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Letné impresie
Leto sa chý li k svojmu záveru, začín a sa
škola a vedno s ňou aj nová sezóna pestrej ponuky umeleckých príležitostí.
K edysi v lete, v čase dovolenie,k naše
m está boli skúpe tla kultúrne vyž itie.
Dnes, zdá sa, je to boom, v ktorom sa pretekajú vel'ké i malé mestá p oriadanim
najrozmanitej ších podujati, koncet·tov,
festivalov, f estivalíkov, prehliadok a poet.
Pozorne som toto leto v m ediálnom spravodajstve monitoroval obrovské množstvo kultúrnych, v našom prEpade hudobný ch podujati Pravda, nebudeme ich tu
vymenúvať, bol by to siahodlhý menoslov. Napokon väčšina ~ nich, ako sa ukazuje, má viacroz merné zámery a poslanie, v ktorých nie posledné miesto patd k
tzv. kultúrnej turistike. Nap ok on podiel
na tomto boome, má aj roz rastajúca sa
sieť poriadatel'ských a agentážnych zariaden{, ktoré súc hnané motorom tt·hového súp erenia prinášajú v kvalite rôznorodé produkcie.
Hovorí sa, že vraj na kultúru niet peňazL
Horkýže. Azda iba na tú, na ktorú by sme
práve chceli mať ekonomickú }JtV!fet·enciu. Pri globálnom pohl'ade, aspoň na
bratislavsk é hudobné leto, ktoré sa až na
vzácne výnimky nevyznačovalo umeleckou prlťažlivosťou, ako aj ná základe informácií z terénu (o niektorých pfšeme v
tomto i v budúcom čfsle), vyvstáva ako
dominantná otázka účasti verejnosti na
k vantite týchto podujatí. Nie raz srne zaz namenali aj na vel'mi kvalitný ch podujatiach vel'mi slabú účasť (nehovoriac o
tom, že niektoré podujatia vôbec majú
slabú účasť).'
Vráťme sa však k tzv. kultúrnej turistike.
Domnieval som sa, ž e na týchto podujaliach bude mož rté zaznamenať p estrejšie
medzinárodné zastúpenie. je to však vel'ké sklamanie. Väčšina podujati j e nalJštevovaná domácim publikom. Príčiny
sú z rej me rôzne, no rozhodne na prvé miesto k ladiem stále nedostatočnú a nevýraznú propagáciu. Naše cestovné kancelárie si ešte n ezvy kli spájať turistiku s
k ultúrou. Ba dok onca nedávno sa jeden
známy pol'nohospodársky komen tátor v
televízii začudoval, ako je mož né spájať
kultúru s nitriansky m Agrokomplexom.
Prd o nie? Najmä keď z a dobrou myšlienk ou stoja iniciatívni l'udía. Veď hudba,
kultúra, nie sú pre nás, ate pre všetkých.
Ak bolo mož né úspešne spojiť šp ort s
olympijskou myšlienkou zo stovenskoy.·
hudbou, ak bolo mož né, ž e naši k onzervatoristi úspešne obohatili atlcmtské
olympijské dianie etc.etc., tak je to jste
mož né aj v ir~ých oblastiach života. A
vôbec, naša účasť r~a m edzir~árodnom
letnom h udobnom dianí bola úspešnej šia, ako mnohé iné... Teda prečo by aj u
nás nem ohla ruka v ruke kt·áéať letná turistika s kultúrou, keď inde je to už vec
samozrejmá.
Myslím si, ž e problém uspokojovania kultúrnych potrieb nie je finančný, ale iný.
Nestačí iba umelcom zaplatiť honoráre,
koncert uskutočniť, ale treba sa pos tara ť
aj o to, aby konkrétne p odujatie malo
svojho adresáta. A preto neverím, ž e by
sa to p ri koncepčnej a trochu nápaditej
práci zúčastnených inštitúci{, organiz ácii, agentúr, samoz rejme aj sponz ot·ov,
nepodarilo, aby vložené finančné, ale aj
umelecké prostriedky nadobudli svoju
zmysluplnosť. Pravda, v toto leto, kulture
neprialo tba počasie. Zdá sa, že vel'a veci
organizátori brali na ľahkú váhu...
MARIÁNJ URIK

Dojmy z atlantskej olympiády s(J ešte živé. Hoci išlo o športové zápolenie treba
konštatovať, že malo veľký význam aj
pre našu hudobnú kultúru. Na jednej
strane bola to úspešná' r eprezentácia
Speváckeho zboru bratislavského konzervatória a na strane druhéj vydavateľs
ký počin a. s. OPUS, ktorý k 1"00. výročiu
olympijských h ier vydal CD nahrávku s d ielom Rudolfa Macudzinského Olympijské variácie. Skladba je dedikovaná zakladateľo
vi o lympijskýCh hier Pierre de Coubertinovi. Najvýznamnejším faktorom toho počinu je skutočnosť, že CD nahrávka vzn ikla za
aktívnej spoluúčasti Slovenského olympijského výboru a väčšinu nákladu vzali so sebou do Atlanty ako reprezentáciu našej vlasti. CD nahrávku slávnostne pokrstili 15. júla v n o vo rekonštruovanej predajni MUSIC MARKET na Laurinskej ulici. Krstným otcom nahrávky bol s kl adate ľov syn Silvio a zverejnenia nahrávky sa zú častnil generálny riaditeľ OPUS-u p rof. Miloš jurkovič, zástupca Slovenského olympijského výboru Bohumil Go lián (na obr.), dirigent nahrávky Robert Stankovský, zástupcovia sponzorov a verejnosť. K nahrávke sa vr átime v budúcom čísle.
Snímka: M.Jurík

MUSICA SLOVACA ET EUROPEA· VÝZV
STOROČIAM A. SÚČASNOSTI
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MEŠKA PUŠKÁŠOVÁ
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Tak .a ko sa mesiac s mesiacom mílía, pribúdajú rozličné podujatia poháiíané
energiou z ideového boomu Roku slovenskej hudby. Pomaly sa začínajú naplňať
slová jedného .n emenovan ého slovenského "klasika", že na konci roku 1996 sa určite podarí š tatisticky dokázať, že celá akcia mala zmysel, lebo odhallia skryté~ aj
z javné hodnoty slovenskej hudby! Iste, aj skeptici majú právo na n ázor; a napokon; priznajme, nie sú v tomto venci á j akcie, ktoré by sa uskutočnili aj b~z streš·
ného RSH? Nie je to často aj náhodilosť, ktorá vyplňa veniec 'p lá.n,ovaných podujatí
k "inventúre" typu RQkslovenskej hudby? Nech je tak, či onak, niektorým hudob;
ným podujatiam nemožno · uprieť obj avnosť v dramaturgii, koncepcii a vysoký
štandard v konečnej realizácii.

L---------------------------------------------------------~

r--------------------------------

Pravdep odo bne jedno u z takýchto ak-cií
bol májovo-júnový cyklus v'Zrkadlovej sieni l' rimaciálneho paláca, ktor)• znalcom brati slavčano m p o núkoľ exkluzívny výber
hudby Z' nie koľkých storočí s prim árnym
cieľom - sko nfro n tovať všetko, čo sa dá:
s kl adate ľov, hudobné š týly, hudbu tuzemskú i zahranič nú , za výdatnej pomoc i slovensk)rch ko ncertných umelcpv a súborov.
Us poriadate ľ: Slovkoncert a Mests ké kultú rne stredisko.
Všetko sa odvíja od názvu cyklu - Musica
slovaca et europea, kto rý poslúžil ako kostra pri výbere repertoám na jednotlivé ko ncerty. Počas šiestich veče rov sa na pane li
prierezu storoč iami ocitli vedľa seba rovnocenne skladatelia 1'5. a 16. s t oročia, ang-

lickí, francúzski, čes kí , nemeckí, aj tí, ktorí
tvo rili na území Rakúsko-Uho rska (komorný zbor Camerata Bratislava); ďa lej
S pcrgc r~ Hoffmann, Zimmermann, Haydn
(SKO Zilina); spievalo sa v skladbách
S pee~a . Rosc nmiillera, Sch me lzera, Kussera, Muffata, Lu llyho (Musica ae terna);
Loewe, Čajkovskij , Schneider-Trnavský,
Figuš-Bystrý, Mahlcr poskytli piesi'í.ový materiál na dvojrecitál M . B eňa čkovej a M.
Hajóssyovej; na cľa lšom - s l áč i kové kvartetá
Schmidta, A. Moyzesa a Ravcla v p odaní
Moyzesovho kvarteta; a záver patril legendám s účas n e j hudby grécko-nemecko-angl)ckej a slove nskej (Xenak is, Beneš, Stockhausc n, Matej, M. Rurlas, Zagar, Ayres- sú' hor VENI). Nevynechali sme nikoho?
Čo asi sledoval dramaturg cyklu p ri takomto širokosp ektrálnom rozpiití? Ren esan čná a baroková polyfó nia na prvom
koncerte , potom rozvinutá vokálno-inštrumentálna hudba 17. storo č ia ; d'alej ukážky
dobového klasicizmu; zmena žánru - ko nfro ntácia vyspelej pie s ňovej kultúry
Európy so skromnou slovensko u domácou
a obdoba tejto konfrontácie v žánri s láč ik o-

vého kvarteta; a napokon záver - suverénny
balans medzi "sedemdesiatnikmi e uró pskej moderny" a 50-40-30-tnikmi slovenskej sú časnej scé ny? Hypoteticky, možno
konštatovať toto: hudba bola odjakživa neoddel i teľnou sú časťou kultúry na tomto
území, nech sa už v rôznych storo čiach
· ako koľve k nazývalo. Ni ekoľko postrehov z
jednotlivých koncertov:
Historická hudba, jej tvorcovia a ich diela zniesli vtedy aj te raz porovnanie, majúc
punc historickej rovnocen nosti medzi sklad ateľmi pohybujúcich sa vo veľko m tvorivom teritóriu Európy. Profesionalita sklad ateľov našej proveniencie zo 17. a 18. storoči a, má znaky jedineč nos ti, ktoré určova
li jej· východiská a obsahuje zároveň niečo,
čo signalizuje, že žili a tvo rili bez našich terajších malo m yseľných komplexov. Ak bolo vtedy princípom " p rež iť" , " uživ iť sa",
nájsť mecen áša, šľachtický dvor, chrám, p ri
ktorom bolo možné jestvova ť, tak tento
s pôsob existencie je už na "tácke" aj u nás.
Zdá sa, že to najrukolapnejšie poch opili tí
p omladší skladatelia, z ktorých niektorí neraz pôsobia aj v za hraničí, stávajú sa .sídelnými skladatel'mi" a hľadajú ďalej. (Toto sú
len vedľajš ie úvahy na margo mánie porovnávať.)

· Chodili sme na jednotlivé koncerty s vedomím, že primárna potreba pestrej dramaturgie um ož ňuj e sp ájať (s výnimkou
dobrej a zlej hudby) štýly, storoči a, autorov
temer bez ohrani čeni a, teda pre čo nie aj
"slovaca et e uropea"? Vysvitlo, že hudba
.europea et slovaca" minulých epoch v našom vedomí s plýva oveľa bezproblematickejš ie, ako napr. výber z piesi'tovej tvorby
velikánov európskej piesne a slovenskej.
Napriek tom u, program piesňového recitá(Dokončenie na str. 8)
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Prof. Dr. h. c. Ľudovit Rajter
Vážený pán profesor,
dovoľte

mi, aby som Vám v mene Slovenskej hudobnej únie, všetkých koncer·tných umelcov, sklada teľov, muzíkológov,folkloristov i v mene svojom zaželal k
Vášmu významném14 životnému jubileu z celého sPdca všetko najlepšie.
I keď m6.ieme povedat; že Vá.~ celoživotný prínos v oblasti hudobnej kultúry na
Slovensku si dnešné generácie nesmierne vážia a oceňr1jÚ, skutočne ho v rámci
slovenského koncertného života zhodnotia až generácie po trás, ako sa to, bolmžiaf, veľkým osobnostiam stáva u.i po niekol'ko stároči.
Dovoľte mi ešte raz vzdať Vám hold ako symbolu toho, .ie aj malý trdrod sa
m6.ie hrdiť veľkými ľuďmi, t•el'kými umelcami. •
V mene všetkých Vám .irJlám veta životr1ej pohody a pevného zdravia.
S úctou Váš
'
Peter Dvm·ský, pr·edsedaRady SHÚ

Na Čt;Stnom nádvorí Sorbony boli s výkonom súboru Musica aeterna nadmieru spokojní. Koncertné p ódium rámcujú s ichy Victora Huga a Louisa Pasteura.

IFILHARMONICIV PARjžii
V rámc i Présences Slovaques
Podoby s lovens ka, ktoré sa konajtl pod
záštitou Ministerstiev kultúry Slovenska a
Franc(Jzska sa d ostáva našej kultúre vo

JUBII.AN~!I
Je vefmi príjemné písať o jubilantoch, ked s te s nimi vo vzácnej umeleckej zhode, no
súčasne

to vytvára aj pocit neistoty, či slovami možno vysloviť naozaj v~tko, čo človek

vníma ako poslqcháč,. alebo d,ajme tomu, priamy svedok ich umeleckého profilovania.
Žilinský rodák František Livora (2. augusta
1936), bol pôvodn<: nasmerovaný na pedago·
gickú dráhu, od tých č ia s sa poznáme, avšak už
vtedy .každého kto ho poč u l , zaujal jeho pri rod·
zený a prekrásny lyrický hlas. Ten dostal svoje
vyfarbenie a profesio nálne zdokonalenie na VŠ·
MU v Bratislave u majstra janka l31ahu, ktorý mu
vštepil predovšetkým prirodzen osť hlasového
p rejavu. Táco prirod zenosť, čomu hovoríme aj
dar prírody, ho sprevádzala po celé roky až
podnes. Tá d ruhá v l astn osť jeho prejavu, je v
systematickom umeleckom zdokonaľova n í VO·
kálnej kultúry, v prehlbovaní um ~: kc kých inter·
preta čných schopností a vlastností, kto ré sa po·
stupne stávali u rčuj úci m faktorom jeho umelec·
kej biografie ale aj kariéry.
Fero Livora vstúpil do slovemkého vokáh~e·
ho umenia zač iatko m šesťdesiatyc h rokov, kedy
mladý tenorista bol vzácnosťou ako soľ, nehovoriac o vtedajších zložitých pomeroch pri uvádzaní mladých umelcov do života. Bol typom
umelca·čl ovt:ka, ktorý potreboval príležitosti.
Preto jeho umelecká cesta viedla najprv cez nemecké operné scény, Oldenburg a Magdeburg,
aby dosved čil s"oje schopnosti a talent, od roku
1969 sa s výnimkou dvoch sezón v Brémach do·
miciluje na scéne opery SND v Bratislave. Sem
však už prichádza z hotovými postavami Princa
z Rusalky, Riccarda z Maškarného bálu, Rudolfa
z Bohémy, Manr!ca z Trubadúra, Tamina z
Č a rovnej tlaury, Cavaradossiho z Toscy a i. V se·
demdesiatych rokoch, v gene rač ných krízových
rokoch slovenskej vokálnej interpretácie, stáva
sa František Livora vedúcou osobnosťou nielen
svojho tenorového oboru, ale vôbec vokálnej
im ~:r pret á cie v operno m či ko ncertnom reper·
toári. Je lO celá galéria postáv svetového i domá·
echo reperwáru, od Mozarta po Berga (azda ho
netreba celý vym e n (Jva ť), je to aj celý rad rozhla·
sovf'ch č i televíznych nahrávok a inscenácií,
koncertných vystúpení najmä v kantátovo·ora·
tórnej literatúre ( Hiindel, Mozart, Beethoven,
Berlioz, Dvoi'ák, Rachmaninov, Novák, Cikker,
S u cho ň a i.), ktorej sa Livora z m ocňoval vždy su·
ve rénnym, vokálnym i muzik~lnym spôsobom.
Po jeho neobyčajn e výraznom, spočiatku lyric·
kom, no postupne viac hrdinnom, dramatic·
kom, no vždy melod icky zv u č nom , tvárnom a
nosnom hlase, čo raz viac siahali čes k í a iní zahran ičn í dirigenti. V JWsledných rokoch stal sa

Ondrej Lenárd a Jura j Bartoš prijímajú
ovácie publika po d o znení Hummelovho trúbkové ho koncertu.
Francúzsku väčš í pries tor. V letno m o bdo·
bí, čase veľkého záujmu o kultú ru zo str;my
cudzincov, ale aj obyvatel'ov krajiny g:\lské-_
ho ko húta, sa popri veľkých výstavác h na·
šej gotiky v Nice a slovenského skla v
Boulogne sur me r, prezen tovali p riamo v
Paríži hudobníci - s talo sa tak v rámci festivalu Paris, Quartier d'Eté.
Slove nská filharmónia vo Franct1zsku
u ž účinkovala, v Paríži' teraz po p rvý raz. A
vďaka o hlasu p o koncerte urči te nic nap osled y! Na tlačovej besed e riaditel' festivalu
Patrice Martinet info rmoval, že Slo·
venská filharm ó nia aj s úbor Musica aeterna
s ú v o blasti vážne j hudby v se d e mroč nej
histórii festivalu prvými zahrani čn ý mi sú·
bo rmi. Spomenul tiež istú kuriozitu, že pr·
vé tri vstupe nky, ktoré rámci predpredaja
p redali, boli na koncert SF. Záujem o kon·
cert v Aré nes d e Lutéce potvrdzoval nie le n
predpredaj,. ale aj dlhý rad čakajú c i ch na
vstupe nky u ž hodinu pred k o n ce ľl o m. Na
koncert SF 20. 7. prišlo vyše l 500 divákov.
Samotné miesto ko ncertu je zaujím avé -sú
to zvyšky arén y, amfiteátra z ll. storoč i a; a
priesto r je v záp lave zele ne us pôsobený na
letné ko ncerty festivalu. Nachád za sa v nesmierne živej čas ti Latinskej štvrte a jedna z
jeho s trán je lem ovaná aj obytn ými domami, takže clo počtu príto mných divákov
možno zarátať ešte troch-štyro ch . neplatiac ic h" z každého o kna.
V s parný sobo ttlajší večer pripravili filharmonici príjemné hudo bné osvieže nie ,
dramaturg io u koncertu a s pôsobo m interpre tácie aj - v tom najle pšo m slova zmysle prekvape n ie p re mnoh ých hudobných
znalcov a kritikov prítomných v hl'adis ku.
A hoci bo lo u pros tred letných p rázdni n,
prišlo vel'a osobností a členov i a čes tné ho
pred sedníctva Présen ces Slovaques. Na

programe bo la pre d ohra ]. L. Be llu Osud a
ideál, Hummelov Ko ncert pre trúbku (sólista Juraj
Bartoš)
a
Dvorákova
.Novosvetská. Nad še né publikum si potlesko m postojačky vyžiad alo príd avok· stali sa
níp1 Slovanské tance. Šéfdi rigen t a hud . ria·
'<.li teľ SR Ondre j Le nárd mo ho l byť so záverom sezóny spokojný.
Sú ho r Musica aeterna je vo Franc ú zsku
dobre známy, veď je ocene ný- p restížnou
cenou Diaposo nu a v cen tre baro kovej
hudby vo Versailless sa cíti ako doma. Ic h
vystúpenia v rámc i festiv alu Paris, Q uartie r
d'Eté boli pre samo tný súbo r m alý m expe·
rimentom , boJo to p o prvý raz c~) hrali v
p le in airi. Po d ved e ním Petra Zajíčka mal
sú bo r obavy o d okonalé vyzn e nie fil igrantské ho vypracovania každ e j skladby.
Musica aeterna sa ako vžd y predstavila v
to m najlep šo m svetle na d voch koncertoch
na p o svätnom čestnom nád vorí Sorbo n y na každ o m koncerte s prídavkami. Na pro·
grame bo l · n a prvom koncerte p red ovšetkým Bach ( na žiados ť organizáto rov) na
druhom Kusser, Muffat, Rebel a ďalš í. Azda
zaujímavosťou je aj fakt, že pred sa le n vcl'aka geografic ke j vzdialen osti sa slnko nad
Parížom sklái'la neskoršie za o b zor ako u
nás, a tak sa aj pred 22.00 h, keď sa ko ncerty kon čili , d alo hrať z nôt "bez prisvie te ni a".
Záuje m o vystú p eni e našich telies pre javilo po če tn é publikum aj v rámc i také ho
prí ťažl ivé ho prog ramu ako hosťova nie
americke j baletne j spo loč nosti Martha
Graham, baletu z Mo m e Carlo , či súboru
stare j hudby Parlement d e musique a d'alších. O becenstvo, napriek p rázdnin ám tvorili z väčšej časti Franc úzi a samozrejme ,
bolo tam aj množstvo turistov. A tak sa tri
konce r ty slovensk ých u melcov v Paríži stali
p rílež i tosťo u pos ilni ť o p äť re n ~t!lé našej
kultúry
IZABELA PAZITKOVA
Snímky autorka

l

Umeleckú biografiu Magdalény Ha·
jóssyovej (25. 7. 1946) mal som m ožnosť sledovať od roku 1970, k~:dy bola žiač ko u p rof.
Anny Hrušovskej na VSMU, ked' sme ju v
Slovkoncertc oficiálne delegovali na prvé
Interpódium, ktoré sa poto m stalo nad lho
najvhodnejšou štartovacou platfo rmou pre mladých umelcov p re ich ďal ši u kariéru. Ha·
jóssyová už vtedy zažiarila mimoriadnym talentom, čo sa pochopitel'ne odzrkadlilo aj v jej
rýchlo m umeleckom napredovaní. Po sied mych
bratislavských sezónach, kde sa etablovala od
malých úloh, cez Mozartovu Fiordilighi, Beethovenou Leonoru, Gounodovu Margarétu,

Pozdrav kolegovi M. Palovčíkovi
Pri príležitosti vzácne ho životného jubi·
lea nášho kolegu, kritika a p ublicistu Dr.
Michala Pa l ovč íka , CSc., reda~cia Hud o bného života, o cei'luje jeho dlh o ročnú
s plup rác u a vytrvalú pu blicistickú aklivitu
na stránkach pqče tný c h slovenských perio·
dík. P alovčí k ako au tor mo nografických
prác o Štefanovi Néme thovi šamo rínskom ,
Jánovi Cikkerovi, poče tných štúdií z hudob·
no-vokálne j oblasti a d enne j kriticke j č in 
nosti, prispel clo našej hudobnej s pisby celým radom podnetných myšlie no k, ktoré iste budú pre budú cich his torikov cenným
prame nným materiálo m o Stl ča s n om vývoji
slove nske j hudobne j kultú ry. K jeho jubileu
mu že láme vcl'a zdravia a 'ďalš i e prieh rš tie
prei1ho tak typickej aktivity.

interpretom, aký podl'a názoru dirigenta majstra F. Jílka nemal na
európskom teritóriu konku renciu (podobne
ako E. Kittnarová). Pravda, nielen v Livorovom
p rípade, osobný vkus, č i p redpoja tos ť, alebo in:i
štýlová či hlasová orientácia, vyvolávali nad jeho
univerzálnou schopn osťou in te rpre tovať diela
najrôznejšieho štýlového charakteru, rôzne ná·
zory i d iskusiu . To je však vždy plus, pre každé·
ho umelca, pretože každá diskusia o umeleckej
interpretácii nazn ačuje , že nejde o priem~: rný,
tuctový, šlandardný p rejav. Kwsi povedal, že
len osobnosti vyvolávajú diskusiu. Zrejme u
Livoru to platí v plnom rozsahu. Ako č lov~:k nie
je povaho u jednoduchou, skôr introvertnou,
pre niekoho príliš hedo nistickou, alebo rapsod ickou, p re miía však vždy citlivou, prahnúcou
po umeleckom poznan í. A to je podstatné aj
dnes, keď sa ocitá niele n na vrchole svojho
u meleckého, ale aj životného smerovania, a ke·
dy priam symbolid:y vo svojom rodnom meste
zač ína svoju perspektívnu pedagog ickú kariéru.
A v tom mu držím palce, a najmä mu želám, ve ľa
talentovaných žiakov a p riaznivého okolia.

·jedineč n ý m ja náčkovský m

Mozartovu Donu Elvíru, ~ik:k e rovu Katarínu
Maslovovu až po Pucciniho Mimi, stala sa p očn·
úc rokom 1978 jednou z vedúcich umeleckých
osobností Nemeckej štátnej op~: ry v Be ríne, a na
dlhé roky aj tamojšieho hudobného živora. Do
Bratislavy sa vracala· predovšetkým ako koncert·
ná sp evá čka, sólistka Slove nskej filharmó nie,
stretávali sme sa s ňou v rozhlasových, televíz·
nych programoch, no najviac sme čítali o jej úspechoch na početných svetových koncertných
a operných pódiách. Tam podávala Magdaléna
Hajóssyová svoje vrcholné kreácie. U platňova la
sa nielen v mozartovskom č i wagnerovskom re·
pertoári, ktorý sa všeobecne považoval za jej do·
ménu , ale zaskvela sa aj ako straussovská inter·
petka v Capricciu, č i Arabelle, bol som svedkom
jej trium fá lneho úspechu Euryanthy pri príleži·
tosti znovuotvorenia zrekbnštruovanej nemec·
kej opery v Berlíne, kde túto nesmierne n á roč·
nú úlohu spievala bez alternácie. Bola sošná ako
Alcina, či Elsa von Brabant, ale aj Tatjana, či
j aroslavna. Poznali ju vo všetkých hudobn9ch
centrách Európy i mi mo nej. A čo je nie nepod·
statné, stala sa aj oddanou a zainteresovanou in·
terpretkou početných diel slovenských sklada·
tel'ov poč núc S u ch oňom , Moyzesom, Kar·
došom, až po Beneša, Bázlika, Hatríka a iných.
Magdaléna Hajóssyová, Kammersängerin Ne·
meckej štátnej opery je na vrchole svojich tvori·
vých inte rpre tačných daností, a podobne ako
mnohí jej predchodcovia, odovzdáva :.-voje bo·
haté skúsenosti svojim žiakom, či už Prahe, ale·
bo na piešťanskýc h interp reta č ných kurzoch.
Je j zvukové nahrávky už dnes sú cenným doku·
menrom je j umeleckého vývoja, ktorý určite nie
je u končený. Amplitúda jej umeleckého vývoja
je naplnená sústredenou, systematickou a ci eľa·
vedomou tvorivou p rácou, čím môže byť vzorom pre mladé inte rpretačn é pokolenia. Zostáva nám lto zažel ať jej zdravie a adekvátne
podmienky pre je j prehlbovanie obojstranne
prospešncj spolupráce s našou hudobnou kul·
túrou.
~RIÁN JURÍK
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l Večery

FESTIVAL

novej hudby· "Priestory"
Burlas je známy jednak ako skladatel' tzv. postmoderny, p redovše tkým minima! a meditativ music,
tiež však svojimi aktivitami tzv. alte rnatívnej (rockovej i medzi žánrovej) hudby vo svojich ansámbloch M aťkovi a , Ospalý pohyb - Zabudnurý ohyb,
Vitebsk Broke n, spoluzakladal tiež s Danielom Matejom, Markom Piačekom a Pe tro m Zagarom zoskupe nie l'ožoi\ sentimentál a VAPORI dd CUORE.
Na tomto koncerte produkoval hudbu, ktorú spracováva pomocou počítačových programov a ktorá
je odrazom jeho reakcie na súčasné dianie v súvislosti s násilím, ovládaním a manipulácio u: .začí
nam byt posledné roky fascinovaný možnosťou to-

Zuuaa .MARTINÁKOVÁ
Tohtoročný, v poradí už siedmy medzinárodný
festival Večery novej hudby sa konal n etrad ič ne
,roztiahnutý" od 13. mája do 18. júna, pričo m celkove zaznelo len d eväť koncertov. Takáto koncepcia má svoje úskalia, napr. pre zahra ni čných hostí
je nanajvýš nepraktické a zároveň temer vylúčen é
zúčastniť sa celého podujatia a domke publikum
takýmto rozhádzaním stráca kontinuitu i celkov(!
festivalovú atmosféru.
Festival zorganizovala Slovenská sekcia Medzinárodnej spoločnosti pre súčas nú hudbu ISCM
(na če le s prezidentom Jurajom Benešom) v spolupráci s Hudobným informač ným strediskom, Hudobným fo ndom, Agentúrou ORMAN, The British
Council, Divadlom ASTORKA, Divadlom STOKA,
Hotelom KYJEV, VŠMU, Institut Francais de
Bratislava, Radio Ragtime, Slovenskou filharmóniou, Soros Center for Contemporary Arts, Rokom
slovenskej hudby, na dramaturgii a prod ukcii sa
podiel'ali Marek Piače k, Peter Zagar a Hele na

Organizátori dali tohtoročné mu festivalu názov
.Priestory", ktorý chcel byt vyjadre ním zámeru
uviesť každý ko ncert v inom priestore Bratislavy v priestore s odlišnou mierou vzťahu k súčasnej
hudbe. Iný zje dnocujúci faktor by sa tu sotva dal
nájsť, iba ak by sme pestrý kôš rozličného tovaru
pokladali za "štýl" súčasnost i. Pravdou však je, že
takýto kôš sprevádzal každú súčas nosť hocakého
historického výseku a až sito doby oddelilo zrno
od pliev. Nuž a v rámci Veče rov sa prezentovalo ·
oboje.
Rozhodne niečím zvláštnym - do festivalu svojím obsahom i kvalito u akoby nep atriacim - bol
koncert (13. 5.) Amer iča n a (žijúceho od 1987 vo
Francúzsku) Dav ida Hyk esa. Tohto umelca so m
zažila na konce rte ešte v roku 1990 v rámci festivalu ISCMv Osle, ktorý patrí doteraz k mojim naj väč
ším umeleckým zážitkom. Je ho tzv. harmonický,
alebo .viachlasný", na.rozo zvuča n í alikvotných tónov založený spev, fascinuje poslucháčov už viac
ako dvad sať rokov. Nadviažuc na tradíciu tibetskej, mongolskej i bulhar skej chrámovej hud by,
tureckej a severoindickej, ale aj ľudovej hudby tuvianskej etnickej skupiny, Hykes rozvinul techniku harmonického spevu o možnosti rovného pohybu fundamentálneho hlasu a jeho alikvotov, ktoré sú zreteľ ne odlík né a p oču teľné , ďalej pohybovania bazálnym fundamentálnym hlasom pri zadrh ní alikvotných tónov, resp . opačne . K tomu je
minimálne potrebný špeciálny dychový výcvik a
využitie hlavových i telových rezonančnýc h dutín.
Hykes sa vo svojej tvorbe zameriava buď na sólo
spev so sprievodnými nástrojmi (interpretovanými ním samým, alebo v spolupráci s 'ľal šími inštrumentalistami), alebo na čisrý vokálny spev sólozbor, za úče lom ktorého si v roku 1975 založil v
New Yorku vlastný vokálny súbor Harmo nie
Choir, špecializovaný na harmonický spev. Bratislavskému publiku sa Hykes na tomto koncerte
predstavil po p rvýkrát a síce sólo spevom s inštrumentálnym sprievodom: klávesy a ryp viacstrunnej citery - Hykes, bic ie - Bruno Caillat, ktorý sa
venuje aj tradi čnej iránskej, perzskej, tureckej a in-"
dickej, ale: aj stredovekej a re n esanč nej hudbe.
Popri niekoľkých vážnejších a náročn ej ších vokálnych skladbách, uviedol Hykes kom erč nejši e .ľah
Sie" piesne na texry starožidovského básnika.
Koncert zaznel v Kostole Klarisiek, v ktorých sa
o. i. konal aj prvý roč ník Ve čerov novej hudby,
druhé podujatie Obraz a hudba (koncerry spojené
s výstavami mladých výtvarných umelcov); v júni
1992 tu odznel za prítomnosti Johna Cage a jeho
koncert v r ámci Večerov (len dva mesiace pred jeho s m rťou) . V Moyzesovej s ie ni SF sa konalo l 8.
5. (deň predtým v Nitre) vystúpenie Chrisa
Cudera (bicie) a Tima Hodgkinson a (saxofón,
lapgitara, syntezátor DX 2 1) , z Veľkej Británie, ktoré tak povediac otvorilo rad pro blematických vystúpení v rámci tohoroč ných Veče rov. Obaja majú
za sebou mn o ho ročné h ráčske skúse nosti v rôznych Stlboroch na poli experime ntálnej, rockovej
i jazzovej hudby a zameriavajú sa v súčasnos ti viac
na improvizáciu neurč i tého štýlové ho zame rania.
Kritika nazýva ich produkciu individuálnym starostlivo vystavaným eklekticizmom - otáznym zostáva zmysel takýchto kreácií. To čo predviedli v
Bratisláve malo bezpochyby váhu profesionálnych
hráčskych výkonov, avšak . hudba", ktorá z ich snažení vznikla, bola akoby výsledkom chaotických,
n ičím neriadených (1konov. Mo yzesova sie ň má
za sebou už d lho roč nú tradíciu uvádzania súčas
nej hudby: o. i. tu vystúpil Arditti Stri ng Quarte t!,
osobne Gyôrgy Ligeti, Sigune Osten a v rámti minu loročných Večerov sa tu us kutoč nil o komplc:tné prevedenie skladby Vexations od Erika Satie ho,
ktoré trvalo vy ~e dvadsať hodín.
O hudobnom podujatí (29. 5.) Ma rtina
Burlasa a jeho hostí - Ma r eka Piačeka a Petra
Zagar a - by som sa rada aspoň zmienila, aj napriek
tomu, že so m sa ho sama nemohla zú častniť.

.

.

Pablo Picasso: M a n d o lína (1914), d revo.
Ilustračná s nímka.
tálnej organi7.ácie hudobného materiálu počítačo
vou cestou, možno práve preto, že mi pripomína
alebo odzrkad ľuje pocit všeobecnej manipulácie
visiaci vo vzduchu nad nami ... Podľa reakcií znač
ného množstva interpretov, s ktorým ~ som mal
možnosť stret núť sa počas svojhb života sa mi nakoniec zdá obojstranne výhodnejšie manipulovať
stroje."
Hudba zvýšených de cibelov a drsnej zvukovosti
vyhovovala priestoru U klub u , ktorý sa nachádza
v podzemných priestoroch hradné ho vrchu a v
ktorom sa konajú ho use-, techno-, new romantic
párry a diskotéky punku, rocku atď.
V poradí ďal ší koncert bol usporiadaný (7. 6.) v
Bašte Luginsland rta Bratislavskom hráqe,· ktorá
kedysi ako s účasť o pevoerua bola ubytovňou hradnej stráže. Až v nedávnej minulosti sa stala sú čas
ťou Hudobného m(lzea, ktoré tu nainštalovalo výstavu Ded i čstvo hudobných nástrojov a stojí k dispozícii tiež uvádzaniu komornej hudby. V rámci
Veče rov tu vystúpil americ ký klavirista Joseph
Kubera, ktorý získal veľké renomé uvádzaním súčas ných skladieb a p latí v širších kruhoch za známe ho špecialistu na Cageovu hudbu. Napriek oča
kávaniu, že uvedie práve diela Johna Cagea, predstavil na koncerte klavírne skladby v našom kontexte menej známych súčasných amerických skladateľov - Ro sco e Mitchell, David First, Nils
Vige land, . Blue" Gene Tyra nny, Anthony Coleman. Spájala ich snaha po e xperime ntálnom
zvukovom i tektonickom riešení, blízka o. i. aj Cageovmu a Feldmanovmu okruhu, ale aj súčasným
trendom jedné ho ,krídla" severoamerickej hudby,
nadviizujúceho na tradície európskej a americkej
avantgardy 20. s toroči a. Slová o bdivu si zaslúži
umelecký výkon klaviristu, ktorý tieto diela uviedol s vysokým profesionálnym nasade ním a osobným zanietením.
Pre mňa skryrým zostal zmysel dvoch q uasi koncertných podujatí - Spev oh ry divadla STOKA
(l O. 6.) a súboru Požoň sentimentál (l l. 6.). Nie
je to pátranie po nejakom vyššom zmysle v me ne
nejakej morálky či e tiky. Vôbec nie. Môžem sa len
seba pýtať, čo pre miía tento ,ryp" umenia znamená. Prvé čo ma napadlo, že . chlapci a dievčatá" si
len tak muzicírujú, hrajú pre seba. Nechcú byť asi
ničím - ani protestom, ani vážnym či zábavným
umením, ba možno si nenárokujú ani na to byť
umením. To spája oba súbory, aj keď sa predstavili
trochu od lišnými koncepc iami. Ak je to tak, potom je pochopitel'né, že ich hráčske či spevácke
výkony nedosahujú nejakú vyššiu !alku profesion aliry (aj ke d' čes ť výnimkám napr. Ľ. Burgr, l.
H ruban ičová v súbore STOKA; pri čom v l'ožoi\
sentimentál sú všetko hráči profesio náli, ktorých
schopnosti zostanú vedome v takomto prejave nevyužité). Kým STOKA ašpiruje pravdepodobne viac k teatrálnosti a komičnosti svojimi piesňami,
textami, efektami (ako hra a buchot na veľkú plechovú konvicu, chrúmanie cukríkov, chrapča nie,

.

MOderna v B. Bystrici
K zaujímavým hudobným podujatiam
pred zive r o m konc e rtnej sezón y v
Banskej Bystrici patril večer z tvo rby skladateľov. 20. storočia. V dlhoroč nom dramaturgic ko m kontexte k o n certov zam e raných k o mo rne a hlavne na overené žán·
re minulých štýlov, bol koncert ( 18. jú n a
1996 v ~obotnic.kom dome (zo súčasnej
~idovskej h u dby euró p skyc h skladatel'ov
zvláštno u výn imko u • u sp o riad ate lia h o
venovali tvorbe skladateľa švajčiárskeho
pôvodu Ern esta Bloch a (1880-1959).
Jeh o tvorba b ola p un kto m um e leckéh o

vyludzovanie rôznych pazvukov na nástroji atď.) ,
skupina Požoň sentimentál sa o bracia na minulosť, staršiu než ju jej členovia sami mollli zaži ť, ale
stále nejak aktuálnu, vybe rajúc šrýly ľahkej taneč
nej sentimentálnej múzy pamätníkov mal o mešťa n
skej Bratislavy, ale aj l'udovej hudby. A pritom to
nepôsobí ako recesia, satira, č i kritika, je to akoby
len - . prečo nie?, pre čo zrovna takto nie?". Moja
odpoveď na takúto fiktívnu otázku by znela. Prečo
nie. - to, že mne sa už nežiada dvakrát ako poslucháčovi neči nne sed ieť a počúvať túto produkciu,
ešte neznamená, že takéto . domáce muzicírovanie" nemá zmysel - lenže pri domácom muzicírovaní tvoria publikum predovšetkým samotní hráči.

Maťašová.

'
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večera, kd e v pestrosti 'ko m o rných sklad ieb
sme m ohli spoznať d ve d,im e n zie zame rania
autora - od príbuzn osti ·a inšpirác ie doznie vajúceho imp resionizmu, po p ôvodn é žid ovské into n ácie ľudových n ápevov, p lných
jasavých tó n ov , ryt m ic ke j živosti a spontá n·
n o sti ( klavírne skladby Nirván a, Poémy o
morí, Fi.in f Sepiaskizzen v p odaní J e vgenija
Iršaia, ako aj Baal Sch e m pre. husle a klavír
u vede né Alexa ndro m · Jablo kovom
a
Je vgenijo m Irša io m ) .
Kon cert v spolupráci Regio n áln e ho združe nia Slovenskej hudo b nej ú nie, H ud obn é·

STOKA vyst(lpila v priestore Divadla ASTORKA, nie kdajšej kaviarne, v sede mdesiarych a ose mdesiarych rokoch divadla Štúdio Novej scény a
Po žoň sentimentál sa prezentoval v priestoroch
Divadla STOKA, ktoré sídli v budove klubu dopravné ho podniku.
Komo rný koncert slovenských interpretov
Nory Sl~ničkovej-Skutovej (kJavír) a J ozefa
Luptáka (viol ončelo), zostavený z diel slovenskýdl i zahraničných autorov, sa konal (1 2. 6.) v
Štúdiu 2 Slove n ského rozhlasu, ktoré od vzniku budovy, tzv. ,obrátenej pyramídy" (projekt š.
Ďurkoviča, B. Kisslinga a š. Sve tka, realizácia 196984), býva už t radič n e využívané aj na uvádzanie súč asnej hudby. Prvá skladba od mladého amerického skladate l'a, žijúceho v !iolandsku, Ricl,la rda
Ayresa (nar. 1965) No. 16 pre klavír sólo mala viac charakter štúdie, v ktorej sa prelínali prvky mi.
nimal music s impresionistickými a avantgardn ými, ba dokonca i ľahšej múzy. llmmeleia (pOdľa
Plató na krásny, ušľachtilý tanec) pre violončelo ~
klavír od Vladimíra Godá ra vznikla pôvodne pre
konce rt E. Satieho a jeho Trois Morceaux en forme
de poire, usporiadaný v rámci m i nul o ročných
Veče rov, ku ktorému viacerí skladatelia maj(lci k
ne mu vzťah napísali svoje diela. Svojím výrazom sa
podobala krátkym " rom~ntickým " kusom, kým
Agónia od Martina Burlasa bola výbuchom citov a pocitov (podl'a môjho názoru ide o vel'mi
dobre koncepčne i dramaticky vystavené dielo existuje aj CO nahrávka). Gra nd Duet od ruskej
skladatefky Galin y Ustvofskej je prekvapivo napriek obdobiu svojho vzniku (1 959) akousi anticipáciou postmode rny svojimi znovu sa vracajúcimi
a variujúcimi základ nými motivickými jadrami v
jednoduchej, prehľad nej konštrukc ii. Ustvol'skaja
patrí k okruhu umelcov, ktorí neradi hovoria o
svojej tvorbe a s nevôl'ou prijímajú analytické výklady druhých. Razí tendenciu emocionálneho zažívania umeleckého diela, bezprostredného oddávania sa jeho účinkom bez racio nálnej špekulácie.
Tejto intencii prispôsobuje svoj výrazový arzenál,
ktorý nepredstavuje popretie tradíciou overe ných
postupov, ale nat>pak ich" vystupl'lovanlé až do extré mnych polôh. Tento fakt vyvoláva dojem, že sa
jedná o nové ,avantgardné" postupy, v skuto čn osti
ide o demonštrovanie nových súvislostí tradi čné
ho materiálu i postupov.
Obaja slovenskí umelci uviedli tie to die la, ktoré
sa nevyznačovali onou interpreta čno u vd'ačnos
ťou ľahko hratel'ných a efektných skladieb, s vel'kou mierou osobného zanietenia, čomu predchádzala poctivá (v prípade uvádzania súčasnej hudby
nie bežná) príprava.
Koncert, venovaný tvorbe Chris a Ne wman a
(14. 6.) bol pre m ňa ďalším v poradí oných pro blémových, č i otáznych ume leckých p rodukcií. Jeho
skladba Fariba B pre hoboj, klarinet, basklarinet,
husle, violonče lo a klavír v podaní súboru VENI s
dirigentom Antonom Popovi~om trvala ca. 70
minút a pravdupovediac treba obdivova ť interpretov i publikum, že to zvládli - jed ni vyd rž ať hrať,
druhí vydržať počúvať. Skladba totiž pozostávala z
celého radu segmentov, nedopovedaných a oddeľovaných pauzami, pričom sa striedali kombinácie
nástrojov. Pocitu neustáleho opakovania nič nehovoriacich fráz sa však nebolo možné zbavi ť. Tento
Angliča n , v sú časnosti žijúci v ne meckom Kolíne,
ktorý študoval u Feldmana a Kagela, chce byť svojr ázny. Sám sa pr iznáva, že sa nau čil využiť svoju nesch o pnosť, t. j. nezaujíma ho n ič, čo v umení platí
za talent, v ýnim očnosť, zručnos ť, re m ese l nosť.
Naopak, nechce tvo riť ume nie, ale to čo robí, je v
skutočn osti život sám. Jeho kreácie mu neslúžia na
vyjadre nie seba samého, on len prac uje bez toho,
že by život venoval práci, ale naopak všetko venuje životu. Ak spieva, či ko mponuje, alebo tvorí výtvarné objekry - je to nezáväzné bez nároku na
zvládnutie speváckeho, kompozičného, či výtvarné ho remesla. Pre to publikum nemôže reagovať
i náč ako smiechom. To čo pre dviedol v Dvo r a ne
VSMU (m iestnosť v tejto podobe existuje len pár
rokov a využíva sa prednostne na koncc:rry študentov, ale aj na realizáciu projektov z oblasti súčasnej
hudby) bolo podobného razenia. Keď sám o skladbe Fariba B tvrdí, že sa jedná o pokus zjed noti ť materiál so sebou samým a metrické hodnory jedného úseku sú aplikované na iné úseky a dokonca
'zruk mate riálu sa má premietať a rozpú šťať vo svoho fon d u , Žid ovskej n ábožen ske j obce v
Banskej J;Jystrlci, sp o lu s výrazn o u p o d poro u N adácie Pro He lv.e tia p r eze ntoval aj
skladby mladšej kompozičn ej garnitúry
švajčiarska Maxa B. Ke lle ra (1947) v skladbe
Al.lshalten und b ewegen pre sólo ako rd eó n
v podaní poľského interpre ta]anusza Pate r a
z Krako va. Skladbu pre k larine t sólo ArgouJ
4 Henriho Scolariho ( 1923) uviedol
Wo jc iech Ko ms ta. Ich vystúpenie bo lo niele n živým dokume nto m sp o lupráce Region álne ho zd ružen ia SI:lú s krakovskou
pob očkou p oľského Zväzu sklad ateľov (prítomný bol aj pred se d a J, Sta nkiewicz), ale
h lav ne interp retačne pre zentovali ~voj veľký zmysel p r e výrazový a ak ustický p otenc iál súčasnej h udby, ktor á má v Pol'sku u ž d lh é
ro ky svoje stabilné miesto najmä n a sveto-

Piet Mondrian :

Víťazné

boogie -woogie

(1934-44) . Ilustračná snímka.
jom o dtlačk u ticha, tak nevieme, čo si máme o tom
myslieť. Psychologic ké zákonitosti pe rcepcie fungujú predsa trochu inak, ako si to autor len tak
sám pre seba predstavuje. To, že sa inšpiruje materiálom, ktorý by ho mal samého p retvá ra ť, je známe v súvislosti s celou jeho - aj mimohudobnou činnosťou. Ale ako ho ten materiál inšpiruje a pretvára je jeho subjektívna vec a o kolie nemusí byť v
súlade s jeho pre dstavami. Aj jeho Six Slek Songs
(Šes ť chorých piesní), ktoré Newman sám spieval
a na klavíri ho sprevádzal Pete r Za ga r , sú od razom jeho proti akademické mu ,vysoké mu" umeniu namierených kreácií - jak do kvality a n á roč
nosti spevu, tak do kvality a ume leckých nárokov
na kompozič nú tvorbu, či text. Č lovek, ktorý ho
pritom pozoroval sa musel s m i a ť, ale nesmial sa
vďaka objavu nových súvislostí, ktoré vznikajú pri
...posune významu zobrazovanej reality v umení, ale
z r<tality samotnej, z toho čo sa pohybovalo, spievalo , pracovalo" na pódiu.
Ziíverečn ý koncert Ve če rov ( 18. 6.) bol venovaný tvorbe vo svete (i v Bratislave) známeho estó nskeho skladatc l'a Arvo Pärta, ktorá za7.11ela v podaní slovenských interpretov v Hudobnej sieni
Bratislavské h o hradu (v tejto sieni sa poriadajú
pravide lné cykly komorných a organových koncertov i sporadic ké koncerty, venované aj súčas
nej hudbe). S účasná štýlová orientácia tohto pozoruhodného skl adateľa sa vykryštalizovala postupne, keď po neoklasicisticko m štádiu, neskôr jeho
zvýšeného záujmll o barokovú hudbu dospieva do
tvorivej krízy, ktorú sám komentoval: ,Nemfl viac
zmysel pís a ť hudbu, ak skladatel' temer už len cituje". Nasleduje obdobie inte nzívneho št(ldia strcdvvekej hudby, ktoré vyú sťuje v úplm: nový šrýl
skladbou Fiir Alina ( 19 76), charakteristický jednodu chosťo u melodických i harmonických postupov, v tejto skladbe založenom na trojzvuku, ktorý
sa podobá zneniu zvonov. Pärt si pomenoval tento
šrýl - tirninnaboli (z lat. tintinnabulum • zvony),
ktorý charakterizuje jeho tvorbu až podnes. V širších súvislostiach sa je dná o nadviazanie na dlhodobú tradíciu e urópskej hudby, nie však formo u
citácií, ale využitím základných pri ncípov, ktoré
sú podľa autora nad ča sové. Na koncerte zazne li
všetko skladby z tohto obdobia vrátane kratu čké
ho spomínaného klavírneho dielka Pre: Al inu a tiež
na princípe . v jednoduchosti je krás:1" založených
Var iácií na uzdravenie Arinušky (1 99 1) v podaní klaviristky No ry Slaničkovej-škutovej.
Oslavný c harakte r viac barokového zneni:t mala
organová skladba Annum per annum ( 1980) a
zvonkovým a gotický!n šrýlom sa vyz n a čova lo
Pari inte rvallo pre organ (l 980) v podaní Vladimíra Michalka. Romantický nádych mali
skladby Fr atrcs ( 1977) a tiež Spiegel im Spiegel
(Zrkadlo v zrkadle, 1978) - o be pre v io lončelo a
klavír - v interpretácii Joze fa Lupták a a Nory
Slaničkovej-Škutovej , mystickým a transcende ntálnym charakterom sa vyznačovali skladby Es
sang vo r Jan gen J ahre n , Mote tte fiir de la
Motte (1 984) p re alt, husle a violu a Sta ba t mate r
(1 985) pre soprán, alt, te nor, husle, violu a violonče lo O. l'astorková - soprán, P. Noskaiová - alt, ).
Bčezina - tenor , P. Zajíče k - husle, M. Valent - viola,
Peter Királ' - v io lončel o) . Stabat mate r, vďaka svojim ko mpozič ným kvalitám, a vo vel'kej miere výbornej interpretácii bola vrcholom niele n tohto
koncertu (slová uznania si však za svoj umelecký
prednes zaslúžia všetci zúčas tne n í umelci koncertu), ale aj celého toh oročné ho festivalu. O rganizátori Večerov novej hudby by sa mohli možno viac zamysl ieť nad tým, aké je poslanie a špecifi kum
to hto podujatia, v čo m chce rozvíjať trad íciu predchádzaj(lcich ročník ov a č ím chce byť v budúcnosti. Pretože aj ked' kriti zovať je l'ah ko a ja si rozhodne vysoko vážim iniciatívu zainteresovaných a nadše ných !'mlí, ktorí napriek narastajúcim fina n č
ným i reali začný m možnostiam zorganizujú podujatia neprofitné ho druhu, predsa by sa dal uro bi ť
aj iný výber. A ak predsa takýto, tak by sa aspoň žiadala väčšia miera informovanosti o tom - prečo a
z akých dôvodov.
vom festivale

súčasnej

hudby Varšavská

jeseň.

K p ôsobivým h udobným b o nbón om
ve čera m ôžeme bezpochyb y počíta·ť záverečmí sklad bu Anagranl na men<)

Ernest Bloch , napísanú v roku 1994· r uským sklad atel'om ž ijúc im v Ban ske j Bystrici J e vgenijo m Ir šaio m . Ko m o rní virtuózj z Bra tislavy s u me le ckým vedúc im
Ale x . J ablokovom d ešifrovali d e dikác iu v
neko nve n č no m, ľah kom a zroz umitel'nom stvárnení s tá le o živu jú cich tónov
anagramu v sle de pôsobivýc h rytmi.ck ých tvarov, ako radostný h old sk lad a teľovi, ktorý v hudbe 20 . swroč ia m á svoje
p e vné m iesto. Skladbu pre sláč ikový orc heste r dirigoval au to r.
Ev a Mich a lová

JUBILANTI

K životnému jublleu Iudovíta Rajtera
.-

Ctený a mne drah_ý pánprofesor
po tieto dni si pripomíname Tvoje, prit:~.m neskutočné životné jubileum, ktorého sa dožívaš v neutJeriteľnej sviežosti tela i Ducha. To asi preto, milý mne pán
. profesor, že st sa po ce{ý život nasycoval nádherou hudby a raáosť z nej si nám
· všetkým rozdával naskutku plným priehrštim. Rozdával si a rozdáva§ nám
hudbu ako svedectvo tvorivosti ľudského ducha, myslenia, intelektu, rozdávaš
nám ju ako dirigent i skladatel' v Tebe vlastnej človečej úprimnosti.
A pritom, nemal si to, m ilý pán profesor, vždy v živote ľahké: pamätám sa na
naše prvé stretnutie v archive filharmónie, kde fa uchýlila nemilosť vtedajšieho
režimu a jeho .služobníkov. Dal si mi vtedy sily rozhodnúť sa pre povolanie hudobníka, pamätám sa na Tvoj triumfálny navrat k o1·chestru Slovenskej filharmónie, ktorý Ťa po dlhej vynútenej pauze privital transparentom "Nech žije Dr.
Cudovit Rajtet·'~ MysUm; že si vt~dy pristúp# k pultu s Tebou m#ovanou
Beethovenovou Siedmou a prenádhernou Brahmsovou Prvou. Venoval si kus
svojho vzácneho životä nám vtedy mladým na našej škole, elle už vo veku zasluhujúcom si úcty, plných desať rokov si bol dirigentom orchestra a aj zboru
Hudobnej mládeže a mnohí, dnes už profesionálni hudobníci si môžu povedať:
,,Hral som pod Rajterom '~ Za toto Ti, drahý pán profesor, patri mimoriadne vel'ké pod'akovante- ľudsky to možno bota koruna Tvojho tak vzácneho života.
Mne dt·ahýpán profesor, počúvam Tvoje nahrávky Brah1nsových symf?nií- v
túto chviľu Druhú - a s najv4čšou úprimnosťou, akej som schOpný, vzadvarn
holá Tvojmu Dielt"'. Nech rt ešte náš dobrotivý Otec dá veľa času, aby si sa nám
vo svojom bohaJstve rozdával.
Úprimne Tvoj,
Prof. IVAN PARÍK

Prof. Dr.h.c. Ľudovít Rajter. Snímka Ilja Michalič.

Minulosť

nesieme v sebe ako príkoch 1933·1945 bol p rvým dirigentom
lebo sa do minulosti vrátiť
Mad'arské ho rozhlasu v Budapešti, v rokoch
nemôžeme. Ak si ju chceme uvedo1945·1956 bol šéfdirigento m Symfonického
orchestra č eskoslo ve nského rozhlasu v
miť, musíme ju sprítomn iť a prítomnosť je čas , v ktorom sa realizuje naša
Bratislave. Bol členom Prípravného výbo ru
Slovenskej filharmó nie a od jej vzniku roku
minulosť. Hodnota minulosti úzko súvisí s jej náplňou. Bez minulosti by
1949 do roku 1976 (v rokoch 1951-1961
sme nedokázali pochopiť našu súčas- , ako jej umelecký šéf) bol jej prvým diri·
gentom; pod jeho taktovkou zaznelo okolo
nosť, a čím bohatšie je všetko to, čo
sme zažili, o to plnší a hlbší je náš žil 000 koncertov to hto o rchestra. V rokoch
1968·1976 bol súbežne o päť šéfdirige nto m
votný pocit, ako i celá naša aktivita.
Symfonického orchestra Ceskoslove nského
Málo ľudí poznám, ktorí dokážu n atoľko tvorivo pretaviť svoju minulosť
rozhlasu v Bratislave. Roku 1968·1969 bol
hlavným hosťujú cim dirigentom Rozhlaa ešte menej ľudí, v ktorých žije minusového orchestra v Bazileji, roku 1991 sa stal
losť v takých jasných obrysoch a v takej prezentnosti, ako u nášho jubilančes tn ý m hlavným h os ťujúcim dirige ntom
Savaria Sympho ny Orchestra. Dlhé ro ky prata Ľudovíta Rajtera.
Dirige nt, skladatcl' a pedagóg prof. Dr.
videlne spolupracoval so Štátnou filharmóniou v Košiciach a so Štátnym komorným
h. c. Ľudovít Rajter sa narodil 30. júla
orchestrom v Žiline. Ľudovít Rajter hos ťova l
1906 v Pezinku. Základné hudobné vzdena čele po predných e uró pskych symfonic·
lanie získal od svojh o o tca - učiteľa a regenschoriho, neskô r na Mestskej hudo bkých orchestrov · o, i. českej filharmó nie ,
Wie ne r Symphonike r, Gewandhausorches·
nej škole v Bratislave u Alexandra Alter Le ipzig, Filharmonia Narodowa vo
brechta a na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave u Frica Kaťendu (teó·
Varšave, Orchestre Lamoureux a mnohýth
cťalších. Hosťoval na významných medziná·
ria, klavír) a Rudolfa Rupníka (vio lon če
rodných hudobných festivaloch v Prahe, vo
lo). V rokoch 1924-1 929 študoval na
Hochschule fllr Mus ik und darstelle nde
Viedni, v Budapešti, Bratislave a pod.
Neme nej zaujímavý je zoznam Y)ÍZn amKunst vo Viedni - dirigovanie u Clemensa
ných, neraz už legendárnych sólistov, s ktoKraussa a Alexandra Wunderera, kompozíciu u Franza Schmidta a Josepha Marxa,
rými Rajter umelecky spolupracoval: siaha
od Emila von Saue ra cez Bélu Bartóka,
violon čelo u Friedricha Buxbauma · a v
rokoch 1930·1932 na Majstrovskej škole
Gidona Kreme ra až po Petra Dvorského.
Ľudovít Rajter realizoval stovky nahrávok
Vysokej hudobnej školy Ferenca Liszta v
pre československý rozhlas v Bratislave a v
Budapešti kompozíciu u Ernô Oohnányiho,
l'rahe, pre rozhlasové stanice v Budapešti,
Bazileji, Vie dni, Bruseli atď. Na zvukovt: noŤaž isko umeleckej č inn os ti Ľudovíta
Rajtera spočíva v dirigovaní. jeho medzis iče ( LP a CO) nahral ko mplet Brahmsových
symfó nií, symfó nií Franza Schmidta, diela
národná dirigentská karié ra sa začal a rohl 1933 a pretrváva do súča s nosti. V ro- .... Mozarta, Dvoráka, Zemlinského a mno hých
tomnosť,
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Cože je to šesťdesiatka ·
Kjubileu Ivana Paríka
Keď člo vek žije na plné obrátky tvorivej
práce, zastaví sa proces starnutia mysle.
Duch nepodlieha rovnakým zákonitostiam
ako fyzické telo, aj ked' sa vzájomne ovplyvňujú . Zvýšením aktivity zostruje sa myse ľ,
prehlbuje duševný svet človeka .
Ivan Parík - sklad ateľ, pedagóg a rektor
Vysokej školy múzických umení, akté r na
pôde Hudo bné ho fo ndu ·č le ní svoje aktivity
medzi tieto oblasti. Cez školský rok vyťaže n ý
viac pedagogickou ( popri VŠMU u čí aj na
Pedagogickej fakulte v Nitre), rektorskou i
administratívno u č innos ťou , ktorá ho napi·
no zamestnáva aj v di\ och pracovného voľna,
uniká aspo ň cez prázdniny na svoju chalupu
na Drábsku, aby sa mo hol ve n ova ť komponovaniu. Sotva má čas myslie ť na starnutie; či
odpočinok .

Tí, ktorí ho poznajú · a ja spočiatku ako je·
ho žiačka, neskôr spolupracovníčka na VŠ·
MU ho zažívam teme r dvad s ať rokov· vedia,
že jeho alfou a omegou je profesionálny prí·
stup ku každej č innos ti , č i sa to už týka jeho
osoby, študentov, kolegov alebo priateľov.
Nemá rád povrchn osť, ned ôslednosť, veľké
gestá bez skutkov. Vo svojej pedagogickej
činnosti zdô razi1uje na jednej strane pozna-

nie veľkého množstva hudobnej lite ratúry,
na strane druhej tvorivé ho začlei'ióvan i a získaných vedomostí do širších kultúrno-historických súvislostí, čím nepriamo nadväzuje
na odkaz Alexandra Albrechta, u ktorC:ho sa
priú čal nielen komp ozičné mu remeslu, ale
predovšetkým form ovaniu sveto názoru cez
poznávanie umenia, dejín a filozofie.
Už veľmi sko ro sa prejavili v Paríkovej
tvorbe črty, ktoré si zachoval až dodnes. j e to
predovšetkým zmysel pre stavbu · pár rokov
študoval na Priemyselnej škole stavebnej a
mal celý život neutíchajúci záujem o výtvarné umenie - s dô razom na líniu a tvar, čo dodáva jeho partitťiram estetic ký rozmer. Sám
je toho názoru, že čo do bre na papieri nevyzerá, ne môže dobre znieť.
Ďalšou jeho lásko u je poézia, ktorá rezonu·
je s jeho citlivou povahou introverta s bo ha·
tým emocionálnym svetom. Obe tieto lásky
sa odzrkadľujú v je ho hudbe, v uprednostnení komorného a lyrického žánru (aj v obsadeniach pre veľký orchester často dominuje
striedm osť v nástrojových kombináciách a
zvukovosti), v dô kladnej prepracovanosti
jemných farebných a zvukových nuansí.
Kým v prvej jeho tvorivej e tape v období

d'alších. Má cca 50 nahrávok diel súčasných
slovenských skladate ľov (o. i. pre vydavateľstvo OPUS, Suprapho n, Marco Polo, RCA,
Polskie nagrania, Victo r a i.).
Od ukončeni a svojich štúdií bol Ľudovít
Rajte r permane ntne činn ý aj pedagogicky· v
ro koch 1929·1933 na Mestskej hudobnej
škole v Bratislave, v rokoch 1938-1945 na
Vysokej škole Ferenca Liszta v Budapešti
najprv ako mimoriad ny, od roku 1941 ako
riad ny profesor. Bol čle nom Prípravného
výbo ru vysokej hudobnej školy v Bratislave
a od vzniku Vysokej školy múzic kých umení
ro ku 1949 až do roku 1976 bol na nej pedagogicky č inný- od roku 1951 ako vedúci pe·
dagóg dirigentskej triedy ( roku 199 1, v rám·
c i re h ab ilitačných ko naní, bol me no vaný
profesoro m).
V o blasti kompozícií (balet Majáles,
Symfonietta pre o rchester, Allegro sinfo nico pre orchester, d ve sláči kové kvartetá, dve
dychové kvintetá, dve s uity pre sólové vio·
l o nčelo, Sonáta p re ko ntrabas a klavír, početné zbory, úpravy slovenských ľudových
piesní atď.) predstavuje Rajterova tvorba v
slovensko m hudobnom prostredí štýlovo
osobitý prejav. ,
Ľudo v'ít Raiter je n ositeľo m po četných za·
hraničných (doktor ho no ris causa College
of Music New York, Cena Bartók·Pásztory) i
do mácich štátnych ( národný umelec, 1989),
mestských (Cena primátora mesta Bra·
tislavy, 1944) a iných (Zlatý erb O PUSu atď. )
vyznamenaní.
Ľudov ít Rajter je jednou z najvýznamnej·
ších, medzinárodne vysoko uznávaných
osobností hudo bného a kultúrneho života
na Slovensku. Má rozhodujúci podiel na
e tablovaní svetového symfo nické ho repe rtoáru 18.·20. storočia v živej koncertnej pra-

xi na Slovensk-1.1. Je oddaným interpre·
tom a propagátorom s ú časnej hu dby: v
Bratislave okrem celého základ ného kla·
sicisticko-ro mantického symfo nického
repertoáru predstavil základné diela eu·
rópskej hudobnej moderny aj avantgar·
dy (o. i. diela Bartóka, Kodálya, Orffa,
Britte na,
Prokofieva, Stravinského,
Henzeho, Nona). Od roku 1945 dirigoval
po niekoľko desaťročí prevažnú väčšinu
premié r novej slovenskej symfonickej li·
teratí1ry. Podstatno u miero u prispel k vysokej kvalitatívnej úro vni Slovenskej fil.
harmónie v de s aťročiach spolupráce s
ňou, i Symfonického orchestra českoslo·
vcnského rozhlasu v Bratislave v o boch
obdobiach spolupráce. J eho umelecká
činnosť v československom rozhlase a
najmä v Slovenskej filharmó nii sa od poči atku n iesla v ihternacionálno m zname·
ní nielen z hľadiska širo kospe ktrálnej
dramaturgie a p ozývaných hostí - sóli·
stov a dirigentov -, ale aj zahran i č ných
aktivít (Slovenská filh armó nia), z ktorých m nohé boli plodom jeho vysokého
medzinárodného uznania. Na druhej
strane sa výraznou mierou spolupodieľal
na rozvoji súčasnej slovenskej symfonickej hudby uvádzaním desiatok slove n·
ských pre miér a ich poče tných re príz (aj
v zahran ičí).
Z celého srdca želám~ · a to nehovo·
rím len vo svojom mene, ale i v mene
mno hých hudbumllujúcich -, aby náš
obľúb e ný a milovaný Dr. I:udovít Rajter
ešte dlho pokračova l vo svojej širokorozvetvenej tvo rivej práci v plno m zdraví.
JÁN ALBRECHT

šesťdes i atych

sad nému štýlové mu zlomu - čas odchodov,
dve piesne pre soprán a klavír na poéziu M.
Rúfusa (1976), Videné zblízka nad jaze·
rom, hudba k básni Máši Ha ľamovej pre re·
citátorku a komo rný ansámbel (1979), sláč i·
kové kvarteto Hudba pre Miloša Urbáska
( 1981), Musica pastoralis pre veľký or·.
chester (1984), Hudba pre flautu, violu a
orchester, venovaná pamiatke Alexandra
Albrechta ( 1988), klavírny cyklus Listy pri·
ateľke ( 1992) a i, Parík vytvoril aj niekoľko
kompozícií k vernisážam, k divadelným
hrám a filmom a nové možnosti tvarovania
zvukového materiálu ho prllákali k elektroa·
kustickej hudbe · Hommage to William
Croft (1969), Hudba k vernisáži II pre
flautu a mg. pás (1 970), Vežová hudba
( 1971), In memoriam Ockeghem (1 971),
Sonata pastoralis 44 (1974), Pocta
Hummelovi ( 1980), Concerto grosso
( 1990),
Najnovšie Paríkove diela sú akýmsi poohli·
adnutí01 späť, návrato m · formou citátov i
analógií s tvorbou vlastnej minulosti (napr,
Listy priateľke sú blízke Piesňa m o padajú
com lístí) · či "uzatváraním kruhu" od svojich
kompozič ných
východísk k s účasnosti.
Tento postoj však podľa môjho názoru nesú·
visí len s potrebou bilancie po te me r štyrid·
saťročnej ko mpoz ič nej práci autora, ale aj s
celkovou do bo u, ktorá nás núti obhliadnuť
sa za našimi činmi a pre hod nocovať ich, ak
chceme ako ľud stvo prežiť. A práve umelec
reaguje na problémy svojej doby citlivejšie,
čo sa u Ivana Paríka prejavuje popri hudo!J.
nej tvorbe aj v jeho svetonázorových postojoch, pro klamovaných často formo u písom·
ných úvah, v intenzívnej podobe.
ZUZANA MARTINÁKOVÁ

ro kov inklinuje k postwe ber·
novskej zvukovosti a ko ncíznosti v kombiná·
cii s akýmsi neoimpresio nizmo m (čo o. i.
zname nalo preferovanie disonancie v spo je·
ní s jemnou zvukovos ťou) - klavírny cyklus
Piesne o padajúcom lístí ( 1962), Sonáty
pre sólové nástroje ( 1962·67) a. i.- jeho vý·
voj od sedemdesiatych rokov predstavuje ná·
vrat ku konsonancii, k ro mantickému ideálu
a moderne, pričom však pri zachovaní spo·
mínaných hlavných znakov nedochádza k zá·

Prof. Ivan Parík. Snímka Igor Grossmann.
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tomto roku sa ich na Slovensku
n azbieralo neúreko m, ale to nevadí. j e to jeden z dôkazov, že aktivita v oblasti slovenskej hudobnej kultllry sa poteši tel' ne rozvíja.
V dňoch 2 3.- 30. júna sa ko nal 3. roč ník
medzinárodne j klavírnej súťa že ]. N.
Hummela, bratislavského rodáka. Súťaž sa
koná každý druhý rok a ja ju sledujem od
prvého roč níka. Napriek skutočnosti, že
počet súťaž iacich je m enší, s rado sťou
môžem konš ta tovať, že úrovcií mladých
klaviristov stúpa.
'Z predkola, kde sa vyberalo podt'a nahrávok, prešlo 27 klaviristov, no zllčastni
lo sa iba 18. Neskúmala som príč iny tohoto úbytku, ale povrávalo sa, že išlo č iastoč
ne o choroby, ale aj stra<.:h z náročn é h o repertoáru a poroty, kde sa sústredili šp i čky
svetovej klavírnej interpretácie pod predsedníctvom Lazara Be rmana.

V

HUMMELOVA
KLAVÍRNA SÚŤAŽ
uplatnil. Získal cenu Slovenského hudobného fondu ako najúspešnejší Slovák.
Do finá le prešlo iha 5 súťaž iacich a veru
nebolo jednoduché vybrať to ho najlepšieh o a druhého a trt::tieho a ďalších, lebo
každý z nich bol osobnosť a každý ni ečí m
vynikal. Sledovala som všetkých od prvého kola a moje typy boli - až na Pažického ,
ktoré ho by som bola rada počul a vo fin ále
-totožné s verdiktom poroty.
Najmladšia finalis tka, Rus ka Anait Ka r-

Mcgt;mi l to mala som dojem, že je to celkom iný nástroj. Čarovný, kultivovaný
zvuk, ktorý vylúdila, upútal po s luch áč a najmä v Mozartovej Sonáte a mol op. 310. Jej
Mozart bol hádam "najmozartovitejší" zo
všetkých Mozartov, čo sme na súťaži po ču
li. A to napriek s kutoč n osti , že v ďalšom
repertoári sa ukázala ako vrcholne romantický typ, až mysticky preciťujúci hudbu,
kto rú pretavuje do svojho introvertného
sveta. Výborne sa to uplatnilo v Ch opinovi, menej už v Beethovenovej sonáte
a v 5. Klavírno m ko ncerte Es dur, ktorý nazvali ,.Cisársky" a ktorý je vyložene chlapskou zálež itosťou , čím nech cem povedať,
že by ho nemali hra ť ženy, ~ le ináč ( napr.
ako Annie Fischer , alebo Elly Ney!). Táto
osobitá klaviristka si bude vybe rať svoj repertoár a som presved čen á, že z nej vyrastie vel'mi zaujímavá umelecká osobnosť.
Právom získala III. cenu .
Druhý súťa ž i aci Talian Paulo Wolfgango

Japonka Megumi lto.
Už v prvom ko le sa ukázali budúci finalisti, ktorí upútali znamenitými výkonmi a
v druhom kole, kam sa prebojovalo l O
mladých umelcov len potvrdili svoju vysokú klaviristi<.:kú, n~ najmä zasvätenú umeleckú úrovci'í.
'Z troch slovenských účastníkov sa prebojovali do druhého kola dvaja - muzikálna, svedomite pripravená Denisa Ď uri
nová, v prvo m kole vcl'mi dobrá, no v
druhom jej nevyšla Beethovenova Sonáta
op. 101, čo poznačil o nervozitou ďalšie
diela. Škoda!
Do druhého kola sa dostal aj citlivý
Peter P a ž i c k ý , ktorý ma plne presvedčil výstavbo u Chopinovej Sonáty b mol a
nazdávam sa, žt:: kt::by bola porota zostala
'pri prvo m n ávrhu, že do finá le pustia šesť
súťažiacich , urč ite by sa bol výrazne jšie
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KONCERTY

pova je vet'mi talentovan á, technicky výbo rne pripravená, seriózna v štýlovom
stvárnení diela, trocha pris kromná vo výraze, no v obrovskej Son áte b mo l op. 36 S.
Rachmaninova sa uvol'nila a stvárn ila ju s
romanti<.:kým rozmachom . Bol to vrchol
jej vystúpenia.
Mimoriadne temperamentný Talian
Leonardo G r i n t , mil áčik mladé ho obecenstva, mi svojou efektnou hrou; v ktorej
sa o pájal svojimi technickýľn i danosťami a
mužnou silo u pripo mínal neskroteného
mustang<t, krásneho a nespútaného. Virtuózny typ, ktorý však treba v budúcnosti
zamerať na kultúru tónu a ponor clo hibky
hraného diela. Som však p resvedče n á , že
budem e o i'íom ešte poč uť, lebo v dnešnom svete takéto dravé lypy víťazia.·~
Keď zasadla za klavír krehu čká Japo nka

Obľúbené'c našej hudobnej mfádeže
Eugen Indjic.
Snímky: M. jurík

Víťaz súťaže

Tao Chang.

C r e m o n t e , napriek svojej telesnej
kreh kosti vládne silou zvuku i výrazu, ale i
disciplíno u, čo mu umoži'lujc ov l ádať svoj
južný temperament a pocho p iť rozli čnosť
prístupu k jednotlivým štý lovým obdo biam. Výborne hral Beethovena, umne dávkoval Beethove novu vášei'l a vyrovnaný
pokoj - 3. časť Son áty f mol op. 57, i v
Klavírnom koncerte G dur č. 4 -; rozburácal sa v Bartókovi a najle pši e hral Hummela. Získal II. cenu.
l. cenu si plným právom odnáša Číiían,
pochádzajúci z Hon g Kongu a žijú<.:i v USA
Tao C h a n g. Od prvé ho kola bo lo jasn é,
že ide o vyzretú umeleckú oso bnosť, ktorá
vie, čo hrá, pre ktorú je te<.:hni<.:ká suverenita samozrej m osťo u , zvuková krása prirodzenou snaho u a <.: cz vlas tný umelecký
prežitok pôsobenie hudbou na poslucháča , ciel'om. .Je prostý a prirodzený, pokorne tlmoč í zámer a obsa h autorovho diela,
ktorého hodnotu zmnožuje o obsah svojho vlastného vnútra. Preto rozumie štýlu,
preto b o l jeho Mozart a Beethoven klasický , preto je jeho tó n kultivovaný, preto nepreháií.a tempá. Vrcho lo m jeho výkonu
bola Lisztova Sonáta h mol , ktorú tak
dômyselne budovanú, zvukovo pôsobivú
a dynamicky sugestívnu môže interpre tovať iba zrelý umelec - m ajster. Chang má
všetky predpoklady ovl ádnu ť svetové pódiá, ale pri svojej introvertnosti, neokázalosti a skro mnosti bude musi eť m !tť vťľkľl
dávku šťastia . Zo srdca mu ho želám!
ANNA KOVÁROVÁ

l Poda Jánovi Levoslavovi Bellovi l
• Hudobné múzeum Slovenského národného múzea pripravi lo na prelomt:: mája a
júna v Hudobnej sieni Bratislavského hradu cyklus tro<.:h koncertov nazvaných
Pocta Já novi Levoslavovi Bell ovi
(1843-1936), ktoré boli venované 60. výročiu úmrtia skladatel'a. V depozite Hudobného múzea je archivovaná väčšia časť jeho pozostalosti; s potešením sme preto
prijali skutoč no sť, že v dramaturgii sa objavilo aj niekol'ko málo známych alebo len
zriedka uvádzaných s kladieb majstra. Vysoká interp retač n á úroveň konce rtov ukázala pravé kompozičné majstrovstvo nášho barda, ktorého dielo nic je síce I'ahké
interpretovať, ale n a druhej strane nic je
potrebné ani retušovať č i nanovo upravovať. Živá hudba tak poskytla mnohé inšpirujúce podnety na pozorovanie i korekciu
starších náhl'adov, ktoré v Bellovej tvorbe
hl'adali najmä napodobncnie a vzory iných
jeho sú čas níkov. K onečne sme teda dosp.e li do štádia, ktoré odmieta striktné bipo)árne videnie vý lu čn e len n egatívneho alebo
len pozitívneho h odnotenia (vulgo: buď alebo), ale hl'adá umelecký prínos v jedinečn osti tvorivéh o č inu . je to úcta k minulým, ale aktuálnym hodnotám, úcta k tradícii, ktorá je príznač n á pre každú vyspelú
hudobnú kultúru.
Náročný na re<.:eptivitu bo l prvý popoludňajší koncert ( 19. S. 1996), na ktorom
zazneli základné diela Bcllovej klavírnej a
.komornej tvorby. O llSpech koncertu sa
pričinili
uznávaní bellovskí interpreti
Daniela Varínska a Kvarteto Alexandra
Moyzesa. Vďaka ich vydareným CD-nahrávkam je 13e llova tvorba prístupná domácemu i zahra ni čn é mu posluch áčovi ,
ktorý môže prísť na koncert vystrojený dostatoč no u hudobno u sk(• se nosťo u, aby sa
mohol dôverne zahibiť tlo zložitého pradiva a architektoniky tých to rozt"ahlých kolosov. Bellovu symfon icky potíatú dvoj časťo
vú Klavírnu skladbu c mol inte rpretovala
D. Varínska so zmyslom pre h eroickosť výrazu, ale aj jemné nuansovanie zvukovej
mohutnosti. Podobne Soná ta b mol pre
klavír svojím symfonickým rozmachom a
neustálou dramatickou tenziou žiada od
interpreta bohato diferencovaný klavírny

úder. U mel kyňa dbala na vyváže n osť celku
subtílnym kreovaním Jyrickýd1 myšlienok,
č ím dosiahla žiadaný kontrast, smerujúci
do polarity energico a ly rico. Môžeme
zjednodušene povedať, že kultivovanosť,
vyrovnanosť a ans:ímblová súhra tvoria základné atribúty int erpre tačnýc h kvalít
Moyzesovho kvarteta, čo uplatnili aj v
predvedení oboch Bellm:ých s l áč ikových
komorných kompozí<.:ií. Bolo tiež podnetnou lektúrou pozo rovať tvorivý vývoj skladatel'a a jeho výrazovo-technický posun do
dramatických rovín. Kým v Kvintete d mol
mala ešte dostatoč n ý priestor hravá rozm arnosť a melodické leggier o, v Sláči
kovom k vartete e m ol - s výnimkou rapsodického Adagia a briskného Intermezza prevažovala tendencia k dramatickosti.
Jedineč n á interpretácia oboch d iel v podan í Moyzesovho kvarteta (Stanislav Mucha,
František Tôrô k, Alexander Lakatoš, Ján
Slávik, v kvintete aj František Magyar, viola) vy<.:hádzala z pe rfektného poznania
Bellovej sláčikovej komorne j tvorby.
Druhý koncert (26. 5. 1996) sa rozčleňo
val do troch skupín, ktoré boli odlišné temati cky aj n ástrojovým obsade ním. Z
Bellovej katolíckej sakrálnej tvorby zaznela
omša pre spev a organ Missa brevis, ktorá
Le stálou sú časťou repertoáru altistky Hany
Stolfovej-13andovej a organistky Anny Zúrikovej-Predmerskej. Vd'aka perfektnej konc epč n ej vyváženosti sa zda nlivo jednoduché dielo stalo v p odaní oboch umelkýi'l
skutočný m hudobným skvostom, n avyše
zamatový hlas spev áčky dojímal vrúcnosťou a predu ch ovn e l osťou . V ďalšo m sak rálnom diele Ave Rex nosler pre soprán, husle a o rgan (Adriana Kohútková, Katarína
Jablokovová, A. Zúriková-Predmerská) sa
opäť ukázali kvality Bellu ako cirkevn ého
hudobníka. Druhú skupinu tvorila skladatel'ova piesi'lová lyrika z kre mnického obdobia (Der H erzatle1·liebsten) a z neskorej
tvorby (Čan~jem ti, Iskierky , SjJiže mi) v
podaní sopranistky Nao Higano a klaviristu Petra čermana. Japon ská speváčka spievala Bellove piesne aj v rodnej krajine a je s
nimi dôverne zžitá. j ej svieži, jasný timbre
modeloval náladový ambitus piesní od žartovného rozmaru po lyrickú rozodwclosť

a pasionátnosť. Na záver zaznelo dielo z
poslednéh o tvorivého o bdo bia Nocturno
pre štyri sl áč ikové nástro je vo výbornom
podaní Moyzesovho kvarteta. Ko ncert svojou prítomnosťou po<.:tila aj vnučka skladatel'a prof. Dagmar Sturli-Bellová.
Závert:: č n é podujatie cyklu (2. 6. 1996)
malo p estrú dramaturgiu a jeho základn ou
ideou bo la prezentácia skladatcl"ových diel
sibinskej provenienc ie. Dielo Heiľge
Nachl pre bas a or<.: hester (v o rigináli) v
podaní basistu j ána Galiu za klavírneho sprievodu Milady Synkovej dýchalo p okojom
a o nou tajomnou atmosférou, aká je príznačná pre pastorálnu tematiku.). Galia sugestívne predviedol ešte ďa lš ie dve diela
s polu s organistom Imrichom Szabóom.
Charakter du<.:hovnej árie Gott ist die Liebe
z vel'konoč nej kantáty pre vcl"ké vokálnoinštrumen tálne obsadenie a sóla Christus
hatgeliebt die Gemeinde ne nechal nikoho
na pochybách, že ide o sakrálne dielo, ktoré profiluje predovšetkým výrazová sila
melodiky. Iné kompoz i čno-výrazové atrib·
úty použil skladater v hudobnom obraze
Saul a Dávid, v ktorom zhudobnil známy
biblický príbeh s charakteristickým zmyslom pre detail a zvukomal'bu. Táto sólová
komo rná kantáta ponúka svojou mikroštruktúrou relatívne vet"ké možnosti tak na
vytvorenie eruptívnyc h gradácií, ako aj v
naratívnej zvlnenosti, interpre ti však d ali
predn osť odpatetizované mu prístupu. jedinou čistO inštrumentálnou skladbou
· koncertu bola Bellova p o merne často hrávaná Fantáz ia-Sonáta pre o rgan. I. Szabó
zvýraznil jej fantazijný rozmer, čo sa odrazilo v koncepcii i v registrácii diela.
Bellova protestantská sakrálna tvorba tvorí
podstatnú časť jeho kompoz ičného odkazu sibinskej provenien cie. Okrem kantát
zahrnuje aj motetá a v rámci tohto hudobného dmhu špeciálne spracovanie protestantskéh o chorálu, čiže evanjelickej duchovnej piesne. Krehkú krásu a I'úbiví1melódiu aj u nás obl'ť'1benej duchovnej piesne
l'. Silchera So nimm denn meine Hände
umocnilo Bcllovo subtílne spracovanie
pre tri ženské hlasy a organ s využitím
k o mp ozič nej te<.:hniky melodického ostinata. Vynikajúca interpetácia diela v poda-

ní ženskej s kupiny Miešaného zboru Ko nzervatória v Bratislave, ktorej naštudovanie viedol dirige nt Dušan Bill, s organovým sprievodo m A. Zť't rikovej- Predmcrskej
bola o to sugestívne jšia, že ju obohatil
skvelý nápad uvi es ť chorál atta<.:<.:a ešte raz
aj v slovt::nskom preklade :La ruku rna ved;
Pane. Všetky tri kon<.:erty dopllíovalo sprievod né slovo v podaní Si lvie Kočanovej.
Hoci sme privítali uvedenie nových Bellových skladieb, predsa však vyvstáva otázka,
či je namieste zara diť clo jedné ho programového konceptu diela s takou odlišnou
liturgickou väzbou, ako je v i an oč ná a ve ľ
ko n oč n á tematika.
Ako to už býva zvyko m, koncertné programy obsahovali všetky nált::ži tosti vrátane mien ú činkujú cich . Nazdávam sa, že
tam predsa le n chýbalo meno pani Zuzany
Marczellovcj, kustóclky Bcllovho fond u,
kto rá s nevšednou s taros tlivosťo u a nápad i tosťou pripravi la celý cyklus Hommage á
j . L. Bella. Stálo by za ť'1 va hu , aby sa zaviedla
nová tradícia, a pri významnejších podujatiach alebo cyklo<.:h by sa v informačno m
koncertnom liste uvádzal aj autor dramaturgie. Hudobné múzeum SN M, kto ré svoje aktivity neob medzuje vý luč n t:: na akvizičnú činnosť , ale je známe usporadúvaním n etrad ič nýc h konce rtných podujatí,
výstav a iných akc ií, sa op ä ť prezentovalo v
tom najlepšom svetle.
JANA LENGOVÁ
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lZHZ v nepriazni pU-tika i počasia l
aotl a:raWiJ,v3 a ~pár sb>Ytn$kýť:b kú:Ptlnýcb Uli<:st má svoje kuttúJ.nt:.či hu·' •
dob.né lét<>j p:d,p~dne festt~ ppernému.žtntu sa systema.dcky venute v p:tázd.ni· '
no':ef .seZóne,J.ba~asť Z3m~ýdl hlet zvoltnskfch. no .nltšho Jed(Mho·medl<iná:
l!()d.Jl:qh:o l~t~~b:o dii:~n6q fe,tt<v:alu, ·~vodne 'otientovllného výlučfle na, činohru, v8N.p0.
už. tuku 1979, pi'ičotn; práve jeJ pomo.co~ p:rekr'?Čilo podujad~
~onábly J
. .ý tlt:ttt.~•.4, lU\l)de); o$e:tnná.$ttm s~óAilnua v~íik d®n~s ne~
:P~llo P.áJ&t apdpj;álnt tn~l .pi:'eZCntáde opery a.,'V pfuej miere Z\lžitkova1l)edi• :
nečno.sť akU.stlckyvyh:owjú:cebll' prosttf!dia pod voJpou oblohou. '
;
ZHZ majú za sebou ročníky s divácky
ústretovou dramaturgiou, ale i pokusy o jej
tematické vyprofilovanie, pamätajú si večery
s priam nezvládnuteľným záujmom verejnosti, ale i trápne vyľudnené hľadiská. Po
umeleckej stránke určovali festivalov\• kvalitu lokálne kritériá, ale tiež - a nie jedno leto dokonca protagonisti veronskej Areny. Teda
dostatočná suma skúseností . na to, aby sa'
ZHZ buď definitívne etablovali ako seriózny
a konkurenciesc hopný festival, alebo ostali
miestnymi "hrami" a neodkladne vznikol nový projekt, zameraný výlučne na operu.
Slovensko si totiž nemôže dovoliť ignorovať
obrovskú konjunktúru podobných akcií v
o kolitom svete. Prestane byť jednoducho pre
istú vzorku verej nosti zaujímavé a ostane v
izolácii.
K týmto tvrdeniam ma donútil priebeh
ostatného ročníka opernej časti ZHZ. Nezáujem publika (s výnimkou "kultového"
Nabucca) bol tak varovný, že o tázku perspektívy podujatia položil na stôl ako nesmierne naliehavú. Treba hľadať príčiny. Sčast i
ich vidím v dramaturgii, ladenej príliš "kabinetne", bez ohľadu na reálne divácke zázemie. To sa totiž formuje takmer výlučne z miestnych zdrojov, ochotných prijať iba najpopulárnejší repertoár. Spontánny prílev návštevníkov z kruhov dovolenkárov sa nekoná a ciele zahraničnej opernej turistiky, prežívajúcej na západ od našich hraníc obrovský
boom, do Zvolena nevedú. Takže, ak sa usporiadate lia festivalu (DJGT Zvolen a NDC
Bratislava) rozhodli clo tretice zopakovať
svoju predstavu o ZHZ ako centre renesancie predverdiovskej opery, tak zanedbali
fakt, že tamojšie publikum vyznáva oveľa prízemnejšie hodnoty. "Vychovávať" ho hoci aj
slovenskými premiérami málo známych titulov je iluzórne. Nabuccofilské vrstvy neprišli,
neprišli ani bratislavskí melomani, ba ani odborná kritika.
J e síce pravdou, že tohto roku zámockým
hrám neprialo počasie, boli však pripravenéa využívali sa - náhradné priestory pod strechou renovovaného DJGT. Festival, na ktorom vystúpilo sedem zahraničných sólistov,
stratil bez publika lesk Festival, dotovaný v
prevažnej miere a nie malými finančnými
prostriedkami štátom, pokiaľ nenachádza
adresáta, stráca svoj zmysel. Programová ponuka, hoci z odborného hľadiska zaujímavá a
vzácna, sa v danom kontexte ukázala byť neperspektívnou. To je tvrdá realita a nemožno
ju n evidieť. Bolo by ilúziou očakávať, že o rok
sa publikum prebudí, alebo prídu do Zvolena
viedenské
operné
autobusy.

Bol jedným z tých mladých talentovaných
spevákov, ktorí tvorili absolventský výkvet
VŠMU v triede doc. Imricha Godina. S dobre
"posadeným hlasom od prírody", ktorý nebolo treba napráva ť , mohol sa od zači atku koncentrovať na cibrenie spevného tónu, na cizelovanie tvárnych prostriedkov, podmieňujúcich inte rpretač nú kvalitu, štýlovosť v širo ko m zábere jeho neskoršieho operného i
koncertného repertoáru. Muzikalita ako vrodená vlastnosť inteligentného umelca mu
vždy pomáhala zdolávať nástrahy technickoumeleckých problémov, u rčovaných tvorcami minulosti i hudby nášho storočia. To, čo
mnohí .začínajúci jedinci dosahovali tvrdou
každodennou štúdijnou drinou, Jurajovi
Hrubantovi (narodil sa 20. júla 1936) plynulo ľahko, nad každú samozrejmosť. Jeho široko klenutá melodickosť pregnantná rytmická, harmonicky dobre cítená suverenita,
schopnosť tvoriť výrazovú škálu, pretkávanú
emocionálno-filozofickým tvarovaním každej predlohy v intenciách vyspelých, umelecky čistých predstáv autorov a ich náde jí na
· realizáciu predpokladaných interpretačných
vízií, boli meradlom jeho estetických kritérií.
V tejto súvislosti zostáva výkon Juraja
Hrubanta v úlohe Tuláka Cikkerovej opery

žiť

základ novému festivalu. Za zamyslenie to
azda stojí. Č i nie .. .?
Ale teraz už sa vráťme k opernej časti ZHZ
1996. Tematicky sa upli na talianskych skladateľov, konkrétne na tvorbu Giuseppe
Verdiho a je ho predchodcov. Maestra z
Busetta zastupovali Nabucco a Luisa Miller,
Donizetti sa objavil v netradičnej bábkovej

Vytriezvenie je nevyhnutné.
čo ďalej? Črtajú sa iba dve alternatívy.
Alternatíva prvá: ostať pri ZHZ a vzdať sa dramaturgických ambícií. Vyjsť maximálne v
ústrety verejnosti (hoci Nabucca do nekonečna nemožno omieľať) a do nerizikových
titulov pozvať hosťujúcich umelcov. Nebude
to síce model, s ktorým ZHZ urobí dieru do
sveta, či pri vábia svet do Zvolena, ale- dúfajme - aspoň zaplnia hľadisko. Reklamná kampaň je pritom, najmä smerom k zahraničiu ,
neodmysliteľnou SÍJčasťou práce manažmentu festivalu.
•

Carmela Apollonio

Giuseppe Morino
Druhou alternatívou, ale to už ide mimo
rámca ZHZ, je iniciovanie nového letného,
č isto operného festivalu. Ten na Slovensku
chýba ako soľ. Zname nalo by to oželieť kr~s
ne prostredie zvolenského nádvoria a hľad ať
vhodnú lokalitu tam (známe kúpeľné centrá,
zámky alebo Bratislava), kde je reálny predpoklad spontánneho záujmu obecenstva,
vrátane zahraničných hosťov. lsteže"priestor
pod voľnou oblohou má svoje špecifické ča
ro, nie je však podmienkou. Veď rad známych svetových festivalov (Salzburg, Bayreuth, J>esaro, Mníchov) sa odohráva pod
strechou divadiel. Vítané by boli festivalové
produkcie, hoci aj s využitím orchestra
Komornej opery, čo by súčasne pomohlo leg itimizovať jestvovanie tejto inštitúcie . Nie
som, samozrejme, natoľko naivný, aby som
uevedel, že lúsknutím prsta nemožno polo-

Zo života hmyzu, dlhodobo v pamätiach, sled ujúcich metaforické zobrazenú: ľudskej
spol očnosti , nad ktorými sa s úsmevnou benevole nciou či symbolickou .nadosobnosťou
vznáša mysliaca bytosť človeka, akoby v tvorivej koncepcii skl adateľa povýšená na ,.svetový rozum pozorovaného mikroregiónu".
Preklenúť rôznorodosť pohľadov na život a
svet sa Hrubantovi podarilo stm e liť niele n
nepret rž itosťou javiskových akcií, ale aj
osobným, vn útorným pre tave ním náladove
rozdielnych tvarov, videných z výšin p ozorovateľ a i trestajúceho sudcu, ked' útoč n í mravci chceli právom silne jšieho osláviť víťazstvo
nad neprávom získaným územím "medzi
dvoma steblami trávy". A či nie sme dodnes
svedkami potomkov krvi nevinných obetí
pre záujmy nadvlády mocných nad slabými?
Ak je postava Tuláka výrazom lásky tvorcov autorov dramatickej predlo hy i sklad ateľa ľudský m osudom, stvárneným v obrazoch
hmyzieho sveta, tak láska č loveka k čl oveku
našla mocný impulz zvýraznenia v titulne j
mužske j postave Gershw inovej opery Porgy
a Bess. Pri je j uvedení na scéne ope ry SND v
roku 1974, operné publikum s nadšením kvitovalo Hrubantovo stvárnenie úlohy mrzáka,
po celý príbeh obsahového vývinu pohybuj-

podobe Nápoja lásky a napokon, po prvýkrát
na Slovensku, odznel;l opera Saveria
Mercadanteho Il g iuramento (Prísaha). To
bol, pochopiteľne, najväčší dramaturgickÝ
prínos festivalu. Pôvodne zamýšľa n é miesto
uvedenia koncertne j verzie opery v zámocke j kaplnke sa v poslednej chvíli zmenilo a
dielo od znelo na nádvorí. Podľa Hugovho
Angela, tyrana padovského skomponovaná
upera (na ten iscy námet vznikla peskôr
Poncyielliho Gioc9nda) je zaujímavá nielen
nárocnými, koloratúrami vyšperkovanými
vokálnymi partmi, ale i farebným, inštrumentačne nuansovaným orchestrom. Koncertné uvedenie Mercadanteho Prísahy treba rozhodne privítať (škoda, že sa nevyužila
možn osť ďalších vystúpení na Slovensku v
rámci letných ponúk), hoci práve táto forma
prináša interpretom väčšie riziká. Chýba kulisa, kostým, niei sa za čo "skryť" . Predmetom
záujmu ostáV".! iba hudobná stránka produkcie. Z tohto hľadiska možno prvú slovenskú
Prísahu hodnoti ť ako naštudovanie zodpovedajúce slušnému priemeru. Pod taktovkou
Mariána Vacha hral orchester Komornej opery spoľahlivo, hoci zďaleka nie bezchybne (s
výnimkou skvelého violončelového sóla) a
bol vcelku prijateľ n ou oporou produkcie.
Podstatne slabšie vyznelo spoluú činkova ni e
zboru Lú čnice . Ich výsturry boli zvukovo i
štýlovo poddimenzované. Tarcha zodpovednosti ležala na sólistoch, z ktorých v plnej mi-

Juraj Hrubant v
toplukovi.

Suchoňovom

SväSnímky: archív

úceho sa na kolenách, aby s vypätím nadfudských síl oslobodil milovanú Bess zo spárov
zhýralca, zištne zneužívajúcej je j že n skosť.
Polohu prirodzene j jednoduche j, sedliacky
múdrej prostoty sme kedysi so záujmom sledovali v jeho postave Tichona v Cikkerovej
opere Vzkriesenie, neskô r aj Nechľudova v
tom istom diele, jeho archaicko-mytologicky
chápan ú postavu v Kováčovi Wielandovi, ale
aj zmysel blízky umelcovmu osobnému naturelu pre humor a komickosť, akými vlastnosťami vyšperkoval svojho mozartovského

ere uspokojili iba dvaja. Taliansky tenorista
Giuseppe Morino upútal plastickosťou legá·
tovej frázy, pružnosťou tónu v pohyblivých
pasážach a najmä zažiaril celou sériou vyso·
kých tónov. Výborne si počínala aj mezzoso·
pranistka Marta Beňačková, ktorá dokázala,
že je pre belcantovú literatúru vybavená
skvelou technikou i priliehavou estetikou tónu. Popri krásnej farbe hlasu a vyrovnanosti
polôh sú to hlavné devízy, ktoré jej množ·
ňujú čoraz viac si rozširovať operný re pertoár.
Pôvodne plánované scénické uvedenie
Verdiho Nabucca (Štátna opera Banská Bystrica) nakoniec asi vojde do histórie ako pr·
vé nočné operné predstave nie na Slovensku.
Vrtochy počasia nútili usporiadateľov naj·
skôr čakať a potom z achrániť aspoň to, čo sa
v danej situácii dalo. Rozhodnutie preniesť
Nabucca do priestorov DJGT i za cenu neskorého začiatku, polokoncertnej verzie a či
astočného skrátenia opery, bolo správne.
Operná noc sa začala desať minút po 23. hodine a počas necelých dvoch hodín odmeňo
vala vytrvalých divákov nefalšovaným čarom
pravej verdiovskej noci. Napokon vôbec neprei{ážalo, že orchester bol na pódiu nastú·
pe)iý vo frakoch, zbor v civile a sólisti v diva·
delných kostýmoch. Dirigent Anton Buranovský a zahraniční hostia vdýchli Nabuccovi atmosféru silného dramatického napätia a štýlovej autentickosti, nazn ačené akcie účinne suplovali réžiu a nadovšetkým stá·
li prvotriedne spevácke kreácie. Ukrajinská
sopranistka Tamara Kucenko, pôsobiaca v
Prahe, s bravúrou zdolávala technické nástrahy dramaticko-koloratúrneho partu Abigaille, či to boli vysoké C, behy, skoky, démonické hÍbky, alebo plynulá kantiléna. Ako
pravý basso cantante s jadrným, kovovým a
voľne plynúcim tó no m sa po prvýkrát na
Slovensku predstavil poľský basista Alexander Teliga ako Zaccaria. Titulnú rolu
spieval farebne bohatým barytónom protagonista budapeštianskej opery, ruský spevák
Anatolij Fokanov. Anton Buranovský, podobne ako na aprílovej premiére v Banskej
Bystrici, znova potvrdil, že je vyso ko kompetentným verdiovským dirigentom. Teda typom, aký na Slovensku veľmi chýba.
Tretie festivalové predstavenie s ho sťa mi
sa takisto nemohlo usk utočniť na nádvorí a
hŕstka divákov ho sledovala pod strechÓu
elegantne vynoveného DJGT. Magnetom
tohte večera sa mali stať talianski sólisti, obsadení do troch hbvných postáv Verdiho
Luisy Miller. Hoci v ani jedno m prípade neš·
lo o medzinárodne zvu čn é mená ( tie si, žiaľ,
ZHZ z ekonomických dôvodov nemôžu dovoliť). svojimi výkonmi badateľne pozdvihli
autenticitu inscenácie. Carmela Apollonio
(Luisa) má na svojom umeleckom konte laureátstvo v súťaži M. Callasovej a rad vystúpení v stredne veľkých divadlách Talianska a
Francúzska. Jej farebne príťažlivý, tmavšie
timbrovaný soprán smeruje k mladodramatickému odboru, takže sa jej podarilo presvedčivo vykresliť najmä tragickú dimenziu
titulnej hrdinky. Takisto tenorista Giuseppe
Costanzo (Rodolfo) mal svoje najsilnejšie
miesta tam, kde moho l zaujať kovovo zvuč·
n ým forte a priebojnými, technicky istými
výškami. Mladý barytonista Maurizio
Scarfeo (Miller) naproti to mu sa cítil lepšie
v lyricke j kantiléne, no ako celok vyšla jeho
kreácia z vokálneho hľadlska presvedčivo. Z
domáceho obsaden ia si zaslúžil pozornosť
iba Igor Lacko ako Wurm, zatiaľ čo ďalší sólisti (E. Lucká ako Frederica a František
Ďuriač ako Walter) zjavne zaostávali za úrovňou predstavenia, ktoré dirigoval Igor Bulla.
PAVELUNGER
Figara, či obdobnú postavu v Barbierovi zo
Sev il~y, charakterizujú mentálne protiklady
diametrálne odlišného hereckého a hudobno·spevného rukopisu. A keď k tomu prirátame úlohu zámockého kaplána Holuba v
Obliehaní Bystrice, ktorý svojimi povzdych·
mi - Per amorem Dei - miernil rozveselenú
spol očnosť príživníkov g rófa Pongrácza, máme zmapovanú zásadnú časť jeho hudobného, dramatického a interpretač ného rozpätia. Avšak umelecké dispozície Juraja
Hrubanta lákali operných režisérov využívať
tieto danosti vo viacvrstvových výrazových
polohách . Inklinoval k tomu schopno sťou
dramatizmu hlasových predpokladov, keď
zhutňovaním tónu kreoval postavy Pizzara
vo Fideliovi, Scarpiu v Toske, Modrofúza v
Bartókovej rovnomennej opere, ale aj
Richarda v Maškarnom bále, markíza Posu v
Don Carlosovi, Escamilla v Carmen, napokon
uvážlivého Mojmíra vo Svätoplukovi atď. Po
týchto jeho hudobno-dramatických polohách režiséri radi siahli aj počas pôsobenia v
Lipsku (1965-69) i v Berlíne, kde od roku
1977 pôsobil ako stály hosť. Prirodzene, ťa
žisko Hrubantovej umeleckej č innosti, aj po·
pri pedagogicke j práci, je v opere SND, kde
sa po roku 1989 u písal funkcii umeleckého
šéfa opery SND. Pod jeho vedením naša po·
predná operná scéna rozkvitla množstvom
schopných interpretov, viacerými pozoru·
hodnými inscenáciami, obdivovanými praví·
delnou ú časťou zahraničných návštevníkov.
]. Hrubant vyvíja veľké úsilie, aby sa sloven·
ské operné divadelníctvo stalo dôstojnou súč asťou kultúrneho organizmu našej doby.
Dramaturgia by však viac mala dbať na sku·
točno sť, že aj slovenskí skladatelia napísali
súce operné diela a tie by nemali chýbať ani
v repertoári opery Slovenského národného
divadla.
MICHAL PALOVČÍK
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100m AES CONVENTION
V hlavnom meste Dánska, v Kodani sa v di'loch 11.
až 14. mája 1996
konala • jubilejná
stá výstava profesio nálnej zvukovej
techni ky. Stánky
všetkých zú č as tne
ných firiem boli
sústredené vo výstavnom komplexe Bella Center v severnej
časti Kodane.
Na výstave bolo sústredených vyše 300
firiem zaoberajúcich sa výrobou, kompletizáciou a predajo m p rofesio nálne j zvukovej
techniky, komponentov a know-how, z o blasti rozhlasového a televízneho vysielania,
nahrávacích, d ubbingových, pos tpro dukč
ných a masterizač ných štúdií. Medzi vystavovateľmi bolo ve ľa nových, neznámych firiem s ve ľm i zaujímavými tech nológiami,

PERMOVE automatizáciu s "lietajúcimi" regulátormi hlasitosti, dyna_mické p rocesory
a AMEK SUPERLOC ovládanie záznamových strojov. AMEK 9098 je "Roll s Royce"
medzi an alógovými mixážnym i' pultami.
Prvý kus to hto zázraku si do svo jho štúdia
zakúp ila Lisa Stansfield. Aj mnoho dalších
firiem vystavovalo veľ mi zaujímavé mixážne pulty, tak pre rozhlasové a televízne vysielanie ako aj p re ú čely nahrávania hudobných snímkov a pôstprodukciu, ako napr.
SO LID STATE LOG IC s modelmi SL 4000 G
(na obr.) a SL 9000 (p o jednom kuse ich do
svojich hudobných štúdií zakúpili aj
Po lskie Rad io Warszawa·a Rumunský rozhlas Bukurešť), YAMAHA s modelo m 02R,
OTARI STATUS, SOUNDCRAFT OC 2020
Surround, MACKIE 8-bus a veľmi veľa ďal
š ích.
Na výstavu AES v Kodani prišla severmtmerická fi rma LEXICON s novin ko u v oblasti digitálnych efektových systé mov, s prí-

So lid State Lo gic SL 40006

Mixážny p ult Sony OXF-R3
ale aj firiem.už etablovaných na svetových
trhocl1 a veľm i· zn ám ych, ako nap r. SONY,
AKG, BASF alebo STUDER.
V oblasti mixážnych pultov prišla japonská s po l o č n os ť SONY s absolútnou novinkou - plne digitálny mixážny p ult OXF R3
(na obr.) určený na nah ráva nie hudby pomocou multistqpého záznamu a na postp rod uk čn é ap likácie. OXF R3 má 120 konfigurova teľných in-line systémov, 24-bitové vysoko kvali tné prcvodn íky, S-p ásmové
plneparametrické ko rekcie, 24 efe kLových
pomocných zbe rn íc, 8 ste reo p odskupín,
automatizáciu, ktorá vit: naozaj úplne všetko a mnoho, ďalších vymožeností. I) alším z
vystavovateľov mixážn ych p ultov bola anglická firma AMEK. Prišla s novin kou RECALL by Langley, REMBRANDT, ktorý nahradil ve ľmi úspešný predchádzajúci model MOZART, typ HENDRIX bol nah rade ný
novým pultom GALILEO, z ktorého sme
mali mož nosť vid i e ť iba 4 vstupné jednotky
zasadené v mechanike modelu REMBRANDT. Všetky tri nové mixážne pulty
majú plnep arametrické 4-pásmové korekcie, 16 pomocných AUX zbe rníc, in-line
systém a variabilnú
automatizáciu.
Najzaujímavejším mixážnym pultom firmy
AMEK je model 9098, kto rého architektú ru
a design navrhol Rupert Neve. 9098 j~ in-line pul t priamo napoj itel'ný na 48-stopý
magnetofó n, obsahuje p lneparametrické 4pásmové korekc ie, 16 AUX zberníc, SU-

strojom PCM 90, p riamym pok račovate
ľom PCM 80, ale s komfortom oveľa d rahšieho p rístroja LEXICON 300. PCM 90 tll á
nesp9če t né množstvo p rogramov (dozvttk,
spozd enie, rozladen ie atď.) vo lite ľných p riamo, s prístupom ku všetkým parame trom,
alebo k p arametrom prioritne zvole ných
u ž íva teľom . K prístroju je možné za kú pi ť aj
FX kartu s inými p rogramami, napr.: Duarl
FX Card obsahuje 25 nových algoritmov,
22S nových programov a 25 voľných miest
na vytvoren ie si vlastných u žívate ľs kých
ZVltkov. Ď alš ím zaujímavým efektovým prístrojom je STUDIO VOCALIST od firmy DIG ITECH. Má v sebe zabudovaný vyso ko kva-

!itný mikrofónny p redzosilň ovač aj s 48 V
napájaním pre kondenzátorové mikrofóny,
slučkový vstup pre p ripojenie externých
zariadení (,kompreso r, exciter), navolenie
až päťhlasných vokálnych partov, pravdaže
základom je iba jede n h las, do laďova n ie a
du pfovanie sp evtf. Ďalší nový prístroj p redstavila YAMAHA, a to digitálne dozvttkové
zariadenie PRO R3 s 90-timi programami a
ďal ším i 90-timi voľnými pa mä ťami na vytvorenie si vlastných užívatel'ských programov. PRO R3 má v sebe 20-bitové p rcvodníky; trojl>ásmové.tó no\>:é korekcie ,a,:) 2-b itový digitálny signálny procesor. Veľa iných efektových a dyn amických prístrojov
vystavovalo nespočetné množstvo firiem.
V oblasti o zvttčova nia sa p rezentovalo na
výstave AES menej firiem, ako v štúdiovej a
nahrávacej techn ike, ale videli sme aj poč u
li veľa reprosústav, mo nitorov, procesorov,
zos ili'l ovačov a kompletných PA systémov
m nohých renomovaných firiem. V stánku
amerického výrobcu MEYER SOUN D nás
zaujala aktívna rep rosústava MTS-4. V reproskrini s výško u 145 cm, šírkou 54 cm,
hlbkou 72 cm a váho u 27 kg sa skrýva elektronika s trojp ásmovou výhybkou, zvu ko-

Turbosound Impa c t

vým procesorom a 4 reproduktormi, od 18
p;úcového hÍbkotónového až po l ,S palcovú vysoko tônov(J dýzu. Rcp rosústava dosahuje fre kvenč ný pre nos od 32 liz do 16
kHz pri max imá lnom akus ticko m tlaku 140
dB je maxim álny š pi čkový výkon 2400 W.
K novinkám fi rmy TURBOSOUN D patrí
nová sada pasívnych reprosústav IMPACT
(n a obr.). Rep rosústavy sú vyro bené z plastu sivej a modrej farby, pôsobia veľmi kompaktne, sú ľa hk é a pritom výko nné. Prvým
typom je dvojpásmová sústava T MPAC ľ 80
s 8 pakovým hlbokólónovým a výškovým
repro-duktorom, d·o salwíje fťel{ve n ciľý . prenos od 70 Hz do 20 k Hz, špičkový výkon je
250 W a váži le n 8 kg. Druhým typo m je IMPACAT 120 s 12 palcov)rm h lbo kotónovým
a výškovým reproduktoro m, s fre kve nč
ným p re nosom ocl 60 Hz clo 17 kl-lz, š pič
kový výkon je 400 W a váha 17 kg.
Posledným 1ypom je basový box s lH palcovým reproduktorom vo ťre kvc n čo m pásme
od 4 S Hz od 11 SO Hz s výkonom SOO W.
H motn osť tohto hlbokotó nového systému
je 32,S kg. Túto .,s klad ač k a " od
Turbosoundu je mimoriadne vhodná pn:
diskotéky a hudobné skupiny. S ďa l ší m i
zaujímavými systémami sa p reze ntovali aj
firm y J BL, DYNACORD, APOGEE SOUND.
V mikrofónovej technike sa predstavilo
množstvo známych výrobcov, a'ko Sl-I URE,
NEUMANN, BR UEL a KJ AER, no azda iha
AKG inovovalo svoj už známy rad mikrofónov. V s tánkoch fi riem HHB, PYRAI., TDK a
BASF sme mali mož n osť v id i eť nové typy
zvukov)rch nos ičov (pásov, ko mpaktných a
digitálnych kaziet a nahdvacích CD).
Pro b l ~ma t ik ou harddiskového stri hania viacs topého nah rávan ia, postproclukcie, masteringu a zálohovan ia dát sa zaq berá ve ľa
výrobcov a s o ťtv a rových firiem, ktoré mali
sam ostatné st:inky. Ale to už je samostatná
kap itola, ktorá potre buje svoje samostatné
LUBOŠ VÁLKY
miesto.

Majstrovský kurz ELlA v Amsterdam~ ,
..

V dňoch ll. - l5. 6. 1996 som sa zúako po zo rova teľ na ELlA Masterclass ~New Music for Ensembles", ktorý sa uskutoč n il v r ámci zn ámeho
Holandského festivalu v Amsterdame.
Organizátorom podujatia bo la Etlropean League of Institu t~s of the Arts
(ELlA) v spolu práci s · Amsterd am
School of th e Arts, Amsterdam Scho ol
of Music a Sweelinck Conservatorium.
ELlA je nezávislá organizácia, založená v r. 1990 a združujúca okolo 300
umelecko-vzdelávacích inštitúcií z 36
krajín sveta, h lavne Európy. Hlavným
jej cieľom je rozvíja11ie spolupráce .
medzi európskymi umelecko-vzdelávacími in štitúciami, reprezentovanie ich
záujmov, poskytovanie porad enských

častnil

služieb a stim ulovan ie ko munikác ie medzi európskym i a ostatnými kultúrami sveta. Členmi · ELlA n a Slovensku sú St átne
kon zervatórium a VSMU v Bratislave.
Tohtoročný majst(ovský kurz ELlA v
Amsterdame bol zameraný na interpre tá·
eiu súčasnej hudby pre ko morné súbo ry,
demo nštrovanú
skladbami
Mauricia
Kagela, Gyô rgy Kurtága, Franca Dopato niho a Ton de Leeuwa. Z ú častnilo sa n a
ňom 5 štude ntských sú borov (aktívni
účastníci) a 1O pozorovateľóv (skladatelia,
hud. vedci, teoretici, pedagógovia a študenti) z 12 krajín sveta. Výuku zabezpečo
vali uveden í autori sp olu s lektormi - inte rpre tmi zo známych súbo rov Ensemble
InterConte mporain, Ensemble Recherche , Asko Ensemb le a Nie uw Ense mble. V

d opol ud ňajších

hodinách
p rebieh ali'
prednášky, popoludní workshopy a vo večérných h odinách boli o rganizovan é návštevy koncertov Holand skéh o festivalu ,
kde zazneli o . i. svetové premiéry diel
Stockhausena, Ku rtága, Don atoniho a
Wenjinga. Vyvrch olením kurzu bol záverečný ko ncert, na kto rom sa interpreti aktívni účastníc i prezen tovali výsledkami
svojej tvorivej spolupráce s autor mi. Záver
. patril med zinárodnej diskusii za p rítomnosti p rezid enta ELlA Martina Renner ta
(Hochschule d er Kiins te Berlin) na tému
uplatnenia súčasnej hudby vo výuke na
európskych hudobných ško lách.
Majstrovský kurz El.IA znovu p otvrdil
nevyhnut nosť vážne jšie sa za oberať problematikou súčasnej hu dby na stredných

p

·'

a vysokých h ud o bných školách.
Poukázal n a záujem aj schopnosti študentov samostatne zv ládn u ť p roblémy
moderných, nie kedy veľmi náročnýc h
p artitúr. No ako vyplynulo zo závereč
n ej d iskusie, ško ly pod vplyvom tlaku
hudobn ého marketingu väčši nou neposkytu jú dost atočné m ožn osti p edagógom na zrovnoprávnenie postavenia súčasných skladieb sq s taršou hudbou. O východis kách z tej to krízy sa
však bude hovoriť na 4. med zin árodnej ko nferen cii ELlA v Lisabone v novembri 1996.
PAVOL·ŠUŠKA
(poslucháč s kladby na VSMU)

•

(s
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MUSICA SLOVACA IT EUROPEA· VÝZV.
STOROČIAM ASÚČASNOSTI
(~SLENIE NAD JEDNÝM: CYKLOM:)
l

Be ňačkovej (Loewe, Čajkovjskij,
Schneider-Trnavský) a M. Hajóssyovej
( Figuš-Bystrý, Mahler), hodnotím ako dramanJrgický pokus, ktorý sa vel'mi vydaril
vd'aka interpre tkam. Ko nfrontác ia dvoch
slove nských skladateľov s vyspelým eurÓpskym romantizmom uk{Jzala, ako málo im
c (1ýbalo (alebo veľa?), aby ich tvorba viac
zname nala v domácom ko ntexte. Na dru-

lti . M.

HUDOBNÝ KALENDÁR

AUGUST
l . 8. 1926 narodil sa 'T7wo ADAM, nemecký opern,ý a kon certný 11okcílny t:ntetpret -

70.

výročie

namdenla.
2. 8. 1891 narodil sajede11 z n ajvýzn a m ·
11ejšfclt anglickJích skladCitel'ot' Sit· Arthu r
IJUSS- l 05. výročie n m·oden.la.
2. 8. 1936 narodil sa FrCintišek LI VORA,
sólista opmy SND 11 Btatisla1•e - 60. výročie
n a r odenia.
2. 8. 19 06 nam dlla sa' Hlena 5MlDŽÁROVÁ-5"iMÁ KUVÁ, slo·tJenskä klauiristka a fle·
dagogička bralislm •sk éh o krmz eruató t·itl ·
CJO. 1~ýročie nar oden ia.
2. 8. 192 l zomrel slä'IIIIJI talícm.sky tenm·ista Em·ico CAR l/SO - 75. l')'mčle úmrtia.
l O. 8. 180 l ttan Hiil suj oz ef K (JML!K, brallslrmsk_ý d irigen t a sk lrulate/' - 195. 1jročle
nm·od en la.
I O. 8. 18 06 z o mrel Michael HA YDN, m kiÍsky skladalel' - 190. 1~ýročie ú mrtia.
IO. 8. 192 1 narodil sa Dr. Michal PALOVČÍK, C'ic., slovenský Juu/olmý k r itik, p u blicis·
ta, dlh oročný p raco tmfk Sl ovk o ncer tu - 75.
t •ýročie namdenia.
· ll . ti. 1956 z omrel VIlém :LÍTIJ'K tryznmnIIJÍ <~esk.)Í o{Jem.)Í a k o ncertn,ý speucík ( bas) 40. tryročie úmrtia.
12. 8. 1966 z omrel Antonín V01AVA, t ')Íz n a mn_)Í česf...'Ý ten or ista. sólista opery lVD
Praha- 40. tpročfe úmr·tfa.
14. 8. / 9 01 nar odil s Franz KONWf'ľSCHNY, výz narrm:)Í n emeck:)Í dir igen t, r~l
h oro~'ný šéfrHri~ ent Gewandhatlsorchesln.t 11
Upsku a c'a siJÍ hosť l ' jJI'I~ýcft mkoch
Slrmenskej fílhat·má nie- CJ5. uýročie n a roden ia .
14. 8. 1926 namd íla sa Oľga HANÁKO VÁ,
pop red11ä dllwročmi sólistka ojJeiJ' SND 11
Bra tislave - 70. t~ýročie n ed ož i tých n a rod en fn .
,
14. 8. 1956 zomrel j a roslat' RiDKY, ry·
z n t1mn_ý česk:ý skladateľ a pedagóg - 40. ·t~ý
ročle ú m rtia.
11. 8. l 'Jó() z om rul}osef BARTOŠ - ('esk_ý
skladateľ · 30. tryročle úmrtia.
16. 8. 1871 nar odil sa Zacftarij J'e tro t.' ič
l'OLIAŠVJLJ, skladatet ; jed en zo z akla da tetou ~ruzínskej k lasi ck ej h ud by - 125. IIJíročie
na r odenia.
18.
194 1 n arodil sa .fo.ref ÁBEL, sólista
opet:Y SND 11 Bratisla/le- 55. I'J'mčie naroden~
17. R. 1936 narodil sa prof I va n PANÍK,
skladat el; pedagág, rektor V.f MU a preds.eda
Rady Hudolmélw frmdu - ()O. tryročie nat·odeltia.
17. 8. 1686 namdil sa Ni cola POI?PORA,
taliansky skladateľ - 3 1O. f!:ýročle narodenia.
IC). 8. J881 namdil sa G'eorge ENHSCU, ru1/lUttský sklada/el; huslista a d irigent. Bol
t:ynikajúcim lutsľov,J'm pedagógom, k jeh o
ž iakom o. i. patr il aj Y. M enuhin. j eden z
rwjuýz namnejšícll zakladateľov m inu nskej
m odernej národ nej Juu /by - l ~.5- tryročie n a-

•s.

t·odenia.
'' "'· . . .
10. 8. 1561 na·rod fl sajacup o PERI, taliansky skladatet ; člen jloren tske.f carnemty , jeden z 1/Jorcov ope':!' - 43 5. 1~ýročie narodenia.
22. 8. 177 f namdil sa j d n]ozef ROSLER,
skladateľ p oäuid:zaj1íci z Ba nskej Štiavn ice,
p ôso/Jiaci 11 Prahe - 225. I')Ímčle narodeni a.
2 5. 8. 193 1 z o mrel Alois KOLISHK, český
luulolm_ý publicista pôso/Jiaci /la Slovensku 65. tryročíe úmr tia .
.
25. 8. 19 71 z omrel Karel Pravoskw SÁDLO, česk:)Í v iolon čelistr:t, pedagóg, publicista a
orga n iz ä tm· hudo bn ého ž iuota - 25. v,ýročie
úmrtia.
28. 8. l CJJ l narod il sa prof ju raj HA LUZl CKÝ, slovenský z iJormr:tjstet; p edagóg, d lhoročný p r edseda fesllua l ovéllo výboru
Bmtls/r.mských h tu lolmýclt s/äunostf - 85. výročie nar odenia.
3 l . 8. 1886 n amdll sa j em H IJ'RMAN, l')Íz rwmný český klalllr lsttl · 11 0. 1jročie na r od enia.

h ei, strane, bez "p o rovnávacích okuliarov"
tre ba uznať, že Slzy a í1smevy Schneideraľmavské h o a Sny Fig uša-Bys tré ho patria ku
skvostOm našej piesiíove j lyriky a mali by
pravidelne zaznievať vo väzbách na euró psku pieseň.
Rovnaké posluchá č ske potešenie sme zažili na koncerte Moyzesovho kvarteta.
Uvi edli a do porovnania postavili I. sláčika·

vé kvarteto Franza Sc hmidta, jeho rovesníka M. Ravela a 2. kvarteto Alexandra
Moyzesa. Tri skladby s rokmi vzniku: Ravel
1902, Schmidt 1925, Moyzes 1969 ukázali,
ako vedľa seba môžu s polunaž ívať z ro zlič
ných desaťročí modernistické, postmodernistické i neo-tendenc ie na živnej pôde viacčasťového kvarteta. A propos - dvojpólovos ť "europea et slovaca" akoby splývala...

•

SPRÁVY
+ Z koncertov v Španielsku sa vrátil komorný súbor Musa ludens, ktorý v Segovii
vystúpil na otváracom koncerte 27. roční
ka festivalu Verano musica! n a nádvorí
paláca de la Granja. Druhý koncert bol v
hradnom kostole v Turegane , kde si o kolo
120 poslucháčov . vynútilo dva prídavky.
Záve rečný koncert Musa ludens videlo asi
i OO divákov na Hlavnom n ámestí historického
mestečka
Sepúlve da.
Organizá torom podujatia bola nadácia. D.
juan de Borbon.
+ Spevácky zbor slovenských učiteľov,
pod vedením prof. Petra Hradila absolvoval v lete 16-dňové zámorské turné po USA
a Kanade. V Kanade sa začiatkom júla zúčastnil na 6. svetovom festivale krajín , kde
v konkurencii 32 speváckych zborov z
rovnakého počtu krajín , úspešne reprezentoval slovenskú hudobnú kultúru. V
kategórii mužských spevác({ych zborov
získal prvenstvo - trofej starobylého indiánskeho vtáka Kathamixw - v dejisku festivalu Pawel Rivel. (Podrobnosti v budúcom č ísle.)
+ Spevácky zbor Slov.e nskej filharmónle absolvoval sedemdňový zájazd do
Nemecka a Rakúska. Na pozvanle Claudia
Abbada účinkoval zbor pod jeho taktovkou s Mládežníckym orchestrom G.
Mahlera a na koncertoch v Liibecku a v
Salzburgu.
::
+ jeden ásťročný husľový virtuóz
Dalibor Karvay z Vrútok odcestoval v
týchto dií.och do argentínskej Cordóby na
celosvetové s tretnutie mladýc~.hudobní
kov. Má ta m byť jediný m zástupcom
Euró py. Na súťaži v kategórii do 13 rokov
bude súťažiť s tromi Američa nmi a jedným Brazílčanom. Klavírny sprievod hude mať Daniel Buranovský. Pozvanie na
túto s úťaž dostal na základe svojej prvej
CD nahrávky, ktorá nedávno vyšla v a. s.
OPUS.
+ V priebehu júla sa v koncertnej sieni
Kultúrneho domu v Senici uskutočnil ll.
medzinárodný festival zborového spevu.
.,zú čas tnili sa ho zbor Radosť z Myjavy,
zbor z Nowego Targu Gorce, Cantilenu zo
Senice.
·
+ Prostredníctvom Sloykoncertu v auguste účinkovali v zahraniČí títo umelci: V
Usa bone prof. Dr. Ferdinand Klinda, taktiež v Lisabone Peter Lipa + Band , v rakúskom Kartause Gaming Sloven ský komorný orchester Bohdana Warchala, na
Musiksomfuer Klaus účinkovala Capella
Istropolitana a na Chopino vom festivale v
Mariánskych lázňach Marián Lapšanský.

OPRAVA
V 14. č ísle HŽ v článku o Zlatej Prahe 96
došlo v dôsledku sl ab očita te l'n é ho faxu k
niektorým nepresnostiam.
V 3. stÍpci v 2. odstavci namiesto slova
tenor správne má byť tanec, namiesto slova striedajúce správne má by ť stierajúce.
V 4. odstavci namiesto slova sú čas ný
správne má b y ť súťažný. Za tieto· nep resnosti prosíme o pre páče ni e .
Predám Bôsendorfer, model II.
pancierový, krížový, s anglickou mechanikou v čierno leštenej skrini.
Adresa v redakcii HŽ.

Záverečný koncert súbom VENI tradič·
ne priniesol vzrušené očakávanie z autorsko-opusového mixu-naozaj nesklamali.
Skladby európskych a slovenských skladateľov z rozpätia rokov 1971 až 1995, úzky
ambitus doby vzniku vykompenzovaný
rozmanitosťou autorských poetík a skladatel'ských postupov. Celý projekt bol posta·
vený n a troch nástrojoch - klarinet, alebo
viol ončelo sprevádzané klavírom v zaniete·
nej interpretácii R. Šebestu, ]. Luptáka a E.
Slan ičkovej-Škutovej. Okrem kvality zostavy skladieb (Xenakis-Charisma, Beneš Sonáta, Stockhausen - Zverokruh, Matej Nikabrik, .B urlas - Agó nia, Zagar - Trio,
Ayres - No. 19), mohol poslucháč vnímať
po rovnateľný hudobný mikrokozmos dom ácich a zahraničných autorov.
Pravdepodobne, čo nevidieť, budeme
môcť smelo obnoviť znamienko medzi slovami "europea ~ slovaca". Smelí duchom to
už dávno urobili.
MESKA PUSKÁŠOVÁ

v

Vladimír Cuchran na Islande
Náš popredný akordeonista a profesor košického konzervatória Mgr. Vladimír Čuch
ran absolvoval v druhej p olovici júna umelecký zájazd na Island. Na pozvanie Asociácie
islandských akordeonistov uskutočnil seminár pre u čiteľov akordeónovej hry na súkromných školách a účink ova l v programe
celovečern é ho koncertu. Na seminári predstavil a zahral ukážky z pôvodnej akordeónovej tvo rby slovenských skladatel'ov, ktoré sú
urče né nielen začiato č níko m , ale aj pokroči
lým hráčom. Boli to ukážky z celej akordeóno vej tvorby Juraja Hatríka a Jozefa
Podprockého. Seminára, ktorý sa uskuto čnil
v rámci VI. stretnutia akordeonistov Islandu,
sa zúčastnilo 600 uč itel'ov ako rdeó novej hry.
Ako rdeón sa tu teší ve ľké mu záujmu a každé
mesto má svoj akordeó nový klub. Na seminári sa vyvinula bohatá diskusia o histórii akordeó nu na Slovensku, o spôsobe a metodike
vyu čovani a hry na tomto nástroji, o podmie nkach a možnostiach štúdia, o l:mdobnom
školstve, ale aj o tvorcoch, píšucich pre tento
nástroj. Práve štruktúra a organizácia nášho
hudobného školstv a p lne zaujala všetkých

prítomných účastníkov seminára. Okrem
praktických ukážok, ktoré hral V. čuchr:~.n,
pdzneli aj ukážky z gramoplatní a kaziet. O
slove nskú tvorbu bol na seminári vrelý záujem a darované notové ukážky boli srdečne
prijaté. So záuj111om sa stretli aj ukážky akordeó nového orchestra košického konzervatória, ktorého umeleckým vedúcim a dirigento m je práve V. Čuchran . Mnoho ú častníkov
seminára počulo prvý raz ukážky na koncertnom akordeóne.
Konc.e rt V. čuchrana sa uskutočnil pre
všetkých účsatníkov seminára a v programe
odzneli transkripcie skladieb J. S. Bacha, F.
Mendelsso hna-Bartholdyho, ale aj pôvodná
tvorba ]. Hatríka a ). Podprockého: Uskutočne ným seminárom a koncertom prispel
V. ču ch ran k propagácií slovenskej akordeónovej tvorby' na Islande. Vzbudil záu jem o
te nto nástroj, ·a ko aj o systém hudobného
školstva na Slovensku. Pozvanie čuchrana na
Island hovorí jasne o úspechoch našich akordeonistov na medzinárodnom fóre, ale aj o
zásluhách našich skladateľov píšucich pre
te nto nástroj.
ŠTEFAN ČURILLA

KONKURZY
Štátna opera 'Banská Bystrica vypisuje konkurz na obsadenle miesta umeleckého šéfa.
Požadované podmienky: - VŠ príslušného smeru
- prax v odbore minimálne 3 roky
- organizačné schopnosti
- práca s ľuďmi.
Priltlášky so životopisom zasielajte n a adresu:
Štátna opera, Národná 11, 974 73 Banská Bystrica.
Term_ín ~orlania konkunu bude záujemcom oznámený písomne.
It \tli/
Riaditeľ

Slovenskej filharam ónie v Bratislave vypisuje ko nkurz do o rchestra SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA na tieto miesta: , ko ncertný majster violončiel
-člen violončelovej skupiny
-člen trúbkovej skupiny.
Konkurz sa uskuto ční 12. 9. 1996 o 13.00 h v Koncertnej sieni SF.
Iii \tli/
Riaditeľ Slovenskej filharmó nie vypisuje konkun do komorného súboru MUSICA AETERNA na miesto - huslistu.
Konkurz sa u skutočn í 10. 9. 1995 o 13.00 h v Moyzesovej sieni SF.
Prihlášky so životopisom s uvedením vzdelania a praxe p rijíma a informácie poskytuje
· Kancelária riaditeľa, personálny referát, 816 Ol Bratislava, Medená 3.

KONZERVATORISTI VATLANTE ÚSPEŠNÍ
Ako sme už oznámili, Spevácky zbor
Konzervatória v Bratislave s dirigen tom Dušanom Billom účinkovali na tohtoročných Olympijských · hrácq v
Atlante. Zbor konzervatoristov tu účin
koval
pre
vyše
stotisíc . hostí
Olympijských hier. Počas 17-dňoyého
pobytu _v USA Spevácky zbor Konzervatória .u skutočnil 22 koncertov.
Spolu s deviatimi vy\)ranými zbormi z

celého sveta nahral aj CD-nahrávku.
Organizátori, ako aj odborná kritika 'vysoko ocenili umeleckú kvalitu sloven skéh o zboru ako aj sólistu opery SND
Martina Babjaka, ktorý sa zúčastnil
amerického zájazdu. Vystúpenie konzervatoriálneho zboru opäť prispelo k
dobrému menu našej hudobnej kultúry
v ďalekom zámorí.

Bude no.vé vedenie
SF?.
'
'
Ministe~ kttltúcy SR Ivan Hudec prijal 19. 8. t , r. riaditeľa Slovenskej filharmónie: ~arolá. ·
' ( · . )j.
'
i.
'
\"
l 1ajtha: Ptedmet.om rózhovoru bola s(lčasná situácia v SF, ak;() aj p erspektívy jej ďal~} éb;t•
l .'

•

nosti. Ako TASR informovala riaditeľka tlačového odboru MK Sit Marta Podhrads~. ll)lp.i$- .
ter l Hudec sa s riaditeľom K. Fajtho~ dohodol, že v oajbli~ích týždňoch bude- vypí~tťrý.
konkurz .na obsadenie miesta riaditeľa SF a fun kcie ~fdirtgenta SF's tým, aby sa konll:unné ~
konanie mohlo uzavrieť do konca .tohto roku a na základe jeho ·výsledkov.5aoobidva posty
obsadili k 1. januátll1997.
'
· ~.Ml
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