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Médium ZflllfÚ rozhllls
Nemalo by z myslu hudobn fkom v hudobnom časopise dokazovať potrebu
všeobecnej hudobnej výchovy... V kctždej inej disciplíne je samozrejmosťou,
že p oznatky treba vtíkať do hláv mnohonásobným opakovaním. Veď si len
spomeň me, ako sme sa učili v p mých
triedach národných šk ôl elem entá r·nym
poletným úkonom, násobí/ke a pod.
Ako sa m·useli pitn osťou vyvažovať nedostatky našej pamäti. No v hudobnej
výchove ako keby to neplatilo. Myslí sa,
že dnes m ôže mzhlas nahradiť funkciu
aj elementárnej hudobnej výchovy. Ako
k eby sa dala naučiť ll druhej triede národnej šk oly násobilka tak , ž e by sa deťom z ampliónu prečftala - a to iba raz!
V rozhlase sa zahrá skladba totiž iba
raz a opakuje sa len po ut·čitom čase,
keď sa už poväčšine na ňu zabudlo,
takže vyznieva opäť ak o nová. Preto
rozhlas- v štruktúre, v akej teraz vysiela
hudbu - nie je schopný vykonávaťfunkciu elementárnej hudobnej výchovy.
Dokáže azda vypestovať schopnosť pre
chápanie klasickej i romarztick ej har_m ónie, nakol'ko tieto sa často opakujú v
rôznych skladbách, ale pre tema/;i~ké
chápanie a výchovu tohto chápania tu
nietpredpokladov. To pravda neznamená, že by rozhlas nemohol úspešne vykonáva ť hudobné llZdelávar~ie r~a vyšších stupňoch. Pre najnižšie f ormy nemožno však rozhlasom r~ahradiť školu,
vyučollanie hudobnej výchovy na šk olách všeobecnovzdelávacích. Deti samy
musia spiellať čo najviac pesničiek, a to
pod kontrolou učitel'a, ktorý sa preslledčí podľa toh o, ako deti spievajú, či pieseň treba ešte opak ovať a čo na nej treba opraviť - to amplión nikdy nedokáže, učitel'a nenahradf.
Akou oht·omnou vymoženosťou je
rozhlas pre hudbu! Možno v ňom zachytiť vrcholné výkony f estivaloll celého
sveta - a nie oneskorene, ale priamo v
momente, k ed' sa odohrávajú! Možno
zachytiť svetové premiéry najnouších
diel a možno teda byť svetove oríentollaný vo v.~etkom, čo sa v hudbe deje.
Aké je to obrovské plus oproti stallu, aký
bol pr·ed zavedením rozhlasových vysielani! Lenže akým obrovským výdobytkom pre nášho prarodiča bolo vynájdenie ohňa a aký ešte dnes môže byť nebezpečný oheň ll rukách dieťaťa! A v
m enšej miere to plati i o spomínanej vym oženosti, ak ou je mzhlas. V roku
1938 vyšla v brnenskej Musikologii
vel'mi zaujimallá štúdia Dr. Km·ta·
Vetterla "K sociologii hudebnfho rozhldsu~ kde sa možno dozlledieť, ž e ani v ,:odinách (v Nemecku), kde už mali rozhlasové prijimače 6 rok ov, sa ešte nenaučili počúvať vážnejšie hudobné prejavy, ak sa ich nenaučili počúvať inou
cestou. Ak by mal byť roz hlas ešte pri
tom všetkom šh"iteľom hudobného braku, potom sa stáva výstižn,ým i prirovnanie k ohňu v rukách detí.
A teraz ako je to s tou progresítmosťou hudobnej výchovy? Elementárnu
hudobnú výchovu... nemôže obstarávať
rozhlas, rozhlas nikdy nenahradí učite
ľa a hudobnú výchovu v škole.
Ľuďom, ktorí majú záujem o hudobnovýchovné problémy, a tých, ktorJích
povolanie núti sústavne uvažovať o
všeobecnej hudobnej výchove, tento člá
nok priniesol azda len málo nového. No
treba si uvedomovať znova a znova i
veci sam ozrejmé a kaž dodenné. Týmto
článkom sa obraciame najmä na široké
vrstvy v úsili zainteresovať do problematiky čo najviac ľudí. j e už načase
rozhýbať stojaté vody!
JOZEF KRESÁNEK

(Krátené zo Slovenskej hudby 1959)
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priaznivci žánru, ktorý je všeobecne ozn ačova n ý ako menšinový č i
okrajoVý (aj keď napr. v českých krajinách
má už svojich poče tných vyzn ávačov a stáva
sa v podstate masovým fenoménom), si
mohli prísť na svoje počas tohtoročné h o
Ku l tťi rneho le ta. Každý štvrtok sa totiž v cykle podujatí pod názvom Folkový saló n na nádvorí bratislavského Zichyho paláca predstavovali skupiny a interpreti, ktorí sa do
tohto prúdu zvyknú zaraďova ť.
Folk má na Slovensku pomerne kd tku tradíciu a poslu ch áčske zázemie, preto je myšlienka u spo riadať p očas letných mesiacov
takúto prehliadku, hodná po všimnutia. Pre
začínajúce či menej známe skupiny je to výborná možn osť prezentácie, pre diváka zase
príl eži tosť spoznať nové tváre slovenskej
scény. Pozastavme sa však nad otázkou: čo
možno dnes ch ápať pod ozn ače ním "folk"?
Pre mi'la to bol vždy pojem, ktorý asocioval
v prvom rade silnú osob n osť, schopnú počas celého vystúpenia zaujať publikum svojimi textami, hudbou, alebo aj vtipnými a pohotovými "príhovormi" v prestávkach medzi piesňami. Kedysi - u nás v období pred rokom 1989 - boli folkové piesne nazývané
tiež protestsongami, a to v dôsledku svojej
" buričskej " podstaty, nonkonfo rmného odmietania výdo bytkov civilizácie a najmä neľúto s tne; satiry a odporu voči režimu, ktorý
u nás vládol. A v tomto o bdobí "temn a" sa aj
na Slovensku objavili osobnosti, spočiatku
napodobňujúce západné vzory to hto žánruBoba Dylana, Donovana či Joan Baezovťt , neskôr uberajúce sa vlastnou (tfnisto u?) cestou. Zaujali originalitou i odvahou ne báť sa
vys túpiť na vere jnosti a prejaviť svoj názor,
navyše formou tak príťažlivou - piesňou .
Pretože práve slo boda, či už je to sloboda
myslenia ale bo vyjadrovania, bola a je p re
fo lk charakteristickým znakom. Bola to na·
jmä (avšak niele n) bratislavská scéna, ktorej
jadro tvorili napríklad Zuzana Homo lová,
známa úpravami slovenských balád, ale i
vlastnými piesi'Íami a mužská časť, zoskupená v združení Slnovrat. Osobnosti ako Dušan Valúch, Miloš Jano ušek, Pavel Malovič,
Ivan Hoffman, Július Kazimír a ďalší, sú autormi a interpretmi, bez ktorých by sa na
Slovensku ťa žko dalo hovo ri ť o . zlatých ča
soch" nášho folku na prelome sedemdesiatych a osemdesiatych rokov.
Časy disentu v hudbe sú už našťastie za na-

Bednárikove inscenácie v poslednom období vyvolávajú protichodné názory.
Rovnako je tomu aj v prípade jeho poslednej muzikálovej inscenácie v Prešove a
Košiciach. Či ide o umenie alebo gýč kladieme otázku v recenzii na str. 5. Na snímke
Ondreja Bé r eša hlavná predstaviteľka Zdena Studé nková.

Zamyslenie (nielen) nad·Folkovým salónom
aiebo Quo vadis, slOvenský folk?
SLAVOMÍR KREKOVIČ
mi. Koniec-koncov folk nemusí byť (a väčši·
nou vlastne ani nie je) len politici.")' angažovaným hnutím. Kam však sm eruje tento žáne r dnes, v zme nených podmienkach? Je na
Slovensku dostatok nových osobností v tejto
oblasti?
Pri pohľade na program Folkového salóna
v Zichyho paláci upútajú a po tešili vystúpenia slovenských folkových klasikov (ak ich
už nechceme na zvať žijúcimi legendami):
prešovský pesničkár Edo Klena vystúpil nedávno s Martinom Chro báko m a jeho Private music, rovnako aj trio Jednofázové kvasenie (Valúch - Janoušek - Svozil). Nádvorie
paláca patrilo známej pražskej skupine Hop
tro p, vystúpenie vokálne ho sexteta Sklo bolo zase príjemným zážitkom pre rôzno rodé
publikum. Táto všestranne zameraná skupina, spievajúca skladby ducho vné, slovenské
ľudové piesne i če rno šské spi ri tuály na vysokej úrovni, si za pár ro kov svojej existenc ie už našla svojich skalných priaznivcov (a
to aj vd'aka pre folk pomerne výnimočné mu
pŕeze ntova niu sa na televíznej o brazovke v
STV). To všetko sú mená, ktoré už po nieko·
ľko rokov pa tria k pilierom fo lkovej tvorby

u nás a vystúpe nia ktorých majú stále punc
neošúchanosti, dobrej ;itmosféry na javisku i
medzi publikom, ktorá je zárukou patričné·
ho ume leckého zážitku. Niektoré vystúpenia . mladých" skupín však rozhod ne nemožno zaradiť do škatuľk y s nápisom "fo lk".
Kvalimé vokály, súhra i jednoliaty zvuk na
jednej strane , na druhej ale zväčša jednoduché aranžmány a najmii typieká poetika
trampských textov za ratľujú tieto form ácie
skôr do odnože coun try - bluegrassu, pre
ktorú platia predsa len iné žrtnrové krité ri á.
Je pozitívom, že sa na Slovensku vytvára aj
takéto muzikantské podhubie ( napríklad

Skupina Ozvena zo Senice. Snímka autor.

skupiny Rownak, Ozvena), ncpovazuJe m
však za na j š ťas rn ej š i e rieše nie dávať fo lk a
country do jedného vreca, nap riek príbuzné mu inštrumc ntáru: akustické gi tary, ústna
harmonika atd'. Zdá sa, že fo lk v spomínanom klasickom ponímaní medzi mladými
interp retmi akosi vymizol. Folk v klasickom
chápaní by mal to tiž, ako som už spome nul,
vyc h ád zať zo silných, v kontakte s publikom
he zprost redných osobností. A nielen to.
Vtip, satirický n adhľad , ale aj do hrá hudba a
origi nálny prejav - to sú prísady, bez ktorých
bude nová slovenská folková generácia ešte
dlho d ozriev ať...
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4. septembra t. r. uplynulo 90 rokov
od narodenia prof. Alexandra MOYZESA, čelnej osobnosti zakladatel"skej generácie slovenskej n á rodnej h udby.
Svojou rozsiahlou symfonickou tvorbou (symfóniami, suitami, predohrami, tvorbou pre rozmanité inštrumentálne zoskupenia vrátane súborov
SI.:UK, Lúčnica a scénických hudieb a i.)
sa stal najvýznamnejším slovenským
. symfonikom. Vo svojej tvorbe, orchestrálnej, komornej či vokálnej, reagoval
na národné a národno-sociálne motívy
a svojou vyspelou kompozičnou technikou patril k priekopníkom slovenskej hudby smerom do okolitého sveta.
Ako pedagóg vychoval celé kompozič
né generácie, ktoré dnes tvoria jadro
slovenskej kompozičnej kultúry. Jeho
nedožité 90-te výročie narodenia bolo
je dný m zo stimu lujúcich faktorov vzniku Roku slovenskej hudby.

[HOJ, VLASŤ MOJA POD ZOBOROM j
"Veľmi rád si spomínam na moje prvé krôčky, keď ma moja mať vodila za
ruku, aby ma naučila chodiť po tejto
zemi. Takéto krásne udalosti v živote
by si mal každý z nás vážiť. Ale moju
mať splodila táto zem, naša vlasť, aj
ona chodila po tejto zemi. Tak ako v živote č.l oveka , tak aj v živote národa sú
udalosti, kt01·é by si mal vážiť. Práve
deií vyhlásenia Ústavy SR je ten správny medzník, o ktorom by sme mali hovoriť a ktorý by s me si mali chrániť.
Pripravované podujatie som preto nazval Hoj, vlasť moja. Verím, že tak ako
prijali Svätopluka nebesá, tak to zvláštne fluidum, ktoré je v tejto myšlienke
obsiahnuté, otvorí naše srdcia, aby
s me sa stali lepšími, aby sme hladali
cesty k porozumeniu, lebo duch ovn é
hodnoty každé ho národa by mali byť
tou najkrajšou ružou v jeh o záhrade.
Slovensko je srdcom Európy a naša záhrada je azda najkrajšia. Svedčí o tom
fakt, že kultúrne hodnoty nášho národa sú obrovské, stačí sa obzrieť do histórie a načdeť do bohatej klenotnice
nášho folklóru. Práve p reto je symbolicky program večera rozdelený na
dve dramaturgicky odlišné časti", povedal nám o poslaní podujatia jeho autor, generálny
riaditeľ
Agrokomplexu
Výstavníctva Nitra Akad. arch. Ing. Ladislav
Švihel.

V predvečer dňa vyhlásenia Ústavy SR 3 1. augusta o 18.00 h v priestoroch pred
výstaviskom
Agrokomplex
pripravil
Agrokomplex
Výstavníctvo Nitra a
Nadácia Konštantína Filozofa v Nitre významné kultúrno-spo ločenské podujatie
pod názvom Hoj, vlasť moja. Otcom večera
bol predseda NR SR Ivan Gašparovič , krstným
otcom j eho
Eminencia ján
Chryzostom kardinál Korec. Význam tohto
benefi čné h o podujatia (fin a n čné prostriedky zo vstupného b udú použité na opravu
Nitrianskeho hradu) bol zdôrazne ný tým,
že ho v priamom prenose odvysielala
Slovenská televízia. V prvej časti programu
účinikovali
Darina Laščiaková, Július
Pántik, ľudové hudby Miroslava Dudíka a
jána Berkyho-Mrenicu, Monika Kondrášová so skupinou, fo lkló rny súbor Lú čnica
a d'alší. V druhej čast i vystúpil Zbor Opery
SND, Spevácky zbor mesta Bratislavy,
Dušan j amrich, sólisti O pery SND Miroslav Dvorský, Martin Babjak, Ľubica
Rybárska,
Peter
Mikuláš,
Adriana
Kohútková a ďalší pod dirigentskou taktovkou Ondreja Lenárda. Na záver podujatia,
za zvukov slovenských katedrál, účinkujúci
a návštevníci zaspievali pieseň "Hoj, vlasť
moja, ty zem drahá".
SILVIASTRUHÁROVÁ

OPERA A BALET SND VSEPTEMBRI
ó. 9.
7. 9.
7. 9.
8.9.
9. 9.
lO. 9.
ll . 9.
12. 9.
l :). 9.
14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
20. 9.
2 1. 9.
2 1. 9.

Pi.
So.
So.
Ne.
Po.
Ut.
SL
ŠI.
p·l.

G. Ve1·di
V. Patejdl-13. Filan
G. Rossini
G. Verdi

P. l. Čajkovskij
G. Puccini
G. Vcnl i
L Ddibó

Trubadúr
Snehulienka a sedem pretekárov
Barbier zo Sevilly
Nehrá sa
La Traviata
Labutie jazero
Bohé ma
Rigoletto
Cop_pélia
·HQffmannovc poviedky
Nehrá sa
La Tr,a viata
Eugen O negin
Gise lle
Predaná nevesta
Trubad(•r
Snehulienka a sedem p retekárov

So. .J. O ffe nbach
Ne.
Po. G. Verdi
UL l'. l. Čajkovskij
St.
A. Adam
B. Smel ana
ŠI.
p ·l.
G . Verdi
So. V. Patejdl-13. Filan
So. Manuel de Falla
Čarodejná lás~a
Igor Stravinskij
Svätenie jari
22. 9 . Ne.
Nehrá sa
Nehrá sa
23. 9 . Po.
2-1. 9. llt.
Ne hrá sa
R. Sch u mann, N. R Korsakov, Karneval , Paganini, Šchc rczáda
2 5. 9 . St.
S. S. Hachmaninov
Barbier zo Sevilly
26. 9 . ŠI. H. Rossini
27. 9. Pi. L A. Minkus
Don Q uijote (BHS)
Troj ruža (BHS)
28 . 9. So. L Kupkovi č
28. 9. So. B. Smc tana
Predaná nevesta (BHS)
29.9. Ne.
Nehrá sa
30. 9. Po.
Nehrá sa
Zme na programu vyhrade ná!

Objednávamsi ..... ks

časopisu HUDOBNÝ ŽIVOT na adresu:

Meno:
Ulica: .................................................................. Miesto: .........................................................................
PSČ:

Oálum: ................................................. .

Podpis: .........................................................................

Objednávku pošlilc na adresu: HUDOBNÝ ŽIVOT, Spitálska
Celorocné predplatné 96 Sk, polročné 48 Sk.

35, 815 85 Bratislava

19.00
11.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
11.00
19.00

19.00
19.00
19.00
11.00
19.00

KANADSKÉ TROFEJE
V dňoch 30. 6. - 15. 7, 1996 absolvoval Spevácky zbor slovenských učJtdov,
ktorý si v tomto roku pripomína 75. výročie svojho založenia, vpravde historic·
ký zájazd za oceán, kdt! sa zúčastnil7. ročníka medzinátodn.ého zborovéh o .festivalu KA11iAUMIXW (in diánsky ná-,wv pre stretnutie rôznych Iudí) v Jlowell
River v Kanade, štát Britská Col utnbia, Na dojmy z cesty sme sa spýtali u melec·
kého vedúceho a dirigenta prof. Petra Hradila ... (na obr.)
Na festival bolo umeleckou komisiou vyhraných 32 speváckych zborov z 13. rôznych
krajín sveta. Okrem Kanady a USA sa tu prezeniOvali telesá z Tchajwanu, Hong-Kongu,
Juhoafr ickej republiky, japonska a tiež z
Európy (Rusko, Dánsko, Fínsko, Poľsko,
Maďarsko, Taliansko). Súťa7.i lo sa v siedmich
kategó riách. Zv l áštnosťou bolo, že porota (C.
Little Kanada,). Szyrocki Poľsko, ).Jorgensen
Dánsko, L. Siu-Wai Tong Hong-Kong) vyhlasovala a udeľova l a len prvé a druhé miesta.
SZSU v kategórii mužských a ženských zborov získal prvú cenu pred výborným ženským Mama Mulberry Choir z Japonska a
zvláštnu cenu festivalu , ktorú organizátori
udelili len najlepším ú ča stníkom. Okrem súťažných vystúpení SZSU uskuto č nil nie koľko
koncertov v Powell River a na záverečnom
gala koncerte spolu s ostatnými telesami
účinkoval v predvedení viacerých známych
operných zboroch G. Verdiho. Po festi vale
o rganizátori prlp(avili pre zahraničné spevácke zbory ko ncertné turné po Vancouver
Island a USA (Gabriola Island, Victoria,
Seattle, Vancouver a iné). Vcl'mi milé bolo
- stretnutie s kanadskými Slovákmi, ktorí zorganizovali pre nás koncerc v New
Westminste r, na predmestí Vancouveru. SZSU bol prvým slove nským umeleckým telesom, ktoré vystupovalo na západnom pobreží Kanady. J(oncerty u početného publika
mali lľt:vštdný o hlas, na konci každého holo
"standing ovation". Kanaďania hovorili, že eš-

te nepočuli tak pekne zaspievať svoju hyrn·
nu, k10rou sme spolu so slovenskou zahajovali každý ko ncert. Na jednom z nich, dokonca, miestny zbor spieval obidve hymny spolu
s nami. Treba povedať, že na tomto zájazde
znela vo veľkej miere aj slovenská hudba. Na
15. koncertoch a koncertných vystúpeniach,
vrátane súťaž n ých , sme spievali, okrem inC>
národných auwrov skladby týchto skladate·
ľov : .J. L. Bellu, L. Burlasa, ]. Cikkera, O. Fe·
renczyho, J. Kadavého, A. Moyzesa, M. NC>
váka, M. Ruppeldta, E. Suchoňa, M. Schneidera: rrnavského a E. Schumeru. Spolu tak
odznelo 74 skladieb, čo znamená, že na ame·
rickom kon tinente znela v podaní SZSU viac
ako Iri hodiny slovenská hudba. Populárnu
Tancuj, tancuj, vykrúcaj, sme u čili spievať ka·
nadské a americké obecenstvo, čo sa stretlo s
vdkým ohlasom.
Z takéhoto zájazdu si človek iste odná·
ša aj ·i né ako umelecké zážitky. Aké boli
vaše ...
- Na záver treba povedať, že okrem umelec·
kých zážitkov sme mali aj nevšedné dojmy z
prekrásnej kanadskej prírody, ktorá je v tejto
časti krajiny neobyčajn á. Cestovanie loďou
po mori medzi ostrovmi a pohľad na vysoké
zasnežené vrcholy hôr boli nezabudnutdné.
Úprimná vcľaka patrí všetkým, ktorí nám fi.
nan čne pomohli zvl ádnuť tento náročný, ale
krásny umelecký projekt a umožnili tak SZSU za hranicami našej vlasti, úspešne repre·
zentovať slovenské vok;ílne umenie.

l OSOBNOSTI SLOVENSKEJ lltJDBY l
Tento rok bol vyhlásený za Rok slovenskej
hudby. Pri tejto príležitosti pripravila Hlavná
redakcia umeleckých programov - Redakcia
umeleckých programov- cyklus šiestich relácií pod názvom Osob nosti slovenskej
hudby. V cykle predstavíme šiestich hudobných skladateľov - zakl ad ateľov slovenskej
národnej hudby: Jána Levoslava Bellu
(1843-1936), tvorcu opery Kováč Wieland,
symfonickej básne Osud a ideál, Alexandra
Moyzesa (1906-1984), tvorcu prvej slovenskej symfónie, Eu gena Suchoiía (19081993), lv orcu slovenskej národnej opery
Krútrhva, opery Svätopluk, Baladickej suity,
Metamorfóz, piesní, klavírnych cyklov, Jána
Cikkera (1911-1989), najplodnejšieho tvorcu slovenskej opery Juro Jánošík, Beg
Bajazicl, Mr. Scrooge, Vzkriesenie, Hra o láske
a smrti, Coriolanus atď., Dezidera Kardoša
(1914-1991), žiaka Alexandra Moyzesa, tvorcu orcht:stdlnych a operných skladieb, klavírnych miniatúr a Gejzu Du sík a (19071988), zakladatcl'a slovenskej operety a zábavnej hudby. Všetky relácie sú zostavené z
archívnych materiálov, z ktorých sú zaujímavé najmä autenlické výpovede autorov: spomienky na rodičovský dom, štúdiá, prvé kontakty s hudbo u, prvé tvorivé úspechy až po
posledné roky života. V dokumente o nesto-

rovi slovenskej národnej hudby Jánovi
Levoslavovi Bellovi sú výpovede nahradené
komentárom, pretože v archíve STV sa za.
chovala iba jedna sním ka skladatel'a z jeho
posledných rokov života. Hudobné ukážky,
ktoré sledujú vývoj s kladateľskej tvorby
umelcov sú vybraté tiež z archívu. Obrazová
stránka relácie je obohatená o rukopisy, fotC>
dokumentáciu, ktorú nám poskytlo zo svC>
jich archívov Slovenské národné múzeum·
Múzeum hudby na Bratislavskom hrade, ale
aj o rod inné fotografie zo súkromných arch~
vov. Ako prvé vznikli dve relácie tohto cyklu
v roku 1993, venované pamiatke Eugena
Such oňa, zakladateľa slovenskej hudobnej
moderny. Neskôr bol cyklus rozšírený o ďal·
šic osobnosti staršej skladatel'skej generácie.
Dokumenty scénaristicky zostavila a pripra·
vila PhDr. Ildikó Schreiberová a umelecky
ich stvárnili mladí režiséri Miroslav Vermeš
(A. Moyzes, ]. Cikker), Martin Plch (D.
Kardoš, G. Dusík) a skí1sení televízni režiséri
Jozef Novan (E. Suchoň - L, IL čast) a Pavol
Flikô Q. L. Bella).
čo dodať na záver?
Cyklus Osobnosti slovenskej hudby môže·
te sledovať vždy v stredu večer o 22.40 hna
programe SlV 2 od 18. 9. 1996.
(mk)

l DOMINGO ŠÉFOM OPERY VO WASHINGTONE j
Stalo sa už tradíciou, že tenoristi svetového mena Placido Domingo, Luciano Pavarotti a josé
Carreras vyscupujC1spoločne po svetových športových štadiónoch. Svetoznámy španielsky tenC>
rista mexického pôvodu Placido Domingo v rozhovore pre týždenník Focus vysvetlil, prečo sa
rozhodli pre túto scénu: "Chápem ľudí, ktorí dávajú prednosť skutočný m operným preclstaveni·
am. Ale pre miía je oveľa zaujímavejšie nové publikum, ktoré oslovujeme s kolegami na športC>
vých štad iónoch. To sú tí, ktorým by normálne ani nenapadlo ísť na operu. Náš happening ich
však priťahuje a často sa vracajú domov ako fanúšikovia opery. Na jeset'í Placido Domingo nastu·
pu je do wa~hingron skej opery ako umelecký vedúci. Ako prezradil, najradšej by však viedol vlast·
nú operu: "V roku 2001 budem mať šesťdesiat. Myslím si, že by som sa už mal pomaly za·
čať pripravovať na to, že ako spevák skončím, a viac sa sústrediť na dirigovanie a na ve·
denie opery." Ked'že Domingo bude v novej funkcii debutovať tri dni po prezidentských voľ·
bách, verí, že Bill Clinton, ktorý bude podl'a predpokladov tenoristu znovu zvolený, sa na jeho
premié re zúčastní.
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PRIX ITALIA 1996
FRANTIŠEK POUL
Túto medzinárodnú súťaž rozhl~sových a televíznych programov
. organizuje každoročne RAI · Radiotelevizione Italiana - pre verejnoprávne médiá z celého sveta. Súťaž chce pôsobiť na zlepšovanie kvality vysielaných programov, podnietiť členské organizácie odvysielať
prihlásené programy, podporiť spoluprácu rozhlasových a televíz. nych tvorcov a tiež stimulovať diskusie o tvorbe a otázkach kultúry v
médiách. Prix ltalia bola založená vr. 1948 na ostrove Capri a koná sa
: vidy v inom talianskom meste. Tentoru to bol Neapol v dňoch 20. ·
30.júna.
Takáto rozsiahla súťaž je ná ročná na organizáciu. V dôstojnom prostredí hradu
Maschio Angioino čakali medzi hrubými
múrmi pripravené odposluchové priestory, iné pre porotu a iné pre záujemcov z
radov autorov a hostí, kde sa v presne určenom čase a poradí programy s imultánne počúvali a h odnotili. Využívali ich aj
rozhlasoví kolegovia - šéfredaktor Rádia
Devín Ing. Milan Materák, riaditeľ košického štúdia Mgr. Jaroslav Rezník, šéfdramaturgička Oľga Duhanová a redaktorka
Tatiana Kusá, ktorí prišli prezentovať súťažné programy z oblasti rozhlasových
hier a p ublicistiky. Podľa ich skúseností
nemali všetky priestory kvalitne vyriešenú akustiku . Po iných s tránkach mali organizátori situáciu J?Od kontrolou. Okrem
hodnotenia programov sa denne konali
semináre o aktuálnych otázkach rozhlasovej a televíznej tvorby a stretnutia ú častní
kov pod patronátom jednotlivých rozhla0:02:4S :OO

po:o! :oo:oo

ní organov a gregoriánskeho chorálu)
otvorili otázku, čo je a čo už nie je rozhlasový hudobný program. To, že sa určitý
program pre rozh las zaoberá hudobnou
témou- či už ide o skladateľa , h udobníka,
hudobnú históriu alebo inú ob lasť hudby
- neznamená, že automaticky ide o hudobný rozhlasový program. Napr. dánsky
príspevok o uchu použil dosť málo hudby
a lepšie by zapôsobil ako televízny program. Niektoré programy o hudobných
skladateľoch (Francú zsko, Rusko) či interpretoch (USA, Kanada, Slovinsko) smerovali skôr ku kategórii publicistiky.
Aký by teda mal byť hudobný program?
Možno povedať, že základnú ideu, správu
či nápad má vypovedať hudobnými, alebo
prevažne hudobnými prostriedkami.
Do u žšieh o výberu sa preto dostali programy zaujímavé, sch opné osloviť poslucháča kdekoľvek na svete, spracované nároč nými postupmi a prostriedkami, zvu-

:O! :IS:OO

me m ô cť poč uť aj vo vysie lan í Slovenského rozhl asu. A konečne - hlavnú cen u
Prix Italia pre hudobn é programy vyhral
humor! Ho landský program "Kinky on 4"
je mimoriadne vtipnou paródiou okrem
in ého na vlastnú prácu modedtorov, na
reklamné a iné verejné vykrikovanie parol, na remesel n ú ,.machu" redakwrov, na
hit-parády ( predstavme s i tak (J hit-parád u
a la Varcse či z nemeckých najgýčovejších
šlágrov!). Program, má neuverite ľný švih,
zvukovo n eustále prekvapuje, srší vtipn ým i nápadmi a technicky je mimoriadne
náro č nou kombináciou viacnásobných
mixáží. Bohu ž iaľ, p re svoje rečové špecifiká, bude ho u nás len ťa ž ko možno odvysie l ať.

Autor Referenda jon 8alke

majú spoj itosť s debatou o EÚ.
Náročnosť spracovania demonštruje
tiež talianska rozh lasová d r:íma "Unreported Inbound Palermo", zaoberajúca sa
tragédiou lietadla, ktoré zm izlo počas letu
z radarových obrazoviek a zrú tilo sa do
mora. z~ troch vrstiev kompozície jedna
rekonštruuje rozhovory pilota s kontrolnými bodmi (dialógy z č iernej skrinky),
druhá rozprávačsky približuje diani e a
opis morského "hrobu" lietadla a posledná je prakticky samostatno u hudobnou
skladbou pre komorný zbor, 6 nástrojov a
mg pás, ktorá znie počas celé ho diania.
Hudba na je(! nej strane jednoznačne :taradila dielo medzi hudobné programy, na
druhej strane však, ž iaľ , oslabila výsle dný
tvar diela, predovšetkým použitím staršej,
menej komunikatívnej hudobnej reči.
Zvláštnu cenu, tzv. "Special Prize", získala kanadská CBC/ SRC za súťaž n ý program "Fotoprints in New Snow" (Stopy v
On/Of f

1

2

Cer

.3

Mod

n esta čí.

Slávnostne vyhlásenie všetkých cien sa
odoh ralo v Teatro di S. Carlo pred kon cer- ·
tom a recepciou, ktoré pre účastníkov
Prix Italia usporiadal tamojší regió
Campani<L Samotná súťaž, poto m tento
koncert (v druhej polovici znela Pe rgolesih o "Stabat Mater") v takejto veľkole
pej budove a nakoniec práve p rebieh ajúca prehliadka obrích plavidiel ATO v
prístave boli najsilnejšie dojmy z Neapo la.
Mesto s klamalo. Kto ho pozná vie, že napriek mimoriadnej polo he v krás no m záli-
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Pitc h Rate 99 99 99 99

sových, či televíznych organizácií. Mojou
hlavnou povinnosťou bola práca v medzinárodnej porote pre rozhlasové hudobné
programy. Aké hudobné programy mali
šancu dostať sa aspoi'l do užšieho výberu
pre nomináciu na niektorú z cien ?
Požiadavkou súťa že bolo, aby zúčast nené
programy boli špecificky rozhlasové, teda
aby boli pou žiteľné predovšetkým pre
rozhlas než pre akéko ľvek iné médium a
aby o bsahovali prvky, ktoré do vysielania
prinášajú niečo nové. Viac zaujali programy spracované náročnými, netradičnými
postupmi a tiež také, ktorých témy sú / neošúchané" a majú viac ako region álny záber.
Po minuloročnom úspechu sloven ského príspevku, ktorý vážne ašpiroval na
jednu z cien (v tomto roku sme sa podľa
pravidiel v kategórii hudo bných programov nezúčastnili, ale mali sme zastúpenie
v porote) som očakával , že aj z krajín bývalého východného bloku budeme počuť
zaujímavé a dobre spracované programy,
ktoré zabodujú. Skuto čnosť ma však sklamala. Jeden z českých programov obsah oval nádherné hudobné nahrávky, jeden z
ruských príspevkov bol skutoč n e n á roč
ne spracovaný, slovinský mal zaujímavú
tému, ale porotu n epresvedč il pre svoj
popisný či až didaktický sp ôsob spracovania, alebo výber témy lokálneho významu, prípadne zvukovo resp. techn icky
nekvalitné, nepriliehavé hudobné nahrávky použité v programoch.
Slovinský program o hudo bníkoch v
rozhlasovom symfonickom orchestri, ale
tiež príspevok Dánska o uchu a vnímaní
zvukov vrátane hudby, a čiastoč ne aj programy USA (F. Zappa) a česka (o nahráva-

Čiastočne bokom zostali ďalšie zaujímavé programy - francúzsky hudobný
portré t klarinetistu Michela Po rta la a je ho
typicky francúzskou bezprostre dnosťou
výpovede, alebo cľal ší tali ansky príspevok
"La Via Rome i" - ľudové oratórium s naRomponova nou hudbou v štýle od q uasi
historického po intervalové myslenie.
Veľké očakávan i a vzbudil t itu l nórskeho programu "G. Gould-klavirista, kt or)'
nenávidel Mozart a". Ziať, o jeho vzťahu k
Moza rtovi s me sa vda nedozvedeli, viac
sa hovorilo o postaven í umelca v spo lo č
nosti a o inštitúcii verej ných koncertov,
ktor(J, ako je známe, Gou ld často spochybi'loval. Autori málo vyt'ažili aj z jeho
vlastných zachovaných úvah. Relácia sklamala, vybrať si za tému veľké meno zjavne

kovo zaujímavé a technicky perfektné.
Iste, niektorí autori tvoria programy špeciálne pre Prix Italia, ale tak to býva pri
každej s ú ťaž i a nijako w neznižuje ich prínos a kvalitu.
Pozorovali sme aj ďal šie spoločné tendencie, predovšetkým "západných" autorov. Akoby zabúdali na hranice svojej krajiny, vymanili sa zo svojh o regiónu, s nažili
sa o istý druh globálneho pohľadu na
svet.
Fínski tvorcovia v kompozícii "Amazon,
As Natural Music" skombinovali napríklad vopred nahraté hlasy vtákov a ďal
ších živo číchov z amazonského pralesa so
skomponovanou elektronickou hudbou.
Švédska "Grains of Voices" je takmer
hudobnou sklad bou z nesmierne zaujímavého materiálu: z pletiva hlasov zozbieraných za dva roky z celého sveta, od
Venezuely po Tibet. Sú to hlasy obyčaj
ných ľud í, ale tiež kňazov, uči teľov, politikov, detí, hlasy, ktoré spievajú, hlasy, ktoré hovoria, hlasy modliace sa, recitujúce,
kričiace, smejúce sa a pod. Dalo by sa povedať, že vznikol multifasetový obraz hlasov v syntéze, v ktorej sa etnické, kultúrne
a idio matické ideály pretavili do ine j formy bez jasne u rče nýc h hraníc.
Takisto nórske "Referendum" je kompozícia z e lektronickej hudby, altovéh o
hlasu a nahrávok rozhlasových správ v
rozličných jazykoch, ktoré odzneli dei\
p o u skutočnení nórskeho referenda o
vstupe do Európskej únie. Hlasy rozh lasových hlásateľov (aj pre nás v exotických
jazykoch) slúžia ako rytmické prvky, ako
zvukové prvky separované z ich originálneho kontextu. V krátkych zábleskoch
môžeme zachytiť signálne slová, ktoré
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novom snehu). Je to rozhl asová kompozícia pre mg pás a nahratý katajjag, vokálne
hry lnuitov, kanadských Eskimákov. Ich
hrdelný spev, pripomínajúci až zvierac ie
zvuky, zvuky prírody n ahraté na Baffinovom ostrove a výpovede spevákov o ich
vzťahu k svetu a k životu, tvoria v kombinácii s priliehavou hudbou pre mg pás
nezvyčajný a n eo byčajn e pôsobivý estetický zážitok. Au tori po užili technickú
kombináciu z nahratých, samplovanýcb a
synte tických zvu kov a docielili tak bohatú a pôsobivú faktúru. Mať presved č ive j 
š ie vyriešený záver, mohl i si autori tohto
programu od ni esť hlavnú ce nu. Predpokladám, že ho jazykovo upravený bude-

ve je nt:uveriteľne h l u č n é a n e u ve rit e ľne
špinavé (zlatá Bratis lava!). Za jeho hranicam i je to in é - Vezuv, he rkulaneum,
Pompeje, Sorrento, Capri - t oľko krásy sústredenej na n i eko ľk)'c h desiatkach kilometrov b eri e dych. Mimochodom, na
Capri bude o dva roky jubilejn)r 50. roč
ník súťaže.
Aj budúci rok bude Prix Italia pre sloven ských rozhlasových tvorcov inšpirujúci - predp ísanú rot:kia nám mč uje tzv.
"Sabbatical Year", kedy Slovenský rozhlas
neobsadzuje p orotu v žiad nej kategórii,
ale do každe j možno pos l ať po dva príspevky. Držím palce, aby ni ektorá z cien
putovala aj k nám domov.

( 4
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FESTIVAL

l MedŽinárocbtý gitarotý festivaiJohaua laSpara Mertza l
2 1. ročník Me dzinárodnC:ho gitarového festivalu j ohanna
Kaspa ra Mertza bol jedným z p rvých ucelených p od ujatí LOhtoroč
ného b ratislavského Kultúrneho leta. Ten to rok sa za čal trochu
net rad i č n e, už 29. jú na. Tak ako po iné ro ky, i v rá md tohto ro č ní
ka sa na iiom predstavili g itaristi-sólisti i komo rné zoskupe nia, z
rôznyc h krajín Európy i zo zámoria. Tak ako posledné roky, i tento
ro čník usporiadatelia, Mestské kultúrne stredisko v Bratislave a
u melecká age ntúra Inte rArtists v oso be jany K ováč ikovej , um iestnili konce rty v Klariskách, kto rC: po stránke aku st ick ej i kapacitnej
snád' najviac vyhovujú tomuto koncertné mu nástroju. l te nto rok pomaly sa to stáva samozrej m osťou , sa gitarový festival mohol
u~kutočniť i vcl'aka sponzorom, medzi ktorými nec hýbala Banka
AuMria, Daliarne obc hodu l'o pr<td, firm<~ Ergon, ale i Radio Twc:ist.
l tento rok sa popri koncertoch uskutočnil Seminár gitnrove j hry,
n<~ ktorom si mladí <tde pti koncertné ho u menia rozširovali svo je:
pozn<ttky o nástroji, techni ke hry a pre nik<tli do tajov a pravidiel
gitarového koncertnt:ho štýlu . l tento mk sme sa pred Klariskami,

Konce rt k 30.
Joze fa Zsapku.

vý ročiu

pedagogicke j

činno sti

doc.

v družných d ebatách pred koncertom i počas prestávok stre távali
viič.šinou s tými istými znúmymi, predovšetkým poslu cháč m i našich ume leckých škôl, ale i kritikmi a "fandami" git ary a gitarovej
h ry, p re ktorých té nto fes tival je ešte stáh: jed iným poduj<ttím, kde
sa s gitarou a s in te rprc tač n y m umením majstrov gitarovej h ry
môžu bezprostredne s tret ávať. l tento rok sa mohol festival uskutočni ť nielen vďak a už spomínaným poriadatel'om a organ i;(átorom, ale i vďaka vyt rva lťrn u úsil iu "duchovného o tc 1" !OhlO podujatia, umelcovi a pedagógovi Jozefovi Zsapkovi, bez ktorého
osobných kontaktov, energie a nadše nia by sme d nes o 2 1. roč n ík
festivalu ťa7.ko mohli napí sať a h ovoriť .
2 1. ročník Me dzinárodné ho gitarového festivalu trval od 29. júna do 5. jl1la. Po čas siedmich veče rov sme mohli poču ť nie lc:n zaujímavé die la, ale aj u melcov-interpretov repre;(cntujtl('ic h rôzne
štý ly, po iíatia, rozl ičn é školy. Ak hy som mala hodnoli ť festival ako
celok, môžem kľudne ko n štatovať, že úroveil jednotlivých koncertov bula vyrovnaná a vďaka niektorým h osťuj úci m ume lcom,
p redovšetkým kanad skť h o h osťa Alvara Pierriho ( pochád;(a z
Uruguaa) , priam nadštandardná. Prvý koncertný veče r sa predstavil Fra ncúz Philippe Vill a, v pod state s klasickým repe rtoárom,
medzi ktorým nec hýbali d iela skladatel'ov ]. S. Bacha - Adagio a
fuga , BWV 1002, N. Paganiniho - Sonatína a Vel'ká son:íta, ].
Cardosa-Guaramia, M. Giuliani ho- Vdká o uvertúra, o p. 6 1, české
.ho majstra M. Tesara - 3 b:llady, ll. Villa-Lobosa - Výhe r etud a A.
llarriosa- Posledné tre molo. Te nto mladý um elec rep rezentuje európsku gitarovú školu a je ty pom interpreta, ktorý klad ie dôraz na
technH.-u, na detailné vypracovanie jednotlivých sklad ieb, čo sa u
ne ho snúbi až s bravúrnou hrou. je laureátom viacerých medzinárodných sú ťaží a o jeho interp retač ných kvalitách, o ktorých sme
sa mohli presved čiť i v Bratislave, sved čí mimochodom i jeho popredné umiestnenie na súťaži "Paganini" v talianskej Moncglii. 30 .
j(tna sa v Klariskách predstavil japonský gitarista, žijúc i a pôsobiaci v Rakúsku, Gen Hasega na. Zaujímavým i pouč ný m bol jeho recitál zostavený výlu čne z tvorby japo nských aut.orov: K. Watanahe ho - Astra! Flakcs (5 skladieb ..hviezdne ho ne ba") a T.
Yoshimatsu - Gitarová sonáta "Sky Color Te nsor", pozostávajúca
zo štyroch častí. V o boch skladbách dokázal hodnotne skfbiť staré
japonské hudobné tradície so sú časnými kom pozič n ým i prvkami,
da ť im občas až exo tický výraz, vd'aka svojej vycizelova nej technike, p re mysle ne; konccpdi a v neposlednom rade i muzikality a výrazu. Gen Hasegana bol protagonistom prvej polo" ice to hto koncertu. Druhá patrila, mnohým z nás už d ôve rne známel!!u ume niu
Gré ka, taktiež žijúc eho a pôsobiaceh o v RakúskJ,I, J o rgosa
Panetsos a, kwrý sa do Brali~ l a vy i tento rok vrátil\ :1by viedol inte rpre tač nt: s e mi ná re.
Vynikajúci ku bánsky gitarista a skl adatel' l.. Brou wer p atrí

dnes už p raktic ky medzi žijúcich "klasi kov 20. sto ročia". Počuť jeho kompozície plné dynamiky, ne tradičných harmonic kých postupov, inšpiratívnych melodických zvratov, ktor}'m nikdy nechýba hlbší význam, je zážitkom. I .Jo rgos Panc tsos uviedol na svojom
polrecitáli jed nu z jeho sklad ie b: Dve po pulárne kubánske té my,
ktoré i vd'aka je ho interpretácii obohatili náš pohl'ad na gitaru. j .
Panetsos zaradi l do svojho programu i skladbu Ran clom Walk, ktorú mu venoval skladatel' F. Ginalis a ktorú pre mié rovo uviedol v r.
1993 vo viede nskom Musikvereine. Aj toto dielo je založené na
moderno m zvukovom pmiatí nástroja a na využití ne trad ičn ýc h
technických intc rpretal:ných postupov. V d'alšcj č:lst i svojho bratislavské ho h osťovan ia p rezentoval]. Panetsos svoje inte rpretačné
scho pnosti v 24 Capricios de Goya od M. Castelnuovo-Tedtsca a
medzi gitaristami obzvláš ť obl'úbenej suite Koyunbaba C.
Doneniconiho . l ked' tento rok]. Panet~os " n e prekročil svo j tie1i",
aj tak s me sa mohli p resvedč iť o jeho vysokom profesionálnom
štandarde - o jeho muzikalitc, schopnosti výrazovej nadstavby i
osobitej technike hry.
Sympatické The Guitar 4-mation (A. Swete, M. Schwarz, F.
Monrocchlno, M. Nagy) z Viedne je zložené z vynikajúcich gitaristov, poch:ídzaj(lcich z rôznyc h krajín a pôsobiacich v Rakúsku.
Väčši nu sklad ieb ( mimochodo m. dramatu rgia ich koncertu bola
založená na hudbe 20. s to roč ia), kroré ~ m e l. júla v podan• tejto
fo rmácie počuli , aranžoval M. Schwarz. Tvorili ju dielaj. Zawinula,
L. Brouwera, F. Campa, D. Gillespicho, B. Mamua-C. Wella-) .
Lc ihcra-M. Stollera, ale i M. Jashara, R. Dyensa, A. Barriosa.
Vä čš in ou nezná mi autori. neznáme diela. Ich spo l očn ým znako m
bol príklo n k džezu, k džezovej improvizácii, k bohatej a rôznorodej rytmike. Naturel skladieb zrej me vo veľkej miere vyhovuje aj
The Gu itar 4-malion, a tak sme ic h mali mož no s ť počuť v živej pulzujl•cej podobe, in terpre tované s ch uťou a radosťou , vo výbornej
zvukovej a rytmickej súhre. Nepreženiem, ak tvrdím, že vrc holným zážitkom festivalu bo l recitál AJvara Pier riho 2. júla. TenLO
umelec je fe noménom gitarovej IH)', jed ným z najuznáva nejších
osobností vo ~vojo m o bore v rámc i cclo~vc LO vých merad iel.
Gituové d ni, dnes už festival, ná m za 2 1 rokov svojej existencie
p rip ravili nickol'ko takýchto pre kvape ní a " chuťo vick" . Typ vyšiel
i te nto rok a vcl'aka zail! l ked· som nestihla sledovať, kto rí•c h au torov a aké skladby zaradil A. Pie rri na svoj bratislavský ko ncert - zážitok z jeho vystúpenia zanechal na mi\ a, a dovolím si tvr di ť, že na

Alvaro Pierr i
Gismontiho: Mc moriac fatio n a je pôsohivy na jmii v skladbách juhoamerickýc h. kde d ostáva nádych zvukovej a výrazove j autentickosti Mladí sympatickí umelc i z Nemecka bol i príjemným oživením festivalu, i zdrojo m in;pir:ície - n ebá ť sa pmt i ť i po menej vyšl'apaných chodníčkoch . s tanov iť si jasný c id a c id :lvcclomc ho
dobýjať.

Ilka a Roland Hoffmann
každ ého z prítomných , hlboký doje m. Ume lec pri svojich ko ncertných vystú peniach nezvykne avizovať svoj konkrétny progra m a
rozhodu je sa bezprostredne podl'a atmosfé t;y koncertu, podf'a reakcií publika. l tentoraz nebolo tOmu inak. Zial', se,dcla som na takom mieste, kde nebolo zret eľne poču ť, čo A. Pierri hovorí. Podl'a
charakteru a štýlu skl~1d ieb však predpokladá m, že väčš in a interpre tovan}'Ch skladiel1 pochádzala z juž nej Ame riky. Snád' mi čita
telia prepá čia neú p lnosť mojich informácií. Podstatné je však to,
ako A. Pierri hral: bravúrne, zmysluplne, s ci LOm a vkusom, noblesne i pokorne. j e ho gitara znela i v týc h najjcmncjších pianisimách,
svojho maj st ra poč úva l a na slovo a pod dávala sa jeho prstom bezo:r.vyšku. Môže me le n dúfať, že A. Pie r riho budeme mať mož n osť poču ť niele n sprostred kovane, na CO č i v rozhlase, ale i naživo.
Oplatilo by sa to každé mu a po každej stránke!
Súrode nci Ilka a Ro la nd Hoffmannovci z Nemecka sa na festivale predstavili j . júla v n ezvyčajn ej nástrojovcj kombi nác ii mandolína a 1,\itara. Obidvaja študovali h ru na svojich nástrojoc h u renomovanýc h majstrov, a d nes patria, nielen vďaka ~voj im konce rtom ale i nahrávkam, medzi uznávaných mladýc h inte rp re tov i v
medziná rod nom me radle. Re pertoá r ich bratislavské ho koncertu
pozostával z diel A. Vivaldiho - Sonáw \. dur, G. 13. Gcrvasia: Sonáta
da Camera, It Cajaceho: Ro ndo, ale i A. l'inzollu: Loquc vendra a
Verano po rte no, i jeho známeho cyklu Historie du Tango, E.

4. júl bol prcd poslcdnym dňom fcMivalu a s ú čas n e d1iom, keď
na ko ncertné pód ium v Klariskách vystú pil Paul Galbraith
(Veľká Britán ia). Vo vlastnej úprave a v tra nskripci:ích nám v jeho
poda ní celý ve če r mel Bach. P. Galhraith hrá na zvláštnej il-strunovej gitare. ktorá má nielen vý ni močné zvukové kvality, ale poskytuje i bohaté um e lec ko- interpretač n é možnosti. Zo spomínanej
JJac hovcj tvorby v tejto neobvyklej a net ra dič n e j podobe zaznelo
na kon certe 6 sólových sklad kb (v Zozna mt: Bachových diel evidovan)'ch pod čís l o m l OO 1- 1OOú , striedavo M>náty a pa rtity). S
uzna ním môžeme k vitov ať ští'love cítenie a tt·chnic ké sch o pn o~ ti
sólistu, ako aj jeho vycibrcní· vkus a v neposlednom rade i odbornú z nalo~( barokovej litcrallí ry, na z:\kl.1de ktorýc h koncipoval
uvádzané ~kl:ldhy v tomto ná roč n o m monolitic kom p rograme na
vysokej profesionálnej úrovni.
Závereč ný konce rt festivalu 5. júla bol venovaní' 3 0-roč né mu
jubileu pedagogickej č i nn osti doc. jozefa Zsapku . Pri tejto príležitosti sa na koncerte pred stavili je ho s ú čas n í štude nti i tí, kto rí sa
pod jeho vede n ím vypracovali na post p rofcsiomílov. Zial', na koncerte som nebola, a tak p ri vedomí toho, čo j ozc fi'.s apb pre uplatnenie gitary :1ko kon certného nástroja na Slovensku vykonal a do~ia hol, i w ho, čo v tejto aktivite znamená i v med zinárodnom mcradle, môžem len uv i esť, že zasl(tže nú poctu ~vojmu pedagógovi
wojimi umeleckými v)•~ledkami niele n v rámci 2 1. ročn ík a festivalu vzdali Martin K rajč<> , absolvent bratislavského konzerv<ttória
a v sú časn ost i posl uchač VŠMU, víťaz toh toročnej sú ťaže slovenských konzervató rií v Banskej Bystrici, Miloš Slobodník, posll•ch áč VŠMU v Bratislave, víťa z Medzinárodné ho gitarového festivalu vo Figgi v Taliansku ( 1990) a Bra tislavsk é g itarové kvarteto
zložené z pos l u ch áčov a a bso lventov VŠMlJ, Mi loša To mašovič a,
Miloša Slobodníka, Rad k)' Kubrovcj a Jan)" Mazákovej. Výsledky,
ktoré títo p oslu cháč i dosiahli, hovoria mno hé aj o id1 pe dagógovi.
O jeho vzťahu ku git:m; ~ved čí i ťO, že p6vodné Gi t:1rovt: dni sll
dnes, po 2 1 rokoch, re nomovaným pod ujatím, uznávaným s n áď
viac v za h raničí ako do ma. Ale u nás na Slovensku sa to stáva pomerne často. l. l . roč ník Medzinámdné ho gitarovcho fe stivalu je
teda za nami. Začal i ticho a skromne, bez \'iič.šej propag:ície. Ako
každý rok, i te nto, rod il sa za ťažk ých a ča~to ne pochopitd nýc h finan č n ých a orga ni za č n ých podmie nok. Op iiť sa však pre mnohých ~t a l magnetom, pre bezpros t red n os ť, pre svoju kvalitu a v neposlednom rade i pre svoju ojedinelo sť v rámci mnohýc h iných,
často ume lo živených akcií bratisla\'Ského kultú rne ho leta.
MARTA I'Ôl.Dl\ŠOVÁ

.· Mosty '96 ~TUŠENIE SÚVISLOSTÍ
-~- --~--

--------

-

Mosty sú n es porn e p odujatím , ktoré už
svojím n ázvom vyvoláva mno hé asociácie.
Mosty ako spoje nie d voch hrd10v rieky, ale i
m osty - symbol lá mani a barié r m edzi ľud' mi a
kultúrami, me tafo ra s úvislosti me dz i hudo bný mi žánram i i me d zi histó rio u a súčasnos
ťou, to vše tko s ú mo žné spojénia najrôznc jšiell o c h a rakte ru. A to všetko v se be zá roveti
spája proje kt ,.MOSTY - GEŠIRIM - PO NT IS
'96", k toré ho au torom je Ladislav Sno pko a o
ktoro m sa n ajmä v d e nne j tla č i už n emálo pop ísalo .
J e ho hlavnou ná pl iíou hola týžd e nná s polupráca mladých k res ťa n ov a židov ( nide n)
pri oprave kos tola Panny Márie v Pribyline a
synagógy v Liptovsko m Mikuláš i. Tieto u n iká tne histo rické pamiatky boli s polu so zatial' c há trajúcim romá ns kym kos to líkom Sv.
Víta v Bratislavc-lh tsovciach tiež svedkam i
kona nia rovnako ne vše dné ho závereč néh o
koncertu, ktorým trad i č ne vyvrc ho lil v poradí už š iesty ročník toh to snaženia. Č ím bolo
toto poduja tie také pr íťa žli vé? Koncert totiž
vďaka rozhlasovému pre p oje niu pre bie h a l
na troc h miestac h sú čas n e, takže úč i nkuj úci
aj poslu cháči sa navzájom poč uli a mohli s i
vychutn ať komornú , a le skvelú atm os fé ru aj
na di aľku . Toto možn o ne p och ybne nazvať
neobvyklým technickým e x p erime ntom,

Kostol sv. Víta v Rusovciach. Sn ímka:
a u tor

ktorý ozvlášu'íoval celý priebeh podujatia a
dod ával mu a kési n apätie. O bsadenie a d ramanu·gia boli tiež vý n i mo č né a v duc hu trad ícií Mostov rôznorodé. Po spo mi e nke n a
h o locaust v podobe židovskej mo dlitby zo
synagógy v Mikuláši, zazneli v é teri kresťa n 
ské sakrálne s kladby o d P. P. Baja na a C. M.
von We bera. Inte rpre toval ic h Bratislavský
chl apče n s h:ý zb o r pod ved e ním Magdalé n y
ll ov ň á kovcj (v Rusovciac h) a sólisti Darina
Tó thová a Já n Babjak (v Pribyline a v
Liptovskom Mikuláši ( !)). Na margo to hto vystúpe nia treba p odotkn ú ť , že ho v týchto ne obvyklc sťaže n ých podmienkac h zvládli
ú č inkuj úci výbo rne. Na záver zb o risti zaspie vali aj nefalšovaný čc rno.šs l.--ý sp irituál, čím
pridali koncertu na žánrovej pestrosti.
Za zlatý klinec c elé h o p rogra m u však mo žno ozna č iť vystúp e n ie naš ich i zah ra n i č ných
jazzových špi čiek. Spevák a Petra Lipu a gitaristov Andr eja Šebana s Luhošom Andrštom
spre vádzala s kupi n a - rytmika - ktorú tvorili
Marc el nuntaj a Martin Gašpar. U7. úvodný
zákulis ný di alóg Andršra s Lipom v
Rusovci ac h
pre d
zači a t ko m
konce rtu
( . Odskúša né?" - "Asp oií b ud e väl:šia zábava ...") d ával tuši ť, že s a diváci majú na čo teši ť
a že pô jde, ako p oved a l P. Lipa, o d o brodružSlvo - nikto ne mô že pred v ída ť, ako koncert

d o p adne, č i nezlyhií spo je nie, č i všetko vyjde
tak, ako bolo naplá nova né. A vyšlo . j azzmani
ukázali, že si rozum e jí1, i ked' sú od seba d oslova , na m íle vzdiale ní" - Vcd' blues je, a ko sa
vraví, h ud bo u bez hra níc.
Fascinujúce pod a n ie úvodn e j skladby
dnes už n ežijúceh o Deža t; rs inyho P ms/Ja
bolo zá roveií p octou auto rovi i sp o mie nkou
naií ho . Vzájomne sa dopÍiíajúcc gitarové sóla
na p odk lade nieked y len .,vydtc ncj" rytmi ky
( "vd'aka" slabé mu rádiové m u spojeniu) , p opre tkávané scatovým i improvizácia mi P.
Lipu v precíteno m blues Lonely Auenue
( Ooc Pomus) vytvorili pre ú čast n ík ov podujatia nezabu dnuteľný umelecký zážitok.
Tento bol navyše umocnený ncvšedno u a tmosfé ro u priestorov, v ktorých sa odohrával,
in te ri é r kostola v Rusovci ac h totiž vďaka
svojm u ne utcše né mu stavu rozhodne nepripomína! "klasic ké" ko nce rtn é sie ne a počet
ní n {lvštcvn íci sa doií a ni ne vošli. Bo li to
vlas tne .,tri ko ncerty v jed no m", ktoré svojou
neobvyklou ide o u i jej zd arilo u re alizácioti'
p ris peli k o živeniu toh toroč néh o bratislavského Kultúrne ho le ta. Zdá sa byť fa sc inujúc im fe nomé n om, ako techn ika na konci nášho s toroč ia postupne pre niká aj d o sféry
ume nia a tým vytvára nové o b zory, mo ž no sti
a - prečo n c p ou 7. iť tút:o me ta foru - mosty.
Bud(tc i koncert by už o kre m s pom e n utýc h pamiatok na Slove nsku mal vraj parale lne prebi eh ať aj v gréckyc h Thessalo nikách,
čím si na svoje ko n to pripíše pre konanie ďal 
šej barié ry - m e dzištátnych h raníc. Takže - o
ro k d o po č ut ia na Mo stoc h '')7 ...
SLA VO MÍR KREKOVIČ
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KONCERTY - DIVADLO

LES GOUTS RÉUNIS
15. 7. 1996 sa konal v rámci podujatí
PONDELKY V KLARISKÁCH koncert mladých umelcov, ktorí študovali v poslednej
etape svojho štúdia v Brussdi.
Marion TREUPELOVÁ, priečna flauta,
nám dobre známa gambristka Re beka RUSÓ, ktorá v s veľkým úspechom dokončila
štúdium v Brusseli a Thomas SYNOFZYK,
čemba l o.

Toto mladé zoskupenie hralo na historických nástrojoch, interpretovali diela barokových majstrov. Na programe bola Triová
sonáta e mol č. la, op. l. G. F. Händela,
Sonáta a tre, op. l od G. Ph. Telemanna
(TWV 42:a7), Bachova Triova Sonáta G dur,
BWV l 039/ 1027. Po prestávke odznela
skladba od M. Maraisa Musette, I.ll: Les voix
humaines, d'alej]. More!: Chaco nne en trio,
napokon ). M. Leclaire: Sonata VIII á trois.
Výkon mladých umelcov zanechal u počet
ného obecenstva veľmi pozitívny dojem, lebo výkony boli na veľmi vysokej umeleckej
úrovni. S(Jhra čl e nov skupiny svedč ila o ich
dobrej pripravenosti. Zaujala poslucháčov
schop n osťou komorných sólistov mimoriadne kultivovaným tónom, vysokou technickou pripravenosťou ako i jemným dialógom nástrojov. Flautistka upútala svojím
jemným tónom a virtuóznym zvládnutím
nemalých technických nárokov skladieb.

Veľmi príjemne nás prekvapila Rebeka
Rusó svojou tónovou kultúrou, jasnou artiku láciou , vyplývajúcou z perfektnej znalosti
skladieb a ich špecifického ducha. čem
balista sa držal striktne tradičných požiadaviek hry continua, bez excesov a neštýlových vybočení č i zasahovaní do melodického diania. Vytvoril tak štýlový správny fundament funk cie nástroja v rámci sprevádzania melodických nástrojov. Výber skladieb
bol veľ m i dôsledne premyslený. V p rvej polovici zazneli d iela n ároč n ej štrukttlry a vysokej umeleckej pretencie. Obd ivovali sme
du ch ap ln osť hiindlovského melosu ako i
Telemannovho príz načného vtipu. Bachova
Sonáta existuje v dvoch verziäch ako cluová
gambová sonáta s obl igátnym če mba l om ,
ako aj vo verzii dvoch flaut s continuom.
Túto verziu upravili mladí umelci veľmi
vkusne pre obsadenie flauty, gamby a continua. V Maraisovej skladbe mala Rebeka Rusó m ožn osť preukázať svoje schopnosti
stvárnenia barokového textu , pri čo m boli
badateľn é jej veľké pokroky, ktoré prekonala od čas u jej predchádzajúcich koncertov.
Tak Morelova skladba ako i Leclairova
Sonáta poskytla svojimi vysokými virtuóznymi nárokmi tomuto sympatické mu zoskupe niu možnosť preu káza ť z be hl osť v štýle
JÁN ALBRECHT
francúzskeho baroka.

/MUSICA SACRA '96j
V roku '1992 zač;tl písať svoju históriu
medzinárodný festival sakrálnej hudby MUSICA SACRA. Jeho tvorcovia mu dali do
vienka obnovu duchovných tradícií
Slovákov sprístupnením polozabudnurých
alebo znovu objavených diel chrámovej
hudby. Stalo sa už nepísaným pravidlom, že
podujatia festivalu umiesti\ujú jeho organizátori do sakrálnych objektov v historickej
a kresťanskej metropole Slove nska - Nitre.
Hlavným usporiadateľom toh toročného
festivalu Musica sacra bolo mesto Nitra a
Rehoľa piaristov v Nitre. V prvú júnovú nedeľu p o slávnostnom o tvorení festivalu
umocnil skvel(! akustiku i umelecko-historickú jed i neč nosť priestorov piaristického
kostola v meste pod Zoborom Miešaný zbor
bratislavských učite ľov. Pod dirigentskou
taktovkou Molana Kolenu sa ako sólisti nitrianskemu hudobnému publiku predstavili:
Jana Žiačiková - sopr{m, Mária Kováčová alt, Michal Želonka - tenor, František
Malatinec - bas. Po programe, ktorý o bsahoval Prelúdium a fúgu a mol ]. S. Bacha,
Chorálovtl predohru]. Brahmsa odznel klenot sakrálnej hudobnej literat(Jry - Stabat
mater pre sóla, zbor a organ P. Kršku. Punc
príťažlivej dramaturgie nechýbal ani ďalším
festivalovým koncertom - vysttlpenie bratislavského komorného súboru CAM ERATA
SLOVACA s dvojicou dirigentov Viktorom
Málekom a Jánom Malovcom, sopranistkou
Nao Higano z Japo nska a hobojisto m
Jozefom Úurdinom. Zlatým klincom ich
programu bol Žalm č. 13 7 P. Malovca.
Medzi protagonistov maratónu siedm ich
chrámových koncertov sa zaradili aj č l e n o
via Stlboru CHRlJS ANGELORU M ENSEMBLE, v ktorých interpretácii ožili duchovné
piesne Slove nska zo 14. až 17. sto roč ia, rekonštruované z prameií.ov Matice slovenskej a slovenských kancionälov. Po nich festivalovú štafetu prevzal uvedením výberu z
Le vočskéh o pestrého zborníka a diel A.

Corelliho, A. Vivaldiho, G. F. Händla, ]. D.
Heinichena, W. A. Mozarta a Th. Duboisa
excelemný slovenský organista Ferdinand
Klinda, vynikajúca sopranistka Eva Blahová
a Slovenskí komorní sólisti, manželské duo
Anna a Quido Hôlblingovci, yidlisLi Jozef
Hošek, vio l ončeli sta jozef Pod horanský a
hobojista Marcel Plavec. Akademický
Miešaný spevácky zbor z Chorvátska očaril
Nitranov profesionálnymi výkonmi pri interpretácii diel európskej renesan čnej dielne pod dirige ntským vedením Ivana Gorana Kovač ica . Nitrianske mestské komorné
teleso COLLEGIUM CANTORUM už patrí
medzi stálych účinkujúcich na fes tivä fe
Musica Sacra. Jeho členovia: Štefan Madari
(vedúci súboru, husle), j ozef Pohančeník
(husle), Marta Uhlíková (viola), Ján
Konárek (vio l o nčel o) a Zdenka Cúcorová
(čembalo) i sólisti: Erika Farkašová (soprán), Viola Smiešková (fla uta) a Magdaléna
Jarábková (flauta) sí1 u čiteľmi na ZUŠ v
Nitre.
V posledné júnové popoludnie:: interpretovali hudobné kusy z pera: G. Gabrielliho,
G. F. Händla, G. F. Fascha,]. S. Bacha a J. S.
Schmelzera. Aj v tomto roku bol vsn1p na
podujatie medzinárodného hudobného festivalu Musica sacra voľný. Jeho vyvrcholenie v predvečer štátneho sviatku svätého
Cyrila a Metoda holo za účasti najvyšších
predstaviteľov štátu, cirkvi a mesta Nitra zavfšené po l noč ným oh ň ostroj o m . Závereč
nou bodkou za festivalovým dianím, n ača
sovanou na S. júla, bolo vystúpenie Pražských madrigalistov s dirigentom Diamanom Binettim a organistom Alcšom Bártom. Pod dramaturgickú prípravu festivalu
sa podpísalo koncertné oddelenie Slovkoncertu a pod o rganizačné zabezpečenie
odddenie kultúry Msú v Nitre. Medzinárodný hudobný festival Musica sac ra '96
je teda za nami, nech žije Musica sacra '97.
SILVIA STRUHÁROVÁ

Ku dňom cyrllometodejským
Z čas u na čas sa hladina všedných dní rozčerí

v celebrácii dní sviatOčn ýc h . O čo úzkostlivejšie boli v časoc h minulých strážené, o to markantnejšie ich dnes vnímame.
Začiatok jt1la sa v ostatných (poprevratových) rokoch rozozvu čal tónmi Byzancie,
farbami pravoslávie, šíravami Veľkej
Moravy. Nesie sa v znamení dní cyrilometodejských.
Akosi sa ľakám prílišnej vehemencie v
nadnesenej snahe " nechať sa počuť". Vtedy
si spomínam na časy ne zabudnutcľne nedávne, keď aj pe kné myšlienky zachádzali a
vädli páľavo u profanácií...
S radosťo u a ochotou som privítala vľúd
ne pozvanie na "pásmo hudby a slova s
tematikou Ríše veľkomoravskej O DKAZ MINULOSTI (d o H u dobnej siene
Bratislavsk éh o hradu
4. júla).
Garanciou toho, že nestratím ilt1ziu z dňa
naozaj sviatoč n é ho a neutopím ju v prívaloch pátosu a strojenosti bol poriadateľ Hudobné múzeum Slovenského národného
múzea, všetci snovatelia, zostavovatelia a realizátori programu. Podujatie sa nieslo v
znamení Svätopluka. V zname ní velebných
tónov, tém a myšlienok Majstra Suchoňa.

Nemám tu v úmysle zaujímať postoje (či
pseudopostoje) k jednotlivým výkonom.
Boli dôstojné, prinajmenej zainteresované
(Elena Holičková, Martin Babjak, Ján Galia v
áriách z opery, so sprievodom j ána Salaya a
Dušan j am rich v textových literárnych citáciách autorov prof. Kraj čov iča , l. Krasku, ].
Horáka, J. Kráľa ... - s d ecentnou réžiou
.Júliusa Gyermeka). Vytvorili priam intímnu
kontúru naozaj sviatočn é h o predveče ra.
Bez pompy, zbytočných o rnamentov a okázalostí, ale o to viac zreteľne, zanechávajúc
príjemný dozvuk vždy aktuálnych a múdrych myšlienok...
Namiesto záveru citujem Majstra Suchoňa. Pri tomto úryvku z jeho myšlienok, pri
čítaní jeho č istej, bezolstnej dedikácie akosi
zosmutnieva m...
"Operu Svätopluk venujem svojmu drahému národu a všetkým, ktorí nájdu pre ňu
porozumenie. Ak si z nej každý odnesie clo
života čo len zlomok zo závetu Kráľa
Svätopluka: .,Keď bude te zo trvávať v láske a
svornosti, vaši nepriatelia vás nikdy nepremôžu"... moje dielo splnilo svoje poslanie."
LÝDIA DOHNALOVÁ

s)

Komorný koncert
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V rámci le tných k o morných ko nce rtov Kultúrneho leta '96 sa 1. au g u sta
u s kutoč nil kon ce rt mladých umelcov,
huslis tov Petra Bie le h o a Ivany
Pristaš ovej, s Petrom šestákom- vio la, Jozefom Lip tákom - violončelo a
klaviristkou E leonórou Slanečko
vou-Škutovou. Na programe predniesli príťažlivý repertoár z komornej
h udby: Výb e r z Bartó k ových duet pre
d vojo huslí, Beethove novo kva rteto
op. 18 č. l F d u r a po p au ze k lavírne
kvin teto o p . 34 f mol '.j o h an nesa
Brahmsa. Tento náročny program
predniesli úspešn e h úžev n atí a ta le ntova ní mladí rudia, ktorí sa spontánne
zoskupili, aby tlmočili n ástrojove im
prístupné s kladby staršej minulosti
ako i súčasnej hudby. Nedávno vydali
výborne zvládnutý výb er n a C D zo
s kladieb Vladimíra God ára.
',
Ú roveň ich súh ry ako i h odnota
u melecké ho zvládnutia n aozaj vel"mi
náročných skladieb , ktor é p redniesli,
iste každého prekvapila. Štýlovú rôzno rodosť s kladieb stvárnili v pln e j miere adekvátne štýlovým a výrazovým
rozmer o m n árokov kompozíci í. Týka
sa to aj Bartóka, k tor é h o dro bné skladb y zazneli v ich tak profilujú cich tem pách a artiku láciách, čo vyžaduje ko mpozičné' ta k vtipne stvárnený folklór,

ktorý je zúklad om tých to d uch aplných
k o mpozi č n ýc h formulácií.
Zvládnut ie Bar tókovho l. s l áč i kov
h o kvarteta prekvapilo iste, žiaľ, nie
veľm i počet n é obecenstvo. C itlivé požiadavky beethovenovského tempa
ako i zda nlivá ra hkosť, k torou m usia
byť stvárne n é naozaj n e ľa hk é požiadavky tak tech nické ako i výrazové, vyhovujú v p lnej m iere vysokým kritériám, ku ktorým tradícia inte rpretácie
Beeth ove n ovej tvorby dospela.
Rrah msove klavírne kvinteto, k tor é
po pauze za kl"úč ilo kon cert, predstavu je skladbu, ktorá patrí k špičkovým
d ielam toh to druhu a k ladie azda n ajvyššie n á roky n a form ovanie tohto
mo nume ntálneho celku tak p o stránke technickej, výr azovej ako i zvu kovej. Človeka teší, že môže raz počuť
die lo take j hodnoty, keďže m á lokedy
majú naši posluch áči možnosť sa s n ím
s koQtaktovať alebo vôbec o bo z nám iť.
Inte rpretáciu diela zvlád li mladí adepti in terpretácie komorných s kladieb
n aozaj v p rekvapujúcej mie re (!spešne
a m ožn o si le n p ri ať, aby pokračova l i v
te jto č inn ost i , v k to rej u ž d ote raz dokázali svoju plnú spôsobilosť.
Želám e im i nacľalej veľa ú s pechov v
budúcnosti.
JÁN ALBR ECHT

Sweet Charity patrí k prelo movým
m uzikálo m 60. rokov a urči te k najúspešnejším ameri cké h o skladateľa Cy
Colemana. Príbeh di evčaťa, ktoré s a
márne snaží vymaniť z bludné h o k ruhu
svojej society a vynikajúci film s p odobným námetom z r. 1957, ktorý natočil Federico Fellini pod názvom
Cabirii ne noci, bola vých odiskom libr eta amerického spisovatel"a Neil Simona. (Texty piesní napísala Dorothy
Fielclsová.)
Cy Coleman tento svoj muzikál š il n a
mieru muzikálovej hviezd e Gwen
Verdo n ovej. A naozaj, toto die lo dodnes vyžaduje typ vervnej, pohy bl ivej,
dynam ickej muzikálovej hereč k y, ktor á presne a cieľave dome p o celý čas n a
javisku presviedča a presvedčí. Nie je
ani n á hoda, že sa volá Chari ty, veď done ko n eč na verí v dobro, š ľach et no sť,
lásku , aj n apriek po četným životným
pre hrám , sklamaniam a neúspechom, s
ktorým i sa p asu je ako taxigirl v noč
nom podniku Fandango. Výcho disko
síce n enachádza, ale s ny a nádej jej
ostávajú.
Takouto Ch arity bola Zde na Studenková, ktor(! pozval d o ko šickej a
prešovskej inscen ácie hosťujúci režisé r j ozef Bednárik. Takýto typ sa m u
ale podarilo objaviť aj v Košic iach a bola to Van da Konečná. T o to d voj ité
obsade nie ponúklo dve Charity, videné nielen pohľadom režiséra, ale aj
osobitým herectvom oboch h ereč iek .
Obohatilo to inscen áciu o tvorivý rozmer herecké ho gesta i muzikálového
spevu, aj kreatívnosti hlavnej postavy.
Vo výk on e Studenkovej bolo možno
viac noblesy, bez toh o , aby vyp adla z
rámca prostre dia Charitinho sveta, s
o bdivuhodným c ito m pre mu zikálový
prejav. V. Kone č n á b ola skôr bezprízorným dievčaťom z u lice, pre ktorú u ž
aj nočný klub znam e n al viac. Výko n tejto mladej he reč ky p o tešil, hovoril aj o
tom , aká dôležitá je spolupráca r ežis éra s hercom, ak chcú obaja maximum.
]. Bednárik mal k dispozícii dve javiská. J edn o v Košic iach a jed no v
Prešove. j avis kovú d e ko ráci u pripravil
Ladislav Vychodil a. h. Práve v tomto
bode, v r ežisérom sch vále ne j scénogra-

fii, ked' sa priestor n a javisku strácal
nielen v d yme, ale aj v aditíve ko lo toča,
svietiacich m rakodrapov s mih otajú c im i sa n ápis mi ú tržkov viet z tex tu , s blikotajúci mi lam pam i po stranách schodi š ťa a to mu všetkému dominujúco u
Sochou Slobody, použitou síce len na
veľkom prešovsko m jav is ku bo lo a koby rozhra nie, kd e kon čil o muziká lové
umenie a začí nal gýč. Práca režisé ra s
hercami bola perfektná. Na javisku nebolo hl uc h é ho miesta, vzťah y boli dotiahnu té, jednotlivé p ostavy č i tat eľné.
T akto sa prezentovali najmä jozef
Novotný, ktoré ho Oscar mal lepší o d pich aj spád ako u alternujllceho
Stanis lava Pitoňáka i zrozu miteľný
Dušan Brand ýs ako Herrmann . Na malom priestore sa zaskvel v ú lo h e
Brubecka Marián Slo vák a. h., n o v d ob rých r ukách b o la táto postava aj u a lternujúceh o Ivana Krúpu. Ró bert
Šu dík, aj a ltern ujúci Martin Masloviak
(Vittorio) a ďalší vytvárali u rč ité, vedome cielené typy. C ieľavedom á práca
r ežiséra s herc ami a réžia, z n ásob e né
výborn o u hudo bnou produkciou orc h estra prešovského DjZ, pod ktorú sa
p o dpísal jednotiacou muzikálovou
ko ncep c iou d irige nt j ú li us Selčan , boli
u mením, do ktorého v iac č i m enej vtieravo zasah ovali lacné s cé nic ké efekty,
vyvo lávajúce o tázku, pre čo.
V ch o re ografii hosťujúceho J ána Ďu
rov čí ka tancovali čle n ovia baletu DjZ.
Bola p lynulo u s ú časťo u m uzikálového
súkolia tej to inscenácie , aj na pozadí
pohybových aktivít sólistov.
Čiern o-biele kostým y tudmily Várossovej a. h. tvorili rámec, z ktor ého
fareb ne o dlíše né vystu povali len h lavn é p ostavy (napr. C h a rity v červen o m
a pod.).
Sweet Chari ty sa tentor az hrala v preklade Petra Petišku a J ána Štr assera,
ký m je j prvá, čes koslovenská prem ié ra
v Prešove v r. 1986 v preklade Olega
Dlo uh é ho.
Aj te rajš ia jej inscen ácia vo Východosloven s ko m divadle spočívala h lavne
na bedrách prešovských divadelníkov hercov, ta neč ník ov a hudobníkov s
premié rami v Košiciach ( d ve) a v Prešove (d ve).
DITA MARENČINOVÁ

HUDOBNÉ DIVADLO

Operný Paríž na sklonku sezóny
Hoci Paríž v povedomí operných me::lomanov azda neznamená toľko čo Miláno,
New York alebo Vie deň , veľkomesto na
Seine sa môže popýš i ť inými rekordmi.
lludobno-clivadclná múza lll totiž má domovskt: prävo v štyroc h, resp. piatich operných sídlach. Ich dominantou je Opera
National de Paris, disponujúca dvoma obrovskými palácmi - historickým Palais
Garnier a modcrnou, k dvojstému výročiu
Veľkej francúzskej revolúcie otvorenou
Operou Bastille z roku l 989. Samostatnou
inštitúc io u je Opera Comique, ktorá ako
Salle Favart bola kedysi s(• časťou Národnej
opery. Ďal šími opernými divadlam i s ú
Theatre du Chatelet a Theatre desChamps-

obsadeniami je už k dispozícii, dostávajú
priestor i domáci autori (Rameau,
Berlioz, Oe bussy, Massenc t, Bizct, Gounod),
pri čom proporcionalita štýlov a žánrov je z
dramaturgic kého hľadiska ve ľmi rozvážna.
Repertoárovou d vojičk o u , striedajúcou
sa na júnovom plagáte, bo la Be lliniho
Norma a Do nizettiho Lucia di Lammermoo r, teda dve diela s blízkym dárumom
vzniku a príbuzného hudobného štýlu. Na
parížskom javisku však dostali úpln e od lišnú interpre táciu. Be llinih o Normu po režijnej a výtvarnej stránke pri pravil g rt:cky
umelec Yannis Ko kkos. Už na ko nci predohry mo hol divák cez prie hľad n ú tylovú oponu pomocou zadného nasvietenia identifi-

väčší

Lucia di Lammermoor
Elysées. Všetky spomenuté divadlá majú cekovať základný tvar javiska a zi s tiť, že insceloroč nú , aj ked· nie rovnako hustú o pe rnú
nácia sa ne bude prie čiť duchu predlohy.
Nešlo o žiadne dobovo verné kreslenie deprevádzku.
tailov, no staroveká Galia sa stala východisPrížsky hudobný život vo svojom komplexnom zábere ponúka denne najme nej
kom pre divadelnú štylizáciu a rozohratie
príbehu ľt1bostnéh o trojuholníka, zasadedesiatku vysoko hodnotných podujatí.
Striedajú sa tu svetoví dirigenti, sólisti, orného do zimného exteriéru. Na javisku dominovali mo hutné pne a holé konáre strochestre. Prcdmetom môjho záujmu, počas
troch parížskych dní na s klo nku sezóny, bomov, ktoré iluminácio u dos tali pôsobivý
strie bristý lesk. Dola to jednod uc há a zároli operné predstavenia. Šťastnou náhodou a
vei'l monumentálna výprava, ktorej nechýnep lánovane sa mi však podarilo vk[znuť i
bala účelnosť a vkus.
na verejnú generálku ko ncertu Orchestra
de Paris, kto rý sa pripravoval na veče rné vyPod precízno u a štý lovo č istou taktovko u
stúpenie v Chatelet<:: pod taktovkou
talianske ho d irigenta Carla Rizziho sa v
dobrom sve tle predstavil o rchester i zbor
Semyona Bychkova.
Národnej opery. Poki aľ ide 0 •"akustiku
Opera National cle Paris na svojich dvoch
Opery Bastille, kto rej hľadisko patrí k najjaviskách uvied la v up lynulej sezóne pätn ásť titulov v blokovom systé me, pričom
väčším na svete, priznám sa, že mi d lho trvalo, než som si zvykol na kvalitu zvuku v tomzväčša sa h rali súčasne dve inscenácie.
to rozľahl om a nie veľm i prívetivom prostRepertoár siahal od Mozarta, cez široké
spektrum talianskej tvorby, (:ajkovského,
redí. V sólisticko m o bsadení tejto novej
Gounocla a R. Straussa, až po Weilla a
produkcie hrali prím Am e ričania . Carol
Brittena. Poč tom produkc ií aj v Paríži vedie
Vaness (Norma) je vysoko muzikál no u a
talianska tvorba, prekvapilo ma však sk romkultivovanou inte rpre tkou, po technickej a
né zastúpenie fra ncúzskych skladateľo:v ( na
štýlovej stránke jej nemožno ni č vyčí tať.
programe bol iba Faust a Margaréta). V bu- ' Jednako mi však v te jto kreácii chýbalo trocfla viac dramatického o hňa, akési "calladúcej sezó ne, ktorej kompktný program i s

sovské" 11uidum, tvoriace nadstavbu nad
inak bezchybný výkon. K najkrajším miestam patril i jej dvojspevy s Adalgisou v podaní Susanne Me ntzerovej. Mladá mezzosopranistka, ktorá spievala v cľa Mozarta a lyrických partov francúzskej o pery, sa pdvom dostáva k bel cantu. Má prci'í dispozície vo farebne teplom, zamatovom tóne,
príkladnej kantiléne a veľkom tónovom
rozsahu. Tenor Franca Fa rinu ( Pollione)
pôsobí trocha robustnejšie, má obje mnú a
kovovú strednú polohu , avšak i spoľahlivú
výšku, hoci práve v ári i o to m celkom nepresvedč i l. Kva litným predstaviteľom Orovcsa bol Dmitri Kavrakos.
Nepochybuje m o tom , že dnes už svetoznámy režisér rumunského pôvodu Andrei
Serban dáva ku svojej no nkonfonnnej ko ncepci i Donizettiho Lucie di Lammermoor k
dispozíci i dctailné zdôvodnen ie. Ne môže si
však n áro kovať, že ho každý d ivák prijme s
rovnakým pochopením. Veľká časť Opery
Bastille protestovala hlasným "bú" i na navštívenej re príze, hoci - pochopiteľne inscenátori ne boli prítomní. Dočíta l som sa, že
pre miéra v januári 1995 bola z tohto hľad is
ka nesmierne rušná.
O čom teda Serhanov výklad Donizettiho
opery vypovedá? V prvom rade presádza
dej zo Škótska roku l 700 a z nádvoria ashtonovského bradu do vojno u spustošenej,
bli žšie neurčc n cj krajiny. "Scéna evokuje
vojenský svet mužskej dom inancie", píše sa
v bulletine. javisko (výtvarník William
Dudk y), uzavreté polkruhovým horizontom, predstavuje kasárenské m(lry, pod ktorými t ré nujú vojaci rôzne bojové a akrobatické akcie. Postupne sa táto aré na mení na
akési popravisko, vojenskí• spáliíu, zap[i\a
sa padacími mostami, povrazmi, lávkami a
ďalším i nezrozum iteľný mi re!.'Vizitami. Vo
výške javiska sa nachádza ploc ha určen á
pre zbor, odetý do čiernych kostýmov s vysokými klo búkmi. Pokiaľ bolo zámerom réžie ak centov a ť pre dovšetkým politikum libreta, manipuláci u s človeko m v mene mocenských záujmov, nemožno sa ubrá n i ť dojmu, že použi tá symbolika si príliš nerozumela s espritom partitúry a poetiko u bel
canta. Ťažko sa zmieriť s réžiou, ktorá núti
sólistov počas ná roč nýc h speváckych čísel
zdoláva ť šikminy padacích mostov, ramená
akéhosi klad kost roja, či bala n sovať na úzkych lávkach.
Že Donizetti napokon nevyšiel celkom
skrátka, stalo sa zásluhou kore ktného hudobného naštudovan ia Bruna Campanellu,
zanieteného 1 výkonu kolektívnych telies a
p redoyšet)<.ým sólistov. Maďarská sopranistka Andrea Rost patrí dnes k svetovej elitc
koloratú rne ho odboru, čo v postavc Lucie
plne potvrd ila. Kovovo údernou vysokou
polohou sa prezentoval Roberto Frontali
(Enrico), u šľachti losťou a kantabilitou basu
vynikol Alastair Miles (Raimo ndo). Za najhodno tnejší zážitok veče ra však p ovažuje m
bezúhon ní• bclcantovú kreáciu Franka
Loparda (Edgardo), tenorislll ideálne vybaveného pre daný vokálny sloh.
Opera Comique , útulné, sympatické divad lo v strede Paríža, ktoré zač iatk o m decembra bude h ost iť op erný súbor SND a jeho

O.imitri Kavrakos a Carol Vanessová v
Norme
Oťťen b ach ovc

Hoffmannove poviedky (v
materiáli je už všetko, vrátane sóliswv, uvedené), uzavrelo sezónu
1995/ 96 Bizetovou Carmen. Dielom, ktoré
práve v parížskej Komickej opere malo v roku 1875 premil: ru.
Vonkoncom nešlo o Carme n tradičnú,
tucwvú, a hoci práve na tomto populárnom
diele si už vyskúšali režisé ri vari všetko, jej
ostatná parížska podo ba ma oslovila čímsi
novým. Úplne odmietla kolorit prostredia,
plne sa skoncentrovala na príbeh postáv a
hľadanie motívov ich ko nania. Všetko po·
pisné, všetko čo by moh lo s l úž i ť ako výtvar·
ná barlička, režisér Lu is Erlo a scénograf
Barnard Michel vyrad il i a javisko ozvláštnili
iba aký misi ncpravidelnými geometrickými
útvarmi. Posledné dejstvo sa dokonca - až
po stre tnuti e Carmen a Do na j osého -odohráva za spustenou opono u, tvorenou husto zoradc ným i čc rveným i žiarovkami. Balet
chýba, zbo r s pieva za scéno u a iba občasné
lúče svetla, pre tínajúce oponu, odhaľujú
zlovestní• atmosféru pred arénou.
ajväčšm i ma však v tejto inscenácii fas·
cínova la práca režiséra so sp evá kmi - hercami. Skryl' sa nc mali za čo, ba aj ich kostýmy
boli takmer civil né. Všetky charakterové
nuansy, všetky detaily v meniacich sa situá·
ci;kh, psychologické z.ichvevy a zlomy mu·
seli skutočne "vy hrať" - a kritériá ich práce
dosahovali o b l asť č in o h ernú. Luis Erlo mal
k dispozícii veľmi mladé a predstaviteľsky
tvárne obsadenie, ktoré nebolo zaťažené
opernou ru ti nou, takže n etradi č n é požia·
davky réžie pl nilo do bod ky. Nadchlo ma
tiež hudobné naštudovaní<.:. Pod taktovkou
Lawrenca Fostcra hral o rchester s nebýva·
lou vervou, strhujúcou rytmic ko u presnos·
t'ou a fareb ným bohatstvom.
ritulnú rolu stvárnila mimo riadne talcn·
tovaná švédska mezzosopran istka Katarína
Karrľeus, ktorá hoci spieva iha tretí rok,
p redvied la vokálne , výrazovo a he recky pr·
votriedny výkon. Krásou lyrického sopránu
a výbo rno u dychovo.u technikou zaujala
laureátka Domingovej súťaže z ro ku 1993,
albánska sólistka lnva Mu la-Chako (Mi·
caela). Lu ca Lombardo je umelcom oveľa
skúsenejším , jeho Don josé bol však zaují·
mavejší skôr z komplexného, než čisto vokálneho hľadiska. Ludovic Tezicr bol noblesným Escamill om.
PAVEL UNGER
propagač nom

Netopier na j·a zernej megascéne
Za tiaľ čo medzinárodne vyhľadávan ými ozdo bami letné- \
ho Rakúska sú bo hatou t radíciou podo preté festivaly v
Salzburgu a Bregenzi, v ostatných sezónach sa výrazne presadili tiež slávnosti opere ty v mal ebnom prostredí
Môrhischu. Tamojší ope ret ný festival si svoju históriu píše
už takmer 40 rokov, no až od roku 1993, kedy sa chopil intendantské ho žezla Harald Serafin, podujatie nado bud lo
sk u točný európsky rozmer a právom si p risvojilo prívlastok
Mekka op e rety.
Originalita o peretného festivalu v Mô rbischi spočíva v prvom rade v je ho j e din eč n ej lokalizácii. Pódium sa nachádza
priamo na vlnk h Neziderské ho jazera a plochou 3600 met-

Celkový pohľad n a scénu Netopiera

rov štvo rcových je považované za n aj väčšiu jazernú scénu
Európy. Disponuje vysokými parametrami z hľadiska akustiky (ide o ozvu čený priestor), výbavy svetelné ho parku, laserových efektov, rôznych vodných hier, pri čo m pre dstave nie
je korunované veľko lep ý m o hiíostrojom. Hľadi sko tvo rí mohutná ko nštrukcia s kapacito u 4500 miest, čo p ri plnom o bsadení ( údajne už vo februári bola väčši na z 21 veče rov vypredaná) predstaV11je počas letnej stagiony návštevnosti cca
130 tisíc hostí.
Pokiaľ ide o dramaturgiu fest ivalu, v tomto roku sa dostal
k siOVll Straussov Netopier, ktOrý nadviazal na Veselú vdoVll ,
Viedenskú krv a Žobravého štude nta v uplynulých rokoch.
Vďaka teamu osve d č enýc h tvorcov dostala inscenácia prav·ú
o pe re tnú atmosfé ru, v ktorej sa snúbila elegancia a výstižn osť de tailov s frapantným efektom celku. Autor scény a
kostýmov Rolf Langenfass priam hýril farbami, svetlami a nápadmi, pri čo m veľmi citlivo strážil mi eru vkusu a hranic u
gýč u . Režisér Elmar Otte nthal siahol p o takých postupoch,
ktoré v kame nnom divadle nie sú možné a naplno využil n ielen prírodnú kulisu, ale i vymoženosti techniky Prito m nezanedbal ani "ľudský" faktor produkcie a vypointoval scény i
komické extempore s neobyčajným zmyslom pre vkus a štýlovú čistotu.
Rudolf Bibl je jedným z najpovolanejších špecialistov na
klasickú op e retu, čo bolo zárukou ideálneho hudobného ťa
hu navštívenej premiéry. K dispozícii mal Symfo nický orcheste r Burgenlandu a festiva lový zbor, zatia ľ čo choreograf
Peter Wissmann sa mohol o prieť o vynikajúci a v Môrbischi
už e tablovaný tanečný kolektív SĽUK-u. V sólistlc kom obsadení sa objavilo viacej známych mien: Rosali ndu spievala sý-

Martina Unde r ( Adela) a Walde mar Kmentt (Frank) v
Str a ussovom Ne topierov!.
tym mladodramatickým sopránom Silvana Dussmannov~
Eisenstei na baryton ista Peter Edelmann, doktora Falkeho
jeho brat Paul Armin Edelmann (údajne po prvýkrát vystu·
povali bok po boku v jed nej inscenácii), Orlofského kontra·
tenorista Artur Stefanowicz. Kabinetnú kreáciu Froscha vy·
tvoril populárny herec Thaddäus Podgorski.
S nadšením prijatá premiéra ·mala nie len svoj umelecký,
ale i spoločenský rozmer. Podčiarkla ho prítomnosť prezi.
den ta i kancelára Raklh ka, ako i viacerých ministrov vlády.
PAVEL UNGER
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l POCTA DELLOVI
Prina jmenej impoza ntná je operatívnos ť, ktorá vládne v dramaturgickej sfé re vydavateľstva HNH Interna tional. Osta tné r o ky- a azda najmä tento - sa nesú
·v znamení prehodnote nia, renesa ncie tvorby J á na Levoslava Bellu. Vďaka systematickej práci niekoľkých šp ecialistov orie ntujúcich sa práve na úsek te jto
našej h istó rie, časť Bello vho diela o žila, bola rehabilitov aná a zaslúžene zasadená na miesto, ktoré je j n áleží na horizonte dejín umenia.
Minikomplet, o ktorom c hce m hovoriť združuje päť komorných opus o v , ktor é autor v enova l klasické mu sláčikovému obsadeniu. Vytvára reprezentatívnu
vzo rku, kto rá r e flek tuje p o h yb vývoja a estetických zá s tojov v kompozičnom
mysle n í s vo jho auto r a n a b á ze jedné ho žánru.
Ako sme s i u ž zvykli, aj diza jnové riešenie diskov m á svo ju pria m nadštandardnú úroveň. Vel" mi inve nčne a " inte nčne" s iaha p o repro dukciá ch vystihujúcich a korešpondujúc ich s atmosférou a ducho m skla die b. Tentokrát sa stretávame s impresívnymi romantizujúcimi krajinomaľbami autorov Friedricha
Gave rmanna a Rudolfa v on Alta.

J á n Levoslav Bell~
Str ing Q u artet in E mino r
String Quartet in B Fiat major
Notturno for String Quartet
Moyzesovo kvarteto
MARCO POLO DDD 8.223658
S l áč i kové kvarteto e mol vzni klo v roku
1871, následne po Fantázii na motívy Rákoczyho poc hodu, sklad by, ktorou sa autor
napriek všemožným snahám nezavďačil hudo bnej societe ani v Prahe, ba ani v Buda-

Rudolf Macudzinský: Olympijské
variácie op. 38
Johann
Nepomuk
Hummel:
Ariette Favorite
Antonín Dvorák: Largo z 9. symfónie e mol. op. 95.
Sólista: Rudolf Macudzinský
Symfonický orchester slovenského rozhlasu diriguje
Róbert Stankovský
Komorné združenie diriguje
Vlastimil Ho r ák
OPUS + Slovenský olympijský výbor
CD 912572-2031
Hudba Rudolfa Macuclzinského tvorí v slovenskej hudo bnej kul túre akési bližšie neu rčené miesto a postavenie. Ak si prdislujcme
staršie muzikologické prke, tak tie si všímajú
predovše tkým je ho klavirist k kú a pedagogickú činnosť. Ako skl adateľov i mu vytýkali eklekticizmus a ned os ta to č n é národné cítenie.
Sám si najviac cenil opt:ru Monte Christo,
bratislavský rozhlas z nt:j v roku 1955 uviedol
prierez a je na škod u veci, ze sa nezachoval aspo i\ dokument. Jeho ďalšie opery Výstraha z
El- Almarny a Oľga Jan ina prevedené dosiaľ
neboli a neviem, či sa niekto pokúsi u vies ť aspoi1 ukážky z nich. Každopád ne Rok slovenskej hudby, na ktorý spadá l O. vý roč ie jeho
úmrtia, mal byť k tomu pr í le žitosťo u .
Zaujímavá je však jeho ko morná hudba, ktorá
by sa mohla adekv:ítnejšic za č le n iť clo koncertných programov.

pešti. Kvarteto, azda v tiahlo m tieni inšpirác ií uho rských, či novouhorských motívov
pre došlej skladby, znova expo nu je prvky
prislúchajúce ľud ovej hud be o nej p rovenienc ie. Zdá sa však, ako rezultát potvrdzuje, bez výraznejšej selekcie - či skôr - autor
sa obrac ia a napája z vonkajškových e fektných eleme ntov: výrazu, pregnantného
rytmu, intonácií, inklinujúcic h viac k cigánskym hudobným idiomom. Z tohoto hľadis
ka jc aj závc reč n á časť (ala zingara) n ajdúslcdnejšie ko m pozi č n e prepracovaná,
prežitá a spontánna.
Zrete ľný posun tak v hudo bno m i obecnom .svetonázore" možno pozorovať v autorovom Sl áčiko vo m kvartete B dur (1887).
Ove ľa viac sa v zmysle k o mpozičn o m p ribližuje k univerzálnemu euró pskemu ideálu,
zo hľad ií ujú c však i p rvky zo slovenského
fo kló ru ( napr. k závereč n é mu ro ndu - "táto
téma sa objavu je ešte raz v plnom znení a
tvorí aj kódu ... je to v Bdlovej sibinskej tvorbc vari ojedinelý prípad a neoprávi\ uje nás
k obsiahlejšie mu uzáveru o jeho vz(ah l.l k
národu .. ." - cit. Zavarský).
V ko ntexte štyroch častí zaujme zdatná
d ruhá časť Andante sostenuto, kde skladateľ popít šťa svoju romantickú priam brahmsovsky nasýtenú fa ntazíjnosť v krásnych slovansky kantabilných epizódach i dôsledne
zosnovanej kvartctovej le ktúre.
Notturno je s l áči kové kvarteto datované z
roku 1930, declikované Dr. Sumbalovi, amatérskem u v iol o nče listovi ako prejav vďa ky
Ako sme už v m inulom čís l e avizovali
OPUS a. s. v spolupráci so Slovenským olympijským výborom a ďa lšími sponzormi, sa pod ujal na naozaj odvážny či n . Vydal na CD jeho
Olympijské variácie pre symfonický orchester op. 83. Skladba zača l a vz nikať v roku 1953
a sk l adateľ ju zanechal nedokon če n í• v dcil
svojich menín, 17. apríla 1985. Venoval ju zakladateľov i novodobých olympijských hier
Pierrovi de Coubertinovi. Macuclzinského
skladbu pohotovo v júni t. r. nahral Symfonický o rchester slovenského rozhlasu pod
taktovkou Róberta Stankovského a v júli CD
nahrávka už poputovala s našou olympijskou
delegáciou do Atlanty. Tomu sa hovorí včas a
zmysluplne za reagovať na situáciu!
Myslím, že po sprístup ne ní Macudzinského Olympijských variácií na živom koncertnom pódiu (ale kedy?) nebudeme sklamaní, ale prekvapení. Macuclzinský clo tejto
partitú ry vložil zrejme celú svoju bohatú skúsenú muzikantskú osob nosť, invenciu i komp oz i č n ú zru č nosť. Sklad ba má 14 variácií, ktoré vyrastajú z témy olympijskej hymny.
Niektoré variácie sít č i sto hudobné, teda
technické, nie ktoré sa pokúšajú o charakterizáciu prostredia (Londýn, Paríž, Amsterdam,
Los Angeles a pod.). Záver skladby ukonč il
s kl ad meľ vskutku ne trad ičn e n ie koľkými forte tó nmi na jednom tó ne klavíra, symbolizujítc zvon osudu ... a nemýlil sa. Symfo nický or!Chester slovenského rozhlasu s Ró be rtom
• Stankovsl"-ým venovali nahrávke naozaj repreze nta čn ú pozo rnosť. Ide o veľmi vydarenú
nahrávku, v ktorej vyniká Macuclzinského inš t mm e n tačn ý zmysel pre farebn osť o rchestra
v plnej plasticite.
V druhej čas ti CD nahrávky sa stretávame s
Macudzinským ako interpretom Hummelavej skladby Ariette Favorite (sprevádza Komorné združenie s Vlastimilom Ho rákom). V
tejto nahrávke spoznávame pre Macudzinského príznač n ú a typickú interpretačnú čr
tu, pevný, zreteľne artikulovaný každý tó n,
perlivo čisté pasáže, melodické ozdoby, ľah
kosť a vzdušn osť celého prevedenia a hlavne
jeho neopakovateľ ný muzikantský esprit.
Záver nahrávky patrí opäť SOSR-u s R.
St·ankovským. Je to Largo z Dvol'ákovej Novosvetskej symfónie. Ide skôr o d ramaturgické
symbolické zakľúčenie titulu, ktorým sa
zdô raznilo prostredie poslednej olympiády.
Pravda, na hodnotenie treba po ču ť celú symf6 niu, zati<lľ môžeme iba konštatovať, že o rchester podáva svoj štandardne dobrý výkon
a za zmie nku stoja aj sólové výkony h ráčov na
d ychové nástroje.
Myslím si, :le nahrávka ako celok splnila
svoj z{une r a poslanie, navyše nám pripomenula odkaz skromného a vynikajúceho muzikanta, ktorý má nemalý podiel m1 rozvoji našej hudobnej kultúry.
MARIÁN JURÍK

za auto rovu li eč bu . Skladba je koncipovaná
podľa programu (viď Zavarský): • l. časť:
Pamiatka m inulosti, 2. č asť: Melanchólia, 3.
časť Veselosť, národná Po nábreží a Dobrú
noc" a cl'alej manuskript hovorí: .Skladba táto chce byť rozpomienko u na výlet veľkej
spo l o č n ost i na významný starý hrad .. ." je to
teda evidentná programovacia navigácia...
Ak chcem e počúvať hudbu , hudb u ako takú, zabud nime na narácie, na verbálne . návody", ktoré sú s hud bo u skô r v pro tipohybc. V Notturne môžeme, podobne ako aj v
iných Be llo vých skladbách vypozorovať určitú i nv enčn ú asymetriu; oveľa väčšiu pozornos ť venu je s kladateľ úvodným častiam ,
v ktorých doslova rozprestrie svoje evoluč
né majstrovstvo, kým záver ostáva v tieni,
poz nače n ý akousi dychavi č nou u poná hľad
nou lakonickosťo u .

Ján Levoslav Bella
String Quartet in C Mino r Op.25
String Quinte,t ín D Minor

Moyzesovo kVa.rteto, F.rantišek ,
Magyar- viola.
MARCO POLO DDD 8.223658

Druhý disk exponuje v úvode Släčikové
_kvarteto c mol op 25, ktoré je vo všeobecnosti hodnotené spomedzi Bellových komorných titulov ako jedno z najhodnotnejších.

j eho ro k vzniku v zmysle pramei'tov nie je
jednozn ačný, čo však pre posluc háča nie je
až tak smeroclatné. Kvartetový cyklus totiž
reflektuje s ku točne vyspelú a ustálenú dikciu, sýtu v kompoz ičných pohyboch, fo rmovom riešení v n astoľovaní kontrastných
plôch · hÍ bok dramatizmu a lyricky vláč nych
sekvencií. Azda nie náhodou · ako autorovi
biografici zdô r azňuj ú - nachádzame tu príbu znosť či priam motivickú totožnosť s materiálom jeho symfonickej básne Osud a ideál. .,Kvarteto je jedným z najkrajších dokladov kontrapunktického majstrovstva Bd lovho" · tvrdí Dr. Zavarský. Dodávam: možno
s ním len a le n sú hl asi ť a do p lniť o skromný
poznatok, že tento komorný o pus má doslova syntetický význam na mape Bellovho komorného diela.
Žiada sa mi znovu aspoil pár slovami sa
v rá tiť k dramaturgickému ustrojeniu oboch
diskov. Dľa mo jej mienky sú skoncipované
veľmi umne: prvý nosič nás prevedie tak trochu . váhavým", ešte nic dostatočne stabilizovaným štádiom Bellovho komorného výrazu,
d ruhý prináša ozajstnú sýtofarebnú romantickú hudobnú pastvu.
A je tu fi nále v podo be Sláč ikového kvineta d mol, skladby vyspelej tektonicky, výrazovo, kultivovanej v evo lu čných p rocesoch a
modifikáciách . ....V s ku točnosti je to pekná a
hodnotná skladba a v hierarchii hodnôt vytvorenýctl Bellom v komornej hudbe treba
ho za ra d t ť hneď za kvarteto c mol"... (Dr.
Zavarský). Toto konštatovanie považujem za
pointu, ku ktorej nehodno viac nič dodať.
Obe cédečka sú navyše- o krem nejed né ho
muzikantského pôžitku, vzácnym a jed ineč
ným dokume ntom osve tľujúcim nie veľ m i
známe a objasnené hudobno-historické väzby a súvislosti. Najmä v stvárnení a interpretačnej
potcnd i už doslova klasického
Moyzcsovho kvarteta získavame kompletný,
neopa k ovateľne :livý portrét z galérie slovenskej hudby.
Viac než za p ovšimnutie stoja zasvätené
slovné komentáre, ktorých autorom je na
podklade faktografie známy a už edič ne otestovaný Keith Anderson. Dovol ím si však miniatúrnu pripomienku k popisu sklad ieb, v
ktorých autor sleduje azda a:l príliš stro ho
exaktne kom pozičn é elementy a postupy,
vy lú~iac aiiTkg ľve k asociatívny či kotl!paratívny mo ment.
LÝDIADOHNALOVÁ

16. MEDZINÁRODNÝ ORGANOVÝ DSTIVAL
Festival sakooá pod r.áštUou ministra kultúr)' SR.
"'
aprimátora mesta Ko~ia
Organový re citál
(Nem ecko )
Dó m sv. Alžbety 20.00 h J . S. BACH
K ELLNER
17. 9. 96

H erbert

Ma nfred

HOFFMANN

- Toccat a a f ú ga F dur BWV 540J. P .
- Ch o rá lová pred o hra "Was Gott tut,
d as ist wo hlgetan "
-Toccata a fúra e mol-E dur
M.REGER
H.J.FIOCCO
- Andante a Allegr o G dur
- Fa nfá ra
J. N. LEMMENS
- Cantabile a Toccata D dur
C. SCHUMANN
- Son á ta č. 6 a m o l op. 110
Symfonický koncert k Roku sloven ske j h udby ŠFK dir iguje
19. 9-96
Rudolf GERI (SR)
sólisti/ o r gan : H . M. Hoffman n (Nem.) & Ivan Soko l (SR) p oDom ume nia 19.00 h
zau na:
J á n Hrubovčák (SR)
G. Ch . WAGENSEIL
- Koncert pre pozaunu a o r ch . Es dur
-Ko n cert pre o r gan a o r ch ester C dur
J .HAYDN
-K oncertantná p a.rtita p re organ a o rJ. PODPROCKÝ
chester
L. van BEETHOVEN - Sy mfó nia č. 8 F dur op. 93
Orga nový r ecitál -joachim GR UBICH (Po l"sko)
23. 9. 96
- Prelúdium a fúga Es dur BWV 552
Dóm sv.Alžb ety 20.00 h J. S. BACH
J. PACHELBEL
- Aria Sebaldina
M. SURZYŇSKI
- Improvizícia n a tému poľskej p iesn e
"Svätý Bože" o p. 38
M.SAWA
- "Kostolné o kno"
F. LISZT
-Prelúdium a fúga n a meno "BACH"
26. 9 . 96
Sym fonický konce r t ŠFK diriguje Alfred WALTER (Be lgicko)
Dom u menia 19.00 h
sólis ti/organ : G. Salvato r i (Tal.) & J . Grub icb (Poľ.)
W. A. MOZART
-Titus, predohra k ope re
-Koncert p re o r gan a o r ch . D dur
F. X. BRna
F. POULENC
- Koncert g m o l pre organ, sláčikový
orcheste r a tympán y
F. MENDELSSOH N/ BARTH OLDY - Symfó nia č. 4 "Taliansk a"
Orga n ový r e citál - Gr azia SALVATORI (Talian sko)
30. 9. 96
Dó m s v. Alžbe ty 20.00 h G. FRESCOBALDI
- Toccata IX. a Toccata IV.
J . S. BACH
- Passacaglia a fúga c m ol BWV 582
- Chorálová pred o hra "Schmiick e d ich , o liebe Seele" BWV
654
S. MER CADANTE
- Sinfonia
R. M. H ELMSCHROTT - "Prié r e potu la p a ix "
G. SALVATO RI
- Triptych on j . Dillis tone 's pic tures
ZMENA PROGRAMU A ÚČINKUJ ÚCICH VYHRADENÁ
Pred aj ABONENTIEK 26. 8. - 25. 9. 1996 v po kladnici ŠFK-D U pondelok až štvrtok
(14.00-16.00) . Pre d aj VSTUPENIEK od 26. 9. v d e nne j pokladnici ŠFK-DU a v
Mests kom info rmačnom st redisku n a Hlavn e j ulici (den ne 8.00-17.OO h ) alebo vo večernej pokladnici ŠFK h odinu pred ko n certo m .

