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Co je n11rodne...
Na akatlem ickej pôde považujem polilizovtmie Ztl 11eprípustné a osobne zastávmn uázor, že rektm· by pol "s ·výkonu svojej funkcie mal }Jozast"vit' - t1k je uáhodou
členom lumtla či stnmy- svoje verejuo-politick é pôsobenie. Pt·etls" VŠ{Ik, rektor nemôže stát' od istélw dt·ulm polilizovtmla
l i politikárlenia bokom, ak objemom 111vektív je jelw vtast11á A/11w Mcller. Na Isté
"politicky" motii!Ovlmé r~ýroky kolwkol:
vek, treba dakedy aj t•eagovat: V zcíujt~te
povahy veci nekompt·omf.m e.
Stalo sa tlakedy m1 jar tohto rokc1, že
clvom twjl!yš.~fm umelecko-vzdelávacfm
ust.a nol!izuitlm /Jolo viac-menej verejne "1!)1·
týkcmé, že vraj nel!yclwl!lÍI!tljlÍ študentov 11
"míroduom du chu'. 8 ez ohľadu na to, že
nerozumiem nekonkrelizovanému, 11/l nevt·aviacemu termínu •tuít·odný duch ~ toto
11ie práve zodpoved11é osočeuie si žf(l(ht
na vec odpovedat: Mm·álne právo na otlpoveď mi tláva i skutoltrost; že po celý
svoj život som sa usi/ov"l o vytvot•et~le
vkladu tlo slovenskej kulttÍry, a twjmii, nikely som sa llesprenerJeril svojmu pt·esvedleniu kol"boráciou. ti poslulwvmtím, dtí..fam, už iba bývalému, tolttlitnémurežimu.
Bez trá t·oku na vyčerptÍr!lljúce tlefinlcie,
tt·ebtl nám "j premýšt:at; čo je to námdné.
Určite j e lo stát·očuá sluíseuo.~t' a historia
l'tulll 11a tm.~o m tízemf žijúcom, je to však
aj jmmiiť temz žijúcic/l generácii, je to hl·
lwký vzt'ah k tradíciám, čo nás determinujú, je to tt le aj vzťah k pdtmmwsti a súčasnému svetu, v ktm·mn žijeme a pt·e ktotý tvm·íme. je to u nás ueoiJyčtljlle rozviliU-tá t1 bo/zatlÍ l'udová ku.tttí.rtl, ktorá sa
vštlk späja s historickou i príto111110u
vz delcmost"ou Inteligencie nášho 11ároda.
Národnými stí i pt•etlstar!itetitl (llltllll·
gm·dy vedeckélw a umeleckého mysleniu,
čo 11ás tlemw-demw olmlurcujú silou myšlienky i äucJw. NlÍ1'od11é stí tiež výhry, ate i
prel1ry mišlw spozlltÍI!tlllia; prehry, čo
vl" s ro~fJoznáme, slÍ korektivom tl'utiUeho
ltľudmtitl " twcltátlzani{l. Ono ncít·odmJ, to
je aj 1111l0/1CJI!I'StVOVOSt' tl IIU/Ohostt'UIIIIOS{
myslenia skutočnej inteligencie tohto 11á·
rodu. Tej inteligencie, ktorá dokáza lti spoz tult"vla.5ttuí tratlícill " llist6ri11 ti r!le letia
rejlektov"t." lltt siÍlttsllý svet, k dim1i11 tlnešktl zaujt1t' pl'imerauý postoj. Nárotlué, či
slovenské, to nie je 11emetmá ko11štwrtu, to
sú jt~vy vo svojej pt·emellllOSii ll v kmrtltwálnom vývoji jJohl'udutut tfftmfe toll to nášho svetll. Nát·otltté, to j e nie lacu é šermova·
nie pojmom tý mi, ktorí vec/tlm t1j tllk ue rozumejtí.
Vztlať sa 11ároku l>yt' súčasným, m oder"Ý"'" a tli!UI/t.g u.rdným je aj stratou schojJtwstl hľudut' u twcluídzuť. Ht'adat' a liU·
cllátlzat' odpovede na otázky, ktoré 11ám
.níčtlsný svet tt1k twliellavo kladie. Pretože
poznávat' t1 spoztwt; to je prejar)()m ľud
ského úsilia 11a jelw smerovaní. Aj po 11ás
prichádzajúce generácie w•l ite budú mat'
otlclwdný názor rovnuko na modernu i1
slovenskost; li nárotltwst: Nebmlem su '0
veciach, l o k{lžt~ý z nás si musí premysliet;
ďalej t·ozšfrovat' - bola mi raz polože11á
ottízktt, l o je to slovenské- a po istej clwfli
rozmýšľania. som odpo l!eda~ ž e slovenské
je všetko to, čo sme 1wdobmlll svojou l>zdeltmost'ou. K tmuu 11enuím viac čo tlotlut'.
Otlmietam invektívy ·rJoči tw.~ej škole,
odmieltlllf. II}Jotlozrievtmie tých, čo stí..jJt"itmílo, alebo 11ebodaj zámerne netloiJt·e informol!mlÍ o skutočnej p ovahe práce tut
tutšej, či našich školách. Partllerská i naša
š ko/ll vycl1ovttli už stovky a tisíce aiJsolventov, bez ktotých by .~tove11ská kultúra,
11111e11ie i vedy o tmtelliach nemohli jednoducho existoval: Absolventi 11ašiclr uysokýcll škôl, nel'az renomovtm f, li aj sku toč
lle ve ľkí umelci, lo sú tí, ktorl kažtlotlemre
vydeít!t~ftí svedectvo o kultúre, o stcwe vedomia a mysle tejW z me11e, svojou kažtlodemwll fJI'ácou dávajú svedecll!o o stave
tluclwmw lllÍšlro llát·otla. A je pl'itwjmenšom oduáž11e ich pt·ácll .~pochyiJtíovat'.
Pmjem uám, odcluítlzajiÍci i pricluídzajúci mladM kolegovia, aiJy ste uuďalej
boli uosileľmi tmdícií .~koly, ktorá sa niktly nesjJt'ellelle,·ila poslwliu byť kultút ..
1/0it tlSttiiiOI!ÍZIÍOit tohto "IIÚI'Odtl.
Prof IVAN PARÍK,t·ektor V.5MU
lmatriku/ačn.Ý prejcw z l . JO. 1996
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V priebehu Bratislavských hudobných slávností sa uskutočnila
Medzinárodná múzikologická konferencia na tému Národné, individuálne a univerzitné prvky v hudbe. úvodný referát na konferencii
predniesol prof. Oskár Elschek.
Osobnostné, národné a univerzálne hľa
disko v hudbe je zrejme večnou a neriešiteľnou témou už od 16. storočia, odkedy sa
národno-štátne ideológie stali neustálym
t>redmctom polemík aj v hudbe a kultúre.
Muzikológ, ktorý sa neustále vracal k tejto
problematike pri hodnotení hudby medzi
15. až 20. storočím bol Alfred Einstein, ktor ého poznáme u nás z prekladu jeho mono~
grafie: Hudba v období romantizmu (Opus
Bratislava 1989). V tomto diele ho samozrejme obdobie romantizmu podnietilo k
dôkladnejšej ch arakteristike národnej t>roblematiky v hudbe, pretože je charakterizované vznikom výrazne národných hudobných škôl. Einstein napísal však aj osobitý príspevok: Vojna, nacionalizmus a tolerancia, v ktorom píše: "Nechcem sa veno uaľ
opäť otáz ke, ktomu sme pres_ýter1ý: Čo je ntfrocln á. a čo metlziná.wctná hudbct? Monle/lercli sa r
nikcly nepýtal, čl pí.še tulian.sktt hudbu, rovnak o ani Bach sa aul clwíl'ku tw venovtll otáz ke, či"*
jeholllldba je aj do/Jre uemecká, a ani Rameau
S(l 1/l!jJý taí, t'J jel/o Ú llrfQll Z(!CI,/!.<!N!dÚ du.I~01Wfe
.francúzskemu chahtkteru:", · Akokoľvek je
spod tohto zorného uhla hudba skúmaná,
nikdy nemôže postihnúť podstatu otázky,
lebo každá hudba má svoj s ubjektívny, individuálny, n árodne-regionálny, lokálny
ale aj univerzálny hudobný rozmer. Hudba
bez týchto troch stránok nejestvuje. Ak jednu z nich z tohto celku vyberieme, hudba
sa rozpadá, stratí svoj základný zmysel.
Stane sa neosobnou, bez konkrétneho vzťa
h ového rozmeru k spoločnosti, v ktorej
tvorca žil a hcz doby, ktorej bol súčasťou
všetkými nitkami svojho ja.
Svoje úvalty by som začal poukázaním
na skladbu Johanna Heinricha Schmelzcra
Balletti a quatro, časti Gavotta anglica,
Gavotta bava1·ia a Gavotta gallica, z polovice 17. storočia. Mc n1 pre obdobie baroka
nie celkom neznámu skladbu, resp. cyklus.
J. H. Schmelzer bol dvorný huslista a nes kôr če lný skladateľ viedenského dvora,
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ktorý prer ušil, aj keď len na krátko, hegemóniu talianskych skladateľov na viedenskom dvore a stal sa zaklateľom rakúskonemeckej kompozično-hu sliarskej tradície
v stredoeurópskom priestore, z oblasti ktorej výdatne čerpal svoje podnety a objednávky.
Bez toho aby bolo potrebné rozoberať
celý tento cyklus, je možn é konštatovať , že
okrem úvodných troch častí (lntrada,
Pastorella a J>rcsto) nasleduje päť gavot:
Gavotte tedesca, styriaca, anglica, bavaria a
gallica. Bolo to obdobie 60. rokov 17. storočia , kedy sa vd'aka francúzskemu dvoru
Louisa XIV. gavotta s tala naslcdovaniahodn ým európskym módnym tancom a baletnou kompozičnou formou. Jej univerzálne
e urópske ale aj módne ašt>irácie reflektoval Schmelzer v tom, že im ako obvykle vo
svojich skladbách dal výrazne stredoeu rópsky rozmer. A to tým, že medzi tedcsca,
anglica a galilea, vsunul dve regionálne a
národné skladobné verzie: gavotta styriaca
a gavotta bavaria.
Toto organické spojenie univerzáln~ho a
národného, nadregionálneho a regionálneho bolo jedným z kontrastných, ale aj
k o mplementárnych znakov barokovej inš trumentálnej hudby. Tento homogenizujú ci, zjednocujúci princíp, ktorý je sprievodnou črtou s taršej i novšej hudby, našiel
svoje výrazné pokračovanie aj v 18. s toroč í. Ako dobrý príklad môže poslúžiť aj

Vir111včnti olnša z Hamwnia pastorafis P.
Georgiusa Zruncka, napr. Gloria, so striedan ím latinského a slovenského pastorálneho textu aj s príslušnou hudobno-štylistic.:kou zmenou, tak ako ho sprístupnil v kritickom vydaní Ladislav Kačic, skladba, ktorá je nám všetký m ďoh_ze známa, ešte z inte rpretácie Miroslava Venhodu, takže ju n ebudem uvádzať.
18. storočie spájalo spravidla tieto dva
hudobné štýly do jedného celku, ak si pripomenieme tvorbu Wolfganga Amadea
Mozarta ( napr. jeho tance z posledných rokov života, ale aj symfonickú a komo rnú
tvorbu). U Josefa Haydna je dokonca v
rámci jedného š tvortaktia a lebo osemtaktia menuetov možné idcntifíkovať dva svety v symbiotickej forme - univerzálny klasicistický · dvorný a ľudový, v ktorom sa z
menuetu stáva ländler, ktorý sa v londý n skych symfóniách v rýchlom tempe blížil k
valčíku (Symf. Hob 1:94). Oba prvky sa na
rozdiel od menuetov objavujú najmä v triu,
ktoré je výrazne ľudovejš ie ( napr. Ho b
1:31) · tam kde máme menuet a trio. Aj v inštrumentálnych koncertoch Haydna sa tieto 1>rvky prestupu jú, dopliíujú a striedajú.
Ch cem to dokumentovať na jednom príklade z jeho ranných husľových koncertov
(z rokov 1761), tesne potom čo vstúpil do
služieb grófa Eszterházyho. Tretia ča sť
Hust"ouého koncertu 8-dur má ozna čenie
Tempo di Menue/lo. Záver prvého hu sľového
sóla s dramatickým dialógom, vystrieda
dvojhmatová symetrická štvortaktová inštrumentálna legatová floskula, za ňou poč u-

jeme prosté ľudové piesľíové landlerovské
štvortaktic, ktoré sa končí opakovanou hlavnou témou so š iroký m dvorným pátosom.
Na ploche sotva (Uhšej ako minúta (32
taktov) sa vystrieda drama tické exnressivo, ľudová tanečná ly rická motivika ~dvor
ne patetické symfonické pléno. V tom bol
Haydn majstrom spájania rôznych svetov
do jedného h aydnovsky nezmeniteľn ého,
štýlovo homogénneho celku, kto rej jednotlivé zložky vonkoncom n e oddeľuje ani neizoluje od seba. Ak by sme mali odpovedať
na otázku: bolo to univerzálne?, holo to ná·
rodné ?, alebo individuálne? možno len odpovedať, že Haydn zahrnul do svojej hudby
vše tky tri polohy v nerozlučiteľnom celku.
Rovnako by sa dalo povedať, že v Schuhertových skladbách je často takmer n emožné oddeliť od seba tri k ategórie: "Liindler, Deutsch e r a Walzer" - teda svet ľudový,
populárny a symfonický, a lebo komorný.
Sú v súlade s novo sa formujúcou senti·
mentálnou romantickou citovosťou, eur ó pskym tanečným trendom, ale čo do pr·ame ňov aj vyslove ne rakúskym, ba viedenským p o pulá rny m muzikantským štýlom.
Ak by sme zos tali v strednej Európe a
preskočili do 2 0. s toroči a , je zrejmé, že n ajväčším majstrom pre mien, čo do mnohoštýlovosti a hudobnej mnohorakosti bol
Igo r Stravinský, ktorý vo svojom diele prekonal všetky peripe tie a prúdy európskej
hudby 20. storo č ia , vč etne d žezových rc tlc( Ook.u!IH'ellie 11a str. 1)
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xií. Ak by sme mali zodpovedaf otázku č ím
hudobne bol, treba jedným dychom povedať, bol Rusom od začiatku svojej kompo·
zičnej dráhy až do posledných diel, súčas·
ne však typickým otvoreným Európanom a
individualitou a individualistom v tom najvlastnejšom slova zmysle.
Dalo by sa azda povedať, že máme aj veľ
kých individualistov, ktorých dielo je nesené nie tak extra· ako introvertnosťou, subjektivizmom, u ktorých by sa dalo pochybovať o tom, č i pre nich protiklad alebo
komplementárnosť medzi národným a
univerzálnym hrá vôbec nejakú úlohu.
Myslím, že aj v tomto smere možno vyslovif domnieku, že výnimka potvrdzuje pravidlo, ak sa obrátime na tvorbu bezpochyby veľkého individualistu hudby 20. storočia, na dielo Bélu Bartóka. Ak aj u neho by
sme si na porovnanie vybrali jeho husľové
koncerty, je možno konštatoval", že subjektivitu výpovede sotva možno prekonal" v
autobiografickom a v osobnom citovom zážitku viac ako tomu bolo v Bartókovom /.
ltusľuomn koncer te z roku 1908.Je organicky
spätý s orchestrálnymi dielami Dva p urtrézy
a Doa obrazy. jeho subjektívne životné reflexie primäli Bartóka k tomu, že sa žánru
husľového koncertu vyhýbal 30 rokov. A
napokon aj jeho prvý husľový koncert musel 50 rokov čakať na svoje prvé posthumné prevedenie.
Bartók však nic je chápaný len ako silne
subjektívne, individuálne orientovaný skladateľ a predstaviteľ európskej moderny, ale
platí aj ako typický predstaviteľ národne a
folklórne angažovaný hudobný tvorca. Vc<f
len medzi rokmi 1907 (kedy vznikol jeho
tak subjektívne ladený Husľový koncert) a
rokom 1919 jez3 9 opusov 24 založených na
úpravách ľudových piesn í. V tomto žánri
pokračoval Bartó k až do sklonku svojho ži·
vota, ak spomeniem len dve osobite výrazné neskoršie cykly, akými sú z 30. rokov
Mik rokosmus a 44 d 11et, skladby celkom osobitého charakteru a významu, v ktorých v
neoddeliteľncj forme splýva európsky mo-

dc rnizmus a stredoeurópsky hudobný folkló r pretavcný cez s ubjektívne chápanie
Bartóka, do organického celku. Z týchto husľových duet je príkladom jedna expresívne motorická skladba, v pozadí ktore j je
drobnomotivická inštrunientálna ostinátna floskula (arabskej hudby).
Chcem sa dotknúť ešte diela dvoch súčas
ných slovenských skladateľov, u ktorých sa
zrejme spájajú všetky tri uvedené po lohy
rovnako do nerozlu čit eľného štýlového
celku: európsky, individuálny kompozi čný
štýl a slovenské hudobné pramene folkló rneho charakteru. Keďže som sa doposiaľ
sústredil na diela pre sláčil<y, tak sa aj v ďal
ších príkladoch obmedzím na toto nástrojové obsadenie.
l'rvý príklad pochádza z transpare ntne
slovensky koncipovaného sláčil<ového diela Musica slot•aca od Ilju Zeljenku, čo je deklarované v názve skladby. Skladba je príležitostného charakteru, ktorá vzníkla pre
Slovenský komorný orchester Bohdana
Varchala v 70. rokoch a ktorá je bezpochy·
by Zcljcnkovou najhrancjšou a najpo pulárnejšou skladbou.
Musica sfm,a ca · z čičmlanskych strání, je
barokovou ponáškou inštrumentálneho
typu, ktorá vychádza z vokálnych foriem,
inšpirovaných piesňami z Čičmian. Sú to
piesne, aké nachádzame v akademickej
monografickej zbierke z Čič mian zo 60. rokov. Skladba má však neprehliadnuteľné
znaky Zeljcnkovcj hravej, uvoľnenej až ro·
mantickcj citovosti. Barokový pátos a monumentalita je spätá akoby s improvizovanou mu'L.ikantskou rapsodičnosťou , a je
svojím spôsobom žánrovým retrospektívnym návratom symfonicko-komornej Šty·
lizácie podobného typu (s istou nadsádzkou), ako to môžme počuť v suite J . H.
Schmelzera. Skladba m á viaceré roviny
sld be né do jedného celku. túčne piesne sú
pretransponované do inštrumentálnej podoby. Hudobný kot\cept univcnálneho alebo lepšie povedané zjavne talianskeho
typu barokového conccrtantného pátosu
je založený na slovenskej melodike. Výs•
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lcdkom je cez Zeljenkovu hudobnú prizmu
pretavený hudobný o rganizmus, v ktorom
sú jednotlivé polohy muzikantsky neoddeliteľné, hoci sme ich schopní jednotlivo
vnímať, diferencovať a popísať. Ich zmysel
je však ukrytý v jej komplementaritc a v hudobnej syntéze.
Posledným príkladom je skladba nedávno zosnulého Tadeáša Salvu, jedného z
koncepčne najinven čn ej ších slove nských
sklad ateľov. V skladbe V1·chárska · Variácie
pre sólové husle na ľudovú pieseň Borovka
z roku 1975 vychádza zo záznamu pôvodnej interpretácie ľudového muzikanta
Rinalda Oláha. Znamená to, že skladobný
materiál je autenticky ľudový nielen čo do
skladobnej štruktúry ale aj interpretácie.
Te nto materiál sa mu stal východiskom
elektronickej kompozície, v ktorej sčasti
zachoval pô vodný prirodzený husľový
zvuk, sčasti ho znás9bil a doplnil elektronicky generovan ým zvukovým pásom.
Vmiká lyrická kompozícia s dramatickými
akcenta mi, ktorá je zvukovou syntézou
pôvodnej ľudovej melódie a jej univerzá(.
ne j elektronickej transformácie.
Opäť je to výsostne individualizovaná
zvuková forma, ktorá spočíva na objektivizovanom i.natcriáli slovenske j ľudovej muziky, sldbcná do jedného celku elektronicko u technikou, cl1araktc ris tickou pre eur ó psku hudbu 6o.-70. rokov.
Hudba je vždy jednotou protikladného,
mnohovrstvové ho. Ak niečo vynecháme,
tak sa ná m rozpadá umelecký celok. Ak
chceme popísať len univenálnc, zostáva
bokom podstata integrovaného hudobného celku, ktorý je základom hudby. Ak vyberieme len individuálne, tak ho nemôžem c definovať bez s kladateľovho prístupu k
jeho rôznym roviná m, š týlo vým celkom,
kto ré sa cez jeho individuálne ch ápanie
stali základom hudby alebo jednotlivých
diel.
Myslím si, že sme stále ešte zaťažený dialektikou hegelovskéh o viac-menej špekula·
tívneho typu, ktorá stavia voči sebe bipolárne pojmy, ako univerzálne · národné, in·

dividuálne · objektívne, subjektívne a objektívne, pretransponované do dnešných
pojmov akoby euró pske bolo protíkladné
voči národnému , regionálnemu voči pa·
neurópskcmu, národné voči nadnárodné·
mu, individuálne bolo nejakou autonón·
mou, samostatnou kategó riou. Sú to rôzne
aspekty, spod ktorých mô že me hodnotiť
alebo charakterizovať hudobné dielo, ale
nemôžeme ho rozložiť na jeho jednotlivé
zlo žky, akoby tie žili sa mostatným životom. Sú to články, kto ré dostávajú zmysel a
funkciu len v ich vzájomnej väzbe.
Treba si uvedomiť, že tieto pojmy boli v
umeleckej oblasti neraz ideologickými a
politickýmí dobovými reflexiami. Dokla·
dom toho je Alfredom Einsteinom vydaná
sé ria 38. esejí o problematike národnej a
univerzálnej hudby. Vzťa huje sa najmä na
situáciu po prvej sve tovej vojne.
Tak ako dielo, ta.k aj človek sa nemôže
označiť za unive n álncho, a ni európskeho.
Každý tvorca pochádza z nejakého spoloče nstva, národného, jazykového, patrí
však aj do širšieho spoločenstva kontinentálneho (európskeho). Každý jedinec je
sqbjcktom, individualitou, a tieto jeho
yťastnosti sa stávajú aj nedeliteľnou súčas
ťou jeho umeleckej výpovede, jeho diel.
Abstraktná Euró pa, akási paneurópska
kultúra nejestvuje, ale skladá sa z jednotlivých európskych národných kultúr. Dnes
ne jestvuje univerzalizmus stredovekej sta·
rokresťanskcj euró pske j latinskej kultúry.
Táto idea ustúpila dnes pragmatickému
chápaniu celosvetových kultúr i hudobných kultúr širokospektrálnych žánrov,
na jmä dnes populárnych~ žánrov. Ani oni
nemajú moookontincntálny charakter, ale
sú istou syntézou euroamerického, aeroamerického a ďalších prúdov fusion mu·
sie. Tieto kontakty nie sú však výsledkom
dnešn ého vývinu, ale európsky kultúrny
vývin počas svojich celých de jín nemožno
pochopiť bez orientálnych vplyvov a vý·
chodísk.
Ak sa teda zamyslíme dnes nad univerzálnosťou alebo národným charakterom
hudobnej kultúry, musíme si byť vedo mí,
že s a svet i kultúra po dstatne zmenili.
Osvie tenská univcnálnosť a romantické
n árodné obrodenie patria minulosti, a ak
sa dnes retrospektívne zaoberáme týmito
konceptami, tak vidíme ich zúžený ale aj
uto pický ideál, o ktorý sa v ich idcologizo·
vanom svete usilovali.

'l

H. š-tolfová-Bandová: .
j

NA.TAKÉ ZÁŽITKY SA NEZABÚDA... ]

Ako sme už uvied li, medzi ocenen}'mi o sohn osťa m i nášho
hudobného života na za č i a tku UHS bola aj s pcváč ka Hana
Štolfová- Bandovií, ktorej Hudobný fo nd udt:l il Cenu Frica
Kafc ndu za vynikajúcu koncennú interprctiíci u. Na spoločen skom stretnutí sme sa dozvedeli, že p. Štolfov:í-Bandová v
čase našich letných prázdnin absolvovala významné hosťova
nic v .Južne j Amerike, čo bo lo po c hopiteľn e príl c7. itosťou prc
krátky rozhovor.
Hosťovanie Hany Štolfovcj-Uandovcj v Argc ntínt: a
Uruguaji sa u s kut očnil o v júli L r. kt:d" sa z(t častni la z:íjazdu
Štát ncj filharmó nie Brno a Českého speváckeho zboru na po·
zvanie nemeckého d irigenta Enocha' zu Guttcnbe rga.
Spo lu s Evou Urbanovou z Prahy, kórc.:jským teno ristom
Sang Ho Choi a ho landským bsistom Jaco H\líjpenom
spievala altový pan v Dvorákovc.:j Stabat Mater a v Te Deum
od A. Brucknera (sopránovou partnerko u jej bo la Maria
·
Venu ti zo Sevnncj Ameriky).
Ouvertúra tohto zájazdu sa uskutočnila v
Montevideu ...
-"Áno, prvý konct:rl sa u s kutoč nil v uruguajskt:j mctro po le
v Teatro Solis a v priamo m prenose ho vysielala uruguajská
televízia. Dvorákova Stabat Mater zaznela v Mo lllevide u vlastne po p rvý raz. aše vystúpe nie v úpl ne vyprcd ano m hľadis
ku · kde bo l aj uruguajský prezidt:nt J ulio Mari a Sangi neni ·
holo prijaté veľmi vrclo."

Mekkou všetkých spevákov je Te atro ~olón v Bue nos
Aires. Ste ďalšia repreze ntantka n a šej vokálnej kultúry, ktorá s tála na doskách to hto slávneho divadla.
-"Naozaj, s veľkým rešpektom a očakávaním SO !)"l vstupovala na pódium tohto slávne ho d ivadla. Naše ko ncerty sa uskutoč nili l l. a 12. júla, na v rcho le tamo jšej sezóny, ktod trvá od
apríla do novembra. Mimochodom v júli je v Argentíne práve
zima. Ko nce rtn é publikum v Uu c.:nos Aires je ve ľmi nároč né a
kritické, ved' na pód iu Teatro Colón sa stried ajú n aj viičš i c
spevácke.: hviezdy, d irigenti a orchestre. Divadlo je nádherné,
akustika doko nalá. Dovoľuje vy u ži ť všetky nuancy vokálneho
prc.:javu, no sú č asn e môžt: od halii aj najmenši u nt:presnosť.
Kc.:tľ s tojíte.: na pódiu oproti rozžiart:ncj impozantnej sále,
ktod je do posledného miesta vypredaná ( pojme do 4000 divákov), máte pocit, že vás celkom pohlt í. Potom zazne jú prvé
tó ny, po no ríte sa do Dvornkovej hudby a zrazu clostanc.:te nesmic.: rnu t(tžbu s pi ev a ť... Na zač i atk u ko ncertu som u publi ka
dtila istú zdr žanlivosť, veď mnohí Dvorákovu Stabat Matt:r
t:šlt: n c.: poč uli , lcbo·išlo iba o piate pred vedenit: tohto diela v
Buc.:nos Aires, no o c h víľu bolo cít iť ako naše vystúpe nie rezonuje u pos lucháčov. Po záverečn om "Amen" publiku m doslova bu rácalo, ozývalo sa zborové "bravo" a takmer 20 mi nút
nás nc pustilo z pódia. Na druhom koncerte v Teatro Colón
som spievala altový pa rt v Brucknt:rovom Te Dt:um. Aj tento
ko nct:rt bo l prija rý s nadšt:n ím. Opiiť ro bol ten š ťast n ý a ume-

,.Jubileum V. Šimčiska

mnoho Iných). Ši m či skov in t e r pretační• štýl charakterizuje pevný, sýty a
cmocion(tl nym nábojom tvorení' Ion bohatť'ho lyrick ého fondu, spol"ah liv:í
ted111 ika. intonácia a premyslený ro7.vrh interpretovanej >kladhy. Aj vd'aka
Viktorovi Šimčis kovi je daná vyrovn aná kvalita nášho rozhlasovť'ho symfonického or chestra . .Jeho dotcraj.~ic umelecké pôsoben ie jednoznačne doka·
zujc. že v jeho OMiht: má slovenská hudobná kultúr:t významnú osobnosť
MARIÁNJ UR[K

V uplynul}·ch thíoch (2!l. 9.) oslávil wojc piiťdcsiale narodeniny h rmislavský rod ák, husl ista, koncertní• majster Symfonickélio 9 rchcstr a Sloven ského
rozhlasu Viktor S i m~hko. ll rc na hu., le sa venoval od s1í1dií na Cudo vcj škole
umenia, od roku 1960 hol žiakom Aladára Móži ho na b ratislavskom konzer·
vatúriu, ktor é absolvoval v roku 1966 llidcmithovým l h•sľnv í•m koncertom.
V tom istom roku ' l ai "' čle nom rozhlasového symfonkkého orchestra, o
dva roky neskôr zaujal post 2. koncertného majstra a po oclchodc Aladir a
Móžiho st al sa jeho nástupmm. V l cjto funkc ii využíva v~c lk)' 'v<Jjc schop·
nosi i a skÍiscnosti 'vojho učiteľa dodnes.
l napr iek tomu, i.e Viktor Simčis~o je výrazným sólistom, vo svojej dotc·
rajšcj čin nosti doká7al vynikají•co >k l hiť orchest rálnu i sólislickÍI profesiu. V
dobe štÍ!dia sa i ntenzívne veno\"al komornej hre ako pri m:lrius llratislavského kvarteta (založené 196S), ' ktorým nahral nickoľko rozhlaMivých na·
hr:\vok a absolvoval prvé ?a h raničn é turné. V r oku 1967 stal sa členom sÍlboru Bratblavskí komorní MÍiiMi. ktorý viedol Aladár M6ži, spolupracoval so
~l1horom

Musica da

GlllH:~ra, ~ husl i~t kou Alžbetou PlítSkurovou vyl voril

hu-

sľové duo a ako s()lista spolupracoval s vi acerými poprednými kl aviristami.
hlavne H. (;:ífforovon. P. Kov(lú lln a i.
Ako súlista sa Viktor Šimčb ko výdatne u platňu je v husl"ových sólach orche6trál nych skladieb, naštudoval a pred viedol ni ek oľko ná roč ných husľo·
výeh koncertov, no hlavne početné komorné h usľov<' diela svetovýh ( Hin·
demi th, Ho ne~Pcr. Stravi nskij. llartók a i.) a predovšetkým domácich autorov ( l lrušovsky, Boke>, Elhert, K re,:ínck, Ferenczy, posledne M. Krajči a

Hana štolfová-Dandová s dirigentom Gutte nebergom
a ďenmi filltarmónie v Monte vide u .
led.-y pozvnášaj(tci zážitok spievať v Teatro Colón. A na takéto zážitky sa nezabúda ...
Koncerty organizovalo Mozarte um Argentinum a o
ich ohlase svedčia aj tamojšie kritiky:
· ...kvarteto
sólistov
najvyš šej
úrov ne...
Mezzosopranistka má veľmi krásny hlas a skvelo doplňala kvarteto...
( Montevideo "MUS ICA" júl 1996)
... Mezzo sopra nlstka Hana š tolfová-Bandová svojím
žiarivým hlasom a expresívnym výrazo m predniesla
"Inflammatus", svojou temnou fa rbou dobre dolaďo
vala sólistické kvarteto..."
(Buenos Ai res "La Nacion" 19. 7. 1996)
-mj·

Uznesenie Rady SHÚ
"Diía 25. septembra t. r. sa zišla R:1da Slovenskej hudobnej
únie na svojom riadnom zasadnutí. Hlavným bodom rokova·
nia bolo riešenie fin an č nýc h problémov Slovenskej hudobnt:j únit: a jej jed no tlivých spo lkov, ako aj fo rma existencie
Slovenskej hudobnej únie do budítccho o bdohia. V súvislosti
s týmito problémami prijala Rad a SHÚ nasledovné uznesenia:
· vzhľad om na n e pri azn ivťt fi na n č n ú situáciu dočasne pozastaviť č inn osť Spolku ko ncertných umck ov a Spolku hu·
dobné ho fo lklóru
·uzavr ieť dohodu o spolup ráci:. novým správc.:om Domova
slovenských skl adateľov v Dolnt:j Krupej · Slovenským národným múzeom
·pre budúct: obdobie Medzinárodný ft:stival súčasnej hudby MELOS-ÉTOS zaradiť do činnosti Sp olku slovenských skla·
da teľov, č inn osť ncgio nál nt:ho zd ruženia Košic.:e do Spolku
koncertných umdc.:ov, Regionálneho združenia Banská
Býstrica d o č innos t i Slovenske j muziko logickej asociácie a
Rcgionálnc.:ho zd ruže nia Nitra do č inn osti Spo lku hudobného fo lklóru.
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BRUCKNER STÁLE AKTUÁLNY
vým u čite ľom mu bol jeh o strýko) a písal
klavírne skladby, zbory, rozli č n ú cirkevnú hudbu.
Mal už 40 ro kov, ked' sa dostal clo
Hudobná verejnosť si v týchto dňoch pripomína sté výročie úmrtia
Viedne a dal sa "vyskúšať" u Simona
Antona Brucknera. Je to príležitosť k uverejneniu spomienkových tex·
!\echtera. Má za sebou Symfóniu f mol
tov, organizovaniu koncertov, konferencií a k aktivizovaniu sa v mno(Študi jnú) a d mol (Nultú). Za dielo pohých oblastiach kl)ltúry.
kladal Veľkú omšu cl mol a Symfóniu c
mol z r. 1865-6 (Li neckú). Vzn iká paradox jeho osobné ho života. Je vyh raneSúborné die lo skladatel'a bolo vydané
nou skladateľskou osobnosťou , zá roveň
v Universal Edition, zverejnenú je aj jeho
sa stupi'íuje u neho potreba d ávať saskúkorešpo nde ncia, pravidelne vychádzajú
šať. Raz v pedagogike, raz v hre na orga. bruck ne rovské ročenky", aktívne pôsone, kde v improvizácii bol aj tak bez konbí "Brucknerovskú spoločnosť", venovakurencie, a to v európskom merad le.
nf•mu je festival "Linecký oblak" a v Linzi
Okrem toho bol najlepší učite ľ harmópostaven{! hudobná festivalová hala nenie a d okonalý znalec kontrap tl nktu.
sie jeho me no. Sú to viditel'ne rakúske
Čo chcel? Sebautvrdzovanie, alebo dôaktivity a súčas níci si nimi pokladajú za
kaz schopnosti? Zá roveň sa stupiíova l jepov in nosť odčin i ť to, čq tomuto skladaho poci t me ne jcen nosti živený posti·kt eľovi ne bolo v plnom rozsahu dopriate
mi, útokmi, ktorý smeroval až po otvorepočas jeho života. Potvrdzuje sa pravda,
né spoch ybňovan i e jeho psychickej
podl'a ktorej si zosnulého ceníme viac
vyrovnanosti. Niet divu, že v r. 1867 donež živého . Ale v sk utočnosti skladate ľ
šlo k vážnej kríze- utr pel nervov}r šok. '
nemá ani dnes až tak vera prívrže ncov,
Bol slabý človek? Nebol dosť odváž- .
ba ani medzi "odborníkmi" a jeho popunym, aby čelil životným náporom a bo jo.. ·
larita v porovnaní s niektorými jeho súval o osobnostný úspech? O úspešnom
ča s níkmi , č i predchodcami nie je vel'kú.
mužovi má spoločnosť svoje vlastné
j eho hudba si vyžaduje diferencovaný,
predstavy a žiada si zac h ovávať pravidlá
odborný prístup a hudobnú s kúse nosť.
hry! Emocionál ne rozochvený, d ôve rči
je potrebné d lhé, pokojné a sústredené
vý a pravdovravný Bruckner nezodpovesledova nie jeho širokých tém, kto ré vznidal štandardizované mu obrazu spolokajú nepatrne niekde v hlbinách, vyúsče n ské ho hrd in u, súdiac však z jeho
ťujú č asto k dreveným dychovým nástrotvorby, to bol muž pevný ako Alpské pojom, pri čom blúdia a spájajú sa s rôznymi
ho rie.
figúrami, alebo novými tvarmi. V tomto
Sotva pred ním niekto bojoval tak tvrtematickom procese sa odrazu objaví
Por tr é t A. Bruckner a
do o formovú a ideovú koncepciu symďal šia a zase cl'alšia téma, napätie, zlom,
fonického cyklu a vyriešil prioritný kom- ·
n ečakaný zvrat, stupi'lovanie, zastavechizm u, podpísania sa a aké-také po č íta
pozično-tech nický p roblé m skladate ľov
nie ... , nové napätie neprichádza... , kedy
nie. Čítať krásnu lite ratúru, či vedecké
jeho doby. Či číslovanie, škrtanie a počíto kon eč ne skon čí?
knihy sa rovnalo temer revoltovaniu. Pre r tanie taktov v rukopisoch je znakom o
Bruckner s pôsoboval problé my už poHrucknera bola d ôležitá viera v Boha,
"boj p re fo rmu", alebo prejavom ne rvočas svojho života. Málo kto bral vážne
hranič i ac a až s naivitou a z toho vyvieravého tiku, lebo sa vzťah ovalo na počíta
hudbu tohto profesora ko nzervatória,
júca dôve rčivosť. Možno sa preto stal
nie gombíkov na obleče n í ľudí, s ktorýorganistu dvorného chrámu a d vorného
o
be ťou
teore-tických spo rov medzi
mi sa zhová ral a pod., je z u meleckého
s klada teľa. Ale med zi rým i, ktorí ho vede"\Vagnl:rianmi '' a " Brnhn~inmi " , p r i č o m
h ľa di ska d nes seku ndárne.
li oceniť, boli osobnosti zamerané na
.ili}Í..Jl,eycdel presne, o čo ide. Nezatajo- · • Rozhodttjtke j ~ r-iešenie, ktoré pred lo- ..,
umeleckú progresívn osť, profesio nálni
vaný obdiv voč i Wag nerpvl sa vzťa h oval
žil, i ke d' si to zo skrom nosti neuved omohudobníc i, ale aj rad milovníkov, temer
výlučne na tvorbu. Hlboko prenikoi do
val a možno o tom ani nech cel hovori ť.
až hudobných fanatikov. V s ú čas nosti sú
štruktúr tvorby operného majstra, ale
Svojim symfó niám láskavo hovoril "deti"
to tí hudobní interpreti, odborníci a miideológia a hudobno-programový ideál
a prijímal ich z vyššej moci ako dar polovn íci, ktorí vedia r e flektovať historický
ostal Brucknerovi c ud zí. Bruckne rovu
ko rné ho č loveka . Už súčas n íci to c hápal i
kontex t vzniku hodnôt Brucknerovej
III. symfóniu c mol nazval, p re trúbkoví•
ako podivínstvo. Ak otvoríme jeho pa rtihudobnej p rodukc ie, jej štýlovú svojráztému vo všetkých jej čas tiac h "Wagnetú ry, tak tam ne nájdeme ni č divné ho .
nosť, id eovosť a ducha problematického
rovsko u'', avšak symfonik sa vzdialil od
Iste, je tu sled ovate ľn ý boj o fo rm u, al e
obd obia vo vývoji hudby a kultú ry, ktoré
svojho "vzo ru", pretože tematicky sa tu
celostný zvukový obraz cielene smeruje
nazývame vrcholným ro mamizmo m, alepohybuje sa mostatne. Mimochodom len
k logike hudobnej architektúry. Zabo (a to i keď mylne) novoromantizIV. symfónia Es dur má autorizova ný náclosťu č i n il tak ideálu doby teoreticky
mom, prípadne fi n - de- sié cle.
zov "Ro mantická". Sk l adateľ sám spozd ôvodňovan ému v estetike. Majúc pred
Anton Bruckner sa narodil v r. 1824
c hybií uje diskusiu o možnosti mimohuočami hudob ný ideál Beethove na a
v Ansfeldene, ned'aleko Linzu, v rodine
d obného programu v je ho tvo rbe a proSchube rta, sústredil sa na symfonickú
dedinského u č ite ľa ako prvorodený syn
blé m sa dá di sk ut ovať len v rovine vzťa
tvo rbu, a tak vstú pil ja do povedomia huz 11 . ďalších sú rodencov. Žil životom
hu ideovosti a absolútnej tvo rby.
dobnej verej nosti, hoci je v cirkevnej
jednoduchého čl oveka a po celý život
Bol ešte di eťa ťom - navštevoval tretiu
tvorbe a v n i ekoľkých kom ornýc h dieostal " ľud ový". Hovoril v n á rečí, v bežt rie d u - ke d' h o odviedli do nad ácie sv.
lach kompozič n e rovnocenný. Tematicnom slovnom prejave po užíval ľu dové
Floriana. V 17. stor. dodali tomuto komky rozpracovával materiál svojich vzorov
zvraty, na ulici sa bez okolkov pristavoplex u re prezentatívny archite ktonický · a rozšíril h o do za tia ľ nepoznaných rozval pri jednoduch ých ľuďo c h a nadväzovzh ľad brati a Carlo a Bartolomeo Carlomerov: delí ho do nástrojových sku pín,
val s nimi rozhovor. Na najelegantnejšej
ne z Milána. Bol tam (a stále ešte je) jes tupň uje ho, kontrapunktuje a té mo u
ulici Vied ne , na "Okružnej" (Ri ngstraden z najnádhe rnejších organov v celej
spája jednotlivé časti symfo nického cyksse), sa c elý život prechád zal v staromódPo dunajskej nížine, postavený v r. l 77 1
lu.
nom č ie rno m o bl eče n í; zásadne nosil
mníchom Krismannom a n eskôr posHudobný tvar rozvli1uje buď trojštvrbie lu k ošeľu a široký či erny klobú k, aký
tupne dobudova ný. Ch lap ec sotva vedel
ťový m taktom, ktorý dod áva ráz ľudov os·
nosievali sedliaci z h ôr. Budil dojem stao čo ide, ale late ntne vnímal hudobné
ti, alebo triolami, ktoré mal tak rúd. j eho
rého čl oveka - dokladajú to rozprávania a
prostredie, kto ré mohlo byť zárodkom
vyobrazenia. Vráskavá tvár, dovnútra do
hudba získava vnútorný pohyb a late ntpre hudo bn ú cit livosť c harakteristickú
vlastné ho prázdna obrátený po hľad svetne sa dynamizuje. Aj zastavenie priebehu
znamen á pohyb, kľud na fe rmáte je čas
lých očí... ; ale výraz tvúre spevií.oval rím- · pre jeho budúci život. Trvalo ešte d lhý
to príprava k nové mu stupi'lovaniu a
sky nos a hlava sedela na pevnej šiji bo--.' čas , kým si ujasnil svoju živo tnú dráhu.
Zatiaľ sa u č il hrať na husliach , na klavíri a
jovníka. Staroba nebola pre ne ho časový
od lmča nie v pomlčkác h má význam výorgane. V Linzi absolvoval preparandiu,
razli hudobnej podstaty. Rruckne r dovrúsek, bol to stav!
lebo chcel byť u č iteľom , ako prevažnú
Aj dnes by bol vzácny svojím s právaš uje proces začatý skl adateľmi v 18. stor.
časť jeho predkov. Tak aj bolo , o. i. hrával
ním, oddanosťou a' vernosťou priateľom,
a dovádza ho do krajnosti.
na zábavách a fyzicky pracoval ako pahoJeho die lo vrcholí symfónio u, ktorú
n eziš tnosťou , až o tcovskou l ásk avosťo u
lo k na maje tkoc h bohatých sedliakov.
venoval na pamiatku Wagne rovi - k úmrvoč i svojim žiako m. Prí z nač n á bola je ho
Po r. 1856 nastal u ne ho prelo m a z ača
tiu Majstra. Ako sa všhk už vzdiali l v VII.
dôvera k ľ ud'o m . Na parket elegantných
la prevažovať n ák l onnosť k hudobníckemeštiac kych domov vo Vie dni prichádsymfó n ii 1~ dur! Je vy riešením koncepcie
mu povolaniu - splnilo sa mli želanie a
zal v ňom je dnod uchý č l ove k z hôr a šíril
symfonického cyklu, vytvoril kompozi č
stal sa organ isto m v Dó me v Linzi. Vyjas"hrôzu", ked' si bez opýtania vyzlie kol sano-technický ideál symfo nickej tvorby
i'íuje sa umelecká dráh a skladat e ľa
ko, lebo mu bolo teplo a zapálil cigaru
19. sto r. Spolu s VIII. symfóniou c mol sa
Brucknera a vzniká asi poves ť ..hudobnístal auto rom dvoch najkrajších a najvýv príto mnosti meštiackych dám.
ka Božieho". Má niečo spo l očné s FresZazlievalo sa mu, že bol literárne neznamnejších diel sto ročia, ktorými d'a.lej
cobaldim, Buxtehudem, Bac hom a Regevzdela ný - č ítal len knihy o Mexiku a
smeroval k hudo bnej abstrakcii v podorom - ich zvukový ideál a tech nika
o polúrnych výpravách . Avšak pri konbe IX. symfón ie d mol a Te Deu m C dm.
ko mpozície je u rčova ná organom. Ve ľ
verzácii n a túto tému desil príto mných
K onečne stojí tvárou obrátený k Bectkol e posť zvu ku a difere n cova n osť farby
hove novi. Zarad il sa do kontextu majsvojimi detailnými znal osťam i a neprímá tu svoj p ôvod. Nemôže b yť náhoda,
• jemnými otázkami. O d iskutovaných esstrov, patriacic h európskemu ko n tinenže ako prvý použil farbu pozau nov a trutetických problé moch vtq lajšej doby netu a jeho celostnému ku ltúrnemu obrabiek a viedol ic h v charaktere chorálovéve~l el nič, o filo zofii panteizmu nemal tuzu. Len sche rzá jeho symfó nií - te me r na
šenia, hoci sa zvl ášť jeho symfonické dieho spev u. Mal rád farbu n azv~nú "plech",
p okraji šablónovitosti - s chceným ländktore j venoval pri písaní pozornosť, cťa
lerovským charakte rom pripomínajú
la dajú i nterpretovať aj z tohto hľadiska.
O me tódach vzdelávania v školách v býlcj pou žíval drevá, vio l o nčelá a kontrabaRakúšana.
sy, teda hlboké s láč i ky a ostatné nástroje
valej R-lJ monarchii má me viičš inou mylStojac na záver štýlovej ep ochy á rým,
na záver.
nú predstavu . Mimo veľko m es ta kládla
že do riešil kompoz i č no-technic k é úlohy
doby, ba doviedol ich k vyvrcholeniu,
V Linzi veľa študoval samostatne (prpedagogika skô r dôraz na čí ta ni e kate-
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INGEBORG ŠIŠKOVÁ

Brukne rov rodný dom

mo hol o sebe povedať: "dokonči l som
dielo". Bol tvore:• ve ľké ho for mátu a profes io nali ty, a tak sa stal provokáciou pre
nasledujúcu generáciu "prechodu" a vyslúžil si ne n ávis ť niektorých z nic h. Sám
osob nostne vyk ryštalizovaný donútil nasledovníkov k personúlnej vynaliczavos: ..ti a zabrán il tak možné mu napodo bi'lovan iu jeho tvorby bez n e b ez p eče n stva e pi. góhstva. Dišta n covanosť mladej generácie tej' doby voči romantickej škole spoč íva l a v jej sebauvedomovaní nevedieť a
nemôd pokračova ť v niečom, čo je
skončené, ale mu s ieť nanovo vynachádza ť. Z toh o pl ynie aj ambivalentný postoj voči Bruckncrovej hudbe: buď ho
nenávidíme, alebo ho fanaticky milujeme .
Oo hudby zasiahol usporad úvajúcou
rukou. Postroma ntickou generáciou tak
často o hl asovaný "chaos romantizmu", je
u Bruckne ra neide ntifi k ovate ľn ý hudo bný jav. V jeho pa rtitúre niet jediného neprehľadn é h o taktu, niet , chaotic kého
zvuku , le bo jeho s tu pňovanie- v tom bo l

Bruckner ako dirigen t

majster - smeruje do akord u a p lynie z lín ie. Bol prvý, kto pri viedol hudobný materiál do prejavu gesta a étosu, počnúc
V. symfó niou B dm. Je p rotirečením
v bruckne rovsko m hudob nom zne ní, že
ide posl u chá čovi v ústre ty útekom. Kolos, ktorým sme fascinovaní, je zvukové
opojen ie, ale jeho podstata je v poriad ku
línie, súzvuku, ko ntrapunktu , sadzby,
farby, komplementárnosti rytm ickej organizácie a frázovania. Tam, kde je zvukovo kolosálny, tam je komorný - vnútorné protire č e n ie jeho hudby má tu svoju
podsta tu absolútn ej hudby. Len vnúto rne d isciplinovaný, osobnostne vyhranený umelec má schopnosť toto protireče
nie preh od n otiť na umelecké d ielo.
Bruckner patril k ojedi nelým vyn ikajúcim umeleckým zjavom, ktorý mo hol žiť
s vedomím , že dokon č i l svoju p rác u. Bol
posledný o riginúln y gé nius storoč i a ,
v ktorom žil; tí, ktorí majú radi umenie,
ved u, ideový svet; tí, ktorí vedia po čúvať
hudbu , č l ove k a a p rírodu ; tí, pre ktorých
je duchovný svet otvorený, nezabudn ite
na muža menom Anton Bruckner !
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Kvydaniu Guberniálnej zbierky Moravy aSliezska
HANA URBANCOVÁ
Pri vzniku . zbierky piesní a inštrumentálnej
hudby z územia bývalej Rakúskej monarchie začiatkom minulého storočia sotva niekto predpokladal, že história tejto zbierky bude históriou archívneho materiálu oa dlhý čas ukrytého pred
verejnosťou a bez dosahu oa dobové dianie v kultúre. V čase svojho vzniku nebola sprístupnená
verejnosti a ostala vo fáze nedokončeného projektu. Nevieme preto odhadnúť ani význam, ktorý mohla mať pre svojich súčasníkov. Does pre
nás predstavuje cenný materiál historickej hodnoty. Na rozdiel od mnohých dobových zbierok,
ktoré zachytávajú leo texty piesní, prináša kompletné zápisy aj s -;:;ápevmi a záznamy inštrumentálnej hudby. Etnomuzikológii dáva k dispozícii
ojedinelý prameň pre poznanie piesňovej a
inštrumentálnej tradície zo začiatku 19. storočia
s reminiscenciami na staršie obdobie.
Zbierka bola výsledkom š irokej zbe ratel'skej akcie, orga ni zovane j na podnet Gesellschaft d er Mu sikťreunde
vo Viedni. Vznikla z iniciatívy zakladateľa a sekretára
spoločnosti
Jozefa Sonnleithnera ako oficiálne, štátom podporené pod ujatie.
Us kutočnila sa v priebehu
roka 1819 na území Dolného a Homého Rakúska, Štajerska, Tirol ska, llýrie spolu
s Korutánskom, Dal má cic,
Či t;ch, Mora.vy a Sliezska. Ak
boli základné inštrukcie k
zbieraniu a zapisovaniu materiálu sform ulované na pôde Gesellschaft der Musikťreunde vo Viedni , priebeh
celej akcie sa u sk utoč ilov al
pod clohl'adom úze mných
s právcov g ubernií, ktorí zabezpečovali kontakt so zapisovatel'mi, zhromažcl'ovali
získaný materiál a odovzdávali ho do Viedne. Už táto
skutočnosť bola jednou z
príčin zložité ho osudu cele j
zbierky. Napríklad materiál
z Čiech sa do viede nského
archív u nedostal vôbec a žil
vlastným životom, uložený
spočiatku u riaditel'a pražského ko nzervató ria, neskô r
v Národnom múzeu v Prahe.
Hoci zápisy z Moravy boli
zhotovené v dvoch exemplároch , podstatná časť z nich
ostala uložená v Brne. Dnes
historic ký výskum nevie
s pol'ahlivo zodpove d ať na
otázku, aké zám ery mala
Gesellschaft
der
Musikfreunde vo Viedni so získaným materiálom a aký c ieľ
pri organizovaní zberu dom inoval. Skutočn osťo u však
ostáva, že okrem publikovania menších výi'íatkov ( napr.
J . Rittersberk, F. Bartoš, L.
Janáček - P. Váša) a súpisu
rukopisov z viedenského archívu , ktorý bo l zhotovený
p ri príležitosti 150. výročia
vzniku zbierky (W. De utschG. Ho fe r), nebol z týchto
zberov vydaný ani kompletneJst
materiál
určitého
územného či etnického celku.
Z tohto hl'adiska sa stalo
významným e dičným či
nom, so stredoeurópskym
dosahom, publikovanie uce-

lenej časti zbie rky, ktorá sa
viaže k Morave a Sliezsku .
Pod názvom Guberniální

sbírka písní a instrumen tální huclby z Moravy a
Slezska z roku 1819
(Strážnica 1994) vydanie
pripravili mo ravskí etnomuzikológovia Karel Vetterl a
Oľga Hrabalová ako pracovn íci (Jstavu pro e tnog rafii a folkloristiku v Brne .
úvodné štúdie zostavovatel'ov približujú históriu zbierky, jej o bsah a základnú charakteristiku. Vydanie dopíňa
zoznam textových incipitov
piesní aj s odkazmi o uložení
v archívoch a registre (zberatelia, lokality, názvy tan-

Generálna mat>~ť'M oravy z r. 1790, ktorá bo la odvodená a doplnená z Miillc r ovho die la_

.·

vhodný kl'úč k roztriedeniu
m ateriálu , ktorý by dokázal
refl ektovať druhovú a žánrovú rozmanitosť svetskej piesne v zbierke. Materiál je rozčlenený clo troch skupín: l.
piesne l'udové a zľud ovelé;
Il. pies ne poloľudové a umelé; III. obscénne piesne.
Pričle nen ie tretej s kupiny je
pomerne neorganické a vytvára skôr dojem akéhosi dodatku. Nie je jasné, č i tieto
piesne pre "h áklivý" obsah
n e boli p ôvodne odsunuté a
až dodatočne zaradené clo
výberu, alebo sa zostavovatelia zbierky stretli v tomto
prípade s najväčším problémom, do ktorej kategórie
tvorby ich možno jedn označ ne za radiť.

Titulná strana zbierky

cov, hudobné druhy).
Pokyny k zbieraniu, ktoré
vypracoval pre celú akciu ].
Sonnlcithner,
orientovali
zberate ľov na tri okruhy: l.
ľudové svetské piesne (najmä staršie); 2. melódie k národným tancom; 3. duchovné piesne a hudba. Zapisovatel'mi boli najmä prísluš n íci vid ieckej inteligencie učitelia a kňazi, organisti, ľu
doví "p ísmácin Napriek iste j
vol' nosti vo výklade p okynov
k zbieraniu sa podarilo z
územia Moravy a Sliezska
zhromaždi ť po me rne roz-

siahly a uce le ný piesňový
fond , ktorý zahŕi1a niekoľko
žánrových okr uhov a kategórií tvorby. Zostavovatelia
zbierky vychádzali zo zachovaného súboru, ktorý o bsahuje do 1200 zápisov, z toho
555 svetských piesní, 87 záznamov inš trumentálne j hudby a vyše 300 duchovných
piesn í (vi<ľnočné piesne a
pastorely, p iesne spievané v
kostole a pohrebné p.iesne).
Z nich sa zamerali na svetskú
pieseľl a inštrume ntálne nápevy.
K. Vette rl sa usiloval náj sť

Prvé dva o kruhy tvorby sú
v núto rne č le n e n é na niekol'ko žánrovo-tem atických
skúpín . Toto čle n en i e odráža naj p rehľadnej šie mnohé
ich spoločné i o dlišné charakteristiky. Piesne l'udové a
zľudovelé (I.) sú rozd elené
na ľúbostné piesne, piesne
reg rútske a vojenské spolu s
baladami, svadobné pies ne a
vinše, na ta nečné pies ne a
hud bu a žar tovné piesne.
Okruh pol o ľud ovej a umelej
tvorby (I I.) obsahuje l'úbostn é piesne, piesne s manželskou a mravou č n ou tematikou , piesne histori,c ké a soc iálne, parodickú tvorbu ,
fragmenty z ľudových spevohie r a frašiek. J e škod a, že
v úvodnej štúdii K. Vetterl

bližšie nevymedzil jednotlivé typy p i esňovej tvorby, a
tak sú tieto kategóri e v zbierke definované p rostredníctvo m materiálu samotného.
Naj m ä polol'udová a zľud o
velá pieseň predstavujú termíny, ktoré sú po me rne frekventované nielen v etnamuzikológii č i folklo ristike,
ale o bjavujú sa v hudobnohistorických aj literárnovedných prácach. Výskum ich
zatial' používa pomerne vorne a up ozo rňuje na u rčité
ťažkost i pri ich vymedzení.
Často predstavujú skô r konvenč né pojmy na označenie
veľmi rôznorodého okruhu
tvorby. U nás sa zatial' tejto
otázke venovala viac literárna história, ktorá v súvislosti
s výskumom rukopisných
s pevníkov a zborníkov ako
súčasti staršej slovenskej literatúry vymedzila na textoch bližšie najmä kategóriu
poloľudovej piesne. Termín
používa na označen i e tvorby, ktorá sa pohybuje v širokom priestore medzi ľudo
vou a ume lo u piesňou a v jej
rámci vyčle nil a tri podskupiny - tvorbu ponáškovú (imitácie), symbiotickú a populárnu U. Minárik). Etnomuzikológia už tým, že sa od zač i at ku zaoberala vymedzením svojho predmetu výskumu , bola núte ná dotknúť sa
podobných o tázok. Z dvoch
n ázorových prúdov, založe·
ných na tzv. genetickej a
funkcionálnej definícii, prá-
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ve druhý obsiahol aj problém poloľudovej a zľudove
lej tvorby - pre vymedzenie
ľudovej piesne nie je dôležitý pôvod piesne, a\e rozšírenie v príslušnom sociálnom
prostredí.
, Pokus o typologické rozčlenenie piesní v guberniálnej zbierke je príspevkom
do diskusie o tejto otázke.
Sporné začlenenie' niektorých zápisov však upozorií.uje na zložitosť problému, najmä ak sa týka textov a nápevov súčasne. Ukazuje sa, že
najdôležitejšia je otázka kritérií, na základe ktorých
možno piesi'lovú tvorbu z
tohto hľadiska určovať.
V porovnaní s neskoršími
zbierkami, ktoré boli publikované v priebehu minulého storočia, v guberniálnej
zbierke nie sú vo väčšom
rozsahu zachytené ohradové
žánre ľudovej piesne (najmä
piesne výročného zvykoslovnéh o cyklu) a pracovné
piesne. Piesne rodinného
zvykoslovia reprezentuje len
skromný výber niekoľkých
svadobných nápevov. Chýbajú mnohé tradičné piesilové žánre spojené s individuálnym prednesom, napr.
uspávanky. Zbierka reprezentuje prevažne tvorbu
spojenú s kolektívnym a spoločenským spevom, najmä v
podobe repertoáru bez pevnej funkčnej väzby. To sa odrazilo aj na hudobnej stránke piesní. Zbierka sa orientuje na novšie vývinové vrstvy tradi čnej ľudovej piesne,
okrem modálnych nápevov
najmä na starú a novšiu harmonickú pieseň, pričom je v
menšom rozsahu zastúpená
kvinttonálna vrstva. Poloľu
dovú a ume lú tvorbu možno
identifikovať na základe zložitejšej formovej stavby, podľa typu melodiky a pod.
Okrem hudobného hľadi ska
je pomerne ľahké odlíšiť
umelú tvorbu podľa textov.
V zbierke ju reprezentuje ľú
bostná pieseií príbuzná typu
tzv. alamódovej a anakreontskej poézie s príznačnými
štylistickými a lexikálnymi
znakmi, pijanská pieseií ako
typ humoristickej piesne a
fragmenty z hudobnoscénických žánrov (recitatívy, árie
a zbory), najm ä z tzv. h anáckych spevohier 18. storočia.
Najväčším problémom je oblasť zľudovelej a po l o ľudo
vej tvo rby. K po lo ľudovej
piesni K. Vetterl zaraďuje
anonymnú tvorbu kantorov
a ľudových "písmákov" v dialektoch, <.Útlej piesne, pre
ktoré je prízn ačná symbióza
prvkov umelej i ľudovej
tvorby a napokon piesne,
ktoré naznačujú ú zky vzťah
ku kramárskej piesni ako
jednej z prípadov tzv. knižnej (t. j. tl ačou šírenej) piesne.
Literárna história chápe
umelú, poloľudovú a ľudovú
tvorbu len hypote ticky v súvislosti s pôvodom piesne.
Považuje ich skôr za kategórie štýlu a poetiky. Zd á sa, že
východiskom k rozlíšeniu
týchto typov tvorby - v textoch aj nápevoch - hola pre
K. Vetterla taktiež štýlová
analýza a kritika. K nej pridáva ďalš i e kritériá, napr. rozšírenie piesne v ľudovom re-

pertoári, ktoré identifikuje
prostredníctvom variantov v
dobových zbierkach, otázku
autorstva a pod. Miešaním
týchto kritérií však dochádza v niektorých prípadoch
k spornému začleneniu
(napr. trojjazyčná latinskonemecko-česká pieseií zaradená v skupine ľudových a
zľudovelých piesní, hoci sa k
nej nenašli v ľudovej tradícii
varianty, pieseií bola viazaná
skôr na študentské resp.
prostredie).
vzdelanecké
Okrem analýzy štýlu textovej a hudobnej stránky piesní je dôležitým kritériom
hľadanie variantov v urči
tom type tradície, ktoré upozoriluje na väzby s určitým
sociálnym prostredím.
Z hľadiska materiálu význam zbierky spočíva v zachytení štruktúry spoločen
ského spevu na začiatku 19.
storočia - od tradičnej roľ
níckej piesne cez kramársku
a študentskú pieseň až po
mestskú pieseií stredn ých
vrstiev. Odráža skutočnosť,
ktorú K. Vetterl zdôraznil v
úvodnej štúdii - umelá a l'udová tvorba sa vyvíjali skôr
spolu, než paralelne vedľa
seba. Je však potrebné dodať, že tesné spolužitie týchto dvoch okruhov tvorby sa
prejavilo v rôznych žánroch·
rôznym spôsobom. Napríklad v oveľa tesnejšom vzťa
hu boli žánre humoristickej
piesne v porovnaní s ľúbost
nou piesiíou, ktorá bola vo
vývine viac izolovaná jednak
v ľudovom repertoári , jednak vo sfé re un)elej tvórby, a:··.,
tak ostala štýlom a poet1ko~I ,
v oveľa väčšej miere polarizovaná.
Podrobnejší komentár k
zápisom piesní obsahuje bohaté odkazy na textové a nápevové varianty, ktoré uvádzajú mate riál zbierky do širokého kontextu je dnak dobových historických zápisov,
jednak súčasnej ústnej tradície. Po rovnanie nie je obmedzené len na piesne moravsko-sliezskej prove niencie, ale sa rozširuje na širší
stredoeurópsky materiál okrem slovenského na čes
ký, poľ ský, rakúsky a nemecký. Tým sú naznačené je ho
historické väzby aj interetnické vzť ahy. Okrem bežných varia čných zmien v ľu
dovej piesni zbierka napríklad upozoriíuje aj na rôzne
formy procesu folklorizácie
- adaptovanie piesne p ree,p'ádzajúcej z iného sociálneh o prostredia a tradície
clo ľudového prostredia. Z
nášho hľadiska je najväčšm i
zaujímavé načrtnutie moravsko-slovenských vzťahov . Ak
v starších vývinových vrstvách ľud ovej piesne vplyvy
smerovali z nášho úze mia
cez karpatský oblúk smerom
na Moravu, novšie vrstvy
piesiíovej tradície, ktoré sú
zachytené v guberniálnej
zbierke, ukazujú buď op ač
né tendencie - šírenie niektorých piesií.ových typov zo
západu na Slovensko, ale bo
naznacuJU vývin určitých
piesi1ových typov v spoloč
nom
stredoe urópskom
priestore. Tieto vzťahy boli
sprostredkované aj mymi
kultúrnymi formami než je
ústna ľudová tradícia.
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MUZOKOLÓGIA
Začiatok 19. storočia bol
obdobím počiatku intenzívnejšieho vydávania piesiíových zbierok. Mnohé z nich
zohrali dôležitú úlohu pri
formovaní dobových estetických a umeleckých názorov.
Patrí k nim nemecká zbierka
Des Knaben Wunderhorn
Arnima a Brentarht (180608), Karadžičove zbierky
srbských
piesní
(1814,
1823-33), Ósterreichische
Volkslieder, ktorú pripravili
zberatelia F. Ziska a ].
Schottky (1819), Písne svetské lidu slovenského v
Uhfích Šafárika a Kollára
(1823, 1827) CI neskôr
Národnie zpievanky ]. Kollára (1834, 1835) a mnohé
ďalšie. Tieto publikované
zbierky boli orientované
prevažne na národný piesi1ový repertoár. Časť z nich
zohrala významnú úlohu v
neskorších fázach národného obrodenia,·ktoré vytváralo základy pre mnohé novodobé národné kultúry v
Európe. Nadnárodný charakter, obsah a štruktúra repertoáru zbierky z roku 1819
prezrádza, že jej vznik bol
motivovaný inými myšlienkovými prúdmi. Táto rozsiahla zberateľská akcia .sa zač leňuje skôr do kontextu
<>svietenských snáh - záujem
o tradičný spev a hudbu bol
len súčasťo'iJ oveľa širšie
orientovat'!.tc h zaupnov o
poznanie a dokumentovanie
života a kultúry širokých vrsU~v spoločnosti. Rakúski bádatelia zdôrazňujú nadviazanie tejto zbierky na tradíciu
fraúcúzskych encyklopedistov, ktorá našla ohlas v zakladaní prvých vedeckých inštitúcií a nadácií na podporu
výskumu ľudovej ktiltúry. V
týchto súvislostiach je pote hné vidieť aj dobový prínos tejto veľkej kolektívnej
zbera teľskej akcie.
Gube rniálna zbierka obsahuje pre nás mnohé ce nné
informácie, ktoré môžeme
získať prostredníctvom porovnávacieho výskumu. Slove nská etn omuzikológia nem á k dispozícii podobnú
zbierku, ktorá by zachytila
tradi č nú piesiíovú kultúru z
tohto obdobia a v takom rozsahu aj s nápevmi. Tradičnú
pieseií. z prelomu a zači atku
minulého s toročia môžeme
č ias toč n e

rekonštru ovať

prostredníctvom množstva
menších rukopisných spevníkov a zborníkov, ktoré odrážajú skôr individuálne záujmy a vkus svojich zapisovateľov. Tieto zbierky sú
však vo väčš ej miere orientované na texty piesní, menej ·
na zachytenie ich hudobnej
stránky podobne ako naše
prvé väčšie publikované
zbierky Šafárika a Kollára. Až
rozsiahly a pozoruhodný
projekt Slovenských spevov
zo záveru minulého storočia
prináša prvý obsiahly a komplexnejší pohľad na slove n-·
skú ľudovú pieseií, hoci táto
zbierka mala už odlišnú koncepci u zachytenia piesiíovej
tradície a bola motivovaná
inými zámermi.

Ján Nepomuk Batka

ajeho zbierka ~udobnín
O hudobnom živote Bratislavy v 19. storočí toho v našich knižniciach, či v hudobných predajniach nenájdeme mnoho. Sú to
väčšinou desiatky rokov staré štúdie v'rôznych súhrnných publikáciách, často bez kritického poznámkového aparátu a hlbších
systematicko-historických súvislostí. Ide však zrejme o logický
postup, ktorý začína monografickým spracovávaním určitých
súčastí celku. Ak sa aj záujemca z tzv. "dobre informovaných
zdrojov" o takejto novovydanej knihe dozvie, najprv sa riadne
"~potí" a napokon sa k nej aj tak legálnou cestou nedostane.Je to
smutné konštatovanie pri takej historicky cennej práci, akou je
publikácia s názvom Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín autorky Ale:xandry Tauberovej, ktorú vydalo Slovenské národné múzeum - Hudobné múzeum v Bratislave v roku 1995 v edícii
Museum Musicum.

nych ustanovizní. Autorke poslúži·
li ako podklad pre spracovanie

Ján Nepomuk Batka (1845·1917)
,Ján Nepomuk !Jatka bol muž om !JohalJích ambícií, v.~estrcm
n ého vz delania a vysokej úrovne
my slenia. Rodinné tradície, povaho l'é L'rty , blízky tJZťcth k u·meniu
a schopnost' iultlilítme ruZf}()Zľ/ul'
skutoóté hodnoty v ž i vote i v
umeni predurčili a ovplytmili.feho
mnohostranné aktivi~J' a záujem
zhrornažd'ovaľ a zachoval' doku·
rnen~y svedčiace o dobe, v ktorej
žil." Toľko z úvodu knihy, ktorej
cieľom je zmapovať hudobnC1 zbier·
ku .J ána Nepomuka Batku predlo·
žením súpisu jeho hudobnín a súčasne priblížiť jeho osobnos ť , d o·
bu v ktorej žil a mesto pre ktort' žil.
Kniha sa člení na tri samostatn e:'
kapitoly s názvami ] im Nepomuk
Balka · ž ivot a dielo, Batkova z bierka hudobnín a Prílohy , pričom
každá je systematicky rozdelená na
vlastné podkapitoly. Autorka v
nich predkladá výsledky nie kol'ko·
ro č né h o výskumu, ktoré · súdiac z
je j textu· neboli vo svojich po č iat·
koch jednoduché. Hudobniny z
Batko vej zbierky bo li až clo roku
19H7, kedy Hudobné múzeum
SN M iniciovalo ich zjednote ni e a
následný súpis, niekol'kokrát pre·
kladant' clo rôznych archívnych
priestorov, č ím holi vyMaven t' zne·
hodnoteniu alebo strate (po preve·
zení do Hudo bného oddelenia
Mestske j knižnice v Bratislave v roku 1964 sa väčš i a č ast' z nich stala
dokonca s ú č asťou vý p ož i č n é h o
fond u knižnice).
'tažisko knih y tvorí súpis 349
hudobnín Jána Batku · rukopisy a
t l ače, kto ro::': l . s urč itosťo u patrili
do Batkove j zbierky (vz hľ adom na
rukopis Batku, je ho otca, manželky, alebo jeho ex libris), 2. na základe iných prameil.ov dokladajú,
že sa d ostáva!'i do Bratislavy pro·
stredníctvom Já na Batku (ide o
skladby ruských autorov, českýc h
klasikov, skladby au torov, ktorí bo·
li svo jím pôsobením spätí s Bra·
tislavo u). Autorka ich rozdelila do
troch čas tí Rukopi~:J', Tlače a K onvo lú~y v abecednom po radí s kom·
pletnými archívnymi údajmi.
Ján Batk,a, ako prvý me novaný
archivár Bratislavy ( v rokoch
1879· 19 17), nesústred il do svojej
zbierky len notové pamiatky. Vd'a·
ka svojmu všestranné mu záujmu o
kultúrny a najmä hudobný život
svoje j doby predstav uje v sú čas·
nosti jeho zbierka cenné doklady
pre spoznávani e kultúrnych dejín
Bratislavy 19. storočia a je j pozície
v európskych s úvislo stiach. Obsa·
hu je korešponde nc iu a p ísomnosti
z Batkovho vlastníctva, zbie rku
koncert ných prog ramov a plagátov, fotografie, výtvar né pamiatky i
roz lič n é iné umelecké predm ety.
Dn es sú s ú čas ťo u d epozitárov rôz-

úvodnej kapitoly knihy, v ktorej v
globále pripravila ako vstup zau jí·
mavé č ítanie o živote a diele Jána
Batku, vhodne doplil.ované pria·
mymi citáciami z jeho rozsiahlej
ko rešpond encie.
Až prekvapujúca je v tejto súvis·
los ti všestranná llatkova orientácia
na aktivity kultúrneho, spoločen·
s ké ho a najmä hudobného života
jeho čias. Okrem sústrecľovania ar·
c hívneho materiálu sa venoval
publikač nej č inn osti , sprostredko·
vávaním informáci í, bádateľom
prispi eval k popularizácii poznat·
kov :z. oblasti histórie Bratislavy,
pracoval vo výbore divadla, bol zakladajúcim členom Umel ecké ho
spolku v flratislave, členom slobo·
d omurárskej lóže Ml č anlivosť, sekretárom Cirkev ného hudobného
spolku , reclakwrom novín Pressburger Zdtung... , svojou funkciou
v službách mesta sa prič inil o
ochran u architektonických pamiatok, výtvarného umenia a v neposlednom rade hudby. Vd'aka svojej
pria t eľsk e j povahe a odborným ve·
domostiam nadviazali s nÍI}l bližšie
kontakty mnoho::' významno::' osobnosti hudobného sveta: " Včera lia·
lo aku z krh f:y. Doobeda som bol u
Lisz ta , ktm:v ma pr(lal láskavo i
priatel'sky, a na večer ma pozval k
Wagnerovcurn". (Z listu .J ána

Hatku manželke. Bayreuth, 28. 7.
1HH4, s. 29.)

Z útržkov Batkovej koreš ponden·
cie, ktoré autorka do knihy vybrala,
je zrejmé, ž.e sú nepostrádateľným
dokumentom k pochopeniu hu dob·
ných dejín v 19. storočí v Bratislave.
Preto si myslím , ;.e hy sa jej spracovanie a publikovanie mohlo stať
pn;dmetom tťal ší ch muzikologic·
kých aktivít. Aj ked' je do sť rozsia·
hla, podľa autorkiných informácií
ide o naj kompletnejšie zachovanú a
spracovanú časť Batkovej zbie rky,
ktorú u ž spracoval hudobný hisrorik Zoltán Hrabussay.
Publikácia je na záver doplne ná
kapito lou Prílohy. Uvede ný je tu
Batkov testament, o bsa hujú ci ako
jediný základné inform ácie o rozsahu a obsah u je ho ma jetku, kto rý
daroval mestu. Väčš ina sa viaže k
hudbe. Priestor tu majú aj informác ie o o statných s ú častia c h Bat·
kovej zbier ky · výtvarná zbie rka
Jána Ba tku, ktorá sa u rč itý m spôso·
bom viaž.e k hudohnt'lnu životu v
f!ratislavc (súp is), Batkov knižný
fo nd, fond z FFUK (súpis) a jeho
zbierka foto grafií. Vhodne je zarad ená kapitolka o o sobnostiach z
okruhu
13atkovho
pôsobe nia,
encyk lop n lic ky charakterizujúca
osobnosti , ktoré sú spomínané v
úvodnej časti knihy.
V rodno m dome Já na Nepomuka Batku na Baštove j ulici č. 2 v
Bratislave malo byť ešte pred de·
siatimi rokmi zriadené Batkovo
mú zeum. Autorka publikácie A.
Tauberová bola, ako u vádza, požia·
daná o napísanie li breta a neskô r i
sce nára expozície. Myšlienka sa
však nerealizovala, neu s kutočnila
sa ani rekonštru kcia obje ktu a jeho
funk č n é využitie ostalo bez zme·
n y. V r.áve re autorka cituje svo j
scenár muzeálnej expozície.
Som potešená vydaním jednej
zo základných hi s toriograťických
prác, nevyhnutných pre pocho pe·
nic a (ťal ši e spracovávanie prohle·
matiky de jín hudby 19. s t. v Bratí·
slave a na Slovensku vô bec a som
presved če n :í , že neopomínaním
distribu č n ýc h aktivít · aj sme rom
do budúcna · sa ne budem radovať
sama.
AUXANDRA SCHMIDTOVÁ

VÝCHOVA HUDBOU
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Na tnargo Dni Základných utneleckých škôl

Hudba jeochranným obalom pred zlom, gýčom...
DANA JAKUBCOVÁ
V Bratislave sa v diíoch 24. 9- až 5- 10. uskutočnil 4. ročník DNÍ ZÁKLADNÝCH
UMEtECKÝCH ŠKÔt 1996. Zorganizovala ho Asociácia učiteľov hudby.Sloven ska,
ISTROPOLIS a Základné umelecké š koly v Bratislave vďaka pomoci a spolupráci
Ministerstva školstva SR, Štátneho fondu kultúry PRO StOVAKIA a Slovenskej výtvarnej únie.
Festival, Dni ZUŠ, vznikol pred štyrmi rokmi v čase, keď sa tieto školy dostali do
ťažkej situácie. Jeho cieľom bolo dokázať sériou podujatí všetkých odborov širokej verejnosti svoju opodstatnenosť, aby si ZUŠ aj naďalej udržali miesto, kt~.u-é v
našom školskom systéme majú, a ktoré im právom patrí.
Prvé dva roč ní k y festivalu sa u s kuto čn ili v
. l Jmek ckc j besed e Slovenska. flo li koncipované ako cyklus pod ujatí, na ktorých sa predstavili talcmovan1 žiaci v~c tk ých bratislavských Zt:S zo všetk ých odborov. Sl;ívnostn ú
atmosfé ru umocl10vali nain; talovan é výtvarné práce vše tkých bratislavsk)·ch ZUŠ, čí m sa
posil nil úč ino k umení ich spolupôsobením.
Každá ško la vrátane súkro mn)·c h š kí\1sa prczcn w vala svojím t: r id s aťminíllo vý m programom, Umožnila tak preds ta v iť svoju špecifi ckosť a d ab možn o~! vzájomne "a in~pirovat' a
po rov n ávať v p rajncj a priatc l'skc j, nic konfronta č n e j atmosfén:. S ú čas t'ou dn í boli dva
s polo č n é kom:crt y všetkých odborov. Na ~ 
roč ník u Ml jednotlivé o dbOr)' prczemoval i na

..

sa preniesol aj na publikum. S hrou získali .1.
miesto na divadelnom festivale v Č adci.
Vystúpe nie ukázalo, že výsledky práce ped agógov tohto o d boru s ú na v)•ho rnej úrovni.
Spokojn;í bo la aj Mgr. Alexa ndra Skorcpovfl ,
č l e nka predsedníctva AUIIS za ohla ~ ! I.DO.
Na moju otázku v čom vidí naj viičš i t: poslanic I.DO mi povedala: "To, čo sa prezentuje
na súťažiach alebo vystúpeniach ZUŠ, to je
v tOO n adstavba, teda len š_t>ica ľadovc a,
ktorý čnie nad hladinou. Cím je základ
hlbší, tý m sú výsledky výraznejšie. Nie v
umiestnení a v získan ých oceneniach , ale
v celkovej kultúre prejavu, č i už na javisku
alebo v súkromí, v celkovej osobnos ti dieťaťa č i mladého človeka. Sí1 časn á doba

' .,

.~~

Andr e j Hlúbik (zobcova flauta) a Marián tepieš (gita•·a) reprezentovali ZUŠ Martin.
g ick)•, u č i teľky a žiačl'l'· teda nielen krása
o bid voch, ale aj matkina múclrosi a d cérina
túžba po poznaní. Žiačky ZUS E. Suc ho 1'ía
pod vedením pcd. I:uhice ll ashacho vej vtipne a nápadito vyjad rili tancom pieseií Petra
Nagp Wajk ik i kanibab . Pohybovou variáciou pod názvom Dlhé čakani e od K. Šchcka
sa prezentovali ž iačky 5. ro č . ZUŠ Topol'č i a n
ska ( ped. V. Benková). Záver patril l'udo vým
tancom. llo psa-polkc, ktorú so žiakmi 3. a 4.
roč.
ZU. Ex nárova našt ud ovala Ingrid
Saiíková a zlatý m klincom programu tohto
veče ra nemoho l byť nik iný, ako Dets ký folk-

rujú a ktoré ne r·az klamú; hudba, ktorej
s m e zasvätili svoj život, tá nikdy nesklame. Hudba je tiež komunikatívnym ka·
nálom v období, ke dy de ťo m chý bajú
slová . K<~d· som počúval dnešných ú čin·
kujúcich, veľa z nich bolo vo veku na rozhran í detstva a dospievania, teda v J>U:
be rte. Uvedomil som s i, aká je hudba
d ô ležitá aj pmfylakticky v období, keď
d i eťa ešte nevie, čo sa v ňom odohráva a
musí svoje prebúdzajúce sa srdiečko vyjadriť. Po tejto strá nke ma dnešný koncert veľmi uspo koj il. Opäť som si overil

Detský spevácky zbor Martinčatá.
samostatn ých podujatiach v Slo venskej filharmó nii, v Dome· kultú r)' Dúbravka a v d'alšcj čas t i nasledovali s e oloč n é podujatia s mimohratblavskými Zl :s, s ktorými školy nadviazali pctl:lgogick(l a umelcckí1 spolupr:ícu,
v Umeleckej besede Slovenska. Na 4. roč níku
sa jed no tlivé odbo ry prezentovali opiit' samostat ne v malej s;íle Tea tro , v ISTROPOLISE.
Na literárno-drama tickom veče re 24. ').sa

pred stavi li žiaci a s úbo r)' jednotlivých ZUŠ s
ukážkami z p rccbtavcní, s ktorými sa z ú ča ~ t
iíujú rozmanit)•c h s úiaží, kde sa ;.trct;í vajú tí
najlepší z naj lqJ~ í c h . Z ú či nku jú cich spomeniem kolektív 14 žiakov zo ZUŠ Topol'čian
ska, kto rí čas ťou z rozpr;ívky Po klad )' noci
sviitoj;ínskej od Viery M a r kovičo vej-Záturcc
kej (pedagogičk a Beáta Úu rišová) pc k ne
stvárnili svet tajom ne j, čarov n e j moci prclínajúci sa so svetom l'udí. S touto rozprávkou
sa z í1 častnili Cc l o~ t átnej d etske j divadelnej
pre hl iadky Zlat á priadka v Sali. S n áro č ným
e posom o Gilgamešovi zau jal ko lektív žiakov
2. a 3. roč níka ll. stupila zo ZlJŠ Karloveská
pod vede ním pcd. Michaely Malecovej. S
hro u sa zú častnia d ivadel ného festivalu v
Cadc i. Štude nti 2. a 5. ro č n íka ll. s tup1'ía zo
ZUŠ ll {tlko va si prip ravili Re miniscenc ie z 8.
A od juraja Alnc ra v réžii ped. Hele ny Kuc harík o vej-Ada mo v i čove j . Samotná hra mimo riadne vtipne a výstižne zobrazuje dnešnú ml(tdež. Z vystúpe nia holo zrejmé, ~.e štud enti sa do ne j vžili s vd kým pôži tko m, ktorý

plodí "inteligentných citových idiotov",
ľudí vzdelan ých o dborne , ale citovo a sociá lne ncvyvinutých. Dúfajme, že si to
uved omia nielen t í, čo pracujú v LDO ZUŠ,
ktorí majú možnosť vplývať na · rozvoj
osobnosti detí, ale celá naša S J>Oločnosť. "
Ta nečný odbor brarislav:.kých Zl;š pripravil program na 25. septembra. Žiaci opať ukázali svoju všestrannú tan e č nú pri prave no sť v
rozmani tých choreografiác h zost'ave ných na
základe ta neč n ých techn ík klasic ké ho , mod erné ho aj l'udového tanca. D ievča tá zo 4.
roč. ZUS na Štcf(tnikovej ul. pod ved ením
p ctl. a autorky viacerých odbo rnýcJ1 publikác ií z o blasti tanca Mgr. Jl eleny Zi tiíanovcj
vtiahli p ub liku m v Španielsko m tanc i M. Dubeckého d o te mpt:ram e ntu t.ohto n fl roda .
Z uzana Buchto vá, žiačka 5. roč. ZUŠ Hálkova
predvied la pôsobivú pohybovú variáciu na
Varšavský koncert H. Addinsadla v cho reog rafii svojej ped. He le ny Bolfovej . Ži ačJ.:y 6.
roč. Alstrova zatancovali Mozartov Men uet D
d u r pod umcleck)•m vede ním Mgr. Dagmar
S uro v i čovci- lluclha Vangelisa inš pi rovala
p eci. zo ZlJS Skle nárova p. Kornéliu lvanovú
k vytvo reniu tim ea ;, názvom, Spo mienka na
d etstvo. Pod jej u meleckým ved ením ho za-

De tsk ý folklórny súbor Čečinka zo ZUŠ n a Ka.-Joveske j ulici.
lórny súbor Čeč inka zo ZUŠ Karlo veská, ktor)• je zn;ímy nielen do ma na folk ló rnych fest ivaloch vo Východnej, v Detve , na Myjave, v
Zamagurí, v Kežmarku, č i v Dets kom Prešove, ale aj v za h raničí : v Hakúsku, v M aď a rs ku ,
vo Švajčiarsk u , v Bielo rusku, v Taliansku a v
Mexiku. Každé ich umelecké turné sa re~ i l o
mimoriadn emu záujmu a d okazalo , že na
Slo vensku sa aj na ZU Š robí um enie na vysoke j umeleckej aj technic kej úrovni.

Dychový súbor ZUŠ na Als t•·ovej ulici.
tancovali Silvia Tr n ková, po" lucháčka VŠMU,
bývalá ž i ač k a p. K. lvanovcj a Kristína Ivanová (d céra p. u č i tcl' ky) . Prítom ní mali možnosť vychutnať nielen krás u ladného a prccítcné ho po hybu, ale aj skrytít, nevyslo ven ú a
predsa prít-omní1 myšlie nku, ktorá vel'akrát
inš pirovala umelcov: té ma mat k)' a d cé ry a v
tomto prípade sa vynáral aj aspe kt pedago-

Tretí veče r patril hudobnému odboru. ktorý tiež ukázal dosiahn uté do bré výsledky. Na
dojmy z tohto vystíq>en ia so m sa s pýtala doc.
juraja l latríka, hudo bného sk l adateľa , p redsedu Al ii-IS, ktorý mi povedal: "Hudba vedie
d e ti od hravosti a n ezáväznosti d e tstva k
d ozrievaniu, zm(adreniu a vlas tne ta m ,
kde nás z rádzajú slová, ktor·é n ás odde-

túto silu hudby ako spr ostredkujúceho
pre mladých ľudí, kto r á je akoby
o chranný m o ba lom pred zlom, pred gýčom, pred prázdnotou. Vý kony boli tra·
di č ne dobré, každá škola sa prezentovala
tý m , čo s i m yslí, že je kvalitné , samozr ejm e, boli aj rozdie ly. Dôležité je, že sme
sa tu stretli a že u·adícia, DNI ZUŠ, pokračuje a že s i tq všetci vážime."
Všetk)' t ri poduja tia holi dramaturgicky
za ujímavé a priblížili n ;í ročnú , ale krásnu
pd cu ZUS. Us kutoč n ili sa ako úvodné umelecké vysttlpenia k BII S. Výstava výtvarného
odboru brat b lavských škôl prebehla vo foyeri Istropolisu. Výstava p rác žiakov výtvarného odbo ru mimobratislavských ZUS bola v
galé rii Cy p riána Majern ík a clo 5 . októ bra.
Preze ntovali sa na nej z t;š z 13rezna, Martina,
Stupavy, Galant)', ZUŠ J Cikkera z 13anskcj
Llystrice a Imra Wei n e ra- Kráľa z Považskej
llystricc. Práce detí: kresby, maľby, grafiky,
te xti lná tvor ba, batiky aj kerami ka prC?rádzali veľkú fa nt;íziu a ra d osť z tvorby. Ako mi povedala komisárka výstavy Zuzana ll omolová,
č l e n ka pred sedn íctva All lJS, výtvarný odhor
ZUŠ už roky dosah uje vysokúlirovcií a kvalitu . V p ricslOroc h vystavy sa konali podujatia
so zastú pe ním vše tkých umelec kých od borov ZUŠ a mimobratislavských .~ kô l.
DNI ZUŠ nebol i len kdsnym stretnutím s
um en ím, ale aj vcl'kou pre hliadkou dosiahnu tých C1spccbov. Chvályhodná je nielc:n
úroveií , ale a j poh o to vos ť pedagógov a žiakov ZUŠ, ktorí za tri týžd ne po prázdni ná<.:h
dokázali pri pra v i ť hod notné vystí1pen ia.
V b ud úcnosti však tre ba zo !>trany o rganizátorov ve n ovať vii čš iu po zornos ť zabezpeče niu propagácii tohto festivalu , aby sa jeho
ciel' ne minul ú č inku .
. Snímky autorka
č initeľa
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ROZHLAS

Existuje humqr v hudbe?
MEŠKA PUŠKÁŠOVÁ
Ex.lsP!Jt:l • roZhodli sa usporiadtella 30. ročnika medzinárodnej súťaže
PRIX MUSICAJ. DE RADIO BRNO a na jubileJný XXX. rotnik: zad.all tému
"HUMOR V HU:PB13". vYhlásením tejto témy Uviedli do po~y}Ju vktky do-

stupné európske rozhlasové stanice, ktort v,ysielajú váinu hu4bu, aby ~a
ich tvorivé t~y 'vyb.-all na lov do hudobných fono~ Tamhf~U to, čo
aspoň ttocbu priponúma akýk«>ľvekhul:nor v hudbe. Hl'adalo sa nielen v
teJ ~vážneJ", ale aj "nevá.žnej~, ľudovej, popnlárnej i operetnej.,Žiaden skladateľ nebol 'dostaročne po~Wittlý na to, aby sa nemohol .ooitnúť v nedob-rovoľnom účinkovaní :v hudobno-slovných _pto8t'amodt .4vail;ístich ro:tblasovtch stanic.
súťaže

redmetom
boli rozhlaP
sové hudobno-slovné relácie bez
na hudobný žáner- maohľadu

ximálne 60 minútové, v ktorých sa
hodnotilo podľa kritérií: dramaturgické využitie témy, estetický úči
nok, špecifickosť rozhlasového
spracovania, ako i zvuková a technická kvalita relácie. Ukázalo sa, že
tieto kritériá možno použiť aj na
programy o humore v hudbe, aj
keď v niekoľkých prípadoch sa prihlásené relácie vymykali očakáva
nému štandardu. Mne osobne v kritériách chýbalo to podstatné - mož-

polici s humorom hudobným".
Humor v hudbe je:
- keď sa skladba preinštrumentuje; keď sa hrá v inom tempe ako v
origináli; keď sa na nečakaných
miestach ozvú falošné tóny, keď sa
neozve to čo čakáme, ale rôzne citoslovcia, zvuky, ruchy, kloktanie,
vŕzganie, škvrkanie; keď sa nehrá
na nám známych nástrojoch, ale

opier na jednom ruskom karnevale; keď sa skladba zahrá od konca a
vibráto pripomína širokorozchodnú trať ; keď... keď... keď ...
olo toho neúrekom, v programoch sa mihali Beethoven,
Weber i Weberu, Strauss, Vivaldi,
Mozart, Britten, Prokofieva prevetrali Moskovčania, Schumann, S.
Joplin, etnická hudba, J. Fučík, ľu
dové pesničky, dychovka i Händlov
Mesiáš. Chopina si podali v poľs
kom "archeomuzikologickom" programe, lotyšských autorov v lotyšskom, niekde to pripomínalo hudobný kvíz pre študentov na rumunskom konzervatóriu, niektorí
sa striktne držali originálu a v ňom
odvážne nachádzali humorné prvky (Estónske rádio). Strihalo sa, mixovalo, prelínalo (najmä v maďarskom programe), ozvučovalo...
Snažili sa zvukoví majstri, technici
a predovšetkým redaktori, drama~
turgovia a autori scenárov - čiže- ,,

B

r-

Georges Auric v karikatúre]. Cocteaua.
nevážne" Q. Beránek, E. Zámečník,
M. Klapetka). ijolo to hudobnoslovné pásmo ideovo vychádzajúce
z toho, že hudba je ako džungl'a, piná rôzneho života, kto.rý si musí
nájsť svoj priestor. Potom už bolo
treba nájsť iba vhodné hudobné
'ukážky, na ktorých bolo možné dokumentovať rozmanité podoby hudobnej múzy. Trochu smutný moderátorský prejav uberal na celkovom dojme z dobre zostavenej hudobnej časti. žeby humorný paradox?
eru tak, "humor v hudbe" je
vážna vec. K slovenskej účas
ti: program Hudba kontra hudba
(autorka M. Puškášová, Slovenský
rozhlas) zaujal iba intelektuálsku
časť poroty, lebo autorka príliš
podcenila účinok estrádneho prístupu k téme, nedôverovala mu a
preto: napriek zúfalému pokusu
preniknúť s originálnymi hudobnými rolážami na popredné miesto ..
v európskej hitparáde humorných
'líudobíio-slovných relá~ií; treuspt:~ ~
la. Zato autorka nadobudla cenné
skúsenosti, ako treba bodovať , ako
treba aj "nebodovať" ak je to vhodné, ako sa v Európe (alebo najmenej v 12 rozhlasových štúdiách) ro-

V

l_
Hans von Bidow "pri práci". Silueta od
Schliessmanna
nosť
zvlášť
hodnotiť
hudobnú
stránku programu a zvlášť jej textový sprievod, pretože všeobecnosť
kritérií nijako neodrážala špecific. kosť hudobno-slovnej relá cie ako
osobitého rozhlasového žánru. Tak
sa mohlo stať, že niektoré relácie
vynikali viac v hudobnej dramaturgii _ vo výbere skladieb, iné zase
zaujali textovou a náročnou obsahovou stránkou (Eesti Raadio _Tallin). š tatút neurčoval podiel slova a
hudby, preto napokon prešiel sitom aj program čisto hudobný, b ez
tzv. sprievodného slova (Magyar
Rádió - Budapest, dokonca skončil
na 4. mieste).
eľmi stručná charakteristika
súťaže Humor v hudbe: Brno

v

17.-20. 6. 1996.

Ako členka poroty som si na záver urobila takúto inventúru "nfť
.

l
l

Gustav Doré: "Hrdinskí speváci"

_

Jean Cocteau: Stravinski hrá Svätenie jari
napr. na nátrubkoch; keď štyri
skladby prestriháme a pomiešame,
keď dve hráme súčasne a tvárime
sa, že sme objavili Ameriku; keď
Pre Elišku hrajú džezmeni, keď ľudová pesnička s naivnou prostotou
spieva o výbave pre nevestu; keď živí skladatelia citujú klasikov i interpreti to isté; keď klaviristi ohurujú v štýle a la Mozart, Chopin,
Liszta Weberu a keď brilantné džezové parafrázy evegreenov sa rozlivajú do šírky (treba naplniť minutáž) ako delta nílska; keď sa ujovia
učia na píšťalku a deti sa tešia, keď
slon a myška sú v jednej pesničke a
keď sa stretnú postavy rôznych

d__ _ _ __

textovej časti a koncepcií. Porotcovia sedeli, počúvali, porovnávali.
Humor v hudbe - to nie je nič ľahké,
povedal predseda poroty PhDr.
Vojen Or lík na úvod, a zopakoval to
aj na záver 30. ročníka súťaže PRIX
MUSICAL DE RADIO BRNO. Mal
pravdu.
orota sa pomocou kalkulačky
prepočítala k výsledný m bodom nasledovne:
3. miesto udelila vtipnému (po
hudo~nej aj slovenej stránke) rumunskému programu pód názvom:
"Žartovná múza" - od autora Ioana
Dobrinescua (Societatea Romana
d e Radiodifuzione Bucarest). Ocenila tak nielen výber vtipných hudobných čísiel, ale aj odľahčený (aj
v interpretačnom prejave) textový
sprievod, ktorý mal neraz charakter anekdotický ch aforizmov.
2. miesto (podľa mňa to malo byť
I. miesto) získal vynikajúci poľský
program nazvaný "Neznáme objavy
a rcheomuzikológie" od autora Piotra Orawskéh o, ale s p odstatným
prispením skvelého klaviristu Wald em ar a Malického. Tento originálny pianistický klaun, improvizátor,
imitátor hudobných štýlov par exelence sa predstavil v naozaj vynikajúcej forme a v dialogickom súboji s autorom relácie podstatnou
mierou prispel k víťaznému výsledku. Navyše je ho spôsob "spracovania" známych skla dieb v ničom neurážal citlivé ucho milovníka vážnej hudby, ktorý často stráca "zmysel pre humor", keď si niekto uťahu
je z jeho skladateľských miláčikov.
Prvú cenu udelila porota brnenskému programu "Vážne prevážn e

P

A. T. A. Hoffmann: Karikatúra basistu
dell 'Occa
bia podobné programy; získala preo tom, ako je to s humorom u
tvorcov týchto programov a aké
dobré víno majú na Morave. (Veľmi
dobré !)
o a ešte na záver: vysvitlo, že
v dohľ adnej dobe (v rámci
šetrenia honorárov) sa zaobídeme
bez živých ľudských hlasov a akustických hudobných n ástrojov úplne: Radio Nacional de Espaňa prispelo do humorného konkurzu programom, ktorý bol celý vyrobený
digitálne a synteticky - počítačové
hlasy muža a ženy sa rozprávajú o
hudbe M. d e Fallu a striedajú to s
elektronicky generovanou hudbou. Originálny pokus o "humor v
hudbe" generovaný digitálne však
živých porotcov až natoľko n ezaujal, aby výraznejšie ovplyvnil prvé
tri miesta. Väčšina teplokrvných
poslucháčov dala prednosť dobre
známym melódiám n a tradi čných
inštrumentoch.
Veru, humor v hudbe nie je ľahká
vec...
hľad

N
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KONCERTY

lKONCERT ZTVORBY E. SUCHOŇA!
Nad:ícia S. Sudwi1a, Zi<.:hyho pal ác a Základn:í umelecká škola E. Suchoiía z Dolin·
ského ul. Bratislava pripravila na 2~. 9. 1996
v rámci Roku slovenskej hudby a takmer v
pred veče r výro čia narode nia n á rod n~ ho
umdca E. Sue hoiía (2'5. 9. 1908) v koncert·
nej s:ílc Zichyho paláca ko ncert z tvorby
tohto ~ kladateľa.
Podujali<: otvorila riadite ľk a ZUŠ E.
Sucho1ia Mgr. Magdalé na llru bá · inic iátorka tohto ko ncertu a vo svojom príhovore
uvit:d la aj dlát skladat eľa , z ktorého vybt:·
rám: "Všimnime si na koncerte ruky tých, čo
vám hudbu podávajú ... a svoje ruky, ako
m l č ky ležia v lone: lt:n n e n aru š iť tú c h víľ u ,
k t:cľ k vám pric hádza to k rt: h k~ ni č, čo nt:·
schúli š do dlane, ale čím objímaš vesmír.
Pre lo ni č a pre lt:n vt:smír je hudba mojím
životom."
Do dramaturgic ky p C1 tav~ h o programu
prispdi žiac i viacerých bra t islav.~k ých ZUŠ:
E. Suchoiía z Dolin ského ul., M. Ruppeld ta z
Pane nskej, Topoľ č i anskt:j , Daliborovho
nám., Štefán ikovej, Karloveskej a Sklen árovej ulice.

Prítomní si mali m o ž nosť prip o m e n úť
viaceré o bľúb e n é cykly z rozsiah leho inš t·
ruktívno-umclecké ho dida Obrázky zo
Slovenska. Sk l adat eľ ich vytvoril na motívy
slovenských ľudových piesn í od najnižšie·
ho až po najvyšší stupei't technickej a pred·
nesovej vys pelosti žiaka. Mi lé bolo vypoč u ť
si suitu Mali č k:í som v dvoch p redvedení·
ac h: v pek nej klavírnt:j interpre tácii M.
Sinkovej zo ZUŠ To poľčianska a vzápiití prežitý, predtený vokálny prejav L. Vach:íl·
kovej zo ZUŠ E. Sucho iía. Podobne Malí1 ľu·
dovú rozprávku pre deti , Ked' sa vlci zišli,
ktorí1 na hu sliach zahrala M. l."lurn á zo ZUŠ
E. Suchoiía z Do lins k~ h o ul. a na klavíri M.
Schlosser zo ZUŠ na Oaliborovom nám.
Výbo rnt: sa prezentovali aj H. Friedová aM.
Garajová v sólovom speve zo ZUŠ
Štefánikova a Panenská. Popri skladbi čkác h
pre mal ých žiakov odzneli aj technicky náročn ( skl adby pre klavír, ktmé vy nikaj Íico
pred niesli E. 13ogaczová zo ZUŠ Karloveská
a D. Kráľová zo ZUŠ Sk le nárova , ktorej in·
terpre táda zodpovedala úrovni posluchá·
čov konzervatória.

ľ

Flautino dolce diri!,,'Uje A. Caudtová.
Základné umelecké školy pripravi li nic·
len pekný, ale aj vysoko umelcd :y hodnot·
ný koncert. Ako mi povt:dala Ph Dr. Lenka
Suchoiíov:í: "13olo vid i eť, že žiaci hrali s veľ·

kým nasade ním a láskou, akoby cítili lásku
autora, ktorý mal deti rád. Vcľaka svojim vy·
nikajúdm pedagógom podali mimoriadne
krásne a niektorí až profesionálne výkony.'

\ FOLKFÓRUM SKARLOM PLÍHALOM

V. Mišík a

EľC.

Snímka :\4 . Mazí1 ch

SLOVENSKO-ČESKÉ RENDEZVOUS

VBANSKEJ BYSTRICI
V dňoch 6. - 8. septembra sa v
Banskej Bystrici kona l už 3. roč ník
stretnutia umelcov: s l ovensko-české
rendezvous. Po minulých ročníkoch
"vyhladované" publikum netrpezlivo
očakáva lo tohtoročný program, ked'·
že tu sú kontakty so súčasným kultúrnym dia ním pome rne nedostač ujú ce.
Okr em filmu a divadla najväčšiu po·
z or no s ť priťahovala hudobná časť na
n á mes tí, ktorá bola te nto rok aj n aj·
s ilnejš ie obsadená.
K o n cert zah á jila v sobotu popolud·
ní skupina Mi'dga a Ž<ľorp dosť stereo·
typnou hudbou bez výraznejších n á ·
padov . Situáciu im n a vyše skompliko·
vala aj nepriazeň p očas ia. Po čas vys túpe nia Vidieku však prestalo pršať a
námestie sa začalo napfi'íať. Program
tvorili hla vne skladby z prvého a lbumu , vystúpenie c harakterizoval v ý·
horný zvuk a pohoda. Nasledovala
z novuobnoven á Fennáta s F. Griglá kom, ktorá n a hradila n a pos le dnú
chvíľu BSP M. Pavlíčka. Na p rvý po·
hľad trochu riskantný ťah so zara d ením č is to inštrumentálneho kvarteta
vyš iel a publíkum prijalo priam "ľú
bezné" té my, podare n é impr ovizácie
i konferovanie F. Freša veľmi spon ·
tá nne. Záver veče1·a patril už bratislavský m Made 2 Mate. Pre väčšinu divákov však ich vystťipenie bolo s klamaním. O proti p rvému albumu sa
predstavili v úplne ine j polohe · s k ô r
tan ečn á a monotónna hudba. Rozhodne m a jú na viac, než predvie dli,
tak inštrumentálne, ako aj inve nč
ne ... Nedeľný k o ncert hoľ rozdelený
do d voch častí. Tú prvú otvorilo krá t·
k ym programom bystrick é trio Luná r·
ne lege nd y. Opäť sa p o tvrdilo, že me·
nej je nie kedy viac. Hoc i to bol le n ic h

.·

druhý s amostatn ý koncert, pôsobili
zohrato a patrili k prekva peniam festivalu ·je zrejme len otázkou času, ke·
dy sa presadia aj mimo svojho bydliska. Potom nasledoval P. Lipa so svo·
jim Blues Bandom . Nadh ľad, výborn é
inš trume ntá lne výk ony, zábava. A.
· Šeban je už dávno "p á n gitarista" a
ostatní hrá či patria tiež k slovenske j
. elite O- Tatár, M. Buntaj, M. Gašpar).
Jednozn ačne to bolo n ajle p š ie vystúpenie. Prvú časť k o ncertu ukončil exposlanec V. Mišík s ETC · hudba, ktorá
zrejme nepatrí n a námestie, ale do
klubov, kde vznikne potrebná atmo sféra. Po pauze patrilo pódium českej
!Jicc. Na svoje s i priš li h lavn e roc.ke ri,
a le to predsa nie je d ôvod k pre dimenzovaniu hlasitosti, však, p á ni?
Formá cia Fiction priš la s akousi čes
k ou odrodou gothic rocku, ale publi·
kum sa sk ô r nudilo, než p očúva lo.
Druhý s lovenský inš trumentálny zá·
stupca - Mad re, sa predstavil s "brutálnym" jazzom, ako to d e finoval jeho
leade r J . Talár. Hrali s a jeho kompozí·
cie a na počudovanie sa ukázalo , že aj
dosť náročná hudba n a námestí dokáže osloviť . Záverečné vystúpenie celého festivalu patrilo s kupine Pusa.
Hlavno u osob nosťou b o la speváčka a
gitaristka L. Dusilová. D. Koller pôsobil, ako ke by bol len sideman a slo·
venský zástupca M. Minárík hral le n
to, čo b o lo nutné. Namiesto vyvrcholenia festivalu sa takto. s ta li len je dný mi z ú činkujúcich. Snáď nieke dy nabudúce.
Dobrá vec sa znovu podarila. Na
svoje s i m ohol prísť takmer k ažd ý tak
nám zostáva veriť, že budúci rok r e n dezvous opäť bude a udrží si svoju vy·
sokú úroveň.
O LIVER REHÁK

Hoci v ku loároch koluj ú sp rávy, že sa
známy moravský fo lkový s pt:vák a výbor·
ný gitarista Ka•·el Plíha l bude v budúc·
nosti viac ve n o va ť p ráci vo svojom nahrá·
vacom štúdi u, predsa sme ho nedávn o ma·
li možnosť v i dieť vystupovať v rámci jeho
slovc nsk~ho tu rné (2 1. 9. Bratislava, 22. 9.
·Zvole n, 23. 9. ·Košice, 24. 9. ·Poprad, 25.
9. · B. Bystrica, 26. 9. · Tr e n čín) . Bratis lavský koncert sa konal v DK Zrkad lový
háj v 13 ratis l ave-P~;t rža l ke v rámci progra·
m u z cyklu l'olkfórum. Plíhal, ktorý v po·
slednej dobe 6 tsto vystupoval vo dvojici s
). Nohavicom, s i tentokrát pre zmenu
kvôli spt:strcniu zvuku na pód ium p rizval
hráča na klávesové nástroje Petra Freunda. Aj ke<l'·s CHnsa pôvodne obával takého·
to zásahu do už osved čen~ho, klasi ck~ho
gitarového .. spriévoclu fo lkových . vesni·
č i e k, na koniec ~fl· m oj~ obavy ukázali ako
neopodstatnené ...Plíhalovc 1,1 ápadité vybrnkávanie zvuku 'Fre u ndových kláves len
-jemne dokresľoval a naozaj tak p rispd k
nevtieravej, vcelku vkusnt:j zvukovej pest·
,... rosti, ako aj k výbornej atmosfére vystú·
p e nia. Toro sa n ieslo v duc hu tradič n ých
žartov ných J) ás ni čie k medzí pies1'í am i
("V uzavr·e ném Mitsubishi chcípli mi v
tom hicu myši. .."), ktoré rozosm iali aj spoč i a tku troch u rozpač i té publikum (bolo
však, samozrej me, vypredané). Odznelo
ni ekoľko pesničiek z "če rstvo" nahraté ho
albu m u Krá líci, p táci a hvezdy, ktor)' mal
krst 7. októbra v pr ažskom Dome h udby,
ale nechýbali an i známe hi ty, ktoré s i spi<:·

.
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Karo l Plíha l
valo aj obece nstvo (O blcchách a tak, Sedí
topi č u piá na). Samozre jme; na záver sa
muselo prid áva ť (tuš ím , že päťk r át). Karel
Plíhal so svojimi pies1'í ami, v ktorých spája
p rvky fol ku, blues, ragtimu, ale i ľudovej ,
ba až stredovekej mdodiky, patrí už niekoľko desať roč í ku stáliciam fo lkových pó·
dií a tak ostáva dúfať, ze ho štíldiová práca
nepohl tí natoľko , aby prestal koncerto·
vať...
SlAVOMÍR KREKOVIČ
'

.

_" ·FESTIVAL ZBOROVEJ TVORBY
Bofavým miestom slovenskej hudob·
nej tvorby sú možnosti jej verejnej pre·
zentácie, a to vzhľadom na relatlvne
slabšiu rozvinutosť koncertného života,
ako aj. vkusové preferencie koncertného
publika. Mimoriadne vďačJ:tým kan á·
lom popularizácie slovenskej hudobnej
tvorby, resp. jej časti orientovanej na
zborové skladby, jej amatérske zborové
hnutie so svojím súborom festivalov a
súťaží a niekoľký mi stovkami kolektí·
vov všetkých zborových kategórií. Z toh·
to dôvodu Festival slovenskej zborovej
tvorby · poriadaný z príležitosti Roku
sloven skej hudby · n ie je len príležitosťou preze ntovať široku paletu sloven·
skej zborovej tvorby posledných desať·
ročí, ale je aj akousi pomysclnou odme·
nou amatérskym zborom za systematic·
ké uvádzanie tejto tvorby. V tomto za me·
ra ní naše zbory vždy podporovalo n á·
rodné osvetové centrum (Osvetový
ústav), ktoré, až na ojedinelé výnimky,
vždy za povinné skladby vyberalo dida
slovenských autorov.
Festival konaný v Bratislave v dňoch,
15. · 17. novembra '96 predstaví ozaj š i·
roké spektrum slovenskej zborovej tvor·
by od Bellu a Trnavského cez Suchoiía,
Cikkera, Moyzesa po viaceré generácie
žijúcich skladateľov, z ktorých k najspie·
vanejším v živote zborov i na tomto festivale patria Ivan Hrušovský a jubilujúci
osemdesiatnik Zdenko Mikula, ale tiež
Zeljenka, Novák , Hatrík, Cón a ďalší.
UrČitým dramaturgickým oživením pro·
gramu podujatia je zarade nie diel auto·
rov tvoriacich na Slovensku v minulých
storočiach, či u ž ide o ojedinelú osobnosť typu Schimbratskeho, skladateľov
okruhu bratislavského Dómu sv.

j

Martin a, skalického františkána Bajana,
bratislavskéh o mestského trubača Tosta
a ~· V programe sú tiež všetky ocenene skladby pre školské speváclte zbory
zo skladateľskej súťaže vypísanej NOC v
r. 1995, i ocenená skladba Steineckera
zo súťaže SHÚ k Roku slovenskej hudby.
Ktoré zborové telesá uvidíme v Bra·
tislave? Predstavia sa: Spevácky zbQr
mesta Bratislavy, Technik, Comenius
Tempu s, Echo, Apollo, Spevácky zbor
bratislavských učiteľov, Spevácky zbor'
št. konzervatória, Bratislavský detský
zbor, Can e ns, Chlapčen~ký zbor a Aka·
demický zbor. Z m.iulobratislavských ·
ako jediný mužský zbor · Spevácky zbor
slovenskych učiteľov, zenský zbor
Juventus Paedagogica z Prešova, komorná Amadea z Nových Zámkov, odkial
príde i detská Lastovička; silné bude za.
stúpenie de tských mimoškols}5ých a
mladežníckych zborov: Magnolia zo
Sobraniec, Cantemus z Prešova, Popradský detský zbor, Košický detský zbor,
Prieboj a úsmev z Prievidze a Cantica
Nova z Trnavy. Napokon zbory miehné
budú reprezentovať Žilinský miešanf
zbor, komorná Cantica z Martina, Tirnavia a Collegium Technicum z Košíc,
Tieto zbory vystúpia na šiestich koncertoch v štyroch rôznych priestoroch (Pfi.
maciálny palác, Klarisky, hradná kaf(n.
ka a Moyzesova sieií). Výber zborov ~
pertoáru má n a starosti trojčlenná dramaturgická komisia (P. Bagin, Dr. š. KU·
mo, V. Blaho) poverená hlavným organizátorom · Národným osvetovým cent·
rom. Na festivale očakávame predstaft.
teľov m edzinárodných zborových centie r ako pozorovatefov a o jeho priebehu
pripraví dokument STV.
V. 8.
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l VÝRAZNÁ BODKA ZA LETNÝMI KONCERTAMI V KLARISKÁCH
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KOMORNÝ SÓLISTI VNEMECKU
Ked' som si v piatok 16. 8. 1996 sadal medzi publikum posledného podujatia tradi č n é
ho cyklu Letné ko mo rné koncerty ( uspo rad úva ho každé leto Mestské kultúrne stredisko v
Bratislave), rušil so m, čo budem počuť a aká
bude interpretácia. Tri týždne predtým som
sa totiž s ú č inku jú cim súborom, Komornými sólis tami Bratislava a s di rige ntom
Antonom I'Ol>Ovičom , zú častnil série koncertov v Nemecku, a pretože tam som mohol
s poznať každý detail tohto projektu , predpokladal som, že ma nič nezas ko čí.
Nemeck{t kultú ra, ako vari každ{t vel'k:í kultítra, nežije iba v centrách, ale je viac-menej
rovno merne plošne roztrúsená po me nších i
celkom malých strediskách. Ak je pravdou, že
Berlín je kultúrnou metropolou Európy, poto m si treba vš imnúť aj fa kt, že iha v
Brande nbursko m kraji, v ktorom Berlín leží,
možno násjť okolo tri dsať lokalít, ka m sa
môžete vybrať za 1..-valitným umením: v mestečk u Cho rin ú č inkuj e Berlínsky sym fo nický
orchester, Sinfonietta Cracov ia so sólistom B.
Pe rga m e n ščikovo m, v postu pimsko m kaštieli
Sansso uci spieva E. Kirkby, v Br:.tn<.lt:n b urgu
sa usk moc i1ujú kompozič né a inte r pre tačné
kolo kvi{t za ít časti Paul-Heinz Dittricha, Klausa llubera, Edisona Denisova, Arditti String
Quar tet, 7.ygmunta Krau:,cho, Marka Kopelenia a <.ľal ších . V rámci takého intenzívneho
kultú rno-t uristického ruchu sa ocitol s úbo r,
Komorní sólisti Bratislava, v júli tohto roku v
malom m es t ečku . Huckow ne<.l'aleko od
Berlína. l lo si it dská p rganizácia /Juäwm~ký
umelecký a k ullúmy p odpom ,ý spolok p ripravila pre sít bor päť ko ncertov, z ktor)rch jede n bol s ú ča sťo u spomínaného, na naše pomery vd'ko ry ~ é ho p rojektu Kultúrne slCÍ!Jnosti 11 Jlt·amlel/11/lrskom kraji. Koncertný
program bol nasledovný: W. A. Mozart : Sere1/(Ír/a p re sltíčiko/lé nástmje C dur K V 525, P.
Zagar: .' ityri k 11.91p re s/áčiko11é 11ástmje, E. H.
Grieg: 011e ele,'li ck é m elódie op. 34, P. l.
(;ajkovskij: Serenád a pre sldčiko uJí orchester
C dur op. 48. Táto dramaturg ia má niekoľko
pozoruhodných aspektov: l ) siaha po osved če n ých s klad bk h, no z:írovci1 je ústretová aj
voč i hud be dn dka, čo nic j(' až l a kl' samo/.rejrné, ako by si jeden rozhľad e n ý dramaturg
mohol mysli eť; 2) maj úc na mysli, že uvádzanie tzv. popu lárne j klasiky je dvojseč n á zhrai1
a že industriálna spoloč n osť 20. st oroči a si z
Mozartovej Malej n oL'11ej l111dby spravila ikonu, ktorou nám zamáva pred o ča mi vhly, ked'
chce navodiť atmo sfé ru bezstarostného a všeobec ného konzumu (t. j. skoro stále), zaraclcnie tejto skladby je svojím spôsobom prejavom odvahy a ambície pre konávať stereotypy; ;S) voľba d voch relatívne neznámych elcgick)'ch me lód ií E. ll. Ciriega je šťas tn ým kompro misom medzi "opakovaním" a "zmenou";
4) Čajkovskéh o Serená d a je "slovom do hirky" každého sít bo ru a hoci sa miestami tvári
ako saló nna e pizódka, patrí k vrcho lným in·
špirác.:iám veľ k é ho s kl ada teľa a dojíma práve
tam, kd e prek ra čuj e bezstarostný svet serenád a ved ie nás do živého vnútorného sveta

č l ove ka .

Sled ova ť,

ako Komorní s<í lis ti prenikali do
jednotlivých skladieb a ako sa vyspori:tdali s
odlišnými akustickými podm ienkami, bolo
pre mi'la ako autora a č loveka stojaceho mimo interaktívn eho vníttorného sveta telesa
veľ mi poučn é. Viem, že som neobjavil Ameriku , ale op:iť a s novo u in tenzi to u som pochopil , že výkon na pódiu je kre hko u a n iekedy nevys py tateľn ou záleži tosťou , ktorá je sumou zjavných komponentov (príprava, ume-

Ílrovei1 zvládnutia, pochopenia a podania jednotlivých d iel. Takto však vrcho l nastal pravdepodobne uprostred , v o ranžérii v Liihhc nau, kde sa pri spol uú č inku akustiky s{tly,
ktorá niele n že zvuk n ezahaľo vala , ale ho
priam zos ilňova l a , dosiahli vítané kontrasty.
'l'ažko totiž po ro v n ávať d oje m z ko ncertu v
o brazárni s dojmo m vystúpenia na ve ľk o m
pód iu pod holým ne bo m ( tako m, aké sa stava j(t pre rockové skupiny), s ozv u čen ím , stovkami decibelov, panorámou v eče rn ého mes-

~-

Komorný sólisti v Dusseldo rfe._.

... a v Berlíne
lccká vysp elo:,ť, pódiová prax), ale ešte aj niečo h o skrytého, ni ečoho naviac. Zažil som u ž~
ni eko ľko kmH:e rtov Komqrných só listov; niekto ré ma zaujal i, niektoré nadchli, iné nezalloO"
jali a boli aj ,ta ké, ktoré zanechali rozpaky.
Viem taktiež, že mt konc i ka:f.d ého argume ntu
stojí len a len výkti n ua pÓdiu , ten je j edintč
ný a n eopa kovat eľ ný a je , konečn ý m nlerítkom pri posudzovaní kvality imer preta. Na
okraj nasledujúceho hodnote nia ú činko vania
Komorných sólistov v Nemecku by som
chcel však pripo menúť, že tak ako si každ ý
nevydarený koncert vyžiada svoju da il, mimo riadny výkon je dlhod obým vklado m. ktorý sa
zúročuje so železno u presnosťou . Azda najvýrazne jšou črtou série piatich koncertov holo
ich umiestne nie do rôznych in teriérov a exteriérov: prvý sa u sku točnil vo ve ľk o m pricston.: Kostola Svätého kríža v Berlíne, d ruhý v esteticky pôsobivom parku na zámku Wicpcrsd o rf, tretí v o ranžérii zá mku Liibhcnau,
štv rtý v zámocko m parku v Uuc kowe a pia ty
na brehu rie ky v Drá ~d'an o ch. Keby sa všetky
vystú pe nia odohrali v jedno m uzavretom
priestore, p rejavila hy sa zre teľne vzrasta júca

ta v pozadí a arénovitým hľadi s kom zaplneným asi piatimi stovkami pozo rne po č ú vaj(t
cich a celkom nt:ťormálne sa správajúcich ľu
dí, ako tomu bo lo v Drážďanoch . Hoci atmosfé ra bo la skvelá a zážitok z "elektrifikovane j"
verzie Mozarta a ( ajkovského veľk )' . pred a je
to iná káva.
Mozartovej Serenáde v pod state ne bo lq čo
vyčíta ť, azd a te mpovú labilnos ť v posledne j
čas ti na p rvých dvoch ko ncer,toch. S Mozarto m to je však vždy tak: "v podstate" ide o
to zahra ť presne notový zápis a mať pri tom
pocit, že niet ni č ľah šieh o na svete, ibaže kritériá presnosti SÍl u Mozarta pri veľ mi vysoké
na to , aby sme mo hli prehliadnu ť aj tie najmenšie kazy. Ak s pomínam ned ostatky v detai loch, ako napríklad miestami n eč it :tte ľ n ý
melod ic ký zdvih hlavnej témy v štvrtej č asti ,
potom by som c hcel vyzd vi hnúť aj milé prekvape nia, na jmä é tericky poda nú mo lovti epizód u v druhej časti, ktorá musela poh nú ť i
tým najväčš ím qmiko m v p ubli ku.
lntt:r pretác.:ia Cajkovského Serenády sa vyvíjala oveľa imt:nzívnejšie a niekedy aj dr;uilati cke jšie. Na prvom ko ncerte vystúpili do popre-

d ia problémy súh ry a zápas o preklenutie veľ
kej m od ulačn ej plochy v štvrtej časti. Každým
cl'alším vystú pením kolízií ubítdalo a pozorn os ť pos lu ch áč a zaujala epická podstata tejto
hudby. Po pov i čov prístup vyhovoval môjmu
vkusu: suges tívno s( bez p rch naného pátosu,
rešpektovanie úpisu a odbúra nie klišé, triezvy výklad hudobných obsahov (vieme, k al-.i 'm
romantizujúcim záverom možno dospi eť pri
pokltsc po dlo ž iť tÍito hudbu akýmsi p rogramom). Komorn í sól isti Bratislava sa pod
Popov i čovou taktovkou dopracovali k ve ľmi
dob rému výsledku. S týmto pozitívnym pocitom som sa vracal d omov a nevedel som, že
pokra č ovanie bude nasled ov ať ...
Zavfšeni<:: môjho stretnutia so ~úbo rom
prišlo, ako som už s pomenul, v Bratislave, na
ko ncerte 16. augusta toh to roku . V programe
Mozan a a Griega nahradila Smútočná hudba
pre violu a s l áči kový o rchester P. llin demitha, Serenáda p re sláčik O!'Ý orchester e
rnol op. 20 E. Elgara a dodatoč n e pridaný
koncert pre gita ru a sláč ikové nástroje A.
Vivaldiho. Od prvých tónov Vivald iho m i bolo jasné, že orches ter je momentálne vo vynikajúcej forme. Po po v i č zrej me podchytil pozitívne signály prichád zajúce od hráč ov a naopak, potl ačil v; etko, čo smeruje k o no mu
zlo vestné mu chl:\cholen iu: t •t.:d ' lo ttžje dobré! Okt'l'm ja~ nej koncep c i ~;: a ~c ho pnosti p resved č i ť o nej, je t:o hádam najpotrebne jšia
vl astnosť každého di rige nta. V Sm útočn ej
/md/Je P. Hidne mit.ha vyniko l k rásny "spev"
vio ly, kto rÍI sólista, Peter Šesták, ovl:ída p rvotried ne. (;ajkovského , Serenádou veče r
kulminoval, pretože tu sa na jviac ukázala vysoká Ílrove1í pripravenosti o rchestra. SÍibo r
rozšíren ý o n iekoľko hráčov znel núkko ,
(21as ticky, o stu pci1 plnš ie než v emeck u (čo
Cajkovské mu iba prospelo), no ešte viac ako
zvuk 7.aujala ko ncen trovaná hudohn :í výpove<.l'. Naozaj to nadmieru splnilo všetky mojl'
o čak:ív ania; moho l so m n c n t ~c n c vní mať
všetky jemné odtiene t ajkov!>ké ho hudby a
háda m tak mohol ro bi ť aj tl'n najprísnejší kritik, zvyknu tý na š pi č kov é int npre túcie tejto
sklad by na CD-nahrávkach.
J>ln'ER ZAGAR

Sn ímky au tot·

W.BERRY AH. ZEDNIK VDÚBRAVKE
U nás s a n estáva č as to , aby na vinobraní b o l d ô raz na inú ako d omácu ľu
dovú, či populá rnu hudbu. Táto výnimk a sa koncom septe mbra u skutoč nila v
bratislavskej Dúbravke. Na tamojších
h o doch sa prvý r az zú častnili priatelia z
viedenské ho Dô bling u . J>o jarnom úvode výmenne j kultúrnej spolup ráci m e-·
dzi týmito m ests kým i časťami, pokra~Ó
vala sľubne sa rozbieha júca n ovota Jesennou časťou. Za organizačného prispenia i osobnej účasti ve ľvys l anca Rakús ke j r e publiky u n ás, Dr. Maximiliá n a
Pamme r a a riaditeľky Rakúskeho kultúrneho centra v Bratislave Mgr. Ste lly

Malat Schrammeln

Av allone, sme spoz n ali h v iezdy š t átnej
o pery vo Vie dni - Waltera Be rry h o a
He inza Zednika. Ich program bol la d en ý k vinobra niu a pre d <;tavoval tradič
n é v ieden ské piesne, ľudové kuplety.
Veselou až žartovnou náladou si od začiatku získali po slucháčov vo veľkej sále
Domu kultúry v Dúbravke, ktorí sa výborne zabávali i oceň ovali s p evácke výkony o boch umelcov. Vôbec n e pre kvapilo , k eď m u seli pridávať.
Walter Berry študoval na Hudobnej
a ka d é mii vo Viedni a p rvé ocene nia získ a l n a Mozartovej s p e vá ckej súťaži v
tomto m este, ď alšie na súťažiach vo

Verviers a Že n e ve. Sólisto m Štátnej opery v o Viedni je o d r_ 1950 a h osťoval na
vše tkých slávnych svetových operných
a k o nce rtných scén ach , spolupracoval s
n ajvýzn a mne jš ími o rchestrami a dirigent ami. Účinkoval n a festivaloch vo
Viedni, Salzburgu, Mníchove, Luzerne,
Montreau x a inde , tiež n a otvorení s lávn ych operných d o moch, ak ý mi sú Vied e n sk á š tá tna ope r a , Nemecká opera
Be rlín, Národné divadlo Mníchov, Divadlo Nissei Tokio, Metropolitná opera
New York. J e ho n ahrávky boli ocenené
mnohý mi m e d ziná rodný mi cenami. V
r . 1963 bol menovaný Komo rný m spev ákom - nositeľom Rakúskeh o čestného
kríža vedy a umenia, je no siteľ Zla tej
m e daily m esta Viedne , je čestným čle
nom Štátne j opery od r. 1981, pre zident om Vied e nske j Mozartovej spoločnos
ti ... Od r . 1989 je riadnym profesorom
Viedenske j vysokej hudobne j a h e recke j š k o ly.
Veľmi úspeš n ý je aj H e inz Ze dnik,
kto r ý je od r . 1965 členom Štá tne j opery
vo Viedni a od r. 1994 jej čestným čle
nom. Hosťoval n a scénach : Metropolitná ope r a New York, La Scala, Parížs ka
opera, Zurich , Frankfurt, Stuttgart a ind e. Úč inkoval na mnohých hudobných
festivaloch, koncertoch , oratóriách, hudobných n a hrávkach opier, operiet i
piesn í. Režíroval seriál filmových p o r trétov spevákov v O RF.
·
Spomínaných spevákov n ed o pre vádzal žiaden veľký orchester, ale štvor čle nný výber hudo bníkov z naj väčších
viede n ských hudobných telies (Vied e n-

He inz Ze dnik a Walter Be r r y
skí filharmonici, orchester Ľudovej
ope r y a ORF). Nazývajú sa Malat
SchraJnmcln a existujú od r_ 1982.
Nahrali vyše tridsať platní , k azie t a CD
diskov. Kon certujú po celo m svete so širokou šk ál ou hudby. Sklad ateľ , aranžé r
a prvý huslis ta Paul Helds hrá všetk y
hudobné žánre od jazzu po klasickú
hudbu a m á bohaté skúsenos ti s rôznymi svetový mi hviezdami. Ďalšími člen
mi te lesa sú Elisab eth Magloth ( d r uhé
husle), Edi Re iser (starovied e n sk á k o n tragitara) a h a rmonikár Rudi Malat.
Okrem doprcvád zania spevákov sa
Malat Schra mme ln preds tavil a j in š trum e ntálnymi skla dbami. A tiež pridával.
Text a fo to PAVO L EnDZIAK
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Bratislavská lýra je tu opäť. Po dvojročnej prestávke a .troch nesúťažných roč·
níkoch. Vynášaná do nebies i zatracovaná príslušníkmi hudobnej obce, ale aj
širokou ve~ejnosťou , je tu znova a všetci sme boli zvedaví, čo prinesie. V minu·
losti išlo o súťaž autorov populárnych piesní, hoci, a bolo to verejným tajomstvom, rozhodovalo okrem osoby interpreta ešte mnoho ďalších, nehudobných kritérií. A aj keď autori i speváci boli rôzni, nezrieďka sa stávalo, že s kladby na Lýru upravoval ten istý aranžér, čím sa docielila zrejmá unifor.mita zvuku, ako to napokon analyzuje aj Peter Breiner vo svojej diplomovej práci.
Niektorí interpreti sa o Lýru pokúsili len raz, iní sa na jej pódium vracali veľa
krát, vyhrať ju však vždy znamenalo prestížnu záležitosť. Nechýbali ani zahraniční hostia festivalu · do Bratislavy prišli vďaka Lýre hviezdy ako Shadows,
Beach Boys, Cliff Richard, Donovan, John Mayall a mnohí ďalší, z ktorých,
pravda, niektorí už mali časy svojej najväčšej slávy za sebou. Píše sa rok 1996 a
Lýru tu máme zase. Prečo vlastne?
Po revolúc ii v roku 19H9 sa začalo uvažod'alej s lýmto festivalo m, k to rý sa stal
vo svojich posledných roč n íkoch div:kky
neatraktívnym podujatím i akýmsi symbo·
lo m start:ho režimu. Kí•m na počiatku ex istencie Bratislavske j lýry bývalo hl'adisko bcznádejm: vypredanC::, ku koncu osemd esiatych rokov sa už museli pos it:lať pozvánky a
zlé jazyky tvrdia ,~.<: div:'tkov tvo rili prevažnt:
príbuzní ;t prialt:lia tlč in.kujúcich , autorov a
organizátorov. Na z ačia tku rokov d eviiťd e·
siatych sa Lýra postupne pret ransform ovala
do nesúťažnej sC::rie ko ncertov pod názvom
fes tival Rock Po p Bratislava, kto rý organ izovala (a dodnes organizuje) agentúra Rock·
!'op-Jazz. Tu vysttípili tiež renomovaní zahrani č ní intcrpn:ti · spomciím t: len skupinu
va ť, čo

Martin Babjak blahoželá

mal. Podl'a K. če rnoch :~ cítiť, že tu ta kýto
druh festivalu chýba, ale..: :-tká Lý ra bude, to
uká:l.e čas. Aj podl'a R. Mľlllcra je dobre, že sa
nadviaza lo na takú dlho trvajúcu tradíciu a
mladí sp~:váci a skupiny sa majú kde prezenIOvať. Všetci už boli zvt:daví, ako d o padne
prvý festivalový večt:r.
l
--------------~

SOBO~A: SPOMIE~KA

NA LYRY MINULE ...
Ge nerálna s kúška prebehla o pol tretej
poobede. Sála bo la doslova pre plne ná, atmo~ťC:: ra uvol'nen á a publikum nadšené. Nic
vša k vcčc r . Konccrl o ôsmcj sa už niesol v
znamcní poloprflzdnc ho hl'atl iska. Svoju ro·
lu tu istt: zohral fakt, že lístky bo li po merne

víťazovi súťaže

ľai th No More, alcho roc k'n'rolloví1 lcgcnd u
Chucka lkrryho v devi t ťdcs iatom trdont roku. Skupi nka idt:alis tov okolo hudúcd19 šéfa prípravného výboru znovuzrodt:ncj
13ratislavskcj lýry a dirige ma festivalového
orchestra .. Vlada Valovi ča .. si však povedala,
že..: vzhl'adom na dlhoročnú tmdíci u festivalu
i pomerne slabý hudo bný život v našom
hlavnom meste, bolo hy Lýry škoda. A tak
vlastr1c vznikla myšlienka obnovil' ju, nic
však ako súťaž autorov, ale interpretov, a to
dokonca s medzinárod nou í1 časťou. Jdea
s počíva la v d voch programoch. Jedným bo l
koncert víťazov uplynulých roč níkov, ako
nadviazanie pretrhnutej nite kontinuity festivalu, a druhým samo tn á medzinárodn(! súťaž. Bol to teda, ak ne rátame spomenutú prestávku, už tridsiaty prvý ro č ník Bratislavskcj
lý ry. To je za iste..: úctyhodne:: čís lo ...

[ PIAToK: PRÍPRAv!_j
Už det1 pred samotným podujatím prebiehali zvu kové skúšk')' a tl ačové porady s inte rpre tmi. Pot tiekol z í1 činkujúci ch i zvukových technikov. Nacv i čov alo sa od obt:cla až
do neskorého vcče ra , takže fcsti valový orc hester · zn ámy Big Band Gustava Broma ·
mal čo robil'. S naozaj proft:sion;'tlnym prí·
stupom striedal ž;ínre od rocku cez stred ný
prúd, až po swing, č i tan t:č ný pop. Už tu sl
mohol človek ur o biť aký-taký obraz o tom,
ako budú vyze rať oba lýrové ve če ry. V sohotu d oobeda prišli aj českí úč in k ujú ci a zač ala
sa s mpiíovať fest ivalov{! atmosfC::ra oča káv a
nia veče rnC:: h o konccrtu . Názory účinkujú 
c ich na obnovcnic Brat islavskej lýry boli
viac menej jednoznač n<:: M. Kubišová vraví,
že je..: to vcľmi milá spomie nka. Špec iál nt: na
bratislavské publikum má veľm i dobré spo·
mienky, lebo je vraj hudo bne vzdelan<: a
vždy sa jej tu dobre spievalo. Rovnako H.
Vo ndráč ková s pom ína na bratislavsk<: ko ncerty s f:-tnt asl'ic kou atmosfé rou . O Big
Bande G us t:~va Broma sa vyjad rila, ~.c teraz
m;í asi najle pš ie zložl'n ie , aké kedy vôbcc

drahé· :350 až 400 korítn. Priznal to i Vlado
Va l ov i č, ale..: dodal, že širšia ve rej nosť mala
možn osť vidi eť generálku z;l tridsať korún.
· Tak n ej :~ko s:~ stalo, že táto bola pod arenejšia.. :~ ko hlavné vyst(Jpe nie, ktoré natáča l i ka,. me ry STV. Nchola to vša k rozhoclnt: vina
• li Č inkujúci ch , ani klasic ky výbornej konkre m;iérky Alcn y ll cribanovej. S rovnakým
elánom sa predstavili aj na vt:černom konce rte. Svojou víťa znou piesiíou Cesta z roku
19óH tento spo mien koví• ve če r o tvorila
Marta Kubišová, pre ktorú sa práve javisko Bratislavskej lýry stalo kedysi osudným.
Vystúpila vtedy iha ako host', ale dostala upozorne nie, že nesmie zas pi evať svoju pieseií
Modlitba. Naprie k tomuto zák:-tzu ju do programu zar:-tdila, avšak po čuli ju iha di váci v
sále..:. Kamery sa tmi ž na povel vypli a Marta
Kubišová d'alších d vadsaf rokov nesmela vys tupo v ať. Teraz však n a toči l a nové CD l3 lih
ví, z ktorého za;,pievala aj pieseň .Jako d C::š ť .
l)alší účin kujú ci \')'Stried ali šansónovú nálad u rockom - Richard Miiller so sku pi no u
Andr ej Šeban Band. Prv)·krát v živote stál
na pôd it! priívt: na Brati lavskcj lýre, a to v ro"
ku 1984. O piiť rokov neskôr sa tam vrfltil,
ale lo si už odniesol l)•ru zlatú - odvtedy si
získal už množstvo priaznivcov a natočil asi
d esať platní. Svoj blok začal známou p i es ľíou
Nebude to také l'ahkC:: , drahá (uvedenou
však vtipne ako Nebude to také drahé, !'ahká). A. Št:ban sa znovu ukázal ako jeden z najle pších slovenských g itaristov v expresívnom sóle . V ďa lkj skladbe - jazzovo prearanžov:~ no m hite Po schodoch - vš:-tk pozornosť
moju i publika pritiahol svojou exhibício u
najmii mladý virtuôzny klavirista Jura;
Tatár, čt:rstvý nositcl' jazzovej Ce ny La·
dislava Martoníka. To už na pódium prichádzala stálica našej jazzo vej scC::ny - Jana
Kocianová s v íťa7.n ou pies ňou Pár nô t z roku 1976. je univerzálnou s peváč kou , s vysokou profesionalito u inte rpretuje blues, tradi č n ý jazz, ako aj spirituály- gospel swing a
štandardy. Ďalš í ú č inkujúci
Karel

H. Vondráčková aM. Kubišová spievali pieseň Oh, baby, baby
Černoch začínal ako rock'n'ro llový spevák

v

šesťdt:s i attch

ro koch. Na ich sklo nku, s
piesňou P. Záčka Písei'l o mé zemi, vyhral
Bratislavskú lýr u a predbeho l tak N.
UrbCtnkovú a dokonca aj K. Gott:~ . Táto pic·
set1 zaznela na lýre aj te raz. Everg reen Bo ba
Dylana 131owin' in the wind si K. Če rnoch
prispôsobil virtt1ózn ym možnostiam svojho
trojoktávového tenoru a na koniec ukázal,
že mu nie sú cudzie ani jazzové šta ndardy
(I'm just a jigolo). Janko Lehotský, bývalý
č l e n legentlárnt:ho Modusu, vystúpil už ako
drži tel' šiestich lýr · písal skladby pre Modus
i Mariku Gobitovú (ktorá sa vraj kvô li indis·
poz.ícii na tohtoroč no m podujatí nemoh la
o bj aviť). Svojím zastretým, mie rne ch rap l'av)•m hlasom, avšak so známkami rozvinutého bluesového cíte nia, zaspieval ~k l adhr
Radk j pô jdem sárit a Mcdové :-.rdcc, kw rc su
aj súčasťou jeho program u, prezentovanéh<!>
na pôde bratisl<tvského Štúdia S. Nasled ovalo vystúpenie jazzového speváka Berca
.-Balogha s funky Farbami d ýcha noc z rovno menného, nedávno nahratého albumu.
_..Skladba je však staršia - intt:rpret s ň ou vyh ral zlatú Bratislavskú lýru už v roku 19HH.
Druhou piesiíou nezaprcl svoje jazzové cítcnie · bol to štandard Pape r Moon. Marcela
Laiferová, víťazka z ro ku 1970, zaspicvala
niekol'ko klasicky melodickýcb strednoprúdových hitov. Nasledovala prestávka, po ktorej už na pódium zavítala to ľko očakávan á
legenda českého bigbítu, skupina Olympic.
Hoci sa asi pred d voma rokmi jej líder Petr
.Janda rozhodol sko n č i ť s vystupovan ím, d l·
ho nevydržal. O lympic nahra l 2 C D a vydal
sa na turné, v rámci ktorC::ho vystúpil prcd
polrokom aj v Bratislave. Teraz se m pri ~ icl
o p äť ( na Lýru už asi po dvanásty raz - P.
janda tvrd í, že ju v roku 1985 d ostali za vytrva losť), a to väčšinou so staršími pies ňami ,
kto ré už priam zl\tdoveli. "Srdcervúce" Slzy
tvý mámy, alebo rock'n'ro llovú verziu hitu
Dej mi víc své lásky si publikum spievalo
spol u so skupinou. V upravenej skladbe..: Želva P. Janda v krátko m, ale e nergickom súlc
dokázal, že ešte stále nic je s úci do starého
želcza. Publikum síce..: vypískalo Vlada Valovió t, ktorý nepovolil ani jeden prídavok
(zrejm e kvôli televízii), ale pokračovať sa
muselo. Televízny prenos sa práve končil,
keď vystúpila Helena Vondráčková s víťaz n ou piesňou Malovan ý džbánku - šarmantne predvádzajúca tan eč n é krdc ic na
javisku. Uplný závet ko ncertu, ktorý tclcvízni d iváci už bohužial' nt!mali možnosť vid id,
vytvoril legendárny d uet M. Kubišo vej a H.
Vondráč kovej O h, baby, baby. Všetci úči n
kuj(Jci dostali krištál'ovú lýr u ako spomie nku na wto pod ujatie. Jlo lo naozaj zážitko m
pre rôznorodé publikum, ktoré tu malo na
jednom pódiu možnosť vidi eť :1 poču ť elitu
interpretov z býv:~lého Českoslove nska.

NEDEĽA:

MEDZINÁRODNÝ VEČER
Po čas nedel'nt:ho koncertu už pódium
patrilo piatim slovenským a siedmim zah ran i čn ým interpretom, ktorí súťažili o Brali·
s lavskú lýru '96. Medzin:írodnú porotu na
čele s operným spevákom M;1 rti nom Babjakom tvorili traja slovenskí zástupcovia ( A.
Urczovský, T. Janovic, l. Stanislav) plus po
jednom zástupcovi z každej zú častn e n e j kra·
jiny. Po rotea nesmcl h odn o ti ť in terpreta zo
svo je j krajiny, inak mohol rozdeliť cel kovo
dvadsaťdva bodov med zi všetkých s úťa ži a
cich. A te raz už k samotnému vystúpeniu.
Začala ho mladá skupina SAMUEL z východoslovenských Lipian, ktorá na 1111'1a uro bila
asi najlepší dojem zo všetkých úči n kuj úc i ch .

Mrazivé, net ra dič ne harmónie. obohatené o
ak ustickú gitaru a v i o l o n čclov ý sprievod
zaujali svojou n eo ~ u cha no.~ťo u , spevák zase
hlbokým , nt:Vl icraví•m vo k(! lom. Bolo mi
však jasn(·, že títo si zlall'l lí·n • nt:odnesú ·
kvôli svojej originalite..:. Podobne na tom bol
sympatický bieloruskí• spedk Leonid Voj·
tovič, ktorý predn iesol pieseň Kupalinka
pre l;tkýto typ festivalu nt:t rad i č n í•m ští•lom
a capd la. Slovensk;í skupina EXIL svojou
"happy dance..: music" príliš nczaujala, rovna·
ko Braľío Jesensk ý so svojou pomalou
skladbou Príd' láska . 7.o ~ l o vens k ých súťaž ia·
ci ch vcd ku kval itným lt la ~ový m prejavom
vyn ikla len Marcela Molnárová s česk}•m
textom piesne l.asko má. Dodo Dubán, porotou označe n ý za n:Jjlcp:;icho interpreta zo
Sim c tbk a. prnh·iedol t rad i<'ny 1roja kordový
"melod ic;ký" rock. RaktJ!;an Rik sa sprevád·
zal na klavíri, ničím však n evy bočil z klasic·
kej popovej produkcie. Potom prišiel ne·
skorší víťa7. zlate j IÍ'ry · Cho rv:íl Alen, ktorý
zaspicval song .Jed in a, typický pre balk;ínsky

Dodo Dubán - n a jlepš í slovenský inter·
pret
·
Snímky Dušan Kittler
prímo rský pop. Mlad:í českfl speváčka
Radka Fišarová ~ pic~iíou Nčžn č krásna
hola ti pom mnohych divákov, porota však
mala iný názor. Svojím jazzoví•m frázovaním
zauj:-tla aj altistka Claudette Pacc z Mail)'.
Šansónov:. Mad'arka Andt·ea Szulak získala
lýru striebornú a na trdom mieste skončila
so svojím svietivým hlasom Ma.rlena Droz·
dowska z Po l'ska. Na prvých troch miestach
sa teda ne umicstnil žiad ny z piatich slovcn
ských inte rpretov. a ko niec veče ra vy~túpi·
la pred asi dvesto divfl kmi (v tisícmit:stnej
sále) s plným nasadcn un legendárna škótska
sku pina Middle of the road, ktorá na Lýre
bola už v ro ku 1972. Tento záver spravil
symbo lickú bodku za cclým pokusom o oži·
venic Bratislavskej lýry, či už tento ročník
oz na č íme ako tridsiaty prvý, alcho nultý, ako
by s i to priali organi zátori. Čo d odať' Prvý
večer rozhod ne stál za to. Ostáva dMať, ze sa
prípravný tím lýry po učí na vlastných chy·
bách, a ak sa rozhodne v tradícii pokrač01·ať,
vyvaruje sa niektor)·ch faux-pas...
StAVOM ÍR KREKOVIČ

'
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MONITOR

lceny Lisztovej súťaže v Budapešti l
Slávnostným odovzdaním cien a galakoncertom laureátov
skon čil sa v Budapešti desiaty ročník Medzinárodnej klavírnej
súťaže Ferenca Lis zta, na ktor e j s a zúčastnilo v tomto roku 61
pianistov z 23 krajín.
Jedenásťčle nn á medziná rodná porota neudelila Veľkú cenu,
le pred ovšetkým technicky veľmi kvalitné výkon y úča stníkov
sutaže ocenila s kutočnosťo u, že d o semifinále pos túpilo 16 namiesto 12 a do finále sedem namiesto š iestich súťaži acich.
J>rvú cenu získal maďarský klavirista Gergely Bogányi (narodený v r o ku 1974 vo Váci), ktorý si okrem iného tri roky po sebe
odniesol z l' ínska prvenstvo z medzinárodnej klavírnej súťaže
Hemi-Vesa Sibeliovej akadé mie, pos lucháčom ktorej je v súčas
nosti.
Druhú cenu udelili Igorovi Kamenzovi, rodákov i z
Chabarovska (31) , ktorý žije o d roku 1978 v Nemecku a získal už
prvé ceny n a súťažiach v Paríži, Cincinatti a talianskej Senigallii.
Tretiu cenu získ ala Nadežd a Vlajeva, rodáčka zo Sofie (22), ktorá u ž vo veku 15 rokov zv íťazila v Lisztovej klavírne j súťaži v
talians kom m este Luca.
Laureáti sa popri sólových vystúpeniach predstavili a j v s prievode Symfonick ého orchestra Mad'arského rozhlasu a telev ízie
pod taktovkou Andrása Ligetiho.

lWiener Sängerluiaben pod taktovkou ženy l
llakúsJ..) ' <:hl a pčc nsk ý zbo r Wie ner Sängcrknabe n - jeden z najznámejších s pcvácky<:h zborov na svete - budc v budúc nosti v i esť žena. Podl'a
dncšnýd1 správ rakúskej agentú ry APA prevezme dirigentka Agnes
Grossman nová ešte v to mto roku umdecké ved enie slávneho chl a pčen
ského zh oru a nahradí tak doterajšieho umele<:kého ved(tceho Petra
Mar~<:halik a.
Pii ťde~ i atd va roč ná hudobníčka

je prvo u ženou , ktorá sa d ostala do tejO plánoch spojených s týmto postom bude Agnes
Gro,s mannová i n formovať až v po lov id budúceho mesiaca, po n ávrate z
turné v j aponsku.
to pozíde.

lCena nemeckých kritikov l
Nahrávka k lavírnych koncertov Clauda Debussyho a Ma u rka
Ravela v inte rpretácii maďars kého klaviristu Zoltána Kocs isa a
budapeš tians ke ho Festivalé h o· orchestru pod taktovko u Jvána
Fischer a získala Cenu nemeckých hudobný ch kritikov za treti

kvartál 1996. Oznámila to s odvolaním n a manažéra
Festivalového orchestra agentúra MTI.
Kompaktný di.s k s touto nahrávkou maďarských umelcov
uviedla na svetový trh nosičov zvukových záznamov firma
Philips .

ROZHLAS
l Vysoké štátne vymamenaaie Yehudi Menuhiaovi l MEDZINÁRODNE
Suetoznámy americký huslista a dh·fgent Yeh udi M enuhin. preuzat
30. septem.b1·a t. ,._ v Budapešti ako prejav ocenenia jeho celoži uotnej
umeleck ej dráhy z rúk macl'arskéh o prezidenta Árpáda (,'äncza
Stt·edn.Jí križ s hviezdou Radu Maďarskej republiky.
80-1·o čný t-u ne/ec vystúpil l . októ ln·ct net sláunostnom kon certe pri p r íl ežftosti Svetového dňa hudby tJ macl'cwske.f metmpole, ked' dirigoval
K o ncert pre husle a m·chester e moll ŕ"elixa Mendelssolma-13artholdyh o,
sólist om ktor éh o bol 13-ro čný ž iak j eho londýnskej šk oly - Alexander
Sitkouecklj.

l Zomrel životopisec Beatles Ray Coleman l
Ray Coleman, bývalý red aktor britského hudobnéh o týždenníka Melody Maker a zároveň živo topisec skupiny Beatles a Erica
Cla ptona, zo mrel10. septe mbra na rakovinu obličiek vo svojom
dome neďaleko Londýna vo veku 59 r okov. Informovala o tom v
nedeľu spravo dajská agentúra Associated Press.
V časopise Melo dy Maker začal pracovať v roku 1960 a ako objektívny profes ionálny noviná r s i získal dôveru Beatles hneď od
zač iatku ich kariéry. V prve j t>o lovici 60. rokov, v období vrcholiacej b eatle mánie, s pravodajs ky pokrýval koncertné turné liverpoo lských h udobníkov v USA.
Z funkcie redaktora Melody Maker odišiel Ray Coleman v roku
1979, aby mohol pracovať ako novinár na voľnej nohe a venovať
sa písaniu kníh.
Prvou z nich bol dvojzväzkový životopis J ohna Lennona, zos tavený v spolupráci s beatlovo u b ývalou manželkou Cynthiou~
Lennonovo u, ako aj s jeho vdovou Yoko Ono. Dielo vyšlo v roku
1984, štyri roky po Lennonovom zavraždení.
Medz i 'ťal šie Colemanove biografick é práce sa zaraďuje životopis Bria n a Ep steina, manažér a Bea tles, ktorý zomrel v roku
1967 , a životopis Paula McCartneyho s n ázvom "McCartney,
Yesterday and Today".
Ray Coleman ďalej spolupracoval s členom skupiny Rolling
Stones Billom Wymanom na jeho autobiografii "Stone Alone",
napísal životop is Er ica Claptona a v roku 1994 vydal š túdiu o
profesionálnom a súkromnom živote skupiny 'Jhe Carpe n tcrs. V
čase svoje j s mrti m a l už takmer n apísaný autorizovaný životopis
Phila Collinsa.
TASR

Medzinárodný hudobný seminár
Med~.i m nohymi lctnymi podujatia mi a rozlič
nými aktivit ami sa v Bratislave v posledných augustov)•ch d i'loch konal Me~zin:írod n)• hudobný
semin:ír. Má už svoju malú históriu. Odohrával
~a po štvn ý k r:Íť a zakaždým sa na iíom z účastnili
japonské umelkyne. Na prvom roč ník u seminár:• pracovali s naším klaviristom Stanislavom
Zambursk)•m a odvtedy je ich výslovným želaním, ahy ich viedol každý rok. .Je pre n(ts príjemným faktom, že ticto klaviristky svoju snahu po
zd o ko naľov an í a túžbe prenik nú( hlbšie d o euró pskej kult úry spájaj(t s llratblavou. Ba čo viac,
z japonska s nimi pricestoval huslista, sklada tel' a
dirigent lli roshi Suzuki a speváčk y lliromi Tamagaya, Mioko Shigemotu, ll isai Omori. Na ot:ízku, p rečo tk-to návraty do fl r:Hislavy, odpovedali
naši h o~ ti:t jednoz nač ne : sk ú~c nosti , ktore u nás
získ:Jjt't, sú pre nich veľm i cenné. Navyše vďaka

vír) s dielom l. Stravir1ského taÚanska s uita. o
dvad sať;1yrl hodín neskôr sa v Mlrbal.:hovom paláci predstavila Shinko lnouu, t~l entova ná klaviristk:t, ktorá v sú časnosti študuje vo Viedni u
prof. It Ken·era. Pedagogičko u , ktorá mala na jej
formovaní rozhodujúci vplyv, bola Hiroko
Enami Yoshida. Iste najmii jej zásluhou sa uvied·
la Shinko lno uc na svojom redtáli s n {iročný m
programom ( W. A. Mozart - Fantázia cl mol, L.
van Hccthovcn - Son:íta č. 14 cis mol o p. 27/ 2
Mondschcin, R. Sdn rmann - Krcisleriana) ako
zrelá umelkyiía, ktorá dokáže dtlivo vníma( na
seminári a vzápätí pretavi ť pokyny svojho pedgóga.
V prvý septembroví· podvečer zneli v Mirbachovom paláci husle a ,klavír, rozo zvu čali ich
huslista l liroshi Suzuki a klaviristka Kazu yo
Miyazawa. Na programe boli W . A. Mozart, l.

Účastníci seminár a so svojimi pedagó gmi

umelecke j agcmure Slovkoncen a Spo ločnost i
priateľov japorll)ke j kultú ry Nippo n Klub majú v
llnttbl:tvc príležitos( ú či nk oval' na sólových a komorných koncertoch - a to je lľa lši e pozitívum.
Do tret ice - sít tu skvelí pedagógovia.
Prišli teda do llratislavy aj tohto roku - Shinku
lnoue, K:tzuyo Miyazawa a Hiroko Enaml Yoshida - a absolvov:tli hudobný sem inár. To bula prvá
č asť ich pohylll v Bratislave. Druhá hola venovaná konCl'rtom. Tohto roku sa odohrávali v Mirbachovom paláci, jeden ko ncert hol v T re n čian
skych Tepliciach a jeden v l'i e~ťan och . Ten účin
kujúci zopakovali vo Viedni v priestoroch univerzit y (hol lo koncert s o rchestro m Musica sinfon ica Bralisl:tva, ~ól o na klavíri hrala Hi roko
Enami Yoshida). Venujme sa v;ak vystúpeniam
podrobnejšie.
N:t závnečnom koncerte IV. medzinárodného hudobného seminár:t vystúpili llisai Omori
(soprán), s konccrtantnou :íriou Exuhac juhil:ttc, ll iro mi 'ľamagaya s áriou Marzclliny z opery
Fidélio a áriou Musetty z opery Bohéma, Miako
Shigemoto s picsi'lami z muzikálov My Fair Lady
a Flowcr Drum Song, Hiroko En:tmi Yoshida so
sonátou l.. van llecthovcna č. l R Es dur op. 31/ 3
a ll iroshi Suzuk i (husle) s Kazuyo Miy:tzawa (kl a-

Hiroko Enami Yoshida

Stravinskij a japonská hudba. S interpretáciou
Mozarta (Sonáta pre husle a klavír G dur, KV 379
a Sonára pre husle a klavír B dur KV 4 54) sme
...holi trochu sklamaní. Maestro Mozart hy povedal, že huslista dost' často distonoval, no zrejme
by ocenil zmysel pre štýl ovosť a snahu zachytiť
mozartovsk(t atmosféru. Treba oce n iť snahu
umelcov po rozumieť si so Stravinski·m ('ľalian
~ka MtHa - t ran~ k ripc i:t p re hu ~le :1 klavír), eh<:e
to však ešte viac času... Azda najlepšie sa huslistovi vydarili vlastné skladby. ·~a panská nô ta" vel' mi
sympaticky oživila komorný koncert, ktorý mali
umelci o dei\ neskô r v Tren čianskych Tepliciach. Hiroshi Suzuki hral svoje skladby Voda a
-~tyrl ročné oiJtfoiJia ( na. motívy japonských ľu
dových piesní). Pôvabný bol aj prídavok - stará
japonská picscr'í Sakum. Na ohoch vystúpeniach treba oceni ť výkon Kazuyo Miyazawa ako
vnímavej a spol'ahlivej, s noblesou hrajúcej klavírnej partnerky.
Druhého septembra vystupovala v Mi rbachovom p aláci Ili roku Enami Yosh ida. j e najvýraznejšou osobnosťou , ktorá sa zúčast nil a tOh tOroč
ných kurzov. Treba obd i vovať jej vitalitu, zmysel
pre výstavbu diela a muzikalitu. Zvolila si opäť,
ako vlan i, zau jímavú a n á ročnú dramaturgiu () .
ll ayd n, L. van Beethoven, R. Sd111mann , F. l.iszt).
Ukazuje sa, že jej talent, temper:tmcnt získav:t na
týchto kurzoch jemnejšie vycizclovanie :1 najmä
zmysel pre štýlovo sť pri stváni ovaní náročn ých
d iel. Šiesteho septembra s:t p redstavil:t publiku v
Pi cš ť:moch na kon<:erte vo veľke j sále Domu
umenia. Spolu s iíou úči n kova l o r<:hcstcr Musica
Sinfonica Bratislava (jeho čl en mi sú poprední
slovenskí profesionálni umelci), pod taktovkou
Pavla Tužinského, šéfd irigenta Št{ltnej opery
llanská Bystrica. Klaviristka hrala Koncert pt·e
klavír a orchester č. 3 <: mol, op. 3 7 l.. van Beethovena. Jej obľúb e nú skladbu, ktor(• hrala s veľký m zanietením, poznač il v ten večer nic veľmi
d obrý klavír. Výkon o rchestra a dirigenta mal vysokú úrovcií . Na úvod koncertu zahr:tli predohru k o pere Do n Giovanni, na záver Symfóniu č.
4 A dur, op. 90 Taliansku F. Mendelssohnallartholdyho. Orchester aj dirigent podali skutočn e obdivuhodný výkon a sme presved če ní, že
ich častej š ie (t č ink ovan i e na slovenskej koncer tnej scéne hy holo rozhodne prínosom.
Piešťansk ý koncert bol peknou bodkou z:t celým podu jatím. za seminárom i vystúpeniami
umelcov. Lú č i li sme sa slovami: O rok dovidenia.
-pc-

Naši politickí predstavitelia zdô razň ujú ,
že je prvoradou ú lo hou zahrani č nej p o litik y udržiavať a upeviíovať priateľské vzťa
hy so su ~edným i krajinami. Táto idea sa u ž
dávno n :alizuje v oblasti ume nia, najmä v
oblasti hudobnej, veď hudba nepotrebuje
tlm oč níka. Hudobné umenie komunikuje
nie le n so su s<:d n ým i k r ajinami, ale s celo u
Európou , ba celým sve tom. Úspeš n e zviditeľňuje Slove n skú re publiku.
V septe mbri k tomu p rispela aj hudobn á red akcia Slove n~kého rozhlas u tromi
veľmi vydaren ými reláciami v spolo čn om
vysielaní s rozhl asom rakús kym.
19. sep te mbra s me _poč úvali spoloč ný
priamy prenos SRo a ORF z konc ertu n a
zámku Vôs lav. Účinkovalo Sloven ské dyc h ové kvinteto - M. T urner, fl auta; l. Fábera, h oboj; ) . Luptáčik , klarine t; R. Mešína, fagot; a B. Hóz, lesn ý roh . Súbor vznikol ešte počas štúdia n a ko nzervatóriu v
r oku 1984, mladí hudo bníci zostali spolu
a vypracovali sa na prvotriedny komorný
súbor. Presn(t súh ra, č istá into n ácia, zm y·sel pre formu a štýl diela sú pre nich sa·~oz r ej m osťou . Ich hra pôsobí na poslucľráča p res ved č i vo a prirodzene::, akoby za
' tým nc,bola dvanásťr očná tvrdá práca, ale
iba radosť z h ry.
Veľ mi dobrá bola dramaturgia programu: odznc::Ji 2 diela k lasické, 2 z tvorby autorov 20 . storo čia a po jednom z domácej
súčas n ej tvorby rakúske j a s love n skej. V
prvej časti koncertu sm e poč uli Dychový
kvintet A dur ). Haydna, HindemithOV11
Malí• komorní• hudbu p re 5 d ych ový ch
nástrojov a pôvabnú skladbu súčasné ho
rakús keh o skladateľa Alfreda Uhla - Štyri
kusy p re dych ové kvinte to. Je to hudba
veľmi príje mná a vtipná a humor v hudbe
je vzácn ym korením.
V druhe j čast i programu uvied o l súbor
Variácie:: na ľud ovú pieseil pre dychové
kvinteto od Šimona Jurovskéh o, zaujímavé Tri p rel úd iá G . (1ershwina, p ôvod ne na.;.
písané pre klavír a Mozartovu Oiver~ime.nfo B,qur, tiež upravené pre sú~o r . •
Kon cert m al u rakúskeh o obecen stva
veľký ú spech a potle sk nemal konca,
vynútil si d va prídavky. Ko ncert pripravila
d vo jica Doman ský -Jurík.
26. sep tembra odzneli v spo ločnom vysielaní SRo a O RF dva koncerty: ranné
Prelúdium a veče rný verejný koncert Symfo n ické h o o rchestra Sloven s kéh o r ozhlas u . Oba koncerty boli zasvätené 70. výroči u rozhl asu na Slovensku a milé niu
Rakúska.
Prelúdium, ktor~ pripravila v š týlovej
dramaturgii redaktorka M. Puškášová, o b sah ovalo skladby W. A. Mozarta a G. Tartiniho . Účinkovali mladí interpréti: ll-roč
n ý Dalibor Karvay s neom vlnou istotou zahral Tarti1Úho husľovú S~n átu g mol, 17ročn ý rakúsky klavirista Gottlieb Wallisch
s prosrou n o blesou Mozartove mladistvé
diela a p otom štvorru č ne s mlad o u )ordanou Pa l ov i čovou Son átu B dur KV 358.
Večerný ver e jný koncert mal s lávn ostný
ráz, výb ornú dramaturgiu (Ľ. Vajd i čka),
zvukovú réžiu Q. Poul), výstižn é sprievodn é tex ty (l. Javorský), príje mne a o dborne
prednescné (N. Kramárová).
SOSR ved e ný dnes u ž e uró p sky zn ám ym a u zn ávaným dirigentom Róbertom
Stankovským sa ukázal vo výborne j forme.
Brilantne zahral m ladistvé dielo bratis lavského r odáka J. N. Hummela, donedávna
m álo hran éh o auto r a, O u verturu B dur.
Čím v iac jeh o s kladby počúvame, tým viac
sa p resviedčame , že to n ebol žiadny
"Kle inmeister", ale že je h o tvo rba je významnm• súčasťo u o bdobia klas icizmu a v
klavírnych skladb ách dokonca predpoveďou d'alš ieho štýlového vývoja.
Už spomín an ý
r akúsky
klavirista
Gottlieb Wallisch bol sólis tom Klavírneho
ko n certu Es dur KV 482 W. A. Mozarta; p o d al štýlový, mladistvo p ôvabný výkon. Je
to talent s prísľubom d o budúcnosti.
N azdávam s a, že ešte o ií.om bude m e poču ť.
·
V druhej časti koncertu sme p očuli jedno z najpôsobive jš ích , najatraktívne jších a
aj najhranejš ích diel sloven sk ej symfon ick e j hudby Metamorfózy Eu gen a S u choňa.
Je to s ilná umeleck á výpoveď, ktorá zapôsobí n a hudo bne vzdelaného p osluc h áča, ale aj každéh o citlivého č l oveka , b ez
ohľad u n a národnosť. V ílom totiž to všeľud ské, univerzálne dominuje n ad n árod ným i ked' každý takt d ých a s lovenskosfuu.
·
Koncepc ia dirigenta bola ve ľko lepá a
výko n orch es tra obdivuhodný.
ANNA KOVÁROVÁ

(
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HUDOBNÝ
KALENDÁR
NOVEMBER
l. ll. 1896 n a rodil s a KAREl. ŠI;JNA · významný český dirigent českej rllharmónie · 1 OO. výročie narodenia.
l . 11. 1921 narodil sajan Tausinger ·č es
ký skladatel', dirigent a pedag6g · 75. výročie nedožitých naro denín.
3- ll. 1801 narodil sa Vincenzo BELLINI ·
taliansky operný s kladateľ · 195. výroč ie
narodenia.
4. 11. 1976 zomrel Dean DIXON · černoš
ský americký dirigent pôsobiaci v
Nemecku, častý hosť Slovenskej filharm ónie - 20. výročie smrti.
5 . .ll. 1951 zomrel Bedfich Antonín WIEDI\UMANN - český organista, skladateľ a
pedag6g · 45. výročie s mrti.
8. 11. 1936 narodil sa Dr. Alexander MÓ·
ŽI · slovenský muzikológ, folklorista a
pedagóg · 60. výročie narodenia.
9- 11 . 1801 n arodiJ sa Karol STAMiľZ - nem ecký skladatcl', violista a dirigent - 195výroč ie úmrtia.
10. 11. 1946 narodil sa Dr. jozef VI\REŠslovenský muzikológ a pedagóg- 50. výroč ie narodenia.
ll. ll. 1936 narodil sa I:udovít M. VAJDI Č KA · s lovenský muzikológ, dlhoroč
n ý r ozhlasový pracovník - 60. vý roč ie
n arod e nia.
ll. ll. 1906 narodila sa Silvia MACUDZINSKÁ, rod. Halmošová- slove nská klaviristka, pedagogi č ka - 90. výroč i e narod e nia.
11. ll. 194 6 zomrel Vladimír MEUČKO ·
slovenský skla da tel' a folklorista · 50. výročie smrti.
13. 11. 1951 zomrel Nikolaj Karlovič
M EľNER · ruský skladateľ a klavirista ·
45. vý ročie s mrti.
14. ll. 1831 zomre llg nazjoseph PLEVEL
· rakúsky skladatel' - 165. vý ročie smrti.
14. ll. 1946 zomre l Manuel de .FAUAvýzna mný š panie ls ky skladateľ - 50. výroč ie s mrti.
16. ll. 1766 narodil sa Rodolphe KRilUTZER · francúz:;ky hus lista, sklada tel' a p ed agóg - 230. výroč ie n a rode nia.
16. 11. 1861 narodil sa Václav SUK ·český
skladateľ, huslista a dirigent p6soblaci v
Rusku · 135. výroč ie na rode nia.
17. 11. 1906 narodil s a František VESELKA · česk ý zhormajs ter a pe dagóg - 90.
výroč ie narode nia.
18. 11. 1786 narodil sa Carl Maria vo n
WEBER - neme cký s kladatel' - 210. výroči e narode nia.
19. ll. 1921 narodil sa Géza ANDA -.švajčiarsky klavit·is ta m acľarského p6vodu 75. výročie n e dožitých narode nín.
20. ll. 1976 ':i.omrcl j osef VINCO'UREK'česk ý dirige nt, pedagóg, skladatcl', pôsobiaci na Slovensku - 20. výročie s mrti.
23. 11 . 1S76 n a rodil sa Manuel de FA tLA významný š panie lsky skladateľ - 120. výroči e narodenia.
23. ll. 193 1 naro dila sa Darina tAŠČIA
KOVÁ - slovenská speváčka a folkloris tka - 65. výroč ie narode nia.
24 . ll. 1881 na rod ll sa Milan ZUNA - č es
ký huslista a dirige nt pôsobiaci aj v opere SND v Bratislave - 115. vý roč ie narodenia.
24. ll. 1966 zomrel Vá clav jiRÁČllK - čes
k}' dirigent, krátko šéfdirigent Symfonic ké ho .o rchestra sloven skéh o rozhlasu
- 30. výročie je ho tragic kej s mrti pri leteckom neš ťastí pri Bratislave.
25. ll. 1856 narodil sa Sergej I vanovi č
TANJ:UEV · ruský skladatcl' a pedagóg 14 0. výročie narode nia.
27. 11. 1916 naro diJ sa Zdenko MIKULAs loven s ký sklad ateľ a dirige nt - 80. vý(očie naro d e nia.
28. 11. 1911 n arodila sa Zdenka BOKESOVÁ rod. Haná ková - muzikÓiog ička a vere jná činitt:l'ka - 85. vý ročie n e dožitých
narode n ín .
2S. 11. 1911 narodila sa Margita ČF.SÁNY
IOVÁ - významná s loven s ká sopra nistka
- 85. výročie narode nia.
30. l l . 1926 narodil sa Mikuláš KRESÁK slov enský hus lista, publicista a organológ · 70. výročie naro denia.

ŠKO Žilina otvoril
cyklus komorných orchestrov
Dychový ko morný súbor Štátneho komorné h o orch estra (ŠKO) Žilina - AUMONIA SLOVACCA, pod u meleckým ved en ím Jána
Figuru, otvoril 26. septc!nbra v žilinskom
Dome umtWia l'atr a ŠKO Zilina komorný cyklus 23. koncer tnej se zóny. Pod taktovkou
mladé ho dirigenta, ŽUinča na Ka rola Kevickéh o odznela na iíom Mozartova Suita z opery Figarova svadba, Noneto Krajina B Ró berta Gašparika, venované Roku slove n skej !mdby a Gouno dova Malá symfó nia. Žilins ké mu
publiku sa predstavila sopranistka Dagma r
Bezačinská a barytonista Šimon Svitok za klavírne ho d oprovodu Ivana Gajana.
V komornom cykle ŠKO Žilina sa uskutoč
n í počas 23. ko ncertnej sezón y jeden ásť koncertov. J>odJ'a vedenia tohto konce rtného
umelecké ho te lesa, publil<um si obl'úbilo
hlavne vianoč né, novoročné , vel'ko nočné,
ale aj priležltostné komorné koncerty. Preto
ich vedenie ŠKO Í ilina zaradilo do lJrogramu
sezóny.
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SERVIS UŽ

Medzinárodný festival akademických zborov IFAS '96 Pardubice
V dňoch ll. · 15. 9. 1996 sa u skutočn il v
Pardubiciac h ,XIV. ročník Medzinárodného
festivalu akademických zborov IFAS '96.
Zúčastnilo sa ho 15 zborov z deviatich štá tov
Euró py: ČR, SR, Bielorusko, Fínsko, Švédsko,
Estónsko, Rusko, Lotyšsko a Španielsko. Zo
Slovenska to boli luventus Pedagogika z
Prešova (dir. l. Grega), Akademický d ievčen
ský spevácky zbor pri PF VŠPg v Nitre (L.
Holásek), Technik STU v Bratislave (J.
Jartim), Univerzitný miešaný spev. zbor
Mladosť Banská Bystrica (M. Pazúrik) a
Spevácky zbor Comenius Bratislava (S.
Miro nov).
SMažilo sa v troch kategó riách: ženské
zbory, komorné a miešané. Porota v zložet1í:

prof. A. Tučapský (Anglicko) · predseda, H.
Drewes (Rakúsko), prof. P. Hradil (Slovensko),
prof. G. Kegelmann (Nemecko) a doc. J. Kolár
(Česká republika) vyhlásila v jednotlivých kategóriách toto poradie:
kategória ženských zborov:
l. cena Comenius Bratislava, SR
2. cena Florakôren Turku, Fínsko
3. cena Minjona Riga, Lotyšsko

kategória komorných zborov:
l. cena nebola udelená
2. cena Vysokoškolský spev. zbo r Ostrava,
ČR
3. cena Rrixiho akademický zbor Praha, ČR

kategória miešaných zborov:
l. cena Zbor univerzity .Rovira i Virglll

Tarragona, Španielsko
2. cena Academia Minsk, Bielorusko
3. cena Technik Bratislava, SR
Festival bol pod novým organizačným vcdenim (Ing. A. Mcjsti'íková - riaditeľka) vcl'mi dobre pripravený a mal dobr(l umeleckú
úroveň. Pre ďalší ročník 1998 je potrebné
zabezpčiť viac špičkových speváckych zbo.
rov tejto kategórie zo zahraničia i z českej
r epubliky, aby sa viac pozdvihla jeho ume·
lecká kvalita, ktorú si toto podujatie, vzhra·
dom na svoju dlhoročnú tradíciu, iste zaslú-
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I. medzinárodný hudobný festival

MUSICA NOBILIS

· 21.- 27. október 1996

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves e Kultúrno-inf~r
mačné centrum Levoča e Mestské kultúrne stredisko
'
I.iptovský Hrá dok e Mestské kultúrne stred1Sko Kežmarok e
Mestské kultúrne stredisko Poprade
Mes tské kultúrne stredisko Svit e v s polupráci s Nadáciou
Cyrila a Metoda Bratislava
PONDELO K, 2 1. október 1996* 19.00 h
Spišská Nová Vcs, Koru:er tná sála Re duty
JIRí BÁRTA- v iolončelo (Čes ká re publika)
MARIÁN lAPŠANSKÝ- klavír (Slovensko)
.f. Hra hm~~ F Schubert; S Ra chma n trtrm
UTOROK, 22. október 1996. 19.0 0 h
Svit, Evanjelický kostol
MAGpALÉNA HAJÓSSYOVÁ · so prán (Slovensko)
ELKE ECKERS'ľOR FEH - organ ( Hakúsko)
A. Stmdel/a,j. S. Hach, (,'. l~ H ändel, G'. Rossini, A . D1•ohík, M. Rege1; L.
Viem e

UTO ROK, 22. október 1996* 19.00 h
Levoča , Mestské divadlo
KOMORNÝ ORCHESTER SLOVENSKÍ SÓLISTI - (Slovensko)
, nó BERT STANKOVSKÝ - dirigent (Slovensko)
JURAJ BARTOŠ - tr(lbka (Slovensko)
.GA±l!ÚE I.A DEMETEROVÁ - husle (Česká republika)
•G. Tartini, W. A. Moz art,

L.]anríček

STREDA, 2~ . októ be r 1996*19.00 h
Spišská Nová Vcs, Konccrrn á sála Reduty
PETER DVORSKÝ - tenor (Slovensko)
MARIÁN LAPŠANSKÝ- klavír (Slovensko)
Z. Fibich, M. Schneider-'f i·ncwsk.ý, F t.iszt,.J. Massenet, G. Puccinl, E. H.

Kc'žm:vok, Kon certná sála Mestského kult(lrneho strediska
MARIÁN TURNER · flauta (Slovensko)
KATARÍNA VAVHEKOVÁ- harfa (Sloven sko)
G. F Härulel,). /J. KntmjJito ltz, W. A. Mozart, G. Russinl, D. Watkins, C
Debussy, G. Doniz etti, G'. Faun!,}. l bert

SOBOTA, 26. októbe r 1996*19.00 h
Spišská Nová Vcs, Koncer tná sála Reduty
ŠTÁTNY KOMO RNÝ ORCHESTER ŽILINA · (Slovensko)
RÓ RERT STANKOVSKÝ · d irigent (Slove nsko)
ADRlAN A KO 1-1 ÚTOVÁ- soprán (Slovensko)
!VAN KUSNJER · barytón (Česká republika)
\V A. Mozart,}. Haydn

NEDEJ:A, 27. október 1996*18.00 h
Poprad, Evanje lický -kostol
13RATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBO R - (Slovensko)
MAGDALÉNA ROVŇÁKOVÁ - zbormajster (Slovensko)
MART IN BABJAK - barytón (Slovensko)
DAN IEL BURANOVSKÝ· klavír (Slovensko)
P. Bajan, L. Luzzi, C Mawby , ff. Sch iitz, A. Stmdella, F. Couperin, !tf.
Sclmeider-Trncmský, G. Btzet; M . Vu/pius, A. L. Web/Jet; W. A. M ozart,
r:. Frcmck, F. X. 1'ost
NE DEĽA , 27. október 1996*16.00 h
Liptovský Hrádok, Estrádna sála Mestské h o kul tú rne ho stred iska
ANNA LO RENC · soprá n ( Po ľsko)
GUSTÁV UELÁČEK- basbarytó n (Slove n sko)
JANA NAGY-JlJIIÁSZ - klavír (Rumunsko)
V. Bellinf, G'. Verdi, G. Pucctni, A. Dvoŕdk, P. 1. Čajkovskij, Ch. Gounod,

Grieg, P. 1'ostl, li. di Capua

J. Massenet

ŠTVRTOK, 24. októbe r 1996*18.30 h

Zme na programu vyh rade ná!

KONKURZY
Ge n e rálny riaditeľ Východoslo ve n s ké ho divadla v Košiciach vypisuje konkurz na obsadenie mies ta riaditeľa baletu Výcho doslovenského divadla- Divadla Janka Bo rodáča
v Košiciach .
l'ožiadavky:
+ vysok oškolské vzdelanie umelecké ho smeru
+ minimá lne 3 roky praxe v odbore
Písomné žiadosti s pracovným životopisom zasiela jte n a a d r esu: VÝCHODOSLOVENSKÉ DIVADLO, HLAVNÁ 58, 042 77 KOŠICE, do 31. októbra 1996. Termín kona nia konkurzu ozná mime uchádzačom pís omne.
Riaditeľ Slovenske j filharmónie v Bratisla ve, vypisuje konkurz n a obsadenie voľných
miest v orches tri SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA:
+ zástupca koncertné ho majstra + husle- tutti + violončelo- tutti
Konkurz sa uskutoční 7. ll. 1996 o 14.00 h v Koncertne j sieni S.F.

v SLOVENSKOM KOMORNOM ORCHESTRI:
+ huslista +violista + violončelista
Konkurz sa u skutoční 5- a 6. ll. 1996 o 10.00 h v skúšobni SKO v Redute.
Priluášky s o životopisom prijíma a informá cie poskytuje personál. r e f . SF,' Medená 3,
816 Ol Bra tislava - Reduta . J>odmienky konkurznej hry ozná mime prihláse ným uchá d začom písomne.

Prvá súťaž speváckych zborov

· Matice slovenskej
Predstav i ť verejnosti činnosť početných kolektívov zborového spevu p ri domoch a miest·
nych odboroch Matice slovenskej (MS) je cieľom prvého ročníka celoslovenskej sú ťažnej
prehliadky speváckych zborov MS. Organizuje
ju v priebehu septembra až novQ~nbra tohto roku Hudobný odbor MS pri príležitosti Roku slovenskej hudby.
Podľa informácie vedúcej pracov níčky lnfor·
mačnej agentúry MS Vlasty Bellovcj do súťaže sa
už llrihlásllo 24 zborov z celého Slovenska.
Preto sa najskôr u skutočnia regionálne súťaže.
Spevokoly z východného Slove nska budú suť•
žiť 28. septembra v S)Jišskej Novej Vsi, stredoslo-·
venské zbory sa zídu v Brezne 5. októbra a súťaž
pre západné Slove nsko bude v Komárne 12. októ bra.
Víťazi uvedených kôl postúpia do cclosloven·
skej súťaže , ktorá sa u skutoční 9. novembra v
Ba nskej Bystrici. Súčasťou každej súťažnej preh·
liadky bude aj galakoncert najlepších súborov.
Podujatie vyvrcholí metodickým seminárom
pre dirigentov a vedúcich zúčastne ných kolektí·
vov.
TASR
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