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Rozhl11sové jubileum 
Ak sme v 16. čísle nášho časopisu 1w 

tomto miesto twietlli podstatu ú časť úva
fry pnif. ]. Kt·eseínka, ktorú IU/ mtn-go vý
z twmu a. spoločeuskej fullkcie roz ltlasu 
rrapfsal 11 roku 1959, tak to uebolo ueílwd
rre, ale zámerne. Cit celi sme pouklÍz tll' lut 
trvttlý a 11efmi tlôlež itý aspekt 11ýZIUIIIIII a 
poslania tohto média pri .iiÍI·euí luuiolmé
llo umenia niele u. v tlobejelw roz voja, a le 
aj tlues, v teclm'icky t~yspelej m etliáluej 
ére. je poclwpiteľué, že pokt•ok sa zasta
vit' netfá, že takmer rok čo rok sa z oz na
mujeme s no11ý mi reprodukčnými pri
strojmi a s távame ~a účastníkmi skt·om
r~ýclt, ale aJ bombttslických m ediúlnyclt 
rituálov (kt·sUuy CD, grammy etc.), ktoré 
11a jednej strtllte dokazujú spoločensklÍ 
potrebu (ale aj spotl'ebtt) luulby a IU/ 

stra11e rJruhej, potvrtlz tljlÍ existenciu čo
mz· viičšej aut6 mnosti jednotli11ýcÍt. tlt·u
ltov a žám·ov hut/by. Myšfie11ky prof. 
Kt·esánka .5me uvietlli práve pt·eto, že i 
11apriek nmohým teoretickým, t•etleck_ým 
i osvel011o nadšeuý m jJI·ogn6z imt, ž e zá
bavné Im dob né ž ám·e, ktorý m i j e roz ltlas 
pt·esýtený, stÍ aký msi pretlst.upiíom k po
cltojJeuiu tz t•. t•lÍŽIIej lmdby, boli reálne. 
Jeho tvrtleu ie, ' 'J'Sitweué takmer pret/ pol
sttJI'očím, že luulob111í t'Ýcluwu 11emôž e 
obslt~ra.t' rozhlas a že uemôže uahratlit' 
učiteľa a lmdobmí I!Jíclwvu v likole, llebo
lo a z rejme au~ nebu de VJI/!ráteué. 

Samozrej me roz hlas mal a 1111Í iniÍ 
Jtmkciu, ktor tÍ sl plu il IIŽtly otl prajuosli 
tloby k luulobnému umeniu. A preto by 
bolo potrebné ve11ovtlt' 11111 vii č.iílu 11 .f/1 11-
dovmtejšiu cma(ýz u. V týchto tliíoclt (2. 
okl6bra) Sloveuský roz hlas os lá tJ il 70. vý
t•oč/e svojej e.xiste11cie. Uskutočnili sa fia
lové konferencie, údajne l')jde kniž mí 
publikácia, vo foyeri SR bola o tl'tJrem í 
výstava arozltlasotJé V)lt /twatel'stt>o tJyda
fo 2 ne nalu·ávky (ietlllll s fJI'<~f. L 
Rajterom tt dru/ní s R. Stankovským). 
Výstava 11a dobrej, lltíz m·nej a gnifickej 
IÍI'OVIIi poukaz uje ltlav11e na teclmický 
m zvoj rozltfasu a akcellttlje jJredot,šet
kým spravodtljské a literál'lle progl'tlmy 
(ako tJždy). Htulobllé tJysieltmie 11a tejto 
výs tave 11a w enšej plocl1e z d6 t·az t"u lje 
skÔl' llist6riu lmdolmého vysie /rm/a ako 
ž imi. súčasnosť jJos/etl11ých 20-30 t·okoll, 
ktm·é sú pre profil lmdolm ého roz ltla.m 
m z lwdujúcim i. Samoz rejme 70. liJÍročie 
Slovenského rozhlasu je vel'mi tlô lež ilou 
kulttírt~o-spoločellskou udalos (ou, t'etl' 
11ajJoko11 po celé Ioto obdobie bo/naozaj 
llajvýzllamllejšfm fJt•oducenlom I11UIIJ_y 
11a. Slovensku. At>šak dnes u ž nejestvuje 
iba jetle11 r oz l!las. Je ich viacero a vetmi 
rýchlo sa t·oz množ ujtí... Na m ieste j e 
otázka, k torý m s merom. Veď aj l ' t·lÍmcl 
Sfovenskélw roz ltlasu jestvujú rôzpe 
dru/ty hudby. Ak Set dnes započúvate do 
rôznych roz hlasových staníc, z istíte, ž e 
sedemdesitttročmí llist6 t·ia t·ozlllttsu, je
ho sktíse11osti - dobré i z lé - a lebo jelw 
jJI'etllrosli stt mnohý clt a11i nedotkli. 
Nehovorfm to preto, aby tutpotlolnlollttli 
štátny t•ozhlas. Prá 11e naopak, aby bo/ije
ltO tvm·ivým pt·olip6 lom. Žittl; skutoč
llosťsa m i začíua ukaz otJat' tak, ž e tí, kto
rí rozhodtljtí. o rozhlasových lfcenciáclt. 
p rejuvujtí málo vkusu, z odpovednosti a 
teoretické/to myslenia, že idrí ľahšou ces
tou tzv. trhové/to mechmtiz mu, bez náro
kotJ na vkus, llotlnoty a k tltllitu ·11ysielm tej 
produkcie, ktorú uevytvát·ajtí tvm·ivý m 
pt·ocesom, a le iba mechattickou. refJro
dukciou hotových, ltlavue importuva
llých nosičov lwdby. 

Myslím s i však, ž e i napriek akýmkol~ 
vek trtmsformáciám roz lt/as z os11111e 
vždy roz lllaso m. j eho význmu porastie 
vždy otl lwtlnoty obsalmjelw programu, 
otl spôsobtt iUt·en ia lmdolmej kultúty 
resp. 11} nekulllít y, gýča a neviem čo ešte. 
Ale o tom, čo j e '' roz ltlase tloln·é a čo Ilie, 
o lom si v demokratický ch podmie nkach 
môže kaž tlý mysliet' čo chce. A to je j ediná 
vec, ktoní v roku 1959 nikto ne molto/t'e-
11/eť... 

MARIÁNJUilÍK 

SSk 

Po V. medzinárodnom 
festivale 
Slovenské 
historické organy 

Spolok koncertných umelcov pri 
Slovenskej hudobnej únii za pod
pory MK SR v spolupráci s Na
dáciou Cyrila a Metoda pripravili 
festival, ktoré ho malé 5-ročné jubi
leUin nie je ani na okamih zanedba
teľné. Od začiatku existencie plnil 
niekoľko dôležitých úlo,h. O bozna
moval slovenskú verejnosť a zahra
ničných umelcov s ojedinelými 
nástrojmi, poukazoval na rozpor 
v hodnote týchto nástrojov a sta
ros tlivos ti o n e, p odnecoval a hľa:"' 
d a l prostriedky na ich rekonštruk
ciu . Podarilo sa od.Wtllť niekoľko 
desiatok nástrojov tla celom území 
Slovenska, ktoré zazneli v plnej krá
se výkonmi profesionálnych umel
cov. ľeda úlohy, ktoré presahujú 
bežný rámec festivalov sa podarilo 
naplniť (naviac z roka na rok opäť v 
stiesnenejších podmienkach), tre
ha oceniť výsledky pôsobenia do
terajš ích tvorcov a spoluorganizá
torov tohto ojedinelého podujatia 
a splnenie n á r okov na profesionál
nu úroveň aj v tomto roku. 

9. 10. 1996 18) 

Slovenské historické o rgany sú bohatstvom nášho národa. Výrečné svedectvo o tom 
podáva kniha Ot mara Gergelyih o a Karola Wurma, ktorá v roku 1982 vyšla v OPUS-e. 
O tom, ako by sa tá to knih a zišla dnes, n etreba osobitne hovoriť... 

Organy MARTINA ŠAŠKUkoncertne 
6 koncertov od 

26.·.) l . augusta sa 
uskuľočnilo na z:í
padnom Slovensku 
pod l'a výberu Dr. 
Mariana Alojza Mayc
ra , CSc. Boli to vý
hradne diela majsťra 
organára Martina 
Šašku ( l H07- LH93) v 
Starej Turej, Dolných 
Sali bách, na Myjave, 
v Brezovej pod Brad
lom, S l ádkovičove a 
malom evanjelickom kostole v llratislavc, na 
ktorých hrali organisťi zo lovenska, 

emecka, švajč i arska a J>ol'ska diela od rene
sancie až k sličasnosli , leda viac či menej ade
kvátne k dispozíciám násrroja. 

Erwin Messmer zo Švajčiarska, v rokoch 
198 1-3 postgraduálny študent u S. Zam
borského a F. Klindu dostal prílcžilosľ prt:d
viesť svoj repertoár v ak usticky výhodnom 
prostredí ev. kosw la v Starej Turej na nástro
ji ~ dvoma man u:ílmi. ~ obmedzeným poč
lOm kláves v pedáloch (jeden a pol oktá
vy), s krásne zne júcimi regist rami. 

Introdukciou k jeho náročném u progra
mu bola Frescobaldiho Toccata in (;, kwrá 
už v t'1vodných taktoch odhal ila plasl ičnosľ 
plncho Zvtlku nástroja. Spevná, až l'udová 
melodika Frescobaldiho d'alších sk ladieb 
(Capriccio pastoralc a Canzona ScslO luono) 
podnietili Messmera k využitiu šal majovo 
znej(lcich registrov, kont rastne zncjÍicich 
hlasov hoci s prccxponovaným pátosom v 

závere skladieb, ak aj počuteľnými prechod
mi z manuálov. Výkyvy v hudobnt:j časomie
re sme zazname nali v Scheidtových chorá
loch, najlispešnejšie sa priblížil ideálu až v 
Bachovej Partite "O Gott, du ťrommer Gott", 
v ktore j bezchybné náročné pasáže vyvážil 
adekvátnym dôrazom práve tak v Ílvode ako 
aj v závere diela. Pe rlivé tóny v Hydnovom 
Divertimente D dur a Mozartovom Adagiu 
prt: sklenú harmo niku hrané na rovnako m 
registri pripomínali viac hru na klavíri. 
Virtuozitu interpret dokázal v kompozične 
nevyhranenom diele li. L. Schillinga, miesta
mi - najmä v Chor:íli - až nepríjemne a nelo
gicky disonantne znejlicom. Zaradenie 
Offen o ire C. Francka do programu tOhto 
koncertu nepovažujeme za najvhodnejšie z 
inťho dôvodu: romantické farby; ktoré toto 
dielo vyžaduje , sa na tomto rozsahom malom 
nástroji nedali naplno rozvinúť. To isté platí 
aj o skladbe J Langlaisa a Mortena Gaathau
ga, nórskeho skladatel'a, b}rvalého štipendis
tu v triede V. Bokesa, od ktorého tu zaznela 
slovenská premiéra skladby lntroduktion 
und Toccata. Obsahovo najprv pripomínajú
ca nórsku prírodu mnohými zvukomal'bami. 
Ostrou naliehavosťou ostentatívnych akor
dov je vyhroťená do dramaťického až desivé
ho vrcholu. Svedčí nielen o rukopise sklada
tcl'a, ale najmä o e rud ícii interpreta, schop
nosti transformovať filozofid:ý ako aj citovo 
intímny svet skladateľa. Dielo by s i zaslt1žilo 
realizáciu aj na modernom vel'kom koncen 
nom organe. V Starej Turej nedostatok pedá
lov riešili v Gaathaugovej skladbe "výpomo
cou" registrátora Mare ka Vrábla, ktOrý hral 
part s Messmerom štvorručne na 2. manuáli. 

Organ M. Šašku z roku l H78-l H!:lO v evanje
lickom kostole c . v. v Dolných Salibách u pú-

lai od prvých tónov, kto ré predniesla Anna 
Zúriková-Predmerská neobyčajnou plnosťou 
a šírkou, plastičnosťou zvuku , hoci ide o or
gan jednomanuálový, s 12 tó nmi pedálového 
rozsahu. Program, ktorý organistka zvolila 
(1 7.- 19. storočie) bol svedectvom ci tlivého 
prístupu a jeho naštudovanie dôkazom zod
povednej prípravy. Všetky skladby, či už 
Thesaurus harmo nicus J. B. Besarda, 
Toccaty, Fugy, Prc luclia Pache lbe la, Muffata , 
Monna, Albrechtsbergera, Roškovského, 
Zimmermanna, alebo S. von Seidl zne li v 
Zli rikovej podaní predovše tkým v slohovej 
ku ltivovanosti, odlíšení ducha každého z au
torov, využití kombinácií registrov a expo
novaní tém v zvlftštncj harmó nii diela a jeho 
zvukového stvárnenia. Diferencovala stro
l'losť barokových foriem Ro.~kovského 
zdôrazií ujúc prísnosť a vyrovnanosť hudob
ného pradiva, odhalila neobvyklý register v 
Zimmermannových versettoch; všetky ozdo
by, príkrasy a tanečný charakter skladieb S. 
von Seidl predniesla so zaujatím a mimoriad
ne presvedčivo. 

Konce rt nemeckej organisti.)' slovenské
ho pôvodu a absolventky našich hudobných 
"učilíšt" Kataríny Lclovics, v súčasnosti vyu
čujúcej organ na Vysokej škole múzických 
umení v Mníchove sa uskutočn il na o rgane 
M. Šaška z r. 1870 v Myjave, v e. v. kosto
le. Na nástroji, ktorý m:í zo všetkých zachova
ných Šaškových organov najväčší počet re
gistrov, a ako uvádza Dr. Mayer v programo
vom bulletine s 54 Iónmi na oboch man uá
loch, s ro7..sahom pedálov C -c l . Koncen mi
mo riadne bohato navštívený bol zostavený 
zo sklad ieb, ktoré korešpondovali s mohu t
nosťou zvuku tohto nástroja. Interpretke sa 

(Dokončenie na slt: 3) 
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·. Začali sa bratislavské slávnosti hudby 
Bratislavské hudobné slávnosti - 32. roč

ník medzinár odného festivalu hudobnej 
kultúry na Sloven sku - začali sa 27. sep
tembra v Zrkadlovej s ie ni Primaciálneho 
paláca. 

Na slávnostnom o tvorení sa zúčastni
li predsed a Ús tavn éh o súdu SR Milan 
Čič, zástupcovia Ministe rstva kultúry 

Predse da festivalovéh o výbor u prof. L. 
Burlas víta prvých hostí fes t ivalu. 

SR, primátor m esta Bra tislavy Pete r 
Kr esánek, p redseda festivalového výbo
ru Ladislav Bu r las a ďalší predstavitelia 
kultúr neho ' spoločenského života. 
Pr ítomn í boli aj zástupcovia dip loma
tickéh o zboru v SR. 

Vedúci úra du Ministe r stva kultúry SR 
Jozef Králik v o tvár acom príhovore 
okrem iného vyzdviho l dlhoročnú vy
so kú úroveň BHS, ako vrcholného h u
d obného pod ujatia -n a Slovensku. "Mô-

-- - ------- -

žem konštatovať, že hudobné podujatia 
v r á mci Roku slovenskej hudby, do kto
rých na čelné miesto patria aj BHS, sú 
obrazom vysokej úrovne slovenskej hu
dobnej tvorby," uviedol]. Králik. 

32. ročník BHS poriada pod záštitou 
prezidenta SR Michala Kováča z povere
nia MK SR slovenská umelecká agentú-

Slávnostný prejav na otváracom cere
moniáli predniesol vedúci ú radu MKJ. 
Králik. 

r a Slovkoncert v spoluprá ci so 
Slovenskou fill1armóniou, SND, Sloven
skou televíziou, Slovenský·m rozhlasom 
a Magistrátom hlavného mesta SR Bra
tislava za finančnej podpory Slovako
farmy, Agrofertu a československej ob
chodnej banky a. s . 

<Si <Sl <Si 
Uvede nie nevšedného a vymmocne

ho hudo b n ého diela - Symfónie č. 8 Es 
Dur Gustava Mahlera, bolo 'n a progra-

me slávnostnéh o otváracieho kon certu 
32. ročníka Bratislavských hudobných 
slávností v Koncertnej sieni Slovenskej 
filharmónie. 
Zúčastnili sa n a ňom pred seda 

Národnej rady SR Ivan Gašparovič s 
manželkou, predseda Ústavného súdu 
SR Milan Čič a ďalší predstavitelia kul
túrneho a spoločenského života. Prí
tomní boli aj zástupcovia diplomatické
ho zboru v SR. 

Hymnické dielo G. Mahler a - symfó
nia tisícov, ktoré pri premiére v Mní
chove v roku 1910 vyvolalo o brovské 
nadše nie, inte rpretovalo pod taktovkou 
šéfdirigenta SF Ondreja Lenár da vyše 
tristo účinkujúcich. Predstavil sa ro zší
rený orchester SF, Slovenský filharmo-

nick ý zbor, Spevácky zbor mesta Bra· 
tislavy, Bratislavský detský zbor, ako aj 
sólist i Ol"ga Romanenková (Rusko), 
Mária Temesiová (Maďarsko), Adriana 
Kohútková (Slove nsko), Ruth-Maria Nl· 
colayová (Nemecko), Ida Kirilová (Slo
vensko), Wolfgang Millgramm (Nemec· 
ko), Ivan Kusnjer (Česko) a Peter Miku· 
láš (Slovensko). 

Zá merom G. Mahlera bolo silou bud· 
by tlmočiť ústredné posolstvo diela · 
oslavu m ocnej a čistej tvorivej lásky, 
ktorá jediná dokáže zbaviť l"udstvo utr· 
p enia. V prvej časti diela zhudobnil skla· 
datcr starý latinský stredoveký hymnus 
Veni creator Spiritus a druhá časť je zhu· 
i obne ním časti Goetheho Fausta. 

ceny-Hlulobného fondu za rok 1995 
Racia Hudobného fondu udel il a ceny 

Hudobného fondu za rok 1995: 
Cenu J ána Levoslava Bellu za hudobnú 

tvorbu v oblasti vážnej hudby L"udovítovi 

Darina Laščiaková 

Raj ter·oví za celoživotné skladatel'sk é dielo, 
ktorým výz namne prispel k obohateniu slo
vensk ej hudby 

Cenu Frica Kafendu za vynikajl}ce inte r
pretačné výkony v oblasti vážnl: j hudby 
Hane .~tolfovej-Bandovej z a interpretáciu 
piesňovej a oratm·iálnej literatúry s vý
z namný m podielom slovensk ej tvorby 

Cenu Jozefa Kresánka za muzikologic-

kú tvorbu v oblasti vážnej hudby Oskárovi 
Elschekovi za m imoriadny celož ivotný prí
nos k mzvoju slovenskej muzikológie a jej 
včleneniu do medz inárodného k on textu 

Cenu Pavla Tonkoviča za autorskú, in
te rpretačnú a organizátorskú činnosť v ob
lasti hudobného fo lklóru Dat·ine Laščiako
vej za osobitú, štý lovú in tet1Jretáciu sloven
ských ľudových p iesní 

Cenu Ladis lava Martoníka za skladate
ľskú a interpretačnú činnosť v oblasti džezo
vej hudby Jurajovi Tatárovi z a k ompozíciu 
a Marcelovi Buntaj ovi z a interpretáciu 

Cenu Karola Pádivého za autorskú, in
terpretačnú a organizátorskú činnosť v ob
lasti dychovej hudby Posádkovej hudbe 
Ba nská Bystrica za dlhoročnú cieľavedomú 

odbornú spoluprácu s dychm~ýrni hudbami, 
Pavlovi Bienikovi z a dlhoroóní všestrannú 
odbor11:.ú f!uäobnú a organizátm:skú čin
nosť 

Cena Slovenského ochranného zväzu, 
a Slovenskej hudobne j ra dy a Sloven 
ského hudo bného fondu za rok 1995 

Výbor pre udeľovanie Ceny Gejzu Dusíka 
udelil Cenu Ge jzu Dusíka za uplatňovanie 

slovenskej hudobnej tvorby vo vysielaniach 
súkromných rozhlasových staníc v Slovcn· 
skej republike Rádiu. Nitra, kto ré v rok u 
1995 z o všetkých súkromn)lch t·ozhlasm~ých 
staníc odvysielalo najväčší podiel ( 15, 7 %) 
slovenskej hudby a zároveň sp lnilo z áväzky 
vyplý vajúce z p odmienok licencie ak o aj 
Autorsk ého z ákonct. Prof. Osk ár Elschek 

Prof. L. Slovák a P. Zaga r p ri p reber an í Ceny kritikov a pu blicistov. 

Cenu sloven sk ej hudobnej k r itiky za r ok 1995 udelili p rofesor ovi Ladislavovi 
Slovákovi za ko mplet n ahrávok symfónií Dm itrija šostakoviča a Alexandra 
Moyzesa a tnladému s lovenskému hudo bné m u skladateľovi Petrovi Zagarovi za 
k ompozíciu Bozkali a plakali ... 
Súčasťou slávn ostného otváracie ho cer emoniálu 32. ročníka BHS bolo udelenie 
p la tinových platní h ud o bného vydavateľstva OPUS, a. s ., hudobné mu skladateľovi 

Ľudovítovi Rajte rovi a dllioročnému umeleck ému vedúcemu Slo venské ho komor
n éh o o r che st ra Bo hd anovi Warchalovi. 
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l Poklady hudobnej minulosti l 

Riaditeľka Hudobného múzea Dr. J. 
Kalinayová pri otváracom prejave. 

Výstavu pod n ázvom Poklady hudob
nej minulosti otvorili 26. septembra n a 
l. poschodí Bratis lavského hradu. 
Slovenské n árodné múzeum- Hudobné 

Na poslednú chvíl'u prišla v pred
festivalovom týždni pozávnka na au
torský veter venovaný 60 narodeni
nám Ivana Paríka. Koncert pripravi
lo v Zichyho paláci Miestne kultúrne 
centrum a agentúra Slovkoncert. Za 
účasti priateľov, známych, kolegov a 
spolupracovníkqv, zaznel koncert, 
ktorý bol stručným prierezom auto
rovej komornej tvorby 1962-1992. Na 
úvod koncertu sa jubilantovi a prí
tomnému publiku prihovoril prof. 
Miloš Jurkovič. Stanislav Zamborský 
potom predniesol Piesne o padajú
com lístí, Miloš Jurkovič interpreto
val skladateľovu Sonátu pre sólové 
husle, Hudba pre troch- flautu, hoboj 
a klarinet - zaznela v podaní Mariána 
Turnera, Ladislava Rotha, Jozefa 
Luptáčika ml., Ida černecká bola in
terpretkou klavírneho cyklu Listy 
priateľke a na záver koncertu odzne
la Hudba k vernisáži Il, pre flautu só
lo a mg. pás, ktorú za spolupráce 
Elektroakustického štúdia Slovenské
ho rozhlasu predniesol Miloš jur
kovič. Po koncerte zotrvali prítonuú 
s jubilujúcim autorom v priateľskom 
stretnutí. 

Ivan Parík s klaviristkou Idou čer
neckou. 

Poďakovanie 
Cestou Hudobného života vyslo~-. 

jem úprimné poďakovanie všetkým, 
ktorí si na mňa spomenuli pri príleži
tosti môjho životného jubilea. 

S pozdravom 

Magdaléna Hajóssyová 

Vážení čitatelia, 
ako ste už mali možnosť zistiť, mi

nulé číslo vyšlo v rozsahu 12 str án a 

za zvýšenú cenu 8,- Sk. Naším cieľom 
Je poskytnúť vám čo najširší tematic
ký výber materiálov, informácii, š tú
dií oa kvalitnejšom papieri. Pravda, 

táto inovácia stojí aj zvýšené náklady, 
ČQ ~a pochopiteľne muselo odzrkad
liť aj .na cene časopisu. Veríme, že ten
to krok nájde u Vás t>ochopenie. Radi 
príjmeme vaše pripomienky, názory 
a postrehy, ktoré n ám umožnia časo
pis sústavne skvalitJ\ovať. 

Redakcia 

múzeum v Bratislave ju inš talovalo pri 
príležitosti Roka slovenskej hudby a na 
záver Dní európskeho kultúrneho de
dičstva. 

Expozícia prezentuje vyše sto hudob
ných dokume ntov, ktoré vzhľadom na 
ochranu hudobných fondov sa vysta
vujú ojedinele. Medzi nimi prvý raz boli 
vystavené vzácne tlače, historické ruko
pisy od 12. storočia a skladby sloven
ských skladateľov. Každý celok expozí
cie je d oložený trojrozmerným materiá
lom, napríklad kalichom zo 16. storočia 
s vyobrazením muzikantov. Okrem zná
mejš ích dokumentov sú na výstave za
s túpené doposiaľ n cprcbáda n é mate
riály. K nim patr í súbor spevníkov du
chovných piesní, Hudobno teoretický 
traktát zo 16. storočia, objavený v Lý
cejnej knižnici v Kežmarku ako aj litur
gické kódexy a okruh renesančnej a ba
rokovej hudby. 

Mimoriadne zaujímavé sú expon áty o 
hudobných spolkoch v Bratislave a 
Trnave, Bratislavský misál - rukopis z 
roku 1341, Bratislavský antifonár II. a a 
II. b z roku 1487 od bratislavského ka-

Jeden zo vzácnych exponá tbv výstavy. 

nonika Haana a ďalšie dokume nty. 
Výstavu pripravilo Hudobné múzeum 

SNM v spolupráci s Archívom literatúry 
a umenia Pamätníka n árodnej kultúry 
MS v Martine a s podporou Komisi(\ MK 
SR pre Rok s lovenskej hudby. Expozícia 

Prvá národná husľová súťaž 
Pomerne v tichosti vstúpila na našu hu

dobnú scénu Národná husľová súťaž o 
Cenu Karola Dobiáša. Darmo som hľadal v 
rôznych prameiíoch, kto je Karol Dobiáš. 
Nezostávalo nič iné, ako sa pozrieť aspoň 
na koncert víťazov tejto sí1ťaže, ktorý sa ko
nal v nedeľu 22. septembra t. r. v koncert
nej sieni Slovenskej filharmó nie. 

V pekne zaplne no m auditó riu mladými 
l'ud'm i mal som možnosť poznať osobnost. 
slovenského Kanaďana Karola Dohiáša, 
ktorý okrem toho, že osobne sponzorova! 
tú to súťaž sumou l O 000 amerických dolft
rov, bol aj predsedom p~iťčlennej poroty. 
Okrem neho ju tvorili Ewald Dane!. Mária 
Karlíková, Peter Michalica a Jela Špitková. 
Dodajme ešte , že predsedom organizačné
ho výbo ru súťaže bol ri aditel' bratislavské
ho ko nzervatória Mgr. Peter Čcrman, ktorý 
túto súťaž so svojimi spolupracovníkmi aj 
zorganizoval. 

Kto je KAROL DOBIÁŠ? 
Z bulletinu vyberáme najpodstatnejš ie 

fakty. Narodil sa na Slovensku v Klátovej 
Novej Vsi. Ako 7-ročný, odišiel s rodičmi do 
Kanady, kde si jeho o tec otvoril mäsiarstvo 
a obchod s potravinami. K hudbe ho pri
viedla jeho matka a hru na husliach študo
val ako štipendista na Král'ovskom konzer
vatóriu v Toronte pod vede ním Kathleen 
Parlow. Už počas štúdia stal sa koncertným 
majstrom novozaloženej kanadskej oper
nej spoločnosti. Po štúdiách stal sa koncert
ným majstrom a sólistom Kanadského ná
rodného baletu. Svoj interpretačný talent 
ďalej rozvíjal pod vedením Ivana Galamia
na, v Ženeve u Hen ryka Szerynga a na zákla
de štipendia Canadian Council študoval aj 
u j osefa Suka v Prahe. V roku 1970 prijal 
miesto koncertného majstra Edmontského 
symfonického orchestra, založil Edmont
ské klavírne trio, v roku 1972 prevzal funk
ciu koncertného majstra Král'ovského bale
tu a Winnipegského symfonického orches-

Ako na objednávku zasvietilo 27. 10, 
slniečko oa šamorínsku Základnú 
umeleckú školu, aby umocnilo veľko
lepú udalosť odhalenie busty Štefana 
Németha-šamoriuskeho, prl príležl· 
tosti stého výročia skladateľovho oa. 
rodeoia. Škola bude od tohto diía 
niesť skladateľ ovo meno a podf'a slov 
riaditeľky p. Ingrid Giozeryovej roz
víjať umeleckú i duchovnú tradíciu 
tohto šamorínskeho :rodáka a už po
maly zabudnutého velikána sloven
skej hudobnej kultúry. Príjemnú at
mosféru osláv spoluvytvárali svojou 
prítomnosťou významní hostia~ ro
dinní a umeleckí "potomkovia" skla
dateľa -dirigent L. Slovák, jeho dcéra 
a skladatefova vnučka, herečka K. 
Magálová, prof. M. Palayová a H. Gáf
forová, muzikológovia A. Rajterová, 
M. Palovčík ... , a aspoti na chvífku sa 
preniesli do obdobia, ktoré spolu s 
Némethom prežívali. Sála t>riam em
paticky preciťoval a veľkoryso(llť, pri!l· 
teľskosť a otvorenosť skladateľovho 
ducha, obdobie ťažkých vojnových 
rokov, kedy mu visel :livot n.a vlásku, 
či neblahé štyridsiate roky, v ktorých 
sa musel nat>riek vcfkým úspechom 
medzi žiakmi vzdať kvôli politickej 
neprijateľnosti miesta profesora bra
tislavského konzervatória. A v čom je 

tra. Tu založil i Západokanadské trio, s kto
rým realizoval množstvo koncertov a na
hrávok pre 13BC. Od roku 1990 Karol Do
biáš považuje Slovensko za svoju pravú 
vlasť, čo chcel deklarovať práve iniciova
ním tejto súťaže. Ako sám pred koncertom 
po slovensky uviedol, chce, aby sa Bratisla-

Karol Dobiáš s laureátmi súťaže. 

va stala známou vo svete aj prostredníc
tvom tejto sllťaže, o kto rej perspektívach je 
pevne presvedčený. 

Súťaže sa zúčastnilo 18 mladých husli
stov š tude ntov a absolventov hudobných 
učilíšť. O tom, že porota hned' po prvý raz 
nasadila prísne krité riá, svedčia aj výsledky 
súťaže: 

l . cena udelená nebola 
2. cena Yvetta SLEZÁKOVÁ- Hochschule 

fiir Musik u. d. Kunst, Viedeií 

odkaz šamorínskeho všestrannej ume
leckeJ osobnosti áktuáloy pre súčasní
kov? M. Palovčík, autor skladateľovej 
monografie hovori; "jebo odkaz je aktu· 
álny práve dnes, ,pretože miloval život, 
hudbu, ľudi a 1o bolo preňho prvoradé." 
Slávoostoii atmosféru' (\ňa ukončil 'ko· 

M. Palovčík _pri prejave o živote a diele 
š. Németha-Samoríoskeho. 

bude otvorená do 30. novembra denne 
od 9.00 h do 17.00 h (okrem pondelka). 
Usporiadatelia pripravili katalóg v slo
venčine a angličtine, ktorý v bohatej ob
razovej časti predstavuje najcennejšie 
exponáty. 

3. cena Melánia LIPKOVÁ - ko nzerva
tórium Bratislava 

Michal MAJERSKÝ konzervató rium 
Bratislava 

Josef HORY Á TH ko nzervatórium 
Bratislava 
Čestné uznanie: Uršula HRDINOVÁ 

konzervató rium Bratislava 
juraj StAHEL- VŠMU Bratislava 
Martina FA] ČÁKOV Á- VŠMU Bratislava 
Cena HF za najlepšiu interpretáciu slo-

venskej skladby bola udelená Martine 
Fajčákovej , Cena riaditeľa Slovenskej filhar
mónie udele ná ne bola. 

Za sprievodu rozšírenej Cappelly Istro
politany pod taktovkou Ewalda Danela 
predstavili sa nositelia cien časťami z hu
sl'ových koncertov W. A. Mozarta, F. Men
delssohna-Bartholdyho, M. Brucha a J 
Sibeliusa. 

Zdá sa, že štart súťaže sa vydaril a že jej 
existencia vyvolá aj náležit(! revitalizáciu 
záujmu o tento prekrásny hudobný nástroj. 
Usporiatel'om za toto podujatie možno iba 
zablahoželať. 

moroý koncert skladateľových diel. 
Veríme, že symbolické slnečné lúče 
budú Základnú umeleckú školu $. 
Németha šamorínskeho v šamoríne 
sprevádzať už natrvalo. -sch-

MileJ slávnosti sa zúčastnil aj prof. L. 
Slovák so svojou dcérou Kamilou 
Magálovou. 

Dvojstranu pripravil s použitím materiá-
lov T~SR Marián Jurík Snímky autor 

l 



Na rozhraní októbra a novembra 
t. r. pripadá 50. výročie vzniku Slo
venského filharmonického zboru. 
Povojnové vyhliadky na trvalý mier 
podnecovali oslobodené n árody k 
všeobecnej aktivizácii. v nej nechce
lo zaostať ani Slovensko. Nielen v ob
nove vojnou zničeného hospodár· 
s tva, ale ani v kultúre, kde oproti 
iným všestranne vyspelým náro
dom bolo čo doháňať. 

Vo vzmáhajúcej sa štruktúre roz
hlasového vysielania zodpovední či
nitelia čoraz viac pociťovali potrebu 
riešenia mnohých naliehavosti. No 
vari najviac sa žiadalo mať vlastný, 
profesionálny, umelecky pohotový 
spevácky zbor, ktorý by dotoval hu· 
dobné programy kvalitnými nahráv
kami a prípadnou verejnou činnos
ťou vplýval aj na formovanie novo
dobého, umelecky aktuálneho kon
certného života a na aktivizovanie 
činnosti slovenských hudobných 
skladateľov. Prof. Alexander Moy
zes, Šimon Jurovský, Andrej Očenáš 
ako rozhlasoví pracovníci pOdJ>Oro
vali úmysel založiť rozhlasový spe
vácky zbor a dobrej myšlienke robili 
aj primeranú propagandu. Vznikom 
takéhoto telesa chceli v hudobných 
p .rogranioch postujme odbúravať 
amaterizmus, ktorého interpretačné 
možnosti mali predsa len obmedze
né dimenzie. 

Založe nia rozhht8ovl'ho spcvk kt:ho zho· 
r u sa uja l mladý, talentovan}• ambid óz· 
ny umek ck)• p racovník rozhlasu, hu-

dobní• režisér. byvalý vokalista Cirkevného llll
dohné ho ~polku pri Dóme ,v. Martina, vcd cnl'
ho pro f. Alexandrom Alhru :htom - l.adislav 
Slo vák. Nadviizo val na Ma!llškovo o kteto, ktoré 

/ 

JUBILEUM 

;o rokov existencie 
Slov~aského filharmonického zboru 

Ladislav Slovák 

p revzatím preme noval na muž8ké oktcto a do· 
plni l ho rovnakým počtom ~.cnských hl:tsov. 
Vznik lo tak jadro budúceho Spcv:íckcho zboru 
(s. rozhlasu v Bratislave. Táto časť sa stala aj pr· 
vo u plne angažovanou skupinou. Slovák ju však 
doplnil pozorným výberom ďalších kvalitných 
cxtc rných spcv:íkov a cc:lkový počet 60 členov 
hol už súc i aj na uv:ídzanic viil'škh zborových a 
symfonicko·vok:í lnych sklad ic h. 

Pravidel nými skúška mi, dc lc n}·mi na úsek 
hlasovej výchovy a štúdiom novcj tvorby, d osa
hoval pozoruhodné výsledky. Viac umeleckým 
cítcním ako osobnými skúsenosťami Slovák cib
ril interpn: tačný prejav telesa, ktorý v krátkej 
dobe zača l osvedčovať svoju umeleckú živo ta
schopnosť. Jedným z prvých viičších d iel, hna
študovaných Lad islavom Slovákom, bola Smc
tanova kantáta - Česká piescií. Pravde podobne 
išlo o jc j prvé z:tzne nic na Slovcnsku. Na vlnách 
rozhlasového vysie lan ia sa čoskoro stala obl"ú
beným dielom z tvorby vel'kl'ho českého maj
~tra. 

Aj blížiact: sa Vianoce a 'ový rok (1947 ) do
stávali nádych novosti predovše tkým hudobný
mi programami, ktorých n:íplrl t.vorili nahrávky 
Speváckeho zbom Čs. rozhlasu v Bratislave. Z 
d omác ich skladatcl"ov ako prv}• napísal skladbu 
pre zbor a o rcheste r Slovenská rodina sp ieva, 
František Babuše k. Túto i ďal ic jeho ú p ra vy l"u
dových p iesní sa stali vhodným do plnkom nie
ktorých starších úp rav M. Schne idra-Trnavské
ho, Alexandra Moyzesa, najmii však zborových 
skladie b slovcnských skladatdov starších ge ne· 
rácií. 

Štúdiom te jto zborovej tvorby sa teleso súčas
ne pripravovalo na prednes vcl"kého diela 
(; iuscppc Verdiho · Hcq uic m. Pod taktovkou 
Ľudovíta Hajtcra sa náročnému dielu dostalo na 

scéne opc ry SND triumfálneho prijatia. A kcd" 
onedlho nasledovalh Hajtcrovo prvé bratislav
ské uvedeni e llccthovcnovcj IX. symfónic , za· 
vládla všeobecná slávnostná nálada a unwleck:í 
kritika o dvážne po rovnávala výkony sólistov, 
zboru a orchestra s vel"k}•mi, med zinárodne 
uznávanými interpretáciami. Pretože zbor do· 
dáva l pred nesu celého d iela vzn ešenosť apotc· 
tickcj ódy, jcho výkon sa tu uvádza) ~ oslavou 
práce aj zbormaj~tra Ladislava Slováka. 

Prvé desaťročie činnosti zboru poznačilo vd · 
ké úsilie o technické a umelecké prec izovanic 
spcvnl'ho prcjavu. Slovák cicl"avcdome. krok za 
krokom, zdokonal"oval každt'1 technickú a umc
lecktl drobnosť. S vysokou odbornosťou kultivo· 
val fr:ízovanic, dynamiku, výMavhu, zrozumitcl'
nosi spicvanl'ho slova, jcho prednes ohohaco· 
val celú škálu dômyselne fo rmovanej agogiky. 
Neskô r, ked" Václav 'l'alich už p ôsobil v 

• Slovenskej filharmónii a učil na VSMIJ, pred 
svojím uved cním lkcthovenovcj Deviate j nav

. ' t~il zhor, a by p rípadne pomohol zdokonal"o
: va i je ho prcjav. Prišiel, po počúva l :t vyslovil hi~

toricky vzácnu vetu: "Dámy a pánovl', j:í tady ne
mám co ddat". Pod'a koval a~ prácou svojho žia· 
ka na VŠMU Ladislava Slováka. odchádzal vel" mi 
spokojný. 

Takých príležitostí sa Spcvácky zbor Čs. roz
hlasu dožil mnohých. Jeho V)•nikajúcc výkony 
sú zaznamenané v albu moch, pa mätníkoch :t 
kronikách zboru . Najmii po pre radení telesa do 
Slovenskej fi lha rmó nie , ked' na jeho čele stá l už 
J:ll1 Maria Dobi·odinský, početní domáci i zah ra· 
niční di rigent i vyslovovali slová obdivu a uzna
nia zboru, aký sa zrodil v takmer ncznámcj 
ll rarislavc. 

Od pokusnl'ho výjazdu našich só listov, zboru 
:t orchestra do pol"ské ho Krakova ( 1959) sa ecs
l)' Slove nské ho filharmonického zboru (pod no· 
vou formou zbor časom dostal aj toto nové po
menovanie) zmnohonásobil. Jeho prvá účasť na 
festivale Sag ra musicale ll mbra v Perugii m:tla 
byť pôvodne azda iha zdvori lostnou pozornos
ťou prijímajúcej strany voči telesu z družobné· 
ho mesta Bratislavy. Ked" však talianske publi
kum a odborná kritika poznali , že tu ide o ume
lecké kvali ty vysokých medzinárodných krité rií 
a ked" umelecký šéf milánskej opery La Scala, 
Claud io Abbado, prcsk(tšal kvality toh to telesa 
na nie me nších die lach ~tko jc Janáčkova 
Glagolská o mša, Verdiho Requie m č i Mu
sorgského opera Boris Godunov, Slovenské mu 
f"ilharmonickl'mu zboru sa v Taliansku otvoril i 
brány na mnohl' hudítcc roky. Zhor viack rát 
precestoval cel t" tJzcmic Talianska, navštívil 
mnohé mestá a jeho koncertné vystúpe nia mož
no rátať na mnoho desiatok vystúpe ní. Napr. iba 
na jed inom zájazde v roku 196H za l 6 dní zhor. 
o rc hcstcr a só listi preclnicsl ič 15 kon ccrtov, na 
ktorých zaznamenávali vcl"mi bohatú úč:tsť rá
tajúcu na tb íce poslucháčov. 

Druhým významným ccnt rom častých ná
vštev zbo ru sa stalo Franc úzsko a jeho svctozná· 
mc Bordeaux a Štrassburg, kto rého zname nitý 
di rigent Alain Lombard si slovenské spcvkke 
teleso ob l" ítbil n:ll ol"ko, že prehl:ísil: "Ani jedna 

jan Rozehnal 
~cz6na bez Slovenského filharmonického zbo· 
ru." Aj sa toho statočne p rid ržiaval. Začiatok SÚ· 
visel so scé nickým uvcdcním Verdiho ope ry 
Don Carlos. A znova to bo li chvály, kto ré ne
možno ncspomenltť . Hviczdnc obsadenie hlav
n}•ch úloh sólistami z Metropolitnej opery v 
New Yorku, holo isrc ne malou pohn útkou k s(J
strcdcné mu výkonu , o ktorom svetoznáma SÚ· 
listka Joyce llarkc rová po p remiére povcdala: 
'Tlmočte, prosím. mô j obd iv vášmu vynikajúce
mu zboru. Sú skvelí, milí, skromní l"udia, kto· 
rých som mala možnosť sledovať počas skú ok. 
Prvý raz som pozna bt Slovákov a ob l"úbila som si 
ich". 

Štrassburg, Bo rdcax, Paríž, d"alšie p rímorské 
mestá, ako i marocký Marrákaš, to boli stanice 
m nohých vystúpení Slove nského filharmo nic· 
kého zboru v rámci asi 15 výjazdov. V nie kto
rých rokoch zbor cestoval do Franc úzska aj tri
krát a vždy na nickol'ko podujat í. 

Dobrý chýr však svetom letí. Ďalšou krajino u 
častých umeleck)·ch návštev zboru sa stalo 
l lo landsko so svojimi mesta mi Haag, Amster
dam, Rotte rdame, Schevcninge n a IJtrecht. No z 
12 i viacerých koncertných vystúpení vl.dy pod
st:Jtná časť odznela v Amstt:rdamc (8-9, ba aj 
viac) , v Schevcningcne vždy dva a v ost:ttných 
spomína n)'Ch mestách po jednom. Väčšinu z 
nich d irigoval David Porcelijn, ktorý udržia
val dobré kontakt y s naším )\bo rovým telesom 
po mnohl' roky a pod jcho taktovkou odzne li 
mnohé d iela, nic me nšieho umelcckl'ho význa
mu ako Stravinského Zahn ová S)•mf6 nia. 
Bri ttcnovo Vojnové req uie m a iné. 

K stálym zahr:lll ičným objednávatel'o m patri
lo t iež Rakúsko a Mad"arsko . Zbor navštevoval 
viaccrl' mestá s jedným vystúpe ním, ktoré sa ne· 
skôr r07-~ Íri lo na pravide ln(' náv~tcvy. Takým 

mestom hol Ottohcuren, kde v rámci XX. olym
pijských hier v Mníchove, bola na p rograme IX. 
symfónia L. v. llccthovcna ( 27. aug. 1972). 
Vystúpenie slovenských filha rmonických te lies 
pod ved ením 1.. Slováka a so só listickým kvarte· 
tom Gabrielou Bciíačkovou-Čapovou, Včrou 
Soukupovou, Vilémom J>ribylom a Jozefom 
~pačkom , vzbudilo svcrový ohlas. Slovákov d i ri· 
gcntský výkon nc.:mccká tlač označovala za "ka
rajanovskú perťckciu ... K mon u me ntalite a hym
nickej slávnostnosti, k plastickosti, akccntova· 
niu a ž iarivej fa rbitosti účinkujúci pripoj ili aj 
vnúrorný pokoj a tajOJ111lé napiitic, skrátka slo
venské ho ducha a vrodcné muzikantstvo ... 
Slováci sa prekonávali a zasviltcnci ved eli, že 
tento ansámbel z Bratislavy trc ba zaradiť medzi 
špičkových majst rov sveta. Zbo r h ravo zvládo l 
najexpo novanejšie úseky ... O hlbokom dojme, 
ktorým koncert zapôsobil na návštevníkov, 
svcdčilo niekol"kominútové ticho za zvukov 
zvonov bazil iky ... " (Augsburger Zeitung, 29 . 
aug. 1972). 

Ottobc ure n naše te lesá navštívili aj v roku 
1974, uviedli Missu so lemn is od L. v. Becrho
vena a znova štyritisíc posluch áčov ve l'kej ba)\i
liky od chádzalo s vrelými slovami vcl"aky a pre · 
javmi úcty. 

Takto skusmo zbor a orche~tcr navštívili aj 
Athl'ny, Ankaru, Tokyo a množstvo d'alších 
miest, vrátane Moskvy, Leningradu, Tallinu a 
Rigy, a hy sa po jednorazovom vystúpení čosko· 
ro vrátili na viaccro koncertných zopakovaní. 

Slovcnský fi lhamornický zbor má v trvalej zá
sobe svojho repertoáru vyšc 400 ve l"kých zboro
vých a symfonicko-vokálnych d id Odspieval 
ich pod taktovkou asi dvoch stovák dirigcntov 
zo všetkých končín zeme. Avšak kostru jeho rc· 
pcrto:íru tvorí p ribl ižne ; o sklad ie b. llcetho· 
venova Deviata a Missa solcmnis; Mozartovo 
Hekviem a niektoré omše; Verd iho, najmä 
Re kvie m; Dvo rákovo Re kvie m, Srabat Mate r, 
O rató rium sv. Ľudm ily, Svadobné košele; Su· 
cho ií ov Žalm zeme podkarpatskej; Bachove 
Matúšove a Jánove pašie; Brahmsovo Nemecké 
rekvie m; Berlizovo Faustovo pre kliatie; Britte· 
novo Vojnové rekviem; .Janáčkova Glagolská 
o mša; od Haydna Sede m posled ných slov ... , 
Stvo renie; mnohé orarórne diela G. F. Hiindla, 
najmä však Mesiáš; Kodályho Psalmus hungari· 
cus atď. Pop ri tomto stabilnom repertoári zbor 
naštudoval množstvo vel"mi významných diel. 
akými sú napr. llonegge rova Jana z Arc u, 
Schiinhergove Piesne z Gurre, Jakubov rebrík, 
Mojžiš a Áron a mnohé slove nsk"é sym fónie, ora
tória. kantáty a zbory. 

Rokmi činnosti sa vyme nila celá členská zá· 
klad iia. Zostala však kultúra, znásobovaná ralcn· 
rami, mladi~tvou iniciatívou zdravých, hlasovo 
zdokonal"ovaných a sústavne kultivovaných 
spevných prc javov, cih rcných vynikaj(Jc imi 
osobnosťami akými boli Ladislav Slovák, 
Ľudovít Rajte r, V:íclav Talich, Alain Lombard, 
Dávid Po rcelijn, Claudio Abbaclo, Aldo Ccccaro 
a mnoh í iní. Nech ich príkladná činnosť slúži 
Slovc nskému fi lharmonické mu zboru za vzor aj 
d o d'alších rokov. MICHAL PALOVČÍK 

... 
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Slovenský filharmonický zbor 
'-:~programoch európskych letných 

hudobných festivalov 

Slovenský filharmonický zbor vo svo
jej jubilejnej päťdesiatej sezóne môže 
dozaista bilancovať doterajšie najvýraz
nejšie úspechy, dosiahnuJ:é aj na reno
movaných zahraničných hudobných 
festivaloch. K jeho nevšedným devízam 
ved l'a kvality interpretačných schop
ností patrí tiež záruka umeleckej spo
ľahlivosti. 
Tohtoročné kalendárium letných 

medzinárodných hudobných festivalov 
mu prialo začlenením do troch zaujíma
vých projektov. V júlovom Spolete pat
ril k dramaturgickým vrcholom Gustav 
Mahler s Druhou symfóniou c mol, 
Vzkriesenie. Pre náš zbo r nie je jeho hu
dobná meditácia žiadnou novinkou. 
Veď fresku mahlerovskej zvukovej ušl'a
chtilosti s ním v priebe hu času cizelova
li dirigentské osobnosti Zdeňka Košle
ra, Roberta Benziho, jacquesa Dela
côteho, Stanislava Skrowaczewskeho 
nášho Ľudovíta Rajte ra a Ondreja Le
nárda. V Spolete mu boli umeleckými 
partnermi festivalový zbor a orchester, 
telesá sformované prevažne z mladých 
umelcov na americkej pôde. Mladý tem
peramentný dirigen t Steven Mercurio 
tlmočil skladatel'ov zápis v emocionál
nych rovinách, striedavo vykrývaných 
p lochami filozofických úvah, umocňo
vaných meditujúcou bázou o zmysle ži
vota, smrti a vzkriesenia. jemnocitné 
stvárnenie detailov dôstojného finále 
bolo "ozajstnou parketou" i nterpretač
ných schopností nášho zboru, istým 
spôsobom aj zásluhou hlavného zbbr
majstra]ana Rozehnala. 

Rozsiahle vokálno-symfonické dielo 
Arnolda Schä nberga Piesne z Gurre pat
rí pre svoju realizačnú náročnosť k spo
radickejším ozdobám významných fes
tivalových podujatí. Dielo nesúce pečať 
z obdobia ranej tvorivej fázy skladatel'a, 
komponované v troch častiach na roz
mernej p loche pre sólistov, recitátora, 
tri mužské a miešaný zbor s použitím 
rozsiahleho o rchestrálneho aparátu, 
spoľahlivo zvládnu iba naslovovzatí 
majstri taktovky. V uplynulých dvoch 
desaťročiach sa SFZ podie l'al v realizač
ných umeleckých tímoch pod vedením 
Michaela Gielena, Eliaha Inbala a v 
dvoch významných projektoch Claudia 
Abbada. Ten prvý zo zahájenia Wiener 
Festwoche n 1992 za spoluúčasti Vie
denských filharmonikov máme zdoku
mentovaný t iež na CD live nahrávke zá
sluhou hudobného vydavateľstva Deut
sche Grammophon Gesellschaft. Druhý 
Abbadov projekt bol včlenený do pro
gramu tohtoročného augustového le t-

ného turné Mládežníckeho orchestra 
Gustava Mahlt:ra. 
Vedľa spontánnych ohlasov pu bli ka~ 

Bolzane a Liibecku, Schilnbcrgovo d ielo 
prizdobilo tiež ~lnpnatu_~;gju dvoch hu
dobných večerov Salzourger Festspiele 
(14. a 15. 8.). Historická legenda z 12. 
storočia rozvinutá p rozaickou predlo
hou]ensa Peterajacobsena, ospevujúca 
vrúcnu lásku král"a Waldemara k milova
nej Tove, cez jeho pomstu za jej zavraž-

de n ie až po úchvatné pol"ovnícke výjavy 
vrcholiace majestátnym hymnom k poc
te životadarného slnka, bola umocií.ova
ná tiež skvelou pamäťovou schopnos
ťou dirige nta Abbada. a intepretácii 
Schonbergovho d iela hýriaceho kon
t rastnými lyricko-dramatickými p locha
mi sa popri Slovenskom filharmonic
kom zbore (zbormajster J an Hozehnal) 
spoločne podicl'ali Arnold Schoenberg 
Choľ z Viedne (zbormajster Erwin Ort
ner) a Súdfunk - Chor Stu ttgart (zbo r
majster Dieter Kurz). V skupine strie
dajúcich sa sól istov zvlášť vyni kla mezzo
sopranistka Marjana Lipovsek (perma
nentne hosťujúca v inscenáciách vieden
skej Štátnej opery) a tenorista Philip 
Langridge (nezabuclnut.cl"ný Šujskij zo 
salzburgskej štylizácie M usorgského 
Borisa Godunova a postavy Aarona z pa
rížskej inscenácie Sch on bergovej ned o-

končenej opery Mojžiš a Aaron). 
Záverečný koncert Koru tánskeho leta 

vo Villachu počítal vo svojom dramatur
gickom programe aj so sporadicky 
uvádzaným dielom bratislavského rodá
ka Franza Schmidta, Kniha so siedmimi 
pečaťami. Pokial" Regcrov a Schon
bergov súčasník, či Mahlerov mladší ro
vesník bol v minulosti ncpt:ávom odsú
vaný medzi epigónov resp. stúpencov 
eklekticizmu, dnes jeho pamiatku po
dobné hod notiace verdikty našťastie už 
nezaťažujú. Ved' ten to rozmerný opus 
ovplyvnený Apokalypsou podra Zja
venia sv. Jána, predstavuje od Hayd
nových čias zvláštne postavenie vo svo.:, : 
jom žánri. Máme ešte v živej pamäti 
koncepciu oratória uvedenl:ho dirigcn- • 
tom Edgarom Seipenbuschom pred ôs
mim i rokmi na kondertných pódiách 
Bratislavy, Linza a Innsbrucku. Možno aj 
to bol jeden z dôvodov pozvania našich 
reprezentačných umeleckých tel ies do 
VilJachu - Slovenského filharmonického 
zboru, v náročnom pmjekte priprave
ného zbormajsterkou Blan kou Juhaňá
kovmt a' o rchestra Slovenskej filharmó
nie, ktorý nedávno úspešne reprezento
val našu kultúru v Japonsku. 

V predposledný augustový večer, nie 
v práve najvhodnejšom akustickom in
teriéri Kongresshausu , pod taktovkou 
Chr istopha Campestriniho sa odvíjali 
d ramaticky ladené meditácie, ktorých 

_skryté. interpretačné úskalia v podobe 
rozmerných kontrapunktických plôch, 
zbor spoločne s orchestrom SF zdoláva
li znamenitý m spôsobom. Campestrini 
v záujme zvukovej vyváženosti modelo
val výrazovú stránku paralelne s voľbou 
tempických nuáns jednotlivých úsekov. 

Zo sólistov jeho umeleckým predsta
vám azda najviac vyhovoval tenorista 
Ch ristoph Jlomberger v ústrednej po
stave Evanjelistu, spoločn<.: s basistom 
Claud iom Otellim, citlivo stvá rňujúcim 
part hlasu Pána. V gradujúcich organo
vých sekvenciách dominoval s interpre
tačným nadh l"aclom Marti n owak. 

Aj keď sme hudobnému odkazu 
Franza Schmidta v uplynulom období 
venovali určitú pozornos(, t.ak v dram a
turgii Slovenskej fi lharmónie, ako aj v 
realizačných plánoch predošlého hu
dobného vyclavatefstva Opus (zázna
mom jeho štyroch symfóni í) , predsa len 
v tých to poobhliadn utiach cíti ť z našej 
strany urči tú rezervovanosť. Ostáva 
nám iba dúfať, že blížiace sa šesťdesiate 
jubileum skladatel'ovho úmrtia bude 
pre nás určitým stimulom v podobe cit
livejšieho záujmu o majstrovu nevšed-

s) 

Televizia je f enomén preclovšetký m 
vizuálny. Nikto nepovie: "Idem počú
vat" televíziu~ ale ~pozerám televiziu". 
Preto Je .hudba • llaJmä tá ''vážtta"-pro
blém, s ktorým hudobná redakcia zá
pasila a zápas{. l keď sont presvedče
ná, že redaktori ma}tí úprimmí s11ahu 
pritliesť čosi aJ pt·e hudobne vzdelatté
ho diváka, čo by ho zaujalo. Daria sa 
hudobno-slovné r elácie 11apr. IJ cykle 
"Spomínanie" (výborné Návraty V. 
Brrmnera), profily jubllatdov ( sk1Jelý . 
Ľ. Rajter) -kiež by takýc/l bolo viac! 

Kedysijederál11y program každú ne
deľu ua pol11duie vysielal koncert z 
niektorého zámk11. Atraktfv tte pro ... tre
die poskytovalo "pastvrt pre oči" najmä 
pre týc/l divákov, ktor l zábery orchest
ra považotlali ze~ mul11é. Ketl sa k tomu 
pridali aj baletné vložky rra trávniku 
zámockého parku, bola spokojrtost" 
11a všetkých stra11ách. Žiaľ, už a tli tých
to kortcertov niet~ 

Najvďačnejšim objektom sú opery. 
Bud priame prenosy z operttého diva
dla, alebo telev{z ne spracovanie. V tej
to oblasti robila 11aša televízia v millu
lostl veľmi zásl11žnú prácu. Popula
rlzovala opernú tvorb11 11ajmii slove11-
ských autorov. Na televfz11ej obrazov
ke mohli diváci sledovať opery Su
ch01la, Cikkera, Bellu, Beneša, Kowal
ského, Bázlika a ďalších. Buď jej z a to 
vďaka! To však stoji vt>fa peňazí a tých 
teraz 11iet. Ale hádam by sa molrli už 
nahrané opery častejšie reprízovať. 
Rok slovenskej hudby bol na to dobrou 
príležitosťou. Žiaľ, nebol využ itý. 

V ostalll(ml čase sme mali možnosť 
sledovat' na obrazovke d ve ataktímte 
operné predstavenia. 

K stému výročiu Verdiho opery 
Traviata, uskrttoč11ila IJellátska opera 
p riamy pretros. V tomto meste boú~ 
pred sto rokmi póvodncí premiértl. 
Repríza tohto priameho pre"osu 11a 
11ašej tele11fzii bola zaujfmavá 11ajmä 
preto, že titulmípostavu spievala dnes 
svetoznama sperJáha, Slove11ka Edita 
Grúberová. Obdivovali sme ttielen jej 
spevácke r~me11ie, ale i výborrtý lrerec
ký prejav. V tie11i jej e:"cele11t11ého vý
kot~u zanikli ostat11í speváci a zdali sa 
byt" priemertlf. Návštevníkov 11ašej 
opernej scé11y určite neuspokojila sta
romód1W réžlt~ a akási zapt·ášená a 
ošúclra11á scé11a. 

Z a trt1ktiv11ej budovy 110vej opery v 
austrálskom Sydtuty sme videli Pucci
Plilro op eru Bohéma. Kt·ásJte spevácke 
výkony, ttajmä Clteryl Bavkerová v úlo
he Mimi a .Da·vitl Hobson ako Rudolf, 
uspokojil aj Pláročného di·váka. Rozpa
čitá a ťažko pochopiteľná bola výpra
va a kostýmy. Železrré lešetde, po kto
rom speváci liezli lwre a dole, na dru
hej strmte kožené brmdy posrí:vali dej 
do stíčas11osti, ale potom čeJ tam robili 
smieš11e, dobovo neidetltiflkovateľné 
kt·itwlitmy Mrtsetty? 

Dáv11o sme 11a televfz11ej obrazovke 
nevideli a 11epočuli priamy prenos 
koncertu. (Ne~·átam 111inulost'pripomí
tlajtícu estrádu z Nitry). A pritom, koľ
ko je starých ľudí, hudbymílov11ých 
dôchodcov, kt01·í 11emôžu chodiť, ale
bo sa boja 11ečer vychádzať, ale i ľudí 
bý vajúcich nlimo Bratis lavy, k torých 
by zat~jímali koiiCL'rty Slovenskej ftl
harmót~ie, či i11ých orchestrov, recitá
ly popredných sólistov. Stále zdôraz 
tlujeme starostlivosť o starých, cho
rých ... 

Uvedonmjem si, že pt-lamy pre11os 
koncertu je pre réžiu a kameru t'a.žk.Ý 
oriešok. V časopise Hudeb11i rozhledy 
tJedármo kritizoval ]atl Smol{k p retw
sy kot1certov v českej televizti, ostro vy
číta~ že k_ým sa kamera pt·lplazi k ná
stroju, alebo k skupi11e 11ástrojov hra
júcich sólo, alebo ht~dob11ú myšlie11ku, 
hudba je ttž itrde. Spome11ula som si, že 
p red tmrohý mí rokmi som obdobne 
kritizovala v Hudobnom ž ivote jeden 
prenos z BHS, pot·ovnávala som ho s 
pre11osom k01rcertu z Viedtle a bolo z 
toho z le-nedobre. Vtedajší vedúci hu
dolmého oddele11ta mi vynadal a hu
dobitý reži.~ér ma JXmčil, že vo Vied11i 
majú pri pretwse pät' kamier tt 011 má 
iba dve. Ale to predsa t1emôže diváka 
zaujímat" • a11i recenzenta! 

Ve~•ím, že d 11es ttž majú hudob;rí re
žiséri k dispozícii viac kamiL'r. Po rôz -
11.VCh ·reláciách v titulkoch okrem lrlarl
tlé ll() kamerama11a figuruje tJždy viac 
mien. A preto sa nž tešfm 11a priame 
preii.OS)' z tohoročných BHS. 

. ANNAKOVÁROVÁ 



(Dokončenie zo str. l ) 
však viac darilo v dielach Pach el bella, 1-tanffa 
a neznámeh o skladateľa z 18. storočia, než v 
klaviristicky znejllckh dielach P. E. Bach a aJ. 
Haydna, kde mnohé repetície tónov, stacca
tové tó ny, ako rdické rozklady a celková sadz
ba zneistili aj interprt:tku. Ani finálové diela 
G. Galimber tiho a ]. A. Lefébury-Wélyho s 
efektným romantickým skoro až zábavným 
charakterom n eprevýšili h odnotu Lelovicso
vej výkonu v l. tretine večera. Najmä v Pa· 
che lbelovej Fantasi i ing a Chorale s 9 partiti· 
mi vytvárala plne znejúci vcl'ký zvuk, a jasne 
vnímanými ozdobami, hlasmi, behmi, každ á 
m iniatúra bo la mikrosvetom prísne polyfo
nického duchovne živého hudobnéh o o bra
zu. Ani malé zaváhanie vo fú ge nezmazalo 
kvalitu prvých skladieb ; v an onymnej Tocca
te z 18. storočia, zo zbierky Musiche Pistoiesi 
per Organu, ktorou dramaturgicky obohatila 
festiva l presvedči la o svojich virtuóznych 
schop nostiach . 

Katarína Lelovics 

Brezová pod Bradlom s organom M. Šaška 
z r . 1834- 1872, teda jeho prvým opusom ( h o
ci ho sám prestaval v r. 1872) patril k vrcho· 
lom festivalu aj z{tsluhou organistk')' z Pol'ska, 
Magdaleny Czajka. So samostatnou (vlast· 
nou) registráciou pripravila dramaturgicky a 

HISTÓRIA 

Magdaléna Czajka 

umelecky mimo riadny koncert. F. Correa cle 
Arauxo a A. Cabezon zo 17. a 16. stor. zazneli 
v úvode bohatstvom registrov, farieb akoby 
predstavovaním nástroja, vzápätí zdôrazi'luj· 
llc jeho prirod zený jemný tón, spevnosť a 
krásu · to všetko dobovo, slohovo, komorne, 
introvertne a jasne. Flautový diskant uplatni· 
la v Pastorale D. Zipo liho úsporne, pôsobivo. 
Tri preambuly a 4 tance z tabu latúrnej knihy 
J ana von Lu blin vystried ali 4 časti z 
Cantio nalu Jadwigy Dygulskij, ktorú inter
pre tka obohatila aj po užitím rozochvievané
ho tó nu až d o l'úbivej melódie, h oci vždy de
centne presne kultivovane. V podobnom du
chu znela aj kompozícia Waclawa Raszeka. 
Prelúcliá Wladyslawa Zelenského zndi v kla
sickom sakrálnom duchu, najmä tam, kde 
nad znejúcim basovým tónom sa rozvinula 
mohutná, oslavná téma, hran á bez pátosu, vy
rovna nt:, striedmo a štýlovo. Skutočným vr· 
cho lo m koncertu sa stali Int rodu kc ia a 
Passacaglia e mol .). Rheinberge ra, ktorých 
mohutný dramaticky vystupi'lovaný c harak
ter a jeh o plastické nápad ité a bohaté, skvele 
zvládnuté predveden ie si vyslúžilo nadšený 
obdiv početného obecenstva. Bol to tretí 
ko ncert poľskej umelkyne na Slovensku a jej -
výkon s i svojou kvalitou zasluhuje pozornosť 

všetkých o rganizátorov o rganových koncer
tov, festivalov aj širšieh o zamerania, ako na
p r . BHS a pod. 

Bo lo nadmieru správn e, že jednou z účin· 
kujúcich na festivale b ola Eva Kam rlová, or
ganistka, ktorá sa významnou mie rou podie
J'ala na vzniku a prvých ročníkoch fes tivalu 
Slovenské historické organy. Jej repertoár je 
ovel'a rozsiahlejší, n ež ten, kwrý uviedla na 
svojom koncerte v Sládkovičove, v rím. kat. 
kostole, na organe M. Šašku z r . 1866. 
Tvorbo u 17. a 18. storočia ohraničila svoj 
program, aby zdôraznila jeho priliehavosť k 
malému rozsahu pedálov nástroja. V "šate" 
dobove j atmosféry zaznel i s kladb y z levoč
skéh o Pestréh o zbo rníka, h oci najmä Chorea 
s fanfárovitým vstupom mohla zaznieť menej 
komorne, ale aj Scienti ex n íhilo menej tlme
ne. Podarilo sa jej odhaliť najjemn ejšie odtie
ne fa r ieb nástro ja aj v skladbách Marck
felnera, Cabezóna, v akejsi duchovnej medi· 
tácii prebiehali Pastore la inD M. S. von Seid l. 
Zarade nie Capriccia sopraJ. K. Kerlla si vyža· 
duje perfekcionizmus v prstovej technike, 
znamen á vždy r iziko chýb a jedno tvárnosti, 
namiesto toho m ohla zaznieť skladba roman· 
tického výrazu, umiestnen á v závere koncer· 
tu. Ovel'a viac sa jej darilo v s kladbách Gab· 
rieliho a Pergolesiho, jej naturelu bezpochy
by zodpovedá repertoár z novších období. 
Pre poslucháčov objavila najmä p ekné flau
tové registre nástroja, jeh o dynamické roz
pätie a zvuk. 

Novinko u v rámci tohto festivalu bolo 
predstavenie o rganu v malo m evanjelickom 
kostole v Bratislave, kde sa nachádza o rgan 
M. Šašku z r . 1878 s jedným manuálom me
chanickou traktúrou a zásuvkovitými vzduš
nicam i. Ozajstné majstrovsrvo dokázal Ján 
Vladimír Michalko, keď na malom n ástroji 
zvládol najmä skladby slovenských autorov 
Petra Kolmana, Juraja Beneša a Ilju Zelje n ku, 
popri Variáciách Huga Distlera ( 1908·1942). 
V sklabách baroka objavoval príjemný, prie· 
razný až sláčikový tó n nástroja, v skladbách 
Dóhma, Avisona a Roškovs kého dokázal štý· 
Jovo, farebne odlíšiť rukopis každého z ni ch , 
h oci duchom sú v mnohom p od obné. 
Roškovské ho 8 malých fllg si navyše žiadali 
dokonalosť technického majstrovstva; 
Mich alko obdivuhodne zvládo l vvrovnanosť 
hlasov a ich zretel'ný priebeh, tvoril vybrúse
n é minia túry dokonalých tvarov. Albrech t-

sberger, ktorý vyžadoval iný spôsob hry bol 
vystr iedaný sk laclatel'om Distlerom zo začiat
ku nášho storočia, ktorý na tému H. L. 1-tass
lera napísal variácie s využitím mnohých ZVll· 

komale bných tónov, pestré a najmä registrá
ciou o bohatené o zvláštne farby tónov. Hoci 
používa aj mierne disonancie, zot1váva viac v 
zahalení o paru fa rieb a nálad. Michalkovo 
zaujatie pre skl adat eľov sítčasnosti je obdivu
hodné na jmii v jdlO schopnosti diela d orvo· 
riť , dať im novt."1 dimenziu - tak ako v Inter
lucl iu P. Ku lmana, Melanc holii J. Beneša a 
Zejlenkovom Prclud iu a fítge. 

Vysoká profesionálna umelecká úroveň 
festiva lu a z roka n a ro k väčší záujem o jeho 
priebeh zo strany obyvatel'ov daných regió
nov, umelecko-h istorický význam pre oživo
vanie a dokume ntáciu najmä novo rekonšt· 
ruovaných nástrojov a v ne poslednom rade 
ko n fromácia n ášho a európskeho koncert· 
ného umen ia · to všetko je len zlomko m vo 
velďkom význame festivalu Slovenské histo· 
rické organy. Pretože organy sú sveclecrvom 
svojej d oby, majstrovstvá organárov, ktorí 
pracovali a žili na našom území v dobách mi
nu lých , s ú ~vcdccrvom zvukové ho výtvarné
ho ideálu, sprievod com pri bo h oslu žbách 
našich d edov. Aj p re to je treba venovať zo 
stra ny organizátorov, spo nzo rov a eko nó
mov mno ho pozornosti, a hy sa tento festival 
zachoval n a take jto úrovni aj v rokoch budú
cich. LÝDIA URBANČÍKOVÁ 

SNÍMKY: M. J URÍK (3);l>:"'"ERDZIAK 
( l) 

K BRATISLAVSKÉMU HUDOBNÉMU DIANIU NA ROZHRANÍ 20. STOROČIA 
· KRÁIOVSKÉ KATOLÍCKE HLAVNÉ GYMNÁZIUM .v BÝVALOM KLARISKOM KLÁŠTORE 
Iste sa zdá člta~efom nemiestne, keď hovoríme o hudbe v súvislosti s gymná

ziom, ktorého náplň nijako nesúvisela s hudobnou výchovou, alebo so ~tú.diom . 
hudby vôbec. Na dr'úhej strane treba povedať, že ~nnosť tohto .gymnázia bo,la
úzko spojená s hudobníkmi čiastočne svetového významu. Treba si len 'úvedo
miť, že na tomto gymnáziu študovali štyria hudobníci, a toi Franz Schmidt, 
Ernest Dohnányi, Béla Bartók, a ako nafmladši môj otec, Alexander Albrecht. 
Študovali tu (s odstupom veku po

1
sebe) a na tejto škole aj maturovali . 

FRANZ SCHMIDT (1874- 1939) - nežil pod ·· 
šťastnou hviezdou, jeho rodinné pomery boli má
lo usporiadané, navyše sa dostali do urč itých eko
nomických problémov, čo zaťažovalo osud tohto 
mladého ~tudenta. Ako profilovaný talent usilov
ne hrával na organe vo Františkánskom kláštore a 
zvuk tohto nástroja sa stal jeho ideálom. Nikde 
nenašiel nástroj, ktorý hy mu vyhovel v rovnakej 
miere. Isté je, že nepatril k ľahko p rístupným štu
dentom. Nebol Sl>okojný so svojimi učiteľmi, čím 
m{lme na mysli Dómového organistu Madera, 
ktorému možno pripísať, že uviedol mladého 
Schmidta do tajov organovej hry, alebo Burgera, 
ktorý ho chcel viesť "bezpečnou" metódou, akou 
viedol všctkýd 1 svojich žiakov. Burger zrejme ne
postrehol , že m{l do či nenia s mladým hudobní
kom, ktorého talent podmienil obrovsk'Ý záujem 
o tvorbu, z čoho plynula netrpezlivosť a ncvôl'a 
pokračovať v Burgcwm stanovených pedagogic
kých pravidlách. Podobne sa vyvíjal aj jeho vzťah 
s inak obdivovaným pedagógom Lcšetickým. 

(Zozn{lmil sa s ním prostredníctom slečny G. 
Bc:rnadičovcj , kwrá udrl.iavala vel'mi frekvento
v;lllý salón navštevovaný aj významnými sklada
teľmi) . Lcšetického cicl'om bolo dať interpreto
vaným dielam určitý pôvab, šarm, čo chcel <losi· 
ahnuť rubatovou hrou, dcformujúcou rytmické 
obrysy skladieb. Schmidt sledoval celkom iné c ie
le a Lešetický mu to vel' mi zazlieval, hovoriac mu, 
aby si zmenil svoje meno, lebo kto sa volá 
Schmidt, nemôže byť dobrým hudobníkom. 
Výsledkom hola vzájomná nepreklenutefná roz
tržka. Okrem toho bol Schmidt občas pozvaný na 
koncertné vyst(tpenia, čo sa jeho uči tel' om nepá· 
čilo . V Bratislave však pôsobil človek, ktorému 
bol Schmidt vo vcl'kej miere zaviazaný, a ktoré
mu možno pripísať najväčší vplyv na mladého 
rozvíjajúceho sa umelca. Bol to akademický ma· 
liar, inak františkán, Fclici{ln Môclk. Napriek to· 
mu, že nebol špecializovaný hudobník, či hudob· 
ný teoretik, prcdsa dokázal Schmidtovi sprost· 
rcdkovať základy hudobnej teórie a princípy 
kompozícit!. Môcika navštevoval i mladý sklada
tel' Fr;mtišek Babusek. Môcikov osud bol však mi
moriac! nt: tragický. Ako uznávanú osobnosť ho 
dvor povolal za svojho duchovného, a tým opus
til aj františk{lnsky rád. jeho osud spečatil posu-

.. 

dok, ktorý napísal na organ, vyhotovenom výrob
com Schiinhoferom. Kritický obsah posudku do
hnal Schiinhofera k vra7.dc F. Môcika. Táto tragic
ká udalosť sa odohrala pri Františkánskom kosto
le. 

Ked'že Schmidt a jeho rod ina nemali prostried
ky na ďalšie štúdium, Franz bol nútený vybrať si 
tak'Ý nástroj na Hudobnej akadémii vo Viedni 
(vtedy ešte konzervatóriu), ktorý bol spojený so 
štipendiom. Takým nástrojom bolo violončelo a 
Schmidt sa stal za krátky čas vynikajúcim violon
čt:listom . Po absolvovaní štúdií bol prijatý do 
Viedenskej štátnej opery. Ani tu však nemal !'ah
ký život, pretože sa dostal clo konfliktu s koncert· 
ným majstrom Rosém a nemalé problémy mal aj s 
Gustávom Mahlerom. Časom sa však dopracoval 
k poswučitd'a a rektora na Viedenskej akadémii. 
Medzitým sa už preslávil svojimi dielami a dosia· 
hol jemu prináležiacu úctu. jeho významným štu
dentom bol aj J:udovít Rajter. 

ERNEST DOII NÁNYI (1877-1960) · žil poet 
~ťastnou hviezdou. jeho otec Fridrich bol uči te· 
!'om fyziky na klariskom gymnáziu. Pôvodne sa 
chcd venovať hudhc, zaôtl študovať vo Viedni, 
ale skoré úmrtie jeho otca ho prinútilo zvoli ť si 

praktickejšie povolanie. Tak sa stal profesorom, 
ale na hudbu nezanevre l. So svojím synom a pri a· 
te l'om hrával takmer celý komorný repertoár a 
nern usporadúvali spolu vercjnč koncerty. F. 
Dohnányi hral aj pod taktovkou F. Liszta, ked' 
uvádzal svoje oratoriálne dic:la a omše. Patrilo k 
rodinným zvykom Dohnányiovcov pozvať každé· 
ho umelca, či komorný súhor, ktorý hral práve v 
Bratislave, ako svojich hostí. Zavítal k nim aj pia· 
nista Stefan Thoman z Humenného, Lisztov ;f.iak a 
učitc l' na Hudobnej akadémii v Budapešti, ktorý 
presvedčil Ernestovho otca o tom, aby poslal 
svojho syna na budapeštiansku akadémiu, a nie 
do Viedne, ako pôvodne chcel. Tak sa aj stalo a 
Dohnányi prehovoril aj ostatných gymnazistov o 
štúdiu na tejto akadémii. 

Dohnányiho d'alšia kariéra bolavel'mi úspc:šná. 
Oslnil poslucháčov poéziou svojej klavírnej hry. 
Určitý čas bol riaditeľom akadémie v čase vlády 
Bélu Kúna, čo mu bolo v neskoršom období za
zlievané. 

jeho skladby svedčia o vcľkej skladatcl'skcj vir
tuozite a elegancii. Zrejme videl vo ~vojom štýle 
večne platný umelecký postoj. Vývoj však vyvrátil 
tento omyl. Zaostal v určitom zmysle za vtedajším 
svetovým trendom. 

BÉLA BARTÓK ( 1881-1945) · pochádzal z pe
dagogickej rodiny. jeho matka Pavla bola na pen
zii, ktorú dostávala za svoje pôsobenie na učitds
kej preparandii v Bratislave. Ke(ľžc jeho otec sko
ro zomrel, Béla bol odkázaný pôsobiť ako domáci 
inštruktor u slabších žiakov. Môj starý otec ho 
svojho času vyzval (po úmrtí klavírneho pedagó· 
ga Burgcra), aby on dozeral nad hudobným štúdi· 
om môjho otca, ako domáci inštruktor, z čoho sa 
vyvinulo Ich celoživotné priatcl'stvo. Po skončení 
svojich Šlítdií Bartók prebral klavírnu trkdu 
prof. Stefana Thomana. Tak sa stal môj otec v po· 
sledných rokoch svojho štúdia v klavírnom odbo· 
rc ofic iálnym ll;trtókovým žiakom. B:mók často 
chodieval na Sloven~ko, najmä do Bratislavy a az-

da ne l re ha spomínať jeho bohatú zbierku sloven
ských l'udových piesní, ktorá u nás vyšla po jeho 
umní, až na jej ; . zv:izok, ktorý má v úmysle v bu
dúcnosti vyd at' Slovenská akadémia vied. 

O jeho d'alšom živote nic je potrebné veľa ho
vori ť, isté je. že mal vrelý vzt'ah k Slovensku, cho
dil:val scm na kon<.:l:rly a na prcdnášky ako hu
dobný teoretik. 

Al.EXAN DEn ALBRECHT (l H85- 1958) · ako 
posledný zo skupiny štyroch vrstovníkov a pria
tcl'ov ;;wdentov na tomto gymnáziu, začal svoje 
hudobné štúdiu m po maturite. Vybral si 
Budapešť, ale jeho otec si žiadal, aby okrem !md
by absolvoval aj ŠlLtclium práva. Mladí' Albrecht 
lO spln il a študoval okrem kompozície , d irigova
nia a klavírnej hry aj právo, ktoré však priamo 
nikdy nevykon:íval. 

Ako jediný z uvedených študentov sa vrátil do 
Bratisl;tvy a dostal sa na post organistu v Dóme 
sv. Martin;l. V r. 192 l bol zvolený za dirigenta 
Cirkevného hudobného spolku a za riaditeľa ,." 
Mestskej hudobnej školy. Spočiatku vystupoval 
ako klavirist;J a komorný hráč; hrával aj šrvorruč· 
nc s Uan6kom. V ncskoršom období sa venoval 
predovšetkým kompoz1cii a dirigentskej činnos-
ti. Ako diri!lent uviedol mnohé hodnotné a ná
mčné skladby nielen klasicko-romantického re
pcl'ľoá ru , ale.: aj dida post romantických štýlových 
období. Bol prvým skladatcl'om žijúcim v 
llratislavc, ktorý uplatňoval vývojové trendy mo
derny, napr. v Suite pre klm•ír sa odzrkadľujú jas· 
né znaky novej vccnosti. Jeho tvorba kulminova-
la koncom 20 . rokov v Sonatíne pre ll sólových 
nástrojm• a troch bási'lach na Riclkcho text z cyk-
h l Das MarltJnleben (Zivot Márie). 

JÁN ALBRECHT 
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Hovoríme s generálnym riaditel om vydavatefstva OPUS, a. s., prof. MilošomJurkoričom 

CHCEME PRINÁŠAŤ NA TRH ZAUJÍMAVÉ VECI ... 
·~ 

Pracovňa generálneho riaditeľa vydavateľstva OPUS, a. s., prof. Miloša 
jurkoviča, známeho mimoriadne hodnotným fondom hudobných nahrávok, ne
pôsobí nijako reprezentatívne. Skôr stroho, vecne. Najzaujímavejšiu časť v nej 
p redstavujú desiatky kompaktných platní, zaberajúcich jednu jej celú s tenu , 
ďalšie platne, k toré vyšU z produkcie inovovaného vydavateľstva, nie veľmi 
šťastne sprivatizovaného. Rozhodujúci balík akcií v ňom totiž vlastní česká fir
ma Bonton. Veci však nemožno, aspoň zatial', zmeniť. Vychádzať treba zo sku· 
točnosti a tá sa. nezdá až takou strašn ou, ako na prvý pohľad vyzerá. V OPUSe 
dosial' vyšlo viacero zaujímavých titulov, spomedzi 11ich spomeniem najmä 
Sucboňove opery Krútňava a Svätopluk, Piesňové cykly a Slovenská omša toho 
istého autora, tri sláčikové kvartetá Alexandra Moyzesa, Sakrálne zbory 
Mikuláša Moyzesa, Slovenksá suita a Spomienky Ján a Cikkera Missa Brevis ex D 
a Vesperae Cassovie Františka Zomba v úprave Jozefa Podprockého, Godárovo 
Concerto grosso, Partita a niekoľko ďalších diel svetovej tvorby v iterpretácii 
slovenských umelcov. 

Prof. M. jurkovič otvára novú predajňu 
OPUS-u na Laurínskej ulici ... 

- čo by k tomu dodal riaditeľ OPUSu 
profesor Jurkovič? 

Ked' si na úvod splníme povinnosť infor
movať o vydaných tituloch, ďalšia časť roz
hovoru bude možno zaujímavejšia. Pre to mi 
nedá nespomenúť cľalšie tiwly platní s tvor
bou slovenských skladateľov, čo potvrdzuje 
skutočnosť, že sme sa nestali odnožou nija
kého českého vydavateľstva, č i producen
tom nahrávok z českej tvo rby. Posúďte. 
Okrem toho, čo ste spomenuli , sú to aj cľal
šie sláčikov(; kvartetá A. Moyzesa, Partita na 
počesť majstra Pavla, flautový ko ncert, 
skladby v jeseni, Hudba žene, ale i l. symfó
nia toho istého autora. Okrem neho však vy
šli aj die la ďalších - L. Burlasa, l. Paríka, R. 
Macudzinského, M. Bázlika, D. Maninčka, E. 
Kráka, Ľ. Rajtera a E. Suchoňa. 

- V akom postavení sa nachád za OPUS 
v súčasnosti? 

tách svoju prcdajííu. V predajniach sme za
stúpení len ako jedna zo značiek . 

- OPUS predsa vlastnil des iatky pre
dajní. Kam sa tie stratili? 

V rámci súčasnej š truktúry hold ingu je 
OPUS, a. s., vydavateľstvo bez vlastnej distri
búcie, ktor(J aj so sieťou obchodov vlastní 
firma OPUS Trading, a. s. Sieť predajní sa 
kvôli ich nerentabilnosti na Slovensku zúži· 
la. 

- Ako mienite riešiť svoje poslanie, či 
ako znovu získať aspoii časť bývalé ho 
postavenia? 

· Keďže chceme prežiť, a od štátu žiadnu 
dotáciu nedostaneme, musíme vydávať 
okrem kompaktných platní s pôvodnou 
tvorbou, ktorých predajnosť je nízka, zaují
mavé tituly, ktoré upútajú nášho potenciál
neho zákazníka. jedným z príkladov je vyda
nie všetkých deviatich Dvoľákových symfó-' 
nií so Slovenskou filharmóniou dirigovanou 
Zdei'lkom Košlerom. My musíme počít!IJ!, 

·-

Veru, OPUS má dvadsaťpäť .. . 

pravujeme na 7. októbra koncert, ktorého 
sme spoluusporiadateľom . S United 
Philharmonie Orchestra, ktorý bude dirigo
vať Richard Edlinger sa predstaví Dalibor 
Karvay <) po prestávke odznie d ielo Mirka 
Krajčího Symfonia cla Req uiem. a jeho 
úvod si chceme uctiť t}•ch, čo pre OPUS vy
konali mimoriadne veľa - Petrovi Dvor· 
skému , Bohdanovi Warchalovi a Ferdinan
dovi Klinclovi odovzdáme Zlaté platne a v 
dc íí otvorenia BHS som odovzdal za OPUS 
takú istÍI platľíu za cel<)'Livotné dielo 

Zásadne v inom, ako kedysi, kecľ bol mo
nopolom. Ľudia privítali, že ponuka je pod
statne pestrejšia a OPUS sa musí zmi eriť s 
tým, že je jedným z viacerých. Napriek tomu 
je stále v unikátnej pozícii, lebo stále vlastní 
všetko to, čo sa za rok)' jeho predošlej exi
ste ncie nahralo a to možno porovnať vari 
len s archívom rozh lasu. Ocitám sa vlastne v 
úlohe lorda · strážcu pokladu, lebo to čo 
vlastníme, je vskutku pokladom s love l~~·kej 
kultúry, na čom nemení nič ani skutočnosť, 
že je v rukách súkromnej spoločnosti. 

... kde si možno vybrať hodnotné tituly z domácej i zahraničnej produkcie. 

- Nie je to paradoxom hovoriť o po
klade slovenskej kultúry, keď ho vlast
nia zahraniční akcioná ri? 

Hovorilo sa, že ak archív OPUSu vlastnia 
napríklad česi , nebudú mať záujem na tom, 
aby sa vydávala slovenská hudba. Svojím 
spôsobom je opak p ravdou, lebo ten istý 
Bonton, ktorý má väčšinu akcií OPIJSu vlast
ní aj Supraphon a Panton, a nemá záujem ro
biť z OPUSu duplikát jedného, či druhého 
českého vydavateľstva. Svojich zákazníkov · 
domácich a najmä zahraničných · musí zau
jať tým, čo je pre ií špecifické. Slovenskými 
interpretmi a slovenskou tvorbou. Dvorá
kove symfónie s Košlero m sú výnimkou z 
čias (začiatok sedemdesiatych rokov), keď 
tento fenomenálny dirigent nemoho l v 
čechách pôsobiť. Slovenská filharmónia do
siaľ z toho profituje. 

- Postavme s i však otázku, aká je pre
dajnosť toho, čo vydávate? 

V prvom rade treba pripomenúť, že slo
venský trh je malý, navyše dosah OPUSu sa 
zmenšil aj rozdelením Česko-Slovenska. 
Máme síce v čechách svoju distribúciu, no 
nemáme napríklad v Prahe, či iných mes-

predovšetkým so zahraničným zákazníkom, 
ktorý je nielen vyberavý, ale i náročný. 

- Ako je to s populá rno u hudbou a ľu
dovým umením? 

Len spomeniem, lebo rozš i rovať sa o tom 
nie je rozhodujúce, vydali · sme profilové 
platne Deža Ursín)'ho, Ma ri ána Vargu, 
Mariky Gombitovej, j ána Lehotského, Adrie
ny llartošovej, skupiny Bez ladu a skladu, 
Lojzo, BccM, chceme pokračovať v antológi i 
slovenskej populárnej hudby pripravovanej 
P. Zclcnayom a chystajú sa ďalšie. S podpo
rou š rárncho fondu kultú ry Pro Slovakia vy
šiel reprezentatívny komplcr štyroch CD v 
rámci edície Panoráma slovenskej ľudovej 
kult í1ry · Gemer · Malohont , okrem toho z 
fo lklórnych titulov vyšli i čarovnt: čard{tše a 
Na Telgárte hraj(J. Čiže pok iaľ ide o sloven
skú hudbu, OPUS si plní svoju čestnú úlohu, 
šíriť slovenskt: hudobné ume nie. 

· Podarilo sa n e jakým spôsobom pre
niknúť aj do zahraničia? 

Vari len nepriamo. Na z;ikJadc našej na
hrávky vybrali na medzinárodnú sllťaž mla
dého huslistu Dalibora Karvaya, ktorý sa stal 
v Argentíne víťazom vo svojej kategórii. 
Okrem toho zahraničný predaj nosi čov váž
nej hudby má tiež vzostup nt! tende nciu. 

· Opus m á to hto roku jubileum · 
štvrťstoročnicu. Ako ho ch cete osláviť? 

Celý tento rok je pre nás jubile jným, čo sa 
usilujeme akcentovať vydávaním diel zo slo
venskej tvorby. Na tohtoročných 
Bratislavských hudobných slávnostiach pri-

I:udovítovi Rajtc rovi. 
- Možn o by predsa le n bolo vhodné 

spomenúť, že nie ktoré tituly vyšli s 
podpot·ou štátnych prostriedkov, aj 
keď OPUS nic je štátom dotovaný. 
O ktoré š lo? 

Aby som hol spravodlivý a objektívny, mu· 
sím pripomenúť, že naozaj niektoré tituly 
vyšli s podporou štátnych prostriedkov · 
spomínan)r fo lklórny štvorplatí\ový kom
plet, diela skladateľov L. Burlasa, P. Bagina, 
D. Martinčcka, M. Bázlika a A. Moyzesa 
(Partita) vyšli s prispením prostriedkov k 
Roku slovenskej hudby a na nahrávke kvar· 
tc t M. a A. Moyzesa sa fi n ančne podieľala 
Nadácia A. Moyzesa. 

· OPUS mal kedysi široké aktivity, do 
ktorých spadalo aj vydávanie inštruk
tívne j tvorby a lite ratúry, ktorá účinne 
dotvárala umeleckú, presnejšie, hudob
nú výchovu. Aké sú možnosti vydáva
nia v súčasnosti? 
Veľmi úprimne poviem, že s ničím takým 

v blízkej bud(Jcnosti neuvažujeme, lebo mo
jou prvoradou starosťou je udr.Zať si "nos" 
nad vodou. Vydávať si môžeme dovoliť len 
to, čo nám aspoň čiastočne vráti náklady a 
prinesie aký-tah:ý zisk. Diela sú k dispozíci i, i 
nahraté, lenže nahrávky sa nedajú robi ť tak, 
že ich vydá me a potom bude me núkať. K vy
daniu, a to vo veľmi krátkom čase, akejkoľ
vek litc rat(u·y, či nôt potrebných pre hudob
nú výchovu na celom Slovensku, by bola po
trebná spolu práca s niektorým štátnym or-

gánom, či inštit(Jciou, napr. s Ministerstvom 
školstva SH. Nechceme však dotáciu preto, 
aby sme musel i niekomu "bozkával"' ruky. 
Na čisto obchodnom princípe a z hľadiska 
spoločenskej potreby by bolo možné pri ga
rantovanom odbere vydať všetko, čo chýba. 
Stačí nám, aby holi pokryté minimálne vý
robné náklady. Pri tom nám nejde o zisk, no 
do straty ísť nemôžeme. To by som pred ak
cionármi m:zdôvodnil. 

- Vydali ste vôbec v súčasnosti nejaké 
noty? 

Klavírnu školu pre potreby Základných 
umeleckých škôl, lebo sme zistili, že mnoho 
ľudí to žiada a výrobné náklady nebudú vy
soké. Tu musím pripomenúť, že máme ešte 
stále veľa inštruktívnej literatúry zo starých 
zásob, ktorá sa predáva dosť pomaly, respek
tíve, predáva sa takmer len v auguste a zači
atkom školského roku a potom jedenásť , či 
desat' mesiacov predaj poklesne na mini
mum. 

·A čo h udobn á literatúra? 
'· V dohľadnom čase nie, hoci spomínaný 

"nos" m:íme ekonomicky už nad vodou, no 
sú tu stMc dlhy z minulosti, ktoré treba zli
kvidovať. 

-Hovorí sa, že zíde z očí· zíd e z mysle. 
OPUS zišiel z očí, schádzal aj z mysle, 
ako to pociťujete? 

Dosť silno. Vydavateľstvo utrpelo tý m, že 
sa zastavila jeho či nnosť, ľudia naň začali za
búdať, vypredali sa isté zásoby, o ktoré bol 
záujem. Veľmi pociťujeme skutočnosť, aké 
ťažké je aj po krátkom čase budovať dôveru 
ľudí. 'ľažkám si aj na distributérov. Viem, že 
ten skôr zarobí na šesťstokorunovom jac
ksonovi, ako na clvojstokorunovcj Moyze
sovej Partite na Majstra Pavla, hoci neviem, 
koľko ľudí si ju kúpi. Deti sú kvôli 
.Jacksonovi schopné odtrhnúť si aj od úst. 

-Čím by mohol OPUS možný trh zau
jať? 

O takej bombe neviem, no snažíme sa, aby 
to, čo máme, dýchalo kvalitou a usilujeme sa 
dať tomu novú podobu. Napríklad edícia 
Slovenský komorný orchester, Hudba zvero
kruhu, The best of... (Najlepšie od ... ) K naj
väčšiemu hitu OPUSu patrí titul The best of 
Verdi, na ktorom s(J jeho najznámejšie árie, 
o pery. 

- Nepochybne sú však aj ďalšie také ti
tuly, najmä z minulosti, ako napríklad 
edícia Slovenské h istorické organy s 
Ferdinandom Klindom, Bach ove So
náty, ktoré hráte Vy ako flautista s čem
balistkou Zuzan ou Ružičkovou, či 
Händlove s gitaristom Jozefom Zsap· 
kom , Dvoi'ákovo Stabat Mater, Mozar
tovo Rekviem a ďalšie. čomu to pripi
sujete? 

Odhliadnuc od toho, že sa tam zjavujem aj 
ako interpret, ide zrejme o bežnú kultúrnu 
potrebu milovn íkov hudby, čo je potešite
ľné aj ako spoločenský jav. 

- OPUS bol kedysi kolosom, v akej po
dobe p ôsobí v súčasnosti? 

OPUS je maličné vydavateľstvo, ktoré má 
7.a mestnancov spočítateľných na prstoch 
dvoch rúk. Vyplýva to aj z ekonomických da
ností súčasnosti , ked' jednotlivci vykonávajú 
aj viacej funkcií. 

· Nahrávacie štúdiá OPUSu patrili 
svojho času k najmodernejším nielen v 
Európe. Aká je situácia dnes a komu 
patria. 

My nahrávacie štúdiá nevlastníme, nemá
me ani vlastnú distribúciu. Tým nám odpad
lo mnoho povinností s tým súvisiacich . 
Nnhrávacie štúdiá však máme k dispozícii, 
pravda, musíme si ich objednať a zapl atiť. 

Ich úrove ľ'i je stále vysoká, čo potvrdzuje 
neustály záujem aj zahraničných firiem . 
Skutočnosť je však taká, momentálne ju nič 
nezmení a my sa musíme usilovať, aby sme 
dokázali oprávnenosť svojej existencie. 
Chceme prinášať na trh zaujímavé veci· na
pokon to potvrdí čas a náš zákazník. ja však 
verím, že OPUSu sa dariť bude, že obnoví 
svoje postavenie na trhu', dôveru milovní
kov hudby a že prínosom pre rozvoj sloven
skej hudobnej kultúry aj svojím prienikom 
na zahraničné trhy. 

Nám, zákazníkom neostáva iné, len 
veriť, že tomu tak bude a že n a jbližšie 
obdobie bude z ekonomického a spolo
čenského hľadiska žičlivé, aby sm e vy
davateľstvu vyjadrili svoju d ôveru, ale
bo opačný postoj. To je však vec budúc
nosti. A vôbec nie vzdialenej. Verme, že 
poklad, ktorý riaditeľ OPUS s tráži, zo
stane natrvalo vlastníctvom n árodnej 
kultúry a príspevkom k hodnotám vo 
svete. 

Zhováral sa ST ANI SLA V BACHLEDA 
Snímky M.JURÍK 
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Zivotné jubileum Františka Matúša 
V plnom pr:u.:ovnom nasaden í sa vysokoškol

ský pedagóg, muzikológ a najnovšie i vyda
vateľ doc. PhDr. František Matúš, CSc. doží
va 60 rokov. 

Narodil sa U. októh nt 195<í v Hnilťíku, v špiš
sko-novoveskom okrese. Od det;,tva mu učarili 

husle a svet hudby. Svoje n:istrojovc zručnost i na
p lno rozvi nu l na Ped agogickej ško le pre vzdela
nie učiteľov n :írotlní•ch .~kôl v Kc:žmarku a na b ý
valej Vysokcj škole pedagogickej v Brat islavc. kdt· 
študoval od hor sloven~ký jazyk - hud ohná vycho
va. Ako sa sám vyzn<tl , holi to pr:'tve učildia hu
dobnej výchovy, ktorí mali výt·azný podiel na je
ho ro~hodnutí "byť učiteľom". "Učiteľom som 
chcel hyť a nikdy neprestanem hyt", hovorí dn d
n ý jubi lan t. 

Unes, po 58. rokoch pcdagogicko-vcdeekt·j 
prkc doc. Matúša ho lo šiastím pre celý východo
slovenský región, žt· umiest iíovacie prakti ky vte
dajšieho Povcrcn íctva školstva dali F. Matúšov i 
na výher len mcdzi M artinom, Bansk ou Bystricou 
a Prešovom. l l ~.ka viizba na svoj rodn ý kraj roz
hodla, a tak prichádza F. Matúš koncom p:í ťdesia
t ych rokov do Prešova na hí'V:tlí• Pedagogický i n
štitíll. Po transformácii inštitútu na l'cdagogicku 
fakultu v r. l 964, nepretržite až dodnes je čle
nom Katedry hudobnej výchovy PdF U PJ . v 
Prt:šove. 

l.imitovanosť tohto pozdravnĽho príhovoru 
dovoľuje len rámcovo po;,tih núť cc! ú šírku :1 hih
ku M:Hítšovej osobno~t i a jeho mnohost ran nej 
práce pctl:tgogickej, muzikologickej. vydavateľ
skej i o rganizátorskej. 

Doc. Matúš patrí k zakladajúcim členom 
KHv. Ako dominujúce v jeho pedagogickej práci 
sú od začiatku hudobno-h istorick é disciplíny. ale: 
vyučoval i praktickĽ disciplín)' - hru na husliach, 
hral v učitc:ľskom orchestri. vykonával fun kci u 
tajomníka katt·tlry, založil dnes už znám~· a úspeš
ný folklórny ~Íl bor TORYSA. D nes je: d oc Ma tuš 
garantom odboru hudobná výchova, prnbe
dom ; tátnicovcj komisie, členom vedeckej rad y 
PdF U PJŠ, ale naj mii tou osobnost'ou, k w r(J si štu
tlc:nti a kolegovia mimor iadne: vážia. I on pri•au
puje k študentovi ako k osobnosti, s:tnží sa mu 
porowmid, odpustil', prepáčiť, ale pritom no.ľa
viť z nárokov. lJ štmlc:ntov ~a snaží o rozvo j ich 
tvorivého myslen i:t, apl ikáciou teoretických po· 
znatkov p'a praktické činnosti. S mladšími kolega
mi K l lv sa ochotne podelí so svoj imi skúsenosťa-

mi a tým. ktorí prcjavi:t záujem o zvyšovanie svo
jej odbornej úrovne je všemožne nápomocný, 
motivuje: i ch, konzultuje, zapožičia literat úru, 
skrátka posúva ich dopredu. Výsledkom 
Matúšovho tvorivĽho dialúgu so štutl cnuni v po
slednom období sít už t r i čbla študentských rc
llex ií o hudht: s n:ízvo m PREDZNAMF.NANIA, v 
ktorých študenti llv v n)znych literárnych ľor
m:\ch prinášajú svoje názory na hudhu, zamysle
nia i vl :tstné >kladhy. 

Len hihliografické vymenovanie výsledkov 
Matúšovej muzikologickej práce b y tvorilo nie
knl'k o desiatok strán , k toré svojím obsahom sít 
jasne definova teľné v dvoch oblastiach· v hudob
nej histó rii a c tnomuzikolúgii. Zachariáš Zan::
vúcky. hudobná kultúra Spiša a Šal'i.~a v stretlovc:
ku, vývin hudo bno-teoret ick ého myslen ia na 
Slovensku v 1 ó. storočí sÍl prcdmcrom vcdccke
h o bádania F. Matúša. Nic sÍl to len účelovo mie
nené práce kvalifikačného ras lU, ale vctlcckĽ prú
cc na~toľujúcc probJĽm v širšom celonárodnom i 
celoeurópskom konccx te, s hlbokou analýzou na 
základe: prim ámcho i sekundárneho výsk umu ar
chívneho materiálu v sp išských a šarišských 
mestách . K posledných originálnym objavom ju· 
bilant:t patrí najstaršia učebnica h udby na našom 
úzcmí ' De Musica" Leonarda Stiickcla ( In: Slo
venská hudba, roč. XVII , č. 4, l991 ), ktorú po 
420. rokoch od svojho napísania našiel v Ly
ceálncj knižnici v Kežmarku ( 19!r7). T ic:to diela 
vzbudzujú pozornosť v zahra ničí a sít predme
tom citác ií matľuských a nemc:ckých hudobnych 
historik ov. Ako hudobný historik sa snaží p rihlí
žiť osoh nosti hudobného života 'ar išského regi6-
nu a najm:í Prdova, :tk o i širokej verejnosti a pou
kázať na ich význam a miesw v cc:lo.,Jovcn,kom 
kontexte. Z jeho iniciatívy vznikla k oncepcia a v 
jeho réžii sa realizoval projekt "Moyzcsov hudob
ný rok" ( Ó. 12. 1995-ó . 12. 1994) p r i príležitosti 
SO. výročia úmrtia Mikuláša Moyzesa F. Mat ÍIŠ 
podrobil život filuzofickí·m názorom a tvorhe 
Mikulá~a Moy~t:sa a jeho novťmu komplexncmu 
pohľadu. Z tejto Matítšovcj an a l ý~.)' vzn ikla mo no
grafia Mikuláš Moyzcs · myšlienky a skutky ( ruku
pi~ v ll F v Bratislavc). Jeho osobným pnspcvkom 
k Roku slovenskej hudby je takmer 500 str:ínko
v:í rnonografia o Antonovi Cígerovi, pod n:ÍZ\'OIH 
"S hudbou v srdci Tatier" pri príležitosti H'5. výro
či a narotlcni:t a 20. výročia íumria skladateľa . 

Druhou oblasťou Matúšovho muzikologické-

ho záujmu je etnomuzikológia a etnoorgano
lógia. V ctnomuzikologickcj o blast i j e m prctlo
všc: tkým ľudová p iesc:ií šarišskĽho rc:giónu, k torá 
ho i nšp irovala k zhcratcľskej i spracovatcl'skej 
č i n nost i. Výsledkom toh to záu jmu bol i l ri zborní
ky šarišských ľudových p iesní (viac ako 'iOO p ics
nt) vytlanĽ v polovici osemtlcsiatych rokov v 
Okresnom nsvt:tovom strc:di;,ku v Prešove: pod 
n:ízvom "Kr;ísa životu" a tiež dva zv~izky 11 Pil:snc..: 
zo Setllíc". V setlem tlc:siat ych rokoch obohatil 
Matítš slovenskú ctnoorganolťJgiu o o riginálny 
objav ľudového n:íst ro ja "gajcl ica" pochádzajítcc
ho zo ~ariš~ke j obce Potoky pri Lipanoch. 
Dispozície toh to nástroja, ako aj jeho tvorcu 
A ndreja Mizeráka sp racoval v n i ekoľk);t:h štít· 
diác:h, kroré sa stretl i s veľk}'m ohlaso m ťolkloris· 
tickcj vcrc:jnosti. 

Práve hohat,tvo pramcnnĽho materiálu, histo
r ického i ťolkloristického , jeho záujem i povin
nosť u rohiť niečo pre rozvoj miestnej i národnej 
hudobnej kuhítry, snaha priblížiť verejnosti za· 
budnmé osobnosti slov~: nskcf hudby, podmieni. 
lo k olegu Ma t ít ša por. l 990 k novej či nnosti - vy
davateľskej. 

MatÍJŠ ako vyd avateľ vydal piiť zviizkov >vojcj 
edície "Šariš v zrkadle svojho poznania": 
, ar išani jak, jak še mácc?; A od l'rešov:t v t i m po
ľu ; Na t:cvockej hure d zvon se oziva; Dzc si , so~
t)ičko, rosia; V Sc:tl l'ici hudzcm. 

Vd'ku pozornosť venoval jubileu Mikulá~a 
Moyzc:sa nic:lc:n ako h udobný historik a o rganiza
tor. ale aj ako vyd ava teľ. Svoj vlastný c i eľ "zah rať. 

zaspievať alehu vypočut' si v prichc:hu Moy~e
~ovho hudobného roka 1994 aspoň jednu hu· 
doJmú ~k l :ttlhu Miku l;íša Moyze;,a", pom:íhal na
pfiíai vydaním týchto tit ulov: Da mihiJcsu · tlc
;,ať cirkevných zborov na latinské texty, Cesta do 
neba - dva násť ;,ve~>kí•ch zborov na texty nemce· 
kých, matľarskýc:h a slovenských h;ísnikov, Hol 
som šťastný - umelé a ľudovĽ picsnt· ;, klavír
nym (organovým) sprievodom. Hráme najkraj
š ie mclógie zo skladieb Mikuláša Moyzesa 
( l'olonéza a Mazurka pr<: flaulll (h u;,le) a klavír, 
Pred oh ra pre ~l :tčikový orchc:stcr. Menuet z l.. 
s láčikovĽho kvarteta a mo l). Význam jeho vytlva· 
tcľskc j činnost i spočíva v tom, žt· Matúš doteraz 
V)•dal ;pccificku hudohno-tcoret ick ít litc:ratt'tru, 
ktorej k nižnĽ vydanie po rozpade Opusu na 
Slovensku ahscmujc. K takýmto dklam pati'Í 
Krbaťova "Psychológia hudby ( n ic:len) p re: h u-

JUBILEUM 
ŽILINSKÉHO KONZERVATÓRIA ---

tlohníkov' , Palovčíkova monografi;t "ján Cikker v 
spomienk:tch", učebnica polyestctickcj výchovy 
a terapie "Zmysly-umenia-život" rakúskeho autora 
Wol fganga Mastnaka a "l Iudob ná historiografia' 
Matúšovho osobnĽho priateľa Hicharda Rybari
ča. Posledné dic:Jo z autorovho rukop isu spraco
vala Mat ítšova dcéra, muzikologička Janka 
l'ctiiczov:í-Matítšová. V tomto prípade "jablko ne
padlo cľalcko otl stromu" a tak ·náš jubilant m:í i v 
rodi ne svoju pokračovatcľku; k torá je už známa v 
muzik ologických kruhoch. 

Mat.ít~ova dicľčia odho rno-organizáwrská prá· 
ca, lO sú aj desiat ky aktívnych vystúpení na kon
ferenci:ich , sympóziách doma i v zahraničí, stov
ky oponentských posudkov, koncepcia drama· 
turg ic j arných a jesenných ko ncertných cyklov a 
mcdzin:írodných hudohno-pcdagog ických a ve
deckých podujatí v Prešove:. 

V Matúšovcj knižnici je ešte veľmi veľa mate· 
r iálu, k torý čaká na je: ho vcdecké spracovanie. na 
katedre čakajú k:tždým rokom noví a noví štu· 
dcnti, h udohn(t ku ltúra mesta i regiónu c'aká na 
svojho utlhornĽho gestora a p reto ~~tžclajmc náš· 
mu jubilantovi , aby mu zdravie slúžilo, vydržalo 
to vysok(' pracovné nasaden ie, ktoré si sám sta
novuje a ktorĽ je ohroYským príkladom pre nás 
mlad ších. IRENA MEDŇANSKÁ 

V októbri t. r. si Konzervatórium v Ž iline pripomína 45. výročie za· 
!oženia školy. Podmienky pre vznik hudobncj ~koly vyššieho typu bo· 
li však dané už v roku 1927, ked' zásluhou prof.'!.. Árvaya w· vznikla 
Hudobná ško la, ako jedna z prvých na Slovensku. Vtedajšie výslcÍ:Iky 
školy vytvorili predpoklad ru;t.-zr iadcnie pt'dagogického oddelenia 
pri Hudobnej ško le, k toré holil zr iadené di\a IO. októbra 195 l v zmys· 
lc výnosu Povcreníctva školstva. vic:d a umení. lluci pedagogické od
delenie pre prípravu k:tnditl{ltov učiteľstva hudby holo roku 1956 
zrušené, už roku 1957 hola nam icsto nc:ho zriadená Vyššia hu<lohná 
škola. Paralelne s vyšším i hudohnými školam i existovali v repu hl ike aj 
konzf..:rvatóriá so šesťročnou vyučov;u.:<na doh<nl. l'n . .: lože sa urovt:il 
vyšších hudohnýeh škôl vyrovnávala konzcravlor iám. bolo ncítnosné, 
aby existovali dva typy škôl. K rc: formc d<)šlo roku 196 l , kedy sa v 
Žiline J>l'emc:nila Vyššia hudobná škola na Knnzcrvat6rium ·na st rc:tl
nú odbornít školu s maturitou a' pomaturitným dvojroční•m cyklom. 
ktorá odborne vzdeláva a p ripravuje budúcich uči tcľov ZUS :tlt:ho 
profesionál nych kotKc:r t ných IJ I'áčov . 

iných akci í, vzrástli oddelenia a pr ihudli niektoré nové nástroje, k to
ré sa zač:tli vyučova l' (gi tara, h icie nástroje: a pod.). 

Dovidenia o rok v Žiline 
ll1. v p rvom období svojho účinkovan ia žilinské Konzervatórium 

stabilizovalo profcsorský zbor, čím sa vytvorili priaznivé podmienky 
pre tľalší rozvoj školy. Prejavilo sa to najmä v sedemdesiatych rokoch, 
kedy sa tu objavili mená žiakov, k toré dnes tvoria nc:odmys l itcľnú sú
časť n{tšho hudobného života: G. Bdíačková, T. Salv:t, L Dibák , j . 
Pazdera a i. Medzi žiakmi sa začali objavovať cľa l šie talenty, kw ré pre
nikli i na zahraničné pódiá a šírili dobré meno školy i slovenského 
koncertného umenia. v cľalšom období p ribudal počet koncertov a 

Dncs je Konzcrvatórium v Žiline ví·zn:unným umelecko-pcdago-
1\iCkým zariadením v ;,tretloslovenskom rc:gionc. Napriek ncustálc sa 
rozširu júcc:j štruktúre hudohných inšt itúcií :1 škf1l na Slovensku, za
chov:íva si !-~VO j<.: priorilné postavenie. 7.áujc..:m o štúdiun1 na žilin
~kom Konzc:rvat6riu je •ústavný. Vznikom oddelc:nia cirkevnej hud
by a organovc:j tried)' (s píšt'alovým i tligit{t lnym organom) sa ro7-~íril 
študijný program školy, spríslll p nc:ním novej koncertnej sály sa pod· 
statne zlc:p;;Ji vyučovacie podmienky žiakov i pcdaJ\ógov. Na kon· 
zervaró r iu pôsobí ·1 7 im ernych a 44 externých pnlagógov, z ktorých 
viaccrí pat ria k pamiitníkom školy. K dlhoročným pedagógom žilin· 
ského Konzervatória patyia: A. Káll:ty, L Bakay, E. llcke. P. llienik, M. 
Košnár, D. Lchotskí•, D. Svárna, ll. Urban a i .. ako aj Mgr. J. (; )asnák · 
riaditel' školy od roku 1995. _ 

!lok 199(, je pre Konzervatórium v Ziline významným rokom, v 

Na pôde.:: žilinské ho konzervatória s:r od 23. do 29. 8. 
L996 uskutočnil l. ročník Letných k~H·zov komornej hud
by. Zúčastnili sa ich poslucháči a ahsolvcrn'ti ko nze rvatórií 
a vysokých škôl z Košíc, Bratislavy, 'ľopol'čian, Banskej 
Bystrice, Žiliny, Kromeríža a Brna. Na vededie kurzov sa 
podujali popredn í slovenskí umelci s bohatými koncert
nými , ale aj pedagogickými skúsenosťami prof. M.Jdinek 
- husle, prof. ). Podhoranský- violončelo a Mgr. L Gajan -
klavír. Klavírnej spolupdcc sa (tspešnc zhostila Mgr. L 
Kršková. Účastníci sa predstavili ž ilinskej verejnosti na 
dvoch záverečných koncertoch. Dňa 2H. 8. vystúpiti ' ko
morné súbory - sláčikové kvarteto, dvt: klavírne triá, kla
vírne duo a najmladší účastník - náde jný talc.::nt v hrt: na 
klavíri M. An.: ndárik. Na záver vystúpil l L -č lenný violon
čelový súbor pod vnkním prof. Podho ranského. j eho pe
dagogicko-umelecké pôsobenie na kurzoch silne moti
vačne zapôsobilo na všetkých účastn íkov. 

Druhý komorný koncert 29. 8. patril bývalým posluchá
čom Konzervatória v Žiline a VŠMU, klavírnemu duu A. 
Solárikovi a P. Pažickému, s kto rými na kurzoch pod nel· 
ne spolupracoval klavirista l. Gajan. 

Prof. Jelinck okrem zasviicovania komorných súborov 
do špecifík komornej hudby uskutočnil aj prt:dnášku, 
ktorá v širokom zábere odhalila účastníkom kurzov, čo 
všetko v sebe zahfiía príprava a nácvik interpretácie hu
dobného diela. 

Našiel sa čas i na výlety do Vrátnej doliny a na záver do 
Súľovských skál. Spoluúčasť lektorov na v)rletc umoc nila 
vzájomné vzťahy a účastníci odišli obohatení o cľalšie im
pulzy pre svoj umeleck)• v)rvoj. Prof. Jcline k sa vo svojom 
zhodnoten í vyjadril, že l. úspeš ným ročníkom bola zalo
žená tradícia usporadúvania rýchto kurzov. Kurzy splnili 
svoj cid, nakoľko pestovanie komornej hudby patrí ne
ocldeliteľnt: k výchove mladých hudobníkov. 

Mgr. KVETA GLASNÁKOVÁ 

ktorom sa snúbi výroč it: ško ly s Hokom slovenskej hudby... _ 
BORIS BANARY 

Estetickou výchovou do sveta? 
V r ámci m edzináronej konferencie 1/udobuá t :ľcllrwa: M ost k 

európsk~i intcurácii?, ktorá sa n ed ávno konal a v J>rešove (infor
movali sme o nej v č. 14), uspo riadali organizátori celéh o podu
jatia - Európska asociácia pre hudobnú výchovu na všeobecno
vzdelávacích školách (EAS) s Katedrou hudobnej výchovy PdF 
UI'Ji\ v Prešove, Školskou správou-metodický m oddelením a ZU
ŠEV v Spišskej Novej Vsi, v Spišskom divadle v Spi šskej Novej Vsi 
- i_ednodilový metodický deií pre učiteľov ZUŠ, ZlJŠEV a HV na 
ZS z okresov východoslovenského r egiónu. 

Popri! trad ičných mt:tótlach výuky na slovenských 7.UŠ mnohokt':ÍI 
priam zívajítcich po skvalitnení a oživení didaktického procesu. či sn:íď 
hudobno-pedagogického potcnci:ílu ... ), ' a ná!; najniJ.ší s tupeň hudobné
ho školstva mM.c pret! svewm prezentovať aj svojím jt·diným alternatív
nym modelom · 7.dkladnnu umeleckou .>kolou s rozšfreuou estvlickou 
tfdtot•ou (7./ I.~EV) v Spišskej ovej Vsi. Zahraniční odborníci z EAS su 
síd lom v Caml>l'idgc sa po prvýkrát stretli na pôde kr:tjiny východnej 
Eur<'>py, aby rozšíri li svoje hudol>no-pcdagogickl: poznatky a skltscno.,li 
a zárovc:ií nám prihlíl.ili ich S)'Stémy hudobného školstva a vzdd áv:tnia. 
Expc:rimentalny system výuky na Zl'SEV hol členom EAS komplexne 
prl'd~t :l vt:ný prostrcdlllctvom videozáznamu už v rámci minu loroč
ných kongrcsov v l nshrucku, v Holandsku a SRN. Nie je preto n:íhoda. 
že tc:ntokrát uvítal i možno,( zoznámiť ;,a s jej koncepciou osohnc. 

Uvod diía patril členom EAS, ktorí formou rcfcrátov, či pracovnych 
workshopov oboznámili vyše l ~o ú(·astníkov o systl:mc hudobného 
školstva a vzdelávania v Rakú;,ku ( prof. Dr. Wolf Pt·schl, prc:dsc:da 
Asociácie učiteľov hudby v ltakúsku), v Nemecku (prof. Dr. Sigmund 
1-lehns, dekan Inšt itútu hudobnej J?Ctlagogiky a vedy Vysokcj školy hu
dobnej v Kolíne nad Rýnom) a \'O S védsku ( prof. Lcnnart Reimers - ria· 
ditd Centra hudobno-pedagogického \')·skumu v Swckholme). iJ:tlšt 
prichch diía patril už Zt:ŠEV.Jc:j riaditcl' Rudolf Tirpák najsamprv edú 
koncc:pciu tcorclicky priblížil a vyše dvesto žiakov, ítč inkujétcich v hu
dobno- tanečno-tlram:nic:kcj kompozíci i s názvom .Jasné sl u ko stllet; po
tom prezentovalo prakt ický vý•kdok didaktickcho "novátorstva". 

Priblížme si v stručnosti , v čom cxpcrimcnt:í l ny model výuky 7.lJŠEV, 
ove rečný už svojou piil'ročnou thpcšnou cxistneciou, sJ)()ČÍva. V ccm re 
zúujmu tu stojí mladí• čim-ck , túžiaci pro>trc:dníctvom hudby, tanca, di· 
vadia, či malieb vnikn úť tlo tajov c;.rctiky a u menia. Prvoradým z:íme
rom ccleho didaktického modelu jc ti<'\ raz na komplexnosť v umení - a 
na jej neodmysliteľnú e;teticku súčasť · ktorý sa real izuje: na základe 
prepojenia (·innosl i všetkých odborov (navzajom) a uplatiíovania no
vých, "zrc formovaných" myšlicnok v obsahu ich práce. Počas štúdia 
m<>žc žiak popri svojom hlavnom odbore z:írovc:ií prccháclzať v l rnch 
dvojročných cykloch aj o>t:llnými odhormi, v ktorí•ch môže\ skupino
vom vyučovaní v rozsahu jednej hodiny tyžtlennc získ:tvat' vedomo" i a 

rozvtja!' pr:tktické činnosti tak, aby popri svojom hlavnom odbore ve· 
dd hrať aj na hudobnom nástmji, doprevádzal' sa v tanečnej a ľudovej 

piesn i, aby zvládol prednes >poločcnského a umeleckého prejavu, aby 
ovládal prvky klasického a moderného spoločenského tanca, ľudového 
tanca a pochopil obsah a formy výtvarnĽho umcnia. Tieto odborné prí· 
pravy sa realizujú formou skupinového vyučovania jednou hodinou 
týždt:nnc. kwrá je včlc:ncná tlo doterajšieho rozsahu vyučovacích ho
dín, čím nedochádza k nárastu hodín ani pre žiakov, ani pre pcdagó· 
go v. Kol ckt ívna výučba v ahernu jíteom hudobnom odbore sa aj vzhľa
clom na ist Íl finančn íl obmedzenosť nicktor)'dt, v súčasnosti prcferov:t
ných nústrojov ( napríklad klavíra) z:tmeriava na hru na zobcovej flaute 
a gitare, s cieľom zv ládnuť akortl ický sprkvotl k jednoduchým meló
diám a rytmom. 

Vyslcdk)'. rc:spektívc c ic:ľom ' núenia <·elého tohto nesporne nároč
ného didaktického motldu je. pochopiteľne, jeho prezentácia formou 
koncertov, avšak nickn tých tradičných. na aké sme pn d lhé desiatky 
rokov zvyknutí. Ide o veľké hudobno-tant:čno-dramatické kompozície, 
tc:maticky ~a viažltcc: k určitému významncj!;icmu obdobiu v roku. Aj 
ddeg:íti EAS a ítča~uuci mt:to<l ického d ila v Spišskej Novej Vsi mali 
mo}n osť zllli atlnuť · zat iaľ najnovšiu · kompozíciu s názvom.Jt~sné slll· 
k.o Sl'fe(! 

'c:chajmt: tcraz priestor na vyjadrcnic tým najkompetcntncjším, od· 
horn íkom z EAS. S. lldms z Koltlla nám po vystúpení povedal: 
"Nct:)•skytujtí .w často jlríležltos/1, pri klor )•cfl SOIJI dojatý až k slzám. V 
tento delí. ku koncu ' !)'Sttípcmia, nemohol som už t>lac .woje slzy polia
či( 7.apríčlnilo to t>/acem okolnosti: t :)mlkajtícc od!JOI'IIé VJíkony, tlý
lmrná spolupráca l •šctk_)Ídl tíc' iukujtíc:lch, fascinujúce lt>át·e Cl nadše· 
nie detí." 7ftvc:rcčné ~lovo W. Peschla patrilo už celému auditóriu: 
•vJdv/1 sme tu t>O t')lllikajtíccj forme, ako l'ozsialtle umelecké IJJU41_a· 
nie, zahnÍI(jlíce po!Jyb a tanec, recitáciu a dioadlo, S/JVI' alnulbu, Jn'l-' 
jlrat•ilo {Ir<' I/ÚS t•.>ctk)ícfl t>vl'kolepý ztižllok. 13udeme o tom irzformo
t•ať t> f:'urcípskcj odlmrnej literatúre. Vel'mi sa teším, že sam mal mož
nost' spoz nal' kolek/ft, lll.·r:;rel'ot', t'el'a osobnosti s unu:leckj'mtí a odbor
nfmti z nalostanu·. il1yslínt, ie ste 11a ceste, ktorä zast~huje cl'aleko do 
/Jf/dtícuosli, na ceste, ktarti donesie boltaté ot>acie pre dohm uasledu
jtícej uenerdcle, k trmí {lrídl' fm Vás." 

Nuž, uvedené slová hovoria za všetko. Sme vlastníkmi hodnôt, kwré 
ocenili tí najkompct<:ntnc:jší. Niekedy si to snátl' - obávajúc sa "vyliczt'' z 
plášti ka vlastní·ch komplexov?· ani nic dost :lločne uvedomujeme. ZU· 
SEV v Spi;;,kc: j 'ovej Vsi ~voju opodstatnenosť a perspcktívu dokázala 
napriek tomu. že je od svojidt počiatkov neustále konfrontovaná z ra· 
tlnv nc:prajníkov (či závistlivcov'). ktorí si, žia ľ, nic celkom uvedomujú, 
že chcieť ">ta\·a ť mo;, ty v t·ur6pskc:j integrácii" môžeme jedine svojimi 
čin mi. AtEXANDRA SCHMIDTOVÁ 
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i CI» :R.ECE:N"ZIE 
DALIBOR KARVAY 

......._ .. Tartini • Kreisler e Paga~ 

~lni • Suchoň • Kocián • 
Budas ~ Sarasate e Haydn 
Dalibor Karvay- husle 
Daniel Buranovský- klavír, 
Slovenský komorný or
chester, Bohdan Warchal -
dirigent. 
OPUS 912540-2 

Meno jedenásťročného huslistu 
Dalibora Karvaya už prebehlo tak
mer všetkými médiami, aby uviedli 
do povedomia tohto mimo riadne 
nadaného chlapca z Vrútok. O jeho 
schopnostiach a možnostiach nedáv
no vydala nepochybné potvrdenie 
medzinárodná huslistická súťaž v ar
gentínskej Cordobe, kde zvíťazil v 
kategórii do 13 rokov. Predpo
kladom účasti na tejto súťaži bola ja 
CD nahrávka, ktorá vyšla na jar tohto 
roku v OPUS-e. 

Dramaturgia Karvayovej CD na
hrávky je zostavená tak, aby podala 
čo n ajúplnejší obraz o jeho súčas
ných technických a výrazových 
schopnostiach, čím sa okrem trho
vej atraktivity o kamžite stáva aj vzác
nym a neopakovateľným dokumen
tom, ktorý z roka na rok bude mať 
stúpajúcu hodnotu. Kto počul hrať 
Dalibora Karvaya, počnúc rokom 
1992 , na jeho rôznych koncertných 
vystúpeniach, po vypočutí tejto na
hrávky poľahky skonštatuje jeho 
umelecký vývoj, najmä v oblasti 
technických nuancií, v skvalitňovaní 
vlastností tónu, spevúovanie a kon
túrovanie melodických línií i vnú
torné myšlienkové vyzrievanie. CD 
nahrávka obsahuje rep ertoár, ktorý 
možno začleniť do dvoch polôh: a) 
typicky husľové diela z tvorby maj
strov husľovej lite ratúry (Tartini, 
Kreisle r, Paganini, Kocián, Sarasate), 
b) koncertatné die la (Haydn, Su
choň, Burlas). Kecľže ch ápem túSú 
prvú Karvayovu CD nahrávku ako 
prvotný profilový opus, nie je na
mieste klasifikácia interpretácie jed
notlivých skladieb, pretože tu nejde 
o meranie zaužívaných interpretač
ných tradícií, ale skôr o poznanie 
virtuóza. V Tartiniho sonáte g mol, 
nás však predsa zaujme pomerne vý
razne p rejavená c itová melodickosť 
kantilé n, rovnako ako aj v Pa
ganiniho Sonáte e mol, či v Ko
ciánovej skladbe Melódie. Pravda, 
hravé zdolávanie technických fines, 
bude pravdepodobne Karvayovou 
interpretačnou doméno u, pre tože 
už teraz to dokazuje vo všetkých 
skladbách, najmä u Paganiniho, 
Burlas a v jeh o bravúrnom čísle v 
Sarasatovej vd'ačnej kompozícii 
Zapateado. 

Na veľmi priaznivom vyzne ní na
hrávky má veľký podiel aj klavirista 
Daniel Buranovský, ktorý s Dali
borom Karvayo m systematicky spo-

lupracuje (a bolo by žiadúce, aby 
tento trend pokračoval) a ktorý je 
okrem svojej technickej p ohotovosti 
mladé mu Karvayovi veľmi spoľahli
vou oporou. Účasť Slovenského ko
morného orchestra s Bohd anom 
Warchalom, bolo pravdepodobne 
ich posled ným spoluúčinkovaním v 
pôvodnej zostave pred nahrávacím 
mikrofónom a kto tom u rozumie, 
ten vie, k akej vzácnej súhre tu do
šlo. Aj z tohto hľadiska má Kar
vayova CD nahrávka už histo rickú 
dokumentárnu hod no tu, p retože ži
vot a ume nie ide po každom dozne
n í p oslednej noty vždy dopredu, 
podľa svojich zákonov. 

THE "CORNICINUM" IN 
CONCERT 
Rajter e če:repnin • Bozza 
• Mechura • Meixners • 
Sbaw Cornicinum Acade
micus Chorus 
(František Šupín - Joan 
Carlos Chordá - Enric X. 
Martinéz - Francisco Rod-
riguez Azorin 
Zamora) 
OPUS 91 2543-2 

Ignazio 

CD nahrávka láka svojou elegant
nou, noblesnou o bálko u, názov sú
boru nám okrem niekoľko skúpych 
slov, že je to prierez repertoáru špa
nielskeho kvinte ta veľa nehovorí, 
rovnako tiež mená účinkujúcich, 

okrem slovenského hornistu Fran
tiška Šupína. Odkázaný sme iba na 
znejúcu hudbu a tá sa našťastie pre
zentuje v J'> resveclčivých k'Yalitách, 
nekonvenčného inštrumentálneho 
kvinte ta v skladbách pre lesné rohy. 
Už hned' úvodná skladba Ľudovíta 
Rajte ra Serenata cla caccia pre päť 
lesných rohov nastoľuje vysokú 
kompozičnú, ale aj in terpretačnú 
latku. Rajte rova skladba napísaná v 
roku 1978 pre Viedenské združenie 
lesných rohov, je mimoriadne in
venčne sviežou hudbou, v ktorej 
skladateľ majstrovským sp ôsobom 
oživuje a transponuje trad íciu po
ľovníckych serenád s finesami sig
nálnych prvkov. Vstupná skladba aj 
interpretačne navodzuje mimoriclne 
priaznivú atmosféru, akú sa nie všet
kým skladbám podarilo udržať. 

Čerepninova suita pre štyri lesné ro
hy je známou skladbou, najmä jej 
predp osledná časť (Un chant poplai
re msse) a záverečný Chorál. Suita F 
dur p re štyri lesné rohy od Eugéne 
Bozzu taktiež nadväzuje na tradíc iu 
poľovníckych serenád. Na klasicis
tické spracovanie poľovníckej te ma
tiky priamo nadväzuje český sklada
teľ Leopold E. Mčchma v Kvartete B 
du r pre dychové kvinteto. 

V pol'ovníckej te matike zostáva aj 
skladba klav iristu a skladateľa 

Franza Meix nersa (?) Variácie na 
Weberovu tému, ktoré pre kvinteto 
lesných rohov spracoval Hans Pizka, 

hornista mníchovskej opery. Autor 
ukázal veľmi skromné schopnosti 
variačnej techniky, ide iba o štýlovú 
obmenu témy, ktoro u je úryvok zo 
zbo ru poľovníkov z Čarostrelca. 
Skladba chce byť skôr humoristic
kou hudobno u hračkou , alebo aj há
dankou, p retože jednotlivé variácie 
sú viac-menej vtipné štylizácie témy, 
ako by ich Weber transponoval do 
štýlovej podoby, keby bol Fran
cúzom, Macľarom , Američanom v 
Chicagu, čechom v Podebracloch 
(táto variácia je asi najvtipnejšia). 
Záver CD platne španielskeho kvin
teta Cornicinum Academicus Cho
rus opúšťa poľovnícku ~ematiku a 
ukazuje hráčske schopnosti horni
stov v skladbe Frippery od americké
ho au tora Lowella E. Shawa. j e to 
hudba postavená na prvkoch swin
govej hudby, rytme i fo rm ách. 
Dobre sa počúva, avšak režisér .na
hrávky si mohol odpustiť pred . 
Charlestom verbálny nástup... _ ·, · 

Cornic inum Academicus Chorus, 
bude zrejme veľa ľudí u nás takto • 
počuť po prvýkrát. Dojem je veľmi 
dobrý. j e to kvinteto veľmi dobrých 
hráčov, navyše najviac oceúujem zo
súladenú a štýlovo precíznu hm po 
technickej stránke a krásny zvuk ich 
nástrojov. j e to nahrávka nekon
venčného re pe rtoáru, kto rá poteší v 
chvíľaéh oddychu. 

THE BEST of GERSHWIN 
Rapsódia v modrom • 
Američan v Paríži e Kla
vírny koncert F dur. 

. - -- ~· 
Josef Hála, Alexander 
Cattarino- klavír 
Slovenskú filharmóniu di
rigujú Dennis Budili a 
Bystrík Režucha. 
OPUS 91 2553-2 

Kým predchádzajúce dve recenzie 
pochádzajú z terajšieho OPUS-u , na
sledujúce sú reedíciou vo forme vý
bem zo staršej prod ukc ie OPUS-u, n. 
p. Reed ície a sample rove montáže 
starších nahrávok sú bežnou fo rmou 
exploatácie nahrávok, ktoré osvedči
li svoje hodnoty a sú stále aktívnym 
ar tiklo m o bchod nej činnosti grama
fónových fir iem . Opus pre túto for
mu zvolil edíciu THE BEST of... teda 
výber aktuálnych skladie b (samoz
rejme aj atraktívnych autorov a in
terpretov), ktoré v novej po nuke 
môžu na dnešnom trhu zvukových 
nosičov opäť uspieť. 

Z tvorby Georga Gershwina sa na 
CD objavujú jeho najvýznamnejšie a 
najreprezentatívnejšie ko ncertné die
la: Rapsód ia v modrom, pre dohra 
Američan v Paríži a žiaľ málo hráva
ný Klavímy ko ncert F dur. Prvé dve 
skladby so Slovenskou filharmón iou 
nahral americký dirigent Dennis 
Burkh, ktorý istý čas s našimi o r
chestrami spo lupracoval častejšie 

\, 

(škoda, že o interpretoch v tejto edí
cii na textových vložkách nič neho
vorO. Obe skladby mali veľmi dobrý 
ohlas n ielen na česko-slovenskom, 
ale aj na zahraničnom trhu. 
Gershwinov klavírny konce rt u n ás 
hral tuším iba Alexander Cattarino. 
Nahral h o v do be svojej aktívnej 
koncertnej činnosti spôsobom, kto
rý možno akceptovať aj d nes. j e len 
škoda, že aj po komplete Humme
lových klavírnych skladieb na CD 
(pre Diskant) nedostáva adekvátne 
kocertné príležitosti. 

THE BEST ofVIVALDI ... 
B. Warchal, J. Kopelman, V. 
Dobrucký, J. Zsapka, M. 
Ju:rkovič, J. Alexander, V. 
Šaray. 
Slovenský komo.ro.ý or~ 

chester diriguje Bohdan 
:Warchal. 
OPUS 91 2513-2 

Už len pohľad na titulnú stránku 
tejto CD nahrávky, s menom sklada
teľa a intepretačným o bsaden ím, je 
záruko u kvality. Ide opäť o reedíciu 
skladieb z Vivald iho tvorby, kto rú 
nahral OPUS n. p. so Slove nským ko
morným o rchestrom a špičkovými 
sólistami v dobe ich umeleckej zre
losti. Je to teda tiež jeden z vážnych 
dokumentov vývoja nášho interpre
tačného u menia, veľmi presne odzr
kadľujúci jeho trendy vo vivaldiov
sko m repertoári. Okrem toho pre
zentuje sa tu interpretačná časť ge
nerácie, ktorá v istom slova zmysle 
spoluvytvárala niveau slovenského 
interpretačného umenia nielen clo
ma, ale bola aj konkré tnym o brazom 
o ňom aj pre zahran ičie. 

Nahrávky Slovenské ho komorné
ho o rchestra z tvorby Antonia 
Vivaldiho, najmä pre OPUS, tvo ria 
samostatnú kapitolu vo vývoji, tohto 
žia!', d nes už neexistujúceho telesa a 
pre muzikolúga môžu byť jedineč
nou príležitosťou pre hlbšiu analýzu 
a definovanie i nterpretačného štýlu 
tohto ko morného súboru, kto ré ho 
e tapa je u ž u zavretá. 
Keďže repertoár tejto CD nahráv

ky, je diskofilo m dobre známy zo sa
mostatných LP platní, nepovažujem 
za potrebné ju bližšie komentovať. 
Rád by som však zdôraznil, že i na
priek zdanlivo komerčnému smero
van iu tejto edície, čo je v po riadku, 
bolo by vhodné, resp . aj žiaduce, aby 
textové vložky boli vybavené aj fak
tografiou, úd ajmi ked y n ah rávky 
vznikli a najmä stručnými informáci
ami o inte rpretoch. lde p ráve o star
šie nahrávky, kde znalosti aj u našej 
h udbu študujúcej mlád eži o nedáv
nych osobnostiach sú veľmi povážli
vé . Napokon návrat týchto nahrávok 
v podobe CD nosičov je svedectvom 
do by, v ktorej sa niečo rodilo, zrodi
lo a aj dobré urobilo. 

MARIÁN J URÍK 
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Naša poznátnka 

, •' . Kultúrne leto v Bratislave 
Leto je čas prázdnin, dovoleniek a 

oddychu pre všetkých. Plati to aj pre 
divadlá a orchestre, ktoré majú svoje 
ptázdniny po celé dva letné mesiace. 
Na druhej strane je však leto najdôleži· 
tejšou časťou roka pre turistický ruch. 
Je nemysliteľné, aby pávštevníci 
Bratislavy, ale aj domáci obyvatelia, 
boli násilne ukrátení o kultúrny život. 
O vyplnenie tohto hluchého obdobia 
sa pokúsil 21. ročník Kulmr.neho leta, 
ktorý ponúkal široké spekttum podu· 
jati z oblasti výtvarného, diva delného 
a hudobného umenia. Program bol na· 
toľko plný, že aj pri najlepšej vôli ne
bolo v silách jedného človeka absolvo
vať všetky akcie. Pravdepodobne naj· 
zastúpenejšou oblasťou bola p ráve ob
lasť hudobná. Milovníci folku, džezu, 
popu, .dychovky, ale aj tzv, vážnej hud· 
by, si čo do množstva podujati prišli 
skutočne na svoje. Napriek tomu, že 
uhorková sezóna má tendeneie ;zvád· 
zať usporiadateľov k akciám, ktoré ma
jú predovšetkým komerčné ambície s 
cieľom pobaviť publikum aj za cenu 
zníženej umeleckej kvality, oblasť váž.. 
nej hudby zostala do istej miery ušetre· 
ná . . Pondelky v Klaris.kách, pravidelné 
komorné koncerty a množstvo samo· 
statných projektov sú toho d ôkazom. 

Nie je žiad nym tajomstvom, že hudobní· 
ci napriek ~ponlfnaným prázdninám vo 
väčšine prípadov neoddy!'hujú. Na jednej 
!;trane sú tu kvalitní profesionálni koncert· 
ní umelci, ktorí sú nútení starať sa o svoje 
živobytie po celý rok a na strane druhej hu
dobníci, ktor}' vytvárajú sezónne zoskupe
nia • čl už ){omorné, alebo orchestrálne. 

Tíeto sú zamerané predovšetkým na finanč
ne výhodné účinkovania, tzv. kšefty. 
Hrozbou organizovania podobných podu
jatí je, akú kvalitu sa podarí pre daný pro
jekt zlskať. Tí najväčší a najlepší sú obyčaj· 
ne už v dlhšom časovom predstihu viazaní 
výhodnejšími povinnosťami v zahraničí a 
pre domáce publikum zostáva alternatíva 
6pomínaných dočasných zoskupení, alebo 
tých, ·ktorí nemajú čo robiť. Pochopitel'ne 
nechcem generalizovať, pretože nájdu sa 
svetlé výnimky, ktoré si vedome nájdu čas 
pre domáce publikum a považujú si za milú 
povinnosť predstaviť sa na domácom pó
diu. Ideálnym riešením v tejto situácii sa ja
ví možnosť, ktotú zvolili usporiadatelia 
koncertov vážnej hudby tento rok. Sústre
dili sa totiž na mladých, neetablovaných 
umekov. A nebol to chybný krok. Poslúži 
celkovej kvalitatívnej úrovni, publiku a v 
neposlednom rade aj mladým hudobní
kom. A tí svoju šancu využili. Dokázali, že u 
ná~ dozrieva nová kvalitná generácia mla
dých koncertných umelcov. 

Sekcia vážnej hudby v 21. ročníku 
Kultúrneho leta určite nesklamala ani ná
ročných poslucháčov a kto chcel, ten sa v 
lete v Bratislave určite nenudil. 

Na záver snáď ešte jedna kritická po
známka k hlavnému usporiadateľovi, Mest· 
skémn kultúrnemu stredisku Bratislava, 
ktorý vydal bulletin s obrovským množstvo 
vecných chýb a ktoré neboli opravené v 
priebehu celých dvoch mesiacov. Podobný 
prípad je mesačník Kam v Bratislave, ktorý 
neakceptoval množstvo zmien programu 
ani v augustovom čísle, kedy :101i programy 
l lŽ v definitívnej podobe. 

ZUZANA ĎURČEKOV Á 

S:viat~k hudobnej kultúry 
l· . ' . ' 

l'· 
· · · ··· .. v Trnave 

: ,.Tra€ličný a skutočne neopakovateľný jar
mok sa uskutočnil v Trnave - slovenskom 
Ríme, v dňoch I 3. · 15. septembra t. r. Popri 
typických púťových atrakciách, množstve 
športových podujatí, sa uskutočnilo i poduj;t· 
tie, ktoré sa významným spôsobom zapísalo 
do histórie slovenskej hudobnej kultúry. 
Pamätný clom Mikuláša Schneidra-Trnavské· 
ho, nazvaný Dom hudby, spístupnili verej
nosti po niekoľko rokov travjú<:ej rekonšt
rukcii. V roku I 15. výročia narodenia sklada
teľa a Roku slovenskej hudby vznikol na 
Slovensku v dlho zanedbávanom služobnom 
dome trnavského regenschoriho Dómu v 
Trnave, prvý a ojedinelý polyfunkčný objekt. 
Starostlivosťou a zaangažovanosťou riaditeľa 
Západoslovenského múzea Ing. M. Petráša a 
jeho spolupracovníkov, s rozhodujúcim po
dielom financovania jeho pamiatkovej obno
vy zo strany MinistersLva kultúry SR (rekon
štrukcia si vyžiadala vyše 12,5 miliónm Sk), 
dostala slovenská hudobná kultúra vzorov1' 
objekt, rekonštruovaný s dôslednosťou, kva-·, 
litou práce a koncepčným zámerom pre "ži-

· Tretí ročník Trnavských dní vyvrch olU 
21. 9. v Trnavskom divadle slávnostným 
galaprogramom, v ktorom účinkovali So· 
ňa Valentová, Viliam Turčány, Ladislav 
Chudík, súbor Musica Vocalis, bale t Duša
na Hebylu a ďalší. 

Dni s podtitulom Láska, pokoj, porozu
menie, sa v Trnave uskutočňujú od roku 
1994 ako stretnutie významných trnav
ských rodákov z celého sveta. Ich usporia· 
dateľom je m esto Trnava v spolupráci s 
cirkvami a kultúrnymi inštitúciami. 

Hostia 3. ročníka Trnavských dní sa 
predpoludním zúčastnili na slávnostnom 
odhalení a vysvätení pamätnej tabule 
Míkulášovi Schneiderovi-Trnavskému pri 
príležitosti 115. výročia n arodenia. Boli 

- Čína prehodnocuje p lán y na pozvanie 
talianskeho tenoristu Lucian a Pavarotti· 
ho na oslavy odovzdania Hongkongu do 
rúk Pekingu v roku 1997, pretože slávny 
spevák je pre ňu veľmi drahý, píše utorko
vé vydanie novín SOuth China Morning 
Post. 

Organizátori slávností vážne uvažujú, či 

pozvať na večierok Pavarottiho i kúzelní· 
ka Davida Copperfielda , lebo každý z nich 

vot" Domu hudby. 
V expozičnej časti Domu hudby sa nachád

za Pamätná izba Mikuláša Schneidra
Trnavského so štylizovanou pracovňou, hu· 
dobný salón s rekonštruovanými freskami a 
miestnosťou, v ktorej sú vystavené exponáty 
približujúce život a tvorbu skladateľa. V 
Dome hudby je inštalovaná Dvorana slávy, 
Klub hudobných umelcov, priamo symbolic· 
ky umiestnená jedna trieda ZUŠ-ky a komor
ná predajňa kníh, nesúca meno Mateja 
Hrebendu, kde sa bude predávať rylučne li· 
teratúra slovenskej provenencie. V Dome 
hudby je bezbariérový výťah a kaviareň U 
Schneidera. 

Na otvorení Domu hudby sa zúčastnil 
predseda Krajského výboru, primátor mesta 
Trnavy, zástupcovia Slovenskej hudobnej 
únie a Hudobného fondu, ktorí odovzdali 
spravovatel'om Domu hudby notoviny a CD 
platne, ako základ novej knižnice tohto poly· 

• funkčného objektu. 
..Možno konštatovať , že dobrá vec sa poda-

- t ila... PAVOL BAGIN . . 

medzi nimi pápežský prelát , vedúci slo
venskej katolíckej misie v Paríži František 
Reves, violončelista Richard Vandra zo 
Španielska, ' sochár a medailér William 
Schiffer z Francúzska, vedec Rudolf Slád
kovič z Nemecka, h erci SOňa Valentová a 
Jozef Adamovič, interpreti Elena Kittná· 
rová a Marián Bulla, štvornásobný účast· 
ník olympijských hier, chodec Pavol 
Blažek, básnici Viliam Turčány a J án Mo· 
tulko a ďalší. Súčasťou dnešného druhého 
dňa Trnavských dní bolo aj vystúpenie 
200 členov trnavských speváckych zborov 
na Trojičnom ná mestí. Popoludní si hos
tia v priestoroch železničnej stanice pri
pomenuli 150. výročie p ríchodu prvého 
vlaku do Trn avy. (TASR) 

si za vystúpenie ·pýta sedem miliónov 
hongkonských dolárov (897 000 americ
kých dolárov). 

Rokovania s Copperfieldom začali s je· 
ho požiadavkou siedmich miliónov dolá
rov. Ako ďalej uvádza denník citujúci vy
hlásenie Raymonda Wu, člena čínskeho 
výboru doWiadajúceho na navrátenie 
Hongkongu ČI:R, Pavarotti chce "dokonca 
ešte viac". (TASR) 
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Po prečítaní príspevku pána Romana 

Smolu, uverejnenom v HŽ 14/96 mi nevdo
jak prišiel na um povzdych Violety z l. dej
stva Verdiho Traviaty: "E strano, e strano ... ". 
Verím, že Giuseppe Verdi nepatrí k vyvole
ným autorom pána Smolu, ale klasik sa stáva 
klasikom vtedy, ked' sa nai'iho odvolávajú aj 
stále nové a nové generácje. Pocľme však k 
veci: veci čudesné, prečudesné sa niekedy 
vôkol nás odohrávajú. Mne sa jedna z takých 
vecí prihodila práve nedávno. Dostal som 
list, kde v políčku adresát stojí: Herrn Igor 
Javorský ... atď. a podľa údaja v záhlaví bol pí· 
saný v Berlíne ll. júna 1996. Je napísaný vo 
vznešenej nemčine. Pod listom je podpísaný 
pán Peter Machajdík. Na obálke sa skvejú dve 
slovenské známky v hodnote 6 Sk ... (??) Pán 
Machajdík píše, že (voľný preklad) je škoda, 
ak mladý a inteligentný človek ako ja (t. j. 
Igor Javorský, pozn. autor) sa tak málo zao
berá svojou súčasnosťou. Aby som bol kon-" 
krétny: vo veci je opäť bulletin k Roku slo
venskej hudby, ktorý sa ako zlý prízrak stále 
objavuje na horizonte nášho hudobného dia
nia. Pán Machajdík je zjavne sklamaný, že je· 
ho meno a meno pána Juraja Ďuriša nie je v 
bulletine uvedené a navyše, že osobnosti 
Daniela Mateja venujem v texte príliš málo 
miesta. Reakciu pána Mach:rjdíka chápem a 
chápem aj jeho sklamanie . Apropó: vraj ho 
asi nepovažujem za slovenského skladateľa, 
tak mi píše po nemecky. Omyl. Problém.je v 
tom, či pána Machajdíka považujem vôbec za 
skladateľa. 

Takmer presne o mesiac (l O. júla 1996) vy
šlo spomenuté štrnáste číslo Hudobného ži
vota a v ľíom tiež už spomenutý pán Smola s 
bolestínskym podtónom píše o nedocene
ných a ukrivdených tvorcoch · Danielovi 
Matejovi, Jurajovi Ďurišovi a Petrovi Machaj
díkovi, ktorí sú spomenutí málo alebo vôbec. 
A nie len to. V článku som natrafil na tie isté 
fo rmulácie, ktoré použil pán Machajdík v 
osobnom liste. Tak teda: kto mi to vlastne pí
sal? Alebo, naopak: kto to teda napísal do 
Hudobného života? Článok Romana Smolu je 
skrátenou a variovanou verziou listu pána 
Machajdíka a ja váham, kto je potom autorom 
myšlienok ... Alebo ide o dve telá a jednu du
šu ... ? Schubertovský Doppelganger? Steven· 
sonovský Dr. jekyll a Mr. Hyde? Who is who? 

Nech je to ten, či onen pán, bude m reago
vať opäť slovami klasika, resp. paraJrázou si· 
tuácie z Predanej nevesty: "Jen dovol, bych ti 
vyložiL". 

Pán MachajdíK aj pán Smola sa mýlia, ak sa 
domnievajú, že aspoň "bajočkÓ" nesledujem 

-aktivity Daniela Mateja, môjho mladšieho 
spolužiaka z hudobnej akadémie. Dá sa pove
dať, že ho obdivujem v jeho presvedčení a že 
mnohé jeho aktivity mi imponujú· avšak väč· 
šinou sú to aktivity organizátorské, manager
ské alebo aktivity umeleckého vedúceho, 
strojcu koncertných podujatí. Skladateľský 
output Daniela Mateja v mojich očiach vybo
čil z rámcov, v ktorých možno vravieť o hu-

l · 

dobnom kumšte· a pokiaľ sa nemýlim, toľko
krát prekliaty bulletin mal byť zasvätený 
Roku slovenskej hudby. Prepáčte, ale pokia! 
niekto vo vzájomnej rozprave na tému jedné
ho z významnejších klasikov reaguje provo
katívnou otázkou: "A to bol kto ... ?", sám sa 
cieľavedomo vyčleiluje z pelotónu tvorcov 
HUDOBNÝCH dejín a zrejme uvažuje o ge· 
nerovaní nového systému ľudskej komuniká
cie, ktorý asi neznesie začleňovanie pod tra
díciou "páchnuci" pojem "hudba". Napriek 
tomu som venoval Danielovi Matejovi v tex
te aspoň tú stručnú informáciu. Mohol som 
uviesť viacero iných mien, ktoré väčšmi na
píilajú moje predstavy o činnosti skladateľa
hudobníka. Nestalo sa, pretože práve Da
niela Mateja som si vytipoval ako jedného z 
hlásateľov čohosi, čo obohacuje všeumelec
ký kvas na Slovensku. Na "desaťflekovej" ces
te ,.od Bellu až k Danielovi Matejovi toho 
rrľiesta prosto viac nezvýšilo. Prosto, konku
rencia je silná, mnohopočetná. A ak si pán 
Smola myslí, že zmienka o Danielovi 
Matejovi nie je výstižná, je to vec názoru, na 
ktorý mám pravdepodobne právo. 

Pri práci nad svojím príspevkom som sa 
riadil výlučne vlastným úsudkom a v žiad
nom prípade som neaktivizoval "len zastara
lé a neprogresívne pracujúce inštitúcie", o 
akých píše pán Smola na stranách HŽ (inak, 
ak už je reč o akejsi cti, nebolo by od veci, ke
by pán Smola konkretizoval, o aké inštitúcie 
mu išlo ... ). Veľmi som sa pobavil nad víziami 
pána Smolu o akýchsi silách, ktoré chcú za
riadiť, aby sa o niektorých autoroch radšej 
po mlčalo. Neviem, aké má on skúsenosti, ale 
nu'í.a nič nemáta, nikto ma nepodplatil, nikto 
si u mňa nič nezariaďoval , nikto sa mi nevy
hrážal, nikto mi nič nediktoval. Na rQzdiel od 
mnohých oficiálnych médií pôsobiacich na 
Slovensku sa cítim byť v tômto smere naozaj 
nezávislým a slobodne uvažujúcim člove· 
kom. Vôbec nemám záujem komusi podkla
dať polienka pod nohy, mám len právo vy
brať si z celkového menu to, čo mi chutí a vy
hovuje. Nuž a nakoľko bulletin k RSH nebol 
chápaný ako encyklopédia, ani ako telefónny 
zoznam, ktosi musel z kola von (v tejto súvis-

• losti ma naozaj mrzí, že v rámci hektickej 
práce nad textami do bulletinu mi nevdojak 
vypadli niektoré mená, ktoré by som tam 
sám rád videl· prosím o prepáčenie všetkých 
tých , ktorí vedia o koho ide). 

Záverom vari toľko. Zaráža ma, keď tvor
covia najdnešnejšieho dneška, ktorí konšt· 
ruktívne rebelujú proti zápachu naftalínu 
pociťujú natoľko bolestne, ak ich mená nie 
sú glorifikované v konvenčne orientovanom 
materiáli, na hony vzdialenom od méty vyš
šej odbornosti. Pokiaľ viem, každá zo špeciál· 
nych akcií venovaných hudbe dneška priná· 
ša so sebou aj hromadu materiálov, ktoré 
možno použiť práve tak, ba čo, užitočnejšie 
ako bulletin k RSH. Preto ten povzdych z 
úvodu: je to naozaj zvláštne, zvláštne ... 

IGORJAVORSKÝ 

Dóm sv. Martina patril hviezdam hudobného neba 
·Dóm sv. Martina v Bratislave, miesto 

korunovácie mocnárov, ale aj duchov· 
ného pookdatia, patril hviezdam hu· 
dobného neba. V dôstojnej atmosfére 
chrámovej lode režisér Juraj Johanides 
nakrúcal klip k titulnej piesni pripravo· 
vaného albumu Pavla Haberu Svet Iás· 
ku má, ktorú interpretuje spoločne s 
Petrom Dvorským a Karlom Gottom. 
Na nakrúcaní bol prítomný aj orches
ter Slovenskej filharmónie, vedený šéf· 
dirigentom Ondrejom Lenárdom, kto
rý si tento deň nenechal ujsť napriek 
zdravotnej indispozícii. 

'Je to tisíckrát vyslovená téma, tisíc· 
krát sa nad ňou zamýšľali umelci, filo· 
zofovia. Žiaľ, potreba lásky a mieru, 
nech to znie akokoľvek sentimentálne, 
je práve dnes veľmi potebná," uviedol 
režisér J . Johanides. "Väčšinu klipu 
piesne nakrútime tu, časť s P. Haberom 
na ďalších miestach. Všetko to bude do
plnené o archívne zábery udalosti v SÚ· 

· Slávnostný koncert pri príležitosti 
odovzdania daru spoločnosti IBM Slova· 
kia významnej hudobnej inštitúcii · Slo
venskej filharmónii, uskutočnil sa v kon· 
certnej s ieni SF v Redute. Zúčastnil sa na 
ňom generálny riaditeľ IBM Slovakia 
Haakon Dahl, predstavitelia SF ako aj ďal· 

ší hostia. Prítomní boli aj zástupcovia di· 
plomatického zboru v SR. 

Dar predstavuje softverové počítačové 
vybavenie OPAS, ktorým sa výrazným, 
spôsobom uľahčí riadiaca práca nielen sa
motnej inštitúcie, ale aj jej jednotlivých 
zložiek. Firma IBM tak pokračuje v úspeš
nej spolupráci, ktorú so SF nadviazala v 

časnom svete; v súčasnom svete, ako aj 
o zábery osobnosti, ktoré sa význam· 
nou m ierou pričinili na propagácii 
myšlienky svetového mieru a lásky • od 
Beatles a Johna Lennona, Matku Terezu, 
až po Michaila Gorbačova aď alších, • po
dotkol J . Johanides. 

Ako prezradil producent projektu 
Július Klnček, premiéru titulnej sklad· 
by uvedie rádio ROCK FM 30. septem· 
bra. ''Som rád, že už v týchto dňoch začí· 
ria výroba CD a MG pások, a nič nebude 
brániť tomu, aby si ich priaznivci nie
len P. Haberu, ale aj milovníci hudby 
mohli kúpiť už 21. októbra," zdôraznil]. 
Kinček. Slávnostný krst by sa mal usku
točniť 25. októbra na zámku v 
Smoleniciach za účasti všetkých ipter· 
pretov a ďalších významných hostí, 
medzi ktorými nebudú chýbať aru zá. 
stupcovia firiem a spoločností, vďaka 
ktorým sa celý projekt mohol uskutoo 
niť • VSŽ Košice, a. s., Slovenskej pois-

minulom roku, keď jej venovala základné 
počítačové vybavenie. Ako v príhovore ·• 
uviedol H. Dahl, pre IBM je tá to spoluprá
ca príležitosťou prejaviť skutočný vzťah 
medzi umením najvyššej kvality, ktoré SF 
šíri nielen na Slovensku, ale i v zahraničí 
aj špičkovou svetovou počítačovou tech· 
nológiou. 

Na koncerte sa predstavil Slovenský fll. 
harmonický zbor so sólistami pod vede
ním Jana Rozehnala a Musica Aeterna ve
den á Petrom Zajíčkom. Uviedli slávnost· 
né oratórium Te Deum francúzskeho ba· 
rokového skladateľa Jeana Baptistu 
Lullyho. 
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- 22. ročník Bratislavských jazzových dní sa uskutoční 

• v dňoch 25.-27. JO 1996 v PKO. Jeho hlavným usporiadate-
ľom je agentúm Rock-Pop. 

25. IO. 
Orchester G. Broma (SK + CZ) 
Th omy and Co (F) 
Barbara Denne rlein (D) 
Yellow Jackets (USA) 
26. 10. 
Inte r Jazz Q (CZ, SK, PL) 
BABOS BANO (H) 
Benny Golson'S Wh is per Not (USA) 
Artu ro Sandoval (USA) 
27. 10. 
Veleband (CZ) 
Timma Brauer (A) 
Brian Auger (GB) 
Bill Evans (USA) 
- Na 5. ročník Letnej jazzovej dielne v Bratislave prišlo 

začiatkom júla 40 hudobníkov. Aj keď pôvodne prihlásených 
uchádzačov bolo 49, z hľadiska kvantity je to určite ús pech. S 
kvalitou hudobného remesla je to trochu horšie, ale syste ma
tickou prácou a podporou podujatí podobného typu sa môže 

situácia zlt:pšiť. Zo 40 hudobn"íkov bolo päť klaviristov, jede
násť gitaristov, päť saxofó nistov, šesť hráčov na kon trabas a 
basgitaru, päť na bicie nástro je, dvaja speváci a ďalší boli pa· 
sívnymi účastníkmi. Štude nti boli spokojní so svojimi peda
gógmi, ktorými boli P. Lipa, P . Bodná r , S. Loescher (USA), 
M.Jakabčic, S. Počaji, J. Kalász,}. Griglák, c. Zeleňák,}. ' 
Gergelyi. Najviac sa sťažovali na krátky čas výuky a málo in
dividuálnych hodín. Viacerí z nich navrhovali hneď na začiat

ku die lne rozdeliť frekventantov do kategórií podľa k-vality 
na základe stupňa pokročilosti, aby si prišli na svoje ako za
čiatočníci , tak i konzervatoristi. Záverečný koncert účastní
kov sa kvôli zlému počasiu predsa le n nekonal v areáli na 
Kuchajde, ale na Ľudovom konzervató riu na Sliačskej ul., te
da v mieste konania jazzovej dielne. Termín šiesteho ročníka 
Letne j jazzovej dielne je 2.-5. 7. 1997. 

- Aj ďalšia iniciatíva by mala pomôcť skvalitne niu t1rovne 
našich študentov jazzu. Na základe priateľstva medzi mesta
mi sa o rganizácia Cleveland - Bratislava Sister Cities spojila s 
vede ním Cuyahoga Community College v Clevelande a pon
úkla bezplatné štúdium jazzu trom záujemcom z Bratislavy. 
Budú bývať v rodinách slovenské ho pôvodu, ktoré im p oskyt
nú ubytovanie a stravu, Cuyahoga Community College bez
platné štúdium, takže im zostáva už len zaplatiť si cestu do 
USA. Slovenská jazzová spoločnosť odporučila týchto hudob
níkov - Sylvia Vidová ( 1975), g itara, Daniel Salontay 
(1965), gitara, Rastislav Gallo (1970), bicie nástroje. 
Cuyahoga Community College patrí k prestížnym univerzi
tám vo svete. Je súčasne usporiadateľom fest ivalu Tri·C 
jazzfest. Záuje mcom ponúka rôzne študijné programy, ktoré 
o rganizuje v spolupráci s jazzovou spoločnosťou Northeast 
Ohio Jazz Society. Poskytuje tiež štipendiá. Vyučujúcim na 
tejto škole sú Ernie Krivda (saxofón), Greg Bandy (bicie ná
stroje), Kenny Davis ( trúbka), Nea! Creque (klavír), Marion 
Hayden (bas), Oolores White (klávesové nástroje). 

Kontakt: Cuyahoga Community College, Metropolitan 
Campus, 2900 Community College Avenue, Cleveland, Ohio 
44 11 5, tel.: (2 16) 987-4400. 

- O jazzové štipendium v Hudobno m fonde sa v tomto roku 
uchádza g itarista Miloš Železňák a hráč na bicie nástro je Igor 
Sabo. Rada SJS ich žiadosti odpon1čila. 

- Jazzové Vianoce spojené so sllťažou 1neprofesionálnych 
jazzových skupín, Prehliadka novýchoivárí slovenského 
jazzu, sa budú konať 13. - 14. 12. 1996. Slovenská jazzová 
spoločnosť preto vyhlasuje súťaž a prosí všetkých nadšencov, 
ktorí aspoň trochu veria svojim jazzovým a hudobným 
schopnostiam, aby zaslali svoje prihlášky na sekretariát SJS, 
Jakubovo nám. 12, 81 1 09 Bratislava, tel.: 5361 407, 5361 406 
(v utorok po celý deň, vo štvrtok poobede, p . A. Leonová). K 
prihláške je potrebné pripojiť de mo kazetu , obsadenie a mc
ná členov skupiny, dátum vzniku a kontaktnú adresu leadra. 
Uzávierka súťaže je 31. 10. 1996. Po tomto termíne zasad
ne porota a vyberie z prihlásených záujemcov priamych 
účastníkov súťaže. 

- V skladatel'skej súťaži vypísanej pri príležitosti Roku slo-
venskej hudby vyhodnotila porota tri víťazné skladby: 

v kategórii vel'koorchestrálneho jazzu 
M. Jakabčic: Lower East Boston Alcoholic Group 
A. Coufal: Swingin' Scatch "2 " 
v kategórii pre menšie obsade nie 
J. H ajnal: Monkov tatranský sen 
Ďalšími účastníkmi súťaže boli P. Sedlák, P. Belák, V. Vizár . 

V rámci prehliadky súčasnej hudby Nová slovenská hudba sa 
26. ll. uskutoční jazzový koncert, na ktorom odznejú víťazné 
skladby. 

- Na Československ_ý jazzový f estival v Pferove vyslala SJS 
tieto skupiny: Matúš Jakabčic Tentet, Lipa Šeban Blues Band, 
Trio J ozefa "Doda" Šošoku (Karen Edwards - spev, klavír, USA, 
Petr Koi'ínek- kontrabas). Na festivale:: v dňoch 19. - 2 1. 9. ďa
lej vystúpili Orig inální pražský synkopický o rchestr, Allan 
Harris (USA), Academic Jazz Band, Alice Day and Horace 

Parlan T rio (USA), Eva Pilarová a skupina Víta Fialy, Maynard 
Ferguson, Big Bop Niveau Band (Kanada, USA) ... 

- Lučenské jazzové dni sa svojím pr·vým ro,'níkom zapísa
li do kale ndára 30. - 3 1. 8. '96. Účinkovali na nich Lučenský di
xieland, Stará jedálei1 (Pezinok), Hot .Jazz Band (Budapešť), 
ASH Band, Pete r Lip:1 and Band. V mieste konania koncertov v 
Redute bola po oba večery veľmi dobrá návštevnosť (okolo 
200 l'udí), po hlavných vystúpe niach čakal poslucháčov ešte 
jam session. Lučenským jazzovým di'íom želáme mnoho dob
rej hudby a vytrvalosť do ďalších ročníkov! 

- Usporiadatelia festivalu Jazz Prešov (klavirista Peter 
Adamkovič) majú v tomto roku mnoho starostí s jeho financo
vaním. Dúfajme, že napriek tomu potešia svojich priaznivcov 
jazzovými koncertami, ktoré sa budú konať v dňoch 29. - 30. 
10. 1996. Termín nasledovného jazzového festivalu v 
Bardejove bude koordinovaný s podujatím j azz Prešov 1996. 

- Na 17. ročn íku I.everkusener Jazztage (12.- 20. 10.) 
1996 si poslucháči mohli vypočuť hudbu týchto umelcov: Al 
Foster Group, Kid Creole and The Coconuts, Sol Mestizo 
(Charlie Mariano, Mike He rtig, Michel Kiittner ... ) Elisa Monte 
Dance, Joe Zawinul Syndicate, Dusko Goykovich Quintet, 
Candy Dulfer: Extravaganza (Bootsy Collins), Al Jarreau 
Group a ďalších . 

- Peter Lipa and Band v obsadení A. Šeban, J . Tatár, M. 
Gašpar, M. Buntaj účinkovali koncom jllna v Clube New O v 
Ascone vo Švajčiarsku. V auguste spolu absolvovali štyri kon
certy v Lisabone a Palmele v Portugalsku. Ďakj pokračovali 
vystúpením na hudobnom fest ivale v rodnom meste B. 
Marrinti v Poličke . Turné bolo súčasťou Roku slovenskej hud
by. So svojou druhou skupinou (O. Húščava, ). Lehotský, P. 
Bodnár, F. Karnok, A. Šebo, C. Zeleňák) vystúpil Pe ter Lipa na 
hrade Hcllbrunn v Salzburgu (23. 7.) na jednom pódiu spolu s 
Arturom Sandovalom. O niekoľko dní neskôr účinkovali v 
Jevere a v Delme nhorste v Nemecku. 

- Traditional and Revival jazz Band pod vedením Vlada 
Vizára v obsadení Červenka, Sucháň, Herko, Oiscantini, 
Ďurdina, Oányi absolvoval v lete koncerty v Stuttgarte, Viedni 
a v Braunschweigu. So speváčkou). Koéiánovou vystúpil na 
festivale vo Frederici u v Dánsku. 

- Dixieland BB Band z Banskej Bystrice vydal profilové 
CD. Nahral ho v obsaden~.Jpzef Karvaš - leader, trúbka, spev, 
Václav Chochol - klarinet, saxofón, Viliam Kozák - trombó n, 
Vojtech Man1šek - klavír, ŠteflJ Dugas - han jo, Michal Kalíška
I<ontrabas,· Anton Bencdek - bicie nástroje, J an Susík - spev. 
Album okrem evergreenov obsahuje aj pôvodné skladby čle
nov súboru - V. Matuška, V. Kozáka,). Karvaša. Podľa informá
cií členov recenzie a rôzne názory na toto CO prišli z Veľkej 
Británie, Švajčiarska a USA. YK 

.JAZZM.ANI DOMA 
A V ZAHRANIČÍ l 

Skôr, než sa budeme venovať správam o jednotlivých aktivi
tách našich jazzmanov doma a v ďalekom zahraničí, spomeň
me jednu závažnú skutočnosť (závažnú aspoň pre jazzový ži
vot hlavného mesta SR): v Bratislave sa opäť zrodilo miesto, 
kde sa pravidelne hrá jazz. J e ním Café Hystéria pri Zimnom 
štadióne - príje mný a útulný priestor s kvalitnou hudbou, za
tiaľ, bohužiaľ, len pomenej navštevovaný jazzovým publikom. 
Nadšenci jazzu, ne nechajte sa preto zahanbiť amatérmi! Ste sr
dečne z vanf ... Kontrabasis ta Juraj Kalász nad'alej spolupra
cuje s rôznymi hudobníkmi a fo rmáciami (zvláštne, že ho ne
dokázalo odradiť ani to tragicky chlad né leto ... ): s Triom 
Komorn{ho j azzu (Hnilička, Pokorný) vystúpil na vernisáži v 
Brne , zámku v Buchloviciach, fes tivale v Boskoviciach, v ko
stole v Modre spolu s Matúšom Jakabčicom. V Jete ďalej kon
certoval aj s P. Wlosokom, ktorý sa tu cez študijné prázdniny 
zastavil. So saxofónistom O. Húščavom vystúpil na filmovom 
festivale v Trenčianskych Tepliciach, s Triom G. Kočího na 
"Gypsy Party" v Seredi, absolvoval koncerty a klubové hrania v 
Brne a vo Viedni s talianskou skupinou Feel That Jazz 
Quinte t so speváčkou Carol a Co ra. Očinkuje v Talk Show M .. 
Markoviča, každý š tvrtok ho počujeme v Café Hystéria, anga
žuje sa v oblasti scé nickej hudby pre Ha Divadlo. 

- Saxofónista D. Húščava koncertoval na nádvorí Ľ. Štúra v 
Modre (Jakabčic, Dome, Kalász), taktiež v Café Hystéria 
(Šusteková, Bouda, Kalász, Petráš). 

- Gitarista Matúš Jakabčic nahral CO ako člen Orchestra 
Gustava Broma, ktorý v súčasnosti vedie V. Valovič. Projekt 
uzrie svetlo sveta v októbri a hudobník má na i\om 6 aranžmá
nov. Na prelome júna a augusta orchester absolvoval šnúru v 
Poľsku. Ďalšie podujatia: Art Club na Jakubovom nám. 
( Loescher, Grig lák, Zeleňák) , Moyzesová sieň a kostol v Modre 
- formácia Gospet Trio (Jonáš, Griglák, Zeleňák) + Zuzana 
Suchánková, Party Televízie Markíza (Loescher, Balogh, 
Kalász, Petráš). V rámci BHS vystúpi so svojím Tente tom spolu 
s Greg Hopkinsom (USA, trp.) , ktorý uvedie aj vlastné skladby. 
Matúš jakabčic prezradil aj čo-to z kompozičnej dielne - spolu 
s Bercom Baloghom chystajú projekt, s ktorým koncertne vy
stúpia. Všetci sme už sťa na ihlách ... 

- Adriena Bartošová pokrstila svoje nové CO Mais Que 
Nada, ktoré koncom júna predstavila koncertom v Pieš
ťanoch. V letných mesiacoch vystúpila v Art Clube, na radnič
nom nádvorí, v Zichyho paláci v rámci Kultúrneho le ta ... 
Repertoár koncertov pozostáva zo skladieb zo spomínaného 
CO a za hudobnými nástrojmi sa striedajú: ]. Burian, M. 
Breznický, O. Petráš, M. Buntaj, A. j aro,). Griglák. 

-Juraj Bartoš účinkoval v rakúskom SaalseldeHe na jazzo. 
vom festivale s tamojším Big Bandom Nouvelle Cousine (24. 
8.), ďalej v Salzbu rgu s fo rmáciou Motleymothertong ue - Ch. 
Muthspiel ( trombón), jeho brat W. Muthspiel (gitara), T. 
Raney (bicie nástroje), P. Herbert (kontrabas), B. Schmidt 
(husle), M. Škuta (klavír), G. Pre infa lle (saxofón) (3 1. 8 .). 
Trubkár v októbri vystúpi s Wienna Art Orchestra vo Viedni v 

Účastníci jazzovej dielne 

klube Porgy a Bcss s programom "From no time to ragttme'~ 

Okrem toho ho môžme zastihnúť aj u nás doma v bratislav
skom Istropolise s Bratislava Hot Serenaders. 

- Hráč na bicie nástroje a perkusie Jozef "Dodo" šošoka 
cez leto vonkoncom nezaháľal : Koncom júla uskutočnil pre
miéru svojho sólového programu v Chráme sv. Barbory v 
meste Hranice na Morave. Projekt nesie názov Drurns and 
Percussions Acottstic Muste. Predvedie ho aj na 4. ročníku 
festivalu Týždne európske j kultúry vo Viedni- a. h. Leopoldo 
Fleming (p erkusie, USA). 

S rrojicoi1 hudobníkov Bob Mover (altsaxofón, USA), 
Harald Ne'uwirdth (klavír, Rakúsko), P. Koi'ínek (ko ntrabas) 
koncertoval v ~Bratislave (Hystéria, Radničné námestie), 
Piešťanoch.) . O. šošoka ako člen Pražského jazzového kvar
teta (S. Košvanec, P. Koi'ínek, a. h. ). Hnilička - trúbka, O. 
Ouggenheim tenor a sopránsaxofón, Švajčiarsko) okrem jaz
zových koncertov s kvartetom absolvoval tiež program pod 
názvom Suita Petra K ofinka- obrazy z dejfn českej a sloven
skej cit·kvi. Autorom hudby je P. Kočín ek, kto rého inšpirovali 
motívy stredovekej cirkevnej hudby. Premié ra programu sa 
uskutočnila v Tomášovciach a šnúra vystúpení pokračovala v 
Bratislave (Klarisky), Liptovskom Trnovci (kostol). V cykle 
Cassovia jazz Košická televízia nasnímala koncert Ý 
Záhrade u Vodnára, kde účinkovalí s ). O. Šošokom Karen 
Edwards (spev, klavír), Georg Farme r (kontrabas), ). Bartoš. 
Koncerty pokračovali striedavo s kontrabasistami ). 
Griglákom a P. Kočínkom. 

V cykle Ja zz pre všetký ch STV natočila program v ateliéri 
). O. Šošoku (uvádza P. Lipa). Hudobník tiež nahráva pre 
SĽUK skladby z autorskej d ielne S. Stračinu a M. Dubovského. 

- Klavirista P. Bodnár vyst(lpil v programe s P. Car
darellim ( tenor saxofón, USA) C. Zele1iáko m, M. Marinčá
kom na niekol'kých miestach: v Rož1iave, P\.lprade, Ko
šiciach, Spišskej Novej Vsi, Vranove nad Topľou, Piešťanoch. 

- V neďalekom Pezinku je bohatý jazzový živo t. O pravi
delných p odujatiach v tamojšom Dome kultúry sme sa 
zmienili už v predchádzajt1com čís le Info jazzu. Pre bie hajú 
tam dva druhy podujatí: Koncertná kaviar·eň a Kaviareň u 
Bakusa. To, že nadšenie o rganizátorov P. Konečného a R. 
Federa je priam bezhraničné, dokazujú nasledovné informá
cie: koncertuje tam skupina Stará jedáleň: P. Preložník, ]. 
Ouban, R. Chovanec, R. Nikolajev). Koncom júla tu vystúpili 
skupiny Buty a Black Cat Moan, v rámci programu Kaviareň 
u Bakusa účinkovali Swing Quartet Piešťany (M. Zeman, P. 
Jankech, M. Zaťko, O. Petráš aM. Bojlová a. h.). Od člena sku
piny Stará jedáleň sme sa dozvedeli, že v tomto období kon
certujú pomenej, pre tože nahrávajú platňu. Napriek tomu si 
ich publikum vypočulo aj v bratislavske j Hysté rii, Lučenci a v 
ostravskom klube Parn{k. 

- Skladateľ a klavirista Kris tián Seidmann bude spolu so 
spevákom Ivom Hellerom účinkovať na jazzovom večere v 
Slovenskom rozhlase v štúdiu 5 di\ a 27. l O. 1996 o l S. tej h. 

IUIATKA. SP-.AVA l 
OMLADOMJAZZE... j 

Skupinu Traditional Ba nd netre ba zvlášť predstavovať. 
Pre nezasvätených a zábudlívých pripomenieme, že pochád
zajú z Lučenca a úspešne sa predstavili publiku na prehliadke 
nových tvárí slovenského jazzu jazz ové vianoce a tiež na 
predminuloročnej súťaži v Žiline. j e potešiteľné počuť, že o 
tejto mladučkej skupine vie už aj širší okruh publika - pravi
delne totiž vystu pujú na rôznych podujatiach a príležitosti
ach: koncert v Lučenci (výť••žok z koncertu venovali pre men
tálne postihnuté deti), viackrát vystúpili v Košiciach, v Žiline 
na výstave Expo tour, Bratislave, Sliači... Počulo ich už aj pub
likum v Maďarsku na Medzinárodnom dixielandovom fes ti
vale v Salgotariáne. 

JAZZVOVtCHODOS:tOYBNSKOH. 
, PBEiOVB... . i 

Na Základnej umeleckej škole v Prešove sa žiaci môžu priu
čiť aj ine j, ako vážne j hudbe. Postarali sa o to traja jazzmani a 
zároveň pedagógovia P . Adamkovič, M. Marinčák a S. 
Cvanciger, ktorí založili na ZUŠ-ke tzv. Jazzové oddelenie. 
Žiaci sa môžu prihlásiť až po dosiahnutí istej nástro jovej 
spôsobilosti na nasledovné nástroje: Klav{t· (P. Adamkovič), 
basová gitara, kontrabas, gitara (M. Marinčák), bicie nástro
je (S. Cvanciger). Výuka trvá 4 roky, žiaci hrajú aj kolektívne 
aj individuálne, učia sa aj de jiny jazzu a získajú tiež výzbroj na 
teoretickom poli. Väčšinou sa hrajú jazzové a jazzrockové 
štandardy. Obdivuhodný je nielen počet (momentálne tu štu
duje vyše 30 žiakov), ale aj sladké plody, kto ré nedávno do
zreli v podobe koncertu žiakov: M. Benko (klavír) , J . Smekal 
(kontrabas), ). Ontko (gitara), Ľ. Ovorščák (bicie nástroje). 
Želáme ešte mnoho koncertov s kvalitnou hudbou a ešte vi
ac mladých talentov! 

Všetky príspevky sú neodtaje nou radosťou vítané ... 
Pripravili: Yvetta Kajanová a Zuzana Vachová 
Šéfredaktor: Yvetta Kajanová 
Vydala: Slovenská jazzová spoločnosť 
j akubovo nám. 12 
Tel./ Fax: 36 14 06,36 14 07 
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~ RSLOVENSKÝ 
~ · OZHLAS 

K 70. VÝROČIU 
3. 10. 1996 Dix ieland s Petrom l.ipo m 

18.0 0 · 19.30 vere jnä nahrávka 
4. 10. 1996 Koncert Ot UN Radio Bra· 

tisla va 
18.00 • 19.30 kon cert pri p rile· 
žitosti 70. výročia vzniku 
Slovenského rozhlasu 

S. 10. 1996 Ko ncer t v rámci BHS, priamy 
prenos zo Štúdia l SRo 
19.30 . 2 1.45 

6. 10 . 1996 Organový koncert v rámci 
BHS 
16.00 · 17.30 vere jná nahrávka 
zo Ští1dia l SRo 
18.40 . 19.50 Špo rt a nudba . 
živé vysielan ie 

7. 10. 1996 Detské hviezdičky v Rádiu 13 
16.00 · 17.30 verejná nahrávka 

l l. 10. 1996 Záverečný koncert BHS p ria· 
my p renos zo Štúdia l 
20.00 . 21.45 
J 2. 1 o. 1996 Folkový večer 
19.00 • 20.30 vere jná nahrávka 

15. 10. 1996 Kon cert detského spevácke
ho zboru 
18 .00 · 19.00 vere jná nahrávka 

17. 10. 199 6 FEM '96 • med zin;írodný pro
jekt Experimentálneho št(ldia 
v spolupráci CTICM 

l 8. lO. 1996 FEM '96 · dtto 
19. 10.1996 FEM '96 · dtto 
22. lO. 1996 I.:udová hudba v rozhlase 

18.0 0 · 20.00'Verejná nahrávka 
25. 10. 1996 Koncert Marty Beňačkovej 

19.00 • 2 1.45 verejná nahrávka 
k<;Ocertu zo Štúdia l SRo 

26. 10. 1996 Ko ncer t Orchestra Pavla 
Zajačka 
19.00 · 20.50 vere jná nahrávka 

27. l O. 1996 Večer šansó nov 
18.00 • 19.30 vere jná nallrávka 

KONCERTY SLOVENSKÉHO ROZHLASU 
A SLOVKONCERTU K 70. VÝROČIU 

ROZHLASOVÉHO VYSIELANIA 

1./ 17. 10. 1996 
o 19.00 • BRATISLAVSKÉ GITAROVÉ 

KVARTETO: 
Jana MAZÁKOV Á 
Radka KUBROVÁ 
Miloš SLOBODNÍK 
Miloš TOMAŠOVIČ 

KlAVÍRNE DUO 
Peter PAŽICKÝ 
Aleš SOLÁRIK 

2 ./ 19. 10. 1996 
o 19.00 h · Dana ŠAŠINOVÁ · klavír 

Radoslav ŠAŠINA- kontra
bas 

3./22. 10. 1996 
o 19.00 h • Mikuláš DOBOŠ • basbary• 

tón 
Daniel BURANOVSKÝ· kla
vír 
Juraj ALEXANDER· violqn· 
čelo · 
Helena GÁFFOROVÁ • kla· 
vír 

4./ 26. 10. 1996 
o 19.00 h · Nao HI GAN O· soprán 

Ľudovít MACINGER -klavír 

AKADEMICKÉ DYCHOVÉ 
TRIO 
Ľudovít FÁBERA · hoboj 
Jozef LUPTÁČIK ml. · klad· 
net 
Roman MEŠINA ·fagot 

Koncerty sa konajú v Slovenskom roz· 
hlase v Bratislave •ta Mýtnej ulici v 
Hudobnom štúdiu č. 2. 

PRÍRUČKA, 

KTORÁ BY VÁM NEMALA 
CHÝBAŤ!! 
HUDOBNÝ FOND PONÚKA SLOV.EN· 
SI{ÝHUDOBNÝ' ADRF.SÁR 1996 
(qmelci, súbory, vydavateľstvá, ško· 
ly, inštitúcie, rock, pop, jazz atď.) ce· 
na: 70,-Sk 

predaj: 

Požičovňa a notový archív, 
Medená 29, 811 02 Bratislava, 
tel/fax: 07/ 533 26 45 
Predajňa hudobnin, šustekova .23, 
851 04 Bratislava tel.: 07/ 8191 26 

SERVISHŽ 

SLOVKONCERT 
Koncerty a literárno-hudobné programy 

(OKTÓBER) 
9. 10. 18.00 Michalovce, MsKS, sála MsKS 

Ai kiko Yoshida, soprán Qaponsko) 
Ľuhica Kistyová, klavír 
Miloš Slobodník, gitara 
Hach, /Jmhms, Tosti, Granactos, 
Schneicler·'f'rna t•ský, 
Nakata, Yamada, l'uccirli 

9. 10. 17.00 Bratislava, Mestská knižnica, 
Klariská 16 
Z mojich najmilších 
Recitál Evy Krislínovcj 

9. 10. 19.30 Piešťany, SLK 
Moyzesovo kvarteto 
Stan islav Much:t, l. husle 
Fr:tntišck Tôriik, 2. husle 
Alexander Lakatoš, viola 
J:ín Slávik, vio lončelo 
Haydn, Beellumen, Zeljenka 

10. 10. 19.30 Bardejovské kť'1pclc , SLK, LD 
Astória 

ll. 10. 18.00 J>oprad , MsKS, Koncertná sála 
zus 
Violončelový recitál 
Francoise Grobcn, vio lončelo (Lu· 
xembursko) 
Ivan G:1jan, klavír 
Couper/11, Scltubert, Racflman.lno/1, 
Schuma nn 

ll. 10. 19.00 Trenčín, Dom armády 
Kvarteto Andreja Šebana 
3. ročník ):1zzového festivalu 

12. 10. 19.00 Adriena Bartošová so skupinou 
S<:at 
3. ročník )azzového festivalu 

12. 10. 15.30 Piešťany, SLK 
Orchester Ko mornej Ollery 
Marián Vach, dirigent 
Ivica Ncshybová, soprán 
Zuzana Vascková, soprán 
Svätopluk Mal<lchovský, barytón 
Martin Malachovský, bas 
Mozart, Donizetti, Pucc/ni, Verdi, 
Hi ze l 

12. 10.16.00 Štós, Kúpele, a. s., Spoločenská 
miestnosť 

13. 10. 15.00 Číž, Prírodné liečebné kúpele 
Komorný súbor Musa ludens 
Hudba dávnych sloročí 

(Slovenské huclohné pamiatky 12. 
17. storoč ia) 

14. 10. 17.00 Trebišov, MsKS, sála MsKS 
15. 10. 19.30 Bardejovské kúpele, SlK, LO 

Astória 
16. 10. 18.00 Sečovce, KPH, sála ZUŠ 

Klavírny recitál 
Ida Čcrm:cká 
Sclwma /111, Cikke1; G110jlin 

15. 10. 19.30 Piešťany, SLK 
Komorný zbor Ringkôbing (Dánsko) 
Baclt, Haydn, Verdi, Bart6k, Dvoŕák, 
Riltg, Schierbeck , Lange·Mrtller, Ga· 
de, Ríls·Oisen 

15. 10. 19.00 Rimavská Sobota, MsKS, sála 
MsKS 

16. 10. 17.00 Šalty, MsKS, sála MsKs 
Dagmar Scbestová·Zsapková, flauta 
Jozef Zsapka, gitara 
Anna Hôlbl ingová, husle 
Quido llôlbling, husle 
Leclalr, Telemann, Giuliattf, Godár, 
D. Martinček, P. Martinček, Chopin, 
Dvoŕdk, Diabelli 

15. 10. 19.30 Trenčianske Tc[Jiicc, SLK, KÚlleľ
nádvorana 
Operné soirée 
Orchester Komornej opery Bratislava 
Marián Vach, dirigenl 
Ivica Ncshybov:í, soprán 
Zuzana Vascková, soprán 
Simon Somorjai, tenor 
Peter Šube rt , barylón 
Mozart, Donizetti, Rossini, Pttcciu i, 
Verdi 

,17. 10.9.15 Komárno, MS 
Večer spirituálov a černošskej 
poézie 
Spevácky súbor Glose Harmony 
Friends 

18. 10. 18.00 Poprad, MsKS, Kaviarcií Hotela 
Satel 
Dalibor Karvay, husle 
Daniel lluranovský, klavír 
Suchml , Cltop in, Debussy, Wieniaw
ski, l'aganlni, Sarasate 

19. 10. 9.00 Vrbové, Dom kultúry 
Božidara Turzonovová, umelecké slo· 
vo 
Jozef Adamovič, umelecké slovo 

Komorný koncert 
v Českom centre v Bratislave 

· Ko ncert Komo rného súboru GRAN DU· 
ETO CONCERTANE uskutočnil sa 10. sep
tembra v českom centre v Bratislave. 
Prezentovali sa na ňom Jan Riedlbauch • 
flauta a Miloslav Klaus· gitara. 

Odzneli diela Wolfganga Amadea Mo· 
zarta, Stepána Raka, Václava Riedlbaucha, 
Bohuslava Martinú, Ferdinanda Carulliho 
a ďalších skladateľov. 
Český súbor predstavuje spojenie dvoch 

osvedčených nás trojov · flauty a gitary v in· 
tepretácii dvoch umelcov. Ich rozsiahly re
pertoár zahrňuje skladby všetkých hudob· 
ných epoch. Dueto koncertovalo v mno· 
hých európskych štá toch, v krajinách 
Južnej a Strednej Ameriky i v USA. (TASR) 

19. 10. 19.00 Bratislava, Slovenský rozhlas, 
Hudobné štúdio 2 
Dana Šašinová, klavír 
Radoslav Šašina, kontrabas 
Eccles, Haydn, Gller, U szt, Schubert· 
Liszt, Rctjtw; Kupkovič, Bottesini 

21. 10. 9.15 Komárno, MS 
Štúrovci (poetické pásmo) 
Štefan Bučko, umelecké slovo 
Martin Kubcčka , gitara a spev 

22. 10. 19.00 Rimavská Sobo ta, MsKS, Rímsko
katolícky kos tol 
Closc Harmony Friends 
Mario Fančovič, dirigent 
Happy Day 
(Večer černošských spirituálov a gos· 
pc! ov) 

22. 10. 19.00 Bratislava, Slovenský rozhlas, 
Hudobné štúdio 2 
Mikuláš Doboš, hasb:1rytón 
Daniel Buranovský, klavír 
Juraj Alexander, vio lončelo 
Helena Gáfforová, klavír 
Glordanl, Pergolessl, Dvoŕák, Schli· 
ma n u, Čajkut'sklj, Godard, Smetcma, 
Cai:>.: d'Hen ,elois, Sclmeider·1i'nav
ský, Ra vel 

22. 10. 19.30 Trenčianske Teplice, SLK, Kúpef· 
ná dvorana 
Katarína Turnerová·Vavrcková, harfa 
Marián Turner, flauta 
Händei, Kmmphoiz, Mozart, Ross/nl, 
Watkins, Delntssy, /Jtmizettl, Fauré, 
/be rt 

23. 10. 18.00 Nové Mes to nad Váhom, MKS, 
Výstavná sieií 
Ida Kirilová, mezzosoprán 
Gurgen Ovscpian, 1cnor 
Ján Salay, klavír 
Ulrich Ulmann, sprievodné slovo 
Večer operných árií a duetov z tvorby 
svetoznámych skladatcl'ov 

24. 10. 19.00 Bratislava, Slovenský rozhlas, 
Hudobné štúdio 2 
Bratislavské gitarové kvarteto 
Jana Mazáková 
Radka Kubrová 
Miloš Slobodník 
Miloš Tomašovič 

Klavírne duo 
Peter Pažický 
Aleš Solárik 
Tesm~ IJoccherinl, Brou we1; Fa/la, 
Schubet·t, IJrahms, Rcwel, Mozart 

26. 10. 19.00 Bratislava, Slovenský rozhlas, 
Hudobné štúdio 2 
Nao Higano, soprán Qaponsko) 
Ľudovít Marcingcr, klavír 
Akademické dychové trio 
Igor Fábcra, hoboj 
Jozef Luptáčik ml., klarinet 
Roma[l Mcšina, fagot 
Hella, Ycnn"da, Sclmejcler-Tmavský, 
Moza1·t, Rajter, šostakovlt 

?tr. 10. 10.30 Bratislava, Mirbachov palác 
Peter llicly, husle 
Veronika Lacková, klavír 

"' Hr"hms, Gatto, Četjkovsktj 
30. 10. 19.30 Piešťany, SLK 

Večer operetných a muzikálových 
mt'! ódií 
'Eva Šeniglová, soprán 
Mikuláš Doboš, has 
Ivan Ožvát, tenor 
Dušan Stankovský, klavír 

Rock- pop- jazz- folk 

INFO SERVIS 
4. septembra vystúpil v Bratislavskom 

!Art Clube na Jakubovom námestí gitarista 
Andrej šeban so skupinou Ash band. 

Medzinárodná prehliadka bluesových 
Interpretov a skupín, pod názvom Blues na 
Dunaji, nadväzujúca na známy festival z 
osemdesiacych rokov, sa mala konať 7. sep
tembra na petržalskom nábreží Dunaja. 
Pre nepriaznivé počasie bol však koncert 
zrušený. Uskutoční sa v priebehu decem· 
bra v náhradnom termíne v DK Lúky. 

V dňoch 17. · 20. septembra prebiehal v 
areáli výstavy Finex a na Námestí SNP v 
Banskej Bystrici Medzinárodný dixielan · 
dový festival. 

V študentskom klube UNIC v Bratislave 
vystúpili v rámci programu s názvom Yam 
· hudba meditácie Ullas Felix Beyer (el ek· 
trická gitara) a Phillip Melchers (klávesy, 
perkusie). Hudobníci sú žiakmi indického 
Guru Sri Chinmoya, ktorý ovplyvnil mno
hých hudobníkov. Hudba, ktorú tvoria, 
spadá do prúdu New Age, je fúziou popu, 
klasickej hudby a jazzu. 

20. septembra sa v bratislavskom Art 
Clube uskutočnil krst nového albumu sku
piny Zóna A s názvom V Životnej forme. 

21. septembra vystúpil v KD Zrkadlový 
háj v bratislavskej Petržalke, v rámci série 
programov Folkfórum, popredný český 
pesničkár a gitarista Karel Plíhal s hráčom 
na klávesové nástroje Petrom Freundom. 
Recenziu koncertu uverejníme v niekto
rom z budúcich čísel. 

22. septembra v DK Zrkadlový háj vystú
pila vokálna skupina Close harmony 
friends z Nitry, interpretujúca černošské 
spirituály, tradicionály a gospely v jazzo
vej úpave. Skupina práve vydala svoj dru· 
hý album· CD s názvom Happy day. Bližšie 
infomrácie ·viď ďalšie čísla HZ. 

PROGRAM . 
ŠTÁTNEHO KOMORNÉHO 

ORCHESTRA ŽILINA 
V OKTÓBRI 1996 

po ndelok 7. 10. 1996 Muslkverein, Vledeií 
o 19.30 h Koncert ŠKO ŽILINA 
J. Haydn: Symfónia č. 103 Es dur 
"S vírením tympánov" 
J. Haydn: Koncert C dur pre violončelo a or· 
che ster 
G. von Einem: Slovenská suita pre sláčiky a 
orchester . 
Dvorák: česká suita 
Francoise GROB EN, violončelo (Luxembursko) 
Dirigent: 
Tsulgio MAEDA,Japonsko 

štvrtok 10. 10. 1996 Dom umenia Fatra, Žilina 
o 19.00 h Komorný abonentný koncert 
TRÁVN IČKOVO KVARTETO 
v zložení: 
f'rantl ~ek FIGURA, 1. husle 
Ivo NOVÁK, 2. husle 
Jan,.JURíK, viola 
Aptonín GÁL, violončelo 
Zuzana PAULECHOV Á· ŠllASNA, klavír 
J. Haydn: Sláčikové kvarteto č. 3 g mol op. 74 
'Jazdecké" 
Zeljenka: Musica slovacca 
Dvorák: Klavírne kvinteto A dur op. 81 
nedeľa 13. 10. 1996 Dom umenia Fatra, Žilina 
o 10.30 h Nedeľné matiné pre rodičov s deťmi 
"V DETSKEJ IZBIČKE" 
ŠTÁTNY KOMQRN\' ORCHESTER ŽILINA 
jana TAR! NOV Á, moderovanie 
Dirigent: Karol KEVICKÝ 
štvrtok 17. 10. 1996 Dom umenia Fatra, Žilina 
o 19.00 h Abonentný koncert ŠKO Žilina 'CYKlUS 
M' 
Mozart' Koncert pre flautu a orchester č. 2 D 
durKV314 
Beethoven: Romanca G dur op. 40 pre husle a 
orchester 
Beethoven: Romanca F dur op. SO pre husle a 
orchester 
Saint'Saens: Symfónia č. 2 op. 55 
Katarína KOVÁČOV Á, flauta (SRN) 
Zuzana KÁLLAYOVÁ, husle 
Dirigent: Charles OUVIERl · MUNROE, Kanada 

štvrtok 24. 10. 1996 Dom umenia Fatra, Žilina 
o 19.00 h Abonentný komorný koncert 
Uozcf l'ODHORÁNSKY, violončelo 
Ivan GAJAN, klavír 
Martinu: Variácie na slovenskú ľud. pieseií 
Godár: Suita na pamiatku V. šldovského 
Debussy: Sonáta 
Poulenc: Sonáta 

sobota 26. 10. 1996 Koncertná sieň Reduty · 
Spišská Nová Ves 
o 19.00 h PODTATRANSKÝ FESTIVAL 
Koncert Štátneho komorného orchestra Žilina 
Árie z opier W. A. Mozarta 
Haydn: Symfónia č. 104 D dur 'Londýnska' 
Adrian:t KOHÚTKOVÁ, soprán 
Ivan KUSNIER, bas 
Dirigent: 
Róbert STANKO VSI("( 
utorok 29. 10. 1996 Dom umenia Fatra, Žilina 
o 19.00 h Mimoriadny abonentný koncert ŠKO 
Žilina k 90. narodeninám Dr. Ľudovíta Rajtera 
Rajter: Sláčikové kvarte to 
Rajter: Divertimento pre flautu, hoboj, ldari· 
net, fagot a lesný roh 
Beethoven: Symfónia č. 3 F.s dur op. SS 
"Eroica" 
Dirigent: Dr. Ľudovít RAJTER 
Spoluúčinkuje Sláčikové ..n,arteto a Dychové 
kvinteto ŠKO Žilina 

ŠTÁTNA FILHARMÓNIA 
KOŠICE 

18.10. BYSTRÍK REŽUCHA 
dirigent, SR F. ERKEL; L. Hu· 
ilyady, predohra 

o 19.00 J. HAYDN: Symfónia č. 64 A 
dur 
.1\.DVORÁK: 
KONCERT PRE VIOLONČELO 
A ORCH. h mol op. 104 
Koncert v spolupráci s CSE· 
MADOKom 

24.10. StANISLAV MACURA 
dirigent, ČR J. CIJ<KER: Spo
mienky, suita 

o 19.00 h B. BARTINU: Koncert pre vio
lončelo 
VLADAN KOČÍ violončelo, ČR 
A. DVORÁK: SYMFÓNIA č. 9 e 
mol 
"Z NOVÉHO SVETA" 

KONCERT 'V RÁMCI DNÍ ČESKJU KULTÚ· 
RY V KOŠIClA:CH 
pod záštitou generálneho konzula ČR 
Karla Horáka 

pozn: 30. X. 19% o 18.00 h · Všešportový 
areál v Košic~ach 
usporiadateľ: Kultúrne stredisko Laborec, 
Košice 
Ko ncert Petra Dvorského a Klaudie 
Dernerovej 
Orcbester ŠFK diriguje Ondrej Lenárd 
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