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Poctu m11jstrovi 
Meno Mtkulá§a Schne/dm-Trnavského 

na§ej kultúrnej verejnosti isto netreba oso
bitne predstavovať. Zložitej§ou otázkou 
však je, do akej mie1y si dnešné kultúrne 
obcovanie s hodnotami koryfejov nášho 
medzivojnpvého umeleckého diania vie 
po,·adiť. Ze Mikulél§ Schneider-Tmavský 
napfsal také piesne ako Ružičky, Keby som 
bol vtáčkom a pod. azda vie každé dieťa. 
No to ešte nevycerpáva obsah jeho osobnos
ti. Pri dne§nom l 15. výročfjeho narodenia 
a pri akcentovaní zmysluplného národné
ho sebauvedomovania, si treba uvedomiť, 
že Mikuláš Schneider-TrnavskÝ. bol európ
sky vzdelaným umelcom. Studoval v 
Budapešti, vo Viedni t 11 Prahe, aktlvne 
pôsobil v spolku Národ vo Viedni a Detvan 
v Prahe, ako zbormajster pôsobil v srbskej 
pravoslávnej cirkvi vo Vel'kom Bečkereku, 
dva mky sprevádzal na klavíri českého 
koncertného speváka Emila Umirova na 
turné po Nemecku a Francúzsku, a napo
kon po týchto medzinárodných skúsenosti
ach zakotvil na dlhé roky v rodnej Tmave 
ako regenschori v chráme sv. Mikuláša, 
školský inšpektor pre hudobnú výchovu a 
predseda skúšobnej komisie pre štátne 
skúšky z učiteľstva hudby. 

Niet pochýb u tom, že Schneider, súc pro
iesionáJne vyškolený, mal všetky predpo
klady na to, aby sa mohol venovať špičko
vým druhom a formám hudobnej literatú
ry. BoJ si však veľmi dobre vedomý, že musí 
písať takú hudbu, ktorej bude mzumieť čo 
najširšf okruh poslucháčov, ale aj takú, 
ktorú bude možno predvádzať aj s technic
ky menej vyspelými orchestrami, súbormi, 
čt jednotlivcami. A práve preto v jeho lllori
vom odkaze nájdeme málo skladieb pre 
sólové nástroje, ale ueľmi uel'a skladieb 
určen_ých pre spev a klavir. Tu nájdeme celé 
melodické bohatstvo Schneidrovej tvoriuej 
fantázie. Či už sú tu úplne pôvodné piesne, 
alebo piesne komponované 11 národnom 
duchu na slová popredných slouenských 
básnikov, je to odkaz, ktorý by sme si dnes 
matt ovel'a dôslednejšie všimnúť, ako tých 
nlekol'ko najpopulárnejšfch. .. A potom je tu 
bohatá zborová tvorba, určená z borom 
rôznej technickej schopnosti, no najmä 
robotníckemu spevokolu Bradlan. Tu videl 
Schneider ďalš( priestor, ako sa prihovárať 
pôvodnou tvorbou najšb-§iemu okmhu 
poslucháčov, a ako udržiavať pochodeň 
zborového spievania. A napokon sú tu 
početné duchovné skladby a cirkevná 
hudba vôbec, ktorú písal z titulu svojej 
funkcie, no najmä j ednotný katolfcky spev
ník, ktorý dlhé desaťročia plnil svoju jedi
nečnú funkciu. 

Pravda, toto je Jba letmý pohtad na maj
strovo dielo, otáz ne je, či jeho tvorbu dnes 
naozaj tak dobre poznáme v praxi, či by 
jeho hudba nemala na koncertných pódi
ách znieť častejšie, či by nemala byť čítate{: 
nejšou súčasťou aj práve prebiehajúceho · 
Roku slovenskej hudby. Hudba Mikuláša 
Schneidra-Trnavského bude vždy talíá 
akou je. Netreba od nej žiadať to, čo 
nemôže poskytnúť. Nech teda poskytuje v 
tom mnohovrstevnom súzvučení hudob
nýh inšpirácii, techník a trendov to, v čom 
je nezastupitel'ná. A to v tom, že Mikulášovi 
Schneidrovi-Tmavskému nemožno uprieť 
ten základný zmysel a podstatu jeho ll/or
by, že sa mu na svoju dobu jedinečným 
spôsobom podarilo preklenúť tvorivý oblúk 
od ľudovej inšpb·ácie, od tvorby v duchu 
ľudovej piesne, ako najírečitejšieho prame
lía, až po profesionálne a umelecké stváme
nie náročnej Uch hudobných foriem a napo
kon po umeleckom umocnen{, späť sa vrá
tiť k ľudovej z rozumitetnosti a k základné
mu poslaniu svojej hudby. Preto v tomto 
zmysle vidím nedostatočné docenenie a 
najmä uplatnenie v pmxi Schneidrouej 
tvorby, pretože práve dnes, mohla by jeho 
tvorba zohrávať aktlvnejšiu úlohu. Prav
da, treba sa o ňu postarať, treba ju ctel'aue
dome pestovať a uplatňovať tam, kde sú 
na to adekvátne podmienky. j ednou z 
týchto foriem je medzinárodná spevácka 
súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského, kto
rej výsledky jasne ukazujú, že osvojenie si 
jeho tvorby v originálnom jazyku, dnes už 
nerobí neprekonatel"né problémy účastní
kom zo všetkých k ontinentov sveta. A tým 
sa stáva súčasťou aj svetovej kultúry. , 

MARIAN J UR/K 
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VI. Stredoeurópsky festival sa už tadične koná v žilinskom Dome umenia. 

VI. STREDOEURÓPSKY FESTIVAL V ŽILINE 
MARTA FÔLDEŠOVÁ - IGORJAVORSKÝ 

V zhone, v ktorom žijeme, si ani neuvedomujeme nekompromisnosť 
času, ktorý odkrajuje úseky z násno života. A tak pre mnohých z nás, 
ktorý sa každý rok na jar stretávame v Žiline, je U\kouto časomierou 
StTedoeurópsky festival koncertného umenia· podujatie, ktorého idea sa 
,zrodila pred šiestimi rokmi na pôde Spolku koncertných umelcov pd 
Slovenskej hudobnej únii, a ktorá z roka na rok dozrieva do vyhranenej· 
šej podoby a rozširuje svoje zázemie do skutočných medzinárodných 
me~(llel. Tak ako ptedošlé roky, l tohtoročný festival bol naplnený kon· 
c::ettatnl, priateľskými stretnutiam{, diskusiami a hodnoteniami. Aj tento 
rok zasad.ala porota kdtikov (v medzinárodnom obsadení), aby udelila 
cenu z." Mjlep~í festivalový lnterptetačný výkon. Na festiv."le sa podieľa.• 
lh Sflolok ko.ncettných umelcov pri Si:lú, Ministerstvo kultúry Slt, Štátný 
.fônd kultúry PRO SLOVAKIA, Mihisterstvo školstva SR a spoluuspodada.~ 
telia ŠKO Žilina, Nadácia Cy,rila a Metoda, Slovenský rozhlas, Slovenská 
televízia a Umelecká agentúra Slovkoncert. Na rozdiel od predošlých roč· 

· níkov, tento ročník bol spestrený prítomnosťou študentov - budúcich 
muzikológov, hudobných publicistov a kritikov, ktorí svojou zanletenos~ 
ťou a bezprostrednosťou rozvírili hladinu work shopu venovaného 
hudobnej pedagogike a kritike v praxi. Na rozdiel od predošlých roční· 
kov sa organizátorom a dramaturgii podarilo zabezpečiť bohatú a pestrú 
účasť or<:hestrov, počnúc domácim ŠKO cez ŠF Košice, SKO; Capellu 
Jstropolitanu až po Pražskú komornú fllharmóniu. 

Prvým podujatím bol koncen víťazov š tu
dentov slovenských konzervatórií. Zuzana 
Bezáková, poslucháčka 3. ročníka ?.ilinského 
konzervatória, za klavírneho sprievodu Zu
zany Biščákovej sa na ňom predstavila čas
ťou (Allegro risoluto) z 13lodekovho Kon
certu pre flautu D dur. Muzikantsky hodnot
ný a sľubný výkon podal poslucháč 4. roční
ka bratislavského konzervatória Martin 
Krajčo v gitarovej skladbe C. Domeiconiho 
Koynbala. SólistOm Sarabandy a Allegra G. 
Grovleza bol hobojista Peter Bednár, poslu-

cháč '5 . ročníka košického konzervatória, 
ktorého na klavíri sprevádzala Melánia Her
manová. Tohto talt:ntovaného študenta na 
pódiu vystriedala jeho bratislavská kolegyňa 
(2 . ročník), ktorá nás zaujala interpretáciou 
technicky náročnej Fantázie na témy z opery 
Faust a Margaréta P. Sarasateho. Jej umelec
kou partnerkou bola klaviristka Dana 
Šašinová, Pavol Hocl"a, opilť z Bratislavy (4. 
ročník) predviedol l . časť Kožcluchovho 
Koncertu pre klarinet a klavír za sprievodu 
Aleny Ulickej a napokon Kamil Mihalov, 

reprezentujúci košické konzervatórium ( 4. 
ročník) neobyčajne zvučne a technicky bri
lantne zavŕšil túto mini prehliadku našich 
interpretačných nádejí Hatríkovou klavír
nou Toccatou. VI. Stredoeurópsky festival 
koncertného umenia v mene MK SR oficiál
ne zahájil PhDr. Rudolf Brejka, CSc. 

DYCHOVÉ NÁSTROJE 
Celkove sme počuli piatich sólistov na 

dychové nástroje z troch európskych kra
jín. Na otváracom koncerte sa ako prvá 
predstavila Iveta Bachmannová, ktorá za 
sprievodu SKO Žilina, hrajúceho pod tak
tovkou svojho šéfdirige nta Leoša Svárov
ského, J7redviedla Koncert Es dur pre ang
lický roh a o rchester ). Fialu. Táto mladá 
sólistka, mimochodom s pražským symfo
nickým orchestrom FOK ako l. hobojistka 
i s Pražskou komornou filharmóniou, po
dala síce solídny, ale štandardný výkon. Jej 
hre chýhala väčšia invencia, rozlet, esprit a 
prepracovanosť detailov. Taliansky klarine
tista Michele Carulli síce virtuózne, ale až 
na hraniciach eJ,;vilibristiky predviedol v 
spolupráci so Slovenským komorným or
chestrom hrajúcim pod taktovkou Eduarda 
Grača, sólový part Mozartovho Koncertu 
pre klarinet a orchester A dur, KV 622. Z 
jeho hry vyžarovala obdivuhodná istota i 
t~chnická dokonalosť. M. Carulli je umelec 
nevšedných kvalít, ktorý hudbu stvárňuje 
podra svojich preostáv bez akýchkol"vek 
predsudkov a konvencií, s príslovečným až 
neskrotným temperamentom. Tento jeho 
prístup však ide na úkor štýlovosti i celkovej 
umeleckej disciplíny. l napriek týmto výhra
clám, sledovať jeho kreáciu Mozartovho kon
certu bolo nevšedným a nie každodenným 
zážitkom. M. Carulli dýchal so svojím nástro
jom, pohrával sa s ním, priam ho vychutná
val, presviedčal nás, ~e preňho neexistuje 

(Pokračovanie na str. 3) 
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V šedastých farbách 
Vyhliadková jazda slovenskou hudobnou 

tvorbou napreduje. Dramaturgické ., poza
dk" SSSk Sil Ú namicšalo na májový termín 
( 12. 5.) Roka slovenske j hudby opäť vyrov
nanú zostavu. Autorská zostava - Tibor 
Frešo, Zdenko Mikula, Miloslav Ko· 
fí nek, Ján Zimmer, Július Kowalski a 
Ladislav Holoubek - všetci ponúkli vo 
svojich skladbách profesionálnu pastvu, 
skladby vyzbrojené lexickou aj stavebnou 
logikou, kompozičnou zdatnosťou... a 
predsa sme v závere ko ncertu konštatovali 
- takme r žiaden zvláštny objav sa neko nal -
.,deja vu". Skladby sa odvíjali v stereotyp
nom duchu, ncvybočiac zo š tandardu, 
neobdariac ucho poslucháča oázou poho
dy ... 

Tibora Frešu som mala možnosť zažiť 
ako excelentného, šarmantného, muzikou 
preniknutého dirigenta. Jeho kompozičné 
počiny som apriori c hitpala ako jeho osob
ný relax, čosi "popri tom". Aj Hudba pre 
fagot a klavír (výborný tandem Peter 
Hanzel a Valé ria Kellyová) nezaťažila myšli
enkovým náporom. Previedla posluchitča 
ustrojenou alejou salónnych zátiší, ktoré 
pohladia, sú pohladitcl'né, dobre sa počú
vajú, ale:: sú aj l'ahko vyprchatel'né z vedo
mia. 
Kompozičnou doménou Zd e nka Mi

kulu bola v predchádzajúcich etapách 
tvo rba zborová . .Jeho "výhybky" smerom ku 
komornej tvorbe boli, i s ú, striedavo úspeš
né. Hudba pre dvoch znamená hudbu pre 
hoboj (k"Valitný Jozef i) urcijna) a anglický 
roh (rovnako dobrý Ladislav Roth) ma zau
jala hlavne v oblasti zvuku. V tejto'zóne kre
atívnosti dokázal autor vel'mi solídne čaro
vať so zvukovými dávkami a plochami: 
zasnúbil dva farbou príbuzné a zároveií 
diskré tne odliehajúcc fa rebné hladiny ... 

škoda, že invenčne nestihol nasýtiť cel}' 
päťčasiový celok. ll udba pn: dvoch vyznela 
príliš epicky, nt: prepracujúc sa k duchapl
nej pointe. 

Miloslav Kofínek ma neraz dokázal 
priam su gest ívnc presvedčiť. V Troch 
bagatelách pre hoboj, klarinet a fagot 
(Bratislavské dychové trio) som sa necítila 
byť osloven;í. Skladba zotrvala v ro vi nt: pro
fesionálne j, nedokázala však výraznt:jšie 
obohatiť, okusuj(tc viacmenej dimenzie 
inštruktívnych paramt:trov. 

Gregoriánsky chorál ako atraktívny pre
dobraz k ďalším tvorivým spracovaniam 
láka autorov celé stáročia . Jána Zimmera 
inšpiroval v oblasti jemu bytostne blízke j. 
Antiťóna pre dva klavíry op. 120 je sledom 
variácií, v ktorých skladatel' umne aj 
dôsledne "ohýba" a spracúva východiskový 
materiál. Typickou zimmc rovskou hu tno u 
sadzbou modeluje oblúky, klenby v expre
sívnych kulmináciách, priam sa opájajúc 
majestátnym až velebným zvukovým masí
vom. Dana Kardošová a Tatiana Lenko
vá našli spoločnú reč v štvorručnej zosta
ve. Presvedčili o tom znova, v prípade 
A;Hifón. 

július Kowalski je neúnavným auto
rom. Jeho Malá fantázia pre t1autu a klavír 
(kvalitní Tomáš Jánošík s Helenou Gáfťoro
vou) príjemne prekvapila. V pomerne rov
no merne plynúcom, šedastom spoločen
stve ostatných skladieb matiné, vyznela 
azda najbrisknejš ie, dosť prenikavo a vtip
ne. 

A napokon zazneli Tri tance pre husl'ové 
duo od Ladislava Holoubka_ Anna a Qui
do Hôlblingovci interpretovali skiadbičky 
s nadhl'ado m, dokázali ich hudobné orga
nizmy ozmysclniť životadárnym tepom. , 

LÝDIADOHNALOVA 

Nina Hazuchová 
-jubilantka 

Živo sa pamätám, ako krásny, farebný 
mezzosoprán mladej iny 1-lazuchovej na
plno rozozvučal priestory nášho Slove n
ského národného divadla, ke(ľ v Korsa
kovovej opere Snehulienka spievala áriu 
Vesny. Naozaj, akoby s jej hlasom vstúpila 
na scénu jar. 

Poznala som ju z de tstva, ešte z gymn:ízia 
a čas lo nás osud zviedol dohromady- počas 
štúdií i neskôr na javisku, či pri priatel's
kých stretnutiach. Okrem pekného zjavu, 
výraznej hereckej tváre, dokonalej spevác
kej techniky bola jej hlavnou črtou absolút
na umdeck{t presvedčivosť a spol'ahlivosť, 
dopracovanosť partií a to do tých najmen
ších detailov. 

Spievala suveré nne všetky roly svojho 
odboru, ale v niekto rých sa zaskvela zvlášť. 
Samozrejme, v Carme n, ktorá je vytúženým 
snom všetkých mezzosopranistiek, ale i v 
Carlosovi, v dramatickej postave princezn y 
Eboli , ktorť't už na premiére spievala i hrala 
bravť'trne a potom - či vlastne predtým -
Amneris v Aide, kde vyjadrila celú jej vzne
šenosť, utajenú žiarlivosť i bezmocný žia!'. 
Ale zvlášť presvedči vá bola v úlohách ruské
ho a slavianskeho repertoáru , ku ktorým ju 
priam predurčoval hlasový timbre. Kto by 
zabudol na jej Ol'gu v Oneginovi, na 
Končakovnu, na Fjod ora, ale najmä Marinu 
v Borisovi a potom na úlohy mnohých sla
vianskych matiek - I:udmilu, Blagotu, Škol
nicu, Sofiu, Larinu, roly, ktoré ju sprevflclza-
li iste až clo jej odchodu zo SND. ' 

Poslucháči pri jej divadelných i mnohých 
koncertných výkonoch vždy vedeli, že hrá a 
spieva interpretka, ktorá sa p lne oddáva 
svojmu výkonu a ktorá nczlyhit. 

Nina Hazuchová bola vlastne už svojou 
povahou priamo predurčená aj na rolu 
pedagogičky, ktorou sa neskô r stala na 

VŠMU, aby kráčala v šl'apajách svojej obl'ú
benej profesorky Dariny Žuravlevovej. Pod 
jej vedením vždy vychádzajú mladé talenty, 
dobre pripravené do života na scéne i na 
koncertnom pódiu. Dáva im všetko, čo 
dlhoročl1ou skúsenosťou získala a rozdáva 
to s takým istý m pocitom zodpovednosti, 
ako to ro bievala v čase, keď sama stála na 
javisku. 

Dnes naša jubilantka - v spomienkach 
naša divadelná Vesna- prežíva už pokojnej
šiu jesei'l, čas, ktorý prináša plody, ovocie 
dlhoročnej práce- vd' aku rodiny, priateľov, 

poslucháčov, obecenstva a rad jasných 
obrazov zo života, ktoré v takýchto chví
ľach tešia aj obohacujú. 

JELA KRČMÉRYOV Á 

Ospravedlnenie 
Ospravedliíujeme sa všetkým nastm čitateľom, ktorí nedostali dvojčíslo 

Hudobného života 9-1 O. Situáciu zapríčinilo už bývalé vydavateľstvo OBZOR, 
ktoré bez informácie našich vydavateľských partnerov, neopodstatnene a jedno
stranne vypovedalo distribučnú zmluvu s PNS a spomínané dvojčíslo nedodalo 
do distribúcie. Robíme opatrenia, aby sa toto číslo dostalo všetkým abonentom. 
Žial', súčasný legislatívny stav umožňuje aj takúto nezodpovednosť a bezohľad
nosť voči predplatitd'om, ktorí s krachom vydavateľstva OBZOR a našimi problé
mami, ktoré nemuseli byť, nemajó nič spÓločné. Preto sa vám za redakciu ospra
vedlňujeme a Ý budúcom čísle vám podáme bližšie vysvetlenie. 

Redakcia 

l )án ~immer 
l (1926-1993) 

"Územíe časti severného Slovenska ozna
čené menom Liptov, zohralo významnú 
ú lohu v dcj in{tch slovenského národa. 
Centrom revolučnej tradície, kultúrnym, 
obchodným a priemyselným strediskom 
o blasti dolného Liptova sa v 19. storočí 
st{tva Ružomberok. Z tohto mesta pochádza 
rad našich vynikajúcich osobností: historik 
Št. N. Hýroš ( 18 13-1 888) , Dr. Dušan 
Makovický ( 1866-192 1) - osobný lekár a 
tajo mník L. . Tolstého , národný umelec 
akademický maliar J:udovít Fulla (1902-
1980). Ružomberok bo l tiež rodiskom 
hudobného skladatel'a Jána Zimme ra .. ." 
(úryvok 'Z pripravovanej monografie Ján 
Zimmer život a dielo"). A tak Ružomberok, 
niekdajšia okrasa Liptova, kde sa Jitn Zim
mer Hí. mája 1926 narodil, mesto ovenče
né ho rami a riekou Váh, zostal(> v skladate
l'ových spomienkach najkrajším kútom 
šťastného a radostného detstva. Hory mu 
prirástli k s rdcu - Mních, Čcbrať, Stm-eko
vica a najmii (tdolie Hrabova, kde jeho živo
lom ťažko skúšaný o tec J(tlius Zimmer 
( 1879-1948), každý majáles varil pre ru
žomberskú spoločnosť neodmyslitel'ný gu
láš. S istou dávkou l'útosti skladatd' neskôr 
p richádzal do rodného kraja, kde ked' nav
štívil Hrabovo, už nevidel malý potôčik, na 
ktorom si kedysi d ávno púšťal svoj obl'úbe
ný drevený mlyn, ručne zhotovený uči1om 
Ferom z otcovho o bchodu. Vždy s láskou si 
Ján Zimmer spomínal na svojho dobrácke
ho otca, ktorý i ked' s hudbou nemal nič 
spoločné, predsa si rád pospevoval popu
lárne, k národ né mu povedomiu burcujúce 
piesne "Hojžc Bože ... , Hej Slováci, Kto za 
pravdu horí. .. " Zimmerova matka Helena 
(1886-1973) bola štätnou učitel'kou ešte za 
rakúsko-uhorskej monarchie. Na vtedajších 
učitel'ských ústavoch, tzv. preparancliách 
sa kládol vel'ký d(lraz na hudobnú výchovu. 
Helena Zimmerová mala prirodzený talent, 
ktorý prejavovala nielen krásnym spevom a 
hrou n a klavíri, ale aj improvizačnými 

schopnosťami. Toto priaznivé domáce 
pŕO'strc;die predurčilo a ovplyvnilo sklada
tel'ov budúci hudobný vývin. Do rodiny 
Zimmerovcov chodievala spoločnosť, ktorá 
podnecovala v malom dieťati národné a 
náboženské cítenie. Bol to h lavne regen
schori rímsko-katolíckeho kostola Alojz 
Paučo (1 900-1963), ktorý svojím výbor
ným tenorom spieval sólo v Speváckom 
zbore slovenských učitefov (SZSU) pod 
vede ním- zhámcj osobnosti, cli r. Miloša 
Ruppeldta ( l HH 1-1943) a tiež veľký náro
dovec, fanír ružomberskej diecézy monsin
nore Andrej Hlinka (1864-1938). Zaujala 
ich hra malého chlapca natol'ko, že pán 
fa rár nadšene zvolal: ,Janíčko, ty si naša 
nádej ... " Áno, túto nádej Ján Zimmer napl
nil svojím bohatým umeleckým životom. 
Stal sa významným skladatel'om, vynikajú
cim klaviristom a organovým virtuózom. I 
ked' jeho mnohosl'ubný rozkvet poznačili 
roky piiťdt:siate ( 1950) v spoločenskom 
živote vyúsťujúce clo politických deformá
cií - v r. 1952 musel opustiť miesto pedagó
ga na Konzervató riu v Bratislave, odsunutá 
a postihnutá bola i časť jeho hudobnej tvor
by a jeho ďalšia činnosť bola sprevádzaná 
úporným ápasom, protíchodnými názor
mi v kritikách , diskusiách a odpovediach 
na tieto kriti ky - zostal prianÍy, svojrázny a 

svojím osobitým d ie lo m zakotvil k rodnej 
zemi, k vlastné mu cloQ1ovu. Pripomei1me si 
jeho cyklické klavírne a orchestrálne dielo, 
ktorému dal názov Tatry. Je to sugestívna 
hudba. Očarí nás jej krehkosť, krása a váž
nosť melodického tvarovania myšlienky 
Symbolického cintorína, impresionistická 
farebnosť, brilantný štýl Vodopádov, impo
zantný Krivá ti a ďalšie nádherné prírodné 
scené rie, ktoré pripomínali a umoctiovali v 
skladateľovi tť'tžbu po spomenutom vzclia
le nom domove. 

Ján Zimmer sa svojím dielom zaradil clo 
skladatel'ského pr(tdu slovenskej hudby, v 
ktorom od t.:ačiatku svojej kompozičnej 
činnosti mal vyhrane ný este tický ideál, 
ktorý osobit·ým s pôsobom tvorivo realizo
val. Bol žiakom významných osobností 
prof. Anny Kafcndovej a Frica Kafendu 
(klavír), p rof. jozc(a Webera (organ). a...ná-
rodného umelca Eugena Suchoňa (sklad
ba) na bratislavsko m Konzervató riu. Štúdia 
si prehibil na Vysokej škole Fr. Liszta v 
Budapešti a na medzinárodnom seminári v 
Salzburgu. Ako jedinečný inte rpret absol
voval vlastným dielom a to Koncertom pre 
klavír a orchester č. l op. 5. V kompozičnej 
činnosti zasiahol do viacerých žánrových 
oblastí slovenskej hudby. V rozsiahlo m tvo
rivom odkaze zancchítl hudobnodramatic
ké a scénické diela, diela orchestrálne, 
komorné, venoval sa tiež piesňovej a zboro
vej tvorbe, tiež z exiMenčných dôvodov 
tvoril hudbu k dokunkntitrnym filmom. 
Ján Zimmer patrí k priekopníkom ~loven
ského symfonizmu. Snáď najvýraznejšie sa 
presadil svojou klavírnou a organovou 
tvorbou . Tieto jeho die la sú výborne 
nás trojovo posadené, invenčne svieže, 
technicky n itročné. Výraz Zimmerových 
skladie b je silne expresívny až dramatický 
a vo väčši t1e jeho diel .prevláda snaha o 
hudobnofilozofickú katarziu. Ján Zimmer 
odkázal našej generácii svet tajo mnej 
hudby podncc uj úcej k citovému životu, 
hudby prežiarenej jasnými lúčmi ducha 
slobody a tvorivého intelektu. 

BOŽENA DLHÁŇOV Á 

; 

Z rokovania Rady SHU 
Dňa 7. mája t. r. sa zišla Rada Slovenskej hudobnej únie na svo

jom riadnom zasadnutí. Hlavným bodom rokovania bolo usku
točnenie konkurzu na miesto vedúcej sekretariátu SHÚ. V taj
nom hlasovaní Rada SHÚ do tejto funkcie na základe konkurz
ného pokračovania zvolila Mgr. Slávku Ferencovú s platnosťou 
od l. júna t . r. 

V ďalšom rokovaní sa Rada SHÚ zaoberala: 
- ekonomickou situáciou SHÚ, najmä nedostatočným pokry

tím plánovaných aktivít, 
- situáciou v oblasti vydávania periodík. V tejto súvislosti 

súhlasila so zmenou vydavateľa časopisu Hudobný zivot a 
potvrdila Mariána Juríka vo funkcii šéfredaktora, 

- vzala na vedomie list Dr. Ľudovíta Rajtera, ktorý adresoval 
hudobnému riaditeľovi Slovenskej filharmónie Ondrejovi 
Lenárdovi ako odpoveď na jeho pozvanie dirigovať Slovenskú 
filharmóniu. - r-
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nič nezvládnuteľné, nič neprekonateľné. l 
ke<f je M. Carulli nes porne výnimočným 
inštrumentalistom a výborným muzikan
tom, jeho už spomínaný nespútaný tempe
rament zanechal i dojem teatrálnosti. Za 
jeden z najl~odnotnejších interpretačných 
výkonov v Zilin<.:, a to nielen medzi "dy
chármi" považujem umeleckú kreáciu sólo
vého partu Tartiniho Koncertu pre trúbku 
a orchester D dur v podaní Juraja Bartoša, 
hrajúceho za vynikajúceho doprovodu Cap
peHy Istro politany. V posled no m čase sa 
sníva viac-menej pravidlom, že konceny 
tohto nášho sólistu patria k silným umelec
kým zážitkom. Obdivuhodný je nielen jeho 
zmysluplný priezračný tón, jeho čisní into
nácia (v Žiline až na malé zakolísanie v 5. 
časti koncertu), ale i jeho cit pre čistotu 
štýlu . j. BartQŠ nás v Žili ne opä( presvedčil , 
že je v súčasnosti umelcom európskeho for
mátu, interpre tom, ktorý sa sám clok(tže 
inšpirovať predvádzaným dielom a súčasne 
dokáže inšpirovať nielen svojich partnerov, 
ale i prítomné publikum. 
česká klarineti stka Katerina Váchová 

sa na festivale p redstavila v Koncerte pre 
klarine t a o rchester f mo l, v diele C. M. von 
Webe ra. j ej umdeckým partnerom hola ŠF 
Košice a mladý slovenský dirigent Martin 
Mrázik. Možno to bolo spôsobené neskúse
nosťntl dirigenta a nic príliš kval itným 
výkonom o rchest ra, ktorý v tento večer 
nebol veľmi nápomocný ani jednému zo 
sólistov, možno prílišnou náročnosťou 

sólového partu tohto Wt:berovho koncer
tantného diela. Isté však je, že _svoj talent a 
umelecké ambície tito mladá poslucháčka 
pra7..skej AMU v tento večer nedokázala v 
plnej šírke uplatniť a prezentovať. ZosLala 
kdesi na polovici cesty, ako Múdra žena z 
rozprávky bratov Grimmovcov, ktorá priš-

Katerina Váchová. 

la k svojmu mužovi pešo i ne pešo, oblcče

ná i neoblečená, atď. Najnevýraznejší 
dojem však z tejto sku piny interpretov na 
miía zanechal Fr a ntišek š u pín v Mozar
tovom Konce rte pre lesný roh a orchester 
Es dur KV 49S, ktorý predviedol za sprievo· 
du SKO. j eho hre nechýb;~ la len koncepč
nosť, ale i tech nická a intonačná precíz
nosť, tvorivá iskra a presvedčivosť. Jedno
ducho, žilinská príležitosť zostala pre tohto 
sólistu nevyužitá a nenaplnená. 

KLAVIRISTI J 
Pokiaľ v tejto kapitolke neberiem do 

úvahy klavírny sprievod a koncert víťazov 
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minu loročného festivalu , či účinkov;~nie 

Mikuláša Šku tu na džezovom koncertt: (ďal
šie oživenie festivalu), tento rok sme v Žiline 
hol i svedkami dvoch sólových klavírnych 
koncertov. Japonská klaviristka Yoshih o 
Iwai, pôsobiaca v Nemecku, ovenčená via· 

Róbert Stankovský a R. U ras in. 

cerými medzinárodnými cenami sa za sprie
vodu Cappclly lstropolitany predstavila v 
Mozartovom Koncerte č. 9 Es dur, KV 27 1. 
<: asto sa traduje, že Mozart či Beethoven sú 
skúškou vyspelosti a umeleckej zrelosti in
terpre ta. Možno i z týchto dôvodov bolo 
Mozartovo me no najfrekventovanejším v 
rámci dramaturgie tohto ročného festivalu. 
Ak zoberieme: tieto kritériá do úvahy i v prí· 
pade Y. Iwai, ktorá sa síce prezentovala -ako 
technicky zdatná profesio nálk<~ p rávt: v 

oblasti štýlu a výrazu v spomínanej umelec
kej zrelosti, zostala na priemernom stupni. 
Evidentné boli nielen rytmické výkyvy, 
najmä v 3. r}rchlej časti , ale najmä absencia 
väčšej dávky fantázie v oblasti farby a dyna
miky, ale i citu pre štýl, takže namiesto priez
račného a rokokovo rozihntného Mozarta 
sme počuli Mozarta prísneho až s trohého. 
Jednoznačným vrcholovým zážitkom fes

tivalu hol Chopinov Koncert pre klavír a 
orchester ť mol, op. 21 v podaní 20-ročného 
ruského klaviristu Re m a Urasina. Sudičky 
stojace pri jeho kolíske určite nešetrili, keď 
mu do vienka nadel'ovali talent. Pravdcpo-

. dobne mu predurčili i Chopinovo klavírne 
dielo. l ked' sa tento m.Jadý umelec vt: nujc 

l 

klavírnej hre už od svojich piatich rokov, pri 
klavíri pôsobí tak, akoby si tento nástroj pri
svojil od prvého okamihu svojho života. 
Brav(Jrna technika, l'ahkosť a prirodzenosť sa 
uiího snúbi so sviežosťou, in vcnčno~ťou i 
tvorivou famáziou, nepredstic rané a ncfa l· 
šované, lluidum, ktoré vyžaruje, to sú íl'alšit: 
atribúty, ktorým je ťažko odolal. A nakoniec, 
prečo aj? Pekná muzika a šarm mali_ vždy 
svoje čaro. Tak tomu bolo tentoraz i v Zilinc. 
Treba ešte dodať, že R. Urasina sprcvádzal 
ŠKO Žilina, te ntoraz hrajúci pod výborným 
vedením d irigenta Róberta Stankov
ského. 

KOMORNÉ SÚBORY 
Boli dva: sláči kové kvarteto Konzert

meisterquatett der Robert Schu mann -
Philhar monie Chemnitz a Klavírne trio 
Istropolis. Napriek tomu, 7.e r1emecké s láči
kové 1-'Varte to je oproti nášmu klavírnemu 
triu v podstate profesionálnym telesYm, zlo
ženým zo skúsených členov chemnitzkej fil
harmónie Robérta Schumanna, jeho žilinský 
recitál zcľaleka nenaplnil očakávanie . 
Chvályhodné je, že do svojho programu 
zarad ili i slovenské dielo, a to EHt; od V. 
Godára v jej interpretácii preukázali evide,!lt
nú zan ietenosť. Podohne ako toto dielo i 
Sl:'tčikové kvarteto F dur op. 4 l , č . 2 R. f' 
Schumanna skoncipovali do nevýraznej a v 
podstate únavnej výrazovej polohy. 

Ovcl'a sviežejší dojem zanechalo klavírne 
t rio Istropol is, zložené z posluháčov brati
slavského konzervatória- Zuzana Paštéková 
- husle, Michitl Sťahel · violončelo a Katarína 
Brejková - klavír, ktorí na koncertné pód i
um v Žiline vystúpili s Klavírnym triom č. l. 
op. l Es dur L. van Beethovena, Elégiou o p. 
2 j]. Suktt a dielom 13. Martin il Hergerettes. I 
ked' sa v ich interpetačnom výkone vyskytlo 
viacero drobných nepresností, zaujali zan i
etenosťou, muzikali tou, ale i perspektívnos
ťou, ktorej však predchádza ešte dlhá cesta 
mravenčej a trpezlivej pdce a zrenia. 

ORGAN 
jediným organistom na tohtoročnom 

festivale bol Rakúšan Thomas Schmôg
ner. Do programu svojho polrecitálu 
povedľa skladieb M. Duprého La Mond e 
dans ľattente du Saveur, C. Saint-Sacnsa 
PreJlldium a fúga H dur, op. 99/ 2/ A. 
Heilera Passacagl ia in c, F. Schmid ta Toc
cata C dur, zaradil i prem iéru diela Mirka 
Krajčího Medzi nebom a zemou. Hodnotná 
dramaturgia, zaujímavá koncepcia premié· 

Trio Istropolis. 

rového diela a solídny profesionálny výkon 
boli najvýraznejším i črtam i tohto sympatic
kého j2-ročného umelca. 

KONCERT NOSITEĽOV, 
CENY KRITIKY 

Pražská komorná filharmónia Jlripravila dôs tojné vyvrcho len ie festivalu . 

Aktérm i tohto koncertu boli nositelia 
Ceny h udobne j kri tiky, ude k nt:j na V. 
ročníku fest ivalu, Martin Ba bjak - barytón 
a klavirista Daniel Buranovský. Predo· 
všetkým Daniel Buranovský opäť p resved
či l , že Cenu hudobnej kritiky dostal zaslú
žene. V prvej polovici koncertu sa predsta
vil ako sólista a predviedo l skladbu Homa
na Bergera November Music a A. Skriabina, 
Sonáta fis mol, č. 3, op. 23. Z jeho h ry prýšti
la inte ligencia, ku l tivovanosť a vynikajúca 
klavírna technika. V neposlednom rade 
však i tvorivá a ci tlivá i uvážená koncepcia , 
ktorej nechýbala muzikalita a schopnosť 
odkryť navonok utajené dimenzie toho kto
rého znejúceho d ie la. D. Buranovský je n ic-

Dr. Rudolf Brejka pri otváracom pre ja
ve. 

len výbomým klaviristom, ale aj intc rpre
tom s bohatý m ci tov)rm a tvorivým z:ízc
mím, ktorého sól ist ic ké schopnost i si zasl(r
žia určite bohatšiu sólist ickú frekvenciu na 
naš ich koncertných pódiách. Bolo evident
né, že krásne sfarhený barytón Martina 
Babjaka podl iehal tentoraz momentálnej, 
predpokladám menšej zd ravotnej indispo
zíci i, ktorá bola príčinou jeho zastretých 
výšok oproti is te jším a čistejšie znejúcim 
stredným a í1 ižším h lasovým polohám vo 
všetk)rch skladbác h, p iesiíach a áriách, 
ktoré tento sympatický umelec zaradil do 
dramaturgie tohto koncertu. A tá hola 
doslova pestrá. Tvorili ju piesne L. van 
Ht:cthovena La Mortt:, Das Gliick der 
Fre undschaft, Ich liebe Dich. In qucsta 
tomba oscura, Cavatina Aleka z rovnomen
nej opery S. Rachmaninova, Ave Maria L. 
Buzz iho, Starosloviensky Otče n;íš M. 
Schneide ra-Trnavského a mimoriadne ná
ročný cyklus}. Ci ahé ra, Deň za diíom, ktorý 
M. Babjak a jeho partner D. Buranovský uvi
edli premiérovo. l napriek tomu, že hlas M. 
Babjaka tento raz už z pred pokladaných . 
dCJvodov neznel v kvalite, na ktorú sme pri 
r'íom zvyknutí, nezaprel v sebe svoju muzi
kalitu i úprimný precítený výraz, an i hlaso
vú techn iku , ktorou prekonáva! tie najná
ročnejš i e pasá~e, proste profesion ála, 
umelca zodpovedného a citl ivo reagujúce
ho na charakter a výraz každej skladby. 
Osobité uznanit: mu patrí za naštudovanie 
pies1'íového cyklu .J. Gahéra, ktorý nebol 
chudobný na exponované miesta i hlasové 
polohy a vo svojom zďaleka nie priamočia
rom obsahu a výpovt:d i si vyžadoval do 
bod ky prepracovaný výraz a S[~~vácku tec~1-
niku. MARTA FOLDEŠOVA 
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VI. SmDOEURÓPSKY FESTIVAL V ŽILINE 
OltCHES'tRE A DIRIGENTI 
V p oslednýd1 rokoch som si už akosi zvy

kol, že veci okolo miía sa menia. Niekedy 
sú zmeny dôsled kom kŕčovitého úsilia 
kvázi ambicióznych jedincov v zásade 
meniť a neved ieť prečo, inokedy zasa vyplý
vajú celkom logicky z chodu udalostí. Na 
VI. prehliadke koncertného umenia v Ži
line som s i uvedomil, že aj situácia na trhu 
slovenských komorných o rchestrov re agu
je na tento všeobecný .. zmenotvorný" pro
ces. Nie som zá:.tancom rebríčkov v hod
notení výkonnosti umelcov, či ansámblov. 
Bolo však akýms i nepísaným pravid lom, že 
na Slovensku vcuú v s fére komorných 
orchestrov prím .,warchalovci". Po žilin
skom týždni som zreteľne pocítil, že dnes 
už je to všetko inak .. . 

Ku slovu sa dostali tri e tablované sloven
ské orchestre, takže bolo čo porovnávať. 
Veľktl radosť som mal z výkonu Štátneho 
komorného orchestra Žilina. Ako sa už 
patrí prc hostiteľské teleso, Žilinčania 
dostali príležitosť dvakrát. Na otváracom 
koncerte fest iva lu hrali pod vedením svoj
ho šéfa t eoša Svárovského. Okrem povin
ného kontinAentu dvoch sprievodov pri
pravili v druhej polovici večera veľmi p rí
jemný zážitok v podobe Bizetovej Symfó
nie C dur. Je:: c::videntné, že pod šikovnými 
rukami teoša Svárovského sú hráči ŠKO 
schopní vyvinúť obrovské kvantum tvori
vej energie a že vari dokážu byť hrdí na to, 
čo robia a ako to robia, napriek nesporným 
problémom pri odpovedi na otázku za čo 
to robia. Aj pri druhom vystúpení ŠKO 
Žilina (26. apríla) d ržal opraty koncertu v 
r ukách skúsený profesionál - Róbert 
Stan kovský. Okrem toho, že na tomto kon
certe účinkovali výrazní sólisti z Ruska, 
žilinský orchester dokázal udržať vysoký 
štanuaru nahodený v rámci interpretácie 
Bizetovej Symfónie. Nezľakli sa ani extrém
nych tempových požiadaviek dirigenta v 
Haydnovej Symfónii číslo l 04 a mnohých 
'divákov priviedla ic h hra k zdravému ,.tran
zu". Róbert Stan kovský sa prezentoval ako 
suve ré n. Aj jeho postoj' k Haydnovej 

Claudia Dernerová 

Symfónii posúval túto vážnu skladbu kamsi 
clo oblasti huclobníckej zábavy a exhibície. 

· Veľkou mierou sa dirigent podiel'al na p ek
ných zážitkoch z obidvoch rozmerných 
sprievodov (Chopinov Klavírny koncert f 
mol a Bcethovenov Trojkoncert C dur) . 
Predov~etkým v Becthovcnovi d okázal 
práve Róbert Stankovský troška utlmiť a 
uhlauiť expanzivitu troch ruských sólistov. 
Zatiaľ čo Žili nčania kráčajú smerom 

nahor, jedným z najsmutnejších zážitkov 
bolo pre:: mňa v Žiline vystúpenie Sloven
ského komorného orchestra. Človek môže 
hyť po koncerte nadšený alebo sklamaný, 
alebo ostane pri laxnom postoji, SKO však 
vniesol do mojej .. j:l'é rcep..(nej sústavy jedine 
smútok. Hľadanie silnej osobnosti, ktorá by 
bola schopná posti'v.i ť teleso na nohy 
pokračuje, žia!', pán Eďua~~ozícii 
dirigen ta však touto osobnosťou zrejrfié nie 
je. ]<::ho zvláštne i gestá neprenášali na hrá
čov ani len iskierku, ktorá by dopomohla k 
zanietenosti a súladu. V Mozartovom Klari
netovom koncerte A dur do~lo dokonca k 
nevšednej schyzme: sólista Michele Carulli 
z Talianska, ktorý prešiel aj dirigentským 
školením, vzal vlastne zodpovednosť za pri
ebeh polhodinky na seba a Eduard Grač sa 
tým stal vlastne nadbytočnou postavou na 
pódiu. Malá nočná huclha v druhej polovici 

na úrovni vôbec nič nezmenila, takže sme 
boli svedkami jcdnej smutnej piesne. Vari 
nebola labuťou piesľíou. 

Veni, vidi, vici - tak si mohli v Žiline 
povedať hrúči súboru Capella Istropolita
na. Napriek tomu, že viem o vyťaženosti 
tohto zoskupenia a aj napriek tomu, že v 
jeho útrobách nevládne čosi, čo by sa dalo 
nazvať stabilizovanou zostavou, pod ume-

ťom ot v:'tracieho koncertu (ŠKO Žilina 
Leoš Svúrovsk)r) a rozhodol sa ponúknuť 
publiku Schumannov Violončelový kon
cert. Vzhl'adom na dramaturgické zamera
nie ŠKO a vzhl'ado m na priestorové mož
nosti p6dia vo vdmi peknom a príjemne 
píbobiacom Dome ume nia Fatra bol Sch u
mann pomerne vel'kým extr~mom. 
Claudio llohorquez však od začiatku tieto 

J. Gahér s M. Martinom Babjakom po predvedení jeh o skladby. 

Ieckým vedením Ewalda Dancla ., istropoli
tánci" ponúkli publiku maškrtu p rvej akos
ti. Čokoľvek zahrali, zahrali s výrazom 
,.giusto", elegancio u, šarmom a profesio· 
nálr1ou istotou. Ak k tomu pri rátam prítom
nosť famúzncho J uraja BarlOša ('l'artini) a 
š ikovnej japonskej klaviristky Yoshiko 
lwai (Mozartov ,. menší" Klavírny koncert 
Es dur), 24. apríJa večer bol jedným z ku l
minačných bodov festivalového hodokva
su. 

Štitna filharmónia Košice bola jediným 
symfo nickým orchestrom zúčastneným v 
Žiline. Pravdu povediac, išlo o komorný 
fragment sym fonického o rchestra, ta!-že 
len ťažko možno vravieť o koncerte košic
kej filharmónie. Podstatnejšou bola asi prí
tomnosť mladého dirigenta Martina Má
zika, diplomanta HTF VŠMU v Brafislave. 
Rossiniho Talianka v Alžíri, Weberov Kla
rinetový koncert f mol (K. Váchová) a Beet
hoven ov Husľový koncert U. Čižmarovič) 
tvorili repertoárový podklad pre je ho 
diplomový výkon. Martin Mázik sa prezen
toval ako technicky veľmi zdatný dirigent. 
Povedal hy som, že technickej stránke veci 
obt:toval aj tú druhú dime nziu dirigentské
ho umenia - inš piratívny kontakt s členmi 

p rchcstra. Martin Mázik bol zahľadený viac 
clo seba a do svo jich problémov (vzhl'adom 
na l'ažký repertoár ich isto bolo veľa), nie 
som s i však istý, či preniesol akú-takú ener
giu na hráčov ŠF Košice. Vznikla tak situá
cia, že na pódiu pôsobili tri samostatné 
s ubjekty - dirigent, orchester a sólista, pri
čom každý robil čo mohol, :íle iba sám za 
seba. 

Štvrté orchestrálne teleso pricestovalo 
do Žiliny z Prahy. Pricestovalo dokonca 
spolu s Jifír') Bčlohlávkom, dirigentom 
mimoriadneho kalibru . Obdivujem organi
zátorov žilinskej prehl iadky za tento husár
sky kúsok, pretože sledovať pána 
Bčlohlávká v akcii pre miía v1.dy znamená 
niečo výnimočné a inšpirujúce. Jeho 
schopnosti si na rozdiel od is tých vrchol
ných kultúrnych inšt itúcií v čechách isto 
vedia oceniť hráči Pražskej komornej fil 
harmónie , ktorí od prvého okamihu pôso
bili sympaticky a tvo rivo. Mať pred sebou 
Jifího Hčlohlúvka, to je isto radosť, ale aj 
záväzok. Preto ic h spoločný večer Uere
miášove lamentácie:: ]ana Dismamsa Zelen
ku a Mozanova Omša c mol) bol večerom 
slávnostným nielen preto, že bol večerom 
záve rečným. Pražská komorná fi lharmó nia 
sa prezentovala ako orchester obsadený 
talentovanými mladými ľmľmi, ktorí toho 
síce ešte veľa musia zistiť a nájsť, pod vede· 
n ím Ji i'ího Bčlohlúvka však majú tú najväč
šiu šancu roztočiť obrátky na vyšší stupdi . 

f Sl'B~OVÉ NÁSTlU~jE l 
Sekcia strunových nástrojov bola na ži

linskom festivale - prehliadke hojne a rôz
norodo zasttlpená šikovnými mladými hu
dobníkmi. Všetko odštartoval Claud io Bo
horquez, violončelista latinskoamcrického 
pôvodu pôsobiaci t. č . v Nemecku. Bol hos-

rozpaky za tlačil do úzadia a rozohral na 
pódiu vcľkír partiu presýtenír mladíckou 
m:viazanosľou na limi tujúce normy, tem
peramentom, hráčskou zručnosťou a isto· 
tou. Nečudo, že oslnil všetkých prítom
ných a že sa dokonca oci to l vo fi nále hod
notenia v dmci udcl'ovania Ceny kritiky. 

Husle mali ten to raz trojzastú penie. 
Gabriela Demete rová z Čiech len nedávno 
účinkovala v Bratislave, zhodou o kolností 

Rebeka Rusó 

tiež v Mozartovom Husľovom koncerte A 
dur. Jej pohľad na Mozarta je podložený 
mimoriadnymi hráčskymi schopnosťami, 
zdravým úsudkom a ženskou dráždivosťou . 
Ktosi by mohol protestovať proti štý lovej 
aclekvát nosti jej h ry, avšak: čo už je to dnes 
štýlová čistota ... ? Gabrie la Demeterová 
hrala za seba, rozhodne však nie prot i 
Mozartovi alebo nedajbože proti posluchá
čovi. Jej najväčším nešťastím bol v Žiline 
d irigent a o rchester. juraj Čižmarovič - hus
lista obdarený hibavou interpretačnou 
povahou, rozvážny a trpezlivý umelec sia
hol v rámci žil inského týždňa opäť na 
Bccthovcnov Ilusľový koncert. O bdivuje m 
jeho nezlo mnú túžbu zvíťaziť nad O d uro
vým kyklopom. V Žiline u kázal, že sa k 
tomuto cieľu vydal správnym smerom, ale 
zárovcií aj to , že ho čaká ešte zopár míl'ni· 
kov. Vzhľadom k to mu, že som sa dopočul 
o zdravotnej indispozícii Juraja 
(;ižmaroviča, zotrvám pri retrospektíve na 
je ho výkon skôr v tejto všeobecpej rovine. 
Najviičš ie d iskusie a .,hádl')'" vyprovoko

vala Ruska .Jevgenija Gelen. Niekoho fasci
novala, iného zdecimovala. Hlásim sa skô r 
k druhé mu táboru, pre tože Jevgenija 
Gelen p redvádzala na pódiu presne to, čo v 
interpretáci i odmietam - samoúčelnú a 
cgocentristickú exhibíciu. Je veľmi uispo-
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novanou hráčkou so zdravým, veľkým 
tónom, ohromuj(rcim akčným rádiom, 
odpichom a všeličím, čo ešte patrí k hráč
skej vybavenosti. Škrípalo to však troška v 
jej postoji k tomu, čo robí, chýbala predov
šetkým pokora pred inte rpretovanou hud
bou. Preto sa mohlo napríklad stať, že na 
kvázi recitáli zahrala iba prvé dve časti 
Brahmsovej Sonáty d mol, po ktore j nasle
dovali už iba "prskavky". 

Ozdobou koncertnej prehliadky bola 
Rebeka Rusó, jediná, o to však väčšmi 
nadšená propagátorka violy da gamba na 
Slovensku. Je j koncert bol pre miía viac, 
než iba koncertnou udalosťou . Prístup 
Rebeky Rusó k nádhernému nástroju a nád
herne j hudbe bol pravým opako m p rístupu 
jevgen ije Gclen. Nebyť dosť drsného sprie
vodu (V. Rusó, čembalo) , hra Rebeky posú
vala celú situáciu kamsi k hranici ezot<::rič
nosti a meditatívnosti. Hmota prestala exi
stovať a v Dome umenia Fatra c irkulovala 
pozitívna energia. Sotva kto mal čas si uve
uomovať perfektne zvládnuté smyky, prácu 
prstov, r(lk a celého tela, sotva kto si uvedo
mil, kol'ko toho musela Rebeka Rusó zdo
l ať, aby dosiahla zdravý a vzrušujúci tónový 
ideál. Asi tak má vyzerať dojem z dobrého 
koncc::rtu. 

VOKALISTI l 
Poskromnejšic boli v tohtoročnej Ziline 

zastúpení majstri vokálu. Pravdu povediac, 
hodnotnc::jším zážitkom zo strany spevákov 
boli uva nádherné polorecitály Evy Gara
jovej (mezzosoprán) a Klaudie Dernerovej 
(soprán) . Obidve dámy našli spoločnú reč 
v otázke dramaturgického riešenia svojho 
vystúpenia, takže ich popoludnie patrilo k 
tým najvyváženejším a najkompaktnejším 
koncertom prehliad ky. Eva Garajová pri
tom vsadila viac na rýdzo komornú inter
p re táciu, v Klaudii Dernerovej viac praco
val moment hlasovej aj pohybovej minidra
matizácie situácie. V každom ohľade však 
obidve sólistky potvrdili, že patria k vrcho
lu slovenského vokalizmu (hoci aj Eva 
Garajóvá pôsobí t. č. v Státní opere Praha). 
Apropó: Klaudii Dernerovej veľmi pomo
hol aj Daniel Buranovský za klavírom. 
Zaslúži si opäť veľké Bravo! Zo sólistov 
záverečného koncertu považujem za 
potrebné vyzdvihnúť zasa len výkon Petra 
Mikuláša (tamentácie Jana Dismasa Zelen
ku). Mozartova Omša c mol vn iesla clo só.lis-• 
tického kvarteta akési nedobré napätie a 
nie všetko vyšlo podľa vôle sopranistiek 
Jolanthy Weber a Adriany Kohútkovej. Ško
da, pretože predovšetkým Adriana Kohút
ková by vari v inej konštelácii zažiarila istot
ne silnejším leskom. 

CENA KRITIKY 

Prvý r:rz v histórii žilinského festivalu 
organizútori zvolali a aktivizovali medziná
rodnú posádku poroty odborníkov hodno
tiacich jednotlivé výkony. V Žiline sa stretli 
odborníci z Belgicka, Poľska, Ukrajiny, 
Čiech a Slovenska, aby zdolávali jeden kon
cert za druhým v záujm<:: čo najspravoclli
vejšieho hodnotenia. Nc::bolo to veru l'ahké, 
pretože okrem toho, že na festivale účinko
valo množstvo rôznorodých interpre tač

ných médií v rôznorodých situáciách, aj 
vekové a skí1senostné zázemie jednotlivých 
umelcov bolo rô~ne. Možno holo šťastím, 
že Rem Urasin z Ruska podal taký Výkon, 
aký podal, a že všetci členovia poroty ho 
nasadili do záverečného finál<::. Otázne boli 
ostatné mená, medzi ktorými sa najčastej
šie vysk')'tovalo meno Claud ia Bohorqueza, 
Juraja Bartoša, Rebeky Rusó, Daniela Bura
novského. Víťazom však mal byť jeden 
hudobník a Rem Urasin, jeden z lau reátov 
chopinovskej súťaže vo Warszawe si túto 
poctu istotne zasi(Jžil vysoko naclštanclarcl
ným výkonom. 

Novinkou VI. prehliadky konce rtného 
umenia v Žiline bol vynikajúco zorganizo
vaný študentský worshop zaoberajúci sa 
aktuálnymi problémami hudobne j kritiky a 
pedagogiky. Celá akcia prebiehala počnúc 
štvrtko m 25. apríla každý deň dvojfázovo: 
po clopoludiíajšej prednáške jedného z čle
nov medzinárodnej poroty nasledovala 
živá diskusia mcdzi zúčastnenými študenta
mi viacerých škôl (Prešov, Banská Bystrica, 
Bratislava, Nitra, Žilina). Bolo o čom roz
právať, bolo sa o čom zd ravo pohádať, bolo 
čo ri<::šiť. Vôbec som nemal dojem, že by na 
Slovensku nemal kto písať, alebo že by sa 
mladým nechcelo. Možno chýbajú širšie 
možnosti, odbytištia ich názorov, postre
hov, postojov. Pán Stehlík z Prahy, redaktor 
progresívneho časopisu Harmonie, by nás 
o mnohých skutočnostiach isto vedel pou
čiť - ak sa poučiť dáme. Žilinský worshop 
bol vynikajúcou udalosťou a verím, že neo
stane le n pri nadšených rečiach, že sa stret-· 
nc::me o rok znova. IGORJAVORSKÝ 

Snímky ĽUBO BECHNÝ 
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Kerstin Méyer: Najdôležitejší je dobrý dirigent~. 
Kerstin Meyer, švédska mezzosopranistka, kráľovská komorná speváč

ka {KônigJJche Kammersängedn}, pôsobila v štokhohnskej opere, jej 
veľká medzinárodná kariéra sa spája s najväčšími opernými svetovými 
scénami. Účlttl<Ovala v Berlíne, Londýne, La Scale, MET, vo Viedni, Paríži, 
USA, Argentíne. Častým hosťom bola na festivaloch v Salzburgu, 
Glyndeboutne, Bayreuthe, Edinburgu. V rokoch 1984-94 pôsobila na 
poste rektora $tátnej vysokej školy opernej vo švédsku. Dodnes sa venuje 
pedagogickej činnosti na tejto škole a vedie majstrovské kurzy v 
Salzburgu a i. patri k najväčším švédskym speváckym osobnostiam. Na 
súťaži Hoillmage a Lucia Popp bola členkou poroty. 

+ Švé dsko dalo s vetu v iacero vyni
kajúcich spevákov ako Birgit Nilsson, 
Elisabeth Sôderstrôm, Nicolai Gedda 
atď. Aj vy sama patríte k tejto ge n e rácii 
slávnych ope rných hviezd. Ďalšie 
ge n e r ácie š véd s kych spe vá ko v u ž n ie 
sú až ta k zná me. Čím to je, že v štyrid-

siatych-päťdesiatych rokoch bo la vo 
Švéd s ku taká Wasová konjunktúra? 
Môžete n ám niečo povedať o Ot>e rnej 
tradícii vo vašej krajine? 

- Rada by som začala krátkym exkurzom 
do švédske j histó rie. Totiž až do čias pano· 
van i a Gustáva ll!., v druhej polovici l H. sto· 
ročia, nebol vo Švédsku vlastne žiadny kul
túrny život. Te nto k ráľ bol veľm i naklone ný 
umeniu , sám p odnikol dlh ú n :stu do Ta
lianska, odkiaľ p riviezol mnohé vdcne 
umelec ké diela a na svojom dvo re zh romaž
d il veľké umelecké zbie rk-y, ale aj vynikajú
cich umelcov z cclc j Euró py. Vtedy tu začal 
aj divadelný živo t a od tých čias sa rozvíja 
operná tradícia. Gustáv Ili. založil v Štokhol
me prvé skutočné kamenné divad lo, v kto
rom sa p ravidelne poriadali predstavenia 
pre širokú vere jnost'. Bo lo to na tí1 dobu 
veľmi de mokrati cké. Niekoľko rokov v ňom 
účinkovali talianski a francúzski herci a spe
váci. Kráľ si však veľm i skoro uvedomil, že 
Švédsko po trebuje vlastných umelcov a roz
hodol sa otvoriť p ri d ivadle ope rnú a taneč
nú školu. A táto exis tuje dod nes. 

+ Ste odchovankyňou te jto šk o ly , p ô
sobili ste v n e j ako .re kto rka i pedago
gička. Aký je tu s p ôsob výučby a aké je 
je j postave nie v rámci švéds ke h o škol
skéh o systému? 

· Samozrejme , že počas dvesto rokov p re
šla ško la mnohým i zme nam i, ale vlastne 
všetci veľkí švédski speváci sú odchovanci 
kráľovskej opernej školy -J enny Lind, Jussi 
Bjôrling, Nicolai Gedda, Birgit Nilsson, všet
ci... aj ja. Táto dlhá op erná tradícia - š kola 
existovala v tesne j sp olupráci so š tokholm
skou operou, iste p rispela k rozvoju operné
ho umenia a kvalitných spevákov u nás. 
Okre m toho k vývoju dobrých hlasov iste 
prispieva švédština. J e to veľmi ohybná reč, 
bohatá na vokály, s krátkymi koncíznymi 
konzonantami, používajÍJGJ rovnako otvo
rené i zatvoren é vokály. Ale ešte ku škole: je j 
absolventi získali vynikajúce vzdelanie. Boli 
predovšetkým v stálom ko ntakte s o pe rným 
domom a dostali niele n dobré vokálne ško
lenie, ale mali aj výučbu tanca, šerm u, nic
koľko hodín do týždňa s me pracovali s reži
sérom opery, uči l i sme sa pohybovať na 
javisku, precvičil i si každé gesto, výraz. Pra
covali s nami na jlepší d irigenti a režiséri 
štokholmskej ope ry. Dnešná operná škola 
má rovnaké postave nie ako každá iná vyso
ká škola a štúdium trvá tri a po l roka. 

• Debutovali s te hneď veľkou rolou -
Azucen ou v Maškar n om b ále. J e d ob r é, 
ak mladý začínajúci spevák skočí takto 
rovnými n oh ami do veľkého op e r né h o 
sveta, alebo je vhodnejšie postupovať 

pomalšie od malých ro lí a na m e n ej 
expo novaných scén ach? 

- Oboje je dobré, závisí to od okolností. 
Ako to bolo s mojou A:w cenou: mala som 
vtedy dvadsa ťštyri rokov a Azucena hola 
mojím absolventským prn ls tavením. a zá
klade toho mi ponúkli zaspievať si tú to 
postavu i v opere. Pd vc tu vidno tesné pre
po je nie školy s ope rnou scénou. Bol vt edy 
taký úzus, že absolve nt školy dostal prílcži· 
tosť predstaviť sa vo veľkej ro li v rámci riad
neho operného predstavenia. Samozrejme, 
žt publikum malo pre nás mladých veľké 

pochope nie a akceptovalo, že debutant ne
môže takúto náročnú íllohu zvládn uť stoper
ce nt ne. Ale dostane príleži tosť párkrá t si ju 
zaspievať a získať urči té skúsenosti. Potom 
ma angažovali na jeden rok, na skúšobnú 
lehotu. Každý dostal takúto šancu s tý m, že 
spieval niekoľko veľkých ro lí a potom veľmi 
veľa rôznych malých postav ič iek. 

+ Mali s te n e jaký operný vzor ? 
· Je to trošku komické, lebo mojím veľ· 

kým vzorom hol muž - švédsky baryton ista 
Jud Bc rglund. Milovala so m jeho pn.:kr{J.5ny 
zamatový hlas s nád he rným legátom. Každý 
večer som zaspávala počúvajúc jdw platne. 
Neskôr, ked' som študovala, prišla do Štok· 
ho l mu Kathleen Fcrricr a mala tu dva kon
certy. Bola som na obidvoch a doslova ma 
očarila . Je j hlas mal tiež zamatový, miikký 
zvuk, absolútne vl :íčny. A k tomu vážny, 
sústn:de ný výraz. ktorý vyžaroval z vmhra 

, je j bytosti, n ič nebolo umelo naučerié, 
"nalepe né" zvonka, ale v tom okamihu p re· 
žíva né. ll robilo to na mií a veľký dojem, ako 
tam stála, takmer bez pohybu, le n jej oči , 
ústa a hlas dávali všetok výraz. Veľa som sa 
od ne j naučihl. 

+ ~edy začala vaša medziná r o dná 

K. Meyer ako Mária v Bergovom Woz
zeckovi 

karié ra? 
· 'ľo bolo v piiťdesiatom siedmom. 

Wieland Wagner m a pozval spievať Carme n 
do Hamburgu. Už p redtým, v <;4. roku som 
ju sp ievala v inscenác ii ( ;iirana Gentclc ho v 
Stokholmc. Neb<Íia som typ na Carme n a 
dovtedy mi hola táto postava celkom cud
zia. Ale Gentdc: spravil zo m ií.a Carme n a 
potom to bola mo ja najčastejšie spievaná 
rola. Po Hamburgu som hosťova la v Be rl íne, 
v 60. roku p rišla MET a postup ne všetky 
veľké ope rné domy. A začala som s kon cer
tami, veľm i vt:ľa som spievala na ko ncer
toch v Anglicku, o mše, o rató riá, Mahlcrove 
piesne, Brah msa ... Bolo toho veľa . 

+ Mali ste veľmi š i roký r e p e rtoár . Od 
Mont everdiho až po Hcnze h o . .. 

- Nikd y so m sa nechcela špecializovať, 
bola som mladá a mala som ambícit spievať 
všetko. V tom čase so m v štokholmskej ope
re str iedala úlohy náročnejšie s večerami, 
kde som zaspievala le n pár slov a tak som 
moh la pop ri ro m robiť ko ncerty, pit'sne. 
Vtedy sme v opere uvádzali aj ope re ty, 

Ke r stin Meyer s P e tro m Dvo rs kým 
.• 

musela som sa naučiť šetriť sa, nic v divadle, 
ale v sí1kromnom živote, aby som dokázala 
každý večer pod at' stopercentný výko n. 

+ Mnohí mladí speváci si toto n eu ve· 
domujú a príliš r ýchlo chcú dosiahnuť 
najvyššie méty, spievať najťažšie pa rty, s 
rizikom po škode nia hlasu. Ako to bolo u 
vás? 

· Iste aj ja hy ~om mnohé veci za~p i cval a 
lep~ie. ke by som n~bola tak~, n~t.((~~i;livá a 
neponáhľala sa tak veľa vecí urobiť h ned'. 
Mala som však výhodu, že som hola fyz icky 
veľmi dobre p ripravená, silná a zdravá. 
Nikdy som nebola unavená. Mladí, začín ajú

ci speváci, by však mali mať pri sebe nieko
ho, kto by ich usmernil, po rad il čo a ako spi
evať. 

+ Ak n e r át a m e p e da góga, kto by to 
m a l byť predovšetký m: dirigent, reži
s é r , a lebo ko r e p e t ítor? 

· Pre mladého s peváka je najdôležite jší 
dobrý dirigent. A dobrý korepct ítor. Ten 
mt>žc začínajúcemu u melcovi veľmi po
môcť. V opere by dobrý d irige nt mal mať 

p ochopenie i pre to, čo sa de je na scéne. Ja 
som vždy patrila k spevákom, ktorí sú na 
javisku aktívn i aj herecky. Ale musím sa 
priznať, že rokmi čoraz viac neznášam reži
sérov, krorí nemaj íl :l.iadcn zmysel pre spev, 
vôbec ne r.ozumejí1 spievaniu a nechápu, že 
spevák niekedy i bez pohybu dokáže p re· 
svedči ť o tom, čo chce vyjadriť. Bohuži aľ, 
d nes je dosť re žisérov, ktor)' majtl p anický 
strach z nchybnost i a nezmyselne prchá
iía jú spevákov po scéne. Vôbec nie je 
potrebné v každom takte urobiť nejaký 
pohyb či reakciu, hoci, samozrejme, každ}· 
spt:vák sa musí ved i eť do bre pohybovať po 
javisku, dokázať súčasne bežať, č i tancovať a 
spievať. 

+ čo s i m yslíte o reži sé rsko m d i
vadle a s k torými r ež isérmi sa vá m 
dob r e s po lupracov alo? 

- (Jp ri mnc povedané, režisé rske di vadlo 
ne'návidím. Je p ríl iš veľa takých režisé rov, 
ktorí doslova uštvú s pevákov so svoj im i hl ú· 
pym i nápadmi, tvrd iac, že to je d ivadlo. B ŕŕ ! 
Tých nemôžem vystáť, lebo toto práve nie 
je žiadne d ivadlo. Dobrí operní režiséri 
nikdy ne jdú proti hlasu a majú veľké pocho
penie pre hudbu. Rada som p racovala s 
Wiclandom Wagne rom, Gi'mte ro m He nne r
tom, často ma pozýval do svojich inscen á
cií, ale aj so Jeano m Coxom a (; ()rzom 
Friedrichom. To sú asi moji najobľíJ bencjš í, 
holi to všetko veľmi m uzikálni umelci a 
takých m ilujem. Niektoré moclt: rné insee.:· 
n;ície sú však veľmi dobré. Ak sú k d ispozí
ci i protagonisti schopní s t várni ť zmyslupl
n t: a vieryh oclne predstavy režiséra, mt>žc 
vzn iknúť zaujímavé predstaven ie. Ale ak 
takí nic sú, je lepšie nechať spevákov bez 
pohybu v pozore stáť na javisku. 

+ Vo svo jej s p evác ke j ka r ié re s te sa 
p ostupne čoraz viac šp ecializova li n a 
súčasnú hudbu. Bola to zh o d a ok olnos
tí, či ste zá m e rne uprednostiíovali 
te nto typ operne j lite r a túry? Ktoré 
boli vaše obľúbené postavy? 

- V mladosti ich bolo veľa, ale predovšet
kým Carme n. Veľmi rada a veľa som spieva· 
la Orfea, najmä v Dro tl ingene , kde ho už 

Sn ímka K. Krajčovičová 

dvesto rokov hrají• s pôvodnými dekorácia
mi. A poto m prišla Dora bella a Brangäna, to 
bo li roky moje štyri najviac a najlepšie spie
vané úlohy. Vlastne <:Bt<: O ktavián z Ho
senkaval ic ra. Ale už vredy som veľa robila a j' 
modern ú h udbu, piesne i o pery. Počas 

mť> jho šc.:sťročného pôsobenia v hambur
skej opere som každý rok naštudovala nové 
d ielo, Veľa SÍJ(•asných O()ier Sme robili :\j V 

1
• 

Be rlíne. Spomínam sl na irrsce ná'cio · l'l'cJi·" 
zeho op ery v Salzburgu. Rokmi som spieva· 
la čo raz ná ročnej~ie ro le- Kostdníčku v Jej 
p astorkyni. Kabanichu v Káti Kabanovej, 
Ele kt ru, Klita im nestru, He rodias, O n rud, 
Starú dámu v Mc nortiho opere. ľ(ispô· 
sobila som sa tomuto repertoáru i hlasovou 
techn ikou. Žiaľ , nikdy som nc:mala príleži
tosť spievať Rosinu, hoci s i myslím, že som 
mala na to všetky predpoklady. Ked' som 
začínala. mala som veľmi pohyblivý hlas, 
chcela som byť koloratúrny soprán a táto 
ľahkosť mi zostala i v neskoršom veku. V 
tom čase však nebola ešt,.e rossin iovská 
re nesancia ;1 Rosinu spievali sopranis tky. 

+ Stretli s te sa n a s cé n e s Luciou 
Pop povou? 

- Áno. Očinkoval i s me s polu v Hamburgu 
a v Be rlíne. Bola lO vynika júca speváčka. 
Spievali sme v Gavalierovi s ružou, ja 
Oktaviána, ona Sofiu. 

+ Poznáte a j iný ch s loven ských sp e 
v á kov? 

- Samo:zr c.:jmc, Editu <l ru ben Ívú, hoci 
spolu s me n ikdy nc.:spieval i. Žiaľ, ostatných 
vašich spevákov som ne mala možnosť 
poznať. Aj Petra Dvorské ho som po prvý 
raz stre tl a tu na tejto sllťaži. Je to určite aj 
tým, že ja už d lhšie nespievam a predtým 
som ro bila takme r výlučne súčasný operný 
re perto:ír. Mlad í s pcvki však spievajú p re
dovšetk)·m klasické operné postavy, talian· 
sky repertoár. Teraz už roky žijem vo 
Švédsku, veľmi zriedkavo odti aľ odc hád
zam a tak ne mám príležitosť ich niekde 

· poču ť . 
+ Pr ija li s te pozv anie za člena m ed zi

n á rodnej poroty n a súťaži H o mmage 
a Lucia Popp. Aký je váš n ázor n a túto 
súťaž? 

- Veľm i sa je j teším. Luciu som si veľm i 
vážila a cenila a ť{lto súťaž bol výborný ná
pad. Mysl ím, že má veľkí• budúcnosť a je to 
veľká p ríleži tosť pre Slovensko. Prcdpo· 
klad:'1m, že bude veľkým ku ltlÍ rn ym príno
som a o n iekoľko rokov hude laureátstvo z 
tejto súťaže pat r iť k naj renomovancjším. Už 
teraz, v prvom ročníku, je to významné oce· 
nc nic, je tu vysoká úroveň. Casom bude 
mať súťaž Lucie Po ppovej urči te t:-~ký zvuk 
ako najznámejšie svetové podujatia· [k ive
der, slu'až Placida Do m inga a pod. Na t ieto 
sút'aže chodia re nomované osobnosti, reži
séri , d irigenti, impresáriovia a každý vie, že 
víťaz takejto súťaže má kariéru is tú. Som 
skutočne presvedčená, že aj brat islavská 
súťaž bude mať 7.ancdlho takéro meno. Bol 
to dobrý nápad zamerať ju na p iesn<::, o rató
ria a Moza rta. Tým to bude špecifická a cha
rakteristická a bude sa odlišovať od iných. 
Ja vám v tom želám veľa úspbchov. 

Ďakujem za rozh o v or . · 
Pripravila MARTINA HANZELOV Á 



RECENZIE 
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Mame slovensku "ORGANOVU SKOLU" 
ších š kôl: nemeckej a francú zskej, ktorých 
syntéza je základom dobrého mena našej 
prganovej kultt'try. 
Prednosťou Školy je jej textová časť ~ 

podro bným i komentármi a vysvetlivkami ku 
zložitejším cvičeniam, čo umožňuje p oužitie 
Školy aj samo uko m. Svojou komplexnosťou 
predstavu je výborný základn ý študijný mate· 
riá l pre adep tov organovej h ry na rozličných 
typoch škôl až p o konzervatóriá. 

Napísanie .,Školy" ako základného študij· 
n ého materiálu , býva ťažiskovým bodom vo 
vývoji odboru, pre to zárovdi provokuje k 
inventarizáci i, či stru čnej re kapitulácii do
siahnutého. 

Ct:lková úrove ií .,o rganovania" (či organo
vej kultúry) vždy závisí od troch veličín, 
ktoré s ú v úzkom vzájo mnom vzťahu: n ástro
jov, skladieb a hry. V trojuho lníku stavu orga
nov, kvalite ko mpozícii a spôsobu, či úrovne 
h ry organistov, panujú silné spätné väzby a 
vzájomné podmidíovanie jednej zložky dru
hými dvo ma. fio lo ro v každej his torickej 
e poch e a toto pôsobenie je hnacou silo u, 
vytvárajúcou z organu živý, variabiln ý a vý
vojaschopný nástro j. 

mii pre Slove nsko ( neskoršie ho Konzerva· 
tó ria v Bratislave), avšak tu fungoval spočiat· 
k u iba jednoročný kurz pre organistov-kan· 
torov (od r. 1926), vyučova l A. Ledvina. 

Až do založenia VŠMU ( 1949) nikto z 
absolventov n enašid motiváciu pre preko
nanie prieme ru kostolných potrieb , prípad· 
ne nadanejší o dišli do iných profesií (organ 
študovali napr. A. Moyzes, ). Cikker, J. Zim· 
me r, L., Siovák). Ani pedagógovia organovej 
h ry si nevytvorili rozvojovú b ázu: organové 
koncer ty až do päťdesiatych ro kov boli 
úplne zriedkavé, viíčš inou v cirkevnom 
rámci ( napr . pri inštaláciách o rganov), bo
ko m od ostatného konce rtnC:ho života. 

Prvé pedagogické skúsenosti získala autor
ka taktiež n a rukopisn om materiáli, kto rý je j 
koleg iá ln e poskytla prof. L Skuhrová (čias
točne pochádzal od prof. Rigle ra a cez n eh o 
z maďarskej o rganovej školy D. Antalffy· 
Zs irosa - 191 1). 

V úvod nom texte autorka podáva základ né 
info rmácie o organe, vysvetl'uje jeho zariacle
tľia , ich použitie a princípy registrácie na 
organe. V záverečnej časti uvádza súbor pedá
lových stupníc v modem ej ap1ikatúre a oso
bitne interpretačné state, ako "Technika výra
zu" a "Ornamentácia v s tarej hudbe". Tým, že 
Škola uvádza aj a lternatívy (techniky) rozlič· 
ného hrania a úpravy chorálov, hrania v sta· 
rých kl'účoch a poznámky k liturgickej hre, 
približuje sa každodennej organistickej praxi. 

O rgan ová hra za posledné polstoročie pre· 
ko nala spomed zi všetkých nástro jov azda 
najväčšie, priam radikálne zmeny: vplyvom 
nových estetických názorov na zvukovosť a 
konštrukciu o rganov, aj zvýšeným pestova
ním historickej literatt'try a starých interpre· 
tačných p ostupov. Prehlhila sa tiež vybrane· 
nosť a polarita národných ( napr. nemeckých 
a franCI'ízskych) o rganist ických ideálov. 

V rovine nástro jovej sa máme o čo oprieť: 
máme okolo 200 pozonthodných historic· 
kých organov ( hoci v zlo m stave) a možno 
dolo1.iť aj u rčitú nadväznosť zvukovo-estetic· 
kých, technických , rt: mest:lných , atd'. cle· 
mentov. Čo sa týka skladit:b , v poslednom 
období sa predsa len podarilo nájsť diela z 
našej hudobnej minulosti, aj niečo vydať. 
Priama náväznosť k súčasnosti tu však oči
vidne chýba. Iba :) Sonáty]. L. Bellu (a po 
nich zase polstoročie .,su chotín") nás privád
zajú k svetovému prúdu. V oblasti organovej 
hry však c hýba tak báza, ako aj nadväznosť, a 
čo sa týka umdeckej, koncertne j hry, nepo· 
známe jediný prípad z dávn ejšej minulosti , 
ktorý by bol medzinárodn e zrovnateľný. 
Úroveň organovania u nás dlho n edosahova
la úroveií iných žánrov inštrumentálnej hry 
( napr. klavírnej, husl'ovej). Súviselo to s jed· 
noznačným pos tave ním organa ako kostol· 
né ho násiroja , kde zre jme zo ž.iacl ne j strany 
nejestvovali ambície, ani ne bo li podmienky 
pre prís luš ný rozvoj. 

Prof. Rigle r-Skalický ( repatrioval z Buda
pešti r. 1947) správn e odh adol toto zaostáva· 
nic odboru a pričinil sa o vz~ik dvoch zo sp o
mínaných troch zložiek: vydobyl postaven ie 
koncertných o rganov v Bratislave ( Moyzeso
va sieň 19 51 a Koncertná s ieň SF l 956), škol
ského organa pre VŠMU (1957) a na Konzer· 
vatóriu v Bratislave (od 1947) a potom na 
VŠMU (od 1949) začal učiť c iel'aveclome a 
systematicky nielen techniku hry, ale aj inte r
pretáciu na o rgane. Pracoval aj na o rganovej 
ško le a ukončil rukopis prvé ho dielu" ktorý 
však ne naš iel vyd avatel'a a údajne sa n eskôr 
stratil na De kanáte VŠMU. 

Pred E. Dzemjanovo u teda stála neľahká 
úlo h a na základe nových poznatkÓv a vlast
ných skúseností vytvoriť m od erný učebný 
text, ktorý by zároveň oslovil aj tú veľkú 
mimoškolskt't skupinu o rganistov, ktorí ne
mali prílež itosť študovať v minulosti a cítia 
p o trebu dovzdclať sa. 

Možn o konštatovať, že ju zvládla výborne. 
Organ ová škola je koncipovaná tak, že obsa
huje ponajprv súbor cvičení a príkladov, 
ktoré slú žia na osvojenie s i zručností a návy
kov, potrebných pre zvlád nutie n ástroja, pri· 
čom sú v p o predí tie, ktoré na rozdiel od kla· 
v íra sú vlastné iba o rgan u a tvoria špecificitu 
h ry na tomto nástroji. Autorka sa pri technic
kých cvičeniach obmedzuje na potrebné 
m inim um anm1ymných (schematických), a v 
následnosti demonštruje na skladbách či 
úsekoch skladieb konkrC:tnych autorov p o u
žitie určitej techniky či spôsobu hry v praxi. 
Tým dosahuje hneď trojitý cieľ: premosťuje 
sa v pedagogicko m procese . neľahký pre· 
chod o d cvičenia k u meleckému stvárneniu, 
podpori sa tvorivosť žiaka pri názornej apli
kácii poznatku a uvád zan á s klad ba je často 
použiteľná aj pri prednese či pri bo hoslužbe. 

Množstvo organových škôl v nemeckej, 
francúzskt:j či anglickej lite ratúre svedčí o 
ich vyhranenosti a štýlovo m zacielení (napr. 
aj t,~'znávaná škola J Laukvika z r . 1988 je 
z~rtleraná vyslovene na star ú hudbu). Práve 
preto žiadna z nich nedosiahla ten význ am a 
rozšíre nie, ako napr. klavírna škola Bayerova 
či husľová Ševčíkova . Preklad ktorejkoľvek z 
nich hy n evyriešil naše pedagogické potre· 
by. Preto treba privítať o riginálnu p rácu E. 
Dzemjanovcj, ktorá má šance prerásť náš 
okruh: jediná česká "Velká theoreticko-prak
tická škola na varhany" Zcl. Skuherského 
pochádza 'l. r. 1884 , žiadnu poľskú ani z 
iných s lovanských krajín nepoznám. Vino u 
zanedbania predchádzajúcich vedení OPUSu 
( kde mala vyjsť Dzemjanovej ško la už r. 
1992) sa toto vyclavatel'stvo priprav ilo oprie· 
kopnícky čin . Napokon sa našiel odvážny 
súkromn ý vydavatd (L Štefánik s prispením 
fondov Pro Slovakia a Pro Helvetia), ktorému 
b udú v<ľačné nasledujú ce gen erácie or· 
ganistov. 

Desaťročia plynuli, vzn ikli nové ko nzerva· 
tó riá a došlo k veľkému rozvoju hudo bnéh o 
škol st va, ale základy organovej h ry sa stále 
učili iba z kopírovaných alebo rukopisných 
materiálov. Doba nepriala organu · s tále z 
neho cítili ideologicky neprijateľné kadidlo· 
a le tiež je pravd a, že nikto nepodnikol pokus 
napísať "Školu" a ponúknuť ucelený ru kopis 
na vydanie. 

Prehl'adná g rafická ú prava, dobre čitateľ· 
ný n otopis, fotografie , kvalitný papier a hre
b ei1ová väzba iste prispejú pri u platnen í sa 
Školy v praxi. 

Ku kompletizáci i naše j základnej literatúry 
Ked' M. Moyzes r. 191 3 napísal učebnicu 

.,Orgonaisko la" ( r. 1942 jej s lovenský pre
klad vyšiel v Matic i slovenskej), jeho cieľo
vou skupino u boli študenti učiteľských ústa
vov, ktorí sa mali uplati1ovať popri učitel'ova
ní aj ako kostolní o rganisti. Prvá možnosť 
profcsio n{tlncho organistického vzdelania 
nastala až otvorením Cirkevnohudobnéh o 
oddele nia na lludo bnt: j a dramatickej akadé· 

Keď som r . 1983 v O PUSe p ub likoval .,O r· 
gan ovú inte rpre táci u", b ola to žial'bohu nad 
stavba bez základne. Po tešil som :m preto, 
ked' ahsolvt:mka VŠMU a profesorka . na 
košickom Konzervatóriu Emília Dzemjanová 
naš la motiváciu a prejavila patričné peclago· 
gické naclanit:, ko ncentráciu a vytrvalosť pre 
napísanie učebnice, ktorá ho la d lho potreb· 
ná, očakávaná a vo sVo jo m žánri pred stavuje 
významn ý počin . 

V cvičeniach a príklad och sa preberajú kla
sické aj moderné organové techniky a sp ô so· 
by hry ( prstoklacly a n ohoklady, artikulácia, 
agogi ka, šp eciálne postupy, registračné prak· 
tiky, manuálové prechody, atď.). Vo výbe re 
lite ratúry a jej umelecko-estetickým určením 
spája autorka d ementy d voch naju znávanej· 

o o rgane nám chýba ešte o rgan ologická prí· 
ruč ka (Náuka o o rgane) a učebnica, či n ávod 
k improvizácii. Tvorivý čin E. Dzemjanove j 
by mal povzbudiť cl'alších ko legov · máme 
spolu clo 30 absolventov VŠMU · aby pr ispeli 
k odboru, ktorý ich živí. 

FERDINAND KLINDA. 

f 

' Musicologica slovaca e t europaea XIX (Red. Ladislav Kačlc). 
~SCO· Íl stav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1994, 234 strán, angl. 
abstracr a kľúi:'oVé slov;\, nemecké resumé, obr. a notové príkla· 
d y. IS fi N 80-90 14 16-8-4 

Skutočnos,ť, že Spiš predstavuje oblasť s najbohatším výskytom 
hudobno-historických pamiatok na Slovensku, nie je našej muzi
kologickej verejnosti neznáma. Ked'že sa však doteraz bolo 
možné oboznamovať s výsledkami výskumu jed notlivých hudob· 
ných feno ménov tohto regiónu iba jednotlivo, málokto si azda 
uvedomoval jl'110 zaujímavosť a kultúrnu a etnickú mnohotvár· 
nosť. S cieľom podať ko mplexnejší pohl'ad na vývin bohatého 
hudobného života na Spiši a poukázať zároveň na jeho šp ecifiká a 
výnimočné po~tavenic nielen v rámci slovenskej, ale i stredoeu· 
ró pske j hudobnej kultúry, prišlo 19. i:'íslo zb,orníka Musicologica 
slovaca el europaea, krorC:ho podkladom sa stali príspevky pred
nese né na sympóziu .,1/udobná kultúra Spiša " v októbri 1993 v 
Starej Lesnej. • 

l f! štúdií zborníka (slovenských, i niekol'kých maďarských a 
nemeckých aurorov) zoradených v tematicko-chronologickom 
porad t sa venuje rozličným · nielen hudobnohistorickým, ale i 
etnomuzikologickým a kultúrnohistorickým aspektom hudobné
ho života na Spiši od najstarších stredovekých prameňov až po 
20. storočie. Viacdimezionálny pohľad na vývin hudobnej kultít· 
ry v tejto oblast i z hľadiska jej etnických, sociálnych, religióz
nych, pedagogických a umeleckých aspektov tak poskytuje mož· 
nosť chápať jednotlivé fenomény vo vzájomnej prepojenosti a v 
širších súvislostiach. 

Základný, hneď v úvode načrtnutý moment vytvárajúci kon
textuálne pozadie všetkých príspevkov predstavuje polykultúr
ny charakter Sp iša. V <ľaka špecifickej geografickq polohe a prí· 
rodnému bohatstvu tvorilo územie Spiša-odtilávna význam nú 
medzinárodnú obcho.ónú križovatku a miesto neustálych osídl'o
vacích procesov Ul o~ l 2. storočia. Tak sa na jeho lwspodárskom 
a kultúrnom vývi ne podieľalo viacero c:tník · Nemci, Slováci, 
Macl'ari, Rusíni, Ukrajinci, Poliaci, Rómovia a Židia · p rispievajú· 
cich vo väčšej či menšej miere i k formovaniu hud obnej kultúry. 
O tom, aké dôležité postavenie mala hudba v živote všetkých 
sociálnych a etnických skupín, akú pozornosť je j ven oval i ci rkev, 
šl'achta, mestá a školy, svedi:'í zachované množstvo primárnych i 
sekundárnych pramci'tov na území Spiša, ako i dod nes jestv ujúca 
bohatá l'udová hudobná trad ícia. 

Vo svetle takejto kultúrno-historickej charakteristiky n:giônu 
(L Chalupecký, F. Matúš) predstavujú autori štúdií výsledky 
výskumov jednotlivých fenoménov; hudobno-historických 
pamiatok v podobe fragmentu stredovekého kyriálu (Z. 
Czagányová · G. Kiss), reflexie hudobno-teoretického myslenia v 
traktátoch zo 16. storočia (F. Matúš), dokladov o hudobno-peda· 
gogickej činnosti · či už na školách a učitel'ských (tstavoch (E. 
Szorádová) alebo v podobe inštruktívnej literatúry pre domáce 
muzicírovanie ( 1. Medňanská), vývinu a špecifík reper toáru svet· 
~kej (D. Múdra · obdobie klasicizmu,). Lengová · 2. polovica 19. 
storočia) i cirkevnej hudby (A. Žilková). Obraz o hudobnom 
živote v podolineckom piaristickom kláštore v 17. a 18. storočí 
(L. Kačic) je dokladom aktívneho podielu a účast i cirkvi · hlavnej 
nositcľky kultúry v rom období · nielen na hudobnom vzdelaní a 
výchove, ale i na tvorbe a šíren í hudby na Spiši. Ko mplexný 

obraz o hu~lobncj kultúre Spiša dôJdi to do~resľuk PfOI~!~.~~ _ 
ka hudobnych kontaktov a vzťahov spišského regiónu so svoj tm 
okolím i európskou kultúrou (M. Hulková), ktoré sa odohrávali 
hlavne v 15. a 16. storočí na našom území i mimo neho (W. 
Reckziegel) prostredníctvom prílevu kultúrnych tendencií a 
vplyvov cudzincami, ale i spišskými vzdelancami šntdujúcimi na 
zahraničných, najmä nemeckých univerzitách O. Kalinayová). K 
hlbšiemu p<,JCho peniu spomínaného mnohoetnického charakte-
ru spišskej hudobnej kultúry · rovnako umelej ako i l'ud ovej · 
p rispieva vykreslenie pod ielu jednotlivých etnických skupín na 
jej formovaní O. Petiiczová · slovenský prvok v hudobnom živote 
Levoče, H. Urbancová · piesňový repertoár Nemcov v 
Chmel'nici), ako aj ich vzájomných vzťahov (K. lličanová · inter· 
etnické vzťahy slovenských a ru~ínskych p it:sní). Napokon by 
obraz h udobnej kultúry Spiša nebol úplný bez pohl'ad u na rôz
norodé a špecifické fo rmy l'udového viachlasu, ktoré sa tu vysky
tujú (A. Elscheková), ako aj na dosiaľ menej sk(tmanít l'udov(t 
inštrumentál nu hudbu ( n . Garaj). 

Takýto synrc:tický pohl'ad na hudobnú kult(tru Spiša ako .stre· 
doeurópskeho regiónu" by bol iste zaujímavý i p re zahraničných 
odborníkov, ktorí na jeho území nachádzajú množstvo prame
i1ov k osverľovaniu vlastných hudobných kultúr. PretO by azda 
nebolo na škodu uvažovať aj o jeho cudzojazyčnom vydaní. (Na 
jeho titulných stránkach by však nemal· keďže ide o monografie· 
kú publikáciu · chýbať názov témy zborníka, ako sa to zrejme 
nedopatrením stalo v tomto prípade.) 

Zborník dociel'uje svojou koncepciou a obsahovým t1aplne
ním viac ako len púhu . sumarizáciu p rohiC:mov a výsledkov 
bádania", ako ro v predhovore p redkladá L Kačic. Naopak, svo
jím zameraním sa na celú škálu oblastí a aspektov hudobnej kul
túry a ich výsku mov z hľadiska rôznych hudobno-vedných orien· 
tácií približuje sa charaktent regionálnej hudobnej monografie, 
p redstavujúc rak hodnotný príspevok k poznaniu vlastnej kultú· 
ry a jej postavenia v strednej Euró pe. 

JADRANKA Vt\ŽANOVÁ·HORÁKOVÁ 

l Banskoby~tric:ké otázniky nad hudobnou výchovou.! 
Univerzita Matt:ja Bella v Banskej Bystrici usporiadala 13.· 1 5. 9. 

199S ~nedzinárodnú konferenciu "Ako ďalej v hudobnej výcho
ve?". Ten10 titul nesie i rozsiahly zborník z konferencie, ktorý 
vydala Fakulta hum;mitných vied UMB. j eho obsah sa člení do pia
tich tematických okruhov, z ktorých prvý je venovan}' vystúpeni· 
am zahraničných účastníkov z Nemecka, Maďarska, Ukrajiny a 
Čiech. Tí prezentu jú hudobno-vzdelávacie problémy vlastne j 
zeme, vychádzajúc z komplexu národnej empírie. Podobnosť ich 
a našich problémov v teoretickej i praktickej rovine môže viesť k 
istým nadnárodným modelom hudobno pedagogickej praxe. 
Druhý oddiel zborníka, rozsahom ťažiskový, sa venuje optimalizá
cii hudobnej výchovy na 7..Š a SPgŠ. Jedenásť autorov referátov 
analyzuje špeci fické i obecnejšie problémy hudobného školstva. 
K rým špecifickejším p atrí naprík~ad príspevok M_. Pazllrika 
Problematika zborového spevu na ZS i stať M. Janeka Populárna 
h uclb;t vo vyučovaní hudobnej výchovy, či príspevok Ľ. Kopinovej 
:t A. Podhornej Ot;\zky hudobnej výchovy na SPgŠ. Rôzne stupne 
kvantifikácie .~pcdfických p roblémov smerujú k širšie vymedze
nej prohlt:matike, akou sll napríklad Úvahy o minulosti a súčas· 
nosti našej hudobnej výchovy J. Ku pk ovej, alebo problém učebni· 
ce IIV ako východiska pri nových tvoriv)•ch postupoch v príprave 
hudítcich ui:'itel'ov na L stupni 7..Š nastolený M. Schnciderovou . 
Odkiaľ a kam kráčaš hullohná výchova je titul príspevku E. 
l ~tngstcinovcj a E. Zelenej. Na základe terénneho výskumu na 
vzorke 71 uč i teľov hudobnej výchovy a (asi ich) žiakov pokúšajú 
sa dať odpoved' na otázku opodstatnenia hudobnej výchovy pri 

formovaní človeka tretieho risícroi:'ia. Analýzou, faktov z výskumu 
vymedzujú formy, ktorými možno prispieť k formovaniu tvorivé· 
ho človeka budúcnosti, či skôr výskumom potvrdzujú svoje klad
né súdy o nezastupitel'nosti hudobnej výchovy pri fo rmovaní 
takéhoto človeka. Praktické otázky jeho formovania uvádzajú v 
časti o koncepčných otázkach vyučovania hudobnej výchovy na 
základných školách. Časť Hudobní skladatelia a hudobná výchova 
prináša referát]. Hatríka vymed zený priestorom medzi kompozí
c io u a hudobnou výchovou. V ňom sa sna:lí zaujať priestor nikoho, 
ktorý leží medzi týmito p rvkami hud obnej existencie na konkrét· 
nych príkladoch zo svoje j pedagogickej praxe. ]. l ršay poukazuje 
na niektoré problémy detskej tvorivosti v konkrétnej situácii ko n· 
certu študentov banskobystrického konzervatória s prvkami teat· 
ralizácie a na základe tohto projektu potom určiť i vlastné pravidlá 
svojho pedagogického pôsQbenia voči žiakom. B. Felix v príspev
ku Hudobná výchova na ZŠ z pohľadu skladateľa populárnej 
hudby smeruje predovšetkým k téze o zrovnoprávnení všc:tkých 
žá nrov a druhov hudby s dôrazom na činnostný charakter hudob· 
nej výchovy. V bsti Hudobní vedci a hudobná výchova treba na 
prvom mieste spomenúť referát L. Burlasa, ktorý podáva prehľad 
modelov hudobnej pedagogiky a z muzikologického hl'adiska 
naznačuje niektoré výzvy hudobnej vedy hudobnopeclagogickej 
práci na všeobecnovzdelávacej škole. Člení ich clo blokov: vedo
mie historicity, medziumelecké vzťahy, pád eurocentrizmu, svoj· 
bytnosť hudobnopedagogickej teórie. Záver jeho referátu stano-

vuje komplex otázok, ktorými hudobná veda moze napomôcť 
hudobnej výchove. L. Zenkl nadpísal svoj príspevok titulkom 
Ilúzia a skutoi:'nosť v hudobnej pedagogike. E. Michalová sa zaobe· 
rá začlenením ezoterickej hudby v hudobnej výchove kreatívneho 
typu. Problematikou vyučovania hudby 20. storočia sa vo svojom 
príspevku zaoberá Ľ. Čevená. l. Gašpar dosť zjednodušene uvažuje 
o ľudovej piesni z hľadiska etnomuzikológa. Z mnohých stránok 
hudobnej pedagogiky je inšpiratívny koreferátl3. Vargica nad písa
ný Hudobná gramotnosť, algoritmy, tvorivosť. Časť zo salónu krea
tivity prezentuje predovšetkým stať Wolfganga Masnaka lmagi· 
nácia, improvizácia, integrácia. Časť Na pomoc hudobnej výchove 
obsahuje p ríspevky o či nnost i Štátneho pedagogického ústavu, o 
vzťahu literárneho a hudobného mltzea a hudobnej výchovy, o 
činnosti Asociácie ui:'itt:ľov hudby Slovenska a príspevok o pomo
ci Európskej asociácie pre HV na všeobecnovzdelávacích ško lách. 

Záver zbo rn íka obsahovo zakotveného na teoretických (Iva· 
hách, poznatkoch , skúsenostiach a praktických h uclobnopedago· 
gických modeloch je sumár výsledkov kon fe rencie. Každý z jeho 
p iatich hodov má svoje opodstatnenie v hudobnej pedagogike. 
Na ten najdôležitejší záver konferencie však jej účastníci zabudli. 
Zabudli totiž na skvalitnenie výchovy budúcich hudobných 
pedagógov na vysokých školách, čo je iste dôležitejšie ako vydá
vanie časopisu pre školskú a mimoškolskú hudobnú výchovu (čo 
je jeden zo záverov). Môže sa totiž stať, že ten časopis nebude 
mať kto čítať. M. ŠÍPKA 
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I .SL~VINSKÝ PllÍKLAD ll SÚČASNÁ HUDBA VODESSE l 
O hudobnom živote v Slovinsku sa u nás 

nevie mnoho, ale o jeho úrovni svedčí 
výborný minuloročný koncert filharmonic
kého orchestra z Ľublanc: na BHS- ktorý má 
oficiálny názov (v slovinčine) SLOVENSKÁ 
FILHARMONI]A a je jedným z najstarš ích v 
Európe. 

Na jeho pôde sa tiež konala (25. 3.-25. 4. 
1996) oslava 25. výročia súťaží mladých slo
vinských hudobníkov (LEMSIG), kde sa 
bilancovali výsledky pozoruhodného štvrť
storočného snaženia. S finančným zabez
pečením slovi11ského Ministerstva školstva 
a športu a Ministerstva kultúry sa každoroč
ne organizuje národná súťaž mladých 
hudobníkov, rozdelených clo vekových 
kategórií od ll clo 24 rokov rozl ičných só
lových a komornýcl1 žánrov. Väčšie odbory 
(ako klavír a husle) súťažia v dvojročných 
inte rvaloch, ostatné v odstupe 3-4 rokov, 
pričom každoročne sa súťaž vypisuje na 6-8 
odborov. Aby som počiarkol veľkosť o rga
nizačnej záťaže, ale aj zapojenie sa rozlič
ných druhov hudobných škôl do tohoto 
podujatia, výberovo uvediem, že za všetky 
roky sa súťaže zúčastnilo 3753 sólistov a 
437 ensemblov, medzi nimi spevácke 
zbory a orch estre! Tak napríklad v odbore 
klavír súťažilo 712 mladých, 117 violončeli
stov, 354 trúbkarov, 257 akordeonistov, 
atd'. Systém te jto súťaže teda poskytuje pe r
fektný prehľad o rozvoji mladých tale ntov, 
o ich výkonnosti, jednak v konfrontáci i roz
ličných škôl, metód, v porovnávaní medzi 
sebou, podnecovaní sôťaživosti medzi mlá
dežou a prípravou či výbc:rom pre finanč

ne náročné medzin;írodné súťaže. V po
sledoých rokoch, od prijatia súťaže za člena 
Európskeho zväzu súťaží mladých (EMCY), 
sú súťaže otvorené aj pre med zinárodnll 
účasť spomedzi členov EMCY (16 krajín) a 
minl'oriadnych členov (9). Do tohoto zväzu 
napríklad patria nt:mecké a rakúske súťaže 
,Juge ncl musiziert" a české ,.Concertino 
Praga". Práve (tčasť zahraničných súťažia
c ich a tiež zahraničných členov porôt 
zhodnocu je toto podujati<:: a vyzdvihuje 
nad rámec, aj nad úroveií lokálnej udalosti. 
Svedčil o tom aj slávnostný koncert 25. 3. 
l 996 v historickej budove Slovinskej rii
harmonie z r, 1712, na ktorom sa predstavi
li niektorí víťazi minulých ročníkov rozlič
ných odborov, s výkonmi medzinárodnej 
ú rovn<~. 

Nedá sa neporovnať slovinskú aktivitu, 
hudobný život a kult(trne s nahy nám blíz
keho 2-miliónového národa s našimi a 
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nezamyslieť sa. Isteže, máme dve hodnotné 
medzinárodné súťaže: Hummelovu klavír
nu a Hommage a Lucia Popp, o niečo men
šiu Schnciclrovu súťaž v Trnave, ale systé m 
bývalých ,.národných" interpretačných sú
ťaží, ktoré v poverení Ministerstva kultúry 
organizoval SLOVKONCERT, sa stratil v 
hospod:írsko-organizačných zmenách, pre
stavbách a zmätkoch. Posledná bola orga
nová v Ziline roku 1989. Zatiaľ čo české 
národné sllťaže pokračovali a postupne zís
kali medzinárodné renomé (Smetanova, 
Chopinova, Beethovenov Hradec, Hentno
va a Kocianova v Ústí nad O rlicí, spevácka 
v Karlových Varoch, atd'.), u nás chýba 
s(rstredená snaha, ale aj sústredené mysle
nic a prostriedky dopracovať sa k systému, 
ktorý by nielen urobil selekciu skôr, kým ju 
urobí tvrdá realita života, ale hlavne, a to je 
to pozitívne viden ie, motivoval by k výkon
nosti a okre m ,.štartu na loptu" by zvykol aj 
na ,.ťah na bránu" a k vytrvalosti. Vieme, že 
nedostatok týchto nevyhnutných vlastnos
tí pochovalo nejeden náš talem, a zahasil 
nejednu hviezdu. 

V Slovinsku garantom súťaží je "Svet za 
glasbeno izobraževanjc republike Slo
venije"- čo tam neznamená Hudobnú spo
ločnosť, alebo Hudobnú radu. čo ke by si 
tak naša Hudobná rada našla užitočné pole 
činnosti? FERDINAND KLINDA 

SPEVÁCKY ZBOR KONZERVATÓRIA· BIS 
Spevácky zbor Konzervatória v Bra ti

slave pod vedením dirigenta Dušana Billa 
ús pešne reprezentuje slovenské vokálne 
umenie a slovenské umelecké školstvo už 
desaťročia na festivaloch a koncertoch nie
len v Európe (Nemecko, Poľsko, Španiel
sko, Grécko, Francúzsko, Rakúsko), ale naj
mii v USA a Austrálii. V radoch tohto te lesa 
umelecky vyrástli slovenskí sólisti (naprí
klad Lívia Aghová, Martin Babjak, Ľubica 
Vargicová), so zborom nahrávali tí najlepší 
slovenskí umelci ako Edita Grúbe rová a 
Peter Dvorský . Výsledkom ocenenia kvalily 
zboru bola pozvánka na koncertovanie v 
Taliansku - v krajine stáročných tradícií 
hodnotného vokálneho umenia. Mecenáš 
Cav. Carlo Vende r a Associazione amici di 
Padre Li no, zorganizovali pre zbor koncer-; 
ty cirkevnej hudby v chrámoch mesta Par
my. Mesta, ktoré je bohaté na kultúrnu tra
díciu , pamiatky architektúry a výtvarného 
umenia (Benedetto Antelami, Salimbena, 
Corregio , Parmigiani, Bibiena, Leonardo da 
Vinci), v meste šľachtických rodov Farnese 
(prvé kukátkové divadlo na svete 16 18), 
Bourbonc v meste slávneho Konzervatória 
Arriga Boita a celého radu významných 
hudobníkov od Bocloniho, Montcverdiho k 
Verdimu , Paganinimu a Toscaninimu. 

Základný repertoár koncertov bratislav
ského zboru tvorili die la talianskych a slo
venských majstrov: Angclus Domini z Gre
goriánskeho chorálu, Cantate Domino 
Claudia Monteve rdiho, Magnificat Zacha
riáša Zarewutia, Hospodin mojim pastie
rom z Cantus Catholici, Otčenáš j ána Levo
slava Bellu, Exulient coeli Claudia Monte
verdiho. Talianske obecenstvo vysoko hod
notilo štýlovú čistotu a kultivovanú kvalitu 
umeleckého prejavu, pôsobivú vypracova
nosť detailov, jemnú kresbu výrazu v boha
tom spektre dynamiky a exp resívnu s ilu 
umeleckej výstavby. O bdiv patril aj kvalite 
hlasov spevákov, ich zvládnutiu vokálnej 
techniky a umeleckého prejaVlt zborových 
a sólových p artov (Katarína Šilhavíková, alt 
a Denisa Danielová, soprán). Mimoriadny 

úspech patri l Denise Danie lovej, ktorá 
zaspievala aj sólovo Agnus De i Wolfganga 
Amadea Mozarta. Poctou pre zbor bol kon
cert, na ktorom účinkovali aj Cantori del 
Mattino Nocero - Parma, dirigent Adolfo 
Tanzi. Na záver koncertu dvoch zbo rov 
zaznel dvojzborovo Exulte nt coeli Claudia 
Monterdiho. Vďaka úspešným koncertom 
zažili bratislavskí študenti mimo riadne 
chvíle, keď boli pozvaní na Konzervató
rium Arriga Boita v Parme a dostali sa k 
pokladom hudobného umenia: v knižnici 
ko nzervatória mohli listovať v manuskrip
toch talianskych majstrov, najmä čítať ruko
pisy Claudia Monteverdiho; prežiť chvíle 
dojatia v pracovni (prof. Milan Ivan - kore
petítor zboru na tomto turné - si zahral na 
klavíri Toscaniniho, ktorý mu d aroval Vla
dimír Horowitz); zaž iť chvíle dojatia v pra
covni .\rr igo Boita (SND práve p remiérova
lo jeho Mefistofela). Odmenou pre študen
tov bol mimoriadny zážitok z možnosti 
zaspievať si v Teatro Farncse - prvom kukát
kovom divadle, ktoré je unikátne n ielen 
obrovskými rozmermi scény, ale aj amfi
teátrovým riešením vnútornéh o priestoru, 
nádhe rným arc hitektonickým a výtvarným 
ume ním a llžas nou akustikou. Mimoriad
nou poctou kvality Speváckeho zboru ko n
zervatória v Bratislav<! a ich dirigentovi 
Dušanovi Billovi bolo pri jatie v Klube 27 
obdivovatel'ov Giuseppe Verdiho, ktoré sa 
ko nalo podľa pôsobivého ceremo niára. 
Koncertná cesta bratislavských študentov 
bola mimoriadne umeleckým zážitko m pre 
náročné talianske publikum a je j pokračo
vaním b ude plodná spolupráca, ktorej ini
ciátormi sú riaditel' Kon zervatória A. Boita 
v Parme Mo Renato Falavigna a Comm. 
Umbe rto Tamburini , prezident Klubu 27. 

Úspešná reprezentácia kultúry a školstva 
Slovt:nska sa stala aj jedným z významných 
stavebných kamei':rov p r:íce Slovens ko-talian
skej spoločnosti, ktorej zakladatel'om je Cav. 
Carlo Vender, lebo po koncertoch bratislav
ských konzervatoristov sa v Parme rozšírili 
rady jej členov. DANIELA SI.IACKA 

' . 
Pred dvesto rokmi dobyli rtrské vojská 

tureckú pevnosť strategického významu na 
brehu Čierneho mora. Katarína II. tu založi
la mesto Hadžihej, vzápiití premenované na 
Odessu. Pred sto rokmi tu prekvital obchod 
a Odessa mala charakter mesta s vcl'mi 
bohatým kultúrnym životom. Dnešná Odes
sa pripomína v mnohom BratislaVlJ či stre
doeurópske mestá po vojne. Predchádza
júcim obdobím zničená architektúra, začí
najúca obnova, ktore j rozsah ovšem zd'aleka 
nic je tak vel'ký ako u nás a, samozrejme, 
aktivity okruhu l'udí, ktorí v snahe nadvi azať 
na niekdajšiu kultúmu úroveň mesta orga
nizuj(r podujat ia s prezentáciou súčasného 
umenia, toho umenia, ktoré u nás 40, tam 
ešte viac rokov nemohlo byť verejne pred
vádzané, ktoré podl'a ideológie socrealizmu 
bolo nezrozumitel'né, a pritom dnes si získa
va s ták väčší okruh priaznivco"', 

Medzinárodný fes tival súč~snej hudby 
.,Dva dni a dve noc i" sa v Odesse konal d ru
hýkrát od 12. do 14. apríla 1996. V takomto 
krátkcim čase prebehol maratón 18 koncer
tov, na ktorých sa predstavili také magnety, 
ako napr. súbory XASAX (saxofónové kvar
teto) či 2E2M z Francúzska, nemecký NO
MOS Quartett, Ensemble Contrechamps zb 
švajčiarska, vynikajúca speváčka Ch ristine 
Acke r, flautistka Carine Levine a klavirista 
james A very, všetci Američania pôsobiaci v 
Nemecku. V programoch dominovali me ná 
významn)'ch predstavi teľov povojnovej 
záp adoeurópskej avantgardy. 

Na samostatnom koncerte sa so svojou 
elektroakustickou h udbou predstavili Me
sias Maiguashca (Nemecko) a Phil Williams 
(V. Británia). Významným spôsobom sa na 
príprave a zabezpečení festivalu podielala 
Vysoká hudobná škola z l'reiburgu. Tamojší 
prorektor r,rof. Bernarg Wulťf je preziden
tom ťesti~alu a tak ako minu lý rok, aj teraz 
predviedol ako dirigent s komorným 
orchestrom, zloženým zo štude ntov svojej 
školy a odesského konzervatória, diela skla
dateľov ako Schoenberg, !ves, Messiaen či 

Kage l. Na každom z týchto koncertov bolo 
vidno, že tento sp ôsob s polupráce je veľmi 
príťažlivý pre študentov i pre poslucháčov. 

Už som pri inej príležitosti písal o odess
kých súboroch zameraných na intt:rpretá
ciu novej huc!!2Y. Súbor l'resk-y patri dnes už 
k..tým interpretačným.zo:)kupe!}iam, ktoré 
svojím prístupom k dielu upútali aj v zahra-

ničí. Zhodou okolností to boli d iela sklada
teliek, ktoré v ich podaní presvedčili najvi
ac. Spomenul by som Revelati!Jns pre akor
deón a husle, ktorých autorkou je Ľudmila 
Samodajcva, či skladba s názvom Struny od 
rumunskej sklaclatd'ky Violetty Dinescu, 
pôsobiacej v Nemecku. Sláč i kové kvarteto s 
názvom ,.Harmó nia sveta" v spolupráci s 
tlautistkou C. Lcvine, predviedla scénickú 
kompozíciu s názvom Princezná od Kar
melly Cc:pkolenko, skladatel'ky, ktorá pri 
svoje j pedagogickej či nnosti na Konzerva
tóriu organizuje tento festival. 

Zážitkom bolo premietnu tie fi lmu fran
c(tzskej produkcie .,Nezákonné deti A. We
berna,., v ktorom predstavitelia hudobnej 
avantgardy 60. rokov niekdajšieho Soviet
skeho zväw (Volkonskij, Ščedrin, Gubajclu
lina, Silvestrov) hovoria o svojich skúsenos
ti ach z tých či as a ich v ý poved' sa konfrontu
je so vtedajším poli tickým terorom, ktorý 
vo sfére umenia priniesol dôsledky dodnes 
zanechávajúce hlboké rany. To napokon 
poznáme aj my. 

V di\och 9.-12. apríla, teda tri dni pred fes
tivalom, sa na Odesskom konzervatóriu 
konali majstrovské kurzy p re študentov a 
ďalších záujemcov. Prednášali tu viacerí 
skladatelia zo západnej Európy (spomen i
em E. H. Flammera a M. Maiguashcu), ako aj 
interpreti, ktorých som spomenul vyššie. V 
rámqj týchto kurzov som mal prednášku na 
tému "Fibonacciho rad v mojej kompozícii.,. 
Musím konštatovať , že účasť na týchto ku r
zoch ho la·podstatne vyššia ako u nás. 

Spomenul som podiel Vysokej hudobnej 
školy vo Freiburgu pri príprave festivalu a 
wo rkshopu, no svojím die lom prispievajú, 
podobne ako u nás, aj zahraničné inštitúcie , 
rovnako ako miestna samospráva. Hlavným 
sponzorom a garantom podujatia je Odesské 
oddelenie lnternatiomtl Renaissance Foun
dation, partnerská inštitúc ia bratislavského 
Soros Centre of Contemporary Art, vďaka 
ktorému som mohol festival navštíviť. 

Nakon iec ešte malá poznámka. Oclessa je 
neporovnatel'ne viac poznačená uplynul)1m 
obdobím ako Bratislava. Avšak budova fil
harmónie a budova konzervató ria patria k 
tým najkrajšie zrekonštruovaným. Ked' 
mám s týmto porovnať našu Zochovu alebo 
Redutu, je to _na zaplakan ie. A to sa o 

· .Bratislave hov:orí takisto ako o .. IPt:S.tl!.l~I.IIJ- 1 
qy.· VLADIMÍR BOKES 

l Pi\RÍŽS~ DOJMY l 
V d iíoch 7.-R ;. l 996 zúčastnila som sa 

medzinárodného symp ózia ,.Ženy a hudob
ná tvorivosť" v Paríži, ktoré prebiehalo pod 
záštitou UNESCO v spolupráci IMC (Inte r
national Music Council) a CDMC (Centre 
de Documentation de la Musique Contc m
poraire). 

Počas dvoch rokovacích dní odzne lo 
množstvo názorov z rôznych kútov sveta. 
Referáty dopÍi\ali početné štatistiky, audio a 
videonahrávky. Každý referát vyvolal š irokú 
diskusiu . Symp ózium bolo zamerané hlavne 
na problematiku žien - skladateliek, ale clis
kutovalo sa aj o problémoch žien v ostat
ných hudobných oblastiach. Účastníkov 
sympózia privítali delegáti UNESCO - Guy 
Huot (IMC) a Marianne Lyon (CDMC). 
úvodné slová predniesol Rektor Král'ov
ského konzervatória v Haagu a viceprezi
dent !MC - Frans de Ruiter. Sympózium pre
biehalo dva dni, od rána clo večera, fo rmou 
zasadaní a rozp ráv, ktoré sa striedali s kon-
certmi. ( 

S refe rátmi vystúpili významné osobnosti 
hudobného živo ta ako Elena Ostle itner 
(Rakúsko),. ktorá re fe rovala o postavení 
žien v hudbe v Rakúsku, v krajine, ktor{t má 
čisto mužské obsadenie filharmonického 
o rchestra. Percento žien skladateliek je tu 
extré mne nízke oproti ostatným krajinám. 
J udith Lang Zaimont (USA), profesorka 
kompozície na Minnesotskej univerzite, 
hovorila o uplatnení žie n v hudbe vo svoje j 
krajine. Sama je au torkou vyše 100 skladieb, 
z ktorých mnohé boli ocenené v rôznych 
súťažiach a sú uvádzané často doma i v 
zahraničí. j e j hudba je predmetom p iatich 
doktorských dizertačných prác a mnohé jej 
skladby boli repertoárom rôznych súťaž
ných koncertov. Patricia Adkins Ch iti (Ita
ly) zdôrazňovala významnú ú lohu žien, 
ktoré od nepamäti hrali dôležitú (tlohu v 
hudbe a boli vlastne prvými profesionálka
mi v Egyptskom umení. Zauj ímavé štatistiky 
zastúpenia Žien skladateliek priniesla Sop
hie Fu ller (V. Británia). Frans de Ruiter 
(Holandsko), rozobe ral p roblémy žien -
skladateliek na ceste za vzdelaním. Psy
cho logické problémy ženskej kompozície 
rozoberala Jacqueline Rousseau-Dujardin 
(Francúzsko) ... V priebehu sympózia odzne
li tri koncerty sklad ieb ženských autoriek 

ako Clara Schumann, Sofia Gouhaidoulina, 
Elzbieta Sikora, Miché le Revercly, Graciela 
Parask~:vaidis ... 
Počas troch d'alšíeh dní môjho pobytu v 

ParíŽi podarilo sa mi získať p ovolenie k 
návšteve IRCAM-u. Chcela by som upozor
niť , že v diloch 1 5. a 16. 6. 1996 budú v 
IR CAM-e dni o tvorených dverí. Počas svojho 
pobytu v Paríži snažila som sa nájsť kontakty. 
ktoré by umožnili spoločné akcie študentov 
skladby našej fakulty so študentmi skladby v 
zahraničí. Po úspešnej prezentácii sklad ieb 
študentov kompozície bratislavskej VŠMU v 
Prahe, koncom roka 1995, by to mohol byť 
ďalší cenný prínos pre orientáciu a vývoj 
našich študentov. Dlrfajme, že nedostatok 
financií nezmarí rodiace sa plány. 
Účasť na sympóziu v Paríži bola pre mi'ia 

veľkým prínosom. Dozvedela som sa o situ
ácii žien - skladateliek vo svete, oboznámila 
som sa s mnohými ich probléma·mi, nadvia
zala som osobné kontakty so skladatel'kami 
z rôznych krajín a s významnými osobnos
ťami hudobného života vôbec. Získala som 
informácie o p ripravovaných medzinárod
ných aktivitách a o publikáciách týkajúcich 
sa problematiky žien v hudbe. Z tých, ktoré 
zaujali moju pozornosť, spomeniem aspoil 
niektoré: 

- Patricia Adkins CHITI: DONNE IN 
MUSICA (knižná publ ikäcia i videokazety 
30x30 min.). Opisuje ženy - skladatel'ky, 
dirigentky, speváčky, inštrumentalistky z 
27 krajín a približuje hudbu písanú počas 
posledných desať storočí. Na videokaze
tách sú p ráce 54 skladate liek - vyše tristo 
sklad ieb v prevedení Talianskeho symfo
nického orchestra. 

- .Juclith LANG ZAIMONT: THE MUSICAL 
WO MAN AN lNTEHNATlONAL PERSPEC
TIVE l, ll , 111 (kniž. publ.). 

Som nesmierne poyd'ačná všetkým, ktorí 
mi pomohli zúčastniť sa sympózia v Paríži. 
Predovšetkým tľakujcm Hudobnému fon
clu a vedeniu VŠMlJ v Bratislave, za podstat
né krytie finančných nákladov. Menovite 
ďakujem za všestrannú pomoc p. Doc. Dr. 
Ladislavovi Mokrému, bez ktorého by celá 
akcia nebola vôbec vznikla. 

P ETRA BACHRATÁ, 
posl. TI. roč. skladby 
na VŠMU v Bratislave 



(s 

l. 6 . 1946 LEO SLEZÁK - slávny rakúsky 
te no rista- 50. výročie úmrtia. 

l. 6 . 1946· ALŽBETA MICHÁLKOVÁ 
sólistka opery Slovenského 
národné h o divadla - 50. výro
čie narode nia. 

2 . 6. 193 1 ELENA KITTNARO V Á rodená 
Kurbelová - významná sloven· 
ská sopranistka, najprv sólist
ka spevoh ry Novej scény, 
dlhoročná sólistka op e ry 
Slovenského n áro dné ho diva
d la v llratislave, skvelá pred
staviteľka dramatickýc h ope r
ných postáv - 6 5 . výročie naro
denia. 

3. 6 . 1906 JOSEPHINE BAKER O V Á · sláv
na am e ric ká černošská spe
váčka a tanečnica, v roku 
1970 účinkovala n a 
Bratislavskej lýre - 90. výročie 

narod e nia . 
4. 6 . 1926 IVO ŽÍDEK - česi-.i te no rista, 

pred stavitel" sme tanovských 
postáv - 70. výročie narode-
ni a. 

5. 6. 1826 CARL MARIA von WEBER -

7. 6 . 18 16 

8. 6. 1946 

IO. 6. 1926 

12. 6. 1946 

13 . 6. 1761 

13.6. 1976 

14 . 6. 1691 

16. 6. 19 01 

16 . 6. 193 1 

17 . 6. 1926 

19.6. 1936 

21 . 6. 
23. 6. 1956 

28.6. 19 11 

ne mecký skladateľ a dirige n t -
170. výročie (Jmrtia . 
J ÚLI US G USTÁV REUSS - s lo
venský hudo bný teoretik -
180. výročie na ro denia . 

JANA KOC IÁN O V Á, sloven
ská speváčka populáŕnej a jaz-
zove j hudby - 50. výročie naro
denia. 
KAROL VLACH · slovenský 
ope re tný te norista, dlhoročný 

sólista spevo h ry Novej scény a 
jej r iaditel" - ned ož ité 70. výro
čie n arodenia. 
PAVOL KOVÁČ, s loven ský 
klavirista - 50. výročie narod e-
nia. 
ANTO NÍN VRANICKÝ, český 
hudo bný skladateľ a huslista -
23 5. výročie na ro d e nia. 
GEZA ANDA - slávny m ad'ar
ský klavirista - 20. výročie 
ú mrtia. 
]ÁN FRANCISCI - slove nský 
hudobný skladateľ a o rganista 
- 305. výročie narodenia. 
ALOIS SARAUER, český klavi-
rista, skladatel", p edagó g, 
auto r dlho p o uZtvanej 
Klavírne j školy - 9 5. výročie 

narodenia . 
OSKÁR ELSCHEK l)niv. prof., 
s lovenský mu zikológ a e tno-
muziko lóg, autor početných 
muziko log ic kýc h prác, inic iá
tor etno muzikologic kých 
konfe re n c ií, vysokoškolský 
pedagóg · 65. výročie narode
nia. 
VLASTIMIL HO RÁK, český 
dirigent pôsobiaci n a Slo
ve nsku, dlhoročný p racovník 
Čsl. ro zhlasu, zakladateľ a d iri
gent Komo rné ho združenia -
7 0. výročie n a rode nia. 
DUŠAN MARTINČEK, slove n
ský skladatd', klavirista a vyso-
koškolský p edagóg - 60. výro
čie n arode nia. 
Deň e uróps kej hudb y. 
REJNGOĽD MORICIEVIČ 
GLI ER, ruský skladateľ, d iri-
gent a p edagóg - 4 0. výročie 
úmrtia. 
ANT ON CÍGER, slovenský 
skladatel', dir ige n t, pedagóg a 
organizátor hudobného živo
ta- 85 . výročie narodenia. 

KONKURZ 
Riaditeľ Slovenského národného 

divadla v Bratislave vypisuje konkurz 
na obsadenie voľného miesta v orche
stri Opery vkontrabasovej skupine 

- tutti hráč. 

Konkurz sa bude konať dňa 21. 6. 
1996 v skúšobni orchestra Opery SND. 
Písomné prihlášky posielajte najnes
kôr do 15. 6. 1996 na adresu: 
Orchestrálna kancelária Opery SND, 
Gorkého 4, 815 86 Bratislava. 

Podmienka: absolutó rium na Kon
zervatóriu . 

SERVISHŽ ~~'96) 

Najmilší koncert 
roka 

Celoslovenská prehliadka d e tí z d et
skýc h domovov Slove n ska vyvrc ho lila gala 
ko n certom v bratislavsko m Istropolise pod 
n ázvo m N ajmilší koncert roka. Na podujatí 
sa zúčastnila manželka prezidenta SR 
Emília Kováčová a ďalší významní h o stia . 
Na p re hliadke s a pred stav ilo 28 detských 
d o movo v s 270 účinkujúcimi . V bohatom 
programe vynik li d eti z Dets ké h o d o m ova 
v Zlatovciach s fo lkló rnym pásm o m z o ko
lia Trenčína, m o derným ta ncom sa prezen
tovala s kupina z Hrii'io ve j, Vítaním jari p re
kvapil De tský domo v Necpaly a na vysokej 
úrovni pohybovej kultúry sa pre dstavili aj 
ostatné kolektívy. Sp estre n ím podujatia 
b o lo a j vystúpe nie s p evákov zo Svidníka, 
Žita viec a Dunajs ke j Stred y. Celoslovenskej 
p re h liad ke pre d chádzali tri r egio náln e 
ko lá v Piešťanoch, Sabinove a v Martine , n a 
ktorých sa zúčastnilo do 560 d e tí zo 48 det
ských dom ovov. TASR 

Eva a Jana s a volajú d voje husle, ktoré 
dokončili majster h uslia r J á n Nemček a 
je h o sy n Ján z Ba nskej Bystrice . Vyrobili 
ic h na deviaty ročn 1k m e d zinárQdnej súťa
že huslia rs keho ume nia He n ryka Wieniav
s ké h o , ktorá bude l l. až 18 . mája v poľs
ko m m este Poznaň. Majs tra ]. Nemčeka, 
kto rý sa z Kovačice prisťahoval na Slo 
ve n sko v septembri 1993, minister kultúry 
SR vym e noval za svo jho splnomocnenca 
p r i o rganizovaní huslia rske j výroby n a 
Slo ve n sku. Pres tížnu súťaž v Pozna ni ozn a
čil] . Nemček za a kús i "o lym p iádu " p rofesi-

J o nálnyc h výrobcov huslí. Hlavn ým o cene
n ím súťaže je Grand Pr ix a desaťtisíc am e
ric kých d o lárov. Ide o p rvú zahraničnú 
re preze ntáciu Slovenska toh to druhu po 
je h o o samostatnení. Na obrázku TA SR je 
majste r J án Nemček 

KONKURZ ' 
Riadite( ,Státneho komorného or· . 

cbestra ž!lln~ vyp.isuje .konkuQ ;()<' 
obsadenie)ntesta ' ' 

+ kov.~ettného tnajst:J;a busli 
+ kon~c;tt{lého majstt-a violont.b-9~ 
ľodmiepj(ou pl'ija.d.a Je ·~l>3ôlv~v~t 

nie V~hJ.Jdôbný s.tnet\ · · 
Konkurz sa $1da.d4 z interpm4~e~ ' 
1. jednélw celého koncertu w. A. 

Mozarta (k{)nc. majster huslí)~ 
Jedného celého koncertuJ. Haydna 

(konc. mafstetviolončieJ), , 
2. 1. častLkoncertu podla vla$t#lého 

výb~,w(vdtanekadenci~), ·~o 

~. $6lovej,~!kl4dbyJ. s. B,adla, 
4. h:ry sóloVých orcheettôló-,~l'~~ 

tov, ., . · ,,. 
;. hry zl.istu-
Dátum konatda koll.kurzu a ~b

nostJ o .konkurze oznámime prih1~ 
ným uchádzačom písomne 4llebc:l 'telt· 
foni(.:.ky •. 

V pdbl~ke nakó~~n n'mo~••·~ 
te~ .kw.-é ~ólovék()ncef.ty bn4e,~h§t~ 
či po'f.tebtd~t~k<>re))dtitota. · , 

Kolte~ podujatia 
Slovkon~ 

• 28. 5. 19.00 

29. 5. 19.00 

29. 5. 19.00 

30. 5. 19.00 

3.6. 19.00 

4.6.19.30 

11. 6. 19.30 

• 4. 6. 19.00 

' 11. 6. 19.00 

Bratislava, Zrkadlová sieň 

Primaciálneho pah\ca 
Magdaléna Hajóssyová, soprán 
Marta Beňačková, mezzosoprán 
Ľudovít Marcingcr, klavír 
Program: Figuš-13ystrý, Mahler, 
Loewe, Čajkovskij, Schneider· 
Trnavský 
Banská Bystrica, Robomícky dom 
Musica aeterna 
Kamila Zajíčková , soprán 
Program: Fux, Buonamcntc, Torclli, 
Vivaldi, Caldara 
Bardejovské kúpele, LD Astória 
Jurovského dychové trio 
Program: Gebaucr, Kummer, 
Nudčra, Dušek, Kôtschau 
Kežmarok, Evanjelický kostol 
František Balún, barytón 
Ivan Sokol, organ 
Program: Podprockí•. Buxtehude, 
Dvoi'ák, Bach, Händcl 
Bardejov · MsKS, rím.·kat. ).:ostol sv. 
Egídia 
Martin Koval'ík, organ 
Program: J. S. llach, M. Dupré, 
Mozart, Rcubkc a improvizácie 
Trenčianske Teplice, Kúpel"ná dvo
rana 
Jozef Lupták, violončelo 
Eleonóra S laničková·Škutová 
Program: L. van Beethoven, E. Bloch, 
V. Godár 
Trenčianske Teplice, Kúpelná dvo
rana 
E. Holičková, M. Turňová,J. Ábel, M. 
Dubovský,]. Binder 
Progr:tm: Poznáte tie melódie? 
Bratislava, Zrkadlová sieň Primaciál· 
neho paláca · 
Kvarteto Alexandra Moyzesa 
Program: F. Schmidt, A. Moyzcs, M. 
Ra vel 
Bratislava, Zrkadlová sieň Primaciál· 
neho paláca 
Veni trio (E. Slaničková·Skutová, R. 
Sebesta,J. Lupú k) 
Program: l. XeiJakis, ]. Beneš, K. H. 
Stockhausc, O. Maily, M. Burlas, P. 
Zagar, R. Ayres 

• Koncerty sa uskmočňujú v rámci cyklu Musica slovaca 
ct europea, ktorý je venovaný Roku 
slovenskej hudby. 

2. júna o 11.00 h 

2. júna o 17.00 h 

2. júna o J8.0{J h ' 

5.jímao 19.00h 

Banská Štiavnica· Evanjelický chrám 
llratislavský chlapčenský zhor, zbor· 
majster M. RovMková 
Dudince · Kúpel"ný kostol 
Bratislavský chlapčenský zbor, zbor· 
majster M. Rovňáková 
Martin · Evanjelický chrám 
Účinkujú Albert Hrubovčák (trom· 
bón) aJ. V. Michalko (organ) 
Spišská Nová Vcs · Koncertná sieň 

REDUTA 
Účinku je Ivan ženatý (ČR) - husle a 

Slovens ká filharmó nia a Slo venský filhar
m o nický zb or v d i'ioch 24.-27. ap ríla p o 
p rvýkrát hosťovali v tu reckej Ankare. Na 
13 . m edzinárodno m anka r skom hudob
n o m festivale mali naši filharmonici záve
rečné koncerty (25. a 26 . 4.) . Pod takto vkou 
šéfdirigenta Ondreja Le n árda zazneli v 
Co ng ress Hall o f the Ministry o f Natio n al 
Eduction dve ko n certné die la. V úvode to 
bolo Rekvie m od Giu seppe Ver d ih o v p oda
ní Pe tra Dvo rskéh o , Ľubice Ryb árskej, Idy 
Kirilovej a Pe tra Miku láša. Posledným festi
valovým k o ncertom, n a kto ro m sa zúčastnil 
aj tu recký p rezide nt Siileyman Demire la , 
b o lo Rekviem od An tonína Dvoráka s rov
naký m o bsadením, okre m Ľ. Rybárskej, 
k to rú vystriedala sopranistka Lívia Ághová. 

Ankarský hudo bný festiv al je členom 
e u rópske j asociác ie festivalo v. Na 13. roční
ku fes tivalu, ktorý sa konal pod patron;íto m 

Marián 1.1pšanský (klavír) 
6. júna o 18.00 h Bojnice· Koncertná sid i hradu 

Účinkuje Ivan ženatý (ČR) · husle a 
Marián l~tpšanský (klavír) 
Humenné· Koncenná sieň múzea 
Účinkuje Tomáš Nemec (klavír) 
Komárno -Farský kostol 

13. júna o 19.00 h 

14. júna o 19.00 h 
Účinkuje súbor MUSICA AETERNA 
Topol"čianky 15. júna o 1~ .00 h 
Účinkujú Anna ;t Quido Hôlblin· 
govci aJudith lzsáková (čembalo) 
Mirbachov palác v 13ratislavc 
Koncert z tvorby ocenených diel v 
rámci sk ladateľskej silťa1.e k Roku 
slovenskej hudby, spojený s odovz· 
dávacím ceremoniálom. Odznejú 
diela M. Krajčiho, l. Dibáka, H. 
Cottcliho, P. Bachratej, M. Halušku a 
E. Kráka. 

9. júna 96 l 0.30 h 

ľ 

l· 

ÚčinkujíJ: Viktor Simčisko (husle), 
Vratko Uudzák (lesný roh), Marián 
Krajčovič (husle), Tomáš Boroš a 
Erika Netschová (klavír), Sláčikové 
trio V~M ll, Dychové septeto 
Konzervatória v Bratislave 
Kvarteto A. Moyzťsa. 

Rádio Devín 
-tlp"f aa pPbívanie 

30. S, 16.00 70 rokov rozhlasu na Slovensku · SOSR dir 
O. Trhlík 

19.15 ABC o hudbe · hudobný minilexikón 
19.30 Hommage a Lucia Popp · záznam z kon· 

ccrtu 
16. 3. 1996 (Z tvorby W. A. Mozan a) 

21.00 Záverečný koncert laureátov l. ročníka 
sútaže Hommage a Lucia l'opp 

l. 6. 15.00 vcrký Francíoz menom Ravel (Scenár l. 
Podr:ock}•) 

20.00 Scény z opery W. A. Mozarta Figarova 
svadba 

2. 6. 20.00 Deti a budha. O poézii M. Rúfusa a diele R. 
Schumanna (Scenár l. čcrnccká) 

4. 6. 10.15 A. Glazunov· baletná hudba 
5. 6. 20.25 Zo skladateľského odkazu Hildegarda von 

Bingen 
6. 6. l 0.20 Operné matiné 

16.00 Z repertoáru SOSR (Rajter, Slovák, 
Lenárd) 

19.30 Medzinárodný hudobný festival v Luzerne 
(Izraelský filharmonický orchester, klavír· 
nyrecitál Michail Plctncv) 

8. 6. 11.30 Spevom k srdcu · piesne v spracovaní, 
slov. sklad. 

14.05 Akcenty rezonancie, hudohno-publicistická 
relácia 

9. 6. 19.20 Dialógy s hudbou -súťaž. Osudová láska R. 
Schum:lllna a C. Wleckovcj (Scenár Z. 
Bcrnátová) 

21.00 Opera · šostakovič: No• . 
10.6. 13.05 Skladatelia· diela · interpreti: Orchester 

National de France (Dir. Ch. Dutoit) 
12.6. 19.15 Rokslovcnskcjhudby· Musica slovaca 

20.25 Slovenské tabulatúrnc zborníky 
13. 6. 19.30 Koncert Rozhlasového symfonického 

orchestra v Stuttgarte, dir. Sir Neville 
Mariner 

14. 6. 12,00 KlavirisJa Géza Anda · k 20. výročiu úmrtia 
17.00 Hviezdy koncertných pódií · Victor de 

Saba ta 
23.10 Zo skladatdskej tribúny UNESCO 1995 v 

Paríži 
i 5. 6. 14.05 Operný magazín 

15.00 Stretnutie nad partitíorou · cyklus rozho
vo- rov o nových dielach 
16. 6. 21.00 ll. S met ana · Dalibor 

prezidenta St'ileyman a De mirela , sa usku
točnili o rch estrálne ko n cer ty, ďalej b oli 

pozvané ko m o rné súbory, in štrumentalist i , 
bale tné súbory, džezové a folkló rne sú bo

ry. Prijatie n ašich filharmo nikov tureck ým 
p ubliko m bolo spon tán ne . Riaditeľ SF 
Ka ro l Fajth r o koval s M. Basm anom o m o ž
n ostiach ďalšieho hosťovania v Turecku. 
Hosťovanie Slovens kej filh ar m ó n ie a 

Sloven ské h o filharmon ické h o zb o ru s a 
uskutočnilo n a p ozvan ie riaditel' a ag e ntú ry 
Sevda-Cen ap and Mu zík Va kfi Me h meda 
Basmana ( M. Basman je zároveň aj predse
dom fes tivalu). Slo ve n sk é veľvyslanectvo v 
Anka re spo lu s agentú r o u Sevda-Ce nap an d 
Mlizik Vakfi koord inovali vystúpen ie SF a 

SFZ. Festival trval o d 25. marca d o 26. aprí· 
la. 
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