zverené interpreto m. p oclávajúcim v dobe
vznikp naprávok relafívqe opt im áln~
. . j~~:v).Y.i .~"ép,ci ~ OPUS-u v <>~lasti zvuk'ospevácke i charakterové výkony. Pri
vých nosičov začína mať čo raz konkrétzapočúvaní sa do týchto nahrávok s
nejší charakte r, pretože, ako je známe, v
odstupom času si uvedomujeme, že obe
dôs ledku traumatizujúceho pred- anahrávky sú vlastne u ž vzácnym historicpoprivatiza čn ého procesu, prestal b yť
kým dokumentom, pretože vznikali v
OP US najd ô ležitejšou slovenskou prodo be umeleckého zrenia jednotlivých
dukč n o u a distribu č n o u firmou pre kominterpretov, nehovoriac, že niektorí sú
ple tnú oblasť hudby. Je celko m logické,
už za svojím zenitom a iní d okonca u ž nie
že v súčas n osti O PUS, ako edi čný "label"
sú ani m edzi nami. V tomto zm ysle
najmä vážnej hudby, siaha po revitalizácii
možno hovori ť, že ide o nahrávky jediz:íkladného katalógu OPUS-u z rokov
nečnej historickej hodnoty, ~toré pre
197 1-89 , ktorý o bsahuje množstvo stále
budúce generácie (ale kedy?) budú iste aj
aktuálnych a umelecky cenných titulov.
vzorom.
Zhodou o ko lností, v Roku slovenskej
Oba tituly majú označenie "o perná
hudby, dostávajú sa naše j verejnosti do
séria", čo d áva predpoklad k jej ďalš i e mu
rúk na CD n os i čoch reedigované tituly, o
naplňaniu. Škoda, že textové vybavenie,
kto rých dn es už bez zveli čovania možno
keď už ide o série, nie je ekvivalentné, a
povedať, že právom patria do základného
že v textovej dokumentácii došlo aj k
zlatého fond u s lovenskej hudo bnej kulnepríjemným chybám a o mylom. apr.
túry. Na jedn ej strane je to séria p ôvodFrantišek Livora je viackrát oz nače ný za
n ých operných kompletov (Suc hoií.) a n a • barytóna. Jaroslava Sedlál'ová za sopranistku. Beňačková študovala u T.
s trane druhej interpretač né vrcholy
Kresákovej v Žiline a nie na VŠMU. Kým
nášho vokálno-orchestrálne ho umenia
Krútňava má aj _libreto v sl ovenčine a
( Dvofák).
anglič tine, Svätopluk ho na škodu vec i
Opery Eu gena S uchp ňa - Krútiíava a
n emá, č o posluch áčovi zna čne sťa ž í oriSvätopluk - tvoria dn es u ž u zavretú a
e ntáciu po jednotlivých partoch, častiach
medzinárodne overenú kapitolu našej
a obrazoch. o zásadnú výhradu m ám k
hudobno-dramatickej tvo rby. Treba pre. staronové mu" textu kolegu l. Bergera,
to pr ivíta ť tento ed i č n ý poč in OPUS-u,
ktorý konštatoval, že Su cho ň . nadväzuje
pre tože s odstupom ča s u , kedy sa tieto
na kompoz i čné princípy L j anáčka , B.
(ale aj iné titu ly) vytratili nielen z trhu,
Bartó ka či Z. Kodálya". S tým prvým by to
ale aj z divadelných pódií, prinavracajú sa

Obe nah rávky nás u vád zajú do cľa lše j
série nazvanej "ll om mage a
Zde nč k Košler". Aj v tomto p rípade ide o
reedície starších nah rávok do verzie CD
n os ičov. Hne ď v úvode treba pove dať, že
reprezentujú najlepšie roky spo lupráce
Zdenka Koš lera s OPUS-o m a so Slovenskou filharmóniou. Boli to roky n eobyčaj
ne plodnej a systematickej spolupráce,
ktorá priniesla slovenskej hudobnej kultúre osoh n ielen na do mácej, ale najmä
zah r a nič nej scéne. Popravde treba povedať, že to boli predovšetkým nahráv"-l'
Zdenka Košlera, ktoré mladému OPUS-u
otvárali dvere do sveta i napriek poče t-

Tajomstvo pôsobenia vesmírneho súhvezdia je od nepamäti príťa žlivou témou.
Horoskopmi sa riadili predovSetkým Gréci,
ktorí podľa nich určovali nielen osudy ľudí ,
ale podľa nich sa aj rozhodovali pred voje nskými výpravami. Vydávanie nahrávok na
tomto princípe je pravda niečo iné, symbolické. Dramaturgia takýchto nahrávok, diktovaná astrologickými predpokladmi ľu d
skej činnosti, je v súčasnos ti takmer módou.
V za hran ič í takýchto CD nahrávok je dostatok. Pochopiteľn e, hudby milovnú verejn osť zaujme aj CD nahrávka OPUs-u venovaná osobnostiam hudby narodených v znamení Kozorožca (22. 12.-19. 1.) . Je to sampier z už existujúcich nahrávok, obsahujúci
ucelené kratšie diela, alebo časti cyklických
foriem.
Recenzovaná platňa ponúka v znam ení
K<)zorožca narodených skladateľov v zau jímavej kompozičnej , štýlovej i názorovej
pestrosti: František Xaver Brbd, Giovanni
Battista Pergolesi, Milij A. Balakirev, Giacomo Puccini, Alexander N. Skrjabin, Francis
Poulenc a u nás m álo známeho francúzskeho organistu a skladateľa Maurice Durufl é.

Samozrejme, aj ked' sa na uzávery horoskopov pozeráme ve ľmi triezvo, s náležitým
racionálnym odstupom, intuitívne možno u
niektorých autorov vystopovať isté spoloč
né črty . A tou je v danom prípade primárn osť melodického myslenia, ktoré, až na
exaltovaného Skrjabina, hy mohla byť ako usi spo l očnou črto u spom ínaných auto rov.
Č i už je to južansko melodický, až ľud ový
Brixi, alebo tali anska spevn osť Pergolesiho
kantilén, orientálna melodika Balakirevovcj
fa ntázie Islamcy, lyrické árie Mimi a Rudolfa z Pucciniho Bohémy, alebo vecná a civilná n1oderná melodika Poulcncova, to všetko Stl č r ty, ktoré u spomínaných skladateľov možno, samozrejme, z hľadiska výkladu
astrologického pôsobenia na ľudskú bytosť, .
akceptovať. Pravda, ak budeme c hci eť,
nájde me tu aj iné paralely. Pcrgolesi, Puccini i Poulenc, viedli pestrý bohémsky život.
Pergolesi zomiera ako 2 6-roč ný na akúLny
zápal pľúc, Poulenc po búrlivej a bohémskej mladosti taktiež náhle zomiera na s rdcový záchvat, Pucciniho život uko nčil a
rakovina hrtanu , Skrjabin umiera taktiež
pred čas ne, ako š ty r i dsaťtriroč n ý na otrav11

J!ugen SUCHOŇ: Krútňava
·G. Beňačková·Čápová • P. Ovor-
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t ·P.

MUSIC ·OF
CORN

ZODIACCAPRI-

Hudba zverokruhu - Kozorožec '

OPUS 912485-2931

1995.
Uvedenie Krútňavy a Svätoplu ka v CD
reedícii, p ovažuj em za veľký prínos clo
súčas n ej, pre p ôvodní• tvorbu neprajnej
kultúrno-spo l oče nskej klímy. Sú poctou
nielen svojmu autorovi, ale aj našej kultúrnej ide ntite.

An.to.túí.l

DVO:i.Á.K: ' 'Stabat

Mater. Oratórium
Hajóssy:oyá ·- Soulrupová
.,
Dvorský- No'Vák
Slovenskú filharmóniu diri·gu.Je Zdenek Košler

. OP~S 98S2 0961..62

.,

Antonín DVOŔÁK: 9. symfó-

. nla e mul !,z Nového svettf~ · ,
Slovenskú filharmóniu did-.
guje Zdenek Košler ·

.opus 9~so o2s2

edi čnej

ným neprajníko m a s krcslov;\teľov jeho
výsledkov.
Z úspešné ho prijatia Dvo rákovej symfónie Z Nového sve ta na japo nskom trhu ,
d ošlo k postupné mu nahratiu všetkých
deviatich symfónií. ie však v koprodukci i s J VC Victor, ako to v texte uvádza d r.
Mokrý, ale ako samostatné e di čné p rojekty O PUS-u, ktoré sa predávali clo zahraničia na bežnej kom e rčn ej li ce n čn ej báze.
Týka sa to nielen Stabat Mater, ale i d'alších Košlerových nahrávok. (N ie je to
prccit l ivelosť na formulácie, ale ide o
ve,cný fakt, pretože iš lo o iniciatívu
OPUS-u, čoho som, koneč n e, bol p riam ym ú častníkom .- Pozn. M.J.)
V Dvorákových symfóniách Košle r
z úroč il domáce čes ké interpre tač n é trad ície i medzinárodné skúsenosti, a k
Dvoi'áko vým symfóniám pristúpil ako k
svetovému autorovi. Jeho systé m štúd ia
jedn otlivých titulov spočíval v tom, že ich
najprv uvádzal vždy na ko ncertoch a
nahrával po nich, po "usad ení,., čo umožnilo o rchestru d osia hn uť ko ncen trova né
výko ny najmä po strán ke umeleckej
výpovede. Je známe, že Košlcr, na ro zd iel
o d ančerlov skcj , temperamentnejšej koncepcie interpretácie Dvoi'ákových sym fónií (a, samozrejme , aj '' novosvetskej")'
volil voľ n ej šie te mpá, prostredníctvom
ktorých dával vy niknú ť melodickej, harmonickej a inštrume ntač n ej kráse
Dvoi'ákovej hudo bnej reč i. Naj mä po malé čast i modelova l sťa by z jedné ho ko mp aktného materiálu, p ri č om hlavným
výrazovým p rostriedkom mu bo l emocionálny extrakt hudobnej myšlienky.
Do in ého sveta nás uvádza Košler v
Dvoi'ákovom orató riu Stabat Mater.
Pamätám si o no ci tové chvenie, ale nie
mystické Fac,ur ardeat cor meum, vznešené Fac,ut p ortem Christl mon cm, alebo
povznásajúce Inflammatus et accensus, ~
kde Košler v sp olupráci s vynikajúcim
sólistickým kvartetom M. ll ajóssyová, P.
Dvorský, V. Souko po vá, R. Novák a,
samozrejme, s majestátne zne júcim a
J:ubo mírom Matlo m ve ľmi dob re pripraveným Slovenským filharmo nickým zborom, modeloval ve ľký oblúk jedi n ečné h o
diela. Košlerovo poňa t i e Dvoi'ákovho
oratória považujem za u ni kátne , prcrože
bo lo v eľmi blízke je ho cíten iu a preto sa
k n emu ve ľmi rád vracal, zd o ko n aľoval a
h lavne prepracovával o dkrývanie jeho
myšlienkových hod nôt.
Aj táto nahrávka je- už cen ným h istorickým dokum entom. Pre svoje kvali ty je
však živým sved ectvo m trvalých hodnôt,
k eď umelecká interpre tácia je oslobod ená od samoúčeln ej sebarealizácie a ked'
sa in terpret: stáva oddaný m t lm o čn íkom
d iela. Košlerova kreácia Dvoi'ákovho orató ria, jdw symfó nií, ale aj iných diel svetových majstrov, je vyvrcholením veľkej
é ry Slovenskej filharmó nie, na ktorej sa
poč n (J c Václavo m Talic ho m, J:udovítom
Rajtcrom a Lad islavom Slováko m podieľal aj Zclen č k Košlcr, ktorý nielen v
Redute, ale naj mä na zvukových nosičoch , zanechal o tejto é re n ez mazateľ n é
svedectvo. Škoda, že táto spolup ráca sa
tak skoro sko n č il a ...

krvi, Brixi taktiež zomiera pred ča sne vo
veku nedožitých 40 rokov, Balak irev zomieral zlomený pod vplyvom svojich spia toč
níckych pol itických názorov, ktorým psychicky po d ľa hol ku ko ncu života. O
Francúzovi Duru llém toho vieme málo, iba
to, že bol verný tradíciám francúzskej hudby. Č i na tieto udalosti vplývali naozaj astrologické predpoklady, ťažko d osvedčiť, ale
pre bežné ho pos lu c h áča hy takáto, p ravda,
dôkladnejšie formulovaná in formácia k
nahrávke možno reprodukovanú hudbu
viac ľ u dsky pri blížila. Jednotlivé nahrávky
re prezentujú svojkh interpretov v tom najlepšom svetle, ich mená sú zárukou kvality a
zodpoved nej umeleckej interpretácie . Na
nah rávkt: Zverokruh u sa podieľajú : Slovenský komorný orchester, organisti Ivan Sokol a Ján Vladimír Michalko, Peter Dvorský
s Vero nikou Kincsesovou, Peter Toperczer
a Slovenská filharmónia s dirigentom Vla·
dimírom Verbickým. Ti tul Music of Zodiac
možno odporu či ť predovšetkým záujem·
com o zbližovanie sa s n á ro čným i hudobným i hodnotami.
MARIÁN JURÍK
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Bilancia Jana Meisnera l

Už veľakrát sme sa presvedčili, že obal predáva. A nemusí to byť len pri kúpe potravín
čí kozmetíky, ale aj gr amoplatní alebo
dokonca prí výbere kultúrnych p rogramov.
Vedieť upútať plagátom, to je veru kumšt.
·.Odprvých rokov svojej tvorby stavia j an
Mefsner grafiku vizuálnych kormmikáctf
na intelektuálnom vedomi súvislosti všetkých umení a múz výtvarníctva, Jiteratúty,
hudby, divadla a filmu. Vo svojich gmfických návrhoch a realizáciách rešpektuje
špecifické výtvamé princlpy formy a štýlu v
syntéze s nápadom, myšlienkou a významovou p6sobnosťou i posolstvom užitej grafiky
v sluibách vizuálnej k omunikácie, ale zároveň usiluje o p remenu a prehodnotenie tejto
subordinácie na rovnocenný, harmonický,
partnerský vzťah. Účastnfkmi týchto vzťa
hových relácii a súvzťažnosti sú dva prvky a
dve kvality: plsmo - vo svojej mnohorakej
architektúre jednotlivých písmen, slov, textu
a ikonický, obrazovo-znakový prvok.
Koexistencia oboch týchto prvkov v danej
ploche plagátu. či formátu knihy alebo gramoplatne spočfva na ich dialógu, spoluhre a

Prí~pevok khudobným dejinám Slovenska

c.·ELO
· · · :·
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nemč iny alebo angličtiny), či nové, doplnené
vydanie Malej encyklopédie hudby, ktorá vyšla u
nás naposledy v roku 1969. Hudobný život
Európy i sveta sa rozvíja, no naše znalosti o iíom
zaostávajú. Napokon zišiel by sa aj špeciálny
hudobný slovník osôb a inštitúcií Slovenska,
nakoľko vydanie Čs. hud. slovníka je rozobrané a
aj zastaralé. Ved' znalosti pokročili v mnohom
smere vpred a dobrý slovník by mohol veľa vyko·
nať pre informovanie domáceho i zahran ičného
publika. Závidíme Nemcom, že vydávajú nové
vydanie gigantického slovníka Die musik in
Geschichte und Gegenwart (je p lánovaných 20
zväzkov). U nás je problém vydať v jednom zväzku revidovaný obsah starého.
Ostáva vydať posledný zväzok Dejín sloven·
skej hudby (III.), ale tak sa zdá, že to v tomto sto·
roč í nebude.
Matica slovenská vydala už pred trinástimi
rokmi (1983) bibliografiu Hudba na Slovensku
1918-1928), ale kdesi uviazla a k pokračovaniu
sa nevie od hodlať, čo je na Škodu veci.
Záverom poznamenávame, že v recenzova·
nom zväzku Hudobného archívu ( 12) sa vyskytla
nemilá tlačová chyba v príspevku Hudobný život
na Slovensku v r. 1863·1875. Z príspevku boli
vyradené redakciou dva pasusy s bežným číslo·
vaním prameiíov, čím sa číslovanie o mylom
posunulo vpred a došlo k nemilému prečíslova·
ni u v poznám kach.
O. P.)
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- 1MlUCII4GODINA .

Od roku 1992 sa Vráble, rodisko Imricha
Godina, známeho operného speváka a p edagóga, vždy druhý júnový víkend stávajú
Mekkou mladých slovenských spevákov,
ktorí sem prichádzajú, aby si porovnali
vc:fkosť svojho talentu a výsledky práce svojej, ako aj svojich pedagógov, obohatili svoje
interpretačné skúsenosti a nadviazali nové
priaterstvá v rámci Celoslovenskej speváckej
súťaže I. Godina.
Vyhlasovateľom III. ročníka súťaže je
Ministerstvo školstva SR, organizátor om
Mesto Vráble a Základná umelecká škola vo
Vrábľoch. Záštitu nad súťažou prevzal prof.
Andrej Kucharský z Mníchova. Súťaž sa
uskuto ční v dňoch 7. a 8. júna 1996 v priestoroch ZUŠ a Msú vo Vrábľoch.
Do Godinovej súťaže sa môžu prihlásiť slovenskí speváci vo veku od l O do 23 rokov,

.".,_
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17. apríl
SND Bratislava G. Puccini: Bohéma (19.00)
Iuventa Bratislava Sympózium mladých muzi·
kológov (9.00)
DJB Košice Na skle maľované (10.00)
ŠF Košice Kafé koncert-). Kocianová (19.00)
ŠO Banská Bystrica F. Lehár: Zem úsmevov
(II. OO)

vzájomnom doplňaní sa," hodnotí autora
Bohumír Bachratý, komisár jeh o výstavy.
Pod názvom Bilancia alebo Qbzretie sa
na ceste do krematória, ju možno vidieť
do 25. apríla v bratislavskom Št(adíu S. Tieto
priestory vôbec n ie sú n áh odné. To vyplýva
aj z bilan č nej prehliadky.]. Meisner je doslova dvorným grafiko m "eskár9v" Milana
Lasicu, j(aliusa Satin ského a Jaroslava' Filipa.
A tak s jeho rukopisom sa stretávame na obaloch mnohých gramoplatní tejto osvedčenej
trQjice, na plagátoch programov spom ínaných u melcov i iných predstave ní v to mto
komornom divadle. Samozrejme, že tvorí aj
pre iných spievajúcich hercov: Radošinské
naivné divadlo a Semafor, Skrúcaný s
Nogom, ale tiež P. Hammel, K. Kryl, P. Lipa a
T+R band, L. Gerh ardt, Bratislavské jazzové
dní... Táto b il a n č ná výstava nic je le n obzretie sa za niekoľkodesaťročnou prácou ).
Meísnera, ale i kus našej kultúry. Zaujímavé,
že z drvivej väčši ny takej, ktorá ani po
rokoch nestráca na hodnot~
Text a foto PAVOL ERDZIAK

Už dvad sať rokov vychádza v Matici sloven·
skej periodikum Hudobný archív. Posledný
(12. zväzok - zostavil Emanuel Muntág. Matica
slovenská 1994. 245 strán) prináša rad príspevkov regionálneho charakteu z pera R. Rybariča
(Hr1dobntny vo fondoch tma vskej unive1zity zo
17. storočia), K. Bárdosa (Hudobn:ý iivot Modry
v17. a 18. storočí),]. Potúčka (Slovenský hudobný život v r. 1863-1875), B. Banáryho (K.
Ruppeldt a spevokol Tatran), l. Vajdu ·
(Slovenská operná tvorba 20. storočia), A.
Melichera (Po stopách jedného súbehu v B.
Bystrici), M. Bárdiovej (Hudobný iívot v B.
Bystrici vr. 1918·1938), š. Čurillu (Symfonická
tvorba jozefa· Grešáka), E. Muntága (Hudobná
činnosť A. A. Baníka), E. Baranovej (Folklórne
tradícte~'panej Doliny) a K. Wurma (Varianty v
chrámovom speve slov. ev. a v. cirkvi).
Všetky príspevky približujú hudobnú m inu·
!osť, mnohé doteraz neznáme úd aje:: a podrobnosti najmä zo západného a stredného Slovenska.
Mnohé regióny Slovenska (Orava, severné a
východné Slovensko, Záhorie a ď.) nemajú dosi·
ar spracovanú svoju hudobnú históriu aspoií za
posledných dvesto rokov, čo je na šlrt1du úp! nosi
ti hudobných dejín Slovenska.
~
Podfžnosti na tomto poli sú značné a aj súčas·
nosť ich slabo spláca. Okrem toho nám chýbajú
dejiny svetovej hudby (aspoň dobrý p reklad z
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prostr edníctvom .školy alebo individ u álne.
Uzávie rka prihlášok je 30. apríla 1996.
Súťaží sa v piatich kategóriách, súťaž je
dvojdňová a dvojkolová. Súťažný repertoár
zah ŕňa slovenské ľudové pies ne, umelé pies·
ne rôznych štýlov· a období a tvor bu súčas·
ných slovenských autorov. Porota pozostáva
z pedagógov umeleckých škôl · zástupcov
všetkých krajov Slovenska. Finančné ceny"
venuje mesto Vráble. V prípade záujmu získate b ližšie info rmácie na adres~:
Mesto Vráble* ZUŠ
Re f. kultúry MsÚ*JozefVrábel
Ing. juraj Čokyna*Hlavná 1221
Hlavná 1221 *952 01 Vráble
952 16 Vráble*tel.: 087/ 83 34 76
tel.: 087/ 83 33 82

Bohéma klub Posedenie s insccnátormi opery
Nabucco ·A. Buranovským, l. Bullom a cl'. (19.00)
Piešťany Kongresová h ala Operetný pro·
gram: E. Holič ková , M. Turň ová, ). Ábel,). Binder,
M. Dubovský (19.30)
18. apríl
SND Bratislava G. Verdi: Trubadúr (galapred·
stavenie so zahran ičnými hosťami) ( 19.00)
NS Bratislava A. Lloyd Webber: jozef a jeho
plášť (19.00)
DJB Košice Viktória a jej husár (19.00)
ŠF Košice ŠF, P. Sklenka, husle, dir. S. Macura;
Wagner, Ma1·ttmi, Brahrns (19.00)
ŠO Bansk á Bystrica F. Lehár: Zem úsmevov
(18.30)
Trnava MU D. Zsapková, ]. Zsapka; Quantz,
Albinont, Giuliani... (18.00)
Zichyho p alác Bratislava A. jablokov, husle, j.
Izáková, čem balo (16.30)
19.apríl
SND Bratislava L. Délibes: Coppélia (19.00)
SF Bratislava SF, SFZ, A. Kohútková, H. Štolfová,
Ľ. Ludha, P. Mikuláš, dir. A. Ceccato; A. Bruckner:
9. symf6nta, Te Deum (19.30) ·
NS Bratislava A. Lloyd Webbcr: Jozef a jeho
p l ášť (19.00)
DJB Košice G. Rossini: Barbier zo Sevilly
( 19.00)
20.apríl
SND Bratislava G. Verdi: Trubadúr (19.00)
NS Br atislava A. Lloyd Webber: j ozef a jeho
plášť (19.00)
DJB Košice Komorný balet, Praha (l 9.00)
ŠO Banská Bystrica 1'. l. Čajkovskij: Eugen
Onegin (18.30)
Michalovce, MKS klavírny recitál Z.
Paulcchová; Chopin, Brahms, E. Suchoň, llršat
(19.00)
21. apríl
NS Bratislava A. Lloyd Webber: jozef a jeho
plášť (19.00)
Mirbachov palác Bratislava komorný koncert
SKU;]. Ďurdina, hoboj, O. Šebesta, klavír; Weber,
Schuma1m, Hlndemlth aď. (l 0.30)
DJB Košice]. Bodnár: Dobrodružstvá smelého
zajka (IO. OO) .
W. Russell: Pokrvní bratia (19.00)
',fopofčany, Kostol Nanebovzatia P. Márie F.
Klinda, organ; Bach, Vtvaldt, Vater/, Franck,
Mu/et, Malovec, Dubois (19.30)
Trenčín GMB .Moyzesovo kvarteto; Martinček,
Beetl;wven, Dvofák (19.00)
22.apríl .
.
SND Bradslava P. l. Čajkovskij: Eugen Onegin
(19.001 l
'
.
. '
'
NS Bratislava F. Lehár: Paganini (19.00)
ÓJB Košice W. Ruse ll: Pokrvní bratia (l 0.00)
O. Nedbal Poľská krv (19.00)
ŠKO Žilina Stredoeurópsky festival, program na
str. 8
DJZ Prešov O. Nedbal: Hrnčiarsky bál (10.00,
19.00)
Bojnice LO Mier Musa ludens (19.30)
Dudince LD Diamant Randezvous u Maxima
(1 9.00)
23.apríl
SND Bratislava ]. Massenet: Don Quichotte
(19.00)
SF Moy.~;esova sieň Bratislava Moyzesovo
kvarteto; Beethover1, Martinček, Dvpfák (19.30)
DJB Košice Radulienka (10.00) HB A.
Vladigerov: Vlk a sedem kozliatok ( l 0.00) MD
F. Schmidt: Notre Dame (19.00)
ŠKO Žilin a Stredoeurópsky festival, program na
8.str.
Humenné Kaštieľ Stretnutie s P. Michalicom
( 19.00)
24. apríl
SF Bratislava SF, M.l.apšanský, dir. L. Svárovský;
Debussy, Rachmanínov, Schumann (19.30)
DJB Košice N. Bodnár: Dobrodru7.stvá smelého
zajka (ll. OO)
C. Ze ller: Vt áčnik (19.00)
ŠO Banská Bystrica Uska v tónoch ukrytá ·
večer venovaný D. Turňovej a jej hosťom (18.30)
ŠKO Žlllna Stredoeurópsky festival, program na
str. 8
DJZ Prešov P. ]. Oravec: Ergo kladivko! III
(19.00)
Humenné Kaštieľ Stretnutie s P. Michalicom
(11.00)
Kežmarok Ms KS Husl'ový recitál P. Michalica,
D. Šašinová, klavír; Vivaldt, Kupkovlč, Moyzes,
Franck (18.30)
25. a príl
SND Bratislava G. Verdi: La Traviata (19.00)
SF Bratislava SKO, dir. E. G rač; Mozart,
Čajkovskij (19.30)
DJB Košice N. Bodnár: Dobrodružstvá smelého
zajka (l 0.00)
ŠF Košice Komorný koncert SHÚ k RSH D.
Šlepkovská, G. Beláček, D. Buranovský; Mozart,
Dvofák, Dontzettt, Btzet, Verdi, Podprocký,
Kajendtt, Suchoň... (19.00).
ŠO Ban sk á Bystrica G. Puccini: Lastovička
(18.30)
ŠKO Žilina Stredoeurópsky festival, program na
str. 8
Zichyh o palác Bratislava A. jablokov, husle;].
lzáková, klavír (10.30)
26. a príl
SND Bratislava M. de Palia: čarodejná láska, I.
Stravinskij: Svätenie jari l. premiéra (19.00)
SF Bratislava program ako 25. 4.
DJB Košice G. Verdi: Aida (19.00)
ŠKO Žilina Stredoeurópsky festival, program na
str. 8

)
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.....

~

Nové Zámky, Ná brežie E. Malatincov:i, F.
Malatinec, M. Varínsky; Händel, Dvofdk, Btzet,
Gounod, Mozart, Puccint, Duslk aď. (19.00)
27.apríl
SND Bratislava M. de Falla: čarodejná láska, I.
Stravinskij: Svätenie jari 2. premiéra ( 19.00)
SF Bratislava SF, dir. M. Krejčí; S. Prokofiev:
Peter a vlk (16.00)
ŠO Banská Bystrica G. Verdi: Nabucco (18.30)
ŠKO Žilina.Stredoeurópsky festival, program na
8. str.
DJZ Prešov L. Fail: Dolárová p rincezná (19.(>p)
28.apríl
Mirbachov palác Bratislava Klavírne trio
Istropolis; Beethoven, Suk, Martinu (l 0.30)
DJB Košice S. Prokofiev: Popoluška (14.30)
ŠKO Žlllna záverečný koncert Stredoeurópskeho festivalu (19.30)
Trenčín GMB E. šeniglová, E. Plesníková, l.
Ožvát, l. Berger(19.00)
Poprad h otel Satel Bratislavské barokové trio
(18.00)
29.apríl
SND Bratislava M. de Falla: Čarodejná láska, l.
Stravinskij: Svätenie jari ( 19.00)
NS Bratislava Wright-Forrest: Grand Hotel
(19.00)
DJB Košice G. Rossi ni: Barbier zo Sevilly (19.00)
ŠO Banská Bystrica O. Nicolai Veselé pan ičky
Windsorské (11.00)
Bo h éma klub Koncert poslucháčov fakulty HY
UMB (17.00)
DJZ Prešov L. Fall: Dolárová prin<;czná (IO. OO)
Bar de jovsk é kúpele, LD Astória Bratislavské
barokové trio (19.30)
Bojnice, LD Mier klavírny recitál l. Gajan;
Beethoven, Schubert, Rachmaninov, Chopili
(19.30)
Klarisky Bratislava komorný jazzový koncert
M. Škuta, W. Muthspiel (19.00)
30. apríl
SND Bratislava A. Boito: Mefistofeles (19 .OO)
NS Bratislava Wright-Forrest: Grand Hotel
(19.00)
DJB Košice N. Bodnár: Dobrodružstvá smelého
zajka ( l 0.00)
K. Weill: Žobrácka opera (19.00)
šo Banská Bystrica O. Niccolai: Veselé pan ičky
Windsorské (18.30)
DJZ Prešov Na skle maľované (19.00)
Trenčianske Teplice, Kúp. d vor ana klavírny
recitál l.
Gajan;
Beethoven, Schubert,
Rachmani11ov, Chopin (19.30)
TIPY NA POČÚVANIE- RÁDIO DEVtN

17.4.
9.15 Edita Grúberová spieva piesne deti z celého
sveta
18.4.
19.1 5 ABC o hudbe· hudobný minilexikón
19.30 Koncert z ponuky Európskej rozhlasovej
únie
19.4.
11.00 Operný koncert (Nicola!, Gluck, Mozart,
Flotow, Strauss, Weber)
Seiji Ozawa (záznam z 1994)
17.00 Hviezdy koncertných pódií (W. Elliot, R.
Still, A. Hcrseth)
19.15 Musica slovaca
20.4.
14.05 Operný magazín
15.00 Stretnutie nad partitúrou ·cyklus rozhovorov so slovenskými skladateľmi, prlpr. M.
Puškášová
21. 4.
13.05 Berlínsky symfonický orchester, D.
Barenboim · klavír, clir. C. Abbado
20.00 Musica sacra · Umenie Hildegardy von
Bingen, pripr. E. Čársk a
21 .00 Opera·}. L. Bella: Kováč Wieland
22.4.
20.25 Organová hudba (Swelinck, Bach)
23.05 Chopinove nocturná (D. Barenbolm)
23. 4.
10.15 RSH ·Spieva Janko Blaho (15. výročie úmr·
tia)
19.15 Slovenské interpretačné umenie
24.4.
9.15 Musorgskij: Obrázky z výstavy, klavír
19.15 RSH ·Musica slovaca
22.25 Renesančná hudba- Ars Antiqua Wien
25.4.
l 0.20 Zo vzácnych historických snímok · operné
matiné
·
19.15 ABC o hudbe- minilexikón o osobnostiach
26. 4.
l 7.00 Hviezdy koncertných pódií · Eugen
jochum
19.15 RSH · Musica slovaca
27. 4.
14.35 l. Stravinskij (20. výroč i e úmrtia)
20.00 Dotyky s operou · In memoriam...
Spomienka na slovenských operných sólistov,
pripr. V. Blaho
28.4.
19.20 Dialógy s hudbou · súťaž - Prokofiev v spomienkach, se. Z. Bernátová
20.00 Človeka sa môžeš dotknúť hudbou.
Polyfónnosť umeleckého života PhDr. Pavla
Straussa, pri pr. E. Čárska
21.00 Oper-a · R. Wagner Blúdiaci Holanďan
(sólisti, zbor, orch. Bayreuthských hier dlr.
Woldemar Nelson)
29. 4.
13.05 Skladatelia - diela- interpreti: Venované Y.
Menuhinovi (80. výročie narodenia)
Menuhin huslista, Menuhin dirigent
19.15 RSH skladatelia-jubilanti
30.4.
8.05 Prelúdium· ranný koncert
12.00 Drobnosti majstrov (Schumann, Weber,
Mozart, Schubert)

(s

FESTIVAL

SPOLOK KONCERTNÝCH UMELCOV PRI SLOVENSKEJ HUDOBNEJ ÚNII
v spolupráci so

,

Štátnym komorným orchestrom v Žiline
Nadáciou Cyrila a Metoda
Slovenským rozhlasom
Slovenskou televíziou
Umeleckou agentúrou SLOVKONCERT
poriada

VI. STREDOEURÓPSKY FESTIVAL
KONCERTNÉHO UMENIÁ
MIDDLE·EUROPEAN
FESTIVAL
.
OF CONCERT ART
.

22.-28. apríl1996

·Dom umenia FATRA
R. Berger, A. Skrjabin, L. v. Beethoven, J
Gahét~ S. Rachmaninov, L. Luzzi, M.
· .
Schneider-Trnavský

16.30 Koncert víťazov súťaže ko nzervatórií
19.30 Otvárací koncert festivalu
Štátny komorný orch ester Žilina (Slovensko)
Leoš Svárovský dirigent (Česká re publika)
Iveta Rachmann ová anglický roh (Slovensko)
Claudio Bohorquez violončelo (Nemecko)

J

19.30 Štátny komorný orchester Žilina (Slovensko)
Ró bert Stankovský dirigent (Slovensko)
Jevgenija Gelen husle (Rusko)
Boris Andrijanov violončelo (Rusko)
Denis Macujev klavír (Rusko)
Rem Urasin klavír (Rusko)
F. Chopin, L. v. Beethoven,] Haydn

Fiala, R. Schumann, G. Bizet

17.00 Konzertmeisterquartett der Robert-Schumann-Philharmonie
Che mnitz (Nemecko)
Wolfgang Hentrich l. husle
Andreas Winkler 2. husle
Matthias Worm viola
Horst Zakowsky violončelo

l 27. 4. (sobota):

17.00 Rebeka Rusó viola da gamba (Slovensko)
Vladimír Rusó čembalo (Slovensko)
D. Ortiz, M Marais, C Ph. E. Bach

Jevgen ija Gelen husle (Rusko)
Valentina Vasilenko klavír (Rusko)
J Bra hms, K. Seidmann (premiéra), E.

V Godár, F. Schubert, R. Schumann

19.30 Slovenský komo rný orch ester (Slovensko)
pod vedením Eduarda Grača (Ru~ko)
František Šupín lesný roh (Slovensko)
Michelle Carulli klarinet (Taliansko)
Gabriela Demeterová husle (Česká repub·
lika)
W.A.Mozart

17.00 Thomas Schmôgner organ (Rakúsko)
M. 'Dupré, C. Saint-Saens, A. H eiller, M.
Krajčí (premiéra) F. Schmidt
Klavírne trio Istropolis (Sloven sko)
Zuzana Paštéková husle
Michal Sťahel violončelo
Katarína Brejková klavír
L. v. Beethoven,]. Suk, B. Martinu
19.30 Cappella Istro politana (Slovensko)
p od vede ním Ewalda Danela (Slovensko)
Juraj Bartoš trúbka (Slovensko)
Yoshiko Iwai klavír Oaponsko)
G. Tartini, W. A. Mozart, P. L Čajkovskij

17 .00 Klaudia Dernerová soprán (Slovensko)
Eva Garajová mezzosoprán (Slovensko)
Daniel Buranovský klavír (Slovensko)
M. Ravel, C. Debussy, J A. Carpenter, L.
Bernstein, P. L Čajkovskij, G. Bellemare

19.30 Štátna filharmónia Košice (Sloven sko)
Martin Mázik dirigent (Slovensko)
Katečina Váchová klarin et (Česká republika)
J uraj Čižmarovič husle (Slovensko)
G. Rossini, C. M . v. Weber, L. v. Beethoven

! 2.§. 4~; (ptatÔk)

,' .•1 17.00

Martin Babjak b arytón (Sloven sko)
Daniel Buranovský klavír (Sloven sko)
Nositelia Ceny kritiky za rok 1995

Bloch, E. K reisler, F. Waxman

19.30 jazzový koncert
Wolfgang Muthspiel elektrická gitara
(Rakúsko - USA)
Mikuláš Škuta klavír (Slovehsko)
Th. M onk, M. Davis,] K ern, improvizácie

·.1. 19.30

záverečný koncert
~
Pražská komorná filharmónia (Ceská republika)
Spevácky zbor mesta Bratislavy (Slovensko)
·
Jiľí Belohlávek dirigent (Česká republika)
Ladislav Holásek zbormajster (Slovensko)
Jolanth a Weber soprán (Nemecko)
Adriana Kohútková soprán (Slovensko)
Simo n Šom orjai tenor (Sloven sko)
Peter Mikuláš bas (Sloven sko)

J D. Zelenka, W. A. Mozart
Sprievodné podujatia:
25.-28. 4. Študentský workshop Problematika hudobnej kritiky a
pedagogiky v praxi
'
Miesto: Koncertná sieň Konzervatória
Festival podporili:
Ministe r s tvo kultúry Slovenske j r e publiky
Štátny fond kultúry PRO SLOVAKIA
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Mestský úrad Žilina
Slovenská sporiteľňa, a. s.
MATADOR Púchov
Predpredaj vstupeniek v informačnej kancelárii ŠKO, Dolný val 47,
,Žilina v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h a h odinu pred kon certom vo foyeri Domu umenia Fatra.
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