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Ked' v roku 1877 nezávisle od seba objavili
Ch. Cross a 111. A. Edison mechanický záznam,
ktorému po zdokonalení E. Berlinerom v roku
1944 firma DECCA koncepciou "full frequen9' range recording" dala historický základný
tvm· umeleckej reprodukcie, zdalo sa nám, že
svet dostal dačo definitívne, nemeniteľné a
zázračné. Sedemdesiate roky nás začali
postupne z nášho omylu dostávat; svetovým
hitom bolo quadrofónia, digitalizácia ...
Predtým nám stačili noty a hudby bolo dostatok. Pokrok však nasledoval závratným tempom a namiesto namáhavého cvičenia stačilo
stlačiťgombík. A to ide dodnes...
. Prostredníctvom rôznych výstav z roka na
rok môžeme sledovať búrlivý rozvoj mediál·
nej techniky a jej rôznych parametrov a systé·
mov či podsystémov. Vyspelé krajiny sveta
produkujú dnes, ako som sa o tom mohol pre·
svedčiť na frankfurtskom vel'trhu Musik
Messe, nové a nové technické pomôcky, ktorými sa zdokonaľuje ~ahrávací a reprodukčný
systém zvuku, teda aj hudby. Pravda, medzi
vyspelými kapitalistíckými krajinami a kraji·
JUlmi na;,'imi z t_zv. východného bloku, je doteraz priepastný rozdiel. No i napriek tomu
nemožno si nevšimnúť fakt, že je tu badatel~
né úsilie o "zachytenie sa" na svetovom vývoji, čo naznačila aj nedávno skončená výstava
TE-RO 1996. Zúčastnilo sa jej asi 30 vystavovatel'ov z Česka a Slovenska, ktorí skromnými
'prostriedkami naznačili úsilie o vlastný podiel na rozvoji domáceho hudobno-mediálnehu trhu. Nebyť tejto výstavy, ani neviem,
kol'ko je u nás firiem, kolka iniciatív sa podie·
ľa na trhu s hudbou. Tento trh však bol až na
niekoľko titulov reprezentovaných Opusom a
Hudobným fondom, zásobený výlučne tzv.
zábavnými žánrami a druhmi hudby, pravda, hoci mnohé z nich nie sú vôbec zábavné. O
to však nejde. Uvedomil som si, že úpadok
šírenia vážnej hudby v masových médiách d
najmä vo vyd.avatel'skej základni je ove/a
vážnejší, ako si to myslíme. To však nevyčí
tam tým, ktorí v oblasti nazvime to jemnejšie
.nevážnej hudby'~ iniciatívne vytvárajú
súkromné firmy, ktor~ sa stávajú "šťukami v
rybniku" a šliapu na pätu štátnym, verejnoprávnym médiám. Nie je to teda štát, ale sú to
súkromníci, ktorí iniciujú pohyb vpred, neča
kajú na zázrak a spásu z hora. Pravda, pra·
vzorom ich produkcie je anglo-americká tvorba, ktorá má v súkromných rozhlasových sta·
nlctach absolittnyprimát:
Roky, keď obchody boli plné vážnej hudby,
nôt, partitúr kníh o hudbe, sú už zrejme iba
slaakou spomienkou a pre najmladšie gene·
rácie budú viac legendou ako skutočnosťou.
Neviem, či je to realita svetová alebo naša, ale
dá sa to poľahky zistiť nielen zo svetových šta·
tistík, ale aj obchodov, že tomu tak nie je.
Dnes, nech akokoľvek hovoríme o národnej
kultúre, darmo by ste ju hl'adali v našich
obchodoch. Ukážte mi ten obchod, kde je vyložená naša národná · alebo aj vôbec nenárodná · hudobná kultúra, kde sú jej nahrávky,
noty, partitúry, knihy o nej. A keď sa spýtate
obchodníka preG'o tento "sortiment" nemá,
dostanete dvojakú odpoved~· po prvé, nič sa
nevydáva a po druhé, nikto to nekupuje.
Sme na konci storočia, ktoré bolo poznamenan'é permanentnými technickými revolúciami. O tom, ale aká to bola revolúcia, keď kon·
com 18. storočia sa začal zlatý vek hudby
týrobou a distribúciou hudobných materiálov, na to sme už zabudli. Aké bude nové storočie, G'o sa z toho všetkého odrazí na našom
duševnom svete, to nevieme. Poznáme iba
svet materiálny, pretože narába s Uslami. A
duch, ten sa vždy povznáša...
MARIÁN]URiK

26. 6. 1996
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Skladateľ

Igor Dibák preberá cenu z rúk prof. Ladislava Burlasa.a prc;>f. Ivana Paríka.

Rok slovenskej.bUdby
l

Slovenská hudobná kultúra predstavuje jeden zo základných
pilierov nášho duchovného bohatstva. História a súčasný stav
našej hudobnej kultúry boli inšpiračným zdrojom skutočnosti, že
Vláda Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry vyhlásili rok
1996 za Rok slovenskej hudby. Koncepcia pro

hudby~b~u~~d~e~i5iiE~:~~

zčinnosti
premisy,
že Rok slovenskejplánoch
a dramaturgických
ných divadiel, umeleckých škôl a u
vydavatel'stiev, múzeí, koncertných u
kých hudobných žánrov a v neposlednej
dií. Všetky podtÍjatia venované Roku sJo,ve~Jij~fiiiJIIIPPd-·h1aj
spoločný ciel': predstaviť hodnoty mi
obdobia
slovenskej hudobnej kultúry doma i v zahraničí a tým prispieť k
estetickému rozvoju a obohacovaniu duchovného života spoloč
nosti.
Samotná príprava a realizácia projektu prebiehala a prebieha vo

1
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Jozef Gahér pri preberaní ceny.
dvoch etapách. V minulom roku pôsobil pri Ministerstve kultúry
SR Prípravný výbor, ktorý po zmapovaní celkovej situácie priJmivil viacero podkladových materiálov, ako východiskovú bázu pre
realizáciu Roku slovenskej hudby.
Diíom l. januára 1996 vymenoval miriister kultúry Komisiu MK
SK, ktorá pracuje na základe Zásad pre realizáciu Roku slovenskej
hudby. Komisia vytvorila 4 pracovné skupiny, ctramaturgick~1,
propagačnú , zahran ičnú a produkčnú , ako aj štvorčlenný Sekre-

tariát. Tieto pomocné orgány predkladajú námety na konct:pč·
né a dramaturgické smerovanie celého projektu.
K Roku slovenskej hudby bol vydaný programový bulletin v
slovenskej verzii a v štádiu vrcholiacej prípravy je anglická
modifikácia s nemeckým resumé, ktorá bude slúžiť predovšet'~-'"''" ''"'"' orgány Slovenskej republiky v zahraničí.
ideový plagát k Roku slovenskt:j hudby (s
Milana Laluhu) a Správa spojov vydala pošRoku slovenskej hudby, ako aj koreš·
námetom. Pred dokon čt:ním je razeslovenskej hudby, ktorej autorom
<U\.'tuc:uu'-"', sochár Marián Polonský.
sumarizácii aktivít I. polroku 1996 konštatovala Komisia
MK SR na svojom zasadnutí dila 17. mája t. r., že poslanie Roku
slovenskej hudby sa svojou aktivitou pozitívne odráža v činnos
ti väčšiny inštitúcií, ktorých poslaním je realizácia hudobnej
kultúry. Popri osvedčených šíritel'och profesionálneho hudob·
ného umenia, Spolku slovenských skladatel'ov a Spolku koncertných umelcov pri Slovet)skej hudobnej únii, umeleckej
agentúre Slovkoncert, potešitel'ná je najmä aktivita škôl,
Vysokej školy múzických umení, slovenských konzervatórií a
najmä Základných umeleckých škôl na celom Slovensku.
V oblasti koncertného umenia možno konštatovať, že sa
uskutočňujú podujatia koncertného charakteru v dvoch rovi·
nách:
· s príspevkom z osobitného účtu a so špecificky zameranou
dramaturgiou,
· aktivity umeleckých telies, sólistov, inštitúcií a celého
spektra školského systému v rámci vlastnej pôsobnosti.
·
Z priamo podporovaných aktivít v rámci cyklu Hudba v
mestách, hradoch, zámkoch a chrámoch odznelo v I. polroku
30 komorných koncertov v týchto mestách ·Malacky, Modra,
Svätý Jur, Nitra, Michalovce, Trenčín, Trnava, Košice, Bratislava, Komárno, Zvolen, Brunovce, Bytča, Bardejov, Rimavská Sobota, Banská Štiavnica, Dudince, Martin, Spišská Nová Ves,
Bojnice, Humenné, Komárno, Topol'čianky, Brodzany, Antol,
Dolný Kubín, Svit, Tisovec, Vel'ké Leváre a Piešťany. Na interpretácii sa podiel'ali špičkoví sólisti a komorné ansámble, pri·
čom v každom z podujatí zazneli najmenej dve diela pôvodnej
slovenskej tvorby. V mesiacoch máj - jún t. r. prebieha v
Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca pod názvom Musica slovaca et Europea cyklus koncertov, predstavujúci tvorbu, ktorá
vznikla na Slovensku v historickom kontexte európskej hudobnej tvorby.
Mladí bratislavskí sólisti pripravili a časť projektu už zreaJizo.
vali sériou koncertných podujatí nielen v Bratislave, ale i v
reprízach najmä na území južného Slovenska. Aj toto podujatie
je špecifikované dramaturgicky na kontext pôvodnej a zahraničnej hudobnej tvorby.
Osobitným projektom je cyklus Spolku slovenských skladateľov v Mirbachovom paláci, kde na l 0-tich koncertných podujatiach v priebehu celého roku sa ojedinelým spôsobom reali(Pokračouanie IU/

str. 2)

Rok slovenskej ·hudby
(Dokon čenie z o str .

l)

zuje prierez autorského zázemia všetkých
generačných zoskupení slovenských skladate ľov XX. storočia.
Základné umelecké školy, Konzervató riá a VŠMU, ale aj Katedry hudobnej
výchovy na Pedagogických fakul tách v
Nitre, Banskej Bystrici, Bratislave a Prešove realizovali doposiaľ desiatky inte rných
a verejných podujatí, venovaných prebiehajúcemu Ro ku slovenske j hudby. V .
podobnom duc hu prebieha Košická, Bardejovská, Trnavská a Cíferská hudobná
jar, ako aj me dzinárodný festival sú čas nej
hudby Veče ry novej hudby v Bratislave.
V I. p olroku sa realizovali premiéry
opernej a baletnej tvorby, keď opera SND
inscenovala premiéru opery Trojruža od
Ladislava Kupkoviča a balet SND triprych
s dielom Ilju Zelje nku Musica slovaca a

televízia prišla s pozoruhodnými reaktivitami, keď dopo si aľ bolo odvysie laných
vyše tisíc minút súčas nej hudobnej tvorby, s dielami koncertného charakteru, ale
aj s pôvodnou opernou tvorbou.
Stálym glosovateľom a komentátorom
podujatí je Hudobný život, ktorý v rámci
svojich možností účinne prispieva k
informovanosti najmä odbornej verejnosti. K azda n aj~znamnej ším podnetom
Ro ku slovenskej hudby patrí skladateľská
súťaž, vypísaná Ministerstvom kuln'Iry
Slovenskej republiky, Hudobnou úniou a
Hudobným fondom vo všetkých žánroch
umeleckej tvorby. Súťaž bola dňa 28. apríla uzavretá a vyhodnotená príslušnými
odbornými p orotami a jej oficiálne vyhlásenie sa uskutoční dňa 9. júna 1996 o
l 0.30 h v Mirbachovom paláci v Bratislave, kde sa sú časne uskutoční komor-

Mlrko KJ>ajčí-patril k? najpočetnejšie odmeneným.~_hladatel'om.

Štátne divadlo v Košiciach balet
Slove nské tance Tibora Andrašovana.
Mimoriadny význam majú aktivity
verejnoprávnych médií, Slove nskéh o rozhlasu a Slove nskej televízie.
Slovenský rozhlas takme r každodenne
uvádza relácie pod hlavi č kou Rok slovenskej hudby, kde prezentuje na stanici
Devín tvorbu a interpretačné umenie
pôvodnej proveniencie vo všetkých žánroch umelecke j tvorby - v oblastľvážnej,
p o pulárnej, folklórnej i jazzovej hudby.
Zaujímavým podnetom sú aj infor m ač
né, publicistické a spravodajské relácie,
ktoré osobitným sp ôsobom približujú
tvorbu a interpretačn é umenie poslucháčom Slovenského rozhlasu. Slovenská

Cas "odpísal" z kalendára Ro ku slovenskej hudby ďal ší, v poradí šiesty komorný
koncert a to zárovei\ ohlásilo do réžie
konania, že sa psychologicky naplnila
doba polčasu , zrelá na to, aby sa " niečo
udialo". - A udialo sa ... Júnové mirbachovské matiné (9. 6.) malo slávnostnejší
rámec, nielen pre to, že sa odvíjalo pod egidou viacerých inštitúcií (MK SR, SSSk SHÚ
a Hudobný fond), ate stalo sa oficiálnym
pódiom pre prezentáciu ocenenených
skladieb z autorskej súťaže k Roku slovenskej hudby. Pavol Bagin v úvodnom ceremoniáli uviedol mená skladateľov, ktorí
boli odbornou porotou ohodnotení ako
najlepší vo všetkých žánrových kategóriách; víťazi a laureáti pre berali ceny z rúk
prof. Ladislava Burlasa, prof. Ivana Paríka
a riaditel'a Odboru muzických umení MK
SR doc. PhDr. Rudolfa Brejku CSc.
Prvú konšteláciu teda vytvorili skladatelia, ktorí úspešne participovali v oblasti
komornej hudby - a už mená boli prísľu 
bom programu, v ktorom nuda rozhodne
ne má miesto.
Mirko Krajčí (1968) už neraz - vo väč
ších i menších formách - podal svedectvo
o svojom tale nte. V Sonáte pre husle
sólo (v obdivuhodne zaangažovanej interpretácii V. Šimčiska) tú to premisu ďalej
rozvinul. Sonáta je nesmierne sústredená
kompozícia, exponuje koncízny tematický materiál (descende nč ný intervalový

ný ko nce rt z tvorby laureátov I. kategórie
(Komorná tvorba). V súťaži prezentovalo
v siedmich kategóriách svoju novú skladate l'skú tvorbu 76 skladatel'ov v 107
kompozíciách. Súčasťou oce1tenia nových skladieb je tiež snaha o ich urýchlené uvedenie do života. Komorné d(e!a
odzneli na spomínanom koncerte 9. júna
a jedna skladba zaznie v prcnniére na tohtoročných
Bratislavských hudobných
slávnostiach (Viera Janárčeková: 5. sláči
kové kvarte to), zborové diela budú uvedené na fe stivale Slovenská zborová tvorba začiatkom novembra t. r. (poriadateľotn je Národné osvetové centrum), dychová tvorba odznie na festivale Pá-

anagram), na báze ktorého dôsledne a
dôvtipne modeluje klenbu obsažnej,
významovo priam viacdimenzionálnej
výpovede. Hudobný zážitok zo Sonáry bol
doslova povznášajú ci.
Igor Dibák (1947) sa premiérovo prih ovoril v Capricciu pre lesný r o h a
klavír, výjduc zo svojho prechodného
ústrania. Rozmarná poloha je jednou z
jemu vlastných hemisfér: tu dokáže rozoh rávať brisknú partiu, okorenenú pikantno u zmeskou humoru, pitoreskných sentencií, espritu, hlásiac sa vedome k spoľahlivej ko mpozič n ej "neo"-mustre. S viditel'nou tvorivou radosťoÍ.t muzicírovali V.

divého Trenčín , hudba z kategórie p op a
jazz, ako ·aj inštruktívna a prednesová
tvorba pre mládež bude p remiérovan á v
rámci 18. roč níka fes tivalovej prehliadky
Nová slovenská hudba v novembri t. r.
Diela z kategó rie symfonickej a Komornej symfonickej tvorby - vzhľadom na
uzavretia tejto časti súťaže v minulých
dňoch, budú ponúknuté jednotlivým inštitúciám žánrovo zodpovedajúcim.
Smero m do zah raniči a boli podniknuté
p ríslušné opatrenia na možnosť prezentácie nášho hudobného umenia prostre dníctvom našich zastupiteľských úradov. V
minulých dňoch sa podarilo realizovať
dve podujatia v USA a K:rnade, kde n a •
pôde našich veľvyslanectiev sa s veľkým •'
úspechom prezentovali Musica aeterná
vo Washingtone a súbo r Musa ludens v
Toronte. Podobné aktivity sa pripravujú v
Po rtugalsku a Brazílií, na j eseň tohto roka
Jazzovú scénu spomedzi odmenených
sa pripravujú ko ncertné p odujatia v Mareprezentovalo. i. Matúš Jakab čic.
ďarsku, Poľsku, Česku, na Ukrajine, v Rumunsku, Nemecku a Veľkej Británii.
Začiatkom n ovembra sa uskutočni
V Il. p olroku 1996 sa očakáva ďaleko
významné
podujatie v Bratislave, ktorého
väčší zástoj pôvodnej tvorby a slovenskéorganizáto rom je Národné osvetové centho interp retačné ho umenia v inštitúcirum, Festival slovenskej zborovej tvorby.
ách, kde pôsobia štáto m dotované symfoPripravuje
sa vystúpenie špičkových ama·
nické telesá, teda v Slovenskej filharmótérskych a poloproťesionálnych zboronii, Štátnej filharmónii Košice, Štátnom
vých telies - jed nej z najmohutnejších
ko mornom orchestri v Žiline a Symfonickom orchestri Slovenské ho rozhlasu.
oblastí slovenskej hudo bnej kulrury, priAvizovan é sú p remiéry diel pôvodnej
čo m dramaturgia počíta s uvedením vyše
tvorby v našich spevoherných divadlách.
l OO skladieb pôvodnej ~orby od 43 autoOpera SND pripravuje inscenáciu
rov!
Vzkriesenia od Jána Cikkera, ŠD v KoV II. polroku budú pokračovať konceršiciach inscenáciu Krútňavy od Eugena
ry cyklu Mestá, hrady, zámky a chrámy,
Suchoňa, Štátna opera v Banskej Bystrici
ko ncerty Mladých bratislavských sólistov
p remiéru opery Bátoryčka Ilju Zeljenku a
a cyklus komorných ko ncertov z pôvod·
Komorná op era v Bratislave pripravuje
nej tvorby v Mirbachovom p aláci.
premiéry jednoaktoviek Juraja Hatríka a
V dňoch 23.-30 . .novembra t. r. bude
Egona Kráka. Balet SND pripravuje baletprebiehať 18. roč ník festivalov,ej prenú prvotinu Dušana Rapoša a v Košiciach
hliadky Nová slovenská hudba, ktorá by
hodlajú pri praviť inscenáciu Veľkej doksa mala stať akýmsi prirodzeným vyvrchotorskej rozprávky Milana Dubovského.
len ím Roku slovenskej hudby, keď na
V centre pozornosti II. polroku budú
vyše dvoch desiatkach p odujatí by mala
dozaista Bratislavské hudobné slávnosti s
zaznieť pôvodná tvorba všetkých hudobosob!tnýpl akcentom na pôvodnú rvorbu
s adekvátnou muzikologickou konferenných žánrov v plejáde všetkých generäč
ciou . V predvečer 'otvorenia BHS bude
ných vrstiev slovenských skladateľov.
vernisáž reprezentatívnej výstavy, ktorej
Ak slávnostný koncert Symfonického
por,iadateľom je hudobné múzeum SNM
o rchestra Slovenského rozhlasu k otvorena bratislavskom hrade a ktorá bude otvoniu Roku slovenskej hudby s dielami ). L
rená až do ukončen ia 18. ročníka festivaBellu,). Cikkera, E. Suchoňa a A. Moyzesa
lovej prehliadky Nová slovenská hudba
dňa 28. januára t. r. bol štartom do podu·
30. novembra t. r.
jatia, ktoré je vyjadrením snáh o prezentá·
V oblasti zábavnej tvorby hudby je prieiu našej pôvodnej s kladateľskej tvorby,
pravovaný festival Country hudby s výluč
vyspelého interpretačného umenia a
ne pôvodnou tvorbou na prievidzkej
muzikologickej činnosti , očakáva sa, že
Remáte, festival dychových hudieb PádiRok slovenskej hudby - podujatie vyhláse·
vého Trenč ín , a príslušné aktivity sa odrané s ro čným limitom - p otrvá dlhšie, ba
zia v dramaturgii kultúrnych liet v Bratipráve naopak, stane sa štartovacou aktivislave, Pieš ťanoch, Trenčianskych Teplitou pre osvojovanie si hudobných hodciach, Bardejove, Smrdákoch, vo Vysokých Tatrách a na Sliači , ako aj v ďalších
nô t a šírenie našej hudobnej kultúry
centrách kultúry na Slovensku.
doma i za hranicami našej vlasti.
nia vyzn ela mierne bezradne. K úsp~chu
skladby prispela veheme ntná interpretácia Sláčikového tria VŠMU ·
Kontrastne k odľah čenej atmosfére Cotteliho skladby vyznela hlbavá Vízia son áry
pre husle a klavír od Petry Bachratej
(1974). Kontúry skladby boli skutočne
zahalené v akomsi snovom opare, v chimére vážnych, miestami až existenciálne

Honorat CotteUi pri
kovým triom VŠMU.

Budzák a E. Netschová.
Ďalším
skladateľ

zúčastneným laureátom bol
Honorat Cotteli (1941). Priznám sa, s exoticky znejúcim menom toh oto autora som sa dosiaľ nestretla a z kusých info rmácií som sa dozvedela, že krajinou jeho trvalého(?) pobytu je švajčiarsko . Zvláštne ... Z intonácií premiéry
jeho sláčik ovej skladby Trio b u rlesco
som sa snažila dedukovať jeho duchovnít
príslu šnosť. A môžem lakonicky konštatovať: - príslušnosť muzikantská. Z priebehov troj časťovej skladby doslova sálala
hudobnícka úsmevná pohoda, sugestívna,
vtipná, elegantne rozpustil á až k ob rysom
recesie. Isru výhradu by som vyslovila
azda len k záverečn ej časti, ktorá v kontexte celku v zmysle forli'ového naplne-

Interpreti skladby P. Bachratej M.
Krajčovič aT. Boroš.
vyznievajúcich myšlienok. Hudobná reč
mladej skladateľky je imponujúca, obsažná, zrelá - žiadal sa mi však - na presvetlenie deja- sem-tam viac jubilózne sfarbený
papršlek. Adekvátnymi tlmoči teľ mi boll
M. Krajčovič a T. Boroš.

Milan Haluška (1960) vsadil na fónicky atraktívnu zostavu - sedem plechových
dychov. Premiéra Dychového septeta
podala pozitívne svedectvo o talente a
zdatnosti svojho autora. Oceňuje m jeho
umenie dialógov, balansu - medzi štrukturálnymi jednotkami, sónickými pozíciami

klaňačke

so

Sláčl·

konso- a disonancií, pozícií a kontrapozl·
cií motivických a farebných okruhov ·
azda len záver skladby sa ocitol v akejsi
adičnej stereotypnosti.
A napokon nastúpilo spoľahlivé a osvedčené Kvarteto A. Moyzesa, áby uviedlo
l . sláčikové kvarteto .f:gona Kráka.
Zvykli sme si prijím ať a ,osvojovať si nesml·
erne doryky Krákových kompozičných
počinov, zahladených vždy k vyššiemu
horizontu duchovna. Jeho skladby sú [>o.
hatou, nasýtenou reflexiou, Ktorá nevystavuje v okázalej póze ono autorovo inter·
subjektívno, ale každým tónom Vyvierajúcim z hfbky prežívanéllo presviedča. Krft
sa rád necháva inšpiroÝať J.lodnotami z
histó rie - rovnako je to i. v sp omínanom
kvartete, ktorého hudobné' sukcesie sa
odvíjajú z tematického predobrazu chorálu, z ktorého matérie tvaruje myšlienky,
j edi nečn é v autentických sugestívnycl1
rozmeroch.
LÝDIADOHNALOVÁ
Snímky Pavel Erdziak
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. K jubileu dr~fttittickej sopranistky

IELENY KI1~NAROVEJI
Beroína našej národaej opernej scény odišla z ja'Viska iba nedávno: •
ako neopakovateľná Abigai.l v "guinessovsky" dlho uvádzanej inséenácii Verdiho Nabuct;a. Dovt;edy lu·ala a spievala v SN D s jej vlastnou pro-fesion.~U.tou a plným nasadením takmer 30 rokov vypäté - zväčša - dramátické party. v opere SND ich bolo 42. Ale ešte predtým, v angazmán
spevohry Novej scény, kde zač.ínala ako členka zboru r. 1953 a od r.
l9SS ako $~listka; 'ľytVorila 24 o.p eretných, spevoherných a muzikálových 'postáv! Podobnú ponuku úloh a previerku talenttl, ako aj záťaž na
hlasivky nezažila asi žiadna slovenská sopranistka.
Mám za úlohu pdpomenúť bohatý umeleCký život Ele~y Ki.ttnatovej
na:;pá r .str~nkach. R.ozhodla som sa však ináô siahla som po svojom
rukopise 'knihy venovanej Elene Kittnarovej, ktorú som dokončila v
máji 1991. Kédysi túto monografiu objednalo vydavateľstvo OPUS - no
zmena vydavatdských podmienok znemožnila "vyd;anie práce. Je tu i
·käp1tola' o vynikajucej kreácii Straussovej SALOMF!. Vedľ~ Emílie Marty
z Janáčkovej Veci Makropulos (z r. 1973) a Straussovej Elektry (z r.
1?89), bo1a Salome od R. Stl'áussa (tnsceno\ranár,l976) ďalšou kráľov~
skpu ro~_ou v žlvótopise zrelej utnelkyne. )ud~jskú ptittcezrtú stvátnlla
ako 46-.ročná. Z kapitoly o Salome vyberám nasledujúce pQd:statné
úryvky:
lillillil
Je za~1 jím avé, ako sa pri spärnom číta n í k ritík o vrcholných kreáciách Eleny Kittnarovej
: vo Veci Makropulos, v Salome, Elektre a v
Kosto l níčke v Jej pastork--yni - o bjavujú epitetá . najlepšia, najúspešnejšia, vrcholná"...
Pravda1 umenie sa nedá merať. Pre autorku
týchto riadkov zostane z galérie expresívnych rolí E. Kittnarovcj najsilnejšou hrdinkou Emília Marty. Pri zvažovaní u zu čkej hranice, ktorá oddel'ujc od seba dve "naj ... ",
zohral svoje najmä humánny a filozofi cký
aspe'kt, prebleskuj úci i jej janáčkovskej
ht dinky. To akcentoval nielen Ja náček , ale i
jeho ideálna interpretka.
Salo me a Elektra (i náč je to v j ej pastorkyni) nemajú v sebe podobný rozme r a podtext. Za ich absenciu nemôže ani režisér - ani
,úči~~ku j (~<;L pva portréty žien, vynámjÍI\=e sa
z d á,vne j ~iiJi)Jii ckej a anqcke j , his.Górit: 1'1\dstva, si však ryŽÍuiuJ(• (podobne ~·ko Emília
f~:tarty) priam psychoanalytickú kresbu, hlasoví• a fyzickú kondíci u, pohybovú kultúru
(ved' 'šú tu aj tanečn C:: kreácie!) a ne pochybne
pôsobivý zjav. Straussove h rdink--y v spomínaných jednodejstvových operných d rámach
sú mladé ženy, ba d i evčatá. Interp re tky v·
Salom e a Elektre nczídu z javiska hodinu a
trištvrte. je .to vokálny a hereck-ý maratón. E.
Kittnarová sa naií dala.
Krátko po veci Makropu ios (r. 1973) siahala dramatu rgia SND po Salo me (p remiéra
bola 2 1. 5. 1976). Medzitým sopranistka opä ť
preštudovala Leonow do Fidelia a Argiu zo
Sobášne j kancelárie od R. Hazona, teda štýlovo celko m odlišné ro le. Prito m v riad nom
ko lo be h u predstavení spievala ďa lšie postavy ...
Nad plánom uviesť Salo me sa stre tla v spo. [(!práci s Miroslavom Fischerom, režisérom,
ktorC::ho mala vo svoje j práci rad a pre jeho
i nvenč n osť, presnú fixáciu postáv, premyslený rozvrh diania na scéne, dôklad nú spoluprácu so spcvohercami a i n špi ra tív n osť v
spo l očn ej , p ráci. Dovted y s ním študovala
na'p r. .svoju" vstupnú Lízu d o Pikovej dámy v
SND r. I 964, ale tiež Menottiho Annu
Gomézovú v Konzulovi, Isoliero v Rossiniho
Grófovi Orym, Madeleine de Coigny v André
'Chénierovi, Lenio v Gréckych pašiach a i.
Salo me v hudo bnej podobe je "symfó nio u
v dráme", ako sa vy jad ril sám Richard Strauss.
Vo svojej dobe .z namenalo toto d ielo o brovsl..)• k1'o k dopred u po stránke harmónie,
tonali ty, resp. u voľn e nia tonálnych centier,
vo využití pestrej, priam o palizujúcej inštrumentácie, ktorá výsledno u zvu kovosťou
vykresl'uje zložité vnútorné stavy hrdinov. Aj
ke<f neskôr skladatcl' od ľa h či l 1 06-čle nn ý
orchester clo komornejšej verzie (ktorá 7.aznela aj pri bratislavskej inscenácii r. 1976),
vyznieva výsledný zvuk impozantne . Hudobne naštudoval bratislavskú Salome d irigent Gerhard Auer, umelec vn útornej a gestickej dynam ickosti. (Salome bo la v SND naštudovan{l pod taktovkou K. Nedbala iba r.
1930.) M. Fischer vybral do titulnej postavy
Salome aj kolo ratúrnu sopranistku Sidóni u
Haljakovú. Táto alternácia vyvo lala pre kvapeníe- Salome býva zverovaná d ramatickým
hlasom. E. Kittnarová - našťastie - zafixovala
aspoň záve rečn ú scénu o pery na svoju profilovú p l atň u z r. 1986 ("Ah! Du wolltest mich
nicht deinen Mund Kl'issen lassen, j oachanaan!"). i náč neexistujú zvu kové či vizuálne
záznamy tejto inscemície, takej významne j v
histórii SND i v karié re jllbilujúcej umelkyne.
Scéna Pavla M. Gábo ra zaujala na prvý
pohJap svojou monu mentalitou. Bo la vystavaná z kvádrov, resp. blokov, vyzdobených
štylizovanými
orientálnymi
symbolmi.
Schodiskové plošiny asymetricky č lenili p riestor a scénu zväčšovali. Studi1a s vyrezaný-

minulo m repertoári. Hustota sad zby nedokázala o dstrá n iť z jej prejavu vysokú kultúru
vokálneho umenia, prejavujúcu sa v premysle nom frázovaní, vo výrazovom spievaní, kde
sa uplatnili nielen jej známe pianissimá, štíhle a neopakovateľne pôsobivé, ale aj ostré,
naliehavé tóny, ktoré priam p relínali
vzduch. Pre i'l u prízn ač n ý akcent na deklam ač nú a artik ulač n í• stránku spevu sa dostal
clo úzad ia iba vo vypätých polohách. Variabil ný, dobre premyslený vokálny obraz ból
pod či a rknu tý priam vznešenosťo u javiskového po hybh, estetického v každej situácii.
Kráľovská d ôstoj nosť interpretky sa lámala v
lyriku a cit tam, kde dram atickú·.vokáln u
líniu vystriedala kantiléna. Veď ako:dojemne
dokázala j ochanaanoÝi vyspievať arioso: "J a
tvoje telo milujem vre le , Jochanaan. Je biele
ako ľa lia v poli, ktore j nikdy nedotkol sa srp.
Také je biele jak sneh tam na vrchoch judey.
Dovolíš mi, proslm, dotknúť sa ho?" Keď
pred celým dvorom a služobníctvom zožala ,
za toto intímne vyznanie jochanaanovo
prudké odmietnutie, Salo me sa odrazu me ní:
je rozhodnu tá dos i a hnu ť svoj ci eľ za každ ých

E. Klttnarová ako Salome v R. Straussovi ...
mi mrežami, dvíhanými lanami, kde bol uviiznený Jochan;wn, bola akoby v hibke priesto·
ru. Na tomto pochmí1rnom nád vorí Herodesovho paláca sa odohrávala tragéd ia Salo me
a jej zhubnej vášne k p ro rokovi. Vynikajúca
bola práca so svetlo m, ktorá menila nálad u a
podčiarkovala situáciu. Igor Vajda napísal vo
Filme a divadle o. i., že to bola "jedin eč n á
symfónia svetla, tvarov, po hyb u a hudby".
. Salo me už vzdušným, bielym kostýmom
; tvorila akýsi kontrapunkt k vášni, ktorej je
sama nositdkou, hoci sa to na prvý pohl'ad
nezd á. D i evčen s k á Salo me počas jedne j noci
dozrela v ženu · ale, ako spieva jej páža · pri·
pomína studený, c hladný mesiac na judcjskom nebi. O. Wilde, podľa kto ré ho drámy
It Strauss napísal o pernú podobu Salome,
nezdôvodií uje z ačiato k vášne Sa lome. Je pro·
sto zasiahn utá slovami tajom ného muža,
ukrytého pred jej zrakom v temnote väzenia
na panovníkovom dvore. Až v tomto mo·
mente začí na dráma, biblický príbeh s dekadentnou symbolikou doby svojich tvorcov...
Kittnarová "budovala" postavu s rozvaho u
umelkyne, dokonale ovládajúcej gra~l ácie
scén, obrazov i závereč n é h o finále. Na javisko vstúpila so vzneše ným chlad o m, ako
o7.ajstná k r{J ľovská dcéra, ktorá sa nezaujíma
ani o zal'úbeného Sý rčana Narrabotha, ani o
več n é hádky Židov a Nazarénov. Z nudy ju
vytrhne až tajom ný hlas proroka. Má p re iíu
magické čaro - pre odvahu, s ktorou zatracuje n e resť na panovníckom dvore, ale aj pre
zvráten ú zmyseln osť, ukrytí• v jej vn útre.
Kittnarová k reovala túto ro lu ako zrelá žena.
V princezninej túžbe po j ochanaanovi demo nštrovala jednak urazenú král'ovskú ješitn osť, ale 1iež ist:l1 pato logickú zvrátenosť .
h rd inky. Kittnarová vokálne i hereck--y če r pa
la skúsenosti 7.0 svojich " kráľovsk-ých . ú lo h v

okolností. Nie kde tu v ne j vz klíčil a túžba m ať
j ochanaana as p oľí mftveho. Prostriedkom
na to je známy tanec siedmich závojov. Ta nčí
Herodesovi, ale je to vyjadrenie jej vnútra,
vyjadren ie lásky, ktorá nedáva, ale iba chce:
egoisticky kor i s tiť. Každý odhodený závoj je
odokrytím čoraz tem nejších hlbok ľudskej
psychiky. Možno Salo me uniká z nudy, ktorá
ju o bklopuje , možno sa p redvádza samo tnémujochanaanovi, ktorý ju však v hibke väzenia nevidí... ie len vo finále opery, ale už i tu
je prvá gradácia role. Symfon ický prúd
sede mzávojového tanca je i vd'kým ľubost
ným spevom, zdoben ým orientálnou ornamentikou so šalmajovými ZVllkmi, jeho sladký spev v í•vode a v strede sa však v posledne j
tretine ko nč í extázou.
Kitnarová a Haljaková predvied li tento
tanec bez d u blérl..--y - ako to býva zvykom .
H osťujúci choreograf j ozef Sa bovčík naštudoval slávne 8-mi nútové č ís lo v presno m
taneč n o m rozvrhu, kde nič nebolo po nechané na náhodu. Pre 45-roč nú E. Kittnarovú to
bola nároč n á , ale nie neprekonatel'ná úloha.
Jej stále dokonalá postava h ravo zvládla
tanec, vychádzajúci zo štylizovaných orie n·
tálnych prvkov. Zaujímavá bola jemná h ra
rúk a symbo lika h ry so závojmi, od h aľujúc i
mi nielen telo, ale aj vnútro Salome.
A potom prišla scé na, v kto rej princezná
žiada Herodesa o o d menu za vzrušujúci
tanec .•Chcem hlavu Jochanaana!" Táto veta
dostala v Kinnárovej interpretácii najprv
pod o bu stíšenej prosby, neskôr čoraz naliehavejšieho imperatívu, ktorý miestami mal
priam výstra:l.nll podobu. V hlbokých polohách už nespievala, ale d ramatick--y parlando·
vala: "Žiadam si len hlavu )ochanaana!" j ej
soprán dostal temnú prsnú fa rbu, ktorá zmenila d i evče nsk ú princezn ú na démona. j e j

a Emila Marty v Janáčkovi.

op akovaná požiadavka sa premietla d o vzru·
šené ho Herodesovho mo no lógu. Pred
posledným výkrikom Salome, glissando m
klesajúcim z dvojčiarkového "b", kapituloval
napo ko n i He rodes.
Nasleduje záverečná scéna, v kto rej Salome spieva nad krvavou hlavou j ochanaana.
Divák stŕpn e v úžase, keď vidí s p eváčku , oži·
aremí reflekto rom , objímajúcu m ŕtvu hlavu
J1roroka pa mise. j e j e fektný plášť sa podo bá
krídlam anje la smrti. Tento účinný efekt,
umocnený výrazuplnosťou spevu , dostal v
ope rnej insce nácii mrazivé rozmery. Približne 17-minútová scéna - mo nológ Salo me bola naplnená výrazovým bo hatstvom sopranistky: od láskyplného intimissima, cez výči t
ky, až po pato logic ké túžby. E. Kittnarová
závod í s orchestrom vo výraze, dynamickej
raf'm ovanostL Jej hlas sa klenie v oblúkoch,
pr ičom $lovo dominu je tomuto absurdné mu
ryznaniu lásky. Už niele n hudba R. Straussa,
ale aj dramatická verzia drámy O. Wildea
vedú hrd inku cestami čudesnej , šialenej
vášne. Žiaľ,láska, ku kto re j sa skl áňa Salome,
je m ŕ tva, ako ten mesiac na judejskom nebi.
Nevníma svet okolo seba. Skláň a sa k mftvemu. Život je p re ňu už iba j ochanaanova
mftva tvár so zatvorenými očami. Herodes,
kedysi· plamk:i~.!U taj Gvan C>u vášňou k n évláStnej dcére, sa striasa odpo rom a prikazuje
vojakom: .Zabite túto ženu!" Salo me pod štítmi vojakov zomiera.
S ko nč il a takm er dvojhodinová d ráma, o
ktorej dr. Vladimír Bor napísal o. i. tieto
slová:
"Hudba akoby nakoniec pripomenula aj
n i ečo viac z tejto bytosti, azd a aj je j lepšie
túžby a zmarené sny. Dielo je viac ako námet
a hudba hovorí viac ako slová ..."
Možno i preto sa mi zdalo, že E. Kittnarová
d o záveru temného príbehu o Salo n'le vniesla
katarzný moment, ktorý je vlastný všetkým
jej kreáciám ... dokonca i Abigail, jed in ú negatívnu postaVll Verdiho, pol'udšťuj e tým, že ju
chápe ako ženu, ktorá musela zn iesť ve ľa
po níženia, aby sa zme nila na krutú, mocibažní• vlad árku ...
Rolu straussovskej hrd inky vytvorila E.
Kittnarová v ideálnej, nez abudnuteľn ej podo be v spolupráci a inšpirácii s ďal šími interpretmi: naj mä s vynikajúcim predstavitel'om
Herodesa - Gustávom Pappo m ( v alte rnácii
Milan Ko p ačka); so znakmi vnútornej deštrukcie kreovala Herodiadu O ľga Hanáková
(alternovala Ľuba Baricová); neza budnuteľ
ný, ako by z mramo ru vytesaný boljochanaan
Ju raja M artvoňa i alternujúci juraj Onišče n
ko. Zaliati zelenkavým svetlom pôsobili títo
hrdinovia priam nesku točne. Aj predstavitelia menších úlo h mali svoje špecifiká.
Salo me r. 1976 bola vel'kým umeleckým
víťazs tvom Eleny Kittnarovej, ktorá touto
inscenáciou vytvorila už 25. postavu na javisku opery SND.
Za t1o u nasledovali: Elsa von Brabant v
Lohengrinovi, Musetta v Bo héme - ktorej sa
tak velmi vzpierala... , j enny v Žobrácke j o pere, Aida, Taťja1,1a v Eugenovi O neginovi,
Straussova Elektra, Alžbeta z Dona Carlosa
(rok po d ramatickej Elektre!), Leonora z
Fidelia, Milada z Dalibora, n áročn á Ráchel v
Benešove j Hostine, ale i Senta z Blúdiaceho
H olanďan a, Ľut o mír a zo Svätopluka, nezab udn uteľn á štúd ia Kostolníčky z J ej pastorkyne, vznešená Tosca, d vojro la Cudzej kňaž
nej a j ežibaby v Dvoi'ákove j Rusalke, Lady
Macbeth v nie ve ľmi i nsce n ač ne vydarenom
Macbethovi - a znovu Ľu tomíra v o bnovenej
premiére Svätopluka... Ozaj zaujímavá a úctyhodná paleta štýlovo rôznorodých ro lí, kto ré
mohla s tvárniť na vysokej úrovni iba speváč
ka, p ripravená hlasovo tak kvalitne, ako
Ele na Kittnarová - navyše umel kyňa, ktorá
vniesla do slovenského o perného herectva
nové výrazové dimenzie . O na a t iež juraj
Martvo ň vniesli do prúd u staršej "strednej"
generácie slovenských operných umelcov
nový tó n v nazeraní na operu ako umenie , v
ktoro m sa nielen spieva, ale rovnako silne
prežíva a hrá na všetkých strunách talentu...
TERÉZIA URSÍNYOVÁ
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Z aprilovej ponuky SF
3. a 4. aprlla. Giuseppe Verdi:
Rekviem. Slovenská filhm·mónia. Spevácky zbor m esta Bratislavy. Dirigent
Ondrej Lenárd. Zbormajster Ladislav
Holásek. Sólisti Ľubica Rybárska, Eva
Randová, Peter Dvot·ský, Peter Mikuláš.

Dnes u ž každý vie, že dizajn je jedným zo zásadných a základných predpokladov k úspešnému biznisu. často
sa uspokojíme s pekným a atraktívnym
zovňajškom a neuvedomujeme si až
tak ostro podstatnejšie kvality konkrétne ho o bjekn1. Koncertné podujatie je
tiež sčas ti takýmto objektom a jeho
dizajnovú zložku mu zabezpečuj e jednak voľba titulu a jednak voľb a účin
kujúcich umelcov. Prvá apr ílová produkcia Slovenskej filharmónie načasovaná na predveľko nočn é obdobie
sa mohla dlho-d lho vopred pýšiť nádherou a atraktívnosťou svojej "fasády".
Bola veľko lepo zaodetá do majestátnej
róby, akú vždy a všade na svete zaruču
je majster Verdi a jeho Rekviem. Aj
ostat n,é d ôležité atrib úty pôsobivého
zovňajšku - teda interpr(:tačnú časť vypracovali odborníci naslovovzatí.
Vokálne kvarteto sólistov, skúsený dirigent, ktorý kvalitám tkaniny Verd iho
partitúry rozumie veľmi dobre, nuž a
napokon aj jubilujúci miešaný zbor
"holáskovcov" vyprovokovali vo mne
už na plagátoch avizujúcich Vt;rdiho
skladbu n evšedné duševné stavy.

Cítim sa troška ako

nevďačník.

Bolo

to krásne, m ajestátne, účinn é, takmer
po každ ej stránke d obre pripravené.
Redutu raz ovládol tichý smútok, inokedy intimita modlitby, inokedy zasa
pekné priestory koncertnej siene b urácali a trúbilo sa na poplach. Dirigent
presne vedel, o čo mu ide, vedeli to aj
hráči orchestra, drukovali im vynikajúci čl enovia speváckeh o zboru. Len v
priestore vyhradenom sólistom to
občas škrípalo a občas tam zavládlo
vzájomné nepochopenie. Stretli sa
štyri výnimočné osobnosti, každá z
ni.c h chápala svoj vklad do celej veci
zodpovedne. Niekedy až natoľko , že
prišlo k stretnutiu štyroch výrazných
náhľadov a k neochote kor igovať vlastný pohľad v záujme vytvorenia jednoty. Najväčši u d ávku adaptability prejavil Peter Mikuláš. Svoj part mal pevne
pod kontrolou, v každom okamih u, v
každej fráze sa pohyboval na rozhraní
extrovertnéh o dramatizmu a introvercie lyrických situácií. Ľubica Rybárska
bola skvelá a nádherná. Na rozdiel od
Petra Mikuláša však viac vsadila n a vonkajškovosť a efektnosť jej vokálneho
prejavu, hoci n ech ýbali ani okamihy,
pri ktorých pre javila viac interpretač
nej pokory voči nesmrteľnému dielu
(Libe ra me). Pani Randová, vzácny
hosť z Prahy, bola aj v minulosti často
členkou exportného vokalistickéh o
kvarte ta. Aj tento raz sa zapojila do diania ako profesionálka a skúsená
hudobníčka. J ej prejav však nestačil
dosahovať dôslednosť Petra Mikuláša
ani efekty Ľubice Rybárskej, takže stála
troška v ústraní (čo je však osud väčši
ny altových p artov). Peter Dvorský legenda, úctu vzbudzujúci u melec
zabezpečil
produkcii
Verdiho

Rekviem tiež jeden zo šperkov. Tento
šperk však už mal akési unave né línie a
je ho lesk prichádzal skôr v podobe
spomienok, než v podobe reálnel1o
zážitku. Účinkovanie Petra Dvorského
však malo obrovský význam symbolu a
ako také bolo jedným z atraktívnych
komponentov celé ho večera .

19. apríla. Anton B ruckner. 9. symfónia - Te Deum. Slovenská filharmónia. Slovenský filharmonický zbor.
Dirigent Aldo Ceccato. Zbormajsterka
Blanka juhaňáková. Sólisti Adriana
Kohutková, Hana ,5 tolfová Bandová,
ľudovít Ľudha, Peter Mikuláš.
Ktovie, prečo Aldo Ceccato porušil
pravidelnosť v uvádzaní Brucknerových symfonických kolosov? Sku toč
nosť je totiž taká, že sa rozhodol v
Bratislave uv iesť najskôr 9. symfóniu
spolu s hymnickou sekvenciou Te
Deum a celý dlhotrvajúci cyklus Schubert - Bruckner zavŕšiť v máji 8. symfóniou. Táto úvaha možno niekomu pripadne ako bezpredmetná. Vzhľadom
na inten zívny vzťah , aký už d lho prechovávam voči vznešenej a záro~eň
pokornej hudbe Antona Brucknera,
považujem túto prešmyčku v chron o, lógii vzniku a uvedenia 8. a 9. symfónie
za zbytočnú a dramaturgicky nekoncepčnú. 9. symfónia Antona Bruck nera
je jednou z tých magických "deviatok",
ktoré vyčnievajú nad terén symfonických dejín ako monumenty a míľni ky.
A ak by som mal akúkoľvek možnosť,
isto by som pána Brucknera poprosil,
aby stiahol svoje ú dajné želanie zaradiť
n amiesto absentujúceho finále za symfóniu troška ukriča n é Te Deum.
Adagio 9. symfónie je jed nou z naju-

c hvacujúcejších hudieb svetovej symfonickej literatúry a svojím spôsobom
dáva dosť markantnú bodku za úsiliami
Brucknera a jeho doby. Dáva bodku a
zároveň vyzýva k napredovaniu. Problematika separovania zač iatku a konca je pri hodnotení tvorby Antona
Brucknera jednou z k ľú čových otázok.
Odkial' kráčal a kam? Bol dieťaťom doby, prorokom alebo archaizujúcim
askétom? Bol Golemom alebo skromným vykon ávačom vôle Božej? A tak
d"al~j, a tak ďalej ... Vše ličo mi p rebehlo
m~sl'ou pri sledovaní Alda Ceccata a
n'ašich filharmonikov v akcii nad partitúrou "Deviatky". Povedal by som: nič
nové pod Slnkom, ni č zvláštne ani výnimoč né sa nedialo. Obdivoval som každého hráča, obzvlášť tých, ktorých
Bruckner poveril vyl udzovaním zdravých tónov na wagnerovsk-ých tubách.
Zaregistroval som, že Aldo Ceccato
akoby troška pol'avil zo svojich teatrálnych gest a konal v záujme spoločnej
veci. Všetci zúčastne ní mali veľkú zásluhu na tom, že som mal možnosť
obdivovať 9. symfóniu d mol Antona
Brucknera bez väčších p os lu c h áčskych
kolízií a skratov. Symfónia mi poskytla
naozaj silný zážitok. Nepochopit eľné
sa mi zdalo, že ak už sa realizátori koncertu p odujali dop l niť 9. symfó niu
umelým finále - skladbou Te Deum prečo tak n e u robili v rámci jedného
b loku, bez prestávky. Po rozlúčke v
Adagiu symfónie a po nasledujúcej
pauze v programe mi už neostala voľn á
percepčná kapac ita a o Te Deum som
prišiel.
Igor Javorský

,

Aký to div, ak napriek tvrdeniam
niektorých prominentných umelcov
zisťuj eme, že Slovensko na tom nie je
až tak zle vo veci dirigentské h o dorastu. A nielen že je z k oh o vybrať, mladí
dirige nti dokonca dirigujú radi a n ezištne. Len im tre ba dať zdravú príležitosť, nešli apať im po hrdosti a ponúknuť im plnokrvný programový blok v
dramaturgicky n osnom termíne. (:yklus ko ncertov Fórum mladých je vynikajúcim nápadom , inšpiráciou , školo u
aj zábavou, o d bytišťom dobrej kvality,
na ktorú bud' niekto n echce hl'adieť,
alebo na ií.u nezostáva čas, priestor (a
či čo ...). Mal som príležitosť sledovať
ll. m ája úči nkovanie dirigenta Branislava Kostku, súboru Bratislavskí
komorní sólisti a sólistu - violončeli stu
j ozefa Luptáka. Naplne n á Moyzesova
sieň bola tiež jedným z dôkazov, že
publikum prahne p o n ových tvárac h a
novýc h inšpirujúcich podnetoch. Túžba po "inovácii" programových konceptov koncertov často vedie k hyp e rtrofizácii p ocitu potreby siahnuť

24. apríla t. r. sa v Mozartovej sále
Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave
konal koncert pri príležitosti jubilea
1000 ROKOV RAKÚSKA Súbor MUSIKWERJ<.STATI' WIEN (A. M. Birnbauerová,
soprán; E. Zurmannová, mezzosoprán;
Huyn-Sook Back, alt; J. Steine rová, husle;
M. Briissing, viola da gamba; H. R. james,
čembalo) bol založený 1995 s cieľom
šíriť rakúsku barokovú aj súčasnú hudbu
doma i v zahran ičí.
Ťažiskom p rogramu, v ktorom figuro-

hlbo ko- hlboko do záhr.enia a vyjsť na
verejnosť s atrakciou, kto rá py vari
mohla poskytnúť účinné stirÍmly. Na
koncerte Branislava Kostku and
comp. zaznelo veľa atra kcií. Možno,
že až priveľa. Alebo: možno, že až príliš atraktívnych. Nebudem dlho napínať tých , ktorí boli účastní celej a kcie
a teraz čítajú tieto spomienky a zahryznem sa hneď do pJ;Vého čísla pro" gramu - do prečudesnej skladby zvansj "I.B." o d autora vystupujúceh o
.-f>od exaltovaným pseudonymom
Henrich, inak Henricha Leš.ka, hudobníka známe h o predovšetkým vyznavačo m hudby ľahšieho žáf!ru (Banket a
jemu p odobné zoskupenia) alebo priaznivcom
televíznych
inscenácií
obdarených občas Henrichovou h udbou . Diletantizmus môže byť aj sympatický, a) radostný, aj p odne tný.
Avšak dile tantizmus Henricha (budem rešpektovať túžbu maestra vystupovať v p o loutaje n í) mi pripad~l troška smiešny práve v tom, a ko hlbavo
sa tváril. V dnešných časoch je v kurze

vali i diela rôzneho obsadenia, ako napr.
Domine )esu Christe od Samuela Capricornusa, čembal ové skladby ). J. Frobergera, ako i inštrumentálne a vokálne
skladby). H. Schmelzera a A. Caidaru, boli
skladby cisára Leopolda l. a výňatky z
opery Il pomo ďoro Marca Antonia Cestiho. Hodnotný program poskytol obecenstvu m ožnosť orientovať sa na nie
veľmi známe obdobie 17. storočia v
oblasti hudobnej tvorby. Interpreti si celkove osvojili štýlové znaky dnes požadovanej orie ntácie na historický inštrumen-

l

téma gýč. Ak si pod týmto pojmom
predstavím niečo, čo sa vkráda člove
ku pod kožu bez aktivizácie je h o
vedomia a umu, čo opantáva myseľ
len a len naivnou "krásou" a nebezpečnou lahod nosťou - potom "I.B."
Henricha vcelku zapadla do tejto kategórie umeleckých orientácií. Možno
to bol tvorivý zámer , predpokladám
však, že išlo skôr o omyl, alebo o precenenie vlastných možností. Niektoré
z následkov tohto precene nia b o li
počutel'né priamo na prvé poč utie,
iné by sa zrejme odhalili p ri hlbšej
analýze vážne sa tváriaceho diela.
Bolo mi l'úto potenciálu hudobníkov
a bolo m i ľúto aj detí - č lenov detského speváckeho zboru vedeného ďal
šou mladou a šikovnou adeptkou
zbormajsterského u menia Katarínou
Balogovou, ktoré si odstáli zopár
d lhých minút len na to, aby v závereč
nej fáze diela odintonovali triviálne
n ápevky. Škoda premrhanej príležitosti pre šikovného Branislava Kostku. Neobstojí ani argument o spolu-

tár ako i na charakteristiky barokového
spôsobu interpretácie. Sólistky, ktoré sú
č l e n kami Viedenskej štátnej opery, dokázali prispôsobovať sa nemalým p ožiadavkám dobove vernej interpretácie. Výkony boli veľm i vydarené a dokázali tlmoči ť
duch interpretovanej hudby. Marc Antonio Cesti je mi vel'mi blízkym skladatel'om, ked'že množstvo jeho operných
fragmentov som uviedol svojho času s
mojim súborom Musica aeterna. Ťažis
kom výberu árií bola predovšetkým sna-

.

patričnosti mladých umelcov. Voľba
"I.B." bola nevhodná a celkom mazmiatla. Potom č iastočne utrpel aj kultivovaný, inteligentný, tech nicky, n ázorovo, rozumovo aj sr dcovo zvládnutý
výkon Jozefa Luptáka v rapsodickej
skladbe na h ebrejské témy od Ernsta
Blocha. Zmiešanina smiechu a bezmoc nosti, ktorá vo mne začala klíčiť
počas a aj tesne po svetovej premiére
Henrichovho diela n arušila koncentráciu a stále vstupovala ako an tikatalyzátor clo percepčnť ho procesu. Napriek tomu znel p e kný Bloch - a, napokon, všetko, čo znelo po Henrichovi
bolo p ekn é a vydarené. O Stravin- ·
ského skladbe Concerto in Re dokonca môžem povedať, že bola uvedená v
tip-top hladi ne a že jej realizácia by
moh la konkurovať realizácii zdatných
· komorných orch estrov a dirigen
tov.
1
Túžba uvoľniť tvorivý potenciál
teda viedla ll. mája k spletitej situácii, čo však n ezn amená, že táto iniciatíva nemala význam. Skôr naopak plevy od zrna musíme triediť priamo
na "placi". Každý má ša ncu zareagovať
a hodnotiť. Fónun mladých je jedným
z tých dobrých nápadov, ktoré túto
šancu poskytujú nie len v teoretickej
polohe projektov, ale už priamo, v
praxi. Držím palce do d'alších kôl. Ale:
No mo re Henrich, please ... !

Igor Javorský
ha vyzdvihnúť jednak virtuózny element
vokálnych kreácií, ako i imanentný, hfba·
vo pocítený melos jeho hudobnej d ikcie.
Azda najmenej známa u nás je tvorba
cisára teopolda I., o skladbách ktorého
môžem povedať, že nielen miía, ale aj
vŠetkých prítomných poslucháčov, prekvapili svojou hudobnou hodnotou. je to
originálny prejav, ktorý sa nesie v zname·
ní talianskej hudby. Tento vplyv, lepšie
povedané, táto atmosféra nie je však zna·
kom závislosti, ale skôr fe noménom hu·
dobno-kultúrnej inklinácie. Hovorím
azda v mene každého poslucháča tohto
koncertu, že táto akcia - podporená
Ľudovou bankou v Bratislave, bola vel'mi
záslužným činom Rakúskeho vel"vyslane·
ctva a jeho kultúrneho centra.
JÁN ALBRECHT
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Prehliadka choreograticiého potenciálu
P.-vá toho,ročná premiéra Baletu SND (26. a ·2'7. apríla) prln~esla s
oneskorenou, bratislavskou jarou na javisko ndej prvej scény prepotrebné osvlei~nie. tak dlho očakávan~ fudml nielen v hľadisku, ale a,j
na jaVisku. U~ m~ná autoroV ·t tQCb. titulov, z ktorých sa premiéro'\lý
večer sklad~l, sú predpokl~dhm silného umeleckého zážitku. I. Zel·
jenka, M. de Falla, I. Stravlnský· Slovák, Španiel, ~us, na pryý pohfad tri
rozdielne umelecké osobnosti, ktoré spája ich vzťah s tanečným ume·
ním. Tvorcami večera je trojica reprezentantov slovenskej choreografickej mladej tvorby - I. Holováč, V. Marušin aJ, ňurovčík (poslední
dvaja sú t tnaj,strovskeJ tried)': prQť. š. 'Nosál'a). Ku detkým trom nav.r~
hol fuhk~bú kénu J. Ťapák,. kost;ýtn:y t .• Vátosso'Vá, hudobne naštu'do;
val a ordlestet SND ditigoval. D~ štefánek.
'
'
Úvod večera (v pravom slova zmysle) tvorila . Musica Slovaca" l Zeljenku v cho reografii a réžii V. Marušina (absolvent VŠMU
199 1). Svojím rozsahom (asi 7 minút) pôsobilo to to dielo scénicky .miniatúrne, ak by
sme si pomohli terminológiou z výtvarné ho
umenia možno ho p rirov na ť ku skici - náčrtu
(v ko nečnom výsledl':u by to nemuselo uberať na sile je ho výpoyede), č o vyvolalo u
divákov najprv úd iv a následne rozpaky pri

S. Sklovská , J. Dolínský, N. Gallovičová
vo Fallovej Čarodejnej láske .
záve reč n o m potlesku. O čo je skica na jednej
strane jednoduchšia, o to je na strane druhej
ná ro č n ej š i a na z rozum i teľnosť a kladie tým
väčšie nárok')' na vyjad rovacie scho pnosti
tvo rcu. V. Marušin je choreograf s mno hým i
skú senosťa m i v o blasti štylizácie ľu dovéh o
tanca (Cesta živo to m, Zvábe ní zemou), čo sa
preukázalo aj na tejto práci. Mie ra štylizácie
jeho výrazových p rostriedkov bola v s(J!ade
s miero u štylizácie hudo bnej predlohy. Na
časovo vymedzený priestor ako aj režijne
nevyužité možnosti javiska doplatila zrozumiteľn osť diela, divák ak zo zači atku vďaka
visiace mu krížu na scéne niečo tušil, n ečaka
ne rýchly, nevypointovaný záve r mu zostal
nezrozumitd'ným. Rozsahu diela zodpovedalo i ko mo rné obsadenie (dve ženy a jede n
muž), no nepomohlo ani o no k zjasneniu
režijného záme ru. Tanečníci Z. Kramaričo
vá, E. Lacková, P. Bútor (26. 4.) a L. Cehláviková, L. Hyllová a M. Zábavík (27. 4.) svojimi spo ntánnymi výko nm i sa zaslúžili o príjemný doje m zo spoje nia pohybu s hudbou.
Nap rie k nie celkom jasnému zaradeniu to hto, dá sa poved ať skô r súborovéW> čísla do
sklad by veče ra, tre ba s radosťou privítať
opätovný návrat hudby l. Zeljenku na repertoár baletu SND, ako aj ko nštatovať, že toto
dielo pôsobilo vkusne, kultivovaným jed,noliatym do jmom vo všetkých insce n ači'ŕýc h
zložkách a vzbudilo v divákoc h zve davo s ť
poznať z tvo rby zaujím avej osobnosti, ako u
V. Marušin bezosporu je, aj viac ako le n túto
skicu.
V d ruhej časti veče ra sme sa pre niesli z
baladického Slove nska do vášnivého Španielska. Mode rný španielsky balet E. de Fail u
•čarodejná láska" je plný e mócií a južanského te mperamentu. Od svojej pre miéry v
Madride r. 19 15 láka a inšpiruje choreog rafov dod nes. Najznámejšie inscenácie vytvorili najmä oso bnosti šp <1nie lskeho tlame nca
(lmpe rio, Argentina, António), v s ú čas n osti
je známe filmové sp racovanie A. Gadesom s
Cristinou Hojos v hlavnej úlohe.
Do Bratislavy sa vracia te nto balet sko ro
po tridsiatich rokoch ( r. 1967) . Súčasn ú
inscenáciu cho reograficky a režijne p ripravili. Ho lováč, vedúci sólista baletného súboru SN D, ktorý svojim i p rácami sa v súčasnos
ti radí medzi choreografi ckú špičku tvoriacu na Slovensku. Už vo svojich prvých insee·
náciách (r. 1988) naznačil filozofi cký p rístup k danej téme, a i naprie k to mu, že je
vynikajúcim inte rpretom klasic ké ho štýlu,
ako cho reograf výužíva široký výrazový
pohybový slovník.
Libreto k bale tu .čarodejná láska" napísal

G. M. Sierra na základe starej španielskej
povesti o mladej c igánke Candelas zmietajúcej sa medzi láskou k prízraku mŕtveho
milenca a láskou k živé mu mládencovi Carmelovi. Naj väčší m režijným pro blé mom pri
inscenovaní tohto baletu býva vyrieše nie
postavy p rízraku - ducha a je ho prítomnosti
na scéne. l. Holováčovi sa tento pro blém
podarilo vyr ieš i ť s c itom pre mieru . Stále
šero na javisku ob č as prerušované svetelnými ku žeľmi pod poruje atmosfé ru prítomnosti d ucha a až po jeho definitívno m
odc hode sa scéna, zdvihnutím tmavého
ho rizonm , vyjasi'iuje. Taktiež aktívne zapojenie živej speváč ky do diania na javi:.ku · ako
alter ego hlavnej hrdinky - je zaujímavým a
efektným režijným riešením, ktoré dáva priesto r na vyjad re nie jej citovej rozpoltenosti.
Obidve s peváčky O. Slepkovská (26. 4.) a S.
Sklo vská (27. 4.) s i zaslúžia náš o bdiv nielen
za ich spev, ale i pohyb. Čarodej ná láska je
typic ký charakterový balet, využívajúci predovšetkým prvky španielskehp klasické ho
tanca. Preto aj Holováčov ,choreografick1
pohybový slovník rezig nuj(tc i na p rvky šp anielskeho charakteru, ktoré napriek všetkej
modernosti sa v p artitúre nachádzajú, bol
urč i tý m pre kvapením a sklamaním pre divákov. Bez p at ričnej odozvy zostal aj . Oh i1ový
tanec" (zaklínací), známy z ko ncertných
pódií ako samostatné číslo. Naopak, preferovanie klasického š týlu prinieslo určite;,
scudzenie vo vzťahoch hlavných postáv, ich
sústre de nie na dodržanie č i stej klasickej
formy, zatlačilo city a vášne do d ruhého
plánu, resp. zostali len v hudbe ( týka sa to
najmä o bsade nia z 27. 4.). Napriek tomu
sme mali m ož n osť obdivovať ve ľa zaujímavých p ohybových väzieb vyž;Kluj úcich si od
ta neč n íko v skô r tvo rivý prístup ako bez myš·
lienkové plne nie.
N. G allovičová, vďaka svojej ta nečn os ti,
pl ast ičn osti pohybu a herecké mu majstrovstvu p resved č il a d ivákov (26. 4.), že
Candclas je ženo u plno u ne hy i vášne, jej

A. Činča rjan, H. Rafaelisová a 1. Holováč v Stravinsk éh o Sväte ní ja ri.
skú zre l os ť a temperame nt, kto ré vo väčšej
mie re priniesla na javis ko jej altetnantka A (
Svobodová (27. 4.).
Záver a vyvrcholenie celé ho veče ra patrilo sve toznáme mu bale tu l. Stravinského,
,.Sviite nic jari", ktorý od svo jej pre miéry
(Paríž 19 13) sa p ravidelne vracia na scény
divad iel celého sveta. Stravinské ho hud ba je
prostá, priama, až brutálne drs ná, hcz ak.c jko ľvek vyumelkovanosti, cítiť v nej ž i vočí š
nu p udovosť, p rimitívny do tyk, no napriek
to mu, :tic ho práve pre to je presvedčivá, str·
hujúca.
V Bratislave sa stretávame s tým to baletom po vyše tridsiatich rokoch ( r. 196 4) a
p odo bne, ako Fallovu čarodejnú lásku insce noval prvýkrát toto dielo v SND cho reograf a režisér K. Tó th.
Od prvé ho, bítrlivú diskusiu vyvolávajúcebo, cho reografi cko-režijného spraco vania
.Sviltcnia jari". v . Nižinsk1 m, toto dielo je
považované za základ súó tsn ébo h udobného p rejavu, najmä cho reografov s ambíciami, in ve nč n ých tvo rcov. Neprekvapuje
p reto, že si bo pre posledné bratislavské
uvede nie vybral najmladší, najambic ióznejší
a najodvážnejší sú č as n ý slove nský c ho rcograf}. Ď urovčík (absolve nt VŠMU r. 199 4).
Na jeho ve k po me rne bohatá choreografieká tvorba má širok1 žánrový zábe r, od
ľydové h o ta nca (vyštudoval c ho reografiu
ľu dovéh o tanca) až po sú časn ý · mode rný
tanec, od p ráce s amaté rskymi až, po prácu s
p rofesionálnymi sú bo rmi (opereta, čin ohra,
balet). ). Ď u rovčík ako cho reograf sa stretá-

Scén a z baletnej adaptácie Ze lje nkovej Musica Slovaca.
po hyby boli prejavom vnúto rného prežitku,
jej výko n získal na výraze a
zapôsobil na divákov silným dojmo m.
l. Čie rniková ako Canddas (27. 4.) upútala o bece nstvo svojo u sošn osťou ( blízko u .
však skô r Be rnarde Albe) a ľec hni e ko u precíz nosťou . chýbala jej väčšia v rú cnosť v p rejave najmä v duetách s Carmclo m. J.
Dolinský (26. 4.) a }. Vasilenko (27. 4 .) v
postave Carmela sa sústredili viac na technic ké zvládnutie svojej postavy, pôsobili p rive ľmi akade micky, ich p rejavu c hýbal te mpe rame nt taký charakte ristický pre túto
postavu. Ducha (v hlavnom bulle tine táto
w>st a~a vô bec nie je uveden á) tan č ili A.
Cm aq an (26. 4.) a J. Goga (27. 4.). A.
Činarj an plný te mperame ntu a živo ta
( napriek bielej maske ducha) bol svojim
prejavom bližší postave Carmela. Mierne
pre afe ktovaný výraz J. Gogu uberal na s ile a
presvedč ivosti jeho výko nu. Štvo ric u hlavných p ostáv doplnila p riateľk a Lucia, ktorá
zvádza a nakoniec odvádza prízrak mftveho
milenca od Candelas, čí m ju oslo bodzuje. N.
Rafaelisová (26. 4.) bola d ievče nsky prikrehká pre túto postavu vyžadujúcu si urči nt žen-

vďak a čo mu

va so St ravin:,'kého hud bo·u už druhýkrát
(.Svatbu" uviedol so svojo u t a nečno u skupino u Torzo v r. 1995). Rytmus, zem i tosť,
drsný charakte r tejto h udby je blízky naturelu tohto mladého umelca.
Pô vod né libreto l. Stravinské ho a N. Rcricha (výtvarník prvé ho Sväten ia jari) delí
ten to jed nodejstvový balet na d ve ča s ti.
Obsaho m p rvcj časti sú ritu álne ta nec, h ry,
chorovody spoje né s prebúdzaním sa prírody, víta ním jari.
Č as ť d ruh(• tvo rí rituál o bety, kto rá je súč asťou osláv jari, osláv kolo behu života v prírode. V protiklade s pôvodným á merom
au tora tejto nad časovej skladby, kto rému išlo
skô r o potlačenie dejovosti, ]. i)urovčí k v
rámci vlastnej d ramaturgicko-rcžijncj ť't pravy
lipreta vytvoril príbeh, odohrávajúci sa na
ploche o bidvoch hudobných čast í , v kto rom
použil prvky sú č as ných psycho thrillerov
(strac h, bez m o c nos ť, znásilnenie, zúfalstvo,
smrt) :1 okore nil ho troškou zb y ro č néh o sentime ntu (:.estrine zllfalstvo, návrat zneuc tenej, lú če nie). Treba však uzna ť, že sa mu
podarilo vytvo riť diváckl' pútavý d ramatickosentimentálny príbeh o mladom di evča ti,

ktoré je o be tované proti svojej vôli , videný
očnm i sú časníka . Pohybo vo bol dej pretlmočený bez zbytočnej baletnej pantomímy, choreografovi sa podarilo vytvo ri ť efe ktné kro kové väzby, zaujímavo rieše né d ucty ako aj silne
pôsobivé ta n eč n é scény (o beta, d uet d i evč aťa
so Šamano m, závereč ný tanec o bete). Choreograf použil prvky rôznych žánrov od neoklasiky cez prvky moderného tanca až po
vysoko štylizovaný folklór. Priesto rovo prefero val priame línie , samotná scéna skladajúca
sa z troch telies (pripomínaj(tcich kresby z
cle ni ke novských knižiek) vytvárala polkruh.
Zarážajúce je, že chýbal kruh. Kruh ako symbol ritu álov v rôznych dobách a v rôznych
zemepisných šírkach. Dynam i č n os ť Stravin·
ského hudby, jej rytmus, tempo strhli tane č
níkov k výkono m, s akými sa na javisku SND
tak často nest retávame. Hlavné postavy príbehu Ona (vyvole ná) a Šaman strhu júcim spôsobom zatancovali mladá 'Sólistka ~ Rafae li!IOYá
a I. Holov áč (26 . 4.) a N. Gall ovičo vá a M.
Kilvád y a. h. (27. 4.). Prvá dvojica viac spfňala
p redstavu romanticko-sentime ntálneho p ríbehu o mladej nevinnej, za ľú be n ej di evči n e ,
odsúdenej na sm rť, no ešte predtým zne uctenej zlým, ehlíp nym starcom. Druhá dvojica
spli1ala skôr predstavu ri tuálu. Dievča N.
G allovičovej si nieslo strach a zúfalstvo v
sebe, nesnažila sa vzb udi ť súcit. Príjemne p rekvapil výkon mladého h osťuj ú ceho sólistu M.
Kilvádyho, ktorý suveré nne zvládol postavu
Šamana nielen technicky, alc aj výrazovo.
Jeho ~a man bol povznesený nad osobné záujmy, ko nal v súlade s tradíciami. Postavu On
(pastier) tančili A. Č inarjan (26. 4.) a M.
Zábavík (27. 4.). Svojím výrazom, temperame ntným preiavom hol A. Činarjan aktívnym
p roti hráčo m Samanovi. M. Záhavík pasívnejšie p rijímal ncprajný osud. Postavu sestry
a!ternovali l. Čie rni ko vá (26. 4.) a l. Mu rče
ková (27. 4.) . Táto postava nemá svoj priesto r
v partitúre, je vsunutá do príbehu ako nositeľka už spomínaného sentimc nn1. Dá sa predpokl a d ať, že ich výkony splnili v plnej mie re
predstavy cho reografa a režiséra o funkc ii
spomínanej postavy.
Novou postavo u v p ríbehu je aj Oheň ako
symbol spôsobu o betovania. Cho reograficky efektne, na skokoch postave ná mužská
variácia, dala vyni k n úť najmä R. Če novičov i
(27. 4.), z kto rého vďa ka jeho mimo riad nym
fyzickým dispozíciám, ľah ké mu a vysokému
skoku, ako aj p rirodzenému prejavu by mo-'
hol vy rásť nádejný sólista, o ktoro m v budúcnosti urči te ešte bude me p oču ť. PostaV11
Olu1a alte rnoval ]. Goga (2(). 4.), ktorý ju
zvládol technicky presne , ale výrazo vo preexpo no vane.
Posled ná premiéra bola p ríťaž l i vá niele n
svojo u d ramaturgicko u pestrosťo u , ale súča s ne bola aj takpovediac preh liadkou súčas
né ho slovenské ho cho reografické ho po te nciálu. Všetci t raja inscenátori p atria k mladej
gene ráci i slovenských cho reografo v, všetci
sú n o s iteľmi ocenení z cho reografických
súťa ží a m;tjú za sebou aj prvé skúsenosti v
zah ra ni č í. Do tre tice, všetci traja s<• tvorč ie
oso bnosti hľadajúce vlastnú fo rmu ' umeleckej výpovede, odmie tajúc ísť vychodenými
cestami, čo so sebo u nesie i riziko o mylov a
ne pocho penia.
Každá tvorba je výsled kom u rči tého procesu, spoje nia tvorčej invencie a skúse ností.
A p ráve m ožnosť nado budnutia oných skúseností p rostred níctvo m nových inscenácií,
je v s ú čas n osti veľmi vzácna.J e preto c hvályhod né, že vede nie Baletu SN D našim mladým cho reografo m takúto príl eži tosť umožnilo. DMame, že nezostane len pri nej, a že
na základe úspechu posled nej pre miéry sa s
nimi stre tne me na doskách SND aj v budúcDAGMAR H UBOVÁ
nosti.
Sn ímky K. Ma renčinová
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Jubileum slovenskej muzikológie .
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(K dielu 65-ročného Oskara Els~heka)
" Pre žiadnu oblasť l'udskej činnosti a
pre vedu o to menej nejestvuje zastavenie,
spoliehanie sa na zabehanosť , akúsi aut omatickú zotrvačnosť smerujúcu vpred.
Každá veda sa musí neustál e regenerovať,
hladať l epšie a nové metódy i postuJ>Y
práce, objavovať nové cesty a to nie frázami, či prehlásenia mi, al e v r eáln ej, každodennej práci. Tam, kde táto regenerácia
ustal a, môže nastať len degenerácia, vznik á k ríza, nor matizácia, dogmatizácia a
fetiši zácia dosiahnutých výsledkov a poznatkov. Tam, kde niet zjavného progresu, t am môže byť l en regres." Tieto myšlien·
ky vyslovil na záver ~vojho úvodného refer átu
ru1 L etnomuzikologickom seminári v r . 1970
vtedy 39-ročný Oskar Elschek, pracovník
Ústavu hudobn ej vedy SAV, v tom čase už reno·
movan ý vedec a publicista, p ri čo m ich formulácia nebola náhodná. Spomenutý seminár mal
totiž dvojakú ambíciu - jednak bilan covať
dovtedajší stav p oznania a dosiahnuté výsledky, ako aj nastoli ť perspektívu ďal šieho smero·
vania slovenskej ernomuzikológie. Zároveií v
nich však Elschck vyjadril vlastné životné
kréd o, vn (Jtorný zmysel svo jej ô norodej aktivi·
ty smerom k hľadaniu pravdy vo ved e i v živo·
te, túžbe po rozširovaní poznatkov a prehlbovaní pohľadov na aktuál ne p roblémy. Ak máme
mož n osť retrospektívne naz nač iť doterajšiu
cestu prof. dr. Oskara El scheka k napli\.aniu
tohto kréda a smeru poznania, stojíme v úcte
nad spôsobom jeho realizácie. Vcd' už od počia
točných rokov pôsobenia na pôde Ustavu
hudobnej vedy SAV sa Elschek začal presadzovať ako ambiciózny, konkrétne záujmovo
vyhranený bádateľ , vynikajúco jazykovo fundovaný a o rgani začne schopný koncipovať výskumné projek ty nielen pre seba, ale zapá liť pre
ne i svojich spolu pracovníkov. čos koro sa pod
jeho iniciatívnym vedením pro filu je etnomuzikologické oddelenie Ústavu ako najdynamickejšie. Nadviažúc na základný prínos práce
Elschckovho u č iteľa prof. ). K resánka Sloven·
sk á J'udová p ieseň zo stanoviska hudobného,
kryštalizuje sa východisk o k riešeniu d'alších
základ ných problémových ok ruhov - využitiu
dovtedajších zberatcl'ských výsledkov fo r mou
kritick ých edícií, k zdo k o naľ ovaniu d okumentačného archívu zapfsaňýct'i,' :f.vut<ó~ a•nesk ôr
i vizuálne zaznamenaných jedno tiek, k r ozšíreniu interesu aj na viachlasný spev a najmä na
i.n~trume ntálnu hudbu a tan c.::čný prejav. Dôleži tou súč as ťou týchto zámerov bolo Elschekom iniciované zexaktncnie terénneho výskumu, záznamovej a d okume ntačnej technik·-y.
(Nemalou mierou k takej to úrovn i v tom č a se
prispieval doc. M. Filip- nie j e náhodné, že prvé
výsku my pomocou počítačovej techniky sa na
slovenskej pôde realizovali na etnomuzikologickom materiáli). O dynamike činn osti oddelenia nech svedčia čí sla · v r . 1956 dispo noval
ÚHV zvukovým archívom so 60 mg p ásmi s asi
600 piesi\ami, v r. 1970, v čase v úvode spome·
nutého bilancovania bo lo archivovaných už
1500 pásov s vyše 50 000 pies ňami. Oo konca
60. rokov zvcrejnil Elschek (č iastočne v spolupráci so svojou manželkou A licou) tri sym etické monog raf ie · fakt. že boli pub likované v
Osvetovom ústave svedčí o akcente na praktic·
k é vyústenie ved eck ého výskumu. Elschekovi
bolo od počiatku zr ejmé, že etnomuzi kol<~gic
ká aktivita sa n ez ú ročuj e len v uzavretých akoko ľvek exaktných podmienkach p racoviska,
ale svoj zmysel nadobúda v sprístupiíovaní
výsledkov širšiemu o kruhu záujem cov a najmä
v ed ič nej č in nosti v podobe knižn ých publiká·
ci í a gramoantológi i. V r. 1959 pripravil na
vydanie p rvý zväzok zbierky Slovenských ľu do-

vých piesní Bélu Bartóka (č ím sa začal odsu·a·
i1ova ť takrm:r polstoročn ý dlh Slovenska voči
odkazu tohto vynikaj(rceho macľarského vedca
a umelca). Po dmienky p re prácu Elschekovho
tímu však neboli vždy priaznivé, o čom svedčí
o ko lnosť, že druhý zviizok Bartóka vyšiel až po
dvadsiatych rokoch a t retí tohto času stále čaká
na vydanie. ( Podobne dlho .stála" vo vyd av ateľ
stve L. Galk om pripravc::ná seckm zviizková celícia Slovenských spevov).
V období dynamickej aktivity etnomuzikologického oddelenia v U HV sa vy hraňuje dvojstranný t;lschek ov bádateľsk ý interes · na
o b l asť ľud ovej inštrumentálnej htldby na Slo·

c.::u rópsk ych k rajinách, ale aj v USA a v Č ín e .
Druhej záujmovej ob lasti - systematike
hudobnej vedy - venoval Elschek pozornosť v
súhlase s ambíciou n as to li ť v d iscipli nárnom
teréne hudobnej vedy nový systémový poriadok, v nútornú k o n zi s ten tn os ť, d iferen covanosť a zároveň prepojenosť štruktú ry.
Rozhod nosť, s ak ou oboznam oval so svoji m
konceptom najskô r domácu t'(luzikologic;kú
obec ( na konferencii v r. 1970 v Moravanoch) a
neskôr na pôde renomovaných odborných
periodík,. v zahra n ičí, vzbudzovala rešpekt a
záu jem. Výsled kom v i acroč n éh o cizelovania
tohto koncept u je kniha Hudobná vccla s ú čas-

v

Prof. O. Elschek pri p r áci v ter én e.
vc nskumct6dami etnoorgan<\lôgie, a ru otázky
~-ystemaťiky ' fíúdob'ne'j' vecly!' v j)rvťj '.Oblasti
vyústil do syntet ického monografického spracovania celého inštrumentária v podobe dvoch
gramoantológií ako i v dvoch kni7.ných p ubli·
k áciách, z ktor-ých prvá, encykloped icky komplexne a analyticky fundovane informuje o
našej nástrojárskcj a hráčskej tradícii i zatm•ni čného á ujemcu (Oic slowakischen Vôlksmusikinstru mente, Leipzig 19R3), druhá sa
zaoberá organo logicko u analýzou najtyp ickc jšej skupiny ľudovéh o inštrum critária Slovenska - aerofónmi (Slovenské ľu dové,. p íšťa ly,
Bratislava 199 l ). ·
'
Jedným zo zásadných presvedčení O. Elschc·
ka bola n evyhnutnosť zapájať domáci hudobnovedný výskum do med zinárodnej spolupráce.
Už od polovice 60. rok ov sa jeho pričinen ím
nadv iazali kontakty s poprednými in~t it úcia mi
v zahraničí, najmii s lnternmional Council for
Traditional Music (ICTM) p r i UNESCO,
Med zinárodnou s poločn osťo u pre hudobnú
vetlu i s c.: tnomuzikologickými pracoviskami v
J jcdnotlivých krajinách Európy. Elscheka často
pozývajú na vedecké rokovania a jeho vecné,
~rt!sné , argume nta čne i materiálovo podložené
.- pr íspevky spôso bujú, že slovensk á ctnomuzikologická škola sa vo svete zača l a hrať vážne na
ved()mie a Eischekovo meno sa zjavuje jednak v
predsedníctve ICľM , ako aj na stránkach časo
pisov, zbo rníkov a publikáci(, a to nielen v

•.. n oSt:i 1 ' Qt~l~til'<9va n á v r, l 9R4 :~ ctttffl'Ovhná ako
rt.tkläcttta•uť~ifi(:a v 'r ámcr Cesk /1-Sfbvenska.
Pre svoje kvality hola neskô r (v r. 1992) publikovaná i v nemeckej verzii, čím sa Elschekove
myšlienky znovu dost:tli i k zah ra n ič ném u záu- .
jemcovi.
Elschekovl.l akríbiu dokumentuje jeho bibli·
ografia ·obsahuje 7 k'n ižných mo nografií a vyše
l OO odborných štúdií v knižných publikáciách,
ved eckých zbórníkoch a pcriodik ách, príz na č
né p re jubil:q,J.tovo medzinárodné vede<.:ké
postavenie je, že viac ako polovica príspevkov
je publikovaná v cud zojazyčn ej podobe. Pre
jeho životn(r filozofiu bolo príznač n é, že sa
napriek nal iehavosti a kvantite vedeckých povinností neuchýlil do pozície hádatel'a uzavre·
tého v tichu svojej pracovne, ale zapájal svoju
iniciatívu všade tam, kde videl význam pre slovenskú hudobnú kultúru, napr. spoluúčasťou
p ri o rganizácii folklórnych festivalov na
Slovensku, alebo dramaturgickou spolu prácou
so SĽUK-om (kam sa m usel uchý li ť, keď bol na
sklonku 80. rok ov n(rtený na krátky čas odísť zo
svojho celoživotného p racoviska). Aktívnym
bol však aj v mimoetnomuzikologických súvislostiach. Vý n imoč n ý m zostáva j eho pôsobenie
na poste šéfred aktora mesač n íka Slovenská
hudba vr. 1964-71, k torý sa jeho prič inením (a
kvalitnou spoluprácou s redaktorským tandemom I. Vajda - P. Falti n) zmenil z krotkého
zväzového per iodika na modernú revue,

VLASTIMIL HORÁií-SEDEMDESIATROČNÝ
V týchto dňoch si prip omíname životné jub ileum dlhopracovníka hullohného vysielania bracislavského rozhlasu Vlastimila Horáka. Narodil sa 17. 6. 1926 v
Moravanoch okres Hodonín. Hudbu zača l štud ovať na
konzervatóriu v Brne. Niele n p olo ha rodiska na slovenských hraniciach , ale i rodinná trad ícia priblížila V.
Horáka ku Slovensku. Otec V. Horáka pôsobil začas ako
čl e n rozhlasového orchestra v Košic iach a v rokoch
1932-38 pravidelne každoročne účinkoval ako čl e n
kúpeľné ho o rc hestra dirigenta j ozefa O bruč u v Piešťan och. Sympatie k slove nskej s k l adate ľs ke j modc,rne
priviedli V. Horáka v ro ku 1947 na bratislavské konze rvatórium, najprv do skl adateľskej triedy prof. Eugena
Suc h o ňa , neskô r, po odcho de prof. S u ch oňa na Pe dagogickú fakultu, do triedy p rofesora Jána Cikkera.
Dirigovanie študoval v triede profesora Kornela Schimpla. Absolvoval v ro ku 195 1. Od roku 1950 pôsobil v bratislavskom rozhlase v rôznych funkciách . Ako mladý
hudobný redaktor a začínají1 c i dirigent sa pr iateľsky zblížil s dirigentom Františkom Babuškom, kto rý mu neskôr
odkázal svoj arch ív. V rozhlase pôsob il ako red aktor
opernej hudby, dramaturg, hudo bný režisér, ved úci
n :daktor symfonicke j redakcie. Od roku 1981 i ako umelecký šéf hudo bne j oblasti. Už roku 19S 1 zač al pracovať s
Komorným združením, v ktorom ú činkova li poprední
roč n éh o

zasvätene info rmujúcu o aktuál nych otázkach a
problémoch domácej i európske j huc!obncj
kultúry. V tejto č i nnos ti ,sa plne prejavovala aj
jeho o bč i anska angažova nosť. Tak ako sa vo
vede snažil o zm yslup l nú koncepciu zamerilnú
na rie~en ie akútnych p roblémov, u žitočných
pre bádate ľs k é pm:t\anie i pre p rax, tak sa aj v
publicistickej sfére vyrovnával s viacerými
neduhmi našej spo l oč nosti. V článku .človek
hudba - s po l očnosi" v LO. čís le ' ročn íka 1971
Slovenskej hudby si zobral na mušku administ·
ratívne m etódy r i adenia kult(r ry, necitlivosť
voči kreativite a nekvalifikované mocenské rozhod nutia dehumanizuj(téc umc.::nic, čo v štádiu
rozb c::hnutej .,no rmal izácie" znamenalo príz nač nú odozvu. Spomenuté čís lo sa stalo v deji·
nách prvého odborného period ika na Slovensku na dlhý čas čísl om posledným, O. Elscheka
vylúči li zo Zväzu s následným i postih mi. Nezatrpkol však, obdobie jeho či nn osti por. 1971
je poznamenané suver énnym, viičšinou individuál ne presadzovaným zápasom o prelomenie
o b r u č í izolácie. Nezľavuje z pracovnej inici:ttívy, vďaka čomu sa dnes etoomuzikologické
oddelenie hudobnovedného pracoviska na SAV
môže vyk ázať kvanritatívn ym i kvalitatíVn)•m
zázemím - eviduje vyše 110 000 ťo n otečných
jedn,otiek, 150 000 zápisov a 850 filmov, čím sa
zadtl'uje k jedným z najro7-~iahlejšíc h a technic·
ky' optimálne vybavených fondov v Európe.
Elschek ových
-o rgan izačných
Výsledkom
s<.:hopností j e:: tradícia každ oroč n e poriadaných
etnomuzikologických seminárov na slovensk'éj
pôde s ú časťou renom ovaných odborníkov zo
zahraničia, sta rostii vosť o cudzoja zyčn ú edíciu
zborníkov Musicologica slovaca a v najnovšej
d obe iniciovanie nového nH.:d zinárodného
periodika Systematischc Musi kwissenschaft
vydávaného od r. l 993 v spolupráci s Medziná·
rod nou p racovnou skup ii1ou pre systematickú
hud obnú vedu so sídlom v Hambu rgu.
. K ďa l šiemu rozmeru jubilantovc.::j p racovnej
aktivity patrí pedagogická či nnosť. Už v príspevku z r . 1970 spomenutom v úvode Elschek
o krem iného deklaroval potrebu výchovy novej
etnomuzikologick y orientovanej generácie a
primeraného postavenia etnomuzikologických
disciplín vo vzdelávacom systéme. Hoci sa
pedagogickej p ráci sporadicky venoval utv 60.
rokoch (p isat eľ tohto čl á nku sa dobre pami\tá
na jeho J>rednášky z etnooi'gano lógie), sústavnejšie sa 7..a katedru dostal a?
uplýill.rlom
d esaťročí. Je p ríz n ač né pre m eritum Elschekovcj osobnosti, že sa svojimi kvalitami presadil
najprv v zahran ičí · sú~tav ne pôsobí na Viccler\skej U niverzi ťe, kde v r . 1988 získ:íl docer,túru.
Paralelne prednášal i v Budapešt i na Hudobnej
akadémii a h osťova l na Univc;rzite v l lam tlltrgu.
Od d ecemhn1 1989 sa uial veden ia Katedry
hudobnej vedy na FF UK v Bratislave, od r. l 992
ako profesor a 7.•<íroveií si na plecia zobral bremeno riadi teľa zn ovukonšti mov;m ého samostatného Ústavtl 'htidebncj Yet!1•~Do org3nizácle,š$\,ldJ11 hudobnej vé'élý' J!~#.,tíifi\11:~
ním dostat'lľ tak etnomuzikológia, ak o aj m imoeurópske hudobné kultúry· už v prvých. dvoah
roč n íkoch. Vtľaka svojim kontaktom pozýva na
univerzitu za h ra ni č n ých p rednášateľov, hosťuj·
(reich profesorov z Viednc, llamburgu :i Berlí rľa
( napr. aj V. Karbusického). Elschekove prednášky sa s ú streďujú ni<.: na ,. n alicvá reň" faktov,
ale na u pozo rňovani e dosiahnutých výsledkov,
na di elč ie p roblém ové okruhy a na metódy ich
riešenia- v čo m sa zračí až symbolick á k onti nuita s pedagogickým espr itom jeho u či tel'a prof.
J. Kresán ~a. V súčasnosti prof. Els<.:hek plánuje
zostavi ť učebn i ce sumuj(rce jeho un iverzitné
prc::dnášky z uvcd ených dvoch disciplín. Pozna·
j(tc kvality jeho Hudobnej vedy súčasn osti
možno oča kávať i v tolll'to p rípade p ríťažlivú
lektúr u. Plodný život p rof. Dr. Oskara Elscheka,
č love ka obetavého, takmer nepoznajúcelio
únavu, invenčného a inšpirujúceho, napriek
svojim encyklopedický m ved om ostiam, dosiahnutým výsledkom a postaveniu v med zinárodnom vedeckom spol oče n stve a človeka skromného - tak ho poznajú jeho spolupracovníci, pri- '
atelia i žiaci - vzbudzuje vďaku a úctu. Vždy sa
dob re cít il v spo l oče n stve druhých, ktorí mu
rozu mel i, v n,>zdávaní S jl ... Kidby, jeho int<.;lekt
a c it l ivosť mohli čo najd lhšie oboh acovať prost·
red ic slovcnsk<.:j muzikológie.
Ľ U BOMÍR CHALUPKA

čl e n ov ia Slovenskej filharmónie. Jeho stálym priateľs
Kým radc om bol František Babušek, ktorý ho v tejto aktivite povzbud zoval. Popri poč et ných p re miérach diel slovenských au torov realizoval v ·rozh lase s Ko morným
združením Mozartovu s pevohru Divadelný riad iteľ
( 1963), scé nic kú me lodrámu Anto na Zimme rmana An·
droméda a Pe rseeus (1 969). Pre rozhlas, televíziu a film
dirigoval početné nahrávky scé nických hudi eb autorov
R. Bergera, J. Dlo uhého, J. Malovca, I. Paríka, F. Prášila, l.
Zeljenku a i., celkove asi 200 scénických hud ie b. Vďaka
s polupráci s rakúskou S p oločnos ťou p re s ú ča s nú h udbu
nahral s Ko morným zd ru žením vo viedenskom rozhl ase
asi 150 die l, prevažne rakúskych súčasných skl adateľov,
ale aj diela slovenských autorov a če ských majstrov baroka a klasicizmu. Jeho nahrávky s Komorným združe ním
vydali: rakúske Reiser-Records, Supraphon, Panto n i
O pus. Ako rozhlasový režisér u s ku toč nil počet n~ nahrávky so SOSRom i s externými ko mo rnými súbormi a sólistami. Pre televíziu reali zoval nahrávku Ben ešovej o pery
Cisárove nové šaty ( 1970). Je aj autorom početn ých
hudobnovzdelávacích textov pre rozhlas.
K životnému jubileu praje me Vlastimilovi Horákovi
veľa zdravia.
ĽUDOVÍT M. VAJDIČKA
Snímky: archív H Ž
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Celoslovenská nezávislá rodičovská organizácia- Slovenská
rada rodičovských združení, sekcia Základných umeleckých
škôl, zorganizovala v rámci Roku slovenskej hudby v dňoch
, 24. až 26. mája l. celoslovenský festival ZUŠ vo vybraných
mestách Slovenska vrátane hlavného mesta Bratislavy.
Záštitu nad festivalom prevzali prezident republiky pán
Michal Kováč spolu s 'ministrom kultúry p. Ivanom Hudecom,
ministerkou školstva p. Evou Sl.avkovskou a riaditel'mi školských správ jednotlivých okresov, v ktorých sa podujatia
konali.
,
Oficiálne otvorenie l. celoslovenského festivalu ZUŠ na
Slovensku bolo 24. 5. v Trenčíne a zúčas tnil sa ho prezident
republiky p. Michal Kováč spolu s manželkou.
V Bratislave sa festivalové podujatie konalo v Dome kultúry
Ružinov dňa 24. 5- Prezentovalo sa na ňom desať bratislavských ZUŠ so zauJimavým a ·rozmanitým programom, v ktorom sa nachádzali diela predklasicistických skladateľov, tvorcov hudby 20. storočia, ale aj melódie Beades, či tance z
Liptovskej Lužnej, Každý tu mohol nájsť svoj obľúbený žáner.
Predstavili'sa tu jednotlivci, ale aj mnoho súborov reprezentujúcich špecifickosť jednotlivých škôl. Medzi účinkujúcimi
bola aj účastníčka tohtoročnej Kocianovej husl'ovej súťaže
Adriana ,Ma~;yarová z triedy p. uč. Ľ. Kvasnicu zo ZUŠ

Dychový tanečný súbor zo ZUŠ Topoľčianska.

Detský folklórny súbor Čečinka zo ZUŠ Karloveská.

Panenská, ktorá zahrala časť z Riedingovho Koncertu O dur. Z
38. ro č níka Kocianovej husľovej súťaže v Ústí nad Or!id si priniesla čestné uznanie l. stupňa.
Podujatie v DK Ružinov bolo súčasťou celoslovenského festivalu ZUŠ, do ktorého sa zapojilo vyše 100 ZUŠ. Festival sa
konal aj v ďalších mestách: v Pezinku, Galante, Seredi, Šali,
Komárne, Kolárove, Dunajskej Strede, Nitre, Trnave, Dolnom
Kubíne, Zvolene, Žiari nad Hronom, Poprade, Michalovciach,
Humennom, Prešove a spojený bol s výstavami prác žiakov
výtvarných odbo~ov.
Ciel'om festivalu bola propagácia výsledkov práce žiakov
ZUŠ na Slovensku, vstúpenie do povedomia štát1,1ych orgánov

v miestach pôsobenia ZUŠ, prezentácie možností ponuky kultúrnych programov pre významné inštitúcie a prehibenie
spolupráce rodičov s vedením škôl.
Slovenská rada rodičovských združení vedomá si faktu, že
obdobný festival v tak širokom rozsahu žiadna z okolitých
krajín neorganizovala, chce prispieť k pozdvihnutiu kultúrneho sebavedomia slovenského národa.
Snahou organizátorov nebolo priprav iť jednorazovú akciu,
ale vytvorenie dlhodobej tradície takýchto podujatí, pričo m
predpokladajú dvojro č nú periodicitu.
• DANICAJAKUBCOVÁ
Snímky autorka

.
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Koncom marca usporiadala ZUŠ na Alstrovej f'
153 v Bratislave-Rači Koncert žiakov a pedagó-

MUSA LUDENS pri vystúpení. Snímka Gerald}. Dietrich, Ohio.

gov k Roku slovenskej hudby. Z pozvaných skladatel'ov sa na koncerte osobne zúčastnil aj
hudobný skladatel' Milan Novák, ktorého skladba - výber z cyklu Od jari do zimy - zaznela na
koncerte. Dramaturgia koncertu ukázala široké
spektrum slovenskej hudby. V úvode zazneli
Vznešené tance Ievočské v úprave Ivana
Hrušovského v interpretácii hu sľovt;ho súboru
ZUŠ, s diflgentom Rastislavom Buchtom. Je
sympatické, že tento mladý dirigent začí na
budovať súbor na najmladšej ZUŠ v Bratislave,
.ktorý určite má perspektívu. Určitou raritou
bolo vystúpenie 9-ročnej Zuzany šurdovej.
ktorá sa predstavila svojimi skladbami. Ide o
perspektívny talent a verme, že sa v budúcnosti
budeme s jej menom stret ávať. Aj ďal š i e skladby
autorov ]. Hatríka, ). Malovca, l. Zeljenku, l.
Dibáka, M. Nováka .a P. Bagina, žiaci Interpreto-vali-na veľmi dobrej úrovni, zanietene a muzikálne.

l
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V dňoch 6.-16. mája 1996 absolvoval slovenský komorný súbor MUSA LUDENS
(umelecký vedúci Ján Pipta) v rámci Roku
slovenskej hudby úspešné turné po USA a
Kanade. Finanč ne pomohlo cestu zabezpečiť
MK SR, organi~ačne Slovkoncert, . ZÚ v
Ottawe a krajanské komunity v jednqtlivých
mestách.
V USA súbor vystúpil s vel' kým úspechom na záver koncertu pripravili diváci súbon1
,standing ovatjons" - v Kostole sv. Cyrila a
Metoda a v byzantskom kostole sv. Jozefa.
Tretí koncert , bol v mestečku Kendal
Oberlind. V Kanade súbor' najprv spol uúčin
koval na vysviacke slovenského kostola sv.
Cyrila a Metoda v Toronte-Mississauga s
tamojším slovenským speváckym zborom
Toronto Slovak Singers, a na druhý deň tu
mal samostatný koncert. Predstavil sa aj' v
kanadskom hlavnom meste Ottawe, kde koncertoval pred čle nmi diplomatického zboru,
ministrom kultúry, poslancami parlamentu i
mnohými ,krajanmi, ktorí súboru pripravili
nadšené ovácie - opäť ,standing ovations".

Spomienka

Koncert zaznamenala káblová televízia
Rogers. Posledný koncert umeleckého turné
sa uskutočnil v Mo ntreale. 7-č l e nný súbor
(rodina Piptovcov - Ján, Ľudmila , Alena,
Lucia, Zuzana, l. Pasek, š. Slezák) interpretoval diela 12.-17. storočia na dobových nástrojoch a v historických kostýmoch. V jeho
repertoári sú napr. Staroslovienske liturgické spevy, diela z Missale Posoniense,
Spišských zlomkov, Spišských antifonátov, z
Tabulatura Vietoris, z Cantus Catholici,
skladby J. Silvána, a i. Celé zameranie s(Jboru
- objavovanie neznámych hodnôt našej kultúry od staroslovienskeho obdobia až po
baroko - bolo pre amerických a kanadských
pos lucháčov
veľkým
prekvape ním.
Slovensko sa jeho prostredníctvom predstavilo ako krajina s vel'kou kultúrnou minulosťou , ktorá nerozluč ne patrí do európskeho
kultúrneho kontextu a tým významne prist>.e lo k propagácii slovenského umenia v USA
aKanade.
·
Ok

na Fraňa Dostalíka

Veľmi ma potešilo, keď som v HŽ č. 5
našla stranu ven ovanú .,inzitnému" skladateľovi' Fraňovi Dostalíkovi, ktorého som
poznala osobne. Ch odil totiž často do
Modry, do rodiny kníhviazača Štefana
Gavorníka, kto ré ho manželka Mária bola
ľudová spisovateľka a na náme t jej nevydanej novely mienil Dostalík skomponovať
operu. Raz ma na a~omsi večierku po čul
recitovať Podjavorinskej b aladu Zlatá
húska, prišiel za mnou a požiadal ma, aby
som na pripravovanej akadémii Matice
slovenskej zarecitovala Zlatú húsku ako
melodram s jeh o hudbou . Už som recitovala Fibichov melodram Štedrý večer, teda
som vedela, že je to náročné, preto som h o
prosila, aby mi asp oň týždeň pred vystúpením pos_lal noty a aby prišiel deň pred
vystúpen ím do Modry, aby sme si to
preskúšali. Usmial sa a povedal:
,Dievčatko, vy si recitujte ako viete a ja k
tomu budem hrať. " Bolo mi to veľmi
čudné, pri Fibich ovi ma p rofesor Antonín
Macht veru dobre popreháňal, aby som

nastúp ila presne pod!'a n otového zápisu a
v takej tónine, ako je v notách, ale podriadila som sa autorovmu želaniu.
Dostalík mal na malých kúskoch no tovéh o papiera popísané motívky a improvizoval. Vtedy som nevedela posúdiť, aké
to bolo ... Na príhodu som úplne zabudla.
Až veľa rokov po tejto udalosti, keď
som v Košiciach spoznala Jozefa Grešáka
a keď mi z podobných papierikov svojím
stareckým hlasom spieval operu .s
Rozárkou" a ja som bola k slzám dojatá a
uchváten á - sp omenula som si na Fraňa
Dostalíka.
Z Jozefa Grešáka sa stal uznávan ý skladateľ, slovenský Janáček, Zaslúžilý umelec. Žil v podmienkach prajných umeniu,
m al .,svoju" Košic kú filharmóniu, .,svojho"
Bystríka· Režu ctiu, .,svojho" Ivana Sokola ...
Na Fraňa Dostalíka sa už málokto rozpamätá.
A ktovie?
Možno za priaznivejších okolností...
Anna Kovárová

l

Hlavné mesto Dánskeh o kráľovstva
bolo menované na rok 1996 hlavným mestom e uró pskej kultúry. Od l.
januára 1996 sa uskutočňujú n a všetkých
dánskych ostrovoch a vo všetkých kultúrnych centrách hlavného m esta významné
podujatia, koncerty, divadelné a baletné.
predstavenia, výstavy, festivaly... Ich sú čas
ťo u je aj p roje kt Dánskej akordeó novej
akadémie a umeleckej agentúry Lars
Dyremose Musica Selandia. Začal sa n ovoroč ným koncerto m, na ktorom zaznela
svetová premié ra Koncertu pre husle a
harmoniettu od pol'ského skladateľa
Boguslava Kazimierza Przybilského. Toto
n etradičné obsadenie prináša nóvum d o
tradície ko mornéh o muzicírovania obsadením h armonietty - komornéh o orchestra, v ktorom je obsiahnutá aj skupina štyroch akordeónov. Koncert v priamom
vysielan í odznel aj v dánskom rozhlase a
jeho pokračovaním bol cyklus komo rných
koncertov s významnými zahraničný mi
umelcami (Zimmermann, Brocky Jorartet). Jedným z vrcholov tohto medzihárodného projektu bola v dňo ch 2 1.-28.
apríla 1996 m edzinárodná súťaž akordeonistov po prvýkrát vypísaná aj pre komorn é súbory. Vzhl'adom na mimoriadne
vysoké finanč né ceny, dobré meno súťaže,
vysoké umelecké požiadavky, ktorými
bola p odmienená ú časť v s úťa ži, sa prihlásilo 15 kom orných súborov a 122 sólistov
z Dánska, Nemecka, Fínska, Rakúska,
Francúzska,
Juhoslávie,
Šp anielska,
Slovenska, českej republiky, Poľska,
Maďarska, Talians ka, Ruska a Bieloruska.
Slovenskú republiku re prezentovali
poslucháči štátneho
Konzervatória v
Kodaň

V ďalšo m bloku, kde zaznela hudba ľahk ého
'žánru v skladbách G. Dusíka, L. Castlglioneho a
mladého Martina Čorej a, sa predstavili najmä
hráči súboru plechových dychových nástrojov,
ktorých viedol M. Baďo.
V1 poslednom programovom bloku zazneli
skladby inšpirované slovenskou ľudovou piesňou . Odzneli tu skladby L Dibáka, O. Kardoša a
E. Su ch oňa. Bolo zaujímavé si vypočuť vedľa
seba cyklus Keď sa vlci zišli a l. časť Sonáry rustiky z cyklu Obrázky zo Slovenska. Posledné dielo
vynikajúce interpretovala uč itel'ka ZUS, absolventka bratislavského Konzervatória Erika
Netschová. Celý koncert moderoval fundovaným a prístupným slovom riaditeľ ZUŠ Igor
Dibák.' Záverom treba konštatovať, že aj v pomeroch malej ZUŠ sa dá zorganizovať koncert na
vysokej úrovni, o čo m sve dč ili pochvalné slová
hudobného skladateľa Milana Nováka, č i zástup- ·
cov Miestneho úradu v Rači. Bol to dôstojný
príspevok k Roku slovenskej hudby, a treba
poďakovať žiakom a pedagógom ZUŠ v Rači za
zodpovedný prístup v príprave a krásne výkony
v dielach našich skladateľov.
ERIKA MlČKIOVÁ

Bratislave, ktorých komo rný súbor
Consort Posoniensis v zložení 2 ako rdeóny, cimbal a če mbalo získal v mimoriadne
ťažkej konkure ncii profesionálnych súborov vo vel'kej väčšine s tradičným obsadením 6. miesto a titul laureáta a ako mimoriadnu cenu rekto ra Hudobnej akad émie v
Lodži
koncertnú
skladbu
B.
K.
Przybilského pre toto nezvyčajné obsadenie. Toto dielo bude mať svoju premiéru
na Medzinárodnom akordeónovom festivale Bratislava 1997 za prítomnosti autor a. Pre sólistov bola tohtoročná súťa ž v
Dánsku svojím sp ôsobom premiérou, veď
ob aja- Andrea Katonová (kategória do 18
rokov) a Milan Hradil (kategória n ad 18
rokov) nastúpili na s ú ťaž po p rvýkrát vo
vyššej vekovej kategórii. Milan Hradil sa
medzi profesionálnymi sóllstami - veková
hranica 35 rokov - umiestnil n a vynikajúcom 4. mieste a Andrea Katonová získala
vo svojej kategórii 3. miesto. Priebeh súťa
že snímal dánsky rozhlas a víťazi (prvých
šesť laureátov každe j kategórie) dostali
ponuky n a koncerty v Dánsku i v zahraničí.
Pokračova ním
projektu
Musica
Selendia je náväznosť cyklu ko morných
orchestrov na iné európske hudobné festivaly, tvorivé dielne a súťaže. Tak sa v
októbri 1996 v Dunajskej Strede stretne
niekoľko lau reátov z dánskej Kodane na
Me dzinárodnej súťaži akordeonistov,
p o riadanej Svetovou asoc iáciou akordeonistov, Metodickým centrom pre akordeón pri štátnom Konzervatóriu v Bratislave
a primátorom mesta Dunajská Streda, aby
sa v rámcovom p rograme tohto podujatia
od 16. do 20. októbra 1996 predstavili aj
slovenskému publiku v rám ci Roku slovenskej hudby.
DANIELA SLIACKA -TIBOR RÁCZ

AKORDEONISTI ZAžiARILI
Na galakoncerte m edzinárodnéh o akordeónového festivalu vystúpili vo Vermesovej vile
v Dunajskej Strede sólisti z česka, Francú zska a Slovenska. Boli medzi nimi špičkoví mladí
interpreti, laureáti medzinárodných súťaží Zd enek Kudrnka, Julie Andrlová, Milan Hradil
a v r ám ci tzv. Fran cúzskeho popoludnia Nathalie Bouche ix. "Tento rok vyhlásilo
Minis terstvo kultúry SR za Rok slovenskej hudby. Dunajská Stred a po prvýkrát usporiadala akordeónový festival práve preto, že v októbri sa v nej usku toční medzinárodná interpretačn á súťaž Svetovej asociácie akordeonistov, ktorá je členom medzinárodnej hudobn ej rady UNESCO," uviedol riaditel' festivalu T. Rácz. Na festivale sa zúčastňuje vyše sto
účastníkov z 9 krajín Európy a SR má medzi nimi významné pedagogické a skladatel'ské
osobnosti.

(s

~~'96)

SERVISHž·

Petra Chiba-soprán (Rakúsko)
Markus Werba- barytón (Rakúsko)
Oleg Korotkov- bas (Rusko)
W A. Mozar~ L van Beethoven, G. Ross/ni
G. Verdi, A. Ho/to, A. S. Dargomyžsklj. ..

W A. Mozart, ll. Wlenlawskl, F. Olopln...

27.6. 19.00

HET FOLKLORSTISCH DANS111HATER
(Holandsko)

30. 6.19.00

Elena Holičková- soprán
M:iria Turňová- soprán
Jozef Ábel - tenor
Milan Dubovský- klavír
J StrartSs, P. Lehár, G. lJitSfk, E. Kálmán ...

Adriana Kohútková-soprán
Simon Somorj2i - tenor
Peter Šube rt- barytó n
Ján Galia- bas
22.6. 19.00
22. 6. 19.30

26. 6. 19.30
4. T. 19.30

llr:ulslavskí dychov! sólisti
Umelecký vedúci Tibor Winkler
Státna filharmó nia Ko!icc
Bys trík Režucha- dirigent
Silon Eun-Jung- klavír Qužná Kórea)
}. GreMk, F CllojJtn, A. /Jvofák

KH 16. 7. 19.30

Pražskí madrigalistl (CR)
Damiano llonetti -dirigent (Taliansko)
A. /Jtmclllerl, C. Montevet<li

7. 7. 19.30

Ko morný orcltcster llohdana Warchala
Uohd:m Warchal - husle, umelecký ved(tci
Dušan Sed ja - klarinet (Slovinsko)
}. V. Stam lc, CM. 11011 Weber
Komorná opera
Olrigent Marián Vach
Ad riana Kohútková- soprán
Simon Somorjal · tenor
Peter Subcrt - barytón
Ján Galia - has
Koncert operných árii
A. Muzarl, G. Ross/111, G. IJ<mlzetll, J

MlK (frekventanti)- tiež 20., 23., 25. a 27. 7.

KH24. 7.

Sylvia Kowalezuk -harfa (USA)
Magdaléna Dlahušlaková- soprán
lllanka juh a ň:íková ·klavír
C. DebttS.I)I, M. Trmmler, l. Albénlz, A.
Po11cllie/ll, A. Bo/lo, P. Mascagnl, B.

KH 7. 13.

Trávníčkovo kvarteto

František Figura - l. husle
Ivo Novák· 2. husle
JanJufík-viola
Antonín Gál- violončelo
F1ór:t Gómez- klavír (Španielsko)
Richard Vandra - violončelo (CR)

DU i 7.8.

}. llayd11, F Couperln, l. Zelje11ka, A.
Dooŕák

Sylvia Kowalcwk · harfa (USA)
Magdaléna lllahušlaková- soprán
lllanka Juhaňáková - klavír
DU 27. 8.

l.CCUOilfl...

26. 7.

MlK Koncert frekventantov

28. 7. 19.30

llig Band - Koncert Armádneho umelec.kého súhoru

6. 8. 19.30

Boris Kucharský- husle (SRN)
Daniela Varínska - klavír

DU 30. 8.

KH 14.8.

l. ll{ln &etlwvell, } . /Ira/l ms, E. Ysaye, E.
Sul'ilmi

11.8. 19.30

Koncert víťazov Mcd1.inárodncj speváckej
stHaic:
Hommage a Luda l'opp
l'etra Ch iba -soprán (Rakús ko)
Markus Werba- barytón (Rakúsko)
Oleg Korotkov- bas (Rusko)
Ján Salay - klavír
W A. Muzarl, L V<lll 8 eerlluve11, G. Rosslnl,
c.·. Verdi, A Bolro, A. S. /Jw-gomyžsklj, M. P.
Cap)>ella Istropolitana
james Brooks Bruzzcsc -dirigent (USA)

IS. ti. 15.00

Feruccío Bartolctti -organ (Taliansko)
Tr. Bohuslavicc
G. F~esrobaldl, C. Ph l!. /Iach, ) . S. Bach

26. 13. 19.30

3 1.8. 19.30

KH4.9.

12.-i 7. 7.

Al) 1.18 MORAVIA (Č:R)
(súčasná hudba inšpirovaná ja1.zo m a
moravským folklórom)
Emil Viklický - klavír
Zuzana l.apčíková - spev a cimbal
)IN Pavlica- spev a husle

5. 7. 19.30
Kostol
15. 7. 19.30
Diamant

llRALEN (Tanečné divadlo)

Komorná oper:t
Marián Vach- dirigent
Ivica Neshybová. soprán
Jitka Saparová-Fischerová -soprán

;!5:<;'. 19.30
-.- ih1bín

Martin llabjak - barytón
Koncert operných :lrií (záverečn ý koncert)
G. Ooulzert/, G. Blzel, G. Verdi, G. Puccl11l...
Ulroshí Suzuki- husle Qaponsko)
Kazuyo Miyazawa - klavír Qaponsko)

Doris Kucharský - husle (SRN)
Daniela Varínska- husle
L van Beelllovell, j . Brahms, E. Ysaye, E.
Sucltml

Koncert

7. 8. 19.00

3 1. 7. 19.30
Diamant

Rubín

DU 21. 6. 19.30

Štátn:t filharmóni a Košice
ByStrík Režucha· dirigent
Silon Eun-Jung - klavír Qužná Kórea)
} . Greštik , F. CllofJIII, A. Dvoŕák

Komorní sólisti Bratislava
Giovanni Grano- gitara (Taliansko)
Anton Popovič- dirigent
A. VIva/dl, E. Elgar, P. Zachar, P.

Tatiana Fraňová - klavírny recitál

..

'

Na skle maľované
Naskle mal"ované

K1129.6. 19.30

l:udová hudbaJ.Ilcrkyho ml.
Pavol Gálx>r- tenor
Gréta Svercclov:í ·soprán
R61x.-rt Szlics- h:tryt6n

12. 8. 19.30
Diamant

24. 8. 19.30
Diamant

c.·. Dusík, 1·: J.ellát; E Kálmá11,). Strauss, C
Porter, M. Sclmeltler-7i'luwsli:ý
KH 2. 7. 19.30

Feruccio 8artoletti -organ (Taliansko)
j . S. Bach, J BralmJS, R. Schumann, M.
Reger, F. Llszr...

l. 7. 19.00

Otváracie fanfáry (Košice)

l. 7. 19.30

Pražskí madrigalísti
Damiano Donetti -dirigent (Taliansko)
A. Bancilleri, C. Mo11teverdl

4. 7. 19.30

Komorný orchester Bohdana Warchala
• Bohdan Warchal- husle, umelecký vedúd
Dušan Sodja- klarinet (Slovinsko)

14. 7. 19.30

Koncert víťazov Medzinárodnej speváckej
súťaže M. Schneidra-Trnavského
Klaudia Dernerová -soprán
Erika Cu!áková- soprán
Pavol Rcmenár! barytón
.
V. Flguš-Bystrý, M. Sclmelder-Tmavský, F.
Kafenda, G. Don/zell/, G. Verdi, G.

17. 7. 19.30

Trávníčkovo kvarteto

Trávníčkovo kvarte to

František Figura - l . husle
Ivo Novák -2. husle
Jan)ufík-viola
Antonín Gál- violončelo
Flóra Goméz- klavír (Španielsko)
Richard Vandra- violo nčelo
}. Hay d11, F. Couj>erln, / . Z eljenka, A.
Sylvia Kowalczuk - harfa (VSA)
Magdaléna Blahušiaková- soprán
Blanka J uhaňáková- klavír
C Debussy, M. Toumler, l Albr!nlz, A.
Nao Bigano -soprán QaJ>Onsko)
Radoslav Sašina - konttabas
Dana Šašinová-Saturyová- klavír
ll. P11rce14 A. Cesii, A. Scarlatti, D. Sctrrlattl,
Koncert víťazov Medzlnároduej speváckej
'15ltťa:!e Hommage a Lucia Popp
Petra Ch iba-soprán (Rakúsko)
Markus Werba - barytón (Rakúsko)
Oleg Korotkov- bas (Rusko)
Ján Salay - klavír

Komorní sólisti Bratislava
Anton Popovič - dirigent
Giovanni Grano-gitara (Taliansko)
A. Viva/dl, E. Elgar, P. Zag<rr, P. Hlndemlth,
P. l. Čcljkovsklj

Komorný orchester llohdana Warchal:•
Bohdan Warchal- husle, umelecký vedúci
Du~an Sodja- klarinet (Slovinsko)
Komorná opera
Moríi n Vach· dirigent

30. 6. 10.35
19.20

21,~'
20.25
4. 7. 10.00
16.00
19.30

5. 7. 11.00
17.00
6. 7.8.05
11.30
20.00

rou

7. 7. 10.05
19.20
20.00
21.00
8. 7.10.15
12.00
9. 7. 15.10
IO. 7. 9.05
20.25
l l. 7. 12.00

19.30

Nedelná organová hudba
Koncert pre účastníkov Dialógy s hudbou
Host v redakcii- Dr. Oskar Elschek

Mozart- Titus, opera
Symfonické matiné
Drobnosti majstrov
Vokálna hudba storoči
Zmes známych melódií v podaní SFK
Hudba na Slovensku z obdobia Márie
Terézie
Romantické skladby pre hoboj a klavír
(Schumann, Hummel)
Koncert Berlínskeho filharmonického
orchestra, dir. C. Abbado

Vo Schwindfoyeri Štátnej opery vo Viedni bola tlačová konferencia. Intendant Ioan Holender hovoril o minulom úrodnom roku, ktorý priniesol väčšie možnosti angažovanb
nových, mladých operných spevákov. V tohtoročnej sezóne
medzi sólistami bude aj tenor Miroslava Dvorského a me=
soprán Magdalény Koženej, absolventky VSMU nf31lWaY-<-'-1
víťazky Mozartovej súťaže v Salzburgu. Medzi st1!ych hosťu
júcich sólistov patrí už dlhé roky Peter Dvorský a dve svetoznáme sopranistky slovenského pôvodu Edita Gruberovi a
Gabriela 8eňačková-Cápová. Za mimoriadny úspech vedenia opery možno pov:Uovať angažmán troch svetoznámydt
tenorlstov j osé Carrerasa, Placida Oomíngu a Luciana
Pavarottiho. Opera vo Viedni v tejto sezóne uvedie 57 diel
od 20 autorov.

Pucclnl...

František Figura - l. husle
Ivo Novák- 2. husle
Jan Jurík -viola
Antonín Gál - violončelo
Flora G6mez- klavír (Španielsko)
Richard Vandra- violončelo (CR)
} . Haydn, F. Couperln, l . Zeljenka, A.
Dvoŕák

2 1. 7. 19.30

Musica Bratislava

26. 7. 19.30

Sylvia Kowalczuk- harfa (USA)
Magdaléna Blahušiaková -soprán
Bl anka juhaňiková- klaví r
C DebtiSS)I, 111. Toumler, l Albénlz, A.
Ponchie/11, A. Ho/lo, P. Mascagn l, E.

AD l.! ll MORAVIA (CR)
hudba inšpirovaná jazzom a
moravským folkló rom
7~tzana Lapčíkov:í- spev, cimbal
)l fí P:tvlica- spev, husle, trumšajt, nl nera ...
Emil Viklický- klavír

LCCIIOila

Nao Higano- soprán Qaponsko)
Radoslav Šašina- kontrabas
Dana Šašinová-Saturyová- klavír
H. Parct~l4 A Cest/, A. Sea ria lti, D. Scarlaltl,
G. P. Hdndel...

30. 7. 19.30

4.8.19.30

Boris Kucharský - husle (SRN)
Daniela Varínska- klaví r

Slovenská filharmónia dostala od firmy IBM sponzorský prít
pevok, ktorým je software OI'VS (Orchester p laning and
adminlstrator >)'stem). Vďaka novému programovému vybaveniu, ktoré firma Wólbitsch & Partner Inštalovala v týchto
dňoch v Slovenskej filharmónii, bude organizácia konctn·
ného manažmentu oveľa ope'."tívnejšla. Systém ufaho a
sprehľadní prácu pri plánovaní koncertnej sezóny, aranlovaní umelcov, príprave zahraničných koncertov, evidenciu
vystúpení...
Podľa slov riaditeľa Slovenskej filharmónie Karola Fajtha lck
o jeden z ďalších krokov k modernizácii štruktúry konctn·
ného manažmentu, ktorý posunie profesionalitu SF výrazne
dopredu. Koncertnú sezónu 1996/97 bude Slovenská fllhar·
mónia pripravovať už s novým programom. Systém bude
mať aj vypovedaciu hodnotu . databanka umožní reš<:rŠ()va(
údaje o SF. V budúcnosti budú počítače sieťovo prepojené aj
na masmédiá, čo umožni rýchly prístup k aktuáln)'lll infor·
máciám (ponukové listy, nové diela, hosťovské V)'StÚI'f'
nia...). Vo svete funguje tento program už niekoľko rokov.
Uplatnenie našiel v popredných symfonických orchestroch
v Rakítsku, Nemecku, Anglicku, Holandsku a vo švajčiarsku.
Slovensko sa stalo prvou krajinou vo východnej Európe,
ktorá bude tento program využívať v koncertnom ounalmente. Program OPVS bol nainštalovaný na počítače, ktoré
minulý rok poskytla firma 18M Slovensko, Slovenskej ftilwmónií ako dar.

7.júla 1996o 17.00 h -STRÁŽKY-kaštlcl
Účinkuje Radoslav Šašina (kontrabas1
Vojtech Samec (flauta), Zuzana Boufori
(viola) aJuraj~lexander (violončelo).

L van Beetllovetl, ) . Hmllms, E. Ysaye, E.
Suclw tl...

8. júla 1996 o 18.00 h · Liptovský Mikuliš -Galérla M. BoMňa
(program ako 7. júla v Strážkach)

Koncert víťazov Medzinárodnej speváckej
súťaže Hommage a l~1cia Po pp

21.júla 1996o 16.00h -Splšský hrad
Účinkuje dychové trlo SF Košice.

9.8. 19.30

súčasná

Objednávam si ..... les

časopisu HUDOBNÝ ŽIVOT na adresu:

Meno:

l'ra;l.skí madrigalisti (CR)
Damiano Dinctti-dirigent (Taliansko)

} . V. Stam lc, C. M. VOli Weber, W A. Moza rt

DU 13. 7. 19.30

29.6. 11.30
14.35

v

Komorný súbor MUSICA AETERNA
Umelecký vedúci Peter ZajíČek

Ulici: .................. :................................................ Mícslo: .........................................................................

A.lltmchl eri, C. Monteverdi...

OU6. 7. 19.30

Hviezdy koncertných pódií - Gldon
Kremer
RSH - Zo slovenskej zborovej tvorby
Fantizle a variácie na cudzie ttlny
(Martinu, Liszt)
Nedel'né matiné. (8erlloz, Cajkovski~
Schubert)
Záverečný koncert pre výhercov sú(afc
Dialógy s hudbou
Verdi- Zbojníci, opera
Organová hudba (Zipoli, Walther, Liszt)
Spieva Gundulajanowltz
Tvorba S. Rachmaninova
Renesančná hudba
Operné matiné- prierez operou Carmen
Z repertoáru SOSRu
Zo zahraničných koncertných pódií
llcrlínska filharmónia a jej hostia (Barban
Boneyová, Waltraud Melerová, spev, Sk
GeorgSoltl)
Oo ryky s operou- Skladatelia v tieni
Diriguje Herbert von Karajan
Ranný koncert -Prelúdium
Spevom k srdcu- V. Figuš-Uystrý
Operný koncert - Rigoletto - prierez ope-

lllndem/111, P. l Cajkovsklj

17.8. 19.00

VI!Xlldl, l .

W. A. Mozar~ L van Beethoven, G. Ross/tli,
G. Verdi, A. Bo/to, A. S. Dargnmyžsklj...

DU2 1.·23. 6. !8.00Siovcn,lký slávik
DU 26. 6. 19.30
27. 6. 19.30

Medzinárodnej spevickej

Petra Chi ba -soprán (Rakúsko)
Markus Werba- barytón (Rakúsko)
Oleg Korotkov - bas (Rusko)
Ján Salay - klavír
W. Mozart, L van Beethoven, G. Rossiil/, G.
Verdi, A. Bo/lo, A. S. Dargomyžsklj...

G. J-:Hd11del...

8. 8. 19.30

llratislavskídychoví sólisti
Umdcckí• vedúci Tibor Winkler

víťazov

súťaže Hommage a Lucia Popp

D. Elli11gtoll, S.

Poncltlelll, A. Bo/lo, P. Masmgnt...

W A. Mozart, C Debussy, A. Sclmlllke...

DU 2 1. 6. 19.00

Yt~mada,

Lectrona...

5. 8.19.00

BRALEN (Tanečné divadlo)

Komorná opera
Marián Vach- dirigent
Ull l.arinová -soprán
Jitka Saparová- mezzosoprán
Martin Babjak- barytón
Adriana Kohúlková- soprán
)~n Galia - bas

28.6. 17.00

3. 7. 9,05

Sylvia Kowalc-wk ·harfa (USA)
Magdaléna Blahušiaková -soprán
DlankaJuhaňáková- klavír
C DebiiSS)I, M. Tmrmler, l AlbélliZ, A.
Ponclllell/, A. Bo/to, P. Mascagnl, E.

11.8. 19.00

Enikô Ginzeryová -cimbal '
Silvia Zászl6sová - klavír, če mbalo
Veronika Madaraszóvá- čembalo, klavír
Maroš GrLnár - barokový hoboj

Armonla Slovaca (Žilina)

l. 7. 20.25
2. 7. 15.10

z. fibich, }. BrahtnS...

Nao Hlgano- soprán Qaponsko)
Diana Vizváryová- klavír
S. Bekkrí, A. Dvofák,j. L Bella, K.
V. /Je/lin l, G. Ptccclnl, E. Suchoň...

27. 7. 19.00

Dvofák ...

-..

Simon Somorj:ti ·tenor

6. 9. 19.30

AD LID MORAVIA (Ccská republika)
Emil Víklický- klavír
Zuzana Lapčíková - spev, cimbal
jifí Pavlica -spev, husle

30.8. 19.30

). >v. Sramlc, C M. von Weber, W A. Mozart

T. O wpmann, D. Ellington, A. Dramé, S.
RUllr lgues, ,{ Molour
24.8. 19.30

23. 7. 19.00

Ferdinand Klinda- organ
Eva Ulahová -soprán
Slovenskí komorní sólisti Bratislava
Anna Hôlblíngová- husle
Quido Hôlbling- husle
j ozcfHošek - viola
jozef l'odhoranský- violončelo
Marce! Plavec - hoboj
A. VI!Xlldl, A. Corel/l, G. F. Hdndel, J D.

AD UB MORAVIA
(s(tčasná hudba inšpirovaná jazzom a
moravským folklórom)
Emil Viklický- klavír
Zuzana Lapčíková - spev, cimbal
Jiií Pavlica -spev, husle, trumšajt, nloera...

G.

Toshiyuki Uzuko -viola Qaponsko)
Marián Lapšanský - klavír
R. Schwntmn,

Koncert víťazov Medzinárodnej speváckej
sltťaže Hommage a Lucia Popp
Petra Chi ba- soprán (Rakúsko)
Markus Werba- barytón (Rakúsko)
Oleg Korotkov- bas (Rusko)
W. A . Mozart, G. Rosslnl, G. Verdi, A. Bo/to,
A. S. /Jargomyžsklj, M. P. Musorgsklj...

G. Tartinl, A. Corel/l, A.
Strrwlns/llj, B. B(lrlók

MIISOI'fi,Sk(i

15. 8.19.30

21. 7. 19.00

!loris Kucharský - husle (SRN)
Daniela Varínska- klavír

T. Olampann, A. Amar,
Rodrlgues, S. Fltzg crald...

Verdi,

Dvofák

Toshiyu ki Uzuka - viola Qaponsko)
Marián Lapšanský- klavír

Helt~iciwn, ..

C. Debussy, M. 1'numler, l. AlbéiiiZ, A.
Po{,älle/11, A. Bu/lo, P. Mascagnl, E.

G.

Frantikk Figura- l . husle
Ivo Novák- 2. husle
janJufik - viola
Antonín G:íl - violončelo
Flora Gómez- klavír (Španielsko) ·
Richard Vandra- violončelo (Ccská republika)
]. Haydn, F. CoujJerlll, l. Zeljenka, A.

L va/l Beethoven, ) . Bmllms, E. Ysaye, E.
Sucllotl...

S. /Iach, W A. Mozart, F Sclluberl, S.
l'roknfiev...

lJfmi.zetll,

25.8. 19.30

Trávpičkovo kvarteto

18. 7. 19.00

R. Scllmna11n, Z. Flbläl,j. Bralmts...

KH 10.8.

Ti hor Kováč- husle (Rak(tsko)
Daniela V"rínska. klavír

Koncert víťazov Medzinárodnej speváckej
sútaže M. Schneidra-Trnavského
Klaudia Dernerová- soprán
Erika Culáková- soprán
Pavol Remenár - barytón
V. Flg11š-Bystrý, M. Säm elder-Tmrwský , F.
G.

Komorní sólisti Bratislava
Giovanni Grano -gitara (Taliansko)
Anton Popovič- dirigent
A. Vl!Xl/dl, E. Elgar, P. Zagar, P. Hlndemltll,
P. l. Cajkovsklj

Pražskí madriga!ísti (CR)
Damiano Donetti -dirigent (Taliansko)
A. &mclllerl, C M ollleverdl

Kafenda,
I'lrcclnf...

Lecuona

KH 28.-30. 7.

J

23. 7. 19.30

13. 7. 19.00

KH 18.7.

Offe11bach...

19. 7. 19.30

Trávníčkovo kvarteto

Dvoŕák

Východoslovenské divadlo Košice
1'. llammcl- M. Varga: Cyrano z predmestia

16. 7. 19.30

3. 7. 19.Jo

František Figura- l . husle
Ivo Novák -2. husle
Janjuiík- viola
Antonin Gál- violončelo
Flora Gómez- klavír (Španielsko)
Richard Vandra - violončelo (Ceská republika)
} . Haydn, F. Co11jJerln, l. Zeljenka, A.

HET I'OLKLORISTISCH DANSTHHATER
(l·lolandsko)

5. 7. 19.30

12. 7. 19.30

Krmcerl opemých árii (W A. M ozart,
G.Rosslnl, G. Don/zell/, G. Verdi, G.
·Pucc/1!1)

13. 8. 19.30

PSČ:

23. 6. 19.00

llratislavskí dychoví sólisti
Um'd ecký vedúci Tibor Winkler

23. 6. 19.30

Štátny komorný orchester Žilina
Leoš Sv:írovský- dirigent
Zuzana Paulechová- klavír
. O~libor Karvay- husle

Ditum: ..................................................

Podpis: .........,...............................................................
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