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Slovenský slávik 
Tento poetický názov, ako som sa mohol 

presvedčiť v piešťanskom Dome umenia, 
naozaj Sl!edčí účastníkom detskej speváckej 
sríťaže, ktorú pred šiestimi rokmi pod 
11ázvom Zorničkin slávik inici011a/i Peter 
Dvorski a šéfredaktor časopisu Zornička 
Dr. Peter Štilidw. V roku 1990 sa súťaže 

'zríálstnílo 4 500 detí, o rok neskôr 8 000 
detí, o dva mky 12 000, o tri duadsaťtisíc, o 
štyri 1.1'še tridsaťpäťtisíc a v tomto roku 
súťaže premenovanej na Slovenského slávi
ka už vyše 75 000 detí. Ked' to takto ďalej 
pôjde, nie je nereálna J'ekorclná účasť stoti
síc ... ale vážne, ide tu o lámanie rekordov? 
Keď som sledo1ml finále tohto rot'níka 

priamo 11 areáli piešťanského Domu ume
Ilia, prekuapil ma záujem verejnost~ ale aj 
disciplinovanosť detí, ich skmmnosť a 
pokora s akou tento drobizg odovzdával 
svoje muz ikantské komerciou nepoškvrne
llé oduševnené cítenie. V tejto súťaži iste 
nejde o lámanie rekordOv, ani o udeľovanie 
cien, či laureátskych titulov, ide tu ovel'a 
viac. O zmobilizovanie toho, čo nedokázali 
všetky školské reformy, učebnice, komisie, 
konferencie. O zmobilizovanie čírej hudob
nosti detí. Opäť sa ukázalo, že základom 
našej hudobnosti je speu, že je kľúčom k 
prapodstate nielen estetického cftenia, for
movania vkusu, ale aj k mravnovstt a ušľa

chtilostí. 
V jednom letáčiku, iniciátori súťtlže Peter 

Dvorský a Dr. Peter Štilicha oslovujú účast
níka súťaže Otl'or·enými slovami:" V duchu 
sa pýtame, čo vlastne oslovilo slávičiu dušu 
dieťaťa, pedagóga, rodiča? Iste pieseti, neko
runovaný kráľ súzvučnosti s risícročnJími 
kruhmi na našej národnej duši. Dnes je ten 
deti, keď sa spolu s večným ožtvovatet'om 
nás sam.ých - dieťaťom - pokúsime vyniesť 
nádheru slovenskej l'udovej piesne z nova 
tla povrch a započúvať sa na chvfl'u do 
seba. Doprajme tejto chvíli všetku úprim
llosť. j e aspoií taká neopakouateľrui, ako 
sme neopakovatel'ní my sami''. 

S týmito slovami sa možno iba stotožniť. 
No vzápätí človeku nedá, aby si nepoložil 
otázku, prečo za takéto akcie, podujatia 
nu1sfme stále bJ'ť povďačni celému radu 
sponzorov. Čt ~m·i za hudobnosť, speva
vosť, estetické a mravné črty našich generá
ci{ sú zodpovední iba rodit''ia, sponz ori, 
11aclšeni jednotlivci? Veď hŕstka jednotliv
cov nás dokázala presvedčiť, že naše naj
mladšie pokolenia sú hudobne nadané, dis
ponované, nuž prečo tot'ké roky diskutova
Ilia o hudobnej výchove, prečo by na ško
lách aj VJI.Welw stupňa, či na učňovských 
školách, samozrejme, v istej náväznosti, ' 
postupnosti i vekovej .~pecijtckosti, nemohol 
spev byť domicilovaný ako rwodmyslitet'ná 
sllčasť výchovy? Veď máme množstvo z bo
rov, na vysokej úrovni, ktoré pott·ebujú kaž
doročne obmieňať svoju intetpretačnú a 
11/asovú kn•, prečo škola nemôže byť v 
tomto základným stimulujúcim faktorom? 
Alebo md.~ej budeme obdivovať a napodob
llovať ako to 1'0bia inde v kultúrne odltš
uom prostredí? T,ýchto otáz ok by, pravda, 
mohlo byť viac. Za najpodstatnejšiu črtu 
tejto, ale aj ittých viac L'i menej podobných 
sllťažf, rozvfjajúcich hudobnú tvorivosť 

mladej generácie, vidím prípravu generácií 
ua percepciu hudobného zážitku v najrôz
nejších druhoch a žánroch hudby. Neho
voriac, že už v deťoch sa pripravuje nielen 
budúci poslucháč vážnej, svetotJej, či súčas

nej hJtdby, ale ti} aktívny pestovateľ hudby, 
čitateľ hudobných časopisou a publikácií. 
Verím, že pre budúci ročník Slovenského 
slávika, zostane nad'alej toľko nadšenia 
ako doterctz, ale cl} finančných pmstriedkov 
zo zdrojov nás spoločných ... 

MARIÁN JURÍK 

• 4Sk 10. 7. 1996 

Pe ter Dvorský v kruhu finalistov súťaže Slovenský s lávik, ktorej záverečné kolo sa konalo 23. júna t. r. v piešťanskom Dome ume
nia. 

.. 

Tradícia a sl'ojbytlr~sť 
JANALENGOVÁ 

Na piesňovom soirée 28. mája v rámci 
cyklu Musica slovaca et europea zazneli v 
dramaturgicky ojedinelom a interpretačne 
vynikajúcom predvede ní mezzosopranist
ky Marty Beiíačkovej a sopranistky Magda
lény Hajóssyovej s kongeniálnym klavír
nym sprievodom Ľudovíta Marcingera 
piesne C. Loeweho, P. I. Čajkovského, M. 
Schneidra-Trnavského, V. Figuša-Bystrého 
a G. Mahlera. Moji zahraniční hostia p reja
vili zvlášť živý záujem o CD-nahrávku pies
ní Mikuláša Schneidra-Trnavského, tohotô' 
slovenského Schuberta, aj keď zaužívaný 
epiteton vypovedá skôr o jeho jedinečnej 
piesňovej dispozícii a význame v sloven
skej piesňovej literatúre ako o nejakých 
štýlových paralelách. S veľkou ľťitosťou 
som musela skonštatovať, .že ich žiadosti 
vyhovieť nemôžem, keďže nemáme ani slo
venskú piesi'iovú antológiu ako nahrávku 
ani profilovú kompaktnú platňu skladate
ľa. 

Až na niekto ré skôr vzácne výnimky 
platí uvedená situácia ako model. Pritom z 
h istórie hudby jednoznačne vyplýva, že 
práve zainteresovanosť interpretov a ich 
umelecký výkon veľkou mierou prispeli k 
presadeniu skladateľa a jeho diela. Sp o
meniem len takého Gustava Mahlera, ktorý 
sa zasadzoval predovšetkým o tvorbu L. v. 
Beethovena, R. Wagnera a ďalších nemec
kých skladateľov, prirodzene , vrátane svo
jej hudby. Všetc i veľkí novodobí nemeckí 
dirigenti a výkonní umelci boli predovše t
kým vynikajúcimi znalcami a propagátor
mi nemeckej hudby. Alebo českí umelci
interpreti a ich nezanedbateľný prínos, 
ktorým rozšírili poznanie českej hudby vo 
svete. Aj keď, prirodzene, možno tu hovo
riť o inej tradícii, iných predpokladoch a 
podmienkach rozvoja hudobného umenia. 
V našom storočí ne bývalých technických 
vymožeností dostala hudba vďaka zvuko
vým nosičom navyše nový mediálny roz
mer v recepcii a šíre ní umeleckého pozna
nia, ktorý je potrebné nielen vziať na vedo
mie, ale aj účinne využiť. Hoci v súčasnosti 

aj u nás možno vidieť zmenu postoja v 
tomto smere - pozitívny trend je jednoznač
ný najmä v sólovej a komornej hudbe, pred
sa sa ešte pomerne často stretávame s prí
stupom, ktorý možno definovať ako povin
nosť hrať a uvádzať slovenskú hudbu. 
(Najmä ak ide o väčšie orchestrálne, vokál
no-orchestrálne alebo operné d iela.) A 
povinnosť bez úcty a pokory k dielu, bez 

ROK SIDV!.=NSKt:l 

Slovenská poš ta vydala k Roku sloven
skej hudby individuálnu obálku. 

presvedčenia o jeho umeleckej hodnote, 
zostáva len sterilnou, bezobsažnou atra
pou. Nechcem sa tu prihovárať za priemer
né alebo dokonca tuc tové hodnoty, máme 
však mnoho hudobných diel, ktoré svojím 
vysokým umeleckým niveau vynikajúco 
reprezentujú našu hudobnú kultúru. Je 
isté, že uviesť operu alebo náročnú a rozsi
ahlu koncertnú skladbu s veľkým vokálno
orchestrálnym aparátom zostáva do istej 
miery luxusom; bolo to tak v minulosti i v 
nedávnych rokoch a p latí to pre všetky kul
túry a regióny sveta. Lenže kto iný by sa mal 
na túto úlohu podujať, ak nie domáce inšti
túcie, domáce telesá a domáci umelci? 

Ak ešte v 30. rokoch nášho storočia 

hudobná minulosť Slovenska zdala sa byť 
temným, le n čiastočne popísaným listom, 
dnes je už skutočnosť iná. Hudob
nohistorlografický výskum priniesol nie
len dôkazy o hudobnokultúrnej vyspelosti 
nášho teritória, ale môžeme zaznamenať aj 
vzrastajúci záujem o staršie slovenské 
hudobné dejiny tak v interpretačnej, po
slucháčskej, ako aj editorskej oblasti. 
Pozornosť sa upiera aj na súčasnú s loven
skú hudbu, aj keď sú tu veľké diferencie či 
už zo strany recipientov, kde možno vidieť 
dokonca generačné vrstvenie, ako aj inšti
túcií. Medzinárodné festivaly súčasnej 
hudby, usporadúvané u nás, poskytujú 
konečne dobrý vývojový kontextuálny 
pohľad. Nové aktivity v každom smere sú 
dokladom novej dynamiky hudobného -
koncertného i mediálneho - života. So spo
chybňovaním slovenskej hudby v jej najšir
šom historickom priereze sa dnes už stre
távame zriedkavo, hoci skeptické, koriguj
úce a mentorské hlasy celkom nevymizli. 

:Žiadne umenie sa nevyvíjalo izolovane, 
ale sa profitovalo v kontakte s rozličnými -
odstredivými i dostredivými - vplyvmi. 
Politické celky sa modifikovali a s nimi aj 
hranice kultúrnych vplyvov. Čím lepš ie 
spoznávame nejaký jav, umenie, hudbu, 
tým viac; udivuje ich jednota v rozmanitos
ti. Dnes je tendencia nahradzovať poje m 
národné umenie regionálnym aspektom 
alebo hovoriť o multikultúmej Európe. 
Prirodzene, národné, individuálne a uni
verzálne faktory sa tu prelínajú ako odlišné 
zložky toho istého javu, v navzájom sa 
meniacom pome re. 

Slovensk(• hudobnú trad íciu sprevádzala 
doposiaľ na jednej strane umelo pestovaná 
pieta a nekritickosť, na dmhej strane znač

ná sebakritika a sebairónia - aj preto nie 
vždy mohutnela, ale často sa stávala iba 
indiferentnou. V čase globalizácie sveta a 
nadnárodných koncernových spoločností 

predstavujú umenie a kultúra akýsi identi
fikačný z nak národného spoločenstva, 
kategorický imperatív svojbytnosti. Ako 
napísal klasik - Quiddam suum ac pro
prium! 



ll. Hummelova klavírna súťd J 

V dňoch 23.-30. júna t. r. prebehla v 
Bratislave 3. medzinárodná klavírna súťaž ). 
N. Hummela. Súťaž sa·konala pod záštitou 
Ministerstva kultúry SR a hlavného mesta 
SR Bratislavy. Ako spuluusporiadatelia sa 
na súťaži podieľali Mestské kultúrne stre
disko v Bratislave, Slovenská umelecká 

agentúra Slovkoncert, Nadácia Cyrila a 
Metoda, ako aj Slovenský rozhlas, Slovenská 
te levízia, Slovenská filharmónia a Hudobná 
a tanečná fakulta Vysokej školy· múzických 
umení v Bratislave. 

Na tohtoróčnú súťaž sa prihlásilo 28 záu
jemcov z toho sa na súťaži prezentovalo 18 
účastníkov takmer z celého sveta. Do finále 
sa prebojovalo 5 účastníkov. O výsledku 
súťaže rozhodla medzinárodná porota zlo
žená z popredných interpretačných osob
ností svetovej koncertnej scény: Lazar 
Berman - predseda poroty (Taliansko), 
Sequiera Costa (USA), Halina Czerny
Stefaňska (Poľsko), Ida Černecká (SR), 

Sándor Falvai (Maďarsko), Carmen 
Graf-Adnet (Rakúsko), Eugen Indijic 
(USA-Franc úzsko), Marián Lapšanský 
(SR), Viktor Meržanov (Rusko), John 
Roos Ouhoafrická republika), Peter 
Toperczer (Česko). 

Po troch kolách a náročnom finále poro-

ta vyhlásila 30. júna t. r. v koncertnej sienie 
SF tieto výsledky: 

l. cena Tao CHANG (Čína) - Cena Vod
ného diela Gabčíkovo 100 000,- Sk+ kon
certy v Bratislave, Žiline, Brne, Budapešti, 
Prahe, Varšave, Viedni. Udelil ju riaditeľ 
Július Binder. 

2. cena Pao lo Wolfgango CREMONTE 
(Taliansko) - Cena Ministerstva kultúry SR 
60 000,- Sk. Udelil ju riaditeľ odboru múzic
kých umení Ministerstva kultú ry SR doc. 
Dr. RudolfBrejak, CSc. 

3. cena lto MEGUMI Oaponsko)- Cena 
Primátora Hlavného mesta SR Bratislavy 
40 000,-Sk. 

Dni Ukrajinskej kultúry v SR 
V dňoch 16.-28. júna t. r. pn:bithali na 

Sh.>venskil Dni Ukrajinskej kultt1ry, ktoré zor
ganizovala slovenská umelecká agentúra 
Slovkoncertu v spolupráci s Operou SND, 
Slovenskou filharmóniou, Štátnou operou v 
Banskej Bystri'ci, Zväzom Rusínov-Ukrajincov 
Slovenska a ďalšími soluusporiadateľmi. Dni 
kuln'1ry sa uskutočnil i vo Svidníku, v Štátnej 
opere Banská Uystrica, Koncertnej s_ieni SF, v 
Opere SND. i'ažiskom Dní Ukrajinskej kultúry 
boli bratislavské podujatia, na ktorých sa pre
zentoval celý rad ukrajinsk")Ích umelcov. V kon
certnej sieni SF sa (18. júna) predstavil komor
ný orchester Ukrajinskej národnej filharmónie 
s dirigentom Romanom Kofmanom, d'alej sme 
mali možnosť počuť medzinárodne úspešnú 
klaviristku Etelu Čuprikovú ako technicky 
vyspelú interpretku skladieb N. Lysenka, F. 
Chopina a F. Liszta, ďalej laureáta medzinárod
ných husľových súťaží a pedagóga Bogodara 

Kotoroviča. Na následnom galakoncerte v 
Opere SND okrem vyššie spomír1anýt h umel
cov sa na reprezentačnom programe podieľali 
dirigea t Ivan Gamkalo, barytonista Roman 
Majboroda, taneční umelci Elena Gorbačová a 
Maxim Motkov a ďalší. Z našej tvorby zazneli 
ukážky z diel]. Cikkera a E. Suchoňa. Zo sóli
stov Opery SND sa na galakoncerte pod.ieľali 

Andrea Danková, Iveta Matyášová, dirigenti 
Pavol Selecký a Dušan Štefánik. Pestrú progra
movú zmes - až príliš pestrú pre vyspelé publi
kum -zavŕšil štátny spevácky zbor TREMBľľA 
za spoluúčinkovania speváckeho rzboru Lúč
nica. Škoda, že svojím tradičným poňatím Dní 
kultt1ry, dostali sme namiesto ucelenejších 
koncertných programov málo čitateľný prie
rez dramaturgického potpourri, ktoré nedoká
zalo prilákať adekvátny počet návštevníkov. 
Umelci však zato nemôžu ... 

l GatakO~ri v Nitft l 
Na záver koncertnej sezóny sa z operných melódií potešili aj obyvatelia Nitry, keď 

vďaka iniciatíve generálneho riaditeľa Agrokomplexu Ing. Ladislava švihe l a , uskutoč
nil sa 30. júna v Divadle Andreja Bagara operný galakoncert. Operný ansá,nbel tu vystú
pil pri príležitosti sviatku vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Na galakoncerte účinkovali P. 
Dvorský, M. Dvorský, I. Matyášová, D. Jenis, M. Babjak, Ľ. Ludha, Ľ. Rybárska, V. 
Kubovčík a ďalší sólisti. Orchester opery SND dirigovali Pavol Selecký, Rastislav Štúr a 
Dušan Štefánek. V programe zazneli diela svetových oper11;ých majstrov. 

Novodob_ý enfante terrible slovenskej 
hudby Peter Breiner, ktorý síce v roku 1992 
dal zbohom rodnej vlasti a presťahoval sa 
do kanadského Tm·onta, sa predsa sem rád 
z času na čas vracia. Tentoraz ako koncert
ný klavirista, k torén-Ju agentúra AP projekt 
pripravila v b·kadlovej sieni Primaciál
neho paláca dva nočné exkluzívne benefič
né recitály. 

O oba koncerty bol primeran_ý záujem, 
pretože poriadajúca agentúra sa premysle
ne obt•á tita na konkrétny druh poslucháča 
a Bt·etnerovmu vystúpeniu dala aj punc 
spoločenskej udalosti. Bn!inerov recitál 
pozostávajúci z dvoch Mozarto!J,Ých klavír
nych sonát; Beethovenových variácií na 
Vt·anického Rusk_ý tanec z baletu Lesná 
žienka, z Bachovej Trojhlasej invencie č. 3 
D Dur, Dvojhlasej invencie č. 13 a mol. 
Prel údia a fúgy č. 7 Es dttt; dopÍňala klavi
ristova kompozfcia lntro lmpro, Desmon-

dova jazzová adaptácia Bachovho Prelú
dia d mol a Gershwinove piesne, na kto
tých participoval trubkár j uraj Bartoš. 
Typický program umelca amerického stri
hu polarizujúceho v rôznych druhoch a 
žánroch hudby. Pre akademického poslu
cháča, alebo aj prof esionála, program 
možno neprijatet'n_ý, deformujúci vkus 
poslucháča vážnej hudby, nehovoriac o 
Breinerovom individuálnom interpretač

nom št_ýle. Pravda, Breiner na svetovej 
hudobnej scéne, nie je ž iadnou !J,Ýnimkou, 
reflektuje estetické princfpy viacerych svo
jich predchodcov napr. F. Gu/du, n o najmä 
svojho torontského predchodcu Glenna 
Gouldu, a mnohých ďalších vynikajúcich 
klaviristov. 

Breinerov program podt'a môjho názotu 
vonkoncom nebol náhodn_ý, ani spontán
ny, ale primáme vedom_ý, pretože v spomí
nan_ých autoroch našiel priestor pre svoj 

Peter Pažický pre berá cenu za najlepšieho slovenského účastníka súťaže z rúk próf. 
I. Paríka, L Hermana aM. Lapšanského. / Snímky M.Jurík 

Cena Hudobného fondu - Peter Pažický. 
Ceria pre najlepšieho slovenského účastní
ka 10 000,- Sk. Udelil ju prof. Ivan Pa.rík, 

Paolo Eolfgango Cre mnonte. 

8. 7. Zuzana Paulechová ·klavír 
(F. Chopin, E. Suchoň) . · • 

'predseda Hudobného fondu. 
Cena Nadácie ). N. Hummela Tao 

CHANG (Čína). Cena za najlep šiu interpre· 
táciu Hummelovho diela. Udelila ju Dr. 
Ľuba BaUová, CSc. 

Cena Ministerstva školstva SR - Paolo 
Wolfganga CREMONTE (Taliansko) a Ken 
MATSUURAS Qaponsko)- 20 000,- Sk. Ude· 
lila ju ministerka školstva Eva.Slavkovská. 

Cena Slovkoncertu - Anaita KARPOVÁ 
(Rusko) - 20 000,- Sk. Udelil ju riaditeľ 
Slovkoncertu prof. Dr. Ferdinand Klinda. 

Po vyhlásení výsledkov súťaže, laureáti 
prvých cien sa p redstaili p rítomnému pub
liku krátkym koncertom. Na záver súťaže 
jej p rezide nt Marián Lapšanský, poďakoval 
všetkým účastníkom, najmä porote u 
náročnú odbornú prácu a vyhlásil 4. ročník 
Hummelovej medzinárodnej klavírnej súťa
že na d ni 21.-27. júna 1999. 

t • 

Július Klein-klarinet, BrentRunnets -klavír' (USA) 
(R. Schumann, N. Bodnár,}. Brahms) 

15. 7. Rebeka Rusó -viola da gamba, Mari va Treupel- flauta, Thomas Synohik
čembalo 
(G. F. Hänfle1, G. P~. Telemann,J. S. Bach, M. Marais,]. Morel,J. -M. Leclair) 

\ . ' 
22. 7. Koncert vybraných účastníkov Medzinárodných interpretačných kuJ:Zov 
Piešťany 1996 • · . , 

29. 7. Magdaléna Blahušiaková - soprá'n, Jitka Saparová-Fischerová ., m.e:roso. 
prán, Vie raKunzová -klavir .. .· ·· . . . 1 

·. • . . . • , · 

.(B, Martinu, M:. 1>. M:usorgskij, )!:.Suchoň! G. Don,izettl, J\, D~f3~J. Oťť<:ttb~ 
A, Ponchi~Ul~ G. Verdii A, Bo1tc;0, ' .~. · 

' o 

Spolok s lovenských sldadatefov IJ.Skutoční najbližší koncert v M1tbath9vo:m 
paláci dňa s. septembra. Ná progtame budú uvedené diela Tad~a Salvu, 
Rudolfa M:acudzinského, Ladlslava Kupkoviča, štefana Né.metha Š$morin
skeho a Juraja Hatríka. V súčasneJ dobe sa pripravuje zabezpečenie reallzáde 
18. ročníka festivalovej prehliadky' NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA, ktorá.: sa usku
točni v dňoch 23. - 30. novembra t. r. v Bratislave. Predstavenstvo SSSk želá svo
jim členom ptijemné prežitie letných prázdnin. 

Prosíme čitateľov, spolupracovníkov, aby v korešpondencii používali 
nové smerové číslo redakcie: 811 08 Bratislava. 

vlastn_ý hudobn_ý svet, pre naplnenie svojej 
vlastnej predstavy o absolútnych 'dimenzi
ách hudby s vel'k_ým H: 

S Mozartom ho napokon spája aj ich 

individuálny humor. Mozartov životopisec 
W. Hildeshetmer odhat'ujúc tudské stránky 
salzburského majstra o. i. konštatuje, že 
"Mozart mal neskrotn_ý a neskrotitel'ný hu· 
mor, ~l keď nie vznešen_ý humor'~ A ďa/tj 
konštatuje, že "už ako mladík ľubovoľne 
narába/ s invenciou, vytryskujúcou zo 
sámopašnosti". Breinerova doterajšia 
umelecká odysea dokazuje, že sú tu Istí 
spolot-'né t-"rty. Ved' už jeho samotné paňa/it 
Mozarto!J,Ých dvoch málohran_ých sonát B 
dur KV 333 a 570, naznačilo, že Mozartjt 
preňho rriuzikantská ht·a, ktorú ozvlášťňu
je svojou k lav ft-nou a improvtzačnou vir· 
tuozitou. Potvrdtl to aj v beethovenovskýcA 
vat·iáciách, no najmä v Bacho!J,Ých invencJ. 
ách, ktoré chápal !J,Ýsostne ako plnokrvnil 
hudobr~ú invenciu, ktonl v prípade v jed
nej z Desmondo!J,Ých adaptácií na . Ta/rt 
Five", dokázal premeniť na spontánny gef 
z{r inJpiratívnej hudby, čo publiku,. 
p ochopitet'rle k vitovalo najviac. Vyvrcho
lenie recitálu sf Bartošom s Gershwina VOli 

hudbou smerovalo síce tn_ým smerom, alt 
plasticky dotvorilo súčasn_ý proftl Petrd 
Breinera. Čaro jeho hudobnej osobnosti 
spočíva práve v jeho originalile, ktorá prý
ští z jeho pri máme ho hudobného dtenia. 

MARIAN JUIÚl 
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i ·,S EMÍLÍDU·;niEifJANOVOÚ O ORGANOVEJ ŠKOLE 
t ., • . •. . . 

Organistka s medzinárodnou povesťou, 
repertoárom starých majstrov rovnako ako 
aj súčasníkov, zanietená propagátorka diel 
F. Peetersa a P. Ebena, N. Bodnára či J . 
Podprockého . Študovala u Ivana Sokola, 
Ferdinanda Klindu a Flora Peetérsa, absol· 
vovala VŠMU v r. 1983 (A. Guilmant: 
Symfónia pre organ a orchester op. 42), od 
r. 1982 pôsobí ako vedúca oddelenia orga
novej hudby na Konzervatóriu v Košiciach, 
jej žiakmi bo li .Monika Buc~ová, Peter 
Reiffers, Štefan Ternóczky, Marek Vrábel, 
Marta Tadialová, Monika Melcová a mnohí 
iní. V r. 1991-92 bola ocenená .ženou roka" 
a získala titul "World Inte llectual". V tomto 
roku jej vyšla vo vydavateľstve Ivana 
Štefánika v Bratislave Organová škola. 
Koncertných umelcov z Košíc reprezentu
je v Spolku koncertných umelcov SHÚ, 
organizuje Prehliadky mladých sloven
ských organistov, venuje sa úpravám diel 
slovenských skladateľov (E. Suchoň), píše o 
autoroch a skladbách pre organ, najmä 
počas Medzinárodného organového festi· 
valu v Košiciach. Koncertuje v slovensk-ých 
a českých médiách, na festivaloch v 
Záhrebe, Vernazza, Su my, Olomouci, na 
Silbermannovom organe v Drážďanoch, v 
slávnom Altenburgu, Novom Gewandhau
se v Lipsku, ale aj v Norimbergu, Stuttgarte, 
Paderborne, Schleswigu, Hannoveri, 
Kijeve, Viedni, Prahe, Grazi či Berlíne. S jej 
menom sa stretneme v najnovšom vydaní 
encyklopédie "Who's Who in Music". 

+ Hoci sa poznáme od začiatku tvo
jej umeleckej kariéry, s ledujem vý
sledky tvojej petlagogickej praxe, 
nahrávali sme viacero skladieb pre 
rozhlas a počula som väčšinu tvojiéh 
koncertov v Košiciach, ale aj na 
Festivale his torických organov väčši
nou na Spiši, n edokážem jednoznačne 
povedať, či si viac umelkyňou alebo 
hudobným pedagógom či teoretikom 
organu. Mnohých z nás si prekvapila 
ďalšou dimenziou svojho záujmu. Tvo
ja Organová škola je d ô kazom didak
tického myslenia, schopnosťou meto
d ick ého prístupu k d anej problemati
Ke a najmä neobyčajným nadaním jed
noducho vysvetliť (neodradiť) nároč
n é témy práve tak laikom ako aj 
odborníkom. V literatúre, ktorú uvád
zaš v závere publikácie, sa nachádza 
jediné meno slovenského autora: 
Mikuláš Moyzes. Podnietil ťa k práci 
na organovej škole nedostatok tejto 
lite ratúry u nás? 

·Prvým problémolľ\, s ktorým som sa ako 
začínajúci pedagóg stretla, bol nedostatok 
základnej pedagogickej literatúry. Navyše, 
začiatočný stupeň výuky hry na organe 
nebol v pedagogickej náplni práce mojich 
kolegov (s výnimkou prof. Irmy Skuhrovej) 
a tak chýbali skúsenosti, prax a rady. 
Nemohla som očakávať pomoc. Uvedomila 
som si, že sa budem musieť s problémami 
práce so začiatočníkmi vysporiadať sama a 
dopracovať sa k vlastnej skúsenosti. Pre 
začiatok mi požičala svoje rukopisné mate
riály prof. Skuhrová. Neskôr som študovala 
známe i menej dostupné práce podobného 
druhu v zahraniči, pomaly som vnikala do 
tajov rôznych smerov a spoznávala, že 
moment adaptácie žiaka s klaviristickou 
prípravou na organ prináša so sebou 
nesmierne množstvo a nutnosť následných 
postupností v učebnom p rocese. Tým som 
sa len uistila v domienl<:e, že p roces nie je 
zďaleka taký jednoduchý, akým sa zdá byť. 
Optimálne metódy, postupy a časový har· 

monogram cvičení som si, našťastie, mohla 
hneď overovať v každodennej práci so žiak· 
mi, čo urýchlovalo moju úlohu. A táto 
väzba pôsobila aj spätne: výsledky žiakov 
určovali mie ru, rozsa,h, nútili ma selekto· 
vať, clopíňať, prípaclhe korigovať. Tento 

próces trval niekoľko rokov a bola to 
nesmieflle zaujímavá práca. V roku 1990 
l?rejavil OPUS záujem o vydanie rukopisu. 
Ziaľbohu, dlhá nečinnosť a následný kolaps 
vydávania hudobnín ma prinútili od zmlu
vy odstúpiť. Prácu dokončil súkromný 
vydavatel' Ivan Štefánik za prisi?enia fon· 
dov Pro Slovakia a Pro Helveti<l. • 

+ Môžeš v krátkosti charakterizovať 
doteraz známe európske organové 
školy? 

- Nemecké organové školy autorov 
Kelle ra, Rittera, Merkela atd'., ktoré boli 
doteraz používané, sú väčšinou zastaralé v 
pozdnoromantickom duchu so zastaralými 
interpretačnými metódami. Tie no·všie, 
nemecké, ako aj francuzske školy sú zväčša 
o rientované na vlastné národné kompozič· 
né školy. Snažila som sa nájsť zdravý stred 
medzi oboma týmito školami: medzi vol'· 
nejšou fantazijnou francúzskou a strohou 
nemeckou. 

+ Aké využitie tvojej organovej ško
ly očakávaš, s akými o hlasmi si sa 
s tretla doteraz a teda a ké bude jej 
uplatnenie v praxi? 

· Základné poznatky a praktiky nástrojo· 
vej hry sú všeobecné, platné tak pre kon· 
zervatórium ako aj pre iné učilištia. Orga· 
nová škola má zámerne široké použitie pre 
všetkých adeptov organovej hry: od počet· 
nej skupiny kantorov, ktorí sa nemali mož· 
nosť vzdelávať v profesio nálnych ústavoch 
a amatérov-samoukov, hrajúcich si pre 
potešenie, cez žiakov cirkevných a organ o· 
vých oddelení ZUŠ a konzervatórií, prípad· 
ne l'uctoVých konzervató rií. Textová časť, 
ktorá je súčasťou Organovej školy, umož· 
ňu je jej použitie vyspelejším, dostatočnými 
vedomosťami hudby a skúsenosťami vy· 
zbrojeným záujemcom i bez pomoci učíte· 
l' a. Pravda, vždy je lepšie, ak štúdium prebi· 
eha pod dohľadom pedagóga. Podľa 
mojich informácií je o Organovú školu záu· 
jem vo všetk-ých zo spom enutých inštitúcií. 
Hlad po vedomostiach, spôsobený štyrid· 
saťročnou absenciou základného organis· 

[TtiUmtl. b.mcsovefv Prahe l 
V tomto roku si pripomína medzinárocl· 

ná rozhlasová súťaž mladých hudobníkov 
Concertino Praga 30 rokov svojej existen
cie. Počas mnohých ročníkov sa do jej his· 
tórie vpísali nielen mená jej organizáto rov, 
z nich predovšetkým Hele ny Karáskovej, 
redaktorky vtedy ešte československého 
rozhlasu , z kto rej iniciatívy táto prestížna 
súťaž vznikla, ale najmä mená viacerých 
mladých a talentovaných umelcov, z kto· 
rých sa za ďalšie roky viacerí stali renom o· 
vanými osobnosťami. 
Keď v roku 1995 Slovenský rozhlas dele· 

goval na túto súťaž poslucháčku bratislav· 
ského Konzervatória, flautistku Katalin 
Kramaricsovú (na obr.), žiačku profesor
ky M. Braunsteinerovéj, azd a nik netušil, že 
v jej osobe sa skrýva budúca absolút na 
víťazka tohto ročníka. Mala som tú možnosť 
niekol'ko dní sprevádzať toto mladé šar· 
mantné dievča, dnes poslucháčku Hudob· 
nej akadémie Franza Liszta v Budapešti 

počas jej pobytu v Prahe. Tieto dni boli nie· 
len slávnostnými z hl'adiska jubilejného 
ročníka súťaže, ale pre mňa ako reprezen
tanta Slovenského rozhlasu i veľmi príjem· 
nými, p re tože okrem prípravy koncertu 
laureátov súťaže som sa'zúčastnila na oťici· 
álnych i spoločenských podujatiach, kde 
K. Kramaricsová ako absolútna víťazka 
bola vždy hlavnou protagonistkou. A tak 
sme spolu s ostatnými laureátmi absolvo· 
vali prijatie u Dr. Jozefa Havela, programo· 
vého riaditeľa Českého rozhlasu , prijatie 
na pražskej radnici, ale i na Ministerstve 
školstva, kde mimochodom Katka pre brala 
Cenu už spomínanej Hany Karáskovej. 
Vyvrcholením týždenného pražského po· 
bytu bol koncert laureátov, ktorý poriada! 
Český rozhlas pod záštitou ministra kultú
ry ČR a primátora hlavného mesta Prahy. 
Koncert sa uskutočnil 13. júna v Dvol'á· 
kovej sieni Rudolfína. Pražská komorná fi!. 
harmónia a dirigent Tomáš Hanus sa v 

tického vzdelávania pre praktických o rga· 
nistov-kantorov je obrovský, ostáva veriť, 
že sme jeho .boom" zachytili ešte v správny 
čas. Od vyd ania učebnice, za po merne krát· 
ky čas mám priaznivé ohlasy a to nielen zo 
Slovenska. Veľmi perspektívny trh sa o rvo· 
ril v Čechách a na Morave. A keďže podob· 
ná literatúra absen tuje aj v ďalších sused· 
ných krajinách, pripravujeme nemeckú 
mutáciu. Výsledky prieskumov z prezentá· 
cií knihy na medzinárodných hudobných a 
knižných fórach mi dodávajú optimizmus. l 
Kniha m á reprezentatívny dizajn, je 
opatrená fotografiami a výstižnou 
charakteristikou z pera Dr. F. Klindu 
na obale knihy. Aká je koncepcia tvo· 
jej školy? 

·Prácu som zostavila rak, aby sa sledovala 
metodická posnapnosť a náväznosť jednot
livých prvkov o rganovej hry. Spočiatku jed
noduché, neskôr zložitejšie cv:l-čenia ústia 
cl<> takého stupňa technickej zrelosti, ktorý 
umoži'luje priamo naväzovať na lite ratúru. 
Úvodný text predstavuje organ ako huclob· 
ný nástroj, popisuje jednotlivé časti a ich 
fu nkcie. Stať o' registrácii sa obmedzuje na 
vysvetle nie možností zvukových kombiná
cií a zásad miešania registrov. Kapitola o 
manuálovej hre prechádza postupne od 
jednoduchej hry legato viacerými prstovi·' 
mi technikami (podkladanie a nadkladanie 
prstov, tiché výmeny, glissanclá) cez techni· 
ku jednotlivých spôsobov úderov (artiku· 
lačné praktiky) až po otázky manuálových 
prechodov, viacmanuálovej hry a potížíva· 
nia žalúzií. Úlohou tretej kapitoly je rieše
nie techniky peclálovej hry v súčinnosti s 
manuálovou. Z hľadiska didaktického i 
obsal1ového ide o najdôležitejšiu pasáž, 
pretože p rináša pre žiaka najviac nového: 
učí ho správne používať pri hre špice a päty 
oboch tľÔh a zároveň prináša návody na 
optimálne riešenie aplikatúry (nohokla· 
dov) v rôznych hracích pozíciách . Uvádza· 
né príklady majú za cieľ pomôcť preklenúť 
počiatočnú fázu neistoty a v pomerne krát· 
kom čase sa adaptovať na pedáli. Zámerom 
cvičení je dopomôcť k pochopeniu podsta· 
ty problému a cez toto poznanie dosiahnuť 
pozitívny praktický výsledok. lnterpretač· 
né kapitoly Technika výrazu a Ornamen· 
tika v starej hudbe sú akýmsi pootvorením 
dvier k poznaniu zákonitostí v ·zložitej 
oblasti agogiky a ornamentov. Upozorňujú 
na obrovský priestor vo výrazovo_sti ako 
najoso~itnejšieho prejavu hráča. Možno tu 
nájsť modelové situácie z literatúry, ktoré 
sll1;'!ia ako návod k analogickým miestam. Z 
200 príkladov, uvád zaných na takmer 150 
stranách , m ožno pre zaujímavosť spomen· 
úť návody na hru chorálov z Jednotného 
katolíckeho spevníka, vrátane riešenia pe· 
d álových partov, kto ré toľko trápia clneš· 
ných kantorov, pocvičenie si pohotovosti 
čítania v starých kľúčoch, praxi dnešnému 
interpretovi značne vzdialenej, ako aj kom· 
plerný súbor pedálových stupníc. 

+ Aké sú z tvojho pohľadu hlavné 
nedostatky absencie kvalitného m eto
dického vedenia pri organe? 

· Rozdiel medzi klavírnou a organovo u 
technikou je skutočne väčší, než sa zdá, a 
zanedbanie .organových" návykov u hráča 
sa často vypomstí tak, že sa prenesie aj do 
budúcnosti a poznamená jeho štýl hry. 
Žiaci prechádzajú na štúdium organu z kla· 
víra a nepochopia, že to, čo pri klavírnom 
prednese nepôsobí rušivo, ako napr. nedo· 
konaJé legato tónov, súvisiace s prirodze· 
nou vlastnosťou klavírneho tónu p ostupne 
slabnllť a zanikať , je pri hre na organe preja· 
vom nedisciplinovanosti, pretože presne 

tento večer stali partnermi nemeckého 
hobojistu Clemensa Hausteina, nositeľa l . 
ceny Concertina Praga vo svojom obore, 
ktorý predviedol Mozartov Koncert pre 
h oboj a orchester C dur, ale i reprezentan· 
ta · českej republiky, trúbkara Jii'ího 
Houdeka, taktiež víťaza vo svojej kategórii, 
v ktorého inte rpretácii sme počuli Hayd· 
nov Ko ncert Es dur, ďalej maďarského kla· 
rinetistu Zoltána Kovácsa ako sólistu Cop· 
landovho Ko ncertu pre klarinet, sláčikový 
orchester s harfou a klavírom a nako niec 
ako vyvrcholenie · Katalinu Kramaricsovú , 
ktorá reprezentovala Slovensko a~o absol· 
útna víťazka Concertina Praga 1995. 

Tentoraz opäť zvíťazila nielen u publika, 

ohraničiť tón je bezpodmienečnou nutnos· 
ťou vplývajúcou na zreteľnosť a kvalitu pre· 
vedenia. Aj u zdatnejších organistov možno 
pozorovať necloučenosti, ktoré si sami ani 
neuvedomujú, pretože si nezvykli dobre sa 
počúvať, kontrolovať a dbať na mnoho 
"maličkostí": tak napríklad dupú do pedá· 
lov, nevedia zahrať štyri noty za sebou pra· 
viclelne či dokonale viazane, majú zll1 syn
ch ronizáciu manuálov s pedálom, nevedia 
dôsledne artikulovať stredné hlasy v poly· 
fónii , akordy sa im akusticky zlievajú a pre· 
línajú do nasledujúcich p áuz, noty sú síce 
zahrané, ale neuspo riadanc, neporiadne a 
takýchto chýb je oveľa viac, než je priestor 
pre výpočet. Úlohou Organovej školy je 
práve nedopustiť vznik týchto chýb, syste· 
maticky budovať a rozvíjať organovú tech
niku, zvyknúť si na sebakontrolu, vypesto· 
vať systém hráčskej disciplíny, a tým urých· 
!iť a skrátiť adaptačnú dobu, aj samotnú 
prácu. 

+ Aké poznatky prinieslo štúdium 
problematiky začiatočníkov tebe? 

· Stála som pred neľahkou úlohou, preto· 
že teoreticky sa organovou metodiko u 
nikto nezaoberal, s výnimkou rukopisnej 
práce pro( Šlechtu o rozdieloch klavíra a 
organa. Spomenula som už absencie kon· 
zultácií, pretože ko ncertným organistom 
sú prvoradé problémy interpretácie, nie 
začiatočníkov. Dnešná p rax pri nedostatku 
literatúry je taká, že vyučujúci postupujú v 
podstate empiri<.:ky: vyhľadajú pár cvičení 
z toho, pár z onoho pramei'ta a čo najrých· 
lejšie prejdú k hraniu lite ratúry, ktorej pro· 
blémy sa im paradoxne zclaj(a byť bližšími, 
dostupnejšími. Aby som neodradila žiaka i 
učitefa zbytočným schematizmom, zvolila 
som postup precvičovania jednotlivých 
hráčskych problémov aj priamo na vhod· 
ných p ríkladoch z literatúry. Použitie nové· 
ho poznatku je názornejš ie a nepostráda 
hudobnícky zážiwk. Z psychologického 
hľadiska verím aj v účinnosť svojho postu
pu vyskúšaného na žiakoch z mojej praxe, 
ktorý som uplatnila pri začiatkoch hry na 
pedáli: hned' po niekoľkých nevyhnutných 
úvodných cvičeniach zapájať do súčinnosti 
aj ruky. l>ráca získa na zaujímavosti a tak· 
mer bezbolestne adaptuje na synchronizá· 
eiu pedálu s manuálo m. 

+ Počíta tvoja Organová škola aj s 
tým, že každý z organistov, ktorý bude 
podľa nej študovať, bude možno hrať 
n a organe z iného historického obdo· 
bia a s rôznorodou technickou stavbou? 
Ako diferencuješ historický, dobový 
pôvod n ástroja, na ktorom sa hrá? 

· Predpokladám, že narážaš na rôznoro· 
dosť typov nástrojov odlišujúc ich sa od seba 
nielen druhom traktúry, ale hlavne vekom, 
teda štýlovým obdobím, v ktorom boli 
postavené. Je pravdou, že v súčasnosti sa tak 
ku koncertným, ako aj chrámovým účelom 
používajú všetky typy od najstarších histo· 
rických po moderné, dnes často aj digitálne 
nástroje. Renesancia a zvýšený záujem našej 
doby o historické organy, hru na nich, o 
otázky štýlového stvárnenia atď. vo svete 
podnietila vznik organových škôl, sledujú· 
cich istú štýlovú vyhranenosť a zameranie, 
najčastejšie na interpretáciu starej hudby. 
No práve sledovanie úzkeho záujmu oberá 
organové školy tohto zamerania o ich širšiu 
platnosť. Mojou p redstavou bolo poskytnúť 
všeobecne uplatnireľné, základné organové 
vedomosti, návyky a zručnosti a preto som 
skoncipovala text, ktorý by v čo najširšej 
miere vyhovoval technikám hry na rôznych 
typoch nástrojov. 

+ Som presvedčená, že sa ti tento 
zá m e r podar il a verím, že prínos tvo· 
jej Organovej školy do slovenskej, ale 
aj euró pskej hudobnej literatúry oce
nia mnohí žiaci, pedagógovia, hráči v 
cirkevných a š tátnych ustanovizniach , 
profesionálni interJ>reti i teoretici. 

Pripravila L YDIA URBAN ČÍKOV Á 

ale aj u odbornej časti obecenstva skvelým 
a treba podotknúť zrelým interpretačným 
výko nom v Ibertovom Koncerte pre flautu 
a orchester. So závisťou som musela konšta· 
tovať, že publikum, ktoré naplnilo prekrás· 
nu Dvoi'ákovu sieií, pozostávajúce z množ· 
stva mladých ľudí, už svojou prítomnosťou 
ako aj spontánno u reakciou dokázalo mia· 
clým umelcom vytvoriť skutočne inšpirujú· 
ce prostredie. Pre mňa osobným zadosťuči· 
nením bolo i ro, s akou samozrejmosťou 

prijali náročné diela 20. storočia , kto ré 
mimochodom v o boch prípadoch (Cop· 
landa i lberta) mladí umelci predviedli na 
vysokej úrovni. A vôbec, maJa som možnosť 
sledovať všetkých adeptov koncertu víťa· 
zov, kontaktovať sa s nimi nielen cez 
hudbu, ale aj v rozhovoroch, pri spoločen· 
ských udalostiach , spoznávať ich názory a 
postoje. Bola to pre mňa príležitosť, ktorá 
sa nenaskytne každý deň. Víťazstvo Katky 
Kramaricsovej prinieslo zaslúžený úspech 
nielen mladej umelkyni, ale aj nášmu 
hudobnému školstvu , kto ré v osobe prof. 
Braunsteinerovej nemalou mierou prispe· 
lo k rozvoju jej interpretačných kvalít a 
umeleckých ambícií. 

MARTA FÓLDEŠOVÁ 



KONCERTY 

Prvé finále (dramaturgické) 

Tri sezóny trvajúci zápas Alda Ceccata a jeho 
zverencov o Brucknera (alebo s Brucknerom ... ?) 
dospel začiatkom mesiaca lásky do finálnej fázy. 
Ak je reč o láske, neviem, neviem, č i sa Aldovi 
Ceccatovi podarilo vzbudiť v dušiach a mysliach 
hráčov orchestra Slovenske j filharmónie a prí· 
padne aj v dušiach a mysliach skalného publika 
lásku voči hudbe Antona Brucknera. Nazdávam 
sa, že čosi podobné mohlo byť cieľom a zmyslom 
cyklu Schubert' · Bruc kne r už vo chvíľach, v kto· 
rých sa rodili idey. V našom regióne celkom doza· 
ista chýba brucknerovská tradícia a to na fronte 
interpretačnom aj na fronte poslucháčskom. 

Nadšenci, ktorých prítomnosť mena Bruckner na 
koncertných plagátoch potešila, sa vždy nájdu. 
Patrím medzi nich a vôbec sa netajím, že každá z 
produkcií ktorejkoľvek z majstrovských symfónií 
bola pre mňa už v zásade výnimočnou udalosťou. 
Druhou stránkou bratislavskej brucknerovskej 
mince bola stránka interpretačná. Takisto sa 
vôbec netajím, že Aldo Ceccato ma najmä v prvej 
etape nedokázal presvedčiť, že Bruc kner je pret'í 
"~itovou záležitosťou" (prečo by sa inak rozhodol 
postaviť taký odvážny projekt ... ?) . Chýbala mi 
pokora, úcta a odovzdanosť voči tomu, čo oživo
val na pódiu Reduty. Jedným z najväčších problé· 
mov bruckne rovského symfo nizmu je zrejme cel· 
kom ojedinelý obraz robustnej meditácie. Dva 
svety, ktoré sa zdanlivo nedajú prepojiť dospeli v 
hudbe Antona Bruckncra do stavu intenzívnej 
symbiózy a tý m ju posúvajú za rámce všednosti a 
percepčnej prehľadnost i. Aldo Ceccato, žiaľ, spo· 
čiatku viac fo rsíroval do popredia prvok pseudo· 
dramatický, aký je Oruckne rovi neuveriteľne 
vzdialený. Navyše, hlavným hrdinom onej drámy 
bol zväčša dirige nt samotný. Až posle dnými 
tromi produkc iami zasvätenými Brucknerovi ma 
hosťujúci dirigent troška upokojil a uspokojil. 
Zásluhu na tom má is to aj hudba samotná · tri 
posle dné symfó nie úplne eliminovali stavy stag· 
nácie, ktoré tróška ohrozujú prvých šesť skladieb. 
Záver cyklu ~cbubert · Bruckner patril teda iba 

• M otto: "Huďme radí, že sa v dn ešných podmi
enkach. vôbec 41. KHJ rnoh.la uskutočniť. " (sta
rosta starého m esta ing.] Suli) 

Tam sme teda, po štyrid siatich úspešných roč· 
t\íkoch festivalu dospeli! Aj naše hodnotenie 
bude teda iba relatívne : zabudneme na nostalgiu 
za svetovými orchestrami, sólistami i súbormi, 
ktoré kedysi na KH] prichádzali (zväčša z 
Pražske j jari) a u skromníme sa tak, ako sme si zvy
kli uskromt'íovať sa aj v iných oblastiach nášho 
živo ta. 

Košická Štátna filharmó nia účinkovala na pia
tich ko ncertoch, zo :whraničia pricestoval Sym
fonický orchester z Miškolca, komomé súbory 
Ziircher Streichersolisten a Vienna Flautists, kla· 
vírne duo Goldstonc-Clcmow, sólový recitál mal 
huslista V. Hudcček, na konzervató riu sa · usku· 
točni! koncert ko~ických umelcov so slovenský
mi komo rnými skladbami a jedno matiné patrilo 
víťazom Med zinárodnej súťaže Košice '9(}. Toľko 
stručný prehľad podujatí, pri niektorých z nic h 
sa pris tavíme podrobne jšie . ' .,; 

Hned' úvodný večer KHJ s Beethovencwou 
Missou solemnis sa pre Košice stal udalosťou l . 
triedy. Uviedla ju ŠFK pod taktovkou Stanislava 
Macuru v Dóme sv. Alžbety, čo bolo iste krásne a' 
inšpiratívne , hu elbe však veľmi neprospelo. Akus· 
tika katedrály s dlhým dozvukom dosť negatívne 
ovplyvnila percepciu tohto ko losu · najmä v jeho 
polyfó nnych a pohyblivejších častiach . Zostava 
sólového kvarteta nebola ideálna: sopranistka M. 
Hajóssyová pôsobila trochu indisp onovane, 
tenorista]. Markvart svojím bufózne sfarbeným 
hlasom a spôsobo m spevu do kvarteta nezapado l. 
Na druhej strant: štýlove i vo kálne pe kné výkony 
odviedli altistka M. Beííačková a basista J. Su i· 
ženko. Plne neuspo kojil tentoraz ani Spevácky 
zbor mesta Bratis lavy (zbo rmajs te r I.. Holásek) . 
Beethoven bol azda u :l nad sily zboru, b ol nevyvá· 
žený v polyfónnych pasážach (inten:litou slabší 
alt, farebne neusp okojivý tenor). Di rigent 
Macura prišiel s jasnou ko ncepciou, orcheste r sa 
vyrovnal so svojimi partami vel' mi uspokojivo. 

Komorný orchester Ziircher Streichersolis te n 

Brucknerovi a je iba dobré, že všetci zainte resova
ní hudobníci a dirigent Aldo Ceccato dokázali 
nabrať sily a vytvoriť stúpajúcu výkonnostnú kriv· 
ku. Raz darmo: na šiestich· siedmich symfóniách 
sa hráči všeličomu zo slovníka pána Bruckne ra 
podučili a mohli svoje skítsenosti aktívne uplatniť 
vo finálnom účtovaní. 

Premiéra (slovenská) 
17. mája sa dočkala slovenskej premiéry bri· 

lantná kompozícia Dušana Martinčeka Anima
tion. Predtým už jej partitúra pochodila viaceré 
hudobné inštitúcie a koncertné siene, takže bolo 
naozaj načase, aby zaznela aj kdesi u nás. Je 
pekné, že slove nskej pre miéry Animation sa ujala 
Slovenská filharmónia, ba, dokonca, že filigránsky 
zložitú partitúru dostal do rí1k Alexander Rah· 
bari, dirige nt, ktorý v Bratislave vykonal už veľké 
kvantum rôznorodej práce. Pre mt'ía bolo Ani· 
mation obrovským zážitkom, pri ktorom dospie· 
va do stavu rovnováhy sila emotívneho pnmia v 
zážitkovej sfére a triezvosť racionálnej úvahy nad 
tým, aký skvostný tvar pn\vc sledujem. Vôbec 
som nt:závidel triadsiatimpiatim sláčikárom · sóli· 
stom, pre ktorých je Animation určené. V rámci 
tejto komornej orcht:strálnej kom pozície je totiž 
jedným z ústredných interpretačných problémov 
prekročiť tiet'í masovosti a kokktívnosti hrania, 
ktoré často otupujú zmysel pre precizáciu detai· 
lov v tónotvorbe, artikulácii, frázovaní, dynamike, 
atd'. Dušan Martinček ponúkol každé mu z 35-tich 
hráčov plné p riehrštie kurióznych a zodpoved· 
ných funkcií a úloh. Polylineárne koncipovaná 
oblúková štruktúra (inak vel'mi účinná, a preto 
veľmi obľítbená v hudbe 20. storočia) ožíva 
akýmsi samovývojom dosahovaným konštatáciou 
sugestívnych tvarov vždy ·na novej časopriestora· 
ve j a dynamickej úrovni. Na vrchole ide o ,dokona
lú spleť tridsiatichpiatich hlasov, takže každý zo 
zúčastnených hráčov a najmä dirigent musí mať 
oči a uši na stopkách a ruky v maximálnej pohoto· 
vosti. Zazdalo sa mi v~ak, že Alexander Rahbari 
n echal hráčov orchestra viac menej .plávať" .J eho 
gestika mi akosi nešla dohromady s tým, čo som 

s umeleckým vedúcim Jánosom Balkányim má 
podobné zloženie ako SKO, avšak zásadne odlls
ný prístup k interpre tácii. Dvanásť výborných 
inštrumentalistov muzicíruje so zásadou .všetci 
sme si rovní", čo však prináša isté problé my 
najmä v plastici te hry. Poslucháč nie ke dy ťažko 
rozpozná, ktorý h las je v dano m mome nte dôle· 
ži tý a ktorý iba podružný. Čistota hry, .jej pres
nosť i osobné nasade nie každého člena sú pri· 
tom mimo diskusie. " 

švajčiari ponúkli celkom zaujímavý program: 
po pri Pergolesim, Donizettim a Men_detssohnovi 
hrali aj dvoch svojich skladateľov'· 'o. Sch oec ka 
(Letná nqc) aW. Vogela (Rozlúčka). Kým prvý · 
zatiaľ najrenomovanejší švajčiarsky komponis ta · 
používa viacmenej nesko roromantický hudobný 
jazyk a stavia prevažne na umne kombinovaných 
farbách sláčikov, W. Vogel (pôvodo m Rus) použí
va progresívnej~ie kompozičné postupy. Koru· 
nou konc ertu malo byť sláčikové Divertimento 
Bé lu Bartóka (inšpirované švajč iarskym dirigen
tom P. Sacherom), avšak vinou preexponova
ných te mp a neprehľadnej hry teiesa sme boh uži· 
al' , dostali ne úplný a skreslený o braz tohto jedi· 

.. nečného die la. Na svoj druhý festivalový ko ncert 
, si ŠF pozvala reno movaného českého dirigenta 

Martina Turnovského. Podrobne vypracoval a 
~ynamicky dotvoril Gluckovu predo hru lfigénia 
v Aulide, spoľahlivo· i keď nie celko m bez kazov 
sprevádzal vynikajúc u českú . sólistku Ludmilu 
J>eterkovú v Mozartovom klahne tovom ko ncerte 
A dur a napokon pripravil te mpe ramentné a 
dynam icky výborne dife re ncované uveden ie 
Deethovencj 7. symfónie . S jedinou výhradou: z 
nepochopiťel'ných dôvodov použil malú trúbku, 
ktorá sa svojou ostrou farbou do : beethoven ov· 
ského zvuku nijako nehodila. · 

Pú tavým zážitkom pre odbo rníkov i laikov sa 
stal koncer t súboru Vienna Flautists (umelecká 
vedúca Barbara Gisler-Haase). I.cfe o osem hrá· 
čov, hrajúcich na všetky druhy lláut · od pikoly 
cez llauty zobcové až po asi 2-metrovú mamutiu 
subbasovú tlautu. Nástro je rovnakého rodu 
dávajú krásny, homogénny zvuk a poskytujú 
mnohé koloristické možnosti. Rakúšania hrali 

Tibor Kováč po svojom úspešnom vystúpen í v Košiciach . Snímka archív HŽ 

predpokladal v partitúre. Málokto by dokázal v 
gradujúcom zvukovo m konglomeráte zaregistro· 
vať konkrétne poruchy, výpadky, či . uliatia". 
Práca Alexandra Rabbariho ma však veľmi 

neprt:svkdčala v tom, že každý zahral všt:tko tam 
a vtedy, kde bolo ~reba . Tak, či onak, vd'aka za 
siln)' zážitok z uvedenia slovenskej skladby také· 
hoto účinku . A aby som neostal iba na úrovni 
polemickej, Alexander Rahbari zažiaril v druhej 
polovic i. večera v úlohe prerozprávania rozprá· 
vok zmyselnej a exotickej Šchcrezády Nikol:tja 
IHmského·Korsakova. Táto skladba sa ocitla v naj· 
správnejších rukách a v Redute znova zavládla 
atmosféra privádzajúca pozorného poslucháča 
do varu. Popri vekorysosti Rahbariho koncepcie 
tre ba spomenúť vynikajúce výkony Ewalda Dane· 
la (sólové husle), Petra Hanzela (l. fagot) a Igora 
l'áberu ( l. hoboj). Popri nich však každý z ťilhar· 
monikov prispel veľkým dielom k záverečnému 
úspechu. 

Druhé finále (symbolické) 
Slovenský komorný orchester vo svojich výko· 

noch už dlho pripravuje s ituáciu smutného epiló· 
gu. To, čo sa dialo v Redute 23. a 24. mája pod 
vede ním. hosťujúceho Petra Farkaša však nebolo 
lamentoso, bola to skôr hanba a bol to zárovet'í 
výsmech, ktorý zhadzoval do prachu všetko to, čo 
SKO pre slovenskú kultúru vykonal. Pán Farkaš si 
zre jme zame nil Redutu s klubom na Broadway 
akbo inom US bulvári. V osliíujúcom bielom saku 
privádzal hráčov orchestra a aj miía do zúfalstva 
svo jou hrou (falošn ou, tónovo nekonsolidova
nou, samoľúbou a po každej stránke ig no rant· 
skou) a takisto svojimi . metódami" pri . dirigova
ní". Nebol to koncert , bol to kabaret a ešte k tomu 
zlý kabaret. Žiaľ, že me ná ako Bohuslav Martinťt, 
Johann Sebastian Bach a Wolfgang Amadeus 
Mozart museli stáť na pranieri tej tO zábavky. 
Uvedeným majstrom však už môže byť všetko 
.egal". Nám, kto rí chodia na koncerty Slovcn· 
ské ho komorného orchestra však niečo podobné 
l'ahostajné byť nemôže. A už vôbec nic, ak ako prÍ· 
davok letel Re dutou lacný ragtime interpretova· 

Dr.h.c. i.:udovít Rajte r. Snímka M.Jurík 

vynikajúco, či už išlo o ladenie, frázovanie, 
súhru, alebo prednes. Ich široký repertoár obsia· 
hol Vivaldiho , Haydna, Mozarta, Rossiniho 
(mimo riadne vydarené transkripcie), až po 
skladby komponované p riamo p re tento ensem
ble: kvarteto kó re jského skladateľa lsana Yuna a 
v závere De irut Alexand ra Rahbariho, známe ho 
iránskeho d irigenta, ktorý sa prejavil aj ako neo· 
byčajne náp aclitý skladatel', s veľkým zmyslo m 
pre farebné kombinácie a totálne využitie fl auto· 
vej techniky · vrátan e e fektu b icích nástrojov. 

Stálemu hosťovi ŠF, Rakúšanovi Christianovi 
Pollackovi zverili 3. koncer t festivalu. Po dosť 
kontrove rzných sezónnych ko ncertoch sa tento· 
krát vypäl k uspokojivému výko nu v Debussyho 
l'aunovom po poludní, v sprievode trúbkového 
koncertu Henriho To masiho a Wagne rovej sym· 
fónii C dur. Túto skladbu napísal skladateľ ako 
1 9-ročný, no z jeho typickej hudo bne j reči sa tu 
neobjaví ešte vonkoncom nič . Te nto dramatur
gický počin by bol azda zdôvodniteľný, ke by na 
košických koncertoch už odznelo viac typickýd1 
skladateľových die l je ho vrcholnej tvorby. 
Ked'že sme tu však z Wagnera počuli do posia!' 
žalostne málo, vyznd ten to pokus skô r ako 
snaha o originalitu za každú cenu. 

Hru trúbkara Juraja Bartoša sme vychutnali s 
pôžitkom . .Jeho l'ahké nasaden ie, šarmantný 
p rednes a krásny tón plne To masiho koncertu 
pristali. 

Klavírne duo A. Goldstone · C. Cle mow z 
Vel'ke j Británie s tavilo na objavnú dramaturgiu. 
Po vel' mi zaujímavej Four Suite od R. R. Be nne ta, 
pôsobiacej skô r ako suita tanečných piesní, 
zaznela jazzová sonáta A. Moyzesa a upútala 
oveľa väčšou nápaditosťou a kompozičnou tech· 
nikou. Po p restávke uvie dli hostia originálnu, 
dvo jklavírovú ve rziu Holstových Planét, aby nás 
presvedčili o tom, že tá o rchestr;\lna je p redsa 
le n d'aleko zaujímavejšia. Najmä p reto, že umne 
zakrýva viaceré kompozičné hluché miesta, 

~~'96) 
ný na čembale(!!!! ) a husliach. Chýbala už len 
manéž a klusajúce koníky ... Koncert SKO koncom 
mája · to bolo otriasajúce finále činnosti prvotri· 
ed neho ansámblu, ktonSmu aj Slovenská filharmó
nia vd'ačí za vel' mi veľa. Škoda slov. 

Tretie finále (sezónne) 
Finále 47. konce rtne j sezóny bolo zárovet'í pro

lógom pred japonským turné Slovenskej filhar· 
mónie. Program teda ponl!kal dramaturgický 
tovar žiadaný na cľa lekovýchodných ostrovoch. 
Na koncerte o rganizovanom 30. mája to bol 
S meta na (Vltava), Dvofák (Violončelový koncert) 
a Čajkovskij (6. symfónia). V~etk')' uvedené sklad· 
by patria k tým typom hudby, ktorá šéfdirigentovi 
SF Ondrejovi Lenárdovi vyhovuje silou sugescie, 
silným s t:mantickým zákulisím, výškou a šírkou 

. klenby. Vltava zapôsobila ako vel' mi účinný stimu· 
látor (veľmi pekné flauty!). Koncert Antonína 
Dvofáka zachn\nil pohotový hosť z Čiech .Jifí 
Hošck, ktorý v poslednom okamihu nahradil avi· 
zovaného Michala Kat'íku. Napriek ex trémne krát· 
ke mu času na predprípravu si J i fí Ho šek poradil s 
nádherným koncertom so cťou. Je skôr komor· 
ným hráčom (volumen, tó nový objem, ktorý 
mohol sl!visieť aj s kvalitou nástroja), prejavil však 
zmysd pre disciplínu aj pre kreatívnosť intcpre· 

, 'tačného vkladu do kolobehu existencie hudobné· 
1 ho diela. Ondrej Lenárd znova potvrdil svóje 

"sprevádzačské" kvality. Najviičším problémom sa 
ukázal byť Čajkovskij. Ondrej Le nárd vybičoval 
Patetick(t symfóniu do absolútnych extrémov. 
Zháčil som sa najmä pri vnímaní druhej a tretej 
časti. Druhá časť bola tempovo poddimenzovaná, 
takže dráždivý piiťdobý .valčík" pokrivkával nie· 
len vcl'aka piatim dobám. Pri nástupe rretej časti 
som sa doslova zl'akol. 'l'empové maximum veľmi 
silne narušilo základnú žánrovú charakteristiku 
tohto triumfálneho pochodu. Ko nce pcia šéfdiri· 
genta SF posunula cel l! časť k bránam iracionality, 
vízie, fantazijných predstáv. Je to isto jeden z mož· 
ných výkladov, len nevie m, čo na to povedali uši a 
ruky hráčov o rchestra. Aj efektné attaca medzi 
treťou a š tvrto u časťou by znieslo eš te dajakú tú 
sektuidu pre dozvuk. nárek vo finále však 
Ondrejovi Le nárdovi aj hráčom SF vyšiel takpove· 
diac do poslednej slzičk')'. Dokonca aj hákliv)' 
záver so sólovým prvým ko ntrabasom a prieťahmi 
v spodných registroch bo li pekne naladené a into· 
načne pevné. Posledné trudnomyseľné .h" bolo 
pre mt1a rozlúčkou so 47. koncertnou sczónoit 
Slovenskej filharmónie. Aká bola' O tom vari 
neskôr. IGORJAVORSKÝ 

ktoré sa pôvodine nalie havo vynárajú. Manželia 
Goldstonovci sú skvele zo hraným duom, hrajú 
precízne, s vel'kým vkusom a zvukovou fantázi· 
ou. 

Anticipovaný koncert k deväťdesiatke Dr.h.c. 
I:udovíta Rajtera sústredil na seba mimoriadnu 
pozornosť . Náš nestor dirige ntov si vybral pro· 
gram s prírodnými náme tm i: Dvol·ákovu predo· 
hru V prírode, De bussyho Jar a Bt:ethove novu 
Pastorálnu symfóniu. Napriek svojmu ve ku 
odstál celý večer a väčšinou dir,igoval naspamäť. l 
vo svojom úctyhodnom veku zostáva Rajter stále 
veľkým muzikantom, jasne mysliacim a v pravom 
slova zmysle tvorivým. Orchester vedie stále spo· 
ľahlivo a treba povedať, že hráči sa mu zo všet· 
kých síl usilovali vyhovieť. Rajte rov koncert sa 
tak zaradil k najlepším na tohtoročnej KH]. 

Jed iným zahraničným orchestrálnym telesom 
bol Symfonický orchester Miskolc . .Je to orches· 
ter mladý, silne prefeminizovan)• (čo sa, žiaľ, 
dosť prejavuje na zvuku) a nie všade rovnako 
kvali tne obsade ný. Napriek to mu je to teleso 
ambiciózne a is te dokáže vda. Má iba je dno 
nešťastie: svojho šéfdirigenta. Schopnosti László 
Kovácsa sa pohyhujú,v medziach provinčného 
regenschoriho · na veľké úlohy prosto nestačí. 

Ako naschvál s i však práve také vyberá: vlani na 
čele ŠFK odrovnal Dvorákovu 7. symfó niu, a te n· 
toraz si zvolil sústo ešte ťažšie : Mahlerovu l. sym· 
fó niu.! Hľadať v Kovácsovcj interpetácii nejaký 
prienik do filozofie diela je ťažko, keď chýbajú 
základné atribúty dobrej hry: jasný agogický 
plán , rozloženie gradácií, vyformovanie profilu 
tematického materiálu (napr. sarkasticko-ironic
ké motívy ne mali ani len náznak svojho charakte· 
ru). Stavba d iela sa Kovácsovi rozpadla na rad 
nesúvblých ·úsekov a m inuciózna dynamická 
práca takisto chýbala. Kovácsovu ne ko mpetent· 
nosť naznačila už úvodná Berliozova p redo h ra 
Rímsky karneval, ktorú je naozaj ťažko zničiť· a 
pre dsa v jeho podan í vyznel a f;ídne . Svo p rofil si 
Kovács nevylepšil ani v sprievode l.isztovho kla· 
vírncho ko ncertu Es duŕ. Sólista Ervin Nagy · 
azda handic apovaný ťažkopádnym sprievodo m · 
podal iba priemerný výkon, poznačt:ný poče111ý· 

mi .prešľapmi", najmä v obávaných skokoch. 
Ešteže krátko po maďarskom o rchestri nasle

doval záverečný ko ncert ŠF na čele s Poliako m 
Karolom Stryjom. Tiež už nie je nijaký mladík: vo 
svojich 8 1. rokoch diriguje s veľkým prehl'adom, 
presne, koncepčne a má vzácnu vlastnosť, že vie 
zapôsobiť na orchester inšpiratívne . LutOS· 
lawského Malá suita · autorov zaujímavý exkurz 
do fo lkló rneho sveta · Sibeliov husľový ko ncert cl 
mo l a Čajkovského 4. symfónia tvorili záverečný 
program festivalu. Stryja ho vedel rozohrať s ro~
siahlou d ynamicko u pale tou a v mimo riadne zov
rete j architt:ktúre. Sólitom bol náš huslista Tibor 
Kováč, pôsobiaci v orchestri Viedenských filha r· 
monikov. Mimo riadny t<echnic ký talent, ovládaj· 
úci naozaj všetky finesy husl'ovt:j hry, dispo nujú· 
ci vrúcnym tó nom i zmyslo m p re veľké plochy. 
Na dôvažok po vel'kom o hlase publika brilantne 
"vysyp al", akoby mimochodom, J>aganiniho vari· 
ácie "Nel cor piú ... ". 

Košická opera pr ispe la k festivalovej ponuke 
s taršou inscenáciou Verdiho Nabucca, novšie 
uvedenou Notre Dame od F. Schmidta a 
Čajkovského balet Luskáčik. 

Tol'ko teda priniesla v dt'íoch 2.·30 . mája 41. 
košická hudobná jar. V dane j s ituácii to bolo vari 
maximum, čo mohla ponúknuť. Hlavná ťarcha 
podujatí ležala na Štátnej filharmónii a treb:t 
zvlášť oceni ť jej úsilie o vysokít ú rove i\ jej kon
certov · bez nich by asi KHJ bola o ničom. Treba 
len dúfať, že budúce ročníky f(:stivalu sa us~utoč· 
ni a už v p riaznivejše j finančnej situácii a jej 
náplň sa opäť oboh atí. ROMAN SKREPEK 
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l SME1ANADÝCHAL STAIOMILNÝMILIŠÉ l 
Ked' pred necelými tro mi ro kmi zavítala 

do Bratislavy so Smetanovou Predano u 
nevesrou o pe ra pražskt:ho Národnť:ho diva
ella, vtedajšia šétka súboru Eva Hermannová 
sa netajila ambíciou s dielom, ktoré doma 
takmer neschádza z repertoáru a "skame ne
lo", akýmsi smerom pohnú ť. V Čechách 
totiž dozrel čas upusti ť od nekonečného 
obmici'íania jedného interpretačného mo
delu diela, zvlášť, keď v zahraničí sa objavilo 
viace ro podne tných, nekonvenčných po
dôb Predane j nevesty. Ne tv rdím, že insce
nácia Pavla Šmoka bola prdomovým, či tra
díciu búrajúcim počinom , po jej vzhliadnu
tí aspoň bolo o čom hovoriť, bolo s čím 
polemizovať. 

O čom možno hovori ť po n1tvšrcve naj
novšej bratislavskej Predanej nevesty? 
Diskutovať vlastne - pokiaľ ide o javiskový 
tvar - niet o čom. Chýbal podne t, vyhranený 
názor tvorcov, názor, krorým by režisér v 
určitom zmysle oslovil diváka, komunikoval 
s ním. Václav Vi:žník už má v Ope re SN D 
takpovediac domovské právo (momentálne 

Simon Šomorjai Oeník) a Vladimír 
Kubovčík (Kecal). 

Snímk-y K. Marenčinová 

má od neho viac inscenácií v repertoári iba 
M. r ischer), jednako však dôvod jeho 
"exkluzitivity" stále nenachádzam. Predo
vše tkým preto, lebo jeho názor na hudob
no-dramatické umenie, jeho štýl práce a kre
ativita n eposúvajú slovenské operné diva
dlo kvalitat ívne dopredu. Včžník a priori 
odmie ta p rincíp aktuali zác ie a významové
ho posunu, na čo má samozrejme právo, no 
ani v rámci svo jho konzervatívneho postoja 
sa mu nedarí obnažiť v predlohách viac, než 
ponúka i<.:h prvý plán . 

V Smeta.novi sa uspokojil s p raxou minu· 
tých desaťročí , nánosy inscenačného klišé, 
či už v profitovaní postáv, vzťahov, alebo 
situácií sa ani v náznaku nepokúsil odstrá
niť. Dokonc 1 ani mladé obsadenie, ktoré 
mal v Bratislave k disp ozíci i rakmer vo všet
kých pos tavách, nevyprovokoval k s pontán
nosti a c itovej od viazanosti. Celé dianie, vrá
rane zborových akcií, ostalo uzamknuté v 
kor".~:ete staromilnej tradície. Ustrnutie me-

dzi fo lkló rnou štylizáciou a náznakmi realiz
mu je v ko ntexte dneška už neúnos né . 

V}rtv arník Ladislav Vychodil, ktorý má na 
svojom umeleckom konte fasc inujúce návr
h y sa bud' dostal do vleku ne inšpirujúcej 
réžie, alebo doľahla na neho nostalgia a 
túžba vrátiť sa tam, kde bola scénografia 
pred mnohými rokmi. Nemenná, statická 
výprava pre všetky tri dejstvá je lemovaná 
okrajmi bie lej čipkovej opony a uzavretá 
modrým horizonto m. Po bokoch ju vy
pÍňajú náznaky dedinských domov, vzadu 
je vchod do hostinca a plot, zdobený kašíro
vanými kríkmi. Ponad javiskom visia gýčo
vité girlandy a vence. rotklórne ladené kos· 
týmy celkom logicky zapadajú do tejto 
muzeálnej scenérie. Vari jediným originál
nym n ápado m je prudké nasvietenie bielej 
opon y zároveň s prvým taktom predohry. 
Ďalej už však svetlo . nehrá" vôbec. 

Po d lhý čas sme nariekali nad nedostat
kom mladých dirigentov a vzduchoprázd
nom, kto ré nastalo po odchode bývalej ge
ne rácie . Zrazu tu talent je, azda i dva, a šan
cami sa nešetrí. Ba skôr mám pocit, že sa 
ne rozdávajú celkom uvážene. Čerstvý ab
solve nt dirigovania Rastislav Štúr vo svojej 
prvej profesionálnej sezóne.: ide z inscená
cie do inscenácie.: , z premiéry do premiéry. 
Ani tento extrém nie je zdravý. Zati aľ čo v 
Me fistofelovi (zásko k na 2. premié re) a 
Barbierovi zo Sevilly (samostatné obnove
né naštudovanie) si počínal prekvapujúco 
suverénne a muzikantsky zre lo, v Predanej 
nevesw mu zrc.:jme všetky záme ry nevyšli 
podľa predstáv. Dlhy ostali v dife rencovaní 
orchestrálneho zvuku, vynášaní výrazových 
point, ale i v ko ntakte s javisko m. Bola ro 
p rirodzená daň začiatočníka, ktorý v nesmi
e rne náročnej partitúre, odkázaný ú plne 
sám na seba, podstí1pil krst ohiíom. Alter
nujíic i Martin Mázik, rovnako s min imom 
skúseností, sa tiež nevyhol viace rým rytmic
kým kolíziám, nehovoriac o rozkolísanom 
sexte te na 2 . premié re. Zbor (zbormajster 
Naďa Raková) znel farebne a sýto. 

V sólistickom obsadení sú k dispozícii tri 
Marenky, šty ria Jeníkovia a po dvoch pred
stavitelia Kecala a Vaška. Premiérová voľba 
padla na Andre u Dankovú, jeden z veľkých 
talento naSej opery: Ide o speváčklfzjav11e 
orie ntovaní! na taliansku vokálnu sfé ru, k 
čomu ju predurčuje charakte r timbru i este
tika inte rpretác ie. Smetanovský štýl má síce 
svoje špecifiká (najmä odlišná deklamácia), 
neprieči sa však ani bel cantovým hlasom, 
ak SÍl dodržané isté pravidlá hry. Dan ková si 
počínal a vcelku do bre. j e j tón je ušľachtilý 
a znie plasticky, má však zatial' rezervy v 
oblasti vokálneho ( i he reckého) výrazu. Za 
predčasné pova7.uje m obsadenie Klaud ie 
Dernerovej najmä vzhľadom na dosiaľ neu
končený vokálno-technický vývoj jej hlaso-

vého materiálu. S Mafe nkou bolo treba 
počkať, prípadne vyskúšať si ju na menšom 
javisku. Nepochopiteľne odsunutá Iveta 
Maryäšovä sa napokon ukáza la ako · inter
p retka Mai'enky z komplexného hľadiska 
najbližšia k ideálu postavy. Hozohrala celú 
škálu charakterizačných odtiei'lov v prejave 
vokálnom i he recko m, bola temperament
ná, citu plná i zlostná, skrátka kreác ia z mäsa 

Scéna z Predanej nevesty. 

a krvi. Spevácka istota, noblesné stredné 
polo hy a svietivé výšky dodávali Matyášovej 
Marenke punc štýlovej autentickosti i z 
hudobného hľadiska. 
Vzhľadom na to, že Simo novi Šomorjai

mu sa ušiel prvý i t retí večer , skúsim zabud
nú ť na jeho labilný premiérový výkon . Vo 
svojom druho m vystúpení v roli Jeníka sa 
lyrický te nor sólistu postup ne uvoľnil , zís
kal vyrovnanejšiu kvalitu, fa rbu a vokálny 
ťah. Lc.:pšie mu vychádzali výšky, hoci niek
toré boli mic.:rne fo rsírované, čistejšie into
noval, výpad kr z rezonancie sa však pri niž
šej dynamike n epodarilo odstráni ť. Maxi
málne potešenie priniesol v tej istej postave 
Miroslav Dvorský. Krásny tenor sl nečnej 

farby, kvali tatívne vyrovnaný v polohách, so 
žiarivým leskom výšok a mnohotvárnym 
výrazom sa so svojím hrdinom plne stotož
nil i po hereckej stránke. 

Vladimír Kubovčík ( Kecal) sa p rezento
val jadrným, kovovo lesklým basom, ktorý 
sa postu pne zbavuje p ríliš ného . otvárania" 
tó nu a technic ky badateľne napreduje. Nie 
je však buffo bas a ani jeho herecký naturel 

Nedožité sedemdesiatiny V. Adamca 
Vojtech Adamec, dirigent, zbormajster 

a hudobný skladateľ sa narodil 12. júla 
1926 v Španej Doline, neďaleko Banskej 
Bystrice. Už od kolísky mu sudičky učaro
vali hudbu. Najkrajšou USl>ávankou mu 
boli prekrásne tôny cimbalu, na ktorom 
hrával jeho otec v miestnej ľudovej kape
Je. Prvým hudobným nástrojom v útlom 
veku mu boli husle. Svoj talent potom roz
víjal š túdiom n a Učiteľskej akadémii, kde 
sa dostal ku klavím. Hodiny cvičenia -
keďže doma n emal klavír - si nahrádzal 
hrou na historickom organe v kostole rod, 
nej obce. Čoskoro sa potom stal výbqr
ným organistom. Po maturite a niekoľko· 
ročnom pôsobení ako učiteľ, rozhodol sa 
venovať výlučne iba hudbe a zborovému 
spevu. V roku 1948 sa stal zbormajstro m 
speváckeho zboru SĽUK. Nádherné slo
venské ľudové piesne a vokálne skladby 
pod jeho taktovkou si získali srdcia poslu
cháčov nielen na celom Slovensku, ale i v 
zahraničí. V tom čase po ukončení diaľko· 
vého štúdia na Pedagogickej fakulte 
Univet:zity Komenského v Bratislave, 

pokračoval v š túdiu na Vysokej škole 
-múzických umení, v rámci ktorého štúdo
val všeobecné (u V. Talicha) a zborové 
dirigovanie (u prof.J. Strelca). Toto ukon
čil koncer tom 1954, na ktorom dirigoval 
Symfonický orchester b ratislavského roz
hlasu, Madrigalový zbor VŠMU a spevácky 
zbor SĽUK-u. Po šesťročnej záshržn ej 
práci v SĽUK-u nastúpil ako druhý diri
gent v Koš ickom rozhlasovom orchestri, 
kde úspešn e zvládol rôzne hudob·né 
žánre . S obľubou dirigoval aj veľké kantá
tové a oratórne diela. Nenapodobiteľný 
bol v interpretácii veľkých hudobných 
skladieb s cirkevným n ámetom, ktoré 
dôverne poznal. Cecílske orató rium G. F. 
Händla, ktoré uviedol v košickom Dóme 
zanechalo nezabudnuteľné dojmy a hlbo
ký zážitok účastníkov. Počas pôsobenia v 
Košiciach sa vyznačoval vysokou angažo
vanosťou v hudobnom živote celého Vý
chodnéh o Slovenska. Štrnásť rokov viedol 
ako umelecký vedúci a dirigent Spišský 
učiteľský spevácky zbor , dirigoval Ko
šický spevácky zbor učiteľov i jeho pred-

chodcov a ďalšie. Dirigoval tudový spevo
kol učiteľov Slovenska. V ž ivej pam äti je 
vystúpenie tohto te lesa v Mošovciach pri 
odhalení pomníka jána Kollá ra. Oo oslav
ného programu zapadlo vystú1>enie spe
vokolu najmä cho rálom ;,Slávo Ty matko 
milá", ktorého autorom bol sám V. 
Adamec. Pre spevokoly, ktoré dirigoval, 
upravoval slovenské ľudové piesne. 
Komponoval scénickú hudbu pre Štátne 
divadlo v Košiciach, k rozhlasovým hrám , 
do televízie i pre ďalšie kultúrne inštitú
cie. Poslanie umenia vždy videl v tom, aby 
dávalo dokonalú a ozajstnú krásu . V roku 
1966 sa opäť vrátil k pedagogickej práci. 
Pôsobil ako externý a neskôr ako interný 
profesor dirigovania na Konzervató riu v 
Košiciach . Vyučoval intonáciu , základy 
dirigovania a zborový spev. A práve v čase 
jeho najvyššej tvorivej aktivity dirige nt
ského a pedagogického úsilia podľahol 
ťažkej chorobe v roku 1973. Predčasná 
smrť takéhoto umelca, na kto rého čakali 
ešte mnohé úlohy pri rozmnožova ní 
pokladu národnej kultúry, bola strata 

Mladí umelci zMo-:avy a:ešte mladší .zo Slovenska 
V rámci výme nných koncertov p redstavili 

sa v máji v ko ncertných sálach konzervatórií 
v Žiline a v Brne. Brnenské konzervatórium, 
ktoré vlani oslavovalo 75. výroči e sa 2 1. mája 
1996 p rc.:dstavilo v novej ko ncertnej sále 
žilinského konzervató ria koncertom, na kto
rom úči nkovali traja vynikajúci študenti vyš
ších ročníkov. V podaní absolventa O. 
Ma rečka odozncl c itlivo a kultivovane zvlád
nutý klavírny cyklus L. Janáčka: Po zarosdém 
chodníčku ( ll. rada). Klarine tista A. 

Miihlhansl predviedol nielen technicky bri
lantné zvládnutie Grand Dua co ncertante C. 
M. von Wc.:bera za vynikajúcej spolupráce 
klaviristu prof. M. Vaška, ale presvedčil hlav
ne vyspelým muzikálnym prejavom. Druhá 
polovica koncertu patrila absolventovi ]. 
Nčmečkovi. V Sonatíne pre husle a klavír B. 
Martimi a v- Sonáte pre husle a klavír C. 
Francka sa predstavil ako zrd á umelecká 
osobnosť, kde technické zvládnutie hry bolo 
samozrejmosťou. Zodpovedajúcim partne-

rom v oboch sklad bách mu bol klavirista O. 
Marečck . 

Na koncerte v Brne dií a 30. mája 1996 sa 
žil inské konzervatórium, ktore; si v Lo m LO 
roku pripomína 45. výročie predstavilo mla
dými talentami. Štude ntka prvého ročn íka 
gitaristka E. Kavuljaková svoj im náročným 
p rogramom zostaveným zo sklad ieb 11. Villa
Lobosa,J . K. Mertza,) . Turína, O. Martinčeka 
a A. Piazzolla potvrd ila, že dispo nuje mimo
riadnym podmanivým umeleckým preja-

5 ) 
neinklinuje ku komike. Stupeň prcsvedči
vosti, ktorý nakoniec dosiahol, je skôr nau
čený, než spontánny, čo občas ( i v kľúčo
vých momentoch, ako napr. Jeníkovo priz
nanie , že je syno m Míchu) vyústilo do výra
zovo nedotiahnutých poínt. Alte rnujúci 
Juraj Pete r, zamestnávaný častejšie v epi
zódnych postavách, zmobilizoval v po núk
nutej príležitosti všetky skryté rezervy. j eho 
vokálny p otenciál je ko mo rnejší, timbro m 
zodpovedá skô r basbarytó nu (niektoré 
hÍI)ky boli pre to iba naznačené), no svoje 
danosti zúročil v maximálnc.:j mic.: re. bol 
humo m ý, nie však triviálny, charakterizač

ne plastický, pohyblivý, skrátka dohadzo
vač mladej gene rácie. Skoda, že réžia tento 
fakt nevyužila a šty lizovala Petrovho Kecala 

do tradičnej masky. 
Veľmi peknú kreáciu Vaška si pripravil 

Jozef Ábel. Sympatické bolo, že nikdy .,ne
prehrával", ostal v medziach milej, detinskej 
charakteristi ky, ktorú podporil vkus ným 
vokálnym prejavom. Ivan Ožvát bol výrazovo 
jednotvárnejším Vaškom. Rod ičovské kvarte
to znelo plastickejšie a čistejšie v l. obsadení . 
s Elenou Hol ičkovou, Ido u Kirilovou, Pavlom 
Maurérym a Róberto m Szlicsom, alte rnujúca 
zostava (Anna Czaková, Silvia Sklovská, Ján 
J)určo, Mik uláš Doboš) pôsobila he terogén
nejšie a v sextete intonačne i rytmicky prib-

. ližne. V postavičke Esme raldy sa uviedla hla
sovo svieža Adriana Kohútková, ale he recky 
výstižná bola i j ana Valášková. 

Kto očakával PredanÍ! nevestu v novom 
interpretačnom pohľade, č i v brilantnom 
hudobnom naštudovaní, nedočkal sa. 
Posledná premiéra divaddnc.:j sezóny zna
mená v bratislavsko m o pernom ko ntexte 
sotva prie mer. Dnes už možno povedať, že 
jednoznačnou udalosťou sezôny sa stal 
Boitov Me fistofe les. .PAVEL UNGER 

dvojnásobnou. Vďačná r odná obec mu pri 
spomienke np nedožitých 70 rokov odhalí 
pam ätnú tabuľu n a dome, v ktorom preží
val svoje de ts tvo, svoju mladosť a v kto
rom sa rozvíjal jeho obdivuhodný talent. 
JÁN RÝS 

vom. Absolventka]. j akubíkovä na koncerte 
vystúpila nielen v roli klavírneho sprievodu 
huslistu O. Karvaya, ale strhují1eo a technic
ky bezpečne p redniesla 3 kusy pre klavír K. 
Slavického. V d ruhej polovici koncertu sa 
p rvýkrát v Brne predstavil D. Karvay, žiak 
prípravného ročníka žilinského konzervató
ria. l hudobní odborníci v Brnt· oce nili 
mimoriadny talent ll -ročného huslistu v 
Koncerte č. 2 d mol H. Wienawského a v 
Sonáte e mol N. Paganiniho. Nadšené obe
ce nstv o si potleskom vynútilo naviac dva 
prídavk]'. Týmto ko ncertom sme reprezen
tovali slovenské i nterpretačné u menie a 
výsledky práce pedagôgov našej školy v 
Roku slovenskej hudby. 

KvETAGLASNÁKOVÁ 
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Zlatá Praha '96 
13 7 ( progra-

mov), 31 (krajín), 
300 (akreditova
ných účastníkov)-
tento číselný ,ty 
"kód" možno po
stačí konzumento
vi informácií v 
budúcom tisícro
čí na to, aby si 
vytvoril uspokoji
vú predstavu o istom festivale ( ak, sa
mozrejme, takéto podujatia vyžadujúce 
náročn~ presuny v priestore a čase 
úplne nevytlačia adekvátne internetové 
seánse nemých tvárí ďohkajúcich do klá
vesnice ... ). 

Myslím, že aj prízrak tejto vidiny pri
mäl tím (pravdepodobne nadšencov, 
rozpočet podujatia bol vraj na svetové 
pomery veľmi nízky) k tomu, aby aj v 
tomto roku zorganizovali Medzinárodný 
televízny festival Zlatá Praha (17.-21. 
mája 1996), špecializujúci sa na vážnu 
hudbu - menšinový to žáner v médiách 
na celom svete. I keď ovzduším plávali aj 
iné strašidelné príznaky (predovšetkým 
vďaka zaujímavej prednáške Dr. Reinera 
Mo ritza), ako napr. obavy o budúcnosť 
vážnej hudby na televíznych obrazov
kách, alebo vôbec tradičných umelec
kých tvorivých postupov, ktoré postrá
dajú okamžitú zrozumiteľnosť a na deko
diflkáciu ich posolstva je potrebná aká
taká predstavivosť, vzdelanie, či sústre
denie sa na časovo d lhšie útvary (viď 
raketový nástup videoklipov a ich vplyv 
na ostatné audiovizuálne žánre, či sledo
vanie viacerých kanálov na obrazovke), 
neočakávaný záujem zúčastnených tele
víznych spoločností a nielen akreditova
nej verejnosti, p redsa len trochu ukľud
i1oval. A nie len to - aristokratické p ries
tory Kajzerštejnského paláca na Malej 
strane s ho nosnou o rchideovou výzdo
bou, rece~cie s chutným jedlom a piti
vom - to boli milé doplnky, kto ré nepon-

úkne (dúfam!) žiadne internetové menu 
ani v budúcom tisícročí. 
Keďže zhliadnuť všetky, čo i len súťaž

né programy (zaraden~ do troch sekcií: 
súťažná, informatívna a tohtoročná no
vinka Zlatí veteráni), bolo nemožné 
(projekcie bežali v troch miestnostiach 
paralelne od rána do večera), zaujímavé 
bolo konfrontovať výber jednotlivca so 
vzorko u ocenených filmov. Potešilo ma 
moje skóre 9:4, čo znamená štyri zásahy 
pre mňa, teda z deviatich ocenených fil
mov boli štyri, ktoré boli v mojo m vlast
nom výbere (celkovo som videla 17 fil
mov, plus víťazný film v posledný dei'i.). 

Ale dosť čísel. V mojom .súkromnom" 
výbere projekcií sa ocitli napríklad: 

Perlman hrá v muzikantovom do
me (USA), titul predstavujúci slávneho 
husľového virtuóza v netradičnej polohe 
-ako hráča klezmer music, ktorá vvchád
zá zo židovského folklóru a spiéva sa 
výlučne v jazyku jidiš. Človeka "poteší", 
keď vidí ako sa jeden z najväčších husli
stov dneška snaží aspoň priblížiť schop
nostiam bežných poľských hudobníkov 
tohto štýlu . 

Mariken z Nimegu e (Česká republi
ka), televízne spracovanie druhej časti 
štvordielneho hudobno-dramatického 
diela B. Martinu Hry o Márii. Ocei'i.ujem 
výber témy, jej televízne spracovanie 
však miestami pripomínalo lacnejšie štú
diové rozprávky. 

Iná verzia Šostakovičových Čerjo
mušiek (Veľká Británia), ..výborný doku
ment spracovávajúci výbornú tému - uve
denie operety D. Šostakoviča Moskva
čerjomušky v londýnskom d ivadle Pim
lico. Témou operety. je bytová kríza v 
Moskve .v päťdesiatych ro ko'C11! · Podľa 
výpovedí jej niekdajších r uských p rota
gonistov opera svojho času výborne 
zapadla do vtedajšej oficiálnej propagan
dy. Tvorcom súčasnej lon<;lýnskej ins<;e
nácie sa melódie, ktoré postkomunistic
kému slovenskému uchu znejú predsa 

len trochu . budovatel'sky" (i keď pôvab 
sa tomuto dielku vel'kého majstra uprieť 
nedá), veľmi zapáčili a nie len to. 
Pozdávala sa im i téma, dej by sa vraj 
moho l odohrávať aj v niektorej z londýn
skych štvrtí. 

Evidentia (Francúzsko), štvorčasťový 
program choreografických kreácií ov
plyvnených osobitou poetikou francúz
ske j tanečnice Sylvie Guillem. Moderný 
výrazový tenor striedajú dokumentárne 
a reportážne zábery, naznačujúce analó
gie štylizovaných tanečných prvkov s 
pohybmi z každodenného života, p ríro
dy, miestami dokonca striedajúce· rozdi
ely medzi nimi. 

Padanie zo schodov, Zápas o n á
dej, dvojica kanadských filmov, predsta
vu júca zaujímavú spoluprácu slávneho 
violončelistu Yo-Yo Mu s choreografom 
M. Mo rrisom a hercom a tanečníkom 
d ivadla Kabuki Tamasaburo Bandom, 
ktorí sa každý v rámci vlastných výrazo
vých prostriedkov, snažili pohybovo 
stvárniť Bachove su icy p re violončelo. 

Samostatnú kapitolu na festivale tvori
li početné portréty významných osob
ností: napr. dirigenta-odborníka na starú 
hudbu ]. E. Gardinera (Veľká Britán ia), 
skladateľa K. Pendereckého (Izrael), 
mladého d irigenta V. Gergijeva, violon
čelistu M. Maiského (Taliansko), slávnej 
speváčky Lotte Lehmannovej (Nemec
ko), ako aj súčasný program Slovenskej 
televízie Dirigent (portrét Dr. Ľudovíta 
Rajtera v réžii]. Riháka. STV mala zastú
penie aj v sekcii Zlatí veteráni, kde sa 
p redstavili p rogramy v minulosti ocene
né na medzinárodných festivaloch, pro
gramom Dumky v réžii P. Weigla.) . 

Medzinárodná porota, ktorej p redse
dal Dr. Franz Wagner, vedúci hudobné
ho vysielania rakúskej verejnoprávnej 
televízie ORF, nakoniec udelila tieto 
ceny: 
čestné uznania: 
Mariken z Nimegue (Česká televízia, 

česká republika) 
Iná verzia šostakovičových 

Čerjomušiek (BBC Wales, Veľká 
Británia) 

Hlas srdca Portrét Lotte 
Lehmannovej (ZDF, Nemecko) 

Chlapec, ktorý sa nikdy nevrátil 
(BRT , Belgicko) 

Edga r Varese (Amaya Distribution 
S.A., Francúszsko). 
Český krištál: 
Goethe a ghetto (Moderna Tiders 

Forlag AB, Švédsko) 
Evidentia (RO Sturio Productions, 

Francúzsko) 
Človek musí jednoducho prežiť. 

Skladateľ B. Goldschmidt (Medias 
Red , Nemecko). 

Hlavnú cenu Zlatá Praha získalo filmo
vé spracovanie o pery G. Pucciniho 
Madame Butte rfly ( Ideale Audience, 
Fnl.(lcúzsko), nakrútené v autentickom 
pvostredí v J apo ns ku . a s realistickým 
obsadením všetkých postáv (Madam 
Butte rfly -Japonka, Pinckerton - beloch, 
atď.) . Súhlasím s porotou, že takéto spra
covanie je komunikatívne a skôr p ritiah
ne k obrazovke neoperného fanúšika 
než prevzaté p redstavenia z divadiel, 
dielo však malo chybičky krásy. Do rea
listického rámca nezapadol .prílet" roz
hnevaného strýka Maciame Butterfly na 
svadbu z neba (či zjavenie sa? Neviem ... ) 
a tvorcom . nevyšiel" ani nápad vmonto
vať do úvodnej hudby posledného dej
stva autentické dobové dokumentárne 
zábery. Musím však priznať, že ani tieto 
dve bradavičky nepokazili sugestívny 
výsledný dojem víťazného film ú. 

I ked' v kuloároch padali pochvalné 
slová na adresu Rihákovho filmu o Dr. 
Ľudovítovi Rajterovi (porota si ho vraj 
pozrela viackrát), skutek nakoniec utek 
a cena sa mu neušla. Škoda. 

Zdá sa, že festival bude i o rok, a že 
vážna hudba sa nenechá len tak ľahko 
vytlačiť z obrazoviek okamžite konzumo
vateľnými "instantnými" informáciami, 
bleskovo sa meniacimi klipmi, či prenos
mi športových podujatí. Lebo ako odzne
lo na prednáške Dr. Mo ritza: "Dáta nie sú 
informáciou, informácia nie je vedomos
ťou a vedÓÍnosť ešte ni~ je múdrosťou~-

ANDREA SEREČINOV Á 

l ME~ZINÁRODNÁ KONFERENClA,UČIT~I:OV HUDOBNEJ VÝCHOVY l 

Za účasti učitel'ov všetkých typov škôl, 
zo štrnástich štátov Európy, sa pod 
názvom .Hudobná. výchova: most k 
Európskej integrácii?" ko nala 2...4. mája 
1996 z iniciatívy Európskej asociácie uči
teľov hudby (EAS), Asociácie učiteľov 
hudby Slovenska a Pedagogickej fakulty 
UPJŠ v Prešove medzinárodná konferen
cia. Očastníci na nej prezentovali kon
cepcie hudobného vzdelávania, svoje 
skúsenosti konfrontovali s inými a pre
dovšetkým nadväzovali spoluprácu me
dzi jednotlivcami a inštitúciami. 

Filozofické myšlienky úvodného refe
rátu "Umelecká výchova a obroda spo
ločnosti" doc. Dr.]. Szelepczényiho, CSc., 
zdôraznili potrebu zintenzívnenia ume
leckej výchovy v školách, ktorá je nevy
hnutná najmä v súčasnej hektickej dobe 
chudobnej na emocionálny, a estetický 
rozvoj človeka. 

Hudobný skladateľ a pedagóg doc. ]. 
Hatrík p redstavil jeden zo svojich naj
novších hudobných projektov s metafo
rickým názvom "Vysoký otec - široká 
mať", ktorý zaujal prítomných magickou 
silou vesmíru, neba, zeme, dňa, noci... čo 
náhodne zainteresovaní aktéri projektu 
(de ti a študenti) vyjadrovali za priamej 
inštruktáže doc. ]. Hatríka v paralele -
hudba, obraz, pohyb. 

Tak ako naše, i švédske školstvo prešlo 
v posledných rokoch mno hými reforma
mi, ktoré referujúci prof. L. Reimers cha
rakterizoval hudobnou terminológiou 
ako "rondo a nie nové prevedenie". V 
školskom systéme s viacerými alternatív
nymi smermi je hudobná výchova vyučo
vaná od šesťdesiatych rokov v integrácii · 
s inými estetickými disc iplínami, najmä 
výtvarnou výchovou, s ktorou sleduje 

princip iálny cieľ školy- jednotu kognitív
nych, emocionálnych a motorických 

" dimenzií. 
Prof. S. Helms z Ňemecka oboznámil 

, príto mných s veľmi aktuálnym problé
mom, spôsobeným mig ráciou ľudí z 
východu na západ, z juhu na sever - integ
ráciou ľudí rôznej národnosti, kultúry a 
náboženstva. Ich adaptácií.! a spolunaží
vanie formujú v Nemecku okrem masmé
dií i v ško le, kde na základe vzájomného 
poznávania dochádza k interkultúrnemu 
vyučovaniu:' Detto platí i o hudobnej 
výchove, kde pomocou konfrontácií spo
ločných a rozdielnych znakov hudby jed-

- notlivých národov získavaj(• de ti rozšíre
né spektrum vedomostí i zážitkov z 
hudobn~ho umenia. Poznávanie cudzej 
hudobnej kultúry s dôrazom na fo lklór 
analogicky modifikuje poznávanie a 
pohľad na vlastnú hudobnú kultúru. 

Prezident Asociácie učiteľov hudby 
Rakúska Dr. W. Peschl explicitne zd ôraz
ňoval význam hudby pri vzdelávaní, čo 
platí v plnej miere na celo m svete, ale 
žiaľ, v niektorých krajinách vrátane našej, 
si to neuvedomujeme. (Alebo nechce
me?) Vo svojom referáte "Hudobná vý
chova v Rakúsku a súčasné zmeny v 
Euró pe" poukázal na paradox: Hudba je v 
centre pozornosti mladých ľudí, ale 
hudobná výchova je na periférii. Pritom 
je exaktne dokázané, že hudba rozširuje 
mozgové kapacity pre vzdelávanie v 
iných odboroch , "otvára okná" pre vyššie 
kognitívne funkcie, robí človeka kreatív
nejším, silnejším a múdrejším. Súčasná 
škola by mala naučiť žiakov kreatívne sa 
pýtať a n ie schematicky odpovedať, pri
tom jeden z najdôležitejších faktorov je 
d ôraz na citový rozvoj. V ostatnom čase si 

' ' 

to vo viacerých krajinách začínajú uve
domovať a vedúca úloha výchovno-vzde
lávacieho procesu novej školskej kultúry 
začína patriť múzickým p redmetom. 
Svedčí o tom okrem iného i skutočnosť, 
že v Rakúsku bude hudobná výchova od 
školského roku 1996 zastúpená v rozvr
hu všeobecného vzdelávan ia každý deň. 

Prof. H. W. Hannover z Nemecka pri
pomenul už známy problém, že ak sú v 
triede žiaci rôznych národností (v 
Nemecku je to niekedy i 50%), vyučova
nie musí rešpektovať medzinárodný 
obsah a spôsob komunikácie má byť pre
dovšetkým neverbálny, t. j. hudbu učiť 
hudbou. Fakt, že hudba skutočne nepo
zná h ranice ani jazykové bariéry, ilustro
val za asistencie dvanástich študentiek 
improvizujúcich podľa jeho inštruktáže 
na keyboardoch YAMAHA, pričom svoji
mi jednoduchými ostinatami sprevádzali 
nosnú melódiu učiteľa. 

V súčasnosti k najproblematickejším 
témam v našej hudobnej výchove patrí 
populárna hudba, p reto viacerí pedagó
govia uvítali praktickú dielňu Dr. W. 
Reinstadlera z Insbrucku, ktorý p ro
stredníctom hudobných nástrojov a ZVll· 

kových pohybov (tlieskania, plieskania, 
lúskania ... ) zaranžoval všetkých prítom
ných do veľkého orchestra. Pomocou 
základných rytmických a harmonických 
figúr latinsko-amerického charakteru 
vytvorili prítomní niekol'ko nenároč
ných, ale efektných kompozícií. 

Referenti z krajín východného bloku -
česka, Maďarska, Poľska, Rumunska a 
Slovenska sa obsahom svojich informa
tívnych príspevkov takmer zhodovali. 
Humanizácia ško lstva v týchto krajinách 
priniesla so sebou zmeny školských 

systémov, vznik alternatívnych škôl s 
voľnejším výberom obsahu, metód i fori
em, ako i tvorbou učebníc; učebných 
osnov a plánov. V školách a implicitne s 
tým i na hodinách hudobnej výchovy sa 
viac rešpektuje individualita žiaka, krea
tivita a integratívna pedagogika. 
Súčasný celosvetový p roblém - politic

k~, sociálne, náboženské, hospodárske a 
národnostné nepokoje alegoricky 
vyjadril prof. B. Reev z Cambridge pomo
cou výtvarných reprodukcií . rozbúre
ných vôd", ktoré je možné upokojiť a 
preklenúť iným umeleckým prejavom -
hudbou. Hudobná výchova je tu ideál
nym internacionálnym a súčasne integ
rujúcim mostom, ktorý si však musí 
zachovať vlastnú kultú rnu identitu. 

Hudba - most zabezpečujúci komuni
káciu ľudí rôznych národov, ten najuni
verzálnejší dorozumievací prostriedok -
umožnil neuveriteľnú súhru prof. P. 
Oudena z Amsterdamu a detí prešov
ských škôl. Napriek jazykovej prekážke 
vytvorili žiaci pomocou predloženej 
tónovej šabló ny (tóny c, d , f, g, a) vlastný
mi melodickými a rytmickými variáciami 
na klavíri, metalofónoch,, xylofónoch, 
zvonkohrách sympatickú kompozíciu, 
dôstojne završujúcu celé p racovné roko
vanie medzinárodnej konferencie. 

Krédo konferencie "HUDOBNÁ VÝ
CHOVA- MOST K EURÓPSKEJ INTEGRÁ
CII?", ako i ďalšk veľmi vážne problémy 
hudobnej výchovy u nás i v zahraničí, sú 

. neodkladnými argumentami na zamys
lenie. Verme, že pomocou Európskej aso
ciácie učiteľov hudby nájdu i u nás urých
lené, konštruktívne a reálne spôsoby rie
šenia našej hudobno-pedagogickej praxe. 

ELEONÓRA BARANOV Á 



c~~'96 CD RECENZIE- ROZHOVOR 

Alexander Albrecht: Aus seuieJtr ·~, 
vierwerk . 
Suite op. 22 e Sonáte F dut e Sou.a,~' 
fu.rzweUQavlere e Humoreske 
Daniela RUsó-Varínska, Valéria Kel;. 
lyová · klavjt ,, 

O význame tvorby Alexandra Albrechta v 
medzivojnovom období nášho a najmä bratí-· 
slavského hudobného života, sa v poslednom 
čase napísalo nemálo. Žial', napísané slová, 
zdôrazňujúce hodnoty tohto skladatel'a, tvo
riaceho most medzi vyspelou západoeuróp
skou hudobnou kultúrou a našou formujú
cou sa národnou kult,úrou, stále zostávajú len 
vo verbálnej polohe. Ani jeho vlaňajšie 110. 
výročie narodenia neprimälo naše vrcholné 
hudobné inštitúcie k dramaturgickému 
pohybu siahnuť po jeho diele a v adekvátnej 
podobe ho sprítomniť, nielen pietne, ale fak
ticky, ako organickú súčasť našej kultúry, 
verejnosti, najmä mladším generáciám, ktoré 
o Albrechtovi asi vel' a nevedia. Ume novedné 
proklamácie o jeho rvorbe sú iste užitočné, 

ale ich zmysel sa môže naplniť jedine živým 
kontaktom s hudbou. Hudba je vtedy ume
ním, keď je živá, hraná, konfrontovaná s 
minulosťou i prítomnosťou. Myslím si, že 
Albrechtovo dielo to nevyhnutne potrebuje. 

Túto citlivít medzeru sa usilovala vyplniť 
rakúska firma MUSICA, ktorá sa vďaka počet
ným a významným sponzorom pričinila o 
vydanie CD nahrávky z Albrechtovej klavír
nej tvorby. Výber titulov je zhodný s jeho naj
významnejším tvorivým obdobím, ktoré 
spadá do medzivojnového obdobia rokov 
1919-1939. kedy zohrával mimoriadne aktí
vnu úlohu v bratislavskom hudobnom živote 
aj ako interpret. Predovšetkým ide o diela, 
ktoré vzorovo charakterizujú najtypickejšie 
črty jeho skladatel'ského rukopisu a vývojo
vej cesty. Na recenzovanej CD nahrávke na
chádzame Sonátu F dur pre klavír z roku 
1906, ktorá pochádza ešte zo skladateľových 
štúdií v Budapešti, naznačujúcu jeho výcho
disko v neskororomantickom harmonickom 
myslení s brahmsovským rozmachom a obdi
vom k beed10venovskému variačnému prin
cípu. Suita pre klavír op. 22 z roku 1924 je už 

dielom skladateľovej kompozičnej zrelosti, 
majstrovským opusom s typickými albrech
tovskými črtami, ktoré sa najvýraznejšie pre
javujú v Humoreske a Pochode. Hudobná reč 
tejto Albrechtovej kompozície jednoznačne 
formuluje jeho vzťah k medzivojnovej európ
skej hudobnej avantgarde a svojím sklonom 
k .vecnosti", má blízko k Hindemithovi. 
Sonatína pre ll nástrojov bola po vojne vari 
najhranejším skladatel'ovým dielom, najmä v 
rozhlasovom vysielaní. S komornou zostavou 
SF hral túto skladbu aj Václav Talich. Terajšia 
CD nahrávka nám túto skladbu ponúka v 
autorovej transkripcii pre dva klavíre a pod l' a 
údajov prof. Jána Albrechta, ktorý pre CD 
nahrávku napísal zasvätený, stručný, ale 
výstižný informatívny text, je klavírna verzia 
tejto skladby na CD nahrávke premiérou. 
Sonatína pre dva klavíre z roku 1926 je z 
rodu tých skladateľových skladieb, ktorými 
vytvára akúsi syntézu európskeho a rodiace
ho sa slovenského hudobného výraziva. 
Záverečná Humoreska pre dva klavíre z roku 
1949 patrila tiež k skladateľovým hraným 
dielam. Svojou technickou náročnosťou inte
lektu~lnym humorom, programovým podti
tulom .Al)sflug in Regen und Unwetter", je 
interpretačným rébusom pre najnáročnej
ších pianistov. 

Realizátori tejto nahrávky, najmä Daniela 
Rusó-Varínska a v skladbách pre dva klavíry 
jej partnerka Valéria Kellyová, preukázali 
maximálnu technickú zdatnosť, no najmä štý
lové a charakterizačné pochopenie pre 
Albrechtov individuálny kompozičný štýl. V 
ich predvedení zazneli Albrechtove diela v 
adekvátnej umeleckej interpretácii a sprí
tomňujú nám ho ako autora bohatej tvorivej 
intelektuálnej reflexie, skrytej do originálne-

. ho humoru, nežnej lyriky a dynamickej 
výbušnosti. Túto nahrávku zaraďujem medzi 
interpretačne najobjavnejšie zvukové na
hrávky, aké sa v poslednom období u nás 
dostali na trh. Napokon Albrechtov tvorivý 
odkaz si to plne zaslúžil a tak zostáva už len 
čakať na Albrechtovo orchestrálne alebo 
vokálno-orchestrálne dielo, aby sa objavilo 
nielen na CD nahrávke, ale hlavne na živom 
koncertnom pódiu. 

' R.oinantlc Serenades 
~~re G,tleg • TChalkoV$.k:y 
n.-atisla\"Slú komorní sóliSti,., . .,., 
jo>Ú;f aopel.rnan" dirigent' 
. :Slovárt R.ecotds ()Ql2•2, 131 

Ďalšou čerstvou novinkou na trhu so zvu
kovými nosičmi je CD nahrávka Romantické 
Serenády, ktorít na verejnej produkcii 23. 
júna v Zrkadloyc:j sieni Primaciálneho paláca 
pokrstil Dr. Ľudovít Rajter. V dôsledkit admi
nistratívnej likvidácie Slovenského komor
ného orchestra citeľnú medzeru v p estovaní 
komornej inštrumentálnej hudby čoraz 
výraznejšie vyplňajú o. i. Komorní sólisti 
Bratislava, ktorí sa sympaticky etablovali už 
viackrát na podujatiach rôzneho štýlového 
zamerania vrátane modernej hudby. Naj
novšie sa v čele Komorných sólistov objavil 
huslista Jozef Kopelman ako dirigent a ume-

HUDBA JE PRE MŇA VŠETKÝM 
Kon.:erty mia ch talento'V • náde;riýd;t virtuózov majú, vidy s-voje čar~. 

Nadchnú nás s-vojou .magickou ne~onvenčnou atmosférou, .nerutinnýml 
výkonmi p rotagonistov, napätým očaká-van.ún poslucháčov a predo"fj~rtl: 
nenútenostou mladých umelcov okotenenou trócb.ou trémy. Nedávno sa na 
koncerte v Nitrianskom múzeu. kdC},S~ -v ráinci cyklu Pódium mladýdt umel
cov pod hlavičkou vzdelávacej. nadácie Aspekt a ~titou nitrianskeho ptlmá· 
tora predstavili nádejní virtuózi~ husUstafaenrh:ih Tatar (na obr.) a klaYitisW. 
SOi;a Tonllyová. ' 

Henrich je Nitran, a napriek tomu, že mf 
niečo cez dvadsať rokov, už s husl'ami 
vystúpil n a hudobnom festivale North 
London Festival, ako člen mládežníckeho 
,European Community Yourth Orchestra" . 
vo Viedni, Prahe, Hamburgu, Berlíne, Rot
terdame a Kodani. Ako člen mládežníckeho 
orchestra Jeunesses World Orchestra v 
Kanade, Nemecku a Belgicku, ďalej v Brus
seli, Krakowe, Budapešti, Debrecíne a 
Bratislave. A práve jeho sme po koncerte 
trochu poobracali: 
+ Henrich, kedy ste prišli na to, že 

hudba bude s veľkou pravdepodob
nosťou vašim "osudom" a prečo ste si 
spomedzi hudobných nástrojov vy
brali pr áve husle? 

- Môj o tec hral kedysi na husle a on ma 
ako prvý priviedol k hudbe. Netajím sa tým, 
že hudba je pre mňa všetkým, čo mám, 
neviem si predstaviť, že by som robil niečo 
iné, a ak aj, určite by to bolo niečo úzko 
späté s muzicírovaním. A čo sa týka huslí, 
vol'ba tohto nástroja bola spontánna - pri 
zápise do ľudovej školy umenia - a myslím, 
že pravá. 
+ Ktoré osobnosti boli pre vás na 

doterajš.ej hudobnej dráhe inšpiratív-

nymi? 
- Mojím najväčším šťastím bolo, že som 

stretol na bývalej ĽUŠ, dnešnej ZUŠ pána 
uči tel' a Stefana Madariho. O n a neskôr pani 
profesorka Mária Balážová na žilinskom 
konzervatóriu mi dali pevné základy husl'o
vej techniky, ale naštartovali u mií.a i proces 
pochopenia vnútornej sily, filozofie a 
poslania hudby. Ďalšími osobnosťami, u 
ktorých som študoval boli: Doc. Peter 
Michalica a prof. Bohdan Warc hal. Počas 
'štúdia na Európskej Mozartovej akadémii v 
Poľsku ma postretli ďalšie šťastné osudové 
stretnutia, medziiným i s profesorom Gyôr
gyom Paukom z Londýnskej Kráľovskej 
Akadémie. O niekol'ko dní cestujem na 
druhú časť prijímacích pohovorov do jeho 
školy do švajčiarska a musím priznať, že sa 
na to vel' mi teším. Je to úžasný človek, osob
nosť, muzikant ~~ môj osobný vzor, ku ktoré
mu by som sa chcel v budúcnosti "približo
vať". 01 čase uzávierky sme sa dozvedeli, že 
H. Tatar absolvoval spomínaný konkurz 
úspešne, pozn. autora.) 

+ Okamihu, kedy sa človek môže 
postaviť na pódium pred obecenstvo, 
predchádza obrovský kopec driny. A 
život profesionálneho husľového vir-

lccký vedúci. V týchto dľ1och sa vcľaka firme 
Slovart Records predviedli aj na trhu zvuko
vých nosičov príťažlivým titulom Roman
tické serenády. Ide o známe a často hrané 
skladby Sira Edwarda Elgara, Edvarda Griega 
a Petra tljiča Čajkovského. Serenáda posled
ne menovaného skladateľa bola po dlhé roky 
často na repertoári menších i väčších or
chestrov. I napriek tomu oceňujem návrat k 
tejto hudbe, pretože významne doplní pries
tor medzi exponovanou súčasn,ou tvorbou a 
starou hudbou, najmä oslovením širšieho 
poslucháčskeho teritória. 

Elgarove, Griegove i Čajkovského sláčiko
vé serenády nie sú ľahkou interpretačnou 
záležitosťou. Vyžadujú si nielen vyspelú tech
nickú zdatnosť, ale najmä zvukovú, tónovú 
kultúru a bohatú škálu výrazových prostried
kov, ako v rytmicky pregnantnejšie formulo
vaných pasážach, tak v emocionálnych kanti -
lénach. Napokon existuje tu bohatá tradíc..ia 
interpretačných vzorov, za ktorými stoja 
významné svetové dirigentské veličiny. 
Osemnásť bratislavských sláčikárov, zväčša 
mladých inštrumentalistov, sa pod vedením 
Jozefa Kopelmana usilovalo vytvoriť zvukovo 
kompaktný celok. Kopclmanovým interpre
tačným ideálom bolo zrejme v prvom pláne 
dosiahnuť melodickú vláčnosť, emociálny 
náboj a šťavnatý, hutný zvuk sláčikov. To sa 
mu aj darilo. Mladícky elán inštrumentali
stov, vláčne a výrazovo naliehavé gesto diri
gujúcehcľj. Kopelmana, evokovalo v inštru
mentálnom kolektíve adekvátne emocionál
ne a muzikantské prúdenie. Ak aj všetko 
nebolo celkom dokonalé, akademick')' pres
né, tradične koncipované, tomuto súboru 
treba jednoznačne uznať p lnokrvné muzi
kantstvo, spontán nosť a vrelosť prejavu. Táto 
črta ich hry sa najvýraznejšie prejavovala v 
pomalých častiach jednotlivých suít. (Sara
banda a Air v Gric:govi, Larghetto v Elgarovi, 
Elégia a valčíková časť v ČajKovskom). 

Bratislavskí komorní sólisti týmto cédeč
kom azda otvorili novít etapu svojej umelec
kej biografie. Pravda, interpretačné umenie 
môže jestvovať a vyvíjať sa iba interpretačný
mi príležitosťami, čo je nevyhnutné pre zdo-

. konaľovanie technického aparátu hráčov. 
Ten je na veľmi solídnej úrovni a bolo by 
vel'kou škodou, keby sa príležitosťami syste
maticky nerozvíja!. 

tuóza, ktorý ste si vybrali, je sprevád
zaný nesčíselným množstvom hodín 
cvičenia a štúdia. Akú daň splácate 
dennodenne vy, ako umelec, svojej 
vášni- hudbe? 

- Okrem vrodeného talentu a povinného 
drilu, ktoré sú základmi, na ktorých sa dá v 
hudobnom intrpretačnom umení už niečo 
postaviť, je práca na sehe - cvičenie sa v 
sebaovládaní, skúmanie vlastných vnútor
ných pocitov, sústredenie sa na samého 
seba- pretože keď presiahne temp erament 
interpretácie skladby vlastnú tech nickú 
koncentráciu, môže sa stať na pódiu kata
strofa. Technické zvládnutie hudobného 
diela je podmienené hodinami hrania na 
nástroji. Voľakedy som cvičil viac, dnes je 
to štyri až päť hodín denne čistého času, 
ktoré mi postačia presne na to, pokým 
vyčerpám svoju kapacitu úplnej koncentrá
c ie. Ale ešte aj zvyšok dňa som stále mysľou 
v úzkom spojení s tým, na čom práve pracu
jem. Súčasne sa,venujem budovaniu môjho 
hudobnéh o a l'udského zázemia, dostatoč
nej zdravej sebadôvery a rýchlych reakcií, 

7 

Spevácky zbor mesta Bratislavy 

Dirigent: Ladisla"V Hol~k 

Rádio Bratis l.anRB 0092·22~1 

) 
ď~. 

·,;' 
~· ---,.,- .... -... ~· -·........ . " ......... _,...~ 

~ SI.IV~C~Y IIOR . W/:: 
. M'ITA.IRATJIL.AVY··: .... ',~ 

" ~ ·~l1f" 

Pri príležitosti 25. výročia založenia Spe
váckeho zboru mesta Bratislavy (ktoré bolo 
ináč dobre utajeným podujatím) sa v týchto 
dňoch na zvukový trh dostala d'alšia novinka 
- CD nahrávka tohto aktívneho mestského 
zboru, ktorý v posledných rokoch v našom 
hudobnom živote zohráva čoraz výraznejšiu 
úlohu i pri dramaturgicky najnáročnejšícfh 

produkciách. Tento kolektív sa od svojho 
založenia pred 25 rokmi od amatérskeho 
základu, cez poloprofesionalizáciu až po 
dnešnú podobu vypracoval na štandardné 
profesionálne zborové teleso, ktorého inter
pretačný štýl už dlhé roky udáva jeho ume
lt_cký šéf Ladislav Holásek. Svoje umelecké 
renop1é si vydobyl niden kvalitou svojich 
vystúpení, ale aj účasťou na významných 
domácich i zahraničných podujatiach, resp. 
súťažiach . Pozoruhodný je repertoár telesa, 
ktorý popri základnej zborovej literatúre 
obsahuje aj početné kantátové a oratoriálne 
diela. Zo zborovej literatúry je Ladislavom 
Holáskom zostavená aj recenzovaná CD 
nahrávka. Obsahuje diela Jána Simbrackého, 
Johannesa Brahmsa, Antonína Dvol'áka, 
Georgija Sviridova Ennojuchami Rautavaa
ru, Dmitrija Sostakoviča, Zoltána Kodálya, zo 
slovenskej tvorby Pavla Bagina, Ivana 
Hrušovského, Ilju Zeljenku a Eugena Su
choňa. Čiže repertoár podávajúc! prehľad o 
štýlovom rozpätí jubiluj(tceho ansámblu. 

Z takto koncipovanél1o dramaturgického 
rozpätia skladkb rozličnej štýlovej orientá
cie a kompozičnej vokálnej štylistiky ťažko 
vyzdvihnúť . jednotlivé čísla. Dôležité je, že 
všetky majú svoju vyrovnanú zvukovú kultú
ru, ktorá je najsilnejšou devízou tohto zboru. 
Takisto výber autorov a diel, jak zo svetovej 
rvorby tak z domácej, je reprezentatívny. 
Táto CD nahrávka, myslím si nezostane iba 
príležitostným, jubilejným titulom, ale iste 
po ňom siahnu početní milovníci zborové
ho umenia, najmä jeho aktívni pestovatelia. 

MARIÁN JURÍK 

ktoré sú v našom povolaní nutnosťou. Ale 
na druhej strane aj ja sa rád zabávam, mám 
"kopec" priatel'ov, a v podstate žijem tak 
ako väčšina ostatných mladých l'uclí. 

+ Na koncerte ste prejavili vaše nada
nie pre romantické, temperamentné 
až ohnivé melódie. Ku ktorým sklada
teľom sa radi vraciate pri výbere svoj
ho repertoáru? 

-Ako každý mladý človek, aj ja som .vo 
svojej koži" pri romantických kusoch, do 
ktorých sa môže naplno vložiť a .vyliať" 
moje srdce. Ale umelec musí byť komplex
ná osobnosť a zvládnuť veci z obdobia od 
renesancie, baroka až po súčasnú tvorbu. 
Chce to precízne štúdium histórie a filozo
fie , aby mohol umelecké dielo predniesť 
verne a osloviť poslucháčov svojím du
chom, inak to vyznie mŕtvo. Mojimi 9sobný
mi e\'ergreenmi s(t husl'ové koncerty naj
väčších romantikov: Čajkovského, Brahm
sa, Sibeliusa, ale aj impresionistu Debus
syho, či barokového velikána ]. S. Bacha, 
ktoré majú pre mňa obrovské čaro a náboj. 

. S. STRUHÁROVÁ 
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6. 7. 1971 Louis ARMSTRONG (Satch
mo)- amer ický jazzový spe
vák a trúbkar - 25. výročie 
úmr tia. 

7. 7. 1891 Norbert KUBÁT - český 
hudobný pedagóg a huslista 
pôsobiaci na Slovensku -
105. výročie narodenia. 

8. 7. 1981 Ctibor LENSKÝ, slovenský 
skladateľ tanečných piesní, 
rozhlasový pracovník - 15. 
výročie úmrtia. 

12. 7. 1931 Jozef HANUŠOVSKÝ - hobo
jista -65. výročie narodenia. 

12.7.1926 Vojtech ADAMEC - sloven
ský dirige nt a skladateľ - 70. 
výročie nedožitých narode
n ín. 

13. 7. 1951 Arnold SCHONBERG- rakús
ky skladateľ a teoretik - 45. 
výročie úmrtia. 

13.7.1976 Max BUTTING - nemecký 
skladateľ - 20. výročie úmr
tia. 

17.7.1921 František ZVARÍK - sloven
ský basista a herec -75. výro
čie narodenia. 

20. 7.1936 Juraj HRUBANT- slovenský 
barytonista, umelecký šéf 
opery SND - 60. výročie 
narodenia. 

25. 7. 1946 Magdaléna Hajjóssyová- slo
venská sopranistka, pôsobi
aca v zaltraničí - 50. výročie 
narodenia. 

28. 7. 1741 Antonio VIVALDI- taliansky 
skladateľ a huslista - 225. 
výročie úmrtia. 

29. 7. 1856 Ro bert SCHUMANN- nemec
ký skladateľ a publicis ta -
140. výročie úmrtia. 

29. 7. 1921 Juraj MARTVOŇ - slovenský 
~?arytonista, dlhoročný só
lista opery SND v Bratislave-
75: výročie nedožitých na
rodenín. 

29. 7. 1911 Ján Cikker- slovenský sklada
teľ, pedagóg, n árodný ume
lec - 85. výročie nedožitých 
narodenín. 

30. 7. 1906 Dr.h.c. J:udovít RAJTER- slo
venský dirigent, skladateľ, 
dlhorfi)Čný dirigent a šéfdiri
gent Slovenskej filharmó
nie, Symfonického orchest
ra SR - 90. výročie narode
nia. 

31. 7.1886 Ferenc LISZT - maďarský 
skladateľ, klavirista a diri
gent, prevažne pôsobiaci v 
Nemecku -110. výročie úmr
tia. 

. " Z rokovarua Rady SHU 
Dňa 12. júna t. r. sa zišla Rada Slo

venskej hudobnej únie na svojom riad
nom zasadnutí. Hlavným bodom roko
vania. bolo: 

- riešenie finančných problémov 
Slovenskej hudobnej únie a jej jednod'l
výcb spolkov, ako aj forma existencie 
Slovenskej hudobnej únie do budúceho 
obdobia. 1 

- vypracovanie lis tu adresovan~ 
hudobnému riaditeľovi Slovenskej fil
harmónie Ondrejovi Len árdovi, v kto
rom SHÚ vyjadruje znepokojenie nad 
momentálnou situáciou v tejto inštitú-
cii. • 

l TOmfi Nemec do TIJI! 
Ako nás informoval prof. MiloŠ Jurkovič, v 

priebehu mája konalo sa v Lisabone výbero
vé kolo poroty pre Medzinárodnú tribúnu 
mladých umelcov (Tiji), ktorá sa v tomto 
roku bude konať v portugalskom hlavnom 
meste Lisabone. Od tohto roku sa totiž 
Medzinárodná tribúna mladých umelcov z 
rozhodnutia UNESCO bude po prvýkrát od 
svojho založenia konať mimo Bratislavy a 
bude sa konať každý rok. Výber pre tohtoroč
né kolo sa konal na základe od počutia rozhla
sových snímkov v spolupráci s European 
Broadcasting Union (EBU). Oproti minulosti 
novinkou tiež je skutočnosť, že párny rok sa 
bude TIJI konať striedavo v Lisabone a 
Ljubljani a nepárny rok bude v Bratislave. 
Výberová porota bola zložená zo zástupcov 
Dánska, Holandska, Portugalska, Francúzska, 
Maďarska, Slovinska a Slovenska, ktoré 
reprezentoval prof. Miloš Jurkovič. Po vypo
čutí nahrávok tridsiatych dvoch interpretov 
z devätnástich štátov vybrali pre lisabonské 
účinkovanie v dňoch 9.-12. novembra t. r. 
osem. Medzi nimi je aj slovenský klavirista 
Tomáš Nemec, žiak doc. Mariána Lapšan
ského. -nnj -

• 

INFORMÁCIE 

Názory čitateľov 
Nedávno sa mi dostala do rúk publikácia s 

názvom Rok slovenskej hudby 1996, vydaná 
Prípravným výborom Roku slovenskej 
hudby 1996. akoľko som kedysi mal a i 
ešte stále mám dobré kontakty so slovenský
mi skladateľmi mladšej generácie, zaujímalo 
ma, čo je o nich uvedené v spomínanej pub
likácii. Po nahliadnutí do nej som bol nemilo 
p rekvapený, pretože práve o tých tvorcoch 
súčasnej slovenskej hudby, ktorí sa vposled
nom období najviac podieľajú na jej kvalita
tívnom vzraste a ktorí sa snažia dostať sto-

. venskú hudbu do povedomia i mimo územia 
Slovenska, sa autor príspevku Igor Javorský 
zmienil buď minimálne, alebo vôbec. Týka 
sa to napríklad Daniela Mateja, ktorý už nie
koľko rokov stojí v popredí hudobného dia
nia na ·slovensku ako autor, umelecký vedú
ci súboru Veni, i ako zanietený o rganizátor 
festivalu Večery novej hudby. Padla o ňom 
jedna, jeho mnohoraké aktivicy nie práve 
najvhodnejšie, charakterizuj(Jca veta. Pre
kvapilo ma taktiež, že som v publikácii nena
šiel ani slovko o Jurajovi Ďurišovi, ktorý ako 
tvorca elektro-akustickej hudby získal vo 
svete už nejedno ocenenie a dopomohol i 
iným autorom (M. Burlas, M. Piaček) k vzni-

ku nových elektro-akustických kompozícií. 
Okrem toho Juraj Ďuriš každoročne organ i· 
zuje medzinárodné sympózium o elektro
akustickej a počítačovej hudbe a sám propa
guje slovenskú tvorbu z tejto oblasti na med
zinárodno m fóre. Do tretice by som spome
nul ignorovanie v Berlíne žijúceho skladate
ľa Petra Machajdíka, ktorý patrí v ostatných 
rokoch k najhranejším autorom mladšej 
generácie slovenských skladateľov či už ide 
o medzinárodné fest ivaly alebo rozhlasové 
stanice v celej Európe. Po Ladislavovi "K up· 
kovičovi to bol zo slovenských skladateľov 
donedávna iba on, ktorého za svoju progre
sívnu tvorbu pozval renomovaný Berliner 
Kunstle.rprogramm des DAAD na štipendij
ný pobyt (pozn.: v súčasnosti je hosťom 
DAAD i Daniel Matej). 

Po dočítaní publikácie Rok slovenskej 
hudby 1996 ma napadla otázka, či sa scéna 
súčasnej slovenskej hudby opäť začína deliť 
na niekoľko proti sebe stojacich, a vzájomne 
sa ignorujúcicb a nenávidiacich skupín, a či 
znovu existujú nejaké sily, ktoré si jednodu
cho neželajú, aby podaktorí skladatelia boli 
oficiálne spomenutí. Prečo nie? Veď by to 
bolo vlastne také slovenské a p redovšetkým 

. Maj s b-i h•sliari 
Podľa reglementu IX. Medzinárodnej hus

liarskej súťaže Henryka Wieniawského mala 
súťaž tri etapy. Tá tretia z nich určila laureá
tov súťaže, ktorí mali právo a česť vystaviť 
svoje nástroje v Múzeu hudobných nástro· 
jov poznanského Národného múzea. Takto 
sa súťaž s následnou prezentáciou nástrojov 
laureátov posunula od l l. mája, kedy súťaž 
začala, až do prvej tretiny júna. Grand Prix 
súťaže si odniesol Simeone Mora,ssi z 
Talianska za nástroj Jubilate Domino Deo. 
Prvú cenu získal nástroj Phantasmagoria 
Krzysztofa Mróza z Poľska, druhú nástroj 
Nostradamus Simeoneho Morassi z Ta
lianska a Phantasmagoria l Krzysztofa Mróza 
z Poľska. Štvrté ceny udelila porota tiež 
dvom nástrojom. Mieczyslaw Nowobilski z 
Poľska ju získal za nástroj Aster spolu s 
Číňanom Gao Tong Tong, ktorého nástroj 

niesol meno Giotto. Porota určila i poradie 
ďalších účastníkov tretej etapy súťaže. 

Nástroj Bona Fide postavil Magne Kramme z 
Nórska. Za ním na deviatom mieste sa umi
estnil nástroj Giorgiho Scalmati z Talianska, 
ktorý niesol názov Capriccio Il. Desiate boli 
husle Amabile Tadeusza Jasiurkowského z 
Poľska. Ďalšie miesto obsadil tiež Poliak. 
Nástroj Wojciecba Lukasza nesie názov 
Capriccio l. Dvanáste boli husle Japonca 
Geng Xsiao Gang menom Lily. čech Tomáš 
Burian s husľami Vinona bol trinásty. 
Makoto Yanohara z Japonska s nástrojom 
Saya bol štrnástym. Pätnástku majstrov uza
tvára Poliak Andzej Czernik - Gracka s 
nástrojom Cis. Pripomíname, že súťaže sa v 
zastúpení Slovenska zúčastnil Vojvodinsk-ý 
Slovák Ján Nemček so synom jánom, ktorí 
žijú v Banskej Bystrici. · ŠA 

Benefičný galakoncert, uspo,;ifuianý v prospech obnovy benát
skeho Teatro La Penice, ktoré v januári tohto roku - už po druhý 
raz v jeho 204-ročnej histórii-zničil požiar, uskutočnil sa 24. júna 
t. r. v opere SND v Bratislave. Na galakoncerte, ktorý sa uskutočnil 
pod záštitou predsedu vlády SR V. Mečiara, sa zúčastnil minister 
kultúry SR 1 Hudec, ako aj ďalš{ členovia kabinetu a predstavite
lia politického, spoločenského a kultúrneho života. Prftomný bol 
aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Talianskej republiky 
v SR Ermanno Squadrilli a hlavný intendant divadla Teatro La 
Penice Gianfranco Ponte4 ktorý poďakoval všetkým prítomným 

súčasné. Tiež ma napadlo, že by bolo snáď 
dobré, keby sa autori podobných, slovenskú 
hudbu propagujúcich mate riálov, neobraca
li pri ich písaní len na zastaralé a neprogre
sívne pracujúce inštitúcie, ale keby si dali 
občas i tú námahu a prečítali by si niečo i z 
iných a hlavne nezávislých zdrojov. Prospe
lo by to všetkým tým, ktorí majú úprimný 
záujem o slovenskú hudbu. 

ROMAN SMOLA 

f áženl hudebn f prátelé! 

'Predem mého listu Vás srdečne zdravím 
a dekujt Vám za vydávání Vašeho výborné
ho periodika, které pravidelné odebírám od 
roku 1980, t.j.již 16let. Mám všechna čísla 
schovaná. Patfím, samozrejme, k tem, kterí 
nedostali dvojčislo 9-1 O z duvodit, o kterých 
jsem se dočetl v jedenáctém čísle Vašeho 
časopisu. Mám k Vám jednu prosbu! 
Prosim Vás, bude-li to možné, p ošlete mne 
chybéjfci dvojčíslo, abych me,l ročník kom
pfetnfl Budu Vám za to moc a moc vdečný! 
.Predem Vám dékujt ~ct kladné VJifízenf mé 
prosby! 

Závérem mné dovolte, abych Vám popŕál 
mnoho úspechu ve Vaši práci a jtž žddné 
starosti s vydavatelem! 

Pavel TOMAN, Blovice okres Plzeň 

Konzervatoristi do Atlanty 
Spevácky zbor Konzervatória v 

Bratislave pod veden ím Mgr. Dušana 
Billa bol na základe vysokej kvality a 
výnimočného talentu vybraný americ
kými o rganizátormi spomedzi umelec
kých telies z celého sveta, aby účinkoval 
počas Olympijských hier v Atlante v júli 
1996. Súčasťou koncertného turné sú aj 
koncerty vo Washingtone, umelecká 
produkcia v Disneyho umeleckom cent
re v Orlande na Floride a reprezentácia 
Slovenska v Atlante na Medzinárodnom 
hudobnom festivale. Ako sólista zboru 
vycestuje aj operný spevák Martin 
Babjak, absolvent Konzrevatória v Bra
tislave. Koncertné n1rné sa uskutoční 
vďaka finančnej podpore Ministerstva 
školstva SR, Matice slovenskej, Poštovej 
banky, Nadácie profesorky Emílie 
Kováčovej, Istrobanky, Slovnaftu a 
firmy Cod~con. ds 

~"a prejavy spolupatričnosti a súčasne vyjadril hlbokú vd'aku slo
venským operným umelcom, ktorí na benefičnom koncerte vystú-
pili. . 

Peter Dvorský s Ivetou Matyášovou a Miroslav Dvorský s 
Adrianou Kohút.kovou . Snímka V. Hák 

POCI'A;MINISTRAiáJLTúRY 
A. HIUŠOVSIEJMEYÉIOVEJ 

Pri príležitosti štyridsiateh o výročia 
pedagogickej činnosti prijal nninister 
kultúry Ivan Hudec sopanist.ku a vokál
nu pedagogičku Annu Hrušovskú-Meye
rovú a odovzdal jej Poctu ministra kul
túry Slovenskej republiky. A. Hrušovská 
začala vystupovať v opere SND už ·v 
rokoch 1936-37. Neskôr sa stala členkou 
súboru a na javisku našej prvej scény (v 
rokoch 1945-62) vytvorila celý rad lyric
kých sopránových postáv. Ako prvá s lo
venská koloratúrna speváčka bola 
úspešn á aj na zahraničných javiskách. 
Významným prínosom pre rozvoj s lo 
venskéh o interpretačného unnenia bola 
tiež jej pedagogická činnosť - vychovala 
celý rad vynikajúcich spevákov a peda
gógov (L. Poppová, M. Hajóssyová, A. 
Svobodová,}. Rozsíval a i.). 

Riaditeľ Sloven skej filharmónie 

v Bratislave vypisuje konkurz do 

Slovenského konnornéh o orchest

ra n a tieto nniesta: 

+ husle 

+ viola 

+ violončelo 

Požadované vzdelanie: VŠ alebo kon

zervatórium. 

Konkurz sa uskutoční kot1com 

augusta 96 v Slovenskej filharmónii. 

Prihlášky so životopisom s uvedením 

vzdelania, umeleckej praxe prijíma a 

informácie poskytuje Kancelária riadi

teľa, ref. personál čin. 816 Ol 

Bratislava, Medená 3. 
Podmienky konkurznej hry a termín 

konkurzu oznámime prihláseným 

uchádzačom písomne. 

Konkurz 
Štátna opera Banská Bystrica vypisu

je k o n k u r z na obsadenie miesta 

umeleckého šéfa. Požadované pod

mienky: 

• VŠ príslušného sme ru 

• prax v odbore minimálne 3 roky 

• organizačné schopnosti 

• práca s ľuďmi 

Prihlášky so živo to pisom zasielajte 

do 2 1. 8. 1996 na adresu: 

Štátna opera, Národná ll , 974 73 

Banská Bystrica. 

Termín konania konkurzu bude záu

jemcom oznámený písomne. 
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