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SliÍvnosti hudby...
Bratislavsk é hudobné sldrmosti sú
už tri desiatky rokov out,ertúmu našej
koncet·tnej sez úny v rámci ktorej prebieha defllé najroz manitejších koncer·tn.ých podujatí, ktoré uspomdúvajú
tzv. reprezentačné inštitúcie, až po aktivity najmenších súkmmných a~-:en
tú.r, spo/kou a spoločenských zoskupení. A tak na prahu d'a /šieh o ročníka
Bmtfslafl.~k,ých hudofmJích sldtmostí,
ale aj ir~Jích f estivalouých podujatí, ktoré sa na začiatku tejto sezóny konajú
aj o iných mestách našej vlasti, kladiem si otázku prečo vlastne festivaly
vznikli, keď kaž dá sez óna ndrn núka
plné prieht·štie hudobných podujatí, z
ktmých podaktoré sa strácajú ,, prierner·nosti a obohr·anosti a niektoré vysoko pretryšujú. tzv. f estivalové podujatia. Na túto dilemu, samozrejme, môže
každý mať svoj vlastný názor. Príčiny
sú iste rôzne, v mnohom tu ht·á úlohu
zhoda okolností, náhody, výhodnej ponuky, a však ide tu aj o jeden veľmi
vážny faktor, že v našich hudobnJích či
hudobno-umeleckých inštitúciách sa
vytrácct poslal/a pmfesion álneho dramaturga, že nastáva diktát jedincov
bez širších odborných súvislosti, že sa
obohráva zoäčša to, čo .fe "na sklade"
(pravda v kaž dom prípade česť výnim kám).
Z histórie vieme, ž e prvJí moderný
f estival sa konal v Anglicku ,, mku
1724 pod názvom ntree Choit'S
Festival a každo1·očne sa striedal v
mestách
G'loucester,
lflorcester,
Hereford a neskôr aj ,, ďalšíc/i. Dnešné
f estiualy, ktoré sú z družené ''
Hur6pskej asociácii hudobných feslit,alov, nadviaz ali na túto tradíciu a profilujú sa podl'a toho, kto ich t'Ob{, ~1H'a
vuje a najmä financuje. O tomto poslednom faktm·e však mávame skt·eslené f!''edstcwy.
Co je to festit,al? V encyklopecltckých
prácach nájdeme asi takúto charakter·istiku: sú to p odujatia, ktorJích ciel'om
je vyl/Jariť podmienky pre podujatia
osobitnej k vality či výberu osobností,
ktoré nie sú pre bež nú repertoárovú
p1·evádzku pt·ístupné... ďalej pre volbu
festivalu rozhodujú tradicie, vhodné
koncertné či divadelné priestory, turistické, obchodné a iné atrakcie, prostredie vyttJárajúce slávnostnú teda nie
bež m"t atmosf éru a p od. V neposlednom rade, najmä pre západné festivaly, .fe priznačné úsilie aj o podujatia
senzačného charakteru a uvádzanie
skladieb na objednávku, čo robí z festi;i
valu prestížnu udalost:
'•
Teda ak festival má byť festivalom
podl'ct vy.We spomínaných kritérií, lak
by mal byť aj špičkovým podujatím
štá tnej kultúry, pýchou toho-ktorého
mesta a jeh o society. Milosr-denstvá
sponzor·ov sú iste bohumilý m skutkom, avšak nie sú riešením...
A tak kaž dý mk srne r·adi, že BHS a
iné f estivaly stále rndrne. Dúfajme, že i
napriek tomu festivaly zostanú takou
udalosťou, v ž ivote ná.šho spoločenstva
vďaka ktmým obrátime pozo r·nosť
sveta na našu kmjinu z tej lepšej stránky. Som presvedčený, že za tryššie spomínaných podmienok , pravda neuvádzam všetky súvislosti, ku ktmým o.
i. patrí a.f zmena chovania sa ekonomickej a podnikatel'skej sfér:y k umeniu, je možné aj u nás vytvo riť podmienky na jeho skvalitňo va nie. Festivaly
sú sviatkami hudby pre poslu cháčov a
nie na oslavu jedincov stojacich na pódiu, alebo za nim, ale jJte tých, ktorí
prostredníctvom nich chcú v osobitne
priaznivej atmosfére komunikova ť so
svetom umenia.
MARIÁNJURÍK

SSk
Spevácky zbor Konzervató ria v Bratislave
pod vedením dirigenta prof. Dušana Billa rcprezentuje slovenské zborové ume nie a slove nské hudobné školstvo u ž d esaťroč ia na významn}•ch hudobných podujatiac h doma i v
zahrani čí. Pestovaním e urópskeho zborové ho
fondu , spoluprácou s mnohými zahranič nými
zbormi a zborovými združeniami, prijímaním
speváckych zborov z celého sveta a hlavne
svojou umeleckou úrovt'iou sa stal v roku
1990 č l e n o m Európskej federácie mládežníckych z borov Europa Cantat, prostredníctvom
ktorej môže ešte výraznejšie p ro pagovať
pôvodnú slovenskú zborovú tvorbu a sloven~ké int erpre tač né ume nie. Jednou z takýchto
aktivít je aj spolupráca s organizáciou
Friendship Amhassadors Foundation (USA),
prezíd ium krorcj prihlásilo zbor ko nzervatória do konkurzu o ú č inkova ni e na umeleckých podujatiach Olympiády 1996 v Atlante.
Tento s lo ve nský zhor na základe vysokej umelec kej úrovni a výnimočnéh o talentu našich
štude ntov bol v konkurze ú spešný a dostal
pozvanie na Olympiádu 1996 do Atlanty.
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Vystúpenie Speváckeho zboru Konzervatória v Bratislave v rámci medzinárodného
festivalu v Atlante

HUDBA VIZITKOU DO SVETA
SPEV S OLYMPIJSKOU MYŠLIENKOU.
DANIELA SLIACKA
Vzhľadom na finančnú n áročnosť turné zbor
vycestoval v komornej zostave (šestnásťčlen
ný), ktorá bola umelecky overená už na festivaloch a koncertoch na Slovensku, vo
švaj čiar sku , v Austrálii, v Taliansku a Rakúsku.
Keď:Zc na CD nahrávkach zaslaných do konkurzu ú činkujú ako sólisti so zborom aj popredné slovens ké s pevácke osobnosti (Edita
Grúberová, Pe ter Dvorský, Lívia Aghová,
Miroslav Dvorský), dirigent oslovil sólistu
opery SND v Bratislave Martina Babjaka, Iaure-

močné vyso~ú kvalitu a p rezentovali naJma
hudobnú kultúru svojho svetadiela a národa.
Repertoárový záber jednotlivých zborov bol
veľmi široký a rozmanitý: od grego riánskeho
a byzantského chorálu cez vr ch olnú polyfóniu až po sí1časné kompozície v oblasti cirkevnej hudby, od úprav ľudových piesní cez klasiku až p o n á ročn é pohybovo-vokálne diela súčasnej svetskej hudby. Spevácky zbor Ko nzervatória v Bratislave sa tu p red stavil slovenskou cirkevnou hudbou a úpravami slovenských ľudových p iesní a bol hodnotený ako
zbor s vynikajúcou hlasovou kultítrou , štýlovou čistotou a p ôsobivým výrazom. Pre tieto

-mi spevmi. Obecenstvo sa roztancov;tlo niele n pri Straussovom valč.íku a slovenskej Tancuj, tancuj, ale aj pri a merických žartovných
pies1'iach v ú prave R. Sttnda. Koncertn á olympijská aktivita p o kračovala aj koncertným
ú činkov aním počas bohoslužie b v kostoloch.
Speváci boli š ťas tní , že mohli svojím umením podporiť slovenskú o lympijskú výpravu
kon certom v Slo ven skom o lympijskom d ome,
a ko aj s pievať mt podujatiach za prítomnosti
prezidenta SR a najvyšších pred staviteľov nášho zastupi teľs kéh o z boru v USA, ~~~ čo im
predseda Slovenské ho o lympijské ho výboru
po návrate do Bratislavy udelil d ip lom.
Koncerrné turné Sp eváckeho zboru konzervatória, ktorý uskutočnil počas 17. d ní 22
koncer tov, bolo bohaté na umelecké i mimoumelecké zážitky, umožnilo nám predstaviť
Slovensku p opri špo rtových výkon och aj
umeleckými výkonmi sólistov a spevácke ho
zboru. Ko n<.:erty ko nčili nielen ováciami stojaceho publika, ale aj g ratuláciami posluchá čov
dirige ntovi a všetký m členom speváckeho
z boru, čo trvalo niekedy viac ako hodinu po

Slovenské Tancuj, tancuj n a koncerte vo Walt Disney Worlde
át:t Pavaro ttiho súťaže z roku 1992, ktorý
ú č a s ť n a koncertno m zájazde prijal.
Ko ncertné turné začalo vo Washingtone,
Baltimore a Annapolise cel oveče rnými koncertami, na ktorých americké publikum s nadšením prijalo nielen skladby svetových autorov, ale aj skladby slovenskej provenie ncie,
najmä dvojzbor Magnificat Zachariáša Zarewutzia, Trávnice Alexandra Moyzesa, O tče náš
] . L. Bellu, ako aj pohybovo stvárnené kompozície Petra Cóna. Pri svojic h sólových vystúpeniach Martin Babjak už prvými tó nmi presved č il , že je vo svojo m odbore skutočne
umelcom najvyšších kvalít. Popri jeho vystúpe niach obecenstvo s úžaso m obdivovalo devätn ásťro č nú sopranistku Denisu Danieloví1,
ktorá sa predstavila v áriách W. A. Mozarta aG.
Pucciniho. Vzhľadom na vek a predvedený
umel ecký výkon veľké úspechy zož;lli aj ďalší
sólisti zboru K. Šilhavíková, L. Molnárová, Z.
Zelct'iáková, K. Háľková , R. Bajzík a L. Podkamcnský. Členovia zboru O. Hluchý, M. Cepko,
J. Blahuta sa sólisticky predstavili aj ako výborní inštrume nralisti v hre na klavíri, čembale a
organe, čo bolo pre americké obecenstvo ďal
ším príjemným prekvapením. Vel'ký úspech
mal valčík J. Straussa Na krásnom modrom
Dunaji v zborovej úprave, ktorý vždy vyburcoval obccensrvo k nadšeným ováciám.
Samotným "olympijským vystúpeniam"
predc h ádzala ú časť na "De Kalb Inte rnational
Ch oral Festival" v Atlante v dňoch 10.- 17 . júla
1996. Festivalu sa zúčastn ilo deväť zahranič
ných a dva domáce (USA) zbory, rôzn ych vekových kategórií (od detských po dospelé) a
štýlového zamerania. Všetky zbory mali výni-

kvality bo l vybra ný aj na nahrávku CD.
Festival bo l vynikajúco zorganizovaný, zbory
účinkovali v koncertných siei'lach, divadelných sálach a kostoloch. Záverečný gala koncert, popo ludi\ajší a večerný, sa u sku točnil v
centre Atlanty s veľkou publicito u a diváckym
ohlasom . Zaujímavosťou festivalu b olo spestrenie programu vystúpením vynikajúcich domácich umelcov z oblasti džezovej hudby.
K najvýznamnejším, z radu k oncertov uskutočnených na Floride, patril koncert vo Walt
Disney Worlde, ktorý sa uskuto č nil v rámci
Magic Music Days (n ávštevnosť denne 40 000
ľud í). V pre nás netypických klimatických
p odm ienkach sa vedel zbor konce ntrovať a
vypnúť k vynikajúcemu výkonu v programe
zostave nom výlu č ne z amerických a slovenských skladieb, ktorý odznel v obrovskom amfitdtri pred mnohopoče tn ý m a medzinárodným publikom.
Konce rty pre slabozrak ých a nevidiacich,
ktoré o rganizovala WOSH ( Dobrovol'ná o rganizácia p re sta rostlivosť o zdravotne posrihnutých) boli vel'mi pôsobivé a zaujímavé svojím
humánnym zameraním a nezvyčajne vrelou
odozvou vďačn é ho o becenstva.
Vyvrchole ním koncertného po bytu v USA
boli koncerty počas olympiády v Atlante. Zbor
konzervatória z Bratislavy mal tú čes ť koncertovať v Undergound Atlanta - v historic kom
srdci Atla nty, ktoré sa v diíoch olympijských
hier stalo srdcom celého sveta. Státisíce ľudí,
ktorí prišli na športové podu jatia si s radosťou
vypočuli umelecké podujatia olympiády.
Konzervatoristi sa tu prezen tovali slovenskými piesňami , americkými spirituálmi i sólový-

Sólista opery SND v Bratislave pa koncerte v Kapitole v meste Anna po lise
koncerte a požadovaním info rmácií o krajine,
z ktorej zbor prišiel.
Koncertné turné sa uskutoč nil o pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenske j republiky Ivana Ga š parov i ča a vd'aka finančn ej
podpore minisrerky školstva SR Evy Slavkovskej, predsedu Matice slovenskej jozefa Ma rkuša, Nadácie prof. Emílie K ová čovej , Nad ácie Konzervatória v Bratislave, Rasaxu, Slovnaftu , firmy Codecon, Istroban ky, Poštovej
banky, Prvej novinovej služby, firm y Orman
Ltd a cestovnej kancelárie REDI TO l:R. (Jpr imná vd'aka patrí aj pánu veľvyslan cov i Lichardusovi a zastupi teľskému zboru SR v USA.
Vd'aka nim budú možno u mnohých ľ udí dlho doznievať d ojmy z konce rtov b ratislavského konzervatória a z rozh ovorov o Slovensku
tak , ako zostanú v pamäti konzervatoristov zážitky z úči nkova ni a na Olympiáde 1.996.

AKTUALITY

PO POLČASE
Po letnej a dovole nkovej pauze po kračoval 8.
septembra komorný cyklus (SSSk-SHÚ) zm ysluplne prezentujúci v Roku slovenskej hudby
pôvodnú tvorbu . Ani tentokrát sa mirbach ovské matiné striktne ne pridržiavalo "monogencračného" modelu , poskytlo šrýly a estetické kon·
fesie rôzneho typu.
Úvod patril Sonatíne pre klavír Tadeáša
Salvu. Táto rep rodukčná nel'ahká skladba, ako
vidno, má aj pre inte rpretov akýsi magický podtext. Počula so m ju už v niekol'kých stvárneniach -vždy zaostrujúcic h na salvovskú kompozičn ú textúru z iného uhla po hl'adu. Inte rpretačný výklad Sonatíny Tomášom Borošom
bol doslova excelentný. S nadhl'adom a prehl'ad o m klasifikoval Salvovu expresívnu amplitúdu
- presnými líniami rozvrstvil psychológiu kontrastov, tém a ich vzájomných dialógov, či kontrapozícií. Sonatína patrí do hl'adačskej a overovacej etapy Salvovho umeleckého (žiaľ, už uzavretého) životopisu. j e naplnená invenčnou nespútanosťou, e ru ptívnou energiou, drsným,
chvíl'ami až provokujúcim výrazom. Re flektuje
Salvu v jeho originalite s neopakovatel'nou kontúrou tvorivej odvahy ...
Anaglyf zname ná jednak poloreliéf, jednak
dvojirý o braz ... Takto "podvojne " výraz c hápajúc, musím uznať brilantnú vofbu titulu premiérovanej skladby Jozefa Gahéra. Anaglyfy,
skladby pre klavír a recitátora skomponoval
autor znova na poéziu svojej manželky, H.
Gahérovej, zorad iac ich do p äťd i elne h o s(tboru:
Hliníkový reliéf, Železná mreža, Prierez mosaclzným kalichom a Bronzový dážď . (Samý kov navôkol!) Poézia pani Gahé rovej je ty pickou "ženskou poéziou: senzitívne rozvibrovaná v poetických "argu mentoch" nezáväzná; raz prekvapujúca sofizmom a hravým slovným dôvtipom, inokedy uzemňujúc:t voltami pragmatiky. V takých
rozmeroch ju aj tlmoč ila recitátorka Marttna
Znancová. Role druhého interpreta sa zhostil
sám autor. J eh o kompozičné predstavy o skladbe ako celku sa pohybovali v rozmeroch komentárov alebo sémantických dotváran iach poetických jednotiek. Gahér je zdatný improvizátor, znalý a vedomý si nesmiernyc h permutač
ných možností hudobných e le mentov a štruktúr. j e ho hudobné produkty sú technicky a
technologicky erudované, ch ýba mi v nich však

emocionálna

zhovievavosť, mäkkosť,

nosť ponúknuť kl'úč

i scho pna d ešifrovanie vlastne j

iden tity.
A zn ova Ladisla v Kupkovič. A znova v durovej tonine (Es) svojho Koncertu pre lesn ý
roh a klavír. Pre miéru tejto kom pozície v tento septembrový te rm ín na sklo nku 20. storoč ia
mi však znova pripadala ako dobre o neskore ný
čin . Čo môžem viac než opäť zopakovať?: že obdivuje m Kupkovičovu hudobnícku noblesu,
schopnosť bez m ihnutia o ka rozprávať muzikan tské príbehy, ktoré už ktosi, kdesi a kedysi
vymyslel, p rovokovať - ale z celkom iné ho kon-

Vratko Budzák s Erikou Netschovou.
Št vorčasťová Soná ta pre husle a klavír
štefana Németha-Šamorínskeho vyznela v
Kupkovičovom susedstve priam revolu čne;.
Majster Németh sa narodil pred sto rokmi (študoval hlavne v Budapešti), aj preto je jeho romantizujúci dikčný pátos absolútne o podstatnený. Nie je to však le n výraz, ktorý robí jeho
hudbu vzrušujúcou a atraktívnou - všetko sa odvíja z matérie pevných základov: ko ncepčnej a
stavebnej logiky, melodicko-h armo n ických súvzťažností, vel'korysej dynamiky... Némethova
skladba bola v kontexte tohto matiné akýmsi gene rač ný m exkurzom, priznávam, že i mojím
osobným znovuobjavením už objaveného.
Pookriala som p ri hudbe, ktorá je vý rečná , ktorá
hrá živým i fa rbam i, expon uje a rozvádza epizód y, d eje; v nesmierne ~arm antnej a zároveií vy~o
ko profesionálnej muzikalll~k ej adjustácii.
Obd ivujem neutíchajúci kreatívny elán prof
H eleny C:áfforovej, ktorá i teraz s absolútnou inšpiratív nosťo u podporovala rovnako skvelého a
zanie teného Viktora Šimčiska.
Je dno u z viacerých paralelných profesionálnych kol'ají Juraja H a tríka je pcdagogika. Pri
svojich exp ertízach do ríše škôl a u či lí šť nazbieral množstvo materiálu, ktorý ho- rvora tvorivého - do káže tvárne in iciovať. Tvrdím, že v autorovi vokálnej skladby musí byť zú častnen ý aj literárne cítiaci jedi nec. Hatríkov intelekt, aj výsosrn{l kreativita vo sfére verbálnej, sú garanciou úspechov rvorivých rezultátov - konwktov
s l'ucl~kým hlasom . Žiakopoprekrúcadlá, alebo
skôr výbe r (v počet 5) z tohto rozsia hleho autorovho p rojektu, ktorý (klasifikovaný ako vokálne afo rizmy) skomponoval 1-iatrík inšpirovaný
aute ntic kým i školskými textami (alias roztomilými, rozto pašnými, rozp rýle n ými. .. nezmyslami). Slovné celky ~ú s kut očn e le n náznakom,
akýmsi inc ipitom k hudobným následnostiam a
dopovedaniam. Každ á zo sklad ieb má svoju neopakovatel'n(t atmosféru, ča ro vyvierajúct: ;t
smerujúce do paradigmy, jadra a zmyslu - v tomto prípade aj nezmyslu - textového východiska.
Hatríkovo vokálne cítenie mi impo nuje - je skutočne sp evné , rešpektuje prazákladný hudobný
p ostulát (hudba má spievať), obšťastní i p rekvapí v tipno u a harmoni:w jí1cou "rozpravou".
Výborný ansámbel interpretov - jana
Žiačiková, Katarínajusková, obe spev a Má,·ia
/ mr/chová a Karol 'ľopenzer, k lavír, podporili a
z n á~obili vo vedom í priaznivý d ozvuk zo skladby, z koncerttt...
LÝDIA DOHNALOVÁ

mienke o hniv{l Carmen, na ktorú ju predurčo
val celý jej natu rel, hrdá Amneris, pomstychtivá
..-Ulrica, zvodná Venuša z Tannhiiusera, zlostná
Kabanycha, alebo zákerná Klytaimnestra, matka
, Elektry - ale to bola už jedna z jej ovel'a neskorších postáv.
Nik z nás starších iste nezabudne, ba ani si nevie preds raviť• posl<tvy inak, než v podaní Ol'gy
Hanákovej.' Napríklad Magdu Sorelovú z
Menottiho Konzu la, potácajúcu sa v p rázdnotc
c udzej krajiny bez ochrany a bez doklad ov. A
takmer biblick ú kaj(tcnicu z Martinitových
Gréckych pašií, jednej z najkrajších hudobnodramatických diel, aké poznám. Alebo kto by zabudol na jej prefíkanú, tajomstvom opradenú
pani Floru z Menottiho Média, kde už ako zrelá
žena, ne dbajúca viac o svoju krásu, rozpútala
p ravý uragá n spevácko-hereckého kumštu.
Vlastnú pečať vtlačila i clo Janáčkovho die la,
do jeho Pastorkyne, kde hrala, č i skôr zase žiht
svoju Kostol níčku a vtisla ju i d o Blagoty v
Suchoiíovom Svätoplukovi, ktorú vlastne sprevádzala v štyroch inscenáciách. Je j prosbe pred
Král'om uverili iste všetci a všetci potom s napätím sled ovali zachráne nie je j d céry Mileny.
Je to len nedávno, čo Ol'ga Hanáková od nás
odišla - ale keby aj prešli ďal šie dlhé roky, všetci
tí, ktorým bolo dopriate spoznať jej umenie, si
ju vžd y "v jej predstaveniach" urči te pripomenú
a pocítia odrazu dotyk vel'ké ho i n terpretač né h o
umenia.
J ELA KRČMÉRY-VRTEĽOVÁ

l Jubileum Jozefa Koodera l
V ro koch, kedy opera Štátneho divadla v
Košiciach - dnešného Východ oslovenskéh o divadla - ešte p atrila k plnohodnotným, dramaturgio u a umeleckými výsledkami príťažlivým stánkom hudobnej kultúry, jednou z piliérových
osobností sólistické ho súboru bol j ozef Konder. Dnešný sedemdesiatnik vyoral na operných javiskách mimo centra, na parkete s ovel'a
tvrd ším a menej lukratívnym divadelným životo m, brázdu prinajmenšom tak h lbokú, ako je ho
kolegovia na výslení "prve j" scény.
Rodák zo stredoslovenského Medzibro du,
spočiat ku ochotník, postupne zborista, mladokomik a neskô r operetný bonviván sa vypracoval
na skvelého a v slovenskom opernom kontexte
ojedinelého dramatického te noristu. Právom mu
patril prívlastok operného herca, p retože
Ko nde rove kreácie sa neprihovárali iba prostredníctvom kantilé ny; boli to plnokrvné dramatické postavy z miisa a krvi, postavy s bohatým
vníttroným obsahom a vierohodným citovým nábojom. V prvej etape svojho p rofesionálneho života sa stre távame s Konderom na javisku košickej opery v cele j škále ko mických operetných rolí. Z nich sa neskôr - už na javisku novozaloženého banskobystrické ho DJGT- prezlieka do kosrýmov operetných bonvivánov (Eisenstein, Danilo,
Barinkay, Baranski) a postupne i dramatických

ca ako w "páchal" p red tridsiatimi rokmi. Je to
však h udba. Hudba vo všetkých rozmeroch .
( ... alebo p re parácia fosílií ?...) S v iditel'ným pôžitkom a značným tvorivým vkladom muzicíroval

čak a ný m kreáciám. Ďa l ej sa mi vynorí v spo-

Mimoriadne nad aný umelec, akoby stvoren ý
pre urč ité divadelné úlohy, nevdojak vtláča na
ne akúsi nezm azatel'nú pečat. Keď potom člo
vek po rokoch vidí ďal šiu inscenáciu tohto d iela s novým obsadením, na každom mieste sa mu
v m ysli objaví jeh o výraz, gesto, tvár, ba i jeho
hlas.
Takúto pečať vtisla iste d o mno hých svojic h
výkonov aj mezzosopranistka Ol'ga Hanáková,
ktorá predčaso m natrvalo odišla z našich radov.
Ale zavše, ked' sa na našej p rvej o pe rnej scéne
zdvihne opona, odrazu vidím niekdajšie štíhle
di evča s uhranči vým i čiernymi oča mi , ktoré vedeli vždy v pravú chvíl'u metať blesky, č i rozplývať sa nehou a tieto citové kontrasty sa jasne odrážali aj v jej zvu č n om kovovom hlase a znásobovali osobnú s u gestívnosť. Ma la v sebe dar
umelecke j intuície, - každý krok, či pohyb rúk,
úsm ev, či trpká grimasa vyznievali nesmierne
pravdivo. Myslím, že na scéne an i ne hrala, skôr
svoje postavy žila.
Odkial' brala tieto, vtedy iste , ešte nep režité
skúsenosti? - ved' len niečo vyše dvadsaťročtf:í
zahrala i vyspievala doko nale životom ubitú starenu, naivku i zále tnicu, ch la pči sko, či rezolútnu gazdinú, král'ovnú i žobráčku .
Koho si m ám teraz vybrať z predlhé ho radu
jej operných hrdinie k? Tu sa mi mihne pred
očami Octavian - jej malý Gavalie r s ružou, splašene d voriaci Maršálke i Sofii, po nížená, doráňa
ná Santuzza zo Sedliackej cti, do ktorej vložila
tol'ko vášne a citu, že strhla i s poluhráčov k ne-

operných hrdinov. Spieva party verdiovské Riccarda, Manrica, Do na Carlosa - interpretuje
J a n áčka, Leoncavallovho Cania a zaskvie sa vo
dvoch cikkerovských premiérach - ako Beg
Bajazid a Juro j ánošík.
Po desiatich sezónach sa roku 1969 vracia do
Košíc, aby jeho spevácka kariéra smerovala k zen itu, predstavované mu predovšetkým trojic u
postáv: Čajkovsk ého Hermano m z Pikovej dámy, Suc hoiíovým Ondrejom z K rútňavy a titulným Verdiho O telom. Expresívny tenor s kovovým leskom výšok, ohsažno u, bronzovou strednou polohou, vyzbroje ný zd ravou muzikalitou a
nesmie rnou silou osobnosti sa uplatnil i v
množstve d'alších úloh. Ako Wagnerov Lohe ngrin, Giordanov Andrea Ché nier, Bizetov Don
José, Verdiho Radames, Beethovenov Florestan ,
Smetanov Dalihor...
Bol hy to vel'mi dlhý rad p ostáv. Z;1 každou Mt
skrýva akoby zo žule vytesaný charakter, vo vn(ttri ktoréh o p ulzuje život, písaný srdcom i rozumo m. Meno Jozefa Konclera je späté so zlato u
érou košicke j opery. Na divad elné dosky sa vracia i z dôchodkovej "pozície", akoby v dnešných
k rízových sezónach čakal , že bude mať ko mu
odovzdať štafetu . Kiežby mali Košice, ba i celé
Slovensko, čo najviac o pe rných Konderov...
PAVEL UNGER

~~'96)

Som rozhlasový fanúšik. Počúvam všetky pra·
viclelné h udobné relácie. Z toho vyplýva, že p re·
važne počúvam rozhlasovú sta nicu Devín.
'f'ažiskom te jto stanice je hudba, nepresne nazývaná "vážna". Počúvam tu veľa vzácne j hudby,
skvosty hudobne j tvorby všetkých vekov i vrc ho lné inte rpretačné výkony, či u ž ide o reláciu
Prelúdium, Hudobné matiné , cyklus "Skladatelia, diela, interpreti", Musica slovaca a ďalšie.
Nejednu ťažkú životnú situáciu mi hudba z rozhlasu po máhala prekonávať.
Za všetkým je kus poctivej l'uclskej práce. Za
hudbou v rozhlase je nadšená a nie plne docenená práca hudobných redakto rov. Po rokoch
počúva ni a rozhlasu rozoznávam osobitosti jednotlivých redaktorov podľa zostavenia progra'!lov: organová a stará h udba je d oménou Etely
Cárskej, operná domin uje v p rogramoch redaktorov l. Jakúbka a M. Zvarovej, výber známych
romantických, či klasických diel c harakterizuje
ťudovíta Vajd i čku, o šrýlovú j ednoliatosť usiluje
. 'Laura Salvová, hudba 20. storočia je dominantou programov Melánie Puškášovej... No nie
vždy ohlási moderátor relácie meno hudobného redaktora, a to považujem za nedostatok.
Veď aj v oblasti populárnej hudby sa to robí bežne, č i už ide o Dobré ráno, Kontakty, Popo ludn ie s rozhlasom a d'alšie . Prečo sú redaktori
"vážnej" hudby diskreditovaní?
Rozhlas je význa mno u inštitúciou, aj v oblasti
pro pagácie hudobného umenia, preto sú vel'mi
u žitoč né h udobno-slovné re lácie. Mohlo by ich
by ť viac a mali b y sa uvádzať pravidelne, na
spôsob relácie LUK (Lite ratúra, umenia, kritika). Profily skladatel'ov, najmä súčasnýc h s preferencio u slo venských, ale aj interpretov, ktorí
v posledných rokoch úspešne re prezt:ntujú
Slove nsko v zahra n ičí. Častej šie b y sa žiadali také relácie ako "Akcenty-rezonancie", či ABC o
huclhe, ktoré pripravujú M. Jurík a H. Domanský. Stanic a Českého rozhlasu Vltava, č i Bartó k rádio Budapešť majú podobné programy takmer každý deň.
Zdá sa, že Slovenský rozhlas je jedinou inštitúciou, ktorá sa s plnou vážnosťou venuje Roku
slovenskej hudby. Pravidelné koncerty Musica
slovaca, kde sa uplatiíujú všetky generácie slovenských skladatel'ov, p rogramy slovenských
intepretov, p ravidelné koncerty zbo rovej tvorby - to je skutočne obdivuhod ná aktivita hudobné ho oddelenia Slovenské ho rozhlasu.
V posledných dvoc h rýždň och ma mimoriadne upútali niektoré programy. Predovšetkým
28. augusta koncert pod názvom "Slovenskí interpreti hrajú šostakoviča". Výbo rná Ida Čer
nt:ck{t opiiť presved č ila , že šostakovičovi rozum ie , si.Otožií uje sa s jeho hlbokým filozofickým
prístupom k ž ivotu a ume niu. Dvojica Gáfo rová
- Telecký v úchvatnej Sonáte pre violu a klavír
podali vrcholný inte rpretačný výkon a so smúrkom som sa zamyslela nad tým, p rečo sa nám
nepodarilo z pani Gáforovej urobiť "slovenského H ol ečka", ktorý bol známy ako komorný hráč
na celom svete?! Nezabudnutel'ný zážitok mi
poskytli Sergej Kopčá k a Juraj Be neš v Suite p re
bas a klavír na texty Michellangela. Potvrdili, že
s hudobn ým u me ním sme už d ávno vstúpili do
Európy a d o celé ho svem. Čakala som, že hlásatcl'ka oznámi, že tento program bol venovaný
nedožitý m 90. narodeninám Šostakov i ča, no nestalo sa tak. Škoda!
5. sep rembra o 19.3Q. teda v najpočúvanej
šom čase uvie dla stanica Devín spol očný program rakúskeho a Slovenského rozhlasu Rieky a
mosty. Autori Elizabe th Schimana a j ozef Malovec pripravili veľm i zaujímavý, zvukovo úč in
ný i keď posluch áčsky nároč n ý program.
A ešte raz Jozef Ma lovec - tento raz v relácii
re daktorky Melánie Puškášovej "Stre tnutie nad
partitúrou". Hovo rili o hudbe k filmu režiséra E.
G rečnera Jaškov sen na náme t O. Chrobáka. ).
Malovec sa pred stavil ako výborný rozprávač,
hovoril o špecifičnosti fil movej hudby, o použití hudby elektronickej a o hudobnej tvorbe
vôbec. Hovoril prosto a zrozumitel'ne a hudba,
ktorá zne la bo la komunikatívna a krásna. Myslím, že prehovorila aj k poslucháčom, ktorí nemajú h udobné vzdelanie. A to v rozhlasovom
vysielan í nie je zanedbatelné.
ANNAKOVÁROVÁ

OPÄŤ BRATISLAVSKÁ LÝRA
V dňoch 28. a 29. septembra sa v
bratislavskom centre Istropolis uskutočni opäť medzinárodná súťaž popu. lárnej piesne - Bratislavská lýra '96. Ak
nerátame dvojročnú prestávku, bude
to už v poradí 31. ročník tohto podujatia, na ktorom sa popri ~iestich slovenských interpretoch zúčastnia aj
súťažiaci z ôsmich európskeh krajín.
Ako uviedol Vlado Valovič, dirigent
festivalového orchestra (Gustav Brom
Big Band) a zároveň ~éf prípravného
výboru znovuzrodenej Lýry, je tu snaha nadviazať na všetko dobré, čo dosiahol tento festival v minulosti a prispieť tak nielen k oživeniu kultúrneho
diania v Bratislave, ale aj k prezentácii Slovenska v zahraničí. Na prvom
koncerte vystúpia niektorí slovenskí i
čes.ki víťazi Bratislavskej lýry z minulých rokov (napríklad Marta Kubi~o
vá, Richart Muller, Helena Vondráč
ková, či skupina Olympic), v nedeľu
večer už bude scéna patriť tohtoroč
ným súťažiacim. Koncerty bude vyiselať STV, uvažuje sa tiež o vydaní CD z
1fest,ivalu.
-SU-

OSOBNOSTI

~NEJIRÁVOMZABÚDANÉHODNOTYI
MICHAL PALOVČÍK
Poniektorým, čo si viac pamätajú, je zavše ľúto , že sa u n ás zakore nil
nepekný zvyk- zabúdať na tvorbu nežijúcich skladateľov. Prirodzene, sú
aj výnimky, ale vo všeobecnosti by sa tento jav nemal prehliadať, lebo
každý z nežijúcich slovenských hudobných skladateľov napísal aj skladby, ktoré možno považovať za diela profilujúce jeho činnosť a obohacujúce slovenskú hudobnú kultúru.
Medzi zabúdaný(;h tvorcov patri aj hudobný skladateľ š tefan Némethšamot:ínsky, ktorý sa narodil pred sto rokmi, 29. septembr a 1896.
Prímenie podľa rodiska si zvolil sám, niele n na odlíšenie sa od množstva
bratislavských nositeľov tohto mena, ale prímením dal najavo aj svoju
príslušnosť k slovenským hudobno-umeleckým tvorcom, u silujúcim sa o
zveľaďovanie slovenskej národnej hudobnej kultúry. š tefan Némethšamorínsky bol tejto myšlienke úprimne oddaný a preto u ž v roku 1943
si úradne zahlásil slovenskú národnosť. Jeho reslovakizáciu .niektorí posudzovali ako konjunkturalizmus, iní ako rozumný čin.
Némethovská rodová vetva, pochádl ajúca odkial'si zo Sedmohr adska bola čiste m aďarská. rol'nícka, pracovitá a iba otec skladatel'a István
Németh sa vyčl e n i l z tejto tradíde. 7.otčal študoval, u k o nč il v Šoproni u či tcl'sk ý ústav a stal sa r iaditel'om školy v Samoríne. Tam sa oženil~ uči teľ
kou miest nej d etsk ej škô lky Már iou Cso morovott, ktorá mala zase pôvod čiMo slovensk}·. po
mame siahajúci do rodu skalických Močidli
kovcov a Bábikuvcov a po otcovi voľakd e na
Žitný ostrov. U Cson)Orovcov sa hovorilo po slovensky a ich dcéra Má~ia slovenský ja ~.y k vnášala
aj do svojej rodiny Német hovcov - u či teľov,
upevií ujúcich vzájomný vzťa h cez osobné sym patie a hudobné umenie, kt oré pestovali obaja manželia. Keď pr išli det i, v rodine sa hovorilo po slovensky i po mad'arsky; možno však s u rčitosťo u
pred pok lad ať, že väčší pod id tvorila mad'arč ina
ako úradný jazyk, používaný v škole, v úradoch, v
kostole a napokon i v s pol oče n sko m živote. Tento problém však nikdy nezaticnil jasnú oblohu
nad ich sp o l oč ný m životom.
Otec skladatel'a hrával na viaceré hudobné nástroje. Matka hral a na klavír a spievala v kostole
pri uvádzaní niektorých náročnej š íc h omší aj sólové party. Doma bol" hudh:t každodenným čl :í n 
kom život ných aktivít, patr ila medzi "povinné"
predmety tak, ako v šk ole n áuč né d isciplíny: čí ta
nic, písanie, rátanie atď. Dve dcéry a syn od detstva pestovali vzťah k hudbe, no otec venoval zvýšenú pozorn osť najm ii synovi, k torý vo včasnom
veku začal h rať na klavír , na hu siĽ a ked' nohami
dosiahol na ped ál, neváhal sada ť aj k organu.
Do kláštorného gymnázia Klarisiek v Bratislave
prišiel malý • tt:fan Németh ako mi moriadne hudobne nadaný žiak, ktorý mohol po kračovať v
štúdiu hry na klavír i u prof. A. Albrechta a husle u
prof. W. Antalffyho. Ako tercián sa stal čle nom
Mestského symfo nického o rchestra a sediac pr i
pulte druhých husie!', vôbec nezaostáva! za svojimi staršími "pánm i kolegami". S výborným sluchom a sviet ivým sopránom sa nemohol vyhn úť
ani činnost i v Chlap čen sk o m (asi 2 0·člc n no m)
zbore, vedenom dobrým hudobníkom a pedagógom, františkánskym mn íchom Feliciánom
Mócikom. Pod jeho veden ím zbor interpretoval
náročn é skladby tvorcov rôznych epoch - od baroka po vyspd ý romantizmus. Okrem dom:ícich
pódií sa zbor p redstavil aj vo Francúzsku,
Taliansku, Sedmohradsku, čo v p red mutač no m
období st ači l za bsolvovať aj mladý émcth .
Po matu rite roku l 9 l 4, napr iek započatiu prvej svetovej vo jny, Németh sa stáva žiakom
Hudohncj akadémie v Budapešti, v t riede p rof.
Bélu Bart.óka. Do roč níka prijímal iba jednéhodvoch žiakov, vždy však výrazne talcntovanýd1 a
s vynikajúcimi d ispozíciami pre klavírnu h ru. V
prípade Németha vd mi skoro postn:hol, že
môže dať sli hlas, odporú ča ni e rektorátu. aby súčasne mohol štud ovať aj organ v triede O. Zsirosa-Antalffyho. Skúsený pedagóg a koncertný
umelec sa potešil t alentovanému žiak ovi, ktorý s
udivujúcou bravúrou už vtedy prekvapoval spolužiakov, svojich pedagógov, ba aj rektora ] eJlii
Hubaya ( neskôr si ho vybral za konccrtného·'Í<Iaviristu).
Vojnov(' udalost i začal i čoskoro dol ieh ať aj na
zázemie monarchie. Úbytok síl na frontoch znamenal mobilizácie, odvody, ru kov ačk y a nové
obete. Roku 19 l 5 odviedli aj Št d ana Németha.
Po dvojm esa čn o m dôstoj níck om kurLe a povýšení na dôst ojníka-aš pi ra n t<~ ho od velili na front.
Zažil a prežil veľkú br usilovskú ofenzívu, ochorel
však na br ušný týfus, z ktorého sa d lho li eč i l v poľných lazaretoch a doliečov a l v Bratislave U milosrdných bratov.
Aj v bojových podmienkach bola Német hovi
hudba dobrou po moc n íčkou . Vo vol'ných divíľach hrával na husliach, k ed' našiel kdesi klavír,
neváhal si na i\ o m z ai m p rov i zovať, rovnako na
kostolných organoch, čo si všímali aj jeho velitelia a slová obdivu umelcovi pomohli k p reradeniu do vojnového letectva s f unkciou powrovateľa a fotografistu. Nebolo to bel r izika.
Nepriateľské vo jská "špionážne l ietadlá" odstrerovali a m nohé padli za obeť prílišnej odvahe.
Németh absolvoval 26S týchto letov a ked' po
skon če n í vojny odchádzal do civilu v hodnosti
poručík a, s vcľak ou v srdci si uvedomoval prežitie sítstavných smrte ľ n ých nástrah.
Druhé za počat i e štúd ia na hudobnej akadémii,
premenovanej na Vysokú školu Franz:t Lislta, sa
po prem:írncných rokoch ťažšie mtdviiwvalo, ale
v triedach tých istých u či teľov ( Bartúka a 7.sirosaAntalffyho a po jeho odchode do Amer iky Zalán-

ťťyho) čoskoro mohol pokračova ť, dokonca aj v
št údiu kompozície, u prof. Leo Weinera k čomu
dostal osobitný súhlas ministerstva školstva.
l'o absol utóri u roku 192 1 ~a Nemcth vr:ítil na
Slovensk o, do Brat islavy. Na rozdiel od porazcneckých nálad ,. Maďa rsku , sprcv:ídzaných nevídanou infláciou a všeobecnou ekonom ickou krízou, m l<tdé č: eskoslovc nsk o poskytovalo prosperit u veľk ých rozmerov. V Cirkevnom hudobnom
spolku, p ri 0 6mc sv. Martina, o neho prejavili záujem na miesto organistu. Uvoľni l m u ho prof. A.

umenie obdivovali r ovnako uznanlivo vo
Švédsku ako v Budapešt i, Viedni v Segedíne, v
Čechách i v Nemecku.
Dómske povinnost i, viažúce sa na bohatú hudobno-umelt:ckít tradíciu nemohli necl w ľ na pok oji ani Štefana émetha ako sk lad ateľ<!. Pre ci rk evné ú čely vznikli jeho štyri krát ke o mše pre sólové hlas)' a organ ( posledná p re detský alebo
ženský zbo r a organ), skladba pre midaný zbor
Pater nostcr , dve skladby na text Ave Mária, dve
malé organové skladby a táto splátka náboženskej tematike vyvrcholila významnou oratoriálnou Brat islavskou o mšou pre súla, miešaný zbor,
organ a orchester. Jej prem iéra v máji 1943 predstavila sklada t e ľa v dos iaľ málo zná mej či n n osti a
ukázala, že v émethovi mr. slovensk á hudobn{t
kul títra osobn o~ť mi moriadnych kvalít, viatst rannej unu::leckej o rien tácie, schopnej rozd ávať svoje umenie aj mladým ad ep tom hudobného umenia.
Nehol to nijaký objav. Né meth od zači a tk u mal
m nohých sítkromných žiakov a po d iplomových
skúškach , ked' v Budapešt i získal titul profesora,
sa k nem u v neskorších rokoch hlásili ako žh\ci aj
Š. JurovsJ..")•, T. Andrašovan, F. Klin cla, ll. llcžucha,
Z. l lrahussa)', E. Zavarskí'. R. Rybari č, L. Slovák a
najmä l l t:lcna Gáfforová, ktor ú na n :íroč n é kollcertné pódi:í viedol od detských rokov.
•
émc:th si neskôr uvedomoval aj niektoré svo- •
je nesp r:ívne rozhodnutia. Oľu tova l, í.t: nepr ijal
návrh prof. D. Orla urob iť nm t ri fik<tč n é skúšky a
tým si zabezpeči ť možnosť pclwht:nia aj na slove nských št átnych a iných druhoch šk ôl.
Neurobil tak, vraj z obavy pred ned os t a toč n o u
znalosťou sl ove n č i n y. Vypomstilo sa mu to začiat-

š. Ném e th-Šam orínsky s m a nželko u vo svojej p raco vni v roku 1970Albrecht, ked' po smrti Dr. E. Kosowa prevzal
funkciu rcgcnschoriho. O krem toho mal možn osť pô~o h iť na hudobnej škole. V yu čov a l klavír,
husle a keď bolo treba aj iné pred mety. Te nto
ekonomický l:Íklad bol predpokladom, že sa mohol ože n i ť s Martou Schuber tovou, dcérou miestneho učitda . !ch dcéra Marta sa stala manželkou
dirigenta Ladislava Slovák a a toto manžeb t vo
obohat ilo slovenské divadelné herectvo o dva
umelecké talellly - syna Mar iána Sl ovák<~ a dcéq'
Kam ily Magálove j.
l'o príchode do Bratislavy Németh dost al ponuku na di rigovanie mužského zbor u v Toldyho
kr uhu. Od sko n čeni a vojny tek so vzrástlo na "'Oč l en ný kolektív. Potreboval však r uku silnej umeleckej osobnost i, schopnej obohacova ť zhor aj
novšou kom pozičnou produkciou. Dobrý z:tčia
tok a vzájomná ú stretovosť narazila na odpor výboru, k eď dirigent navrhol pri j a ť dobrého speváka, murára Viliama Dobruckého na posil nen ie
basovej skupi ny. Reprezen tanti tzv. vyššej macľarske j spol oče n skej vrstvy s tým nt:súhlasili a
Német h, nanajvýš tolerantný č l ovek, sa rozhodol
odísť. Založil si vlastný mužský zhor, k torý pomenoval Spevok ol Bélu Bartúk a, do ktorého prijímal
dobrých spevákov, bez oh ľad u na n árodn osť, náboženstvo a povolanie. Za t ia ľ čo tento súbor rástol, zbor Toldyovcov upadal. A ked' hrozil jeho
zánik prijali všetky pod mienky Štefana émc:tha,
telesá z l ú či li a l bor až do svojho zániku vo vojnových rokoch vyk aloval pozoruhodnú čin n osť. Na
jeho vystúpeniach sa v Bratislave i vo Viedni zítčast iíov al aj Béla 13artúk a s vtľa ko u occiíoval dohr ú umeleckú č innos ť svojho bývalého žiaka.
Popr i uvedených aktivitách umelec venoval
sústavnú pozo rnosť aj vlastnej koncertnej čin 
nosti. Absolvoval mnohé koncerty s:tmostatn<.:
ako klavirista alebo organista. prípadne ~ iní•m i
sólistami ako ). Huba)', ). Kerpt:ly, K. Bu rian, M.
l'alayová, P. Andayová, l l. Jadlo w k<tr, M . Poppt:r.
R. Rupník, .. Kubát, D. Ba~ i l iu , L Kt·tlélyi , J.
Aktardžicv, ncskflr T. Gašparek, A. Móži. A.
Ber ky, I L <i áfTorová a mnohí i n ~. Jeho organove
recit ály odznievali v Bratislave, Zili ne, Kom:irne,
v Dolnom Ku bíne, Šaštíne a všade tam, kdt: vznik;tli nové organové nást roje pod ľa dispozícií
prof. Német ha. S organológiou sa totiž zoznamoval na ~t úd i :í<.:h v Budapešti u prof. Gcyn a a ~voje
poznat ky zužit koval v pro~.ped t vý~ tavy viacerých organov na Slovensk u. Ta1isko však spočíva 
lo na jeho konkrét nej koncert nej čin n ost i. Jeho

kom štyridsiat ych rokov, k ctľ mu riadi l cl' konzcrvatúria Fr ico Kafenda umožnil vy u čova ni e organu. A napriek veľkým úspechom medzi žiakmi,
po roku ho vystriedal politicky pr ijatd nejšt, hoci
nezrovnatdne slabší záujemca. Aj to rozhodlo, že
sa lačal h l:í si ť k slovenskej n:í rod no~t i.
Ked' v roku l 9-í9 vznikla Vy~ok:í škola múzických
umení, ved enie
mohlo
ponúkn uť
Némelhovi miesto pedagóga pre , ·ý u čh u klavíra
a komornej hry. Nevcľkí' poč et pracovných hodín otvoril mu nevídaný vo ľ n ý priestor. ktorý
Németh zač al využív ať veľk ou k om pozi čn o u aktivitou. Oo konca S\'Ojho života (19"'S) napísal
mnozstvo nových skladieb rClznych ž:ín rov.
l jmelecké vrcholy tvoria skladby. n ároč n ost'o u
nadvazu jucc na llrat b lavskÍI om; u a iné z:ívúncj; ic k o mpozi č n é útvar)', ale veľk }' podiel tvor ia
rozmanit é úprav) slovenských a m atľarsk ých l'udových piesní.
l\ tdovou h ud o bnosťou je územie Slovenska
pokryté približne rovnomerne vo vše tk}'ch regiónoch. ( Jpr avr slovetbkých ľudových pie~ n í mali
zastú pen ie v tvor be hudobných sk l a da t e ľov všt:tkých gcncr:kií. M atľ:trská ľudo v(t picscií zost:ívala v pflvodnom IVart: ľu dových interpret:kil až
do pr íchodu prof. Németha na scénu slovenskej
hudobnej kultú ry. t:ž v roku 19:H upravi l niektoré maďar~ke piesne pre mužský zhor. l'o l borových ~k l ad b:t<.: h na texty End re Adyho - Pl:tvím sa
novvm i vodami -a po p tt:siíach prt: MÍ[ov}· hla ~ a
klav.ír na texty toh to básnika (Šesť skladi<:h ...) , nasledovalo kratšie obdobie Ítprav ~love n skýc h
piesní: D esať á hor:ídy<.:h pi esní pre so lový spev
a orchcsrer , l 'ii ť ~l ove nsk ýc h piesní pre micšan}·
zbor a kl avír, Zbojnícke piesne pre mužsk}' zbor
a cap pcl l:t, ~vadob né piesne, Vojen~ké piesne
at ď. Niekedy aj n:ÍlV)' prezrádzajú tem;llickí• výber, ale s n:ízvami t:yklov si émeth nikdy nerobil problémy. S t ačilo mu oz n ače n i e : Dva žt· n~ké
zbory; ~l yr i 1.en~k é zboq·; Tri m ad'ar~ké ľu d ové
piesne: Sedem matl'ar~k ~·ch ľu dových piesní pr<·
detskí' tTo j h l a~n }' zhor; Osem macl'ar~kyc h l'udových piesní pre miešaní• zbor atd'. N~ mc t h pre
úpravy če rp a l piesne z rôznych ~lovc n ských
regiónov a touto výmamnou č i n nosťo u prekryl
a b~e n <.:i u . spôsobem t rokmi nevšímavost i voč i
tejto ľud ovej hudobnej kuli tt rc.
Mnohé 1. jeho hudob no-vok álnej 1vorby mali
ak tuál nu ít lohu. 'ľ:t kou hola napr. kantáta V mene
m ieru pre micšan}· zho r, organ a orcht:stcr. mládä níck a kantata na slova ,\'!arie H azu~o ' ej-

Portré t š. Né m e tha -Ša m orínskeho
ku 1959.
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ro-

Martúkovej l'icscií o Váhu, v roku 1950 bola ak tuálnou aj picsci'l Vcľaky slová, pre zbor a klavír,
Údern ícka a i. Veľa skladieb vwiklo pre detské
skup in)', vždy s prihliadaním na vek a z:ímer objednávky.
Kompozič n ú či n n osť prof. Német ha v~ak profilovali diela zamerané na jcdnollivé n;b t roje. Od
~kolsk cj polyfón nej ~k l a dhy pre ~1:1\' t r - l'l or i du~.
vzn i~ li pre tento na, t roj aj d'ali;ie: Capriccio,
Dvan:ísť sl ovc n ~kyc h ľudm')'Ch pic~ 111 pre kla\'tr
( u rčene deťom po vzore Barrok<l\'ho C)'klu Pre
deti), Sonáta pn: klavtr, [)ve mal(· i nšt ruk tívne
sklad by pre klavír. kl:I\'Írna im proviz:ít:ia na ~l o 
ve nskú ľ ud ov ít pit·seií. Slovensk:í rapsúdia.
I ntermezzo, Epitaf ( na pamiat ku pred časne zosnulej d <.:éľ)') a i. Vrd wl tej to tvorhy tvorí koncert pre klavír :t orchester.
Druhým oh ľÍi he n ý m !\iénH·thm ~ m n:btrojom
hol organ. Odvahu písať p re tento inštrument nadobúdal transkripciou Beethovenovho klavm Jeho l'rcludia. !'otom nasledovali Dve (ncsmele)
organové skladby ako predmostic k výbornej
Partite profane, Sonáte a trt, Concert u pre organ,
Organového konce rtu s orch est rom a vd ko lepému dielu Acco mod atio ad nomen BACi l.
l nštru nJent :ílna lvorba Némcl h a-~a n tor íns k c
ho sa <.:ida vedomejšie zača l a rozv t jať po začia t oč
n}·ch klavírnych a organov)·ch skladbách aj v
iných /.:ín rodt. l'o t ra n ~kripcii l.is7tovcj Hhci n\Veinlicd pre orchester (znova išlo o previerku
vlastných schopností roku 1927) nasled ovali niektoré už spomínané di d a, ale pokračova l v písaní
skladieb ako je napr.: Sláč i kové kvarteto g mol,
Klavírne tr io, Klavírne kvi nteto, Koncert pre klavír a orchester, ~y mfoni<.:k;í hásci\ llro.y, Slovcnsk(t ra p~údi a pre violon(·elo a o rchcstn ,
Sonáta pl'l' h us iĽ a klavír. Piesne pre ~.ho r a orchester a d'a J;:; i Ľ h udohn o-vok :í l n Ľ ~k la dh y s
orchest rom . Do toh to radu napokon patn aj
uprava a inštrumentácia R o~kov~kch o kamal)'
p re ~ólo, micš;mí· zhor a komorn}· orche~ t er
Vespcrae Bacchanalcs. Pr i preminc tohto d iela
prof. Német h hr al na če m ba le . Tomuto n:íst roju
venoval aj v mi nulost i rovnak Íl pozo rn o~ť na koncert ných podi:ích ako d'al;:;llll dvom k l áve ~ový m
n:íst rojom.
Čo pri niesla Né mcthova h u d obno-kompozi č
n:í tvorba po st ránke \')'razm·ych prostTicdkov'
Predovšetkým si t reba u ve d o mi ť. že ~e m cth hol
cti teľo m hudby !lélu Bart oka. Jeho hudbe sa venoval aj ako interp ret. Uvedenie Bartókov)•ch
Mikrokozmov s lldenou Ci áťforovo u ,. roku l 955
bolo kulturno-umdcckou uda lo~t'ou . Na ll:mók ovt:j tvorbe o bdivoval jeho kompot. i čn ít mivahu, úsil k o št ruktúrovanie nove j harmonickej paIcl)', k torej korene možno hľa da l' v pos t impl't:~io
nizmc a dmlt:kafonick}'ch kom pozit-ných štl·ukt úrach. Bol v~a k sil m· inšpi rovany aj vlastnymi
b:í d a t cľsk o-a n al y t i(· k }· mi \'yslcdkami ľ u dovych
hudobných kultítr podunajskyd 1 n:i rodov. Bartókove S)'ntctické aplik:ícic podnĽcovali aj
Štefana Német h a-Sa m oríns~ cho . Svojho u <.:i teľa
však ncnapodohl'ioval. nebol jd10 epig<Ínom.
ll ľadal vlaMné form y umclt:ckých ')'J}()Vedí. Jcho
št ttdium tetracho n lálneho S\'' ténnt \' )'ll ~ t ilo do
svojského ponímania harmonickej ;:;lruk túry na
pri ncípe kvart,t:pt akordálnej n:ísl<·d nost i, k tora
síce osla buje tra di čn~ tonalnc <.:lienil', afe suča~
ne obohacuje V)·Tazovosť wen ia.
V kompozi č n }·ch form:ich klasickd10 z:ik ladu
zavše u voľiíoval púdorys. najma ak si to V)'žadovala praca s hudobnou tematikou a jej rozvíjanit:
\' hudohn}'<.:h ploch:tcl!. Némcl hovo h udobn é cítenie v z n a čnej miere pror:ídza aj i n v cn (·n o~ t' jeho hudohno-m)•;:;[icnkovc j pmbt aty. ~ typickými
itllcrvalov)'mi krok mi sekúnd a kk~a j ltccj k\•arty.
Svoj hudoh no-tt:mat icky potenci:tl rm\'tjal hudobnou prĽdstavivosťo u aj ,. bo hate menenej
faktú re. vit6i nou miešanej. za u jtmave j ~ej v~ak v
mnohohlasn<)>ti kontrapunk t ick tl-p<l lyfonickcho tvarovania. Pol ytematickt: r i c~c ni a \' ia LTr~\· h
kompozícií zavŠĽ vy~ t riedal až ohdivnym monotematizmom, z ktorého vžd)' vyčarú va l zvukovo a
náladovo za ujímavé hudob né ohrat.y. Pr itom jeho hudob né m) ;:;l ienky sa iha sporadicky rozvíjali
do ;:;i r;:;ích plôch. V:ičš i nou koncipoval tl'lll)'
s t ručn e, jasné. av~ak ich živo t a~chopno~ť. vitalita.
priam podnccm·ali ku grad:íciam. nvšc aj zásluhou ich povahovc kontra~tnych arch itekton1 k.
skyta jucich mnoho d'al;:;ích pozoruhod nosti.
Toľko ako ~t ru č na i nform:icia pn.: tých, ktor í
zabud li , alt:ho málo ved ia o hudobnom skladateľov i , narodenom p red sto rok mi - pm fc~orovi
Štefanovi Némethovi-Ša morínskont. Pre ítpln os ť
u vád ~.<ullt:, žt: pozostalo~ť po ~.
émethoviSamorínsJ..om je uloí.cná ,. ll udohnom m u ~cn
S ~ :\<L
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ponovaných
kolektívnych
telies.
Titulnú postavu zvládol korektne, no
skôr v lyrickejšej r ovine mladý taliansky
basista Carlo Colombara. Zažiarili dva
mužské hlasy: vrúcny, kantilénový tenor Marcella Giordaniho (Foresto) a
u šľachtilý, legátový barytón Roberta
Servileho (Ezio). Badateľnú hlasovú
únavu, ako aj tiež menšiu intonačnú
precízn osť vykazoval dramaticko-koloratúrny soprán Jolanty Omilian v roli
Odabelly. A napokon avízo pre budúci
rok: Gounodov Faust, Verdiho Nabucco
a Donizettiho Lucia di Lammermoor.
Spomedzi navštívených letných ta-

42. ročník pucciniovského festivalu v Torre
del Lago ponúkol dvanásť predstavení troch titulov maestra z neďalekej
Luccy a dva konce rty.
Novým dramaturgickým
impulzom bolo zaradenie otváracieho
večera po prvýkrát s nepucciniovským
programom, dokume ntujúceho dielami
Debussyho a Ravela ako i zviazanosť
ENTELIRJCO
Pucciniho s inými e urópskymi skladate ľmi. Na tomto koncerte vystúpil
Štátny symfonický orchester z Moskvy,
podie ľ ajúci sa na všetkých operných
Gena Dimitrova ako Turandot.
pred stave niach.
DI
Festival sa odoh rával v maleb no m
výbere titulov výrazne dominujú diela
Anflteatro Arena - Teatro Romano
prostredí Torre d el Lago, na bre hu jazetalianskych autorov. Tohto roku bol na
ra, blízko vily, v ktorej stráv il veľkú časť
programe Verdiho Attila a Traviata,
tvorivého života Giacomo Puccini.
lianskych operných festivalov sa najboDonizettiho Nápoj lásky a Pucciniho
Divadlo sa nachádza p o d voľno u o bloh
atšou tradíciou pýši Are na di Verona,
Turando t. V rozpätí jedn ého mesiaca sa
h o u, s pomerne v eľkým javiskom a rozsiahlym hľad isko m amfiteatrálne ho typu. Nepoznaj úc miestne pomery, spočiatku som sa obával ozvučenia scény,
ked'že priestor nemá charakter arény s
prí z načn e dobrou akustikou. Strach bol
zbytočný. Taliani sú v tomto ohľad e neoblomní a falšova ný zvuk jednod uch o
nestrpia. Aj za cenu me nšej inte nzity
zvuku preferujú je h o autentickosť.
Považuje m to za správne, hoci - pre čo
tajiť - miestami, obzvlášť v Turandot, by
so m mohutnejšie gradácie uvítal.
Réžiu Pucciniho poslednej n edokonče n ej opery, od premiéry ktorej uplynu,.
lo n edávno 7 0 rokov, zveríló vedenie
festivalu v Taliansku do siaľ neznáme mu
M ex i čanov i Sergiovi Velovi. Scénu a
kostýmy navrhol Nicolas Petropoulos.
Išlo o podobu diela, ktorá si nená rokoPAVOLYNGER
. vala silou-mocou odlíšiť sa od "klasické'l
ho" mo delu s vernou ilúziou prostredia.
V p lnej miere zoh ľadňovala danosti
odohralo 16 predstavení (po kiaľ nie kpriestoru a iba na nepatrne obmieňanej
toré nezlikvidovali vrtochy pos;asia), z
scéne vykreslila lyrickú drámu v hodnoktorých
som navštívil poslectnľ1 reprízu
verných farbách. Inscenátori sa neopieAttilu .
rali o žiadne vonkajšie efekty, č i lacné
Celkom otvorene priznávam, mám tobarli čky ale dbali predovšetkým n a to m,
to
dielo rád a č udujem sa, že ho dosiaľ
aby produkcia vyznela p o každej stránžiaden slovenský dramaturg nevzkrieke vyvážene.
sil. Nepatrí síce k vr ch olným verdiovDirige nt Rico Saccani v rámci akustickám, n o podobne ako ďal šie politicky
kých možností divadla pod voľnou obmotivované ope ry skorej tvorivej perióloh o u vo svojej koncepcii kládol rovna•
dy
(p atrí sem i "náš" kultový Nabucco)
ký dôraz n a lyricko-sentime ntálnu rovi•.
stFhne
dramatickou silou výpovede, n ánu partitúry, ako i na vypätú dramatic'.-i).Jživou kantilé nou, patrioticky ladenýkosť v kľú čových momentoch. K dispomi zbormi a predovše tkým fascinujú zícii mal výborne disponovaných mosemi
dramatickou kolo ratú rou soprán okovsk)rch symfonikov, ale i kvalitný dovej hrdinky. V Attilovi je tq Oclab ella, vym áci zbor. Slová maximálne ho uznania
bavená trojoktávovým rozsahom, jedna
p a tria Gh ene Dimitrov ej, ktorá po
z
galé rie žie n-b ojovníčo k, charakterisvl aňajšej vero nskej Turandot znova pretických pre mladého Ve rdiho , charaktesvedčil a , že je stále v tejto role absolútrom partu qHzka Abigaille a j ane z Arcu.
n o u š pičkou . Rovn ako Kristjan JoCesta AttÚu opernými javiskami sa zahannson, podľa mo jej mienky jed e n z
čal a pred 150 rokmi be n átskou p re miénajfarebn ejších a technicky n ajvyspelejrou, zač i atko m 20. storoč i a bola však
ších spinto tenoristov dneška, zvládol
čas pre ruše ná, aby sa po roku 1962
istý
rolu Calafa podľa sk l ad ate ľ ovýc h predt1orentským naštudovaním otvorila ússtáv. Sergio Fontana bol sonórnym
Charles Workman a Anna Rita Taliento
pešná renesan cia diela. Inscenáciu v
Timurom a Marisa Vitali n ežno u, h oci
v Rossiniho opere Ricciardo a Zoraide.
Macerate pripravil osvedče ný tvo rivý
trocha hlasovo rozvibrovanou Uu. Na
tandem He nning Brockhaus - josef
záver programové avízo n a rok 1997:
ktorej 74. ročník priniesol Verdiho
Svoboda. Naväzujúc na Rigoletta a
Pucciniho Tosca a Maciame Butte rfly,
Nabucca a Aidu, Bizetovu Carmen a
Traviatu v minulých rokoch, vytvoril
Giord anov Andrea Chénie r.
novú inscenáciu Rossiniho Barbiera zo
zaujímavú, pútavú a na špecifiká e normSevilly.
Veron a po čas letných mesiacov
ne široké ho javiska využívajúcu produkOd pucci niovského festivalu je o d eje
Mekkou
opernéh o turizmu z celé h o
ciu. Inscenačným kl'ú čo m je výtvarníkosveta
a
keďže arén a pojme vyše 20 tisíc
va pred stava aplikácie princípov
divákov, môže pobyt v nej zavše zvádARENA SFEHISTBIUO
Laterny Magiky (v Prahe bol jej zakladazať k pocitu opojenia z masovosti na
teľo m) v tom zmysle, že na voľn e povieDIMACEMTA
úkor intímnejšie ho zžitia sa s produkvajúce pozadie premietal udalosti spreciou. Predstavenia si však zach ovávajú
vádzajúce dej. Reáln e kulisy tak mohol
vysoký štandard a každo ročne sa n a pózredukovať na minimum a zároveň nel
dium
najväčšieho operné h o divadla
smierne zdynamizoval celé dianie. Je to
sveta
vracajú
najpoprednejší svetoví
nných
divasp
ôsob,
s
akým
sa
v
kame
!
Sferisterio
operní speváci. Nie je bez zaujímavosti
d lách nestretávame, no v danom prostani údaj, že 60 % n ákladov na prevádzredí pôsobil objavne a nápadito.
sať rokov mladšia letná ope rná stagiona
ku festivalu je pokrytých zo vstupeniek
Te mporytmus partitúry mladé ho
v Are ne Sferisterio v Macerate. Jej draa štátne subve ncie tvoria iba 40 % rozVerdih o stopercentne vystihol dirigent
počtu. Okrem dvojmesač n ej letn e j p omaturgia n ie je monote matická, no vo
Paolo Carignani na čele výb orne dis-
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Bruno Pola ako Figaro.

nuky organizuje spoločnosť Areny di
Verona prakticky ce lo ro č nú opernú a
koncertnú prevádzku v tamojšom
Teatro Filharmonico.
Premié rovým titulom tohto leta bol
Rossiniho Barbie r zo Sevilly, ktorý sa
na dosky slávneho amfiteátra vrátil
presne po štyridsiatic h rokoch. Pravdu
povediac, d lhú odmlku som vnímal
ako nevô ľu vkl adať viac-menej salónne
dielo medzi majestátne múry antickej
architektúry a najmä ako celok prirodzenú obavu z toho, č i delikátnosť a nuansy partitúry nepohltí extrémne veľkt pries tor. Stále nie som si ·sgr,_či
Barbier zo Sevilly na veronské pódium
patrí. Čerstvá insce nácia ma o tom nepresvedčila.

Nie preto, že by známy rossiniovský
dirigent Claudio Scimone ostal dlžný
v štýlovosti p oňatia predlohy, či vypointovaní typických sklad ateľovýc h špe·
cialít. Neuspokojila ma v prvom rade
réžia Tobiasa Richtera, utápajúca sa
v ošúchaných klišé a zväčša samoúčel
ných scénických akciách. Chýbal mi v
tejto výpovedi jasne' formulovaný a či
tateľný názor tvorcov, ktorý by tohto
veronského Barbie ra čí msi odlišoval,
identifikoval a vryl ho do trvalej pamäti. Hoci vzdušn á, ľahká a vo svetlých
farbách ladená výprava Gianmaurizia
Fercioniho pôsobila na prvý pohl'ad
dojmom mode rnéh o projektu, čím ďa·
le j tým viac sa rozptyľovala jej zmysluplnosť. Napriek obrovskej ploch e javiska n ech al režisér pobehovať a spievať
aktérov zo všetkých kútov hl'adiska,
Rosininu izbu umiestnil na vrchol akej·
si vežičky a p on ad jav isko m sa vznášal
vysvie tený balón. Čosi z toho všetkého
bolo iste ako efekt prijateľn é, ale ako
výklad diela to podľa mňa vôbec neobstálo.
Tiež obsadenie n avštíveného večera
bolo iba priemerné. Bruno Pola je síce výborným a vo výške suveré nnym
barytonistom, pre part Figara však
pôsobí je h o hlas príliš robustne.
Naproti
tomu
leggero
tenor
Francesca Piccoliho (Almaviva) je
príliš komorný a n evyniká ani mimoriadnymi technickými dispozíciami...,
Totálne sklamala Fernanda Costa ako
soprán ová Rosina b ez výšok i bez
hÍbok. Popri spol'ahlivom Francovi
de Grandis (Basilio) bol vlastne najúspešnejším aktérom večera Alfonso
Antoniozzi ako vokálne a h e recky vy·
pointovaný don Bartolo. Na budúce le·
to pozýva veronská Arena na inscenácie Macbeth a, Aidy, Rigoletta, Maciame
Butterfly a Carmen.
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Ak by sa čitateľ monografie o
Gioachinovi Rossinim z pera Karla V.
Buriana mal po dľa preštudovaného textu rozhodnúť, či cestovať tohto roku na
rossiniovský festival do Pesara, musela
by ho zdrvujúca kritika avizovaných titulov dokonale odradiť. Ak by predsa
len išiel, zistil by d o akej miery boli súdy
autora knihy subje ktívne a poplatné dobe. I to je dôkaz, aký obrovský krok v renesancii prevažnej časti Rossiniho tvorivého odkazu sa v ostatných troch desaťročiach urobil.
Predovšetkým vd'aka kritickej edícii
Fondazione Rossini v Pesare, ktorá rukami najzasväten ejšíc h znalcov oprášila
zabudnuté diela maestra a pripravila
ich k realizácii v n ajaute ntickejšej forme. Kolískou rossiniovskej re nesancie
je pochopitel'ne skladatel'ovo rodisko
Pesaro, male bné 90-tisícové mesto na
adriatickej rivié re. Už p o 17. rok je každé leto miestom stre tnutia znalcov a milovníkov o pernéh o odkazu Gioachina
Rossiniho.
Ďalším kro kom v objavovaní zapadnutých diel sa stalo p rvé novodobé u vedenie Matildy di Shabran, v poradí 32.
opery skladatel'a. j ej žánrové urče nie
znie melo dramma giocoso, čo znamen á,
že jej sujet obsahuje komické prvky,

ne dlhé prvé dejstvo, trvajúce 140 minút.Jeh o hudobná štruktúra pritom smeruje k dvom vrcholom: kvartetu Alma
real a kvintetu, predc hádzajúcemu prvé
finále. Druhé dejstvo predstavuje asi
polovicu dlžky prvé ho a je ho kulminácie sú v strede (sexteto) a v záverečnom
ronde titulnej hrdinky. Za ujíma vosťo u
opery je malý záujem skladateľa o sólové árie. Zato rozsiah le e nsembly umožňujú interpretom hlavných postáv naplno ro zvinúť vokálnu virtuozitu, pružnosť kantilé ny a zmysel pre rossiniovský štýl. Samozrejme, Matilde d i
Shabran ne patrí k najdokonalejším dielam plodné ho autora, jej libreto zďaleka
nie je atraktívne, jednako nájde me v nej
množstvo krásnej hudby a frapa ntnej
melodiky.
Na javisku pesa rského Palafcstivalu,
čo je upraven á športová hala s jedineč
nou akustikou, pripravil insce náciu p o
režijnej a výtvarnej stránke Pier Alli.
Podči arkol humo rnú rovinu p redlohy a
oživil ju rôznymi parodizujúdmi javiskovými akciami. Mladý kanadský dirigent Yves Abel na čele orchestra
Teatro comunale v Bologni a Pražského
komorného zbo ru vzkriesil partit(lru s
p lným porozume ním pre daný sloh a
zožal vel'ký úspech. Sólistické obsadeni e bolo dobré, aj ke ď hviezdne výko ny,
ktoré by sa zapísali do festivalovej histórie, sa nekonali. Na prvom mieste však
spomeniem pesarskéh o d ebutanta, mladé ho a medzinárod ne nic vel' mi známeho peruánske ho tenoristu Juana
Diega Flor eza (Corradino), zdolávajúecho svoj part s technickou suvere nitou
a štýlovou č i stoto u . Festivalovou debutantkou bola i Američanka Elizabeth
Futral v titulnej role, up lati'l ujúca svoj
pohyblivý lyrický soprán a šarmantné
herectvo hl avne v závereč n olll , vi,rtuózn e ladenom ronde. Mezzosopranistka
Patricia Spence v no havič k ovej role

Juan Diego Flo rez ako Corr adino v opere Matilde di Shabran.

ktoré však nie sú do minantnými. Ide o
poslednú Rissiniho operu semiseriu a
signalizuje, že bufózny štýl v talianskej
opere tých čias začal ustupovať vážnym
námeto m. Pikantným momentom z histórie Matildy je fa kt, že premiéru roku
182 1 dirigoval ako záskok sám Niccolo
Paganini. Poki aľ ide o dielo samo tné,
prekvapujúca je časová d isproporcia
medzi oboma dejstvami, n ajmä ne únos-

Sním!,.y archív autora

Edoarda, osved če ný a azda až príliš rutinovaný buffo bas Bruno Pratico, či výrazný barytonista Roberto Fronta li
tvorili ďalš i e pilié re prvéh o n ovodobého uveden ia Rossiniho Matildy di
Shabra n.
Ďalšo u nielen pre nás, alt: i pre širšiu
opernú verejnosť neznámou Rossiniho
operou je RJcciardo e Zoraide, jedna z
vážnych opier, patriacic h do neapolskej

Eva Mei a RockveU Blake v Rossinllio opere Pr íležitosť robí zlo d eja.

série z obdobia 1815-22. l toto dielo stihol podobný osud ako Matildu d i
Sh abran s tým rozdielo m, že jej rehabilitácia v Pesare sa od o hrala u ž pred šiestimi rokmi. Tohto le ta sa úsp ešná p rodukcia r~žiséra Luc u Ronconiho vrátila
na dosky Teatro Rossi n i v novom naštudovaní.
Riccia rda a Zoraidu možn o posudzova ť z viacerých hl'adísk. Kto chce na
i'íom n áj s ť nedos tatky, predlo ha mu ich
poskytne. Napríklad, tri rôzne svety krížiacky, aziatický a africký - n ie sú
d osť výrazne difere ncované hudobnými
prostriedkami, šťastný koniec o pe ry
-vzhľadom na dejový vývoj nie je pravde-.
podobný, niektoré motívy nemožno považovať za pôvodné ... Kto však hl'adá v
Rossiniho operách to, čo je pre ne najtypickejšie a nepo rovnatel'né, teda bo hatstvo melodických nápadov, strhujúci
rytmus a grad ácia ensemblov, priestor
pre uplatne nie fa rebnej krásy a technickej brilantnosti hlasu, kto sa rád nech á
uni es ť ča rom bel canta v n aj č istejšej podobe, te n musí pri j ať d ielo s pocitom
ve ľ kého uspokojenia.
Podobné dojmy zanecháva aj Ronconiho nápad itá, este ticky ú či nn á a atmosféru deja p lne vystihujúca réžia.
Výtvarný návrh Gae Aulentiovej zaujme svetlým horizontom, od ktorého sa
od ráža pieskovú ilúziu vyvolávajúca zvlne ná javiskov:'t p locha a zopár praktických rekvizít. Krásne kostýmy vhodne
d opli'lajú túto jednoduchú, no fu nkčnú
a kon trastnú insce náciu. Vysokú festivalovú úrovdí ma lo hudobné naštudovanie Davida I>erryho, stojaceho na čele
ORľ-Orches tra d ella Toscana a opäť
Pražského komorného zboru. Titulná
rola je jednou z tých, čo Rosini šil na
mie ru Isabelly Colbranovej, jej parametre teda zodpovedajú najvyšším požiadavkám na vokálno-technickú ekvili bristiku a dra matickú silu . To h toroč n é
festivalové Pesaro v úsilí u s ku toč ni ť
akúsi ge ne rač n ú výme nu pri madon, ponúklo rolu Zo raidy mladej Talianke
Anne Rite Taliento. Riskantný krok
te ntokrát cclkom nevyšiel, p retože málo skúsená a predovšetkým príliš lyrická
sopran istka sa k voká lnej podstate partu v kl' účových momentoch dostávala
iba ťa žko. Ostatní sólisti však boli plne
na výške rossiniovských nárokov.
Takisto debutantka na festivale, bulharská mezzosopranistka Maria n a Pentcheva (Zom ira) sa zaskvela krásne sfarbeným, tmavým mate riálom a súčas ne
koloratúrno u virtuozitou. Nová tvár v
Pesarc, Am e ri ča n Ch arles Workman
ako Agorante, je d ôstojným pokračova
tel'om tradíc ie tzv. barytenorov (v
Rossiniho vážnych operách sa často objavujú dvaja te noristi: mi lovník - lyrický
tenor. rival - te nor (barytó n) , v skladatel'ových časoc h repreze ntovaných n ajmä
Andreom Nozzari m, dnes Chrisom
Me rrittom, č i Brucom Fordom. Vynikajúci bol i Gr egory Kunde vo vypätej, č asto v t roj či a rkovej oktáve sa pohybujúcej partii Ricciarcla.

Každoroč ne jeden z festivalových titul ov sa odohráva v ko mo rno m p rostred í Auditoria Pedrotti v histo ri ckej budove R,esarské ho konzervatória. Vol'ba
padla na jednoaktovku Príležitosť ro bí
zlodeja (L' occasione fa il lad ro), jedno z
piatich javiskových diel Rossiniho, ktoré uzreli svet v jedino m roku ( 18 12). j e
to jedna z posledných "malých" op ier
prvého o bdobia, na ktoré už bezprostr edne nadväzuje ľancre d , resp. Talianka v Alžíri. Príle ž i tosť ro bí zlodeja je však pôvabno u buffou s v ďa čnými
speváckymi i he reckými prí le ž itosťami.
Festivalová premié ra bo la o bnovením
naštudovania z roku 1987 v réžii j eanPie rre Ponnella. Za dnešnú podobu inscenácie zod povedala režisérka Sonja
Frisell. Ide o vel'rni kultivovanú, nenásilne vtipnú a bez lacných komických
gagov formovanú produkciu, vyvolávajúcu príje m ný pocit a spo ntánny úsmev.
Priam majstrovským spôsobom je riešená výtvarná stránka: spúšťané mal'ované
ku lisy dokážu vytvor i ť prilie havú atmosfér u a ich variovanie pri zmenách obrazov udivuje remeselnou doko nal os ťo u.
Zo sexteta úč inkuj úcich sólistov t reba
spo m e nú ť asp oií skúsené ho rossiniovského tenoristu Rockwella Blaha (do
pozornosti dávam fakt, že v tomto odb ore dnes suveré nne kral'ujú Američa nia), koloratú rnu sopranistku Evu
Mei, barytonistu Roberta d e Candiu a
najmä vel'mi talentovaného, mladého
Lorenza Regazza v buffo postave sluh u Martina. Delikátny, štýlovo muzicírujúci sprievod zabez pe č il O Rľ-O r
chestra della Tosca na pod taktovkou
Maurizia Beniniho.
Popri ťaž i skových inscenáciách vypliíalo program toh toročnéh o Rossin i
Opera Festivalu hudobno-slovné pásmo
pod názvom All' idea eli quel metallo, čo
je citát z textu Barbiera zo Sevilly.
Sprievodné slovo na tému zla ta, pei'iazí
a "obchodu" v Rossini ho diele zabezp eč il muzikológ Philip Gossett, v ukážkach z opie r sa pred stavilo sed e m mladých sólistov. Napokon nemožno nespomenúť komorn é inte rmezzo fes tivalu v podobe klavírneho recitá lu svetoznámeh o talianskeh o umelca Maurizia
Polliniho. jeho program sa sústredil
okolo tvorby dvoch autorov: v prvej polovici to bol Robert Schum an n, v druhej
Fryderyk Chopin. Zo Schu mannovho
od kazu odznelo Allegro op. 8 a Fantázia
op. 17, ktoré v Polliniho interpretácii
d ostalo triezvo romanti cký nádych bez
falo šného p átosu. Svoj introvertný n aturel, podopretý brila ntnou techn ikou a
vyspelým citom pre štýl uplatnil sólista
i v c hopi novskej čas t i , zastú pe nej dvom a nocturnami a SonatOll op. 35.
Hoci program Rossini Opera Festivalu 1997 ešte n ebol oficiálne zverejne ný, v zákulisí so m zistil, že titulmi budúceho ročn íka majú byť Barbier zo
Sevilly, ll signor 13rusc hi no a francú zska
verzia Mojžiša.
Snímky: a rchív a utora

MARGINÁLIE

IGOR JAVORSKÝ
Dozrievajúce orechy, gaštany, životom nasýtené strapce hrozna, predlžujúce
sa tiene a ranné hmlisté opary nad mestom a nad prirodou • to všetko sú zá,
zračné procesy, ktoré akoby vybudzovali elán a chuť vnoriť sa do udalostí novej divadelnej a koncertnej sezóny. AspPň po iné toky to tak bolo. Vždy som si
naivne myslel; že povestným Number One každej koncertnej sezóny je hudba a
jej hlás~ttelia. Zážitok z hudby; z uek()ll.ečných návštev rôznych koncertných
sieni, zážitok z polemík vedených na tému hudba a hudobníci · to všetko kreovalo v ndnulostl onen vzrušttjúci absenčný syndróm, ktorý sa nek<Hnpromisue
dostavoval v septembrových dňoch. Absencia hudby; respektíve absencia živej
hudby, s peknými aj tnenej vydarenými tónmi, s vŕzgotom parkiet na pódiu, s
pokašliavajúcim publikom; s niekedy cynicky pipajúci,mi supethmlinkami
ohlasujúcimi presný čas práve v okamihoch tichej meditácie, takže absencia
týchto vôni a chutí dodávala štartu školského roka a novej sezóny punc čohosi
ozaj mimoriadneho. Preto pre mňa napríklad Bratislavské hudobné slávnosti
znameoali naozaj slávnosť. Boli a sú načasované do toho nádherne neuralgic·
kého časopriestoru, v ktorom som. obvykle vnímal výkony hudobníkov kaž·
dým J?órom.
V týchto diíoch a týždiíoch , kedy ~a mnoh é
zo ~pricvod ných zázrakov prírody opäť dostavili, rozmýšľam , prečo na prahu sezóny
1996/ 1997 t ro!;ka váham , tápem a onen elán,
ktorý prich ád zal cclkom spontánne a živelne
musím v sche akosi umelo gencrovat:. Stále int<:nzívne jšie si v tejto súvislosti uvedomujem,
že hlavnou príčinou nedostatku elánu Sll dozvuky nesúce sa 1.. časo vé ho teritó ria p r<:dchádzajúcej sczúny. Tieto dozvuky ~ú na hony vzdialené od vzneše nosti a hudobnosti
majstrovske j fik cie dozvuk ov z divadla, akou
nás stále dokážé pot eš iť Robert Schumann v
jednom z čísel Albumu pre mládd. Do1..vuky
sedmy 1995/ 1996 prinášajú do našej prítomnosti šk ripoty a š um y, ktoré deformujú vytúžený zážitok z hudby. Vol'ky-nevol'ky mi v súvi~losti s dianím vymedzeným zhruba cyklom
pod ujatí Brati~ l avských hudobných slávností
1995 a nonšalantnejšími e pizúdkami Kultúrneho kta 1996 v mysli a v du ši pr<:zni<:va j(l n<:hudobné okamihy, chvíle, v ktorých
som ~a mohol znova presvedčiť , že napriek
vel'kým re č iam a blahosklonn)'m gestám
mnohých prominentov našej kultúry je hudba a osudy hudobníckej obce kdesi v úzadí
ich záujmov. Až príliš okato ktosi začal praktiwvať politiku patricizmu a ple bejstva, až príliš okato ~a diali v<:ei na C1kor a proti v{\li aktívnych hudobn íkov. Na j vii čš ie p enzum mo. jej aktivity patrí už po niekoľko ~ezón a kale ndárnych rokov č innosti Slovensk<:j filharmónii. Vždy .~om sa bránil stratégii prenikania do
adm inistratívnej infraštruktúry te jto in šti túcie, ktorú mám rád, obdivujem ju a fandím
je j. Povedal som si vždy, že pre miía je rol..hodujúci výkon na pódiu . To, čo ~a d<:je kdesi v
útrobách kanec lárií alebo na grem iálnych poradách vedenia SF n<:môž<: pr<:dsa ovplyviíovať moju mienku. Nechcel som byť a nechcem byť inšpektorom ani špiónom, zaujímala ma vždy iha hudba, akú náš o rchester
produkuje. Takýto posto j som bol ~chopn ý
za u jať až do obdobia prvých krokov novej
garnitúry vedenia SF. Po intelektuálsky a výsostn<: profesionálne o ri<:ntovan<: j riaditle l'ke
Alžb<:t<: Rajtcrovcj, zaujal mi<:sto v krt:sle riaditd'a prvý raz nt:hudohník Karol Fajth.
S počiat ku som tomuto faktu nevenoval príliš
pozomo~ť - konkurz je kon kurz a pána Fajtha
zr<:jme u~tano v ili na základ e tohto oficiálneho postupu. Spozornel som však pri in terview, ktorť riaditel' Fajth po~ k ytol jednej z
rozhla~ových ~ taníc (ak ma pamiiť ncklam e,
b olo to Rádio Twist). V jeho s lovách a vetách
~a zrkadlil diktantizmus a v ra tkos ť v zna l o~ti
špt:cifickej hudobncj probkmatiky. Tt:nto
zjavn ý handicap ~i zrej mc uvedomovali aj vyššk ~ ituo v an é o~obno~ti, ale trvalo do~ť dlho,
kým túto di<:ru, cez ktorú sa ~y pala úroda
pr<:dchádzajúcieh snón Slov<:nske j filhannónie rafinovane oneskorene za pl~tali zriad<:ním funkcie gennálneho hudobného riaclit<:·
ra a menovaním Ondr<:ja Lenárda na te nto
po~t. Ti<:to tran~parent n é ťahy však boli sprevádzané postupn ým hromadným exod usom
dlhoro č n ýc h pracovníkov SF. Ochromená je
predovšetkým filharmonická dramaturgia.
Akoby stálc komusi nedochádzalo, žt: len
umne a a~poľí troška logicky postavený dramaturgi cký plán dokáže motivovať a integrovať viaceré zložky v~tupujúcc do prnlrealizácie aj realizácie koncertného projektu.
Riaditel' Fajth a ncskôr aj hudobný riaditcl'
Ondre j Lenárd sícc ešte pred začatím sezóny
proklamovali istú popularizač nú (obávam sa,
č i ni<: populi~tickú ) politiku v zostavovaní
dramaturgického plánu SF. Napokon prišlo k
n e príj emné mu p rt:miešavan iu pozostatkov
bývalých podnetných plánov veden ia pani
Rajtcrov<:j s n e kon ce pčne nahodcnými titulmi nového v<:dt:nia. Mi<:ra "od huka do buka"
j<: síce obľúb e n á a často aj použitel'ná, ale v
prostredí kultúrnej inštitúcie hrdiacej sa
mnohými prioritami pôsobí takýto jánošíkovský meter troška nezvyč ajn e. Raz Beethoven,
potom Dvorák, al<:bo povedzm<: Čajkovskij a
za každú ce nu Mahkr. A nikto nev<:dd prečo .
Vari len pre to, lebo Cajkovskij a fkethoven sa
páčia , sú to hitovky. Ak takejto stratégii musel

č iasto č ne podľahnúť O P U S~

jeho sériou CD
platní Thc best of.., chápem to ako nevyhnutno sť p odriadi ť č innosť vydavatel's tva imperatívu trhu. Ak však aj Slovenská filharm ó nia,
• ktorá by vari mala publikum aj troška pozclvihnúť z prachu závislosti na mamone, razí
~i cestu tzv. l'ahškho odporu. Potom človek
na mojom mieste musí zaváhať a po krút i ť hla·
vou.. V tomto š tád iu spomic nok sa ch c<: m pristaviť pri i:i nnosti Symfon ické ho orchestra
Slove nského rozhlasu . Pod Pyramído u som
pocítil celko m odlišné trend / Bol som poct<:ný písaním bull<:li nov k cyklu každomesač
ných koncertov SOSR-u. Ak-ý to d iv, že som
vždy bol ako autor sch opný nájsť spolo č ného
m ~: novatcl'a yšcrkýeh uvádzaných skladi<:b a
pot<:šiť ~a z hl'adania súvislostí. Č:loveku píšucemu o hudbe a hudobnom zážirku nemôže
by( ni č príj<:mnc jš ic, ako v niknúť clo takto
pripraveného prostr ed ia a podeliť sa s č itatc
l'om o možnosti vkro č i ť kams i d'alej za obzor
mozaikovitých , fragmcntovi týc:h a nc p ôvodných tex tov o uvád 7.aných dielach a ich tvorcoch. Pri spolupráci s pracovníkmi rozhlasu
som si naplno uvcdomoval zmysel roho, čo
robím a takisto význam tohto, čo robím.
Pochlebova č i , ktorí spochyhi'iujú aktivity tzv.
kritikov sa vždy nájdu, žial', aj med zi vysoko
pos tav<:n ými
d cjatd'mi
našej
kultúry.
Sk(Jscnosti so spolupr{tcc so SOSR-om sú jľd 
ným z d ô kazov toho, žc echá zo strany nás,
"vt:rhalistov" Sll nevyhnutné a prínosné. Som
totiž presved če ný, že aj potenciálny čita td si
spolu s bulletinom môže odni<:~ť z ko nc:<:rtu
č os i viac, než kn kus bczcenného papi<:ra.
Chráiíbože, aby som v tomto "backvicw" seba
staval d o poprt:dia ako č l ovek a č inn é ho na
poli spisby hulktinov. Chcem len povedať, že
tú prk u rob ím vel'mi rád, považujem ju za
jednu zo svojich najdô ležite jších aktivít, že ju
bez váhania staviam nad klasickú a st:aromóclnu "konfek č nú muzikológiu", a pr<:to ma m rzí, ak napríklad Zlatý cyklu s Slovenskej filharmó nie ponúkal divákovi zm c~ odosobnených, neautorizovaných zmesí myš lienok ncuvedených autorov, ak uvádzal polopravdy
al<:ho ti p lné hludy, ak sa za dizajnom skrývala
prázdnota a la xnos ť. Bulletin, ak dajaký vyšiel,

je jnlnou 1.. integrálnych sú č astí koncertného
podujatia. Ak má byť, nech motivuje, nech láka, n t:ch informuj<:- ale nech nezvádza a n<:zastiera podstatné momenty. Za bull<:tin bol
vždy zodpovedný riaditd SF. Ako je to v prípade riaditeľsk<:j praxe Karola Fajtha, to veru
n<:vi<:m, pretož<: tiráž umne vyn echala riadok
o zodpov<:dnom redaktorovi.
Iným príkladom čudn ýc h spôsobov vedenia SF bola kauza Slovenský komorný orch<:ster, konkrétn<:jšie kauza Bohdan Warchal. Už
som na tllto tému čo-to napí~al a povedal.
Prístup v<:denia SF považuj<:m za bezohľadný,
bt:zočivý a neetický. Nech sa veci vyvíjali akokol'vek, riaditeľ SF n<:mal ani za štipku práva
konať v tomto prípade tak, ako konal. Nemal
k tomu napoko n ani dostatok odborných dispoúeií, n ~: mal urč ite čas zo rientovať sa v minulosti natol'ko, aby vravel v novinách čos i o
parazitovaní. Boli časy, kt:dy vcl'ká väčš ina
s lov~: nskej hudobnt:j kultúry ťažila s úspechov Bohdana Warchala a jd10 zverencov. A
zrazu aká hrdo sť Slov<:nsk<:j fi lharmó nie! Po
dlhých , dlhých rokoch exist<:nci<: SKO ~om
bol svedkom postupného odumierania prvotriccl ncho telesa. Dnes, pokia!' vi<:m, zostalo

zo SKO úbohé torzo. Je to trestuhodné.
Postoj vedenia SF voči Sloven skému kom orn ému orchestru je však prekvapujúci
vzbl'adom na hl á~aný boj o diváka - teda, v poníman í riaditd'a Fajtha, boj o zákazníka SF.
"Warchalovci" boli vždy magn<:tom a ic:h konc<:rt slu šn<: napÍiíali dokonca aj pomerne
p riestrannú Rt:dutu. Ked' teda po u ž iť Verdiho, Čajkovského a Dvofáka v zápase o kli<:ntdu, prečo tak netakticky odplaš iť iné pot<:nciálne "zlaté teliatko''? Škoda, že v hre bolo
zrejm<: čosi iné ako záujem o profesionalizáciu č innosti poprednej kultúrnej inštitúcie.
Navyše, človeku sa dostanú do uší s ignály o
tom, že aj iné satelitné ansámbly, pôsobiace
pod pŕchnucimi krídlami Sloven skej ťilhar
móni<:, p ôsobia v stále neprajnt:jše j atmosfére. Raz darmo, viktko pekné, čo priniesli čk
novia Slovenskej filharmónie a jej hostia ostalo v mojich ~pomienkach prikryté a pridusené n e príj<:mne ťažobným rúchom utkaným z
umelého, n epriedušného vlákna.
Sezóna 1995/ 1996 bola tiež p označená, a
povedzme si, že aj zjazvená prípravami a prvým polčasom Roku slovenskej hudby. Bol
som svedkom prvých krokov smerujúcich z
hlbín roku 1995 k symbolickému dátumu l.
január 1996. Už vtnly ~o m cítil, že vôbec ni<:
je všetko v poriadku, že k Roku slov<:nskej
hudby nekráčame, ak Ž<: pokrivkávame a že
l'avá ruka n evk o tom, čo robí pravá ruka.
Problematický a vykričaný bulletin k RSH bol
istotn<: jedným z efektov tejto n e koncep č nos
ti. Alt:, zvláštn<: je, že okolo po~ to ja Slov~:nskej
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filharmónie k otváraciemu koncertu roku
1996 už tol'ko kriku nebolo. Koncert SF bol
odsu nutý na v<:če r trojkdľový a tým hned' na·
dobudol iné kultúrno-spoločenské dimenzie.
Iniciatívy sa ujal napokon SOSR a až koncom
januára oficiálne uviedol koncert zostavený z
diel ~lovenských autorov. čo potom chcú
prntstavitelia hudobnej produkcie od nás,
"verbalistov", ak sami taktizujú a znejasňujú
význam čohosi, čo sa hlása do sveta na plné
hrdlo?! Je jednoduché osočovať (potom), ku
dnu pri tlačené malé ryby za omyly alebo ne·
zrovnalosti. O dramaturgickom ume už bola
reč. Rok sloven skej hudby trpí predovšetkým
dramaturgickou rozhá ranosťou . Nikto nevie,
čo a pre čo, a kde a kedy. Domnievam sa, že
bez veľk-ých formálnych obštrukcií a zvýšených <:konomických nárokov by mal byť každý rok aj rokom slov<:nsk<:j huby - ale bez veľ
kého "R".
Ch celo by to však aj správnych l'uclí na
správnych miestach. Asi to nejde tak, že niek·
torí "pracovití", či "obetaví", č i ktovie akí jedinci sedia jednou zadnicou na troch-štyroch
miikku čký ch kresielkach a to aj napriek toml!., že podaktorých s hudobníckou obcou
vi,aže len fo rmálne č l e nstvo v niektorom z
"cechov" Slovenskej hudobnej únie.
Dôkazmi toho, že na Slovensku existuje život sú iniciatívy postupne vznikajúcich malých agentúr, či skupiniek entuziastov, ktorí
sa aktivizujú "ostošesť". Popri všakovakých
pokútnych aktivitách riadených heslom "na
vlastné tričko" priniesla uplynulá sezóna aj
rad vzrušujúcich okamihov, ktoré eliminujú
pocity n echuti a obáv z priebehu nasledujú·
ceho
maratónu
hudobných
podujatí.
Svedectvom reálnosti zúroč i ť pekné predsavzatie hola VL prehliadka koncertného umenia organ izovaná v apríli '96 v Žiline . Tam išlo
naozaj o hudbu , o rado~ť z hudby, tam sa prepojili fiktív ne nádoby praxe a teórie, ktoré by
ktosi rád videl v izolácii a v n<:vraživých vzťa
hoc:h. V Žiline si podali ruky skúsenosť s mladistvou zvedavosťou a ochotou pr<:javi ť sa. V
Žil in<: však boli vytvore n ť aj podmienky
umožiíujúce takýto stav vecí. Kde~ i zmizla nedôvera, obavy pred číms i, čo vlastne neexistuj<:, ale dá ~a to imitovať, vyparila sa skepsa
voči
akémukoľvek
osobn ému prejavu.
Vedomi<: toho, že sa to clá, že to ide bolo pre
mňa balzamom na dušu. Ak by som teda mal
vysvetliť pojem hudobný festival, či ~viatok
hudby, zaviedol by som každého zvedavca do
Žiliny, nech sa presv<:dčí, že za festivalom sa
neskrývajú len bombastické gestá, sn obizmus
a sup<:rstars na pó diu.
Pekným a potrebným nápadom zo strany
agentúry Rajterovcov bolo napríklad Fórum
mladých, za ktorým ~a skrýva séria koncertov,
poukazujúcich okrem iného na to, že na
Slovensku nie je pole neorané - napríklad ani
na scéne dirigentskej. Rohiť 'hudbu a šíriť ju
bez pozérstva a intrigánstva, b<:z potreby aktivizácie vel'kej mašiné rie, rob i ť a š íriť hudbu
len s profesionálnou hrdosťou, ciel'avedo·
mosťou a ochotou pracovať občas aj na kole·
ne. Naivné predstavy sú niekedy potrebné- a
realizovatd'né. S poločným menovatel'om
týchto aktivít, ktoré vôbec: nie sú okrajovými
úkazmi koncertnej sezóny bola vynikajúca
návštevnosť. Ak by čl ovek ch cel byť spravodlivý, návštevnosť koncertov by mala byť istým
seizmografom, ktorý by mal čosi povedať aj
do ekonomiky, konkrétne do dotovania podobných intímnych sviatkov hudby zo strany
mecenášov a sponzorov, aj tých štátnych.
Navyše, konečne treba otvoriť brány mladým,
č i u ž na platforme skladateľskej, interpretač
nej ale bo "verbalistickej". V sezóne 95/ 96 na
seba upozornili mnohí mladí umelci, ktorí si
zasluhujú pozornosť a nie slová, ktoré vopred
odpisujú. Ako som už spomenul, konečne sa
zača la navidomoči a neodš kriep i teľne formovať mladá dirig<:ntská g<:n<:rácia a verme, že
títo šikovní umelci nebudú odkázaní na účasť
v "kšeftoch" kck-kad<: po svete. Každý z nich
je už teraz pripravený vykonávať napríklad
funkciu asistenta prvých dirigentov. Treba
im dať viac priestoru, nestačí zotrvať len pri
sobotiíajších det~kých koncertoch v Redute
(Slovenská filh armúnia). Na druhej strane
však asi neradno veci zbytočne un áhliť a poverovať mlad' príliš ťažkými úlohami (opera
SND).
Slovenská hudba nepotrebuje ani tak veľ·
mi roky, potrebuje skôr vyprofilovaných po·
slov, zvestovatel'ov, ktorí budú stavať na pevných tradíciách stále vyššie a vyššie múry ka·
tedrály národnej kultúry. Pojem národná kultú ra však netreba vulgarizovať alebo bagateli·
zovať. Kroj, fujara, ľudový tanec, remeslo ... sí1
šperkami slovenskosti, Bella, Albrecht,
Such oií... sú pých ou slovenskej kultúry.
Národnú kultúru však buduje aj skúsený interprét v dialógoch s Bartókom alebo
Ch opinom. Ako nás vie potešiť , ak napríklad
pri mene šampió na na Olympijsk),ch hrách je
pripísané Slovakia. Takisto vie pott:šiť, ak slo·
v<:nský interprét, alebo sk ladateľ či muzikológ kohosi strhne- doma, akho v inom prost·
reclí.

Je toho veľa·preveľa, čo vo rune počas minulej sezóny pddusilo radosť z hudby.
Preto aj očakávanie nasledujú<:iclt udalostí bude poznačené nervozitou a napätim.
Treba dúfať, že neduhov na kmeni slovenskej hudobnej kultúry bude ubúdať a :že
nastane postUpne fáza uzdravovania a ptofesi.oQ.aUzáde. Držím preto novej sezóne palce a rád sa aktivne zapojím do jej pdebehu..JUežby ostalo len pri. typickom
vŕzgote parkiet, pokašliavajiícom publiku, pipani hodiniek. Kiežby sedeli správni
ľudia na správnom mieste. Kiežby sme neboli znechutení zbytočttými manévrami
neprajníkov. xqežby každý najskôr zamietol pred vlastným prahom a potom sa
prizeral vedľa. telällí je vel'a. vera bude aj pdléiitosti na to, aby aspoň niektoré z
týchto :želaní boH: splnené. Vari k to.m u netreba ,r ozprávkovú vílu alebo zlatú ryb·
ku.
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K(,.;, käch
18. júla t. r. Svo je tónové a muzikáln e da-

sa konali v r ámci Kultúrneho leta '96, vysokú interpretačnú úrove ň prezentovalo
· .JQ'Stúpenie huslistu Tibora Kováča a kJaviristky Da niely Varínskej ( n a o br). O baja
umelci predniesli náročný program zameraný nielen na absolútne h odnoty skladieb, ale aj na špecifické inte rpretačné finesy. Myslím tým skutočnosť, že Tibor
Kováč sa prezentoval tromi skladbami pre
sólové husle (Bach, Ysaye, Schubert-Ernst)
a ako ko morné duo ( hoci spolupracujú iba
krátky čas) sa predstavili v mimo riadne disponovanej p o dobe (Mozart, Prok ofiev).
Tib o r Kováč, t. č. jeden z ve dúcich huslistav viedenských filharmonikov, sa konečne po úspešných koncertoch v Európe
i v Zámorí dos táva na konce rtné pódium
aj u n ás. Je nesp o rne jedným z n ajtalentovanejších žiakov slovenskej husf ovej š koly
z triedy prof. Albína Vrtel'a na bratis lavskom ko nzervatóriu a pro f. M. Frischenschlagera na viedenskej Hudobn e j akadémii (o jeh o umeleckom napred ovan í v iď
rozhovor s u melcom v HŽ č. 5/ 96. Tibor
Kováč je z rodu huslistov obdaren ých predovšetkým
virtuóznymi
technickými
predpokladmi. Výrazne to d o kume ntoval

nosti najprv prezentoval v Bach ovej sólovej Ciacone z Partity d mol, kde jeho n osn ý, farebne b o hato dimenzovan ý tón spolu s kvalitný m nástrojom - adekvátnym
sp ôsobom modeloval barokovú tenziu
jedno- i viac hlasej š tru ktúry s kladby. Dal
jej d o bre stavaný dynamický oblúk so
striedmym emocionálnym nábojom .
Mozartova Hus l'ová son áta Es dur č. 33
KV 481 bola ukážko u u melcovho je mnéh o n o kultivovaného in štrume ntálne h o
výraziva. Do minujúce technic ké husl'ové
prednosti Kováčovho in terpretačného naturelu naplno vyzneli v druhe j p o lovic i
programu. Slávna Ysayova So n áta- Balada
č. 3 pre sólové husle zazn ela v Kováčovej
interpretác ii v technickej p e rfe kc ii s boh ato dife re n covanou s tup nicou n álad,
m yšlie nok. Interpret v maximálne koncentrovanej podobe odhafoval finesy tejto n ároč n ej no inve n čne vďač n ej s kladby,
ktorá býva v centre pozornosti svetových
špičkových huslistov. Trans kripc ia Sebub ertovej piesn e Král' duchov, ktorá pochádza z pera s lávne ho husl'ové ho virtuóza Henricha Wilhe lma Ernsta (narodené-

l FLAUTOVÝ RECITÁl. l
V nedel'nom matiné ( 1. 9. 1996) sa v
Mirbach ovom paláci, pod patronátom
agentúry Slovkoncert, predstavila dvojica
slove nskýc h umelcov žijúcich a p ôsobiacich v Nem ecku - n ášmu publiku zn ámy
umelec, mnohostranný klaviris ta, piešťan
ský r o dák Pavol Kováč, so svojo u d cérou ,
nádejnou flautistkou Katarínou Kováčo
vou.
Katarína Kováčová ( nar. 1972) je absolventko u Konzervatória Leopolda Mozarta
v Augs burgu a to h o času je pos lu ch áčkou
Vysokej hudobnej akadé mie vo Wúrzburgu, kde pokračuje v š túdiách u prof. H .
Klemeyera. Po četným i vystúpe nia mi n a
koncertných pódiách po celom Nemecku
získala táto mladá umelkyňa erudíciu a
prekvapujúci osobný šarm vyspele j, kultivovanej zrelej hudobníčky s perfektnou
techniko u , ktorou ovláda svoj n ároč ný inštrument - priečnu flautu. Adekvátnou
oporou v to mto smere je pre ňu otec, klavírny virtuóz Pavol Kováč. Počas jed n o h odinové h o programo vého marató nu svojou precíznou hrou na klavíri p erfe ktne
doplňal výkon a podiel'al sa na úspešnom
uvedení sólist ky. Katarína Kováčová zaradila do r ecitálu prekrásne, formovo zloži-

té, vý razné cyklické diela. úvod o m zaznela Sonáta g mol č. 2 op. l HY 360 pre flautu a b. c. sk l adateľa G. Fr. Händla. V inte rpretácii adekvátne zúro č ila o riginálnu
melo dickú inve nciu die la. Jeho form u a
obsah pretlmočila citlivým muzikálny m
podaním. Majs trovsky zvládla ~echni cké
požiadavky to hto zaujímavo k<mcipovanéh o koncertantnéh o štýlu m e n e j známeho
obdobia Händlovej tvorb y. Individuálna
výra zovosť a jed i nečná sila Bachovej hudby, s krytá polyfónia a max imálna n ezávislosť vo vedení h lasov s vyzd vihnutím sólo
vého partu zapôsobili pri inte rpretácii
rozsiah lej Sonáty h m o l BWV l 0 3 0 . V druh ej časti programu Katarína KováčOvá pokračova la ko m o rnou skladbou W . A.
Mozarta - Kv arteto pre flautu a sl áč iky KV
285 v úprave pre klavír H. Eppla (časti:
Allegro-Adagio-Rondo). Ľahkosť, kontrastnosť v š kále dynamických nuansov, zmys el p re proporč no sť ch arakterizovali hru
tohto zvukovo vynikajúceh o diela. Na záver zazn e la m e nej hrávaná skladba A. F.
Dopie r a Fantásia Pastorale h o ngro ise o p .
26 v duchu u stálených romantických tradícií.
BOŽENA DLHÁŇOVÁ

Katarína Kováčová.

Snímka A. Kocián
. i

Dni org·a novej hudby
Zaužívané cykly organovej hudby v rámci brati·
slavského Kultúrneho leta sa aj v tomto roku tešili
pozornosti publika, najmä keď sedem koncertných
podujatí prinieslo aj viacero 7.aujímavých dramaturgických objavov. Od P. Ebena zaznel cyklus JOB na
známy biblický námet, s recitáciou, v prednese čes·
kého sólistu Tomáša Th011a a Radovana
Lukavského. Monika Melcová okrem iného uviedla
La Nativité du Seigneur a Meditácie od O.
Messiaena. S menej známym programom sa prcdsta·
vila Eva Kamrlová, ktorá naštudoval:t aj novinku E.
Kraka - Caput mortuum. Dánsky organista Bent
Frederiksen v programe obsiahol široké časové rozpätie, ale ťaž isko I:Vorila hudba novšieho razenia.
Taliansky interpret Ferruccio Bartolerti zostal verný

obdohiu od Bacha po Franza Liszta a Katarína
Lelovicsová z Nemecka sa pridržiavala, podobne
ako z:\ve reč ný program, tvorby starých majstrov.
Preplnené hl'adisko koncertnej siene na
Bratislavskom hrade (25. 8. 1996) s vel'kou pozornosťou sledovalo vystúpenie prof. Ferdinanda
Klindu, sláč ikového kvarteta A. a Q. 1-lolhlingovcov,
). Hošeka aJ. Alexandra, hobojistu M. Plavca a so·
pranistky E. Blahovej. Ich s p oločné i jednotlivé
úč in kovania pôsobili nezvyčaj ne milo, umelecky
č isto, s pôvabom vrúcneho muzicírovania, v kto·
rom I:Vorba barokových majstrov a klasikov ožívala
v kryštálovo čist ej zvukovosti, technicke j precíznosti, pretkávancj decentným citovým zainteresovaním, aktívne oslovujúcim prítomné publikum.
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ho mimochodom v ro ku 18 14 v Brne)
p ôsob iaceh o prevažne v Paríži a n a koncertných turné po svete, sa veľm i zriedkavo vyskytuje v repertoári huslistov. H. W.
Ernst poi\al Schube rtovu p i eseň ako
Grand Caprice op. 26 pre sólové husle. J e
to takm er au ten tická sklad ba virtuóznej
kon cep c ie, ktorú T ib or Kováč predn ieSol
seb e vlastným , ľa h kým b r avú m ym spôso-· •
bom. Záver koncertu p atril n ádh e rne j .3\- ·
p re mi1a osobn e stále objavovan e j
Prokofievovej husľovej sonáte D dur, ktorá v inte rpretácii akú predniesli Tibor

Kováč

a Daniela Va rínska zan echáva v poo n en vzácn y okam ih umelecké h o zážitku, keď skladatel'ovo dielo
prostredníctvom interp re ta nás osloví jedinečnou , h oci abstraktnou , výpoveďou,
akou je schopná iba hudba sam a. O b aja interpreti tu n ašli nielen s p o loč nú reč, ale
svoje technické d isp ozície, muzikalit u
temperamen t dali najavo v tej naj rýdzejšej
p o d o b e. Na p okon p r ítom né publik um to
adekvátn ym spôsob o m aj dalo n ajavo.
Sk rátka h o l to fest ivalový večer.
MARIÁN JURÍK
sl u cháčovi

Komorný o rchester Miloša Rupplc dta.

!Vydarená premiéra!
"Hudba poskytuje krásu i tomu, kto ju in ter·
p retuje, m ŕtvy zápis premit:i1a na ~ iv é tóny. Tu
budeme počuť nie hudbu indivíduí, sólistov, ale
komorných súbo rov, kde treba vedieť počúva ť
iného, s polu cítiť a precíti ť dielo", uviedol na
slávnostnom otvorení Inrerfóra talentov konferencier P. Lím. Počas dvoch dní mladí interpréti
presviedčali o svojich kvalitách a záverečn}'
koncert najlepších dal bodku za podnetným
premiérovým ročníkom zaujímavého podujatia.
Na tejto medzinárodnej prehliadke detských a
mládežníckych komorných súborov usporiada·
telia vybrali zo 72-och prihlásených :W hudobných telies zo šty roch susedných krajín
(M aďa rsko, Rakúsko, Česko a Slovensko).
Odborná porota na čele s Dr. j ánom llolič k om
hodnotila výkony v šiestich kategóriách mnohožánrovej komornej hudby. Medzi víťazmi bola Detská ľudová hudba Čečinka z Bratislavy,
Klavírne duo ZUŠ z Topoľčian , jazzové kvinteto
ZUŠ z Ivanky jJri J?tmaji •• J:udová hudba
Kozulubek zo ZUS l v Cadci. Dalšie dve kategó·
rie vyhrali mad'arskí interpréti. Viaceré telesá
získali čest né uznania a diplom za mimoriadny
výkon. Ako hosť sa predstavil Ko morný o rchester Miloša Rupelta (ZUŠ Panenská ul., Bratislava) pod vedením p rof. Ľ. Kvasnicu.
"Toto je výborná škola pre mladých hudobníkov. Kon ečne niekto zorganizoval takíJto sMaž.
Doteraz na Slovensku chýbala a je to motivácia
aj pre nás pedagógov. Ohlas medzi nami je pri-

aznivý a p re ro vítame takúto prílež i tosť," prezradila mi Mgr. Anna Drahošová, pedagogička klavíra a náuky o hudbe pre druhý stupeň na ZUŠ v
Topoľča n oc h . Štvo rdňové p remiérové podu jatie v bratislavskej Iuvente sa vydarilo a tak organizátori uvažujú o repríze. Finančne im pomohli: Ministerstvo školsi:Va SR a Nadácia Talent
Bratislava.
Text a foto PAVOL ERDZIAK

Vivaldiho·Bachovo Concertino a mol pre organ
v prednese Fcrdltutnda Klindu už svojím úvodným
stvárnením zapôsobilo sugestivitou technickej isto·
ty, prehl'adncj výstavby, v jasnom frázova ní a vo výraznej artikulácii, formujúccj velebu vznešenosti. A
tento t'tvodný In terp retačný čin bol mer:tdlom aj
pre ďalšie interpretačné kvality. V Corclliho Son:ue
da chiesa sa dostalo k slovu sláčikové kvarteto a v
nádhere menlivých nálad hudobného procesu a v
intenciách zaužívaných prednesových zvyklostí, sa
predncsené dielo priam vnucovalo na sledovani<:.
A keď sa k sl áčiko m vo Vivaldiho Konccnc F dm
pridružil aj hoboj ako sólový nástroj, začal o sa hu·
dobné umenie, ovlažujúce ducha nielen vysokou
kultt'trou tvorcu, ale aj majstrovstvom sólistu a jeho
spol u ú čin kujú cich . Dva koncerty pre organ a sl á č i
ky od G. F. l-l :india ( B dur, g mol, HY290, 291 ) niektorými vznešenejšími úsekmi pripomínaj(• dokon·
ca vel'ké oratori:ílne diela majstra, ktor)• v nevyče r
pa tel' nej studnici invencií nachádzal vždy nové
umelecké podnety, dosial' blízke aj sú časn ému po-

zázemiu. Pravda, vždy záleží na formc a kvalite ich stvárnen ia a to bratislavské mohlo
usp okoj iť aj sehanáro čncj ších jedincov, ktorí napokon nešetrili prejavmi uznania. V z{tvere , i dokonca
vynútili opakovanie po;,lcdncj ča st i. Do programu
vhodne začl enila svoje vystt'tpcnic aj sólistka Eva
Blahová, ktorá v spolupráci s hobojom a basom
continuom predniesla áriu Nisi Dominus acdificaverit dom um od .J. D. Heinichena ( l l:!. st.). A znova
to bol p•·cjav, aký mo1.no hodnoliť iha s rešpektom.
Dôstojné ukončenie Dní organovej hudby, bolo
vlastne aj začínaj(tcim záverom Kultúrneho leta,
pokia!' máme na mysli dramaturgickú stránku ná·
roč n e jš i e h o hudobného umenia. Cykly organovej
hudby sa stali jeho organickou sú č asťo u . Rokmi sa
ui:Vorila tradícia, ktod hy však mohla dnes u:! na·
p!i't ať aj vä čšie priestory než núka bývalá hradná kaplnka. Avšak to prostredie a príjemne znejúci nástroj sú priam predpokladom pre intimitu umeleckého zážitku. A tO treba oceniť.
MICHAl. PALOVČÍK

Klavírne duo ZUŠ Topoľčany.

s l ucháčskem u
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RECENZIE

níka sa pri mmto bloku príspevkov mus í prekonať
niekol'ko desaťročný skok späť do Bellovho predsi·
bil,s kého obdobia, kedy s pomínané osobnosti žili,
č ím sa narúša sledovaná kontinuita Bellovho života,
ne bolo to pravdepodobne zos tavovatel'ským záme·
rom.
Roku 1928 sa Bella opäť vrátil na Slovensko. Bola
tu už iná kultúrna atmosféra a spoločenská situácia
- Be lla sa stretol s novou generáciou skladaterov
Slovenskej hudobnej moderny (A. Kováfová). Pri
jeho kompozičných aktivitách, zvl ášť vo vokálnej
hudbe, zohral dôležitú úlohu známy organizátor
hudobného života na Slovensku Miloš Ruppeldt,
ktorý: "... mal v úmysle podnecova ť v Bellovi odda·
nosť slovenskému národu a udržať staručkého
Bellu pred tvorivým zvädnutím." (T. Scdlický).
Vrúcny vzťah sa vyvinul medzi Bcllom a generačne
mladším kolegom V. Figušom-Bys trým, ako to v
mnohých momentoch zachytáva Figušov denník Q.

[J1::Jreg! ~onUI.J!~!'~ l
K stopäťdesiatročoicl Jána Levoslava Bellu vydala Nadáciaf.. L. Bellu pted tromi
rokmi dve publikácie, prinášajúce životné osudy :1 tvorivé procesy skladatefazpohfadu najnovších vedeckých výskumov. S Bellovým menom Je dnes nevyhnutne
spojená potreba prehodnocovať a korigovať určité už prekonané historické sJru,
točnosti a analytické súvislosti jeho života a tvorby, prítomné po dlhé desaťročia
v muzikologickej spisbe. Nadácia si - aj týmito publikáciami · za najpriod(nej$ie .
vo svojej č.innosti postavila práve moment objektivity, kto;if má 'VyVrcholiť V}rd.#·
ním absentujúceho súborného kritického vydania BellQvho diela.
.Jana LENGOVÁ · Vladimír čtži K: Exegi
Monumentum.Jdn {.(JI)oslao Bella ( 1843-1936),
Ži vot a tlie/o v obrazo11ý cil dolwmentoclt. Dan ~ ká
Bystrica 1992.
Publikácia má h netľ niekoľko prínosov: l.
Predstavuje či tatd'ovi netradičný pohľad na
Dcllovu osobnosť, a to formou obrazových dokumentov, ktoré poväčši ne neboli doteraz publikované, 2. Sprievodná textová časť je doplnená nemeckou mutáciou, čí m sa stáva prístupná aj neslovenskej verejnosti, :1. Napriek tomu, že publikácia si
kl:tdie za cieľ skôr p o pu larizačné sprístupnenie
lldh>Vho odkazu (s esteticky vkusnou vizuálnou
úpravou), vychádz:t z najnovších vedeckých poznatkov, príp. vnúša na už známe fakty o živote a
didc skl adateľa nové poh ľady, 4. Obom autorom sa
podarilo vytvo r iť dote raz ahscntuj(acu komplexnú
reprezentačnú publikáciu o .J. 1.. Jiel lovi, p rístu pnú
nielen úzkemu okruhu zainteresovaných odborní·
kov, ale aj laickej verejnosti.
Knižočka je rozdelená do dvoch častí: texwvcj a
obrnovo-tcxtovej ča sti. lJvodnú textovú časť si
obaja autori rozdelili do dvoch kapitoL V prvej pri·
náša autorka J l.engová Komentár k mfestofJisttj.
1.. Jiellit, prechádza v 11om (na pozadí komplexných
kultúrno-historických faktov) všetkými etapami
Bdlovho života. V drula:j k;apitolc V. Cížik informuje o JJraJnelloclt t J ž iuote, diele tt roz t,íjaní tradície
}tina l.et,oslm'a lJe/lu, a to na podklade knižných
publikácií, rozličných fondov s primárnym! i sekundftrnymi pramciími a nctJht:hádza ani pripravo-

vaný generálny katalóg llcllových s kladieb.
Obrctzové dokume11ty tt Ich lmerpretdcitt je názov centrálnej druhej časti knižky, ktorú vypracovali obaja autori súčasne. Chronologicky sú tu zoradc·
né ikonografické pamiatky a primárne hudobné
pramene oJ L. Bel lovi. Z hudobnoikonograficl.--ých
prameňov sa tu nachádza materiál z lokalít, kde). L
Bella žil a pôsobil, podobizne jednotlivcov a s ku·
p ín, fotografick'é záznamy z podujatí a písomné pamiatky a t l ače (hudobná ;a literárna tvorba s kladatel'a, korešpondencia, plagáty). Do publikácie sú zaradené aj dokumenty zaoberajúce sa bellovskou tradíciou.
Len jedna veta na záver: obom autorom sa touto
publikáciou vskutku podarilo .J . L llellovi postaviť
jeho zaslúžený "excgi monumentum".
Ján I.cvoslav Bella v k o ntexte e urópske j hudobnej kultí1ry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Banská Bystrica 24.-26. jún

~~'96)

1993. Bibliotheca Mus/ctte Neosoltenls (BMN),
Zväzok l . Na vydanie pripravila jana Lengová.
Nadácia). L. Bellu, Bans ká Bystrica l 993.
Súčasťou rozsiahlej činn osti Nadácie). L Bellu je
aj organizovanie pravidelných vedeckých podujatí
v dvojročných časových intervaloch , ktoré sa majú
aktuálne dotýkať problematiky hudby 19. storočia
v najširšom slova zmysle, prípadne s presahmi do
18. a 20. storočia a tematicky sa aspoň sprostredkovane dotýkať osobnosti a diela J. L. Bellu. Prvá konfe rencia bola v roku 1993 venovaná- aktuálne·). L.
llellovi a v redakcii J Le ngovcj vyšiel ešte v tom
istOm roku zborník s jej príspevkami ·Ján Levoslav
Bella 11 korltexte európskej hudobnej kultúry.
Zahájilo sa ním vydávanie pravidelného edič né h o
radu nadácie s názvom Bibliotheca Muslcae
Neosollensis.
Pomerne veľký počet príspevkov v zborníku
(33. z toho 6 zahranič ných) naznačuje, že k
Bcllovmu životu a tvorbe je čo povedať. Ako je zrejmé už z obsahu zborníka, jednotlivé témy sú zoradené tak, že tvoria komplexný, chronologicky postupujúci celok.
Uvodná štúdia - vychádzajúc z názvu zborníka,
ktorý dáva Bellu do kontextu s európskou hudobnou kultúrou - približuje skladateľove teoretické
úvahy o národnej hudbe a v užšom súvise o sloven~kej a s lovanskej hudbe O. Lengová). Bella bol typ
intuitívneho mysliteľa a teoretika a svoje úvahy demonštroval predovšetkým na vlastných kompozíciách. Aj v obrodencckom názorovom kvase, ktorý
na Slovensku ovládal 2. polovicu 19. storočia (13.
Danáry), "vyviedol" rodiacu sa s lovenskú národnú
hudbu z kvantitatívneho prepadliska priemernosti
svojou vlastnou tvorbou.
Nasledujúce štúdie sú skokom do Bellových rokov mladosti. Bella sa umelecky formoval už počas
svojich gymnaziálnych štúdií v Levoči, a to jednak
v ďaka kultúrnej vyspelosti mes ta, ako dôležitého
centra slovenského národné ho hnutia, ale aj kontaktovaním sa s prof. L. Dvočákom (D. Múdra).
Skôr, než Ján Levoslav začal svoje národné <;ítenie
vkl adať do vlastných kompozícií, vyjadroval sa literárne. K jeho literárnym počiatkom patrí zbierka
básní Jarnie kvietky, 1963 ( M. Brtáň). Básnická poetika je prítomná aj v jeho symf. básni Osud a ideál:
") . L Bella nezapiera vo svojej poézii-romantického
sklada tel' a a vo svo jom hudobnom umení romantického bás nika" ( L Plintovi č). Bellova umelecká
osob nosť mala teda zapustené všestranné korene.

BázU k).

Nemohla v tom čase obísť ani s lovens kú l'udovú
a to z hľadiska estetického, hudobnotcoretického i kom pozičného ( H. Urbancová).
Ďalšiu časť zborníka tvoria príspevky, ktoré sú
čiast kovým i štúdiami, venovanými skladateľovmu
kompozi čn ému odkazu. Svoj podiel tu majú aj zahraniční muzikológovia. O. Hafner (Graz) sa zamýšľa nad Kováčom Wielandom medzi Bellom a
Wagnerom, priestor tu má llcllova katolícka duchovná tvorba (E. Muntág), protestants ká vokálnoinštrume ntálna tvorba ( 1. Hrušovský), klavírna a organová tvorba ( 1. Tvrdoň), teoretický rozbor
Sláčikového kvarteta c mol (F. Turák) a o vzťahu jeho inštrumentálnych diel a piesní k tradícií či romantizmu uvažuje l. Poniatowska (Varšava).
K jedným z najcennejších prínosov zborníka pat·
ria štúdie, venované Bellovmu živo tu v Sibini. Sú
príspevkom zahraničných muzikológov G. Romea
(Cluj-Napoca), Á. Gupcsó (Budapešt), M. Cosmu
(Bukurešť) a P. Kureta (Ľubl'ana). Kecľže toto takmer 40-ročné sibiňské obdobie Bellovho života je z
pohľadu najnovších vedeckých výskumov takme r
neznáme:, sú tieto skutočnost i pre komplexné poznanie Bellovej osobnosti a ďal šie bellovské bádanie mimoriadne dôležité.
Aby sme: Bellov umelecký a osobnostný rast pochopili v širších kultúrno-spoločenských súvislostiach, dočítame sa z nasledujúcich štúdií o J. Egrym,
pedagógovi Be llu v Banskej Bystrici (Ľ. červená), o
jeho duchovnej tvorbe (V. Gajdoš), o estetic kých
názoroch Bellu a O. Hostinského (M. lllahynka), o
hudobnom teoretikovi K. Maycrbergerovi O.
Lengová) a o obsahu listu, ktorý mu poslali J. L.
Bella (A. Tauberová). l keď pri súvislom čítaní zborpieseň ,

V zborníku majú svoje miesto aj esteticky ladenť
príspevky. Riešia otázky štýlových metamorfóz v
Bellových dielach o. Albrecht) a kultu Dellovej
osobnosti v 20. rokoch 20. storočia (N. Hrčková).
Niektoré Bellove komorné a symfonické diela
boli v minulých rokoch upravené slovenským skla·
datel'om Vladimírom Hokesom . Názov jeho príspevku " Upraviť či neuprav i ť - to je otázka" by v tejto
Sflvis losti vyslovil hádam každý z nás. Priznám sa, že
dsmev na tvári mi vzbudil titulok nasledujúceho
' príspevku ' Nové skutočnosti o rodinných vzťahoch
vnučky s kl adateľa prof. D. Sturliovej-Bellovej" (T.
Ursíniová). Aké bolo moje prekvapenie, keď som sa
z neho (o. i.) dozvedela, že otcom pani nellovej bol
s lávny dirigent Wilhelm Furtwänglcr...
Asi najväčší problém v sítčasných bellovských
muzikologických aktivitách je problé m "vydavate·
l'ský" ( L. K ačíc), navyše ak nesúvisí len s finančnou
otázkou. Mnoh odesaťročn é hádatel'ské stagnácie
s pôsobili, že Bellove diela sa z pohl'adu súčasných
edič nýc h zásad nachádzajú takmer na bode nula.
Snáď nastala práve teraz doba, kedy pred slovenskou muzikológiou s tojí výzva prinavrátiť skladate·
ľovi a súčasne slovenskej hudobnej kultúre ich sku·
toč né hodnoty. Navyše ak ide o proces náročný · ča·
sovo i odborne · a nemôže byť len zá ležitosťou jed·
notlivca. Záver zborníka patrí bibliografii a liter-atít·
rc o j . L. Bellovi, z rokov 1953-1992 O. Potúček) .
Zborník prináša komplexne zhrnuté najnovšie
vedecké poznatky o osobnosti, živote a diele). L
Bellu ( ncvynechávajúc dvojjazyč né res umé a boha·
tý poznámkový aparát, mimoriadne potrebný k ďal·
š icmu bcllovskému bádaniu) a stáva sa po základnej monografii o skladateľovi z pera E. Zavarského
z roku 1955 akoby druhou (aj keď nie priamo svojím názvom) "monogra.fiou v malom•, ktorá by ne·
mala chýbať v knižnici žiadneho hudobného od·
borníka či milovníka.
j e však smutné konštatovať, :l.e takýchto nových·
historicky objektívnych "monografií v malom' ne·
máme aj o ďalš í c h našich významných dejateľoch
slovenskej hudby. My mladš í sa v tejto súvislosti len
p ýtame: čím to asi je? ...
ALEXANDRA SCHMIDTOVÁ

.

Ján Albrecht: Die Geisteswelt desSch~nen (Duchovný svet krásna)
PT VYDAVATEĽsTvo,

aRAilsL~VJ\ 1!t!Js, .v NEMECKOM JAZYKu

Zriedka máme možnosť siahnuť po knihe, ktorá odráža celoživotné skúsenosdautora, získané priamym stykom s umením, vedou, filozofiou a v neposled-nej ml~
so životom v jeho rozmanítých podobách. Ešte zriedkavej!iie nájdeme podobné
reflexie spracované v tak koncentrovanej podobe a.takým spôsobom, ~ (l()v~k
bez dlhých zbytočných komentárov temer slovo z4 ,sh>vom pertn~tn~ntn'C -~~v•
jednak ako rezonanciu s vlastnými skúsenosťami, poznánbn, alebo dobr~ž·
stvo z nových objavov. Kniha v sebe obsahuje zďaleka viac,. nd zdanlivo s[ubuje
jej Jlázov. Nezaoberá sa estetickými kategóriami krásna, či jej polarít, Je viac odrazom širších súvislostí aktivít, spojených s celým duchovným (v naj!ilriom zmysle
kultúrno-spoločenským) životom ďoveka.
~
...._
V prvej časti knihy objasaluje autor logické vzťa hy
človekom, životom, socictou a
ume ním, kým druhá časť je vi:ac konkretizáciou špecifických znakov jednotlivých umení, ich štruktúry,
funkcie a procesov.
Prvá naj v<ič.5ia kapitola Človek a umenie zaberá
temer polovicu knihy a je uvedená autorom vytvorc·
ným mottom, ktoré viac odzrkadl'uje jeho osobný
svetonázor, ako len priamy vzťah k textu:
Atu/lo dicere Dom/uum (/cit ltäre den Herrrt sa~en): Du rechtst bloj:i mit Libenbildem, die du dir
' '"" mir enlwilfsl. Nic/ll mit mir. Du kennsl mleli
nic/It. Ich gab dir 11/f/Chl alt m ir zu zwiefeln, denn
bll11de lfutertäni~keit emiedrl~t mich. Deine
7.witjid jedoch mac/ten 11tlclt ste/s mu· ~räfier In dlr.
(Cujem riecť pána: Ty sa oháiíaš podobenstvami,
ktoré si s i ty o mne vytvoril. Nic so mnou. Ty ma nepoznáš. Ja som ti dal silu, ahy si o mne pochyboval,
pretože slepá p od riad e n os ť ma ponižuje. Tvojou po·
ch y hnosťou však rastie moja vcl'kosť v tebe.)
Albrecht vidí celkom zrctcl'ne zákonitý vzťah
medzi ž it•otným pudom ;aj s je ho javovými formami
( m ()('l!IISkJí p ud, Jmd sebazáclt01:y) a egolislickou
ja-llzťalwtmsťott v súvislosti s exiMcnciou človeka v
s poloč nosti. K tomu pristupuje psychologický fenomé n emocionality, ktorý autor nazýva imperatívom

a zákonitosti medzi

života vo vedomí. Emodonalit;l sprevádza aj o nú radosť z poznttnia - ktorú autor nazval m·chimedotJský m .~yndrómom a prejavuje sa rovnako v oblasti

unH;nia, vedy i iných sférach l'udskej činn osti. Autor
varu je pritom pred jednostranným preceňovaním
fenoménu emocionalita, preto:i.e: "cs gibt keine reine Angclegenhcit des Vcrstandc' und kelne reine
Ge ftihlssachc, auch wenn sich die Proportionen
zwischen diesen l'olaritätcn vcrschiehcn." (s. 23)
("nccxisllljll žiadne či sté záležitost i rozumu a žiadne
či~té pocity, aj ked' sa proporcie medzi týmito polaritami posúvajú.")
Zaujímavým spôsobom analyzuje Albrecht myslenie človeka v jeho dvoch hlavných formách artalytlcko-logickélw, a predfmjttlého alebo fldeislického
my slenia. To prvé ~>a snaží o poznanie reality cez
fak ty, druhé naopak vychádza z fikcií a tie sa snaží
doká zať. Obc fo rmy sú však napriek ich odlišným
funkciám len oblasti jedného myslenia a ako také
podstatné vo vše tkých kreatívnych či nn os ti ach člo
veka: "Das logischc Ocnkcn, dn Lichtstrdhl im

-J?ttnkcl, e rleuchtet nie das gesamte Ursächliche,
sondern jeweils nur die Einzclhcit. Es regt nur zu einem fide istischen Wunschdenkcn an, denn
Erwartung ist ein wcsentlichcr Zug des Humanen.
Es entspringt seinem Le be nstrieb, bedingt
Neugierde und Interesse - cr still~ es im Suche n." (s.
33) ("Logické myslenie, l úč svetla v tme, nikdy neosvetlí tú celú prapríčinu , ale vždy le n jednotlivosť.
Podnecu je len k fideistickému- t. j. nami si želajúcemu - mysleniu, pretože očakávanie je základnou č r
tou l'udského. J,>ramení zo životného pudu, podmieňuje zvedavos~ a záujem - človek ho ukája v hľada·
ní.')
Na rozdiel od týchto dvoch foriem myslenia prejavuje sa umelecký element v takých produktoch
myslenia, ktoré sú navyše výrazom zvláštneho postoja alebo hodnotenia. Ide predovšetkým o určité sebadištancovanie od všedných druhov myslenia a o
urči tý posun- cez špec ifické aperr:u- oproti bežnému zmyslu (často metaforickou formou), ktorý repn:zcntu je nové poznanie. Toto sa často odráža v
aforizmoch, v slovných hrách , si tuačnom humore
atď. ' Der Mensch liebt das Abenteuer mehr als die
Sicherheit.' (s. 4 1) ('Čl ovek má dobrodružstvo radšej ako istotu.") - a to je dôvod k tomu, aby človek
hl'adal stále novú radosť, ktorá je výsledkom kreatívnych duševných či nností , nadobúdajúcich často
hodnotu umenia.
Vznik spoločnosti pramení zo životného pudu
čl ove ka. Sociálny život je založený na komunlkdcll,
ku ktorej patrí aj výmena myšlienok. Prejav myšlienky môže prebiehať prostredníctvom rôznych médiiako napr. jazyk, umenie, láska a pod. Myšlienka však
nie je obsiahnutá v médiách, tie sú len prostredníkmi jej fixácie a evokácie (zachyte nia a vyvolania)
' nur Bchcl fe der Fixienang und Evokation•. (s. 56)
V subkapitolc Spoločnosť a komunikácia poukazuje Albrecht na mylnú interpretáciu jazyka, najmä
čo sa týka jeho dominantné ho postavenia v procese
myslenia, tak aj na ďalšie zákonitosti sociálnej komunikácie· napr. stereotypy myslenia vo vzťahu k novému, j edinečnému a k tomu, čo sa ozn ačuje ako štýlový fenomé n - dokladajúc to viacerými výstižnými
príkladmi.
Na rozdiel od pojmovej reči nie sú médiá umenia
pod ľa Albrechta žiadne univerzálne systémy komu·
nikácie. Tieto stoja na senzuálnej báze a slúžia roz-

dielnym funkciám, pokiaľ im to umožňujú špeciálne
zobrazovacie princípy jednotlivých umení.
V ďalšej časti svojej knihy Albrecht aplikuje navodené myšlienky a princípy na oblasť jednodivých
umení - predovšetkým figuratívneho výtvarného
umenia, hudby a poézie.
Vo flguratfvnom ume nf sa jedná o zobrazenie ve·
ci, objektu prostredníctvom výtvarného umenia
vlastných prostriedkov ·v dôsledku čoho vzniká senzttdlny tvar s objektovým (vecným) významom.
Námet sám osebe nesprostredkúva umelecké idey,
ktoré sú výrazom postoja umelca a nie vlastnos ťa mi
samotného objektu. Tieto idey sú však výsledkom
transformujúcich zásahov, ktoré menia pôvodný význam objektu. Námet a transjom1dciu pokladá autor za základné faktory ~)'n tetického tvaru, ktoré reprezentujú vo vzájomnom vzťah u samotný obstth
umeleckého diela. Rozhodujúca pritom vo figuratívnom výtvarnom umení nie je podobnosť s objektom,
ak jeho funkcia, ktorá umožňuje sprostredkovanie
umeleckej idey.
Na rozdiel od výtvarného umenia nemôže hudba
objekty sveta napodobňovať, ale len vyjadriť prejavy
vnútornej pohnutosti (vnútorných procesov). "Die
Musik vermag kinetisch durch ihre Bewegung einer
Bewegtheit in uns Ausdruck zu verleihe n.' (s. 92)
(' Hudba je schopná vyvolať v nás, kineticky cez pohyb, výraz [vnútornej citovejl pohnurosti.")
Albrecht odkrýva súvislosti vo vnútri štruktllrál·
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nych elementov a 7-'l skutoč né jednotky hudby pova·
žu je až zvukové rvaty nic tóny, či zvuky. Ďalej analy·
zuje špecifické znaky hudby, ktorá patrí k naj pôsobi·
vcjším aj vd'aka psycholog~ckým danostiam čl oveka·
t. j. silnejšej vnímavosti akustických oproti vizuál·
nym vnemom. Na tomto mieste kritizuje viaceré
mylné doteraz známe výklady, ktoré sa v dôsledku
chýbajúceho vecného obsahu hudby obmedzujú na
vysvetľovan i e mimohudobných a mimoumeleckých
elementov zmyslového materiálu. K pozoruhodným
rezultátom sa Albrecht dopracoval v interpretácii
vlastností hudby, ku ktorým patrí aj funkcionalit2
ako kontextová vlastnosť materiálu vo vzťahu k apcr·
cepčnej a tvarovej psychológii; ďalej v otázkach procesov mysle nia, obsahu a štýlu, vychádzajúc z historických hudobných udalostí. Poézia síce narába s
pojmovým jazykom, ten však nezaručuje umelec·
kosť, ktorá môže vzniknúť až v druhej fáze, na vyššej
rovine. v poézii je podstatná metafora, ktorá dodáva
pôvodnej súvislosti, č i vzťahu nový význam.
Klimax Albrechtových úvah je umiestnený v poslednom odseku knihy - v kapitolách Zovkobecnenia, funkcionalita a transcendencia a
Výhľad, poslednej uvedenej mottom z Goetheho
Tasssa, ktoré odráža hranice ľudských možností:
Beendet lst's, vollettdet wit·d es nie! ( Dokončcnt
jest, dokonané nebude nikdy!)
Tu dospel k vystupňovaniu predtým vyslovených
úvah a nanovo v zovšeobecnenej podobe sformuloval názory na umenie: ' Die Dingc hôrcn auf, durch
die Kunst bloBe Objekte zu sein, s ie erhalten eine
uns betreffendc Subjcktivität." (s. 174) ('Veci prestá·
vajú byť vďaka umeniu púhymi objektami a nadobú·
dajú subjektivitu, ktorá sa dotýka aj nás.' 'Jedenfalls
ist die kunst ein faustischcs Suchcn nach der Freude
am Kreativen.' (s. 175) ('V každom prípade je umenie faustovské hľada nie radosti z kreatívnosti.')
Albrcchtovc vysvetlenie vzťahov človek-spoločnosť·
umenie, nové objavy spoločných a špecifických da·
ností jednotlivých ume ní, ich funkcií, mechanizmov
a š truktúr dosahujú v jeho interpretácii vedeckú
hodnotu. K tomu ešte pristupuje schopnosť podať
ich jasným, st ručným spôsobom, čo robí knihu prí·
stupnou širším kruhom čitatcl'ov (aj keď nie ne:u
vislou od ich osobných skúseností).
'Jedes Erkennen ist d n Wiede rcrkcnnen, denn
nichts ist bloS durch sich erkcnnbar. Neue ist nur
durch seinen Zusammenhang mit bereits Bekanntcm idcntifizierbar." (s. 134) (' Každé poznanie
je znovu poznanie, pretože nič sa nedá len cez seba
poznávať. Nové je identiflkovatcl'né len cez svoj
vzťah k už známemu.")
Podobne predstaV\aje aj Alb•·cchtova kniha reflc·
xiu známeho materiálu v nových súvislostiach, odohrávajúcej sa však na vyššej rovine tzv. dvojitej refle·
xii (t. j. cez ďalšie vysvetľo vanie prvotných pozorovaní), ktorá dodáva jeho úvah ám filozofický charak·
ter. To čo Albrecht vo svojej knihe dosiahol je v skutočn osti filozofia umenia a duchovné ho sveta člove·
ka vôbec.
ZUZANA MARTINÁKOVÁ
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Ottorino RESPIGHI: La Bella
dormente nel bosco
Hudobná komédia v troch dejstvách

Kohútková • Valášková • Czaková • Šlepkovská • Domingues e Paseke Haan eĎurčo
Slovenský filharmonický zbor
(zbormajster Ján Rozehnal) a
Symfonický orchester slovenského rozhlasu diriguje ADRIANO.

MARCO POLO Opera clasics
ODD 8.223742.

Respighiho sklad by sú zrejme pre
edíciu MARCO PO LO firmy HNH
Inte rnational Ltd. zaujímavou dramaturgickou esenciou. Svaj čia rs ky dirigent Adriano (žiak]. Kcilbe rtha a E.
Ansermeta, tiež sklad ate ľ a producent
labelu Adriano Records) natočil pre
Marco Polo už 6 CD platní so symfonickou a vokálnou tvo rbou Ottorina
Respighiho. ž p ri predchádzaj(Jcich
recenziách nahrávok z je ho tvorby,
kládol som si - a naďal e j si kladiem otázku , čím je Respighi pre posluc háča prí ťa ž livý , najmä v reprod ukovanej
podobe zvukových no s ičov. J eho všeobecnú charakte ristiku, ktorá ho preze ntuje síce ako jednéh o z n ajväčšíc h
tale ntov talianskej hudby prvej polovice nášho s toročia , ale aj ako autora,
ktorého hudobná reč je príliš univerzálna, ne pôvodná, ncsystc matická,
podliehajúca široké mu diapazónu
rôznych vplyvov, asi ťažko zme níme.
V každom prípade mu nemožno
uprie ť senzitívnu melodickú invenciu, majstrovsky bohato kolorovanú
inštrume ntáciu a u vokálnych skladieb ve ľ ký c it a zmysel pre hlas. Zrejme
to sú hlavné príčiny jeho stálej popularity, ktorá navyše je daná aj samotnou komunikatívnosťo u jeho hudby s
poslu cháčom.

V tomto duchu možno ho voriť aj o
jeho operete, č i hudobn ej komédii La
bella dorme nte ne! bosco (Spiaca krá-
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savica), kto rú napísal podľa rozprávkové ho námetu Charlesa Pe rraulta,
ktorý bol 12redlohou aj pre populárny
balet P. l. čajkovského. Napokon v roku 1902 na tento námet napísal aj
operu pre deti Engelbert Humperdinck. Respighimu libreto napísal
Gian Bistolfi, najprv ako hru so spevmi a tancami a v tejto podobe mala
premié ru l. apríla 1922 na scéne
Teatro Odeschalchi v Ríme, pod taktovkou Respighiho žiaka Renzo
Massariniho. V roku 1933 Respighi
urobil dô kladnú revíziu diela a jeho
nová verzia mala premiéru pod autorovou taktovkou v Turíne. Dva roky
po premié re Respighi zomrel a nedožil sa jej pome rne veľkých úspechov.
V hudobnom jazyku Respighiho
partitúry možno veľmi jasne dešifrova ť vplyvy De bussyho, Stravinského
( je tu istá paralela medzi jeho operou
pre deti Slávik), Rimské ho-Korsakova, R Straussa a i. Realizácia Respighiho diela prebehla prakticky v
osvedčeno m tandeme, ktorý pre
HNH International už niekoľko rokov
pracuje. Pod taktovkou Adriana
Symfonický orchester slovenského
rozhlasu, Slovenský filharmonický
zbor a domáci sólisti, odovzdali nahrávku na veľmi dobrej ú rovni.
Orchester je bohato zvukovo a farebne diferencovaný, krásne znejú sólistické pasáže dychových nástrojov,
pôsobivý je mäkký zvuk sláčikov. Z
početnýc h sólistov zaujmú predovšetkým predstavitelia hlavných úloh,
kantilénovo noblesne znejú výkony
Jany Valáškovej (Princezná), Adriany ·
Kohútkovej (Spiaca krásavica
Slávik), Denisy Slepkovskej a Ivanr
Czakovej. Vôbec tieto že nské hlasy
p atria k prednostiam n ahrávky a v
istom slova zmysle možno pove dať, že
ic h hlasový naturel sa tu uplatnil priamo v originálnej a ideálnej podobe.
Me nej presvedč ivo pôsobí hlasový
materiál tenoristu Guillerma Rodrigueza a za štandardný možno označiť
aj vokálny p rejav barytonistu Rich ard a Haana. Nahrávka poskytuje
celkovo dobrý dojem, pravda, určená
je špecifickému okruhu poslu cháčov.

SLOVENSKÉ DYCHOVÉ
KVINTETO
Haydn • Rejt:ha • lbert
Zeljenka e Ugeti.
MUSICA Classics 790020-2

e

Slovenské dychové kvinteto od
svojho založenia v roku 1984 prekonalo rýchly a kvalitatívne pozoruhodný vývoj. Jeho umelecké profilovanie
sa odzrkadľuje aj na počte významných ocenení, na rôznych prehliad-

NOC
. NA BERTRAMKE
Slávnostná 999. repríza
inscenácie Noc s Mozartom, sa uskutočnila 9. septembra t. r. vo vile Bertramka v naštudovaní súkromného
Originálneho
hudobného divadla. Premiéru mala v marci 1991 a
za päť rokov jej existencie
ju videlo už 74 000 divákov,
čo je úctyhodný počet. Na
mieste posvätenom Mozartovou prítomnosťou sa
odohráva dej inšpirovaný
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RECENZIE

príbehom
novembrovej
noci roku 1787, keď slávny
hudobný skladateľ napísal
pre krásnu hostiteľku josefín u Duškovú koncertnú
áriu Belle mia flamma, addio! Autorkou libreta je
Reneé Nachtigallová, spoluzakladateľka Originálneho
hudobného divadla, režisérom inscenácie Jozef Laufer, účinkujú v nej pražskí
sólisti.
(TASR)

,;

vé nástroje bol jednak samotný vzťah
autora k nim, veľmi dobre rozumel
ich technickým a zvukovým možnostiam, a po druhé bol to aj dôsledok toho, že sa po celý život pohyboval v
umeleckom prostredí sk ladateľskej
skupiny "Šesťky", ktorej poetika vecnej striedmosti a antikonzervativizmu
ho priviedla k hudbe širokej komunikatívnosti. Jeho Trois piéces breves,
nie sú síce vrcholo m jeho tvorby, sú
skôr okrajovou kompozíciu, ale zato
interpretačne

veľmi

vďačnou.

Ibertov románsky eprit a zvuková eleinterpretácii
gancia
dostali
v
Slovenského dychového kvinteta adekvátny tvar.
kach a súťažiach, z ktorých treba vyCez Ibertovu hudbu sa na CD nazdvihnúť najmä l. miesto na medzináhrávke
dostávame k Zeljenkovmu
rodnej súťaž i komornej hudby v
Dychovému
kvintetu č. 2 (1944).
Prahe (1988).. Majú za sebou viaceré
Autor ho napísal priamo "na telo" súme dzinárodné turné (1988, 1991 ,
boru, ktorý je jeho prvým a stálym in1996) a napokon pamätáme sa aj, na
terpretom.
Zeljenkova kompozícia
ich úspešný záskok na festivale Melos
pre
dychové
kvinteto je v mnohom
Étos.
\
.identická
s
jeho
komornou tvorbou
Ak rakúska firma MUSICA siahla po
posledných rokov: fragmentárnosť,
Slovenskom dychovom kvintete ešte •
epiZódne, voľné priraďovanie myšliv roku 1944 a natočila s ním recenzoenkových útvarov a zvukových sevanú CD platňu, urobila veľmi dobrý
kvencií, inštrumentálna koloristika,
krok. V pestrom a umne zloženom rerytmický motorizmus a pod. Zvukovo
pertoári preukazuje kvinteto vysoký
vďač ne napísaný opus hrá Slovenské
technicko-interpretačný štandard. Na
dychové kvinteto s celou škálou výraich CD nahrávke si však najviac cezových prostriedkov.
ním šírku ich štýlových, technicko-inVynikajúcou bodkou na tejto CD
terp retačných schopností, ktoré iste
nahrávke je Lige tiho šesť bagatel pre
nie sú medzné, ale p erspektívne.
dychové kvinteto z roku 1953, č i že
Haydnovo Kvinteto B dur, Hob.
spadá do jeho tzv. preddarmstadtské11/ 46, má všetky znaky ranoklasicisho obdobia. Hoci jeho tvorba zo šesť
tickéh o estetického ideálu, v ktorom
desiatyc h a sedemdesiatych rokov je
výrazne dominuje aristokratická bezvšeobecne považovaná za najcharakstarostnosť, ľahkosť, ľudovosť a hravá
teristickejšiu pre jeho tvorbu, jeho
inve nčnosť.
hudba pre dychové kvinteto je rovnaDychové kvinteto Es dur op. 88, č.
ko majstrovsky napísaná aj tradi čn ej
2. Antonína Rejchu, nás po Haydnovi
šími
výrazovými
prostrie dkami.
veľmi citlivo prenáša do nového sveJednotlivé bagately, sú naozaj bagateta. Skladba patrí do série šiestich tzv.
lami, teda skladbami, krátke ho, inparížskych dychových kvintet, v ktoven č ne lapidárneho, nosné ho a zreterých Rejcha novátorským spôsobom
ľného ko ncentrovaného hudobné ho
posunul komornú hru na dychových
výrazu. Skladby idú v pestrom slede
nástrojoch do rovnocennej polohy so
kontrastných , rytmických a dynamicsláčikovými. Rejchova kompozícia je
ky abstraktných hudobných obrazovna rozhraní zrelého klasicizmu a ide v
s výnimkou piatej Bagately venovanej
ústrety romantizmu, č o sa prejavuje
B. Bartókovi. Slovenské dychové kvinnajmä v spôsobe zvukovo p estrého
teto v Ligetiho kompozícii vystupňo
koloristického využívania jednotlivalo svoj výkon do maximálne pozivých n ástrojov. Slovenské dychové
tívneho obrazu. Je to naozaj profilová
kvinteto vdýchlo Rejchovej partitúre
CD nahrávka súboru, ktorý hral v zlopozoruhodnú životnosť a záslužným
žení Marián Turner - flauta, Igor
sp ôsobom poukázalo na jeho nie celFábera - hoboj, Jozef Luptáčik - klarikom histo ricky docenený význam pre
ne t, Roman Mešina - fagot, Branislav
inštrume ntálnu hudbu.
Hóz - lesný roh . Podotýkam, že naFrancúzsky skladateľ Jacques Ibert
hrávka na veľmi dobrej technickej
mal mimoriadne veľkú záľubu v dyúrovni bola realizovaná v Slovenskom
chových nástrojoch, svedčia o tom
rozhlase, tamojším nahrávacím týpočetné
koncertantné
opusy.
mom (František Poul, Václav Frkal,
Alla Kovácsová).
Príčinou tohto jeho záujmu o dychoMARIÁN JURÍK

Nové vedenie
Stredoslovenského divadla
Minister kultúry SR Ivan Hudec 5. septembra t. r. na aktíve
zamestnancov štátnej opery v Banskej Bystrici a následne na
podobnom zhromaždení v Divadle J. G. Tajovského vo
Zvolene uviedol do funkcie generálnu riad~teľku
Stredoslovenského divadla Máriu Sekovú. Zároveň uviedol
do funkcie riaditeľa ~tátnej opery v Banskej Bystrici Ing.
Rudolfa Hromadu a riaditeľku zvolenskej činohry Vieru
Kyzekovú. Okrem toho minister kultúry informoval prítomných, že sa v Banskej Bystrici pripravuje zriadenie novej inštitúcie, ktorou má byť Akadémia múzických umení.

ZO ZAHRANIČIA

RAFAEL KUBELÍK
(1914-1996)

Osobnosti, ktoré spoluvytvárali svetovú
hudobnú scénu 20. sto ro č ia , postupne odc hádzajú do histó rk:. Zostáva však po nich
dielo, ktoré sa pre:: súčasníkov stáva formou
poznania o pohybe a vývoj i ve ľkej e urópskej kultúry, v ktorej práve hudba hrala jednu z dominantných úlo h. A práve , k takýmto osobnostiam, ktoré výrazným rukopisom individualit y poznač ili c::urópsku hudobnú kultúru patril aj Rafael Kubelík, ktorého životná a ume lecká cesta sa uzavrela
po dlhej a t'ažkej chorobe ll . augusta t. r.
vo švajč iarskom l.uzem e.
Rafael]eroným Kubelík sa narodil 29. júna 1914 v Býcho roc h okres Kolín v rodine
svetovo slávneho hu sľové ho virtuóza jana
Kuhelíka, je dné ho z najlepších interpretov
Paganiniho husľovej tvorby svojej doby.
Bol jedným z prvých umelcov, čo získali
Paganiniho medailu mesta .Janov ( l 90S).
Rafael podobne ako jeho staršie sestry
Anita a Mary, ktoré často koncertovali aj
ako husľové duo, sa od detstva pod otcovým vedením venoval hre na husliach a
vôbec hudbe. Na pražskom konzervatóriu
bol v hu sľovej hre žiakom]. Fclda, v kompozíci i O. Šína a v dirigovaní P. Dedečka.
Ako vidno bol odchovancom prvotriednych medzinárodne uznávaných pedagógov. Po piatich rokoch inte nzívneho štúdia
absolvoval pražské ko nzervatórium vo
všetkých troch študijn ých odboroch: sklad'bu absolvoval Fantáziou pre husle a orches-

ter, štúdium hry na husle ukon č il
Paganiniho hu s ľovým koncertom č. 1. O
dur a dirigovanie predvede ním Dvo fákovho Otela. Obrovský úspech absolvents ké ho koncertu poukázal na jeho zriedkavý
talent a mimoriad ne nadanie, čo ihneď vyvolalo pozornosť profesio nálnych inštitúc ií. 24. januára 1934, ako dv ad saťročný po
prvýkrát dirigo val Českú filharmóniu.
Kubelík bol však aj výbomým klaviristom a
čas to sprevádzal na klavíri svojho otca nielen doma, ale aj v zah rani čí (hlavne v rokoch 1934-39). Po Talic hovom odchode z
(:eskej filharmónie do Národné ho divadla
stal sa v roku 1936 šHdirigentom českej filh armónie, s ktorou absolvoval početné úspešné zájazdy do Talia nska ( 1934 a 1939),
Anglicka ( 1937), Belgicka (1938), ale aj po
vlasti. V roku 1939 v dôsledku narastajúcich politických zmien, bol povolaný za šéfa opery do Brna, kde zotrval až do jej uzatvore nia ll. nove mbra 1 94 1. V nrne, hneď
po svojom nástupe realizoval verejný koncert operné ho orchestra, na ktorom sp oluúč ink ova l aj jeho o tc::c a je ho prvou opernou premiérou bo la Smetanova Predaná
nevesta, po nej diela Dvoi'áka, Janáčka,
Mozarta, a čo bolo pre jeho i nt e rpre tač n é
záme ry al,:ýmsi ca ntom firmom 11e rliozovu
operu Trojania. Na verejných koncertoch
presadzoval predovšetkým overené hodnoty z diel Beethove na, Smetanu , Dvofáka,
.J anáčka , ale aj sú čas nýc h autorov Chlubnu,
Kaprála a i. Z Brna sa Kubc lík v roku 1939
vracia do Prahy a po hosťujtlcich vystúpeniach doma a v zahraničí stal sa v roku
1942 umeleckým riaditeľom Českej fil harmónie. V tejto funk cii pôsobil až do roku
1948. Kubelík, niel e nže nadviazal na odkaz
Václava Talicha, ale ho tľa l ej rozvíjal smerom k technickej doko nalosti a najmä dal
čes kej filharmónii p evné organizačn é
12rincípy. Žiaľ, Kubelíkov podiel na rozvo ji
Ceskej filh armó nie bol socialistickou kritikou a hudobnou vedou dlho o bc hádzaný,
ba za ml čovaný. No dnes možno jednoznač
ne poveda ť, že jeho pôsobenie v čele
českej filharmónie bolo historického významu a vďaka nemu sa zaradila k špič ko
vým sve tovým orchestrom, o čo m sved č ia
po če tné významné pozvania orchestra na
zahra ni č né vystúpe nia. V júni 194:t sa

Rafae l Kubelík oženil s huslistkou
I:udmilou lkrtlovou, ktorá v Prahe bola
ž ia č ko u Karla Hofmanna a v Paríži Georga
Enesca.
Žiaľ, Kubelíkov vzácny a mnohostranný
interpretačný talent, po roku 1948, ked' sa
v českej kultúre dostali k moci predstavitelia komun istických itld, ne našiel adekvátne ocene nie an i uplat nenie::. V lete v roku
1948, pri príležitosti svojho pohostinného
d irigovania Mozartovho Don Giovann iho v
Ed inburghu, rozhodol sa pre e imigráciu.
j eden rok bol h os ťujú cim dirigento m
Concertgebow orch e~ tra v Amsterdame,
kde počas sezóny 1949-50 di rigoval 36
koncertov. V roku 19SO pôsobil v Ziirichu,
južnej Amerike a v Mex iku. Rozhodujúcim
obdobím pre Kubelíkovu medzinárodnú
karié ru však bolo šéfovské pôsobenie za
pulLOm Chicagského symfo nickéh o orchestra v rokoch 19SO-S3, kto rý sa pod jeho vedením vypracoval medzi popredné
americké orc hestre. Aj v Chicagu, okre m
svojich vynikajúcich dirigentských kvalít
vzbudzoval reš pekt ako o rganizátor a priebojný umelec, čo s uznaním kvitovali v najnáročnejšíc h umeleckých kruhoch. Popri
bežnom repertoári hra l diela Honeggera,
Martinll, Ernesta BJod1a, Coplanda, Schumanna, Roy Harrisa, Lukasa Fossa a i., čo
bol na americké prostredie n a zači atku päť
desiatych rokov p riveľmi odvážny č in .
17. októb ra 19SS Ku bclík dirigentsky debutoval v londýnskej Covent Ga rden v opere Verdiho Otellom a do roku 1958 bol jej
hudobným riadi teľom . Ani tli nezabúda) na
českú hudbu. V Londýne naštudoval Smetanovu Predanú nevestu a janáčkovu j ej
pastorkyiíu. A samozrej me, svoj u ob ľúb e nú
Berliozovu operu Trojania (ako prvý v
Anglicku), ktorú v roku 1960 naštudoval aj
v milánskej La Scale.
Ked' sa v roku 1961 stal Ku belík hlavným
dirigentom Symfo n ického orc hestra bavorského rozhlasu, možno povedai, bol už na
vrchole svojej medzinárodnej karié ry. V
Mníchove okrem dirigova nia rozvinul aj
aktívnu organizátorskú či nnosť a dá sa po,.~>~edať, že bol vedúcou oso bn osťou hudobné ho života tohto mesta. So "svojím" or,.chestrom, ktorý viedol až do roku 1968,
p odni kol v roku 1962 ve ľ ké európske tur-

NA SLOVENSKU RASTIE "NOVÝ
PAGANINI"

JEDINÁ PRVÁ CENA
V odboroch klavír, organ, če mbalo , husle
a spev sa uskutoč nil od 25. júna do 6. júla t.
r. v Lipsku 10. ročník medzinárodnej interpretač nej súťaže Johanna Sebastiana Bacha.
J eho us poriad ateľom bolo mesto Lipsko
spolu s Bachovým arc h ívom v Lipsku.
Tradícia tejto súťaže siaha až do roku
1950, kedy v porote bo l i Dmitrij šostakovič a lauerátmi sa stali také osobnosti ako
Tatjana Nikolajeva, Igor Uezrodnyj, č i
Amadeus Webersinke. Dvaja poslední tohto roku rozhodovali, kto pôjde v ich šľapa 
jach. Nikolajc::va žije už len cez mená svojic h tlspešných žiakov, viac násobných lauerátov tejto súťaže v jej minulých ročn íkoch .
Z rekordného počtu 230. súťaži acich z
39. krajín dominovalo Nemecko nasledované Japonskom, Talianskom a Ruskom.
Slovensko zastupovala Angelika Csizmadiová v odbore čembalo, no napriek slušnému
výkonu sa medzi ll. postupujúcich do 2.
kola nedostala. Bohaté zatúpe nie ú čast ní
kov súťaže dávalo tu š iť pestrú paletu, objav

Dalibor Karvay

- Mimoriadny úspech zaznamenal na
medzinárodnom strotnutí mladých hudobníkov v argentínskej Cordobe llročný husľový virtuóz Dalibor Karvay z
Vrútok. Ako jediný reprezentant európskeho kontinentu zvíťazil v kategórii
hudobníkov do 13 rokov. Do súťaže nominovali O. Karvaya s pomedzi viac ako
70 uchádzačov z celého sveta n a základe
jeho prvej CD-nahrávky (OPUS). V
Argentíne sa predstavil 30-minútovým
verejným vystúpením, ktoré hodnotila
porota zložená z popredných hudobn ých odborníkov. Objektivita rozhodovania bola zaruče ná aj takým spôsobom, že porotcovia sa navzájom nepoznali a počas koncertu sedeli medzi divákmi. K veľkému úspechu mu po vystúp e ní zablahoželal aj veľvyslanec
Slovenskej republiky v Argentíne Milan
Masarik.Jeho výkon si všimla okrem iného aj miestna tlač, ktorá Dalibora
označ ila za najvýraznejší talent a napísala, že na Slovensku rastie "nový Paganini".

Christoph Genz
talentov, veľké zrelé ume lecké
Očakávan ie sa však rozplývalo od

Giampoetro Rosato

né, v rokoch 1968 do USA, ktoré zopakoval
aj v roku 1975. V roku 197 1 zaujal post hu·
clobného riaditeľa Metropolitnej opery v
New Yorku. Aj tu sa postaral o premiéru
Be rliozovej opery Trojania a o. i. aj o uvede·
nie Wagnerovej tetralógie P rs teň Nie·
belungov. Jeho pôsobenie v čele Metropolitnej opery bolo vlastne vyvrcholením
jeho funkčn ého postavenia v čele svetových hudobných inštitúc ií. Po tom zväčša
pohostinne dirigoval a nahrával gramofónové nahrávky.
Kubelíkov inte rpre tačný ambitus bol ne·
s miem e široký a štýlovo mnohostranný.
Avšak aj on mal svoje lásky, ku ktorým pat·
rili p redovšetkým Mahler (najmä jeho 4.
symfónia) a Bartók (jedineč n á nahrávka jeho Koncertu pre orchester). Ako dirigentovi mu boli cudzie lacné, vonkajškové efekty
a gestá. Od orchestrov vyžadoval predovšetkým dôsledné splne nie autorovho zápisu, technickú precíz n osť, vyp racovanosť
d e tailov, no hlavne bohato diferencovanú
zvukovú a farebnťi kultúru.
Ro pri dirigentskej č innosti Kubelík nezanťdbával ani svoju skladate ľskú p rofesiu.
Ko mponoval komo rné skladby, inštrumentálne a vokálne opusy, koncerty pre husle a
violo nčelo . Je autorom Symfónie, Symfonických obrazov a opier: Veronika (pred·
viedol ju v Brne 19. apríla 1947), Cisárove
nové šaty, podľa Ande rse na, Kvetiny malej
Idy, Chodská svadba. Sk l adateľsky osciloval
medzi novoromantickým a postimpresionistickým hudobným cítením. Z je ho pera
vyšlo tiež ni e koľ ko bystrých člá nk ov a štúdií.
O Rafaelovi Kubelíkovi sa v českej od·
hornej literatúre dlho mlčalo, iba v lexikografických prácach bolo možné nájsť o
iíom info rmáciu ako o synovi slávneho huslistu Jana Kubelíka. V roku 1985 pre choro·
bu pre rušil svoju aktívnu dirigentskú čin·
n os ť a venoval sa tvorbe. V roku 1989 na·
dišla chví ľa, keď sa jeho návrat do vlasti stal
reálnym. 12. mája 199S, po p rvýkrát po návrate, dirigoval otvárací koncert Pražskej
jari a 9. júna spojené filharmonické orc hestre z Prahy, Brna a Bratislavy na
Staromestskom námestí, kde pod jeho taktovkou predniesli Sme tanovu Moju vlasť.
No čas aj je mu od mer iaval kroky svojho
žitia. Zdá sa, že aj dn e~ sú auto ri, ktorí neradi vidia úspechy svojich rodákov v cudzine
("nebo ť o nem málo víme"), no dôležité je,
že patril k špičkov ej generácii svetových dirigentov, ktorí určova li tlroveň a hodnoty
umeleckej interpretácie. Oceniť ho dokázala však cudzina (je nos iteľo m poče tných zahrani čn ých vyznamenaní) a hoci zomrel v
c udzine, posmrtne sa 18. septembra nadobro vrátil do vlasti. Vt: ľkosť jeho umenia
zostane na dlhé roky zachovaná v jeho poče tn ých zvukových nahrávkach.
MARIÁN J URÍK

Aki Sunahara

výkony.
kola ku
kolu. Prakticky vo všetkých odboroch boli
výkony veľmi rozkolísané. Tí najlep ší z l.
kola neprešli 2. kolom; tým, ktorým sa na
začiatku nie ve ľmi darilo, vynikli v strede
súťaže, no vo finá le boli zase sklaman í.
N á ročná medzinárodná porota bola neoblomná. Vystúpen ia porovnávala s inými súťaža mi , s celkovým hudobným životom a
rozhodla sa p re jedinú l. cenu. V odbo re
spev - muži ju dostal Christoph Genz z
Nemecka. Ďalšie ceny boli rozdelené takto:
spev - m uži: 2. cena Ekkehard Abele, 3. cena Ralf Ernst a Marcus Volpert, všetci z
Ne mecka. Sp ev - ženy: 2. cena Klaudia
Zeiner, 3. cena Simo ne Kcrmes a Anne
Dutc r, všetky z Nemecka. Klavír: 2. cena
Cornelia Herrmann ( Rakúsko), 3. cena
Ch ristopher Hinte rhube r (Rakúsko). Čem
balo: 3. cena Giampierto Rosato (Taliansko). Husle: 2. cena Natsumi Tamai Qaponsko), 3. cen a Amanda Favie r (Francúzsko) a
Aki Sunahara Qaponsko). V odbore o rgan

nebola udelená cena.
Veľkou záslu hou Bachovej súťaže je, že
jej vedenie sa u ž pred súťažou stará o štart
svojich budúcich laureátov do koncertného života, osobitnými cenami od rôznych
inštitúcií im zaisťu je prvé kroky a prakticky
ich odovzdáva do rúk koncertných agen·
túr. Budú c no s ť ukáže, s ktorými menami
to hto ročn ej Bachovej súťaže sa stretneme
na medzinárodných koncertných pódiách.
Sllťaž prechádza od bud(•ceho ročn íka zo
4. roč ného cyklu na 2. ročný. Sú ťaž iace od·
bory sa budú st ri edať nasledovne: ll. roč·
ník sa us ku toční v júni 1998 v odboroch
klavír, viol ončelo a spev; ďalšia súťaž bude
v roku 2000 v odboroch organ a čemb alo.
Spodná veková hranica je 16 a vrchná 32
rokov. Podmienky a p rogram s úťaže sú zverejne né rok dopredu, informovať sa možno
na ad rese: Bach-Arc hiv, Abt. Wettbewerb,
Postfach 101349, D-04013 Leipzig.
VIERA LIPPOLDOVÁ, Lipsko
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OKTÓBER
l. 10. Medzinárodný deň hudby.

1. 10. 1716*zomrel Giovanni Battista
BASSANI · taliansky skladateľ, huslista a
organista · 280. výročie úmrtia.
7. 10. 1926 narodil sa Ivan JIRKO- čes
ký skladateľ, publicista hudobný kritik70. výročie nedožitých narodenín.
7. 10. 1931 narodil sa štefan BABJAKslovenský operný spevák dlhočný sólista bansko-bystrickej opery - 65. výročie
narodenia.
8. 10. 1911 narodil sa Karol VLACH významný český dirigent, spolupracovník Voskovca a Wericha v Osvobozeném
divadle, dlhoročný interpret populárnej hudby so svojím orchestrom - 85. výročie nedožitých narodenín.
9. 10. 1926 zomrel Emil BURIAN - čes
ký barytonista - 70. výročie úmrtia.
9. 10. 1921 premiéra symfonickej rapsódie Leoša Janáčka Taras Bulba .
ll. 10. 1896 zomrel Anton BRUCKNER
-významný rakúsky sklada tel' a organista - 100. výročie úmrtia.
ll. 10. 1901 zomrel Emil HLOBIL - če s
ký skladatel' a 1>edagóg 95. výročie nedožitých narodenín.
13. 10. 1911 narodil sa André NAVARA
- významný francúzsky violončelista 85. výročie narodenia.
13. 10. 1931 narodil sa Yves MONTAND - francúzsky h erec, šanzonier a
skladatel' - 7 5. výročie nedožitých narodenín.
13. 10. 1936 narodil sa Dr. František
MATúš, CSc. - popredný slovenský mu·
zikológ, pedagóg a \rydavatel' - 50. výročie narode nia.
13. 10. 1961 zomrel Gracián ČERNU
ŠÁK - čes ký his torik a kritik- 35. výročie
úmrtia.
14. 10. 1771 zomrel František Xaver
BRXI - český skladateľ - 225. výročie
úmrtia.
15. 10. 1931 narodila sa Klára HAVLÍKOVÁ - slovenská klaviristka - 65. výročie narodenia.
16. 10. 1781 zomrel Antonín ZIMMERMANN - bratislavský s klada tel' a dirigent
-215. výročie úmrtia.
17. 10. 1916 narodil sa Ladis lav GALKO - slovenský etnomuzikológ, organológ, editor Slovenských spevov - 80. výročie nedožitých narodenín.
20. 10. 1906 •narodil sa štefan HOZAslovenský teno rista, libretista a hudobný publicista - 90. výročie nedožitých
narodenín.
20. 10. 1941 narodil sa Vladimír
ČUCHRAN - slovenský akordeonis ta a
pedagóg- 55. výročie narodenia.
22. 10. 181 ľ narodil s a Ferencz LISZTmaďarský skladatel', klavírny virtuó z,
pedagóg dirigent - 185. výročie narodenia.
22. 10. 1831 zomrel Juraj ROHONI slovenský zberatel' l'udových piesní 165. výročie úmrtia.
23. 10. 1801 n arodil sa Gu stav Albert
LORTZING - n em ecký operný s klada tel' 195. výročie n arodenia.
23. 10. 1911 n arodil sa Teodor ŠEBoMARTINSKÝ - slovenský s kladate l' taneč
ných piesn í, autor muzikálov - 85. výročie nedožitých n arod e nín.
24. 10. 1946 naro dil sa Dr. Igo r PODRACKÝ - sloven sk ý mizikológ a hudo bný kritik - 50. výročie narodenia.
29. 10. 1961 zomrel Zdenek FOLPRECHT - český dirige nt a sklad atel',
pôsobiaci aj na Slovensku - 35. výročie
úmrtia.
30. 10. 1896 narodil sa Anatolij NOVIKOV- ruský skladatel'- 100. výročie na,
rodenia.
,;
30. 10. 1971 zomrel Osvald CHLUBNA če ský skladateľ a pedagóg - 25. výročie
úmrtia.
31. 10. 1291 n arodil sa Philippe d e
VITRY - francúzsky s kladatel', b ásnik a
teoretik - 705. výročie n arodenia.
Predám Bôsendorfe r , mode l

Il.

pancierový, krížový s anglickou mechaniko u v

čierno

leš t enej sk rini.

Adresa v re dakcii Hudobného života.
Ospravedlňujero,e sa na§im spolupracovníkom, ktorí nás nemOhli zastihnúť na n~m telefónnom čísle.

BoLo to .zapríčinené :iba mlll'ovaním .

redakc:ie.
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~ · SOSI·se{tteathel'· de~:~996, J
26. september 1996- Koncert O RF
Sólista: Gottlie b Wallisch
Dirigent: Róbe rt Stankovský
Program:] . N. Hummel: Predohra č. l B dur
W. A. Mo zart: Ko nce rt pre klavír a orc hester č. 2 Es du r K. V. 482
E. S u choň : Metamorfózy

Karin Gostanian, husle
Juraj Vančík, viola
Milan Hlinka, kontrabas
9. 9 . Viedeň , Univerzita
MUSICA SINFONICA BRATISLAVA
Pavol Tužinský, dirigent
Mozart;
Bartholdy

ll. október 1996 - Závereč ný ko ncert BHS
Sólista: Tibor Kováč- husle
Dirige nt: Ró bert Stankovský
Program : C. M. von Weber: Oberon- predohra
L. van Bee thoven: Koncert pre husle a orchester D dur. op. 6 1
A. Moyzes: Symfónia č. 7, op. 50

Maďarsko

Nemecko

'

' - "'

3. - 15. 9. Mníchov, Internationaler
Musikwettbewerb der ARD
Iveta Matyášová, soprán
10. - 16. 9. Mníchov, Inte rnationale r
·~usikwettbewerb der ARD
Ale~ Solá rik - Peter Pažický, klavírne
duo

Taliansko

12. decembe r 1996 -Vianočný koncert
Sólista: Mikuláš Škuta - klavír
Dirigent: Ró bert Stankovský
Program: L. Bernste in: Symfonická tance z West Sid e Story
].Ježek: Ko ncert p re klavír a orchester
G. Gerschwin: Američan v Paríži

18. · 21. 9 . Udine
Kvarteto VENI
Medzinárodný f estival komornej hudby - finále ťažnej prehliadky komorn ých telies

VRoku slonnskej hudby 1996 a na záver Dní európskeho kultúrneho dedilstva
SLOVENSKÉ NÁRODNÉ MÚZEUM· HUDOBNÉ MÚZEUM V BRATISLAVE
pripravuje na Bratislavskom hrade výstavu pod názvom

Medziuárodný
hudobný
festival
Pražská jat vyhlasuje svoju 49. medziná-rodnú hudobnú súťaž v hre na husle,

POKLADY

lesný roh, trúbku 'a trombón. Súťaž

HUDOBNEJ .HINJJLOSTI
Organizátori výsmvy predstavia reprezentatívny súbor dokladov o hudobnej kultúre nášho
notové zápisy hudobných diel, rukopi_sy i tlače, hudobné nástroje, záznamy o hudbe
a o hudobnom živote z rôznýc h období našich dejín. Od výstavy najvzácnejších hudobných rukopisov a tlačí, ktorá sa uskutočnila v Prah e ~ roku 1968 a podobnej výstavy usporiadanej v
Martine v roku 1974, prešlo už vyše dvadsať rokov. Odvtedy, vd'aka systematickej dokume ntač
npj'a výskumnej činnos ti špecializovaných inštitúcií sa rozšírilo a prehÍbilo aj poznanie slovenskej hudobnej minulosti, rozkošatilo sa bohatstvo vzácnych hudobných pamiatok. Na výstave
sa nimi bude preze nto vať rad slovenských múzeí a archívov, ktoré zapož i č ali k expozícii originály dokum entov pre verejn osť neprístupných a takmer neznámych .
Výstava sa realizuje v spolupráci s Archívom literatúry a umenia Pamätníka národnej kultúry
Matice slovenskej v Martine a s podporou Komisie Ministerstva kultúry SR pre Rok slovenskej
hudby.
.
Výstava - Poklady hudobnej minulosti - bude na l. poschodí Bratislavského hradu ve rejnosti
sprístupne ná od 27. septembra do 30. novembra 1996, de nne od 9.00 do 17.00 h (okre m pondelka).
Usporiadatelia pripravili textovú časť v s lovenčine a v an gličti ne , dvojj azyč ne bude k te jto
príležitosti vydaný katalóg, ktorý prinesie cenné informácie a v bohatej obrazovej ča s ti (sčasti
farebnej) predstaví najcennejšie exponáty na výstave.
sto ročia -

Slávnostné otvorenie výstavy Poklady hudobnej minulosti bude 26. septembra
1996 o 16.00 hna Bratislavskom hrade.

-

Presnejšie podmienky súťaže
môžme poskytnúť v redakcii.

Prezident SR Mic hal Kováč o d ovzdal
septembra t. r . v priestoroch
Bratislavské ho hradu vym e novac ie d ekréty 2 1 novým vysokoškolským profesorom . Na slávn ostno m akte bola prítomná
ministerka
š kolstva
Eva
Slavkovská a ďalší hostia. Z oblasti hudby vym e n ovacie d e kré ty vysokoškolských pro fesorov prevzali: doc. Eva
Blahová - pre odb o r hudobné umenie spev a doc. Mikuláš Jelínek - pre o dbor hud obné umenie - hra n a husliach .
Obom srd eč ne blahoželáme!

Mendellsohn-

9.- 24. 9. Budapešť, Medzinárodná klavírna súťaž F. Liszta
Tomáš Nemec
Pavol Farkaš

30. nove mbe r 1996 - Záverečný kon cert Týžd ňa slovenskej hudby
Sólista: Dana Kardošová - klavír
Dirigent: Róbe rt Stankovsh.i
Program: H. Domanský: Chvála zem e
D. Kardoš- V. Bokes: Koncert pre klavír a orchester č. 2
A. Moyzes: Symfónia č . l D dur. op. 4

NOVÍ
VYSOKOŠKOLSKÍ
PROFESORI

Beethoven,

26. 9. Viedeň, 'ľereziánska akadémia
Jozef "Dodo" Šošoka, bicie
Leopoldo Fleming, percusie (USA)

25. októ b er 1996 - Koncert k životné mu jubileu Dr. Ľ . Rajte ra
Sólista: Peter Šaray - husle
Dirigent: Dr. Ľ. Rajter
Program: Ľ. Rajter: Sinfonietta
W. A. Mozart: Koncert pre husle a orchester č. 4 D dur K. V. 218
A. Dvorák: Symfónia č. 9 e mo l, op. 9 5 "Z nové ho Sveta"

sa uskutoční v dňoch 29. apríla až 17.
· :mája 1997 v Prahe.
Súta~e sa môžu zúčastniť umelci všetkých Itárodností, ktorl splňajú vekový li·
mit do 30 rokov a ktorí v súťaži
Pražského jara dosiaľ v Rríslu.šn o m.obo"
re nezískali l . cenu.
Výber účastníkov sa p.ude robiť na 'Zi•r
klade zvukovo kvalitne{ nahrávky a pri·
hlášky. Uzávie rka prihlášpk•,je '1.5.: de.
. :c embra 1996. účastnícky f.opl~tok je
100 amer.ických dolárov.•suťaž je doto·
. vaná hlavnými .a osobitQ,ými c.:enam.L
H.lavné ceny: 1. cena 120 OÓO Kč, 2. cen a
70 000 Kč a tretia cena 40 000 Kč.
Osobitné cen y udeľujú Nadácia česk~
h o hudobné ho fondu, Nadácia život
umelca, Cena Českého rozhlasu, Vecná ·
cena hl. mesta Prahy a finalisti môž u zís.· kať
čestné
uznanie
poroty. ,
Medzinárodná porota bude vyhlásená
pred sítťažou.

19. • 23. 9. Praha, Pražský podzim
Peter Mikuláš, bas
Marta Beňačková, mezzosoprán
23. - 26. 9. Zlín, Filharmonie B.
Martinu
Tomáš Nemec, klavír
5. 9. Viedeň, Zastupiteľský úrad
Ľudová hudba VRCHÁRI
Peter Uličný, husle

5. október 1996- Koncert v rámci BHS
Solis ta: TorleifThedéen- violončelo
Dirige nt: Bystrík Režucha
Program: H. Berlioz: Rímsky karneval - predohra
A. Dvol'ák: Koncert pre violončelo a orchester h mol, op . l 04
C. Franck: Symfónia cl mol

PRA.ŽSKÉIIO JARA

Česká republika

Rakúsko

2. október 1996 - Slávnostná akadé mia k 70. výročiu založenia SRO
Dirigent: Bystrík Režucha
Program:) . Cikker: Dupák, tanec op. 3 1, č. l
A. Moyzes: Partita na poctu majstra Pavla z Levoče (1. č. - Intráda)

loterpretabtá súfai

Naši umelci vzahraničí

-..

SKO Z•l•na v Nen.ecku
Štátny komorný orchester Žllina počnúc 5. septembrom t.r. absolvoval š tvordkoncertný zájazd do Nemecka. Pod taktovkou svojho šéfdirigenta Leoša
Svárovské ho absolvoval po dva konce rty v Selingenstadte a vo Frankenburgu. Na
programe zájazdu boli Mozartova predohra k opere Figarova svadba, Beethovenov Koncert pre klavír a orchester č. 4 G dur op. SS a Mendelssohnova Symfónia
č. 4 a dur "Talianska".
Sólistkou Beethovenovho koncertu bola Japonská klaviristka Miwa Yoguchl.
ňový

5.
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hudobné slávnosti
Člen Európskej asociácie festivalov (AEF)

Hlavný usporiadateľ:

27.9.-11. 10.1996

SLOVKONCERT
slovenská umelecká agentúra
Piatok 27.9.
17.00 Slávnostné otvorenie BHS '96
Zrkadlová sie ň Primaciálneho paláca
MAGDAL~NA HAJÓSSYOVÁ, soprán
MARIÁN LAI'SANSKÝ, klavír
B. Britten, E. Suchoň

m
~

:IWVI HSU!

19.30 OTVARACI KONCERT BHS '96
":r.'
Koncertná sieň Slovenskej fil harmónie
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY
BRATISLAVSKÝ DETSKÝ ZBOR
Dirigent: ONDREJ LENÁRD
Zbormajstri: JAN ROZEHNAL,
LADISLAV HOLÁSEK, ELENA SARAYOVÁ
Sólisti:Oľ.GA ROMANKO, soprán (Rusko)
MÁRIA TEMESI, soprán ( Maďarsko)
ADRIANA KOHÚTKOVÁ, soprán
R.·M. NICOLAY, mezzosoprán (Nemecko)
IDA KIRILOVÁ, alt
WOLFGANG MILLGRAMM, tenor (Nemecko)
IVAN KUSNJER, barytón (Ceská republika)
PETER MIKU LÁS, bas

G. Mahler: Symfónia č. 8 Es dur
Sobota 28.9.
18.30 Dóm sv. Martina Zborový koncert
pri príležitosti ZS. výročia založenia SZSU
SPEV. ZBOR SLOVENSKÝCH UCITE!:OV
Dirigent: PETER HRADIL
P~V. SDRUZENI MORAVSKÝCH UCITELÚ
VOKÁLNE OKTETO
Dirigent: JAN ROZEHNAL
~7;
}.L. Bella, l. Hrušovský, L. Burlas, H. Dornanský,
l. Zeljenka, L. Janáček, B. Srnetana, E. Suchoň

Utorok 1.1 O, Medzinárodný deň hudby
\9.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmón ie
ROYAL LIVERPOOL PHILHARMONIC
ORCHESTRA [Veľká Británia)
Dirigent: LIBOR PEŠEK (Ceská republika)
L Janáček: Taras Bu/ba
E. Elgar: Enigma op. 36 variácie na vlastnú tému

Streda 2.10.
17 .OO Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
FILHARMONIC~ OKTETO
Umelecký vedúci: JOZEF LUPTÁCIK st.
}. Haydn, C.M. von Weber, W.A. Mozart, G. }acob

\9.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
ISTANBUL STATE SYMPHONY
ORCHESTRA (Turecko)
Dirigent: IVAN ANGU~LOV
Sólistka: SUNA KAN, husle (Turecko)
U. Cemal Erkin: Koncert pre husle a orchester
S. Prokofiev: Romeo a }ú/la, výber zo suit
Stvrtok 3. l O.
l 7.OO Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Klavírny recitál STANISLAVA ZAMBORS~HO
V. Bokes,}. Sixta, l. Szeghy, E. Suchoň,
_.
l. Parfk, l. Hrušovský
:IJJ

'"""i:•l

\9.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
STÁTNA FILHARMÓNIA BRNO (Ceská rep.)
Dirigent: OTAKAR TRHLIK
Sólisti: TATIANA FRAŇOVÁ, klavfr
ROLAND BATIK, k\avfr (Rakúsko)
F. Poulenc: Koncert pre dva klavfty a orchester d mol
O. Respighi: Rímske slávnosti

Piatok 4.1 O.
17.OO Koncertná sieň Bratislavského hradu
\9.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
OCTET SINGERS
LITOVSKÝ NÁR. SYMFONICKÝ ORCHESTER
Dirigentka: BLANKA JUHAŇÁKOVÁ
Dirigent: JUOZAS DOMARKAS (U tva)
\9.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Sólista: JURU BASMET, viola (Rusko)
Klavírny recitál EUG~NA INDJICA (USA)
B. Bartók: Koncert pre violu a orchester
L. van Beethoven, F. Chopin, C. Debussy,
S. Rachmaninov: Symfónia č. l d mol, op. 13
l. Stravinskij

Nedeľa

29.9.
l 0.30 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Koncert víťazov s úťaže
Hommage Lucia Popp
1
a 3. medzinár. klav. súťaže J. N. Hummela

20.30 Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie
JAZZOVÝ KONCERT
MATÚŠ JAKABCIC TENTET
Featurlng Special Guests
GREG HOPKINS, trúbka (USA)

17.OO Zrkadlová si eň Primaciálneho paláca
FINE ARTS QUARTET [USA)
G~RARD CAUSS~, viola [Francúzsko)
]. Haydn: Kvarteto é. 5 D dur, op. 64

Sobota S. l O.
\8.30 Dóm sv. Martina Zborový koncert
'BRATISLAVSKÝ CHLAPCENSKÝ ZBOR
Dirigentka: MAGDAL~NA ROVŇÁKOVÁ
F. Couperln, P. Bajan, C. Mawb.»

a

A. Brockner: Kvinteto F dur

19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
CAPPELLA ISTROPOLITANA
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
Dirigent: ĽUDOVÍT RAJTER
Zbormajster: JAN ROZEHNAL
Sólisti: ADRIANA KOHÚTKOVÁ, soprán
MARTA BEŇACKOVÁ, alt
JOZEF KUNDLÁK, tenor
PETER MIKULÁS, bas
] . Haydn: Omša d mol Hob XX/l: l l
(Nelsonova omša}

Pondelok 30.9.
19.30 Koncertná sie ň Slovenskej filharmónie
BRUCKNER ORCHESTER LINZ [Rakúsko)
Dirigent: MARTIN SIEGHART, (Rakúsko)
Sólistka: YUZUKO HORIGOME, husle (Jap.)
W.A. Mozart: Koncert pre husle a orchester D dur
A. Brockner: Symfónia é. 7 E dur

W. A. Mozart, H. Schutz, a dá/šf

19.30 Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
SYMFONICKÝ ORCHESTER
SLOVENS~HO ROZHLASU
Dirigent: BYSTRíK REZUCHA
Sólista: TORLEIF THED~EN, violon~elo (Nórsko)
A Dvoi'ák: Koncen pre violončelo a orchester h mol
C. Fran cie: Symfónia d mol
Nedeľa

6. l O.
l 0.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
STÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ZILINA
Dirigent: TSUGIO MAEDA (Japonsko)
Sólistka: FRAN<;:OISE GROBEN,
violončelo (Luxembursko)
}. Cik/cer: Spomienky, op. 25
}. Haydn: Koncert C dur pre violončelo a orchester
G. von Einem: Slovenská suita
pre sláčikový orchester (premiéra)

Bratislavské hudobné slávnosti ďakujú za láskavú podporu svojim partnerom

PROGRESS

@) ' SLOVAKOFARMA

\9.30 Koncertná sieň Slovenskej filha rmónie
STÁTNA FILHARMÓNIA KOSICE
SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY
Dirigent: JERZY SWOBODA ( Poľs ko)
;:Si
Zbormajster: LADISLAV HOLÁSEK
J.JJ
Sólisti: MILOS JURKOVIC, flauta
MILAN TELECKÝ, viola
ZO FIA KILANOWICZ, soprán [ Po ľsko)
JADWIGA RAPP~, mezzosoprán [Poľsko)
RICHARD HAAN, barytón (Ceská republika)

16.00 Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Organový recitál
GILLIAN WEIR (Veľká Británia)
M. Rossi, G. Mu!fat, J.S. Bach,}. }ongen,
O. Messiaen, P. Eben

"'*.•

17.00 Koncertná sieň Klarisky
CAMERATA HUNGARJCA [Maďarsko )
SÚBOR STAR.lll HUDBY GAUDIUM
\9.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
ORQUESTA NACIONAL DE ESPAŇA
Dirigent: JOS~ COLLADO [Spanie\sko)
Sólista: GUJLLERMO GONZALES, klavfr

D. Kardoš, l. Parlk
K. Szymanowski: Stabat Mater pre sóla,
zbor a orchester, op. 45

M . de Fa/la: Noel v španielskych záhradách
pre k/avfr a orchester
M. de Falla: Carodejná láska
M. Ravel: Spanie/ska rapsódia

Pondclo!t Z. l O.
\9.30 Koncertná sieň SlovenskE:! filharmónie
UNITED PHILHARMONIC
ORCHESTRA VIENNA
Dirigent: RICHARD EDLINGER (Rakúsko)
Sólista: DALIBOR KARVAY, husle
H. Wlenhwskl: Koncert é. 2 d mol pre husle
a orchester, op. 22

M.Krajči: Slnfon/a da Requiem

3i.

~

s:

Utorok IO.
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
ORCHESTRE NATIONAL
DU.CAPITOL DE TOULOUSE (Francúzsko)
Dirigent: MICHEL PLASSON
Sólistka: ISABELLE VERNET, soprán
Íl. Berlioz: Les nuits d'été op. 7
B. Britten: Styri morské lnterlúdlá op. 33a
z opery,Peter Crimes
C: Debussy: La-mer

Streda 9. l O.
Európske katedrálne koncerty
17.OO Kostol Najsvätejšej Trojice
MUSICA AETERNA
Umelecký vedúci: PETER ZA,JICEK
Sólistky: KAMILA ZAJICKOVÁ, soprán
MARTINA LESNÁ, flauta
F. X. Biber, F. Tunder,}. Schmelzer,
A. Viva/di, A. Scarlatti, T. Alblnonl

/Jif;8

Stvrtok 1o. 1o.
17.00 Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
MOSKOVS~ KLAVIRNE TRIO
W. A. Mozart, M. Ravel, D. Sostakov/é

19.30 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
SYMFONICKÝ ORCHESTER
HL. MESTA PRAHY FOK (Ceská republika)
Dirigent: GAETANO DELOGU [Taliansko)
Sólista: SEQUEIRA COSTA, k\avfr (USA)
S. Rachmaninov: K/avlrny koncert ť. 2 c mol, op. /8
F. Schubert: Symfónia é. 6 C dur D 589

Piatok l 1.1 O,
\9.30 ZÁVERECNÝ KONCERT BHS '96
Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
SYMFONICKÝ ORCHESTER
SLOVENS~HO ROZHLASU
Dirigent: RÓBERT STANKOVSKÝ
Sólista: TIBOR KOVÁC (Rakúsko)
L van Beethoven: Koncert pre husle
a orchester D dur, op 6 l
A. Moyzes: Symfónia č. 7 op. 50

PREDPREDAJ VSTUPENIEK na podujatia BHS
v koncertných sieňach od 9. 9. 1996
v pokladnici Slovkoncertu, Michalská l O,
815 36 Bratislava
pondelok · piatok od 13.00 do 17.00 hod . ,
tel. č.: ++42 7 5334 558
v pokladnici Slovenskej filharmónie, Palackého 2
pondelok · piatok od 12.00 do 18.00 hod.
tel. č.: ++42 7 5333 351
Hromadné objednávky:
Sekretariát BHS, Michalská l O, 815 36 Bratislava,
tel. č.: ++42 7 5330 378, fax: ++42 7 5332 029

V HISTORICKEJ BUDOVE SND

Piatok 27.9. 19.00

M. de Falla: CARODEJNÁ LÁSKA

L Minkus: DON QUUOTE

I. StravinskiJ: SVÄTENIE JARI

Sobota 28.9. 11.00
L.Kupkovíč: TROJRUZA
(opera pre dell)
Sobota 28.9. 19.00
B. Smetana: PREDANÁ NEVESTA
Utorok 1.10. 19.00
L. Dellbes: COPP~LIA
Streda 2. 1O. 19.00
A. Bo!to: MEFISTOFELES
Stvrtok 3.1O. \ 9.OO Baletný večer
l. Zeljenka: MUSICA SWVACA
Pridružené podujatie
Nedeľa 29.9.
19.OO Dom kultúry Dúbravka
SÚBORATEM
G.Aperghis: Sextuor

e

CESKOSLOVENSKÁ
OBCHODNÁ
B ANKA

A.S.

Piatok 4.1 o. 12 .OO
G. Puccini: BOH~MA
Sobota 5.10. 19.00
J.Cikker:VZKRIESENIE ~
premiéra
Ť
Nedefa6. 10. 19.00
ELISA MONTE DANCE (USA)
Súbor moderného tanca
Pondelok 7 .l O. 19 .OO Vystúpenie

Utorok 8.10. 19.00
J. Cikker: VZKRIESENIE
Streda 9. \ O. 19.00
VECER BULHARSKÝCH
UMELCOV
Stvrtok l O.IO. 19.00
Východoslovenské divadlo
Ko~ice

F. Schmidt: NOTRE DAME
Piatok 11.1 0. 19.00
F. Schmidt: NOTRE DAME

SLOVENS~HO ĽUDOrtHO

UMELEC~HO KOLEKTIVU

Medzinárodná muzikologická
konferencia
NÁRODN~, INDMDUÁLNE
A UNIVERZÁLNE PRVKY
V HUDBE
Bratislava Zichyho palác
3.·5. 10. 1996

JIOR~FERT

PREDPREDAJ VSTUPENIEK
na operné a baletné predstavenia
v pokladnici SND, Komenského nám.
Pondelok · P1atok: od 8.00 do 18.00 h.
Sobota: od 8.00 do 12.00 h.
Hromadné objednávky:
Propagačné oddelenie SND
Gorkého 4, 815 86 Bratislava
Tel./fax: +42 7 5333890

Zmena programu a účinkujúcich
vyhradená!

