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( ROČÍK XXVIII. 

Mt~gnumopus 

musicologicum 
Hudobné oddelenie Slovenského 

národného múzea si f! rámci jJra
oidelného predná.5kouého <-yklu 
Postrehy a náz oty pripomenulo 
dňa 28. l O. l 996 v_ýz namnú osob
nost' slof!enskej hudobnej kultúry -
muz ikológa, skladatel'a a pegagó
ga fm~l .Joz efa Kresánka (1913-
1986), fJri jJrílež ilosli l O. z~ýročia 
jeho úmrtia. Pi·e,dná.5ku s náz z!om 
Magnum opus 1nusicologicum vie
dol Dr. ľubomír Chalupka, za prí
tomnosti pani Luisy Kresánkovej, 
manž elky I Kresánka a ich syna 
Joz efa Kresánka, súčasného pri
mátm·a mesta Bratislava. Ľ. Cha
lupka podal na základe analýzy 
Kt·esánkovej muz ikologickej spis
by ucelen.ý chronologický t~ývoj je
ho hudobno-teoretického myslenia 
a jeho výz nam pre slovenské a eu
rópske hu.dobnouedné kontexty . .f. 
Kresánek bol autorom mnoh_ých 
publikácií i men.5ích štúdií, peda
gogicky pôsobil dlhé roky na ka
tedre hudobnej vedy FiF UK (na z á
uer prednášky sme mohli vidiet' 
krátky videozáz nam z jednej jeho 
vyučovacej hodiny a bol to naoz aj 
silný z áž itok najmä pre tý ch, ktm·í 
nemali to št'astie stretnúť sa s pn~( 
Kresánkom osobne), významná 
bola Cf;/jeho kompozičnú činnosť a 
organizačné aktif!ity. Nepatril k 
normatítmemu typu hudolmo-teo
retického myslitel'a, z aujímali ho 
momenty kauzálnej súvislosti; 
ústredn.ým nervom bola preňho 
vž dy otázka "prečo?'; na z áklade 
ktorej skúmal kaž dú hudobnú sfé
ru z teoretickej, historickej, sociál-

. nej, psychologickej, estetickej i 
funkčnej stránky - u čom sa z aslú
ž il o prvenst{JO v rá mci európskych 
muz ikologických trendov. Od fak
tov k z ovšeobecneniam smen~je c~j 
jeho "najsilnejšia" hudobno-teore
tická trilógia: Základy hudobného 
myslenia, Tonalita a nedátmo uyť 
daná Tektonika. Nie je mož n é na 
tmnto mieste t~)lmenovat' VJíznam 
všetk_ých Kresánkov_ých publikácií 
a čltinkot', ako núm boli t ' pred
náške t'ysvellené. UtJedieme ešte 
niekdCf;jšie slová pmf Kresánka k 
otázkam. hudobnovedného báda
nia, ktoré by malo byt' p odl'a neho 
spoločensky užitočné, aby kreova
lo kultúrne povedomie a ku/titova
lo vkus a náz my ľudí, ktorí prídu 
do styku s hudbou. Profesor veril, 
ž e pre tento šir.5í spoločenský kon
takt.fe nevyhnutný aj preklad jeho 
kníh do cudz ieho jazy ka (z vlášt' 
kniha Slovenská ľuci011á pieseň z o 
stanoviska hudobného rná závaž 
ný cetoeurópsk_y VJíznarn). Ostáva 
teda na nás túto jeho doteraz ne
naplnenú vieru uskutočnil' a sprí
stupniť tak originalitu jeho mysle
nia a muz ikolog ick ého odkaz u clj 
zahraničnému čitateľovi. 

Alexandra Schtnidtová 
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Organistka Bat·bara Dcnncrlcin z Nemecka t•ozprúdila náladu v sále. 

TRIKRÁT JAZZ ALEBO BJD CORGOŇ '96 
SLAVOMÍR KREKOVIČ 
Tri večery posledného októbrové

ho víkendu trávilo množstvo priaz
nivcov a vyznavačov jazzu v bratis lav
skom Parku kultúry a oddychu. Us
kutočnil sa tu totiž už 22. ročník fes
tivalu, teraz so zmeneným názvom 
Bratislavské jazzové dni Corgoň '96. 
Málokto však vie, ie koncertnej triló
gii predchádzala m edzinárodná mu
zikologická konferencia Perspektívy 
a retrospektivy vývoja jazzu a moder
nej populárnej hudby na Slovensku, 
usporiadaná pri tejto príležitosti pár 
dní pred tým. Na margo tejto akcie, 
ktorá sa konala po prvý raz, by som 
rád poznamenal, že nepochybne ide 
o počin, ktorý zapÍňa určité vákuum 

(25.- 27. 10.) 

v tejto oblasti. Preto možno l en smut
ne konštatovať, že o konferenciu pre
javil záujem len malý počet odborní
kov a výkonných umelcov, ktorí 
predniesli svoje zaujímavé referáty 
pred poslucháčmi v komornom poč 
te. Ostáva dúfať, ie sa podarí tento 
nedostatok odstrániť a d r uhý ročník 
konferencie prebehne úspešnejšie. 
Ale teraz už k samotnému festivalu. 

Ako aj na minulých ročníkoch , aj tcraz s i 
holo z čoho vyhnať. Zámn pc sl rej drama
lurgk a navyšt: ~ ponzorské peniaze prispe· 
li k lomu, že každ ý de íí figurovala v progra
me nie jedna hlavná hviezda, ako to bývalo 
zvykom, ale hned' dve (podaktorí tvrdia, že 
i viac). Bratislavský festiva l pritom vraj pat
ri k "najstabilnt:jším" v kont exte strednej 
Euró py a počas dvoch dekád svoje j ex blen
cie si už zbkal v zahran ičí určité meno. 

Reakcie publika na väčšine vy~túpení na
svedčovali tomu, že účinkujúci sa asi radi 
do Bratislavy vrátia. Tak sme mali možno~ť 
"na vlastnej koži" zažiť mainstream, blues, 
fusion, funky, latinskoamerický či etnojazz, 
dokonca aj rock a rap, prípadne zmes uve
dených prvkov. Každý si prišiel na svoje, 
pravda, ak zohnal lístky. Napriek vysokému 
vstupnému holo totiž vypredané ... 

O rch estrálny jazz sme počuli hned' na 
úvod prvéh o večera v podaní slávneho Big 
Bandu Gustava Broma pod taktovkou 
Vlada Va loviča. O rcheste r má snád' najlep· 
š ic obsadenie za celú dobu svojej existe n
c ie- jeho členmi sú špičkoví s61isl i z (~iech 
aj zo Slovenska () . Hnilička, J. Lt:hotský, ]. 
Bartoš, š. Markovič, M. jakabčic , ). Griglák a 
ct'alš í). Profesionálny výkon llig Bandu bol 
však publikom pri jatý trochu vlažne, snácl' 

( t>ukraéuvanie na 3 . str.) 

Gitarista Gyula Babos - dominantná postava m acfarského jazzu. Legenda jazzového spevu jon Hendricks. 
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ÚSPECH K. ŠILBAVÍKOVEJ V JAPONSKU 

~41§) 
~*~~IE~iiiifti:J :.;:;-Jv 
The 4th International High School Art Competition 

Katarína Šilh avíková, š tudent
ka spevu na Konzervatóriu v 
Bratislave (3. ročník, profesorka 
Mgr. jana Billová), získala druhú 
cenu na 4. medzinárodnej súťaži 
umeleckých škôl venovanej pa
miatke h udobného génia Ervína 
Nyiregyh aziho. 

2nd Prize 

Katm·ina Sill1avikova 
Slovakít. 
Bmtisla\' 11 Sa t:llh' Conservntnry 

4. Medzinárodná súťaž bola 
vypísa n á pre hudobníkov (kla
vír, hoboj, husle, spev) a pre vý-
tvarníkov. Organizovalo ju 
Takasaki Art Centrum 
Qaponsko) ako trojko lovú: prvé 
kolo magnetofónová n ahrávka, 
semifinále pre európskych 
účastníkov súťaže v Budapešti 
na Akadémii F. Liszta 
(Mad'arsko), pre ostatnýd1 

.t.> 1.1: t~(7)ilil*laí41oJil'.i"f'l'íl'iillm%1~i :J;, ·; ·- 11 l:i;: ' r 
f::\ 1"-/,_ff;/1t~~~ ~ t~<'! !IJ0~LJ: l,(~ 

účastníkov súťaže v Takasaki Art 
Centre Qaponsko) 25.·27. sep
temb ra 1996, finále v Takasaki 
Art Centre 25.-27. o któbra 1996. 

.l:·;"l t i1.l lt l'!· ~~lJI.JJc ~l MU:~ • .: : t :;lx~i : > ~-;,;;: ·j- V náročnej konkurencii sa 
opäť ukázala vysoká kvalita s lo 
venskej vokálnej ško ly. Katarína 
š ilhavíková sa pre bojovala ako 
jediná Slovenka do finále z 
množstva nádejných mladých 
umelcov z celej Eu rópy. Kata
rína Šilh avíková mimoriadne 
zaujala medzinárodn ú porotu 
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MEDZINÁRODNÁ HUDOBNÁ VÝSTAVA V BRATISLAVE 
V diíoch l ó. až 19. l O. malo 

mno:f.~tvo náv~tcvníkov možnosť 
prezrieť si medzin:írodnll kontrak
tačno-predajnú t huclohnll výstavu 
EXPO music '9o. V hratblavskom 
výstavnom a ko ngresovom centre 
Incheba vy~tavovatelia prezentova
li hudobné nástroje, ozvučovaciu 
techniku i výsledk y činnosti hu
dobných vydavatt:l'sliev za posled
né obdobie. V rámci výstavy pre
b iehali tiež sp rievodné akcie -
predvádzan ie nástrojov, či koncer
ty skupín Fermáta, Morhotronic, l. 
M.- T. Smile a Mctalincla . .J edným 
z podujatí bol aj Med zinárodný se
minár o populámej hudbe, ktor)• 
sa po d va d ni konal v p riestoroch 
výstavy. Jeho cicl'om bolo p rost
reclnícrvom našich i zahraničných 
účastníkov oboznámiť záujemcov (hudobní
kov, u čitel'ov, producentov, vedtkich firiem, 
zastrešujúcich hudobníkov) s mnohými oblas
ťami priemyslu tzv. populárnej hudby vr:itane 
marketingu, k_reatívnej tvorby, p ropagácie i 
dance music. Tažiskom holi teda ekonomické 
podmienky, v akých hudobný priemysel fun
guje u nás a v zah raničí, pretože hlavná téma 
seminára znt:la: Čo robiť so slovenskou popu
lárno u hudbou, aby sa dokázala presad iť aj v 
zahraniČ! ? Je tu len záležitosť kva lity, alebo hr:í 
významní1 rol u marketing a manažment? l'rvy 
dcľí prebeh la časť seminára pod názvom 
Hudobný priemysel vo svete, alebo Ako to ro
b ia in í. Odborníci z Vdkej Bri tán ie a z e
mecka priniesli mno:f.~t vo informácií o systé
mc produkcie a predaja populárnej hudby v 
ich krajin:ích. lludobný pricmyst:l má tq tiž 
ročn)· obrat 40 miliárd do lárov ( 1995) a s 3,R 
mil iardami predaných hudobných nosičov za
her:í významnú časi celosvetového obchodu. 
!'lajnú krajiny strednej a východnej Euró py 
(S iovc.: n~ko, Maďarsko, Poľsko) vykazujtl 20-
pc.:rcc.:ntný medziročný n:í rast predaja. V st'Jvb
losti s tí•rn sa tiô . ~pom ínali mullimC:diá ako 
nové zvukové nosiče a ich vplyv na predaj kla
sických CD a M C. Patrí budúcno~! Internetu a 

multimédiám i v oblasti d istribúcie hudby? To 
je otázka. ktor:í v s t'1časnosti zamestn;íva sve· 
tových producentov a dis tributérov hudby. 
V decembri sa vraj na svetovom trhu objaví 
cľalš i c.: nové médium- CD platib s kapacitou 5 
gigabajtov, čo znamená, že sa na iíu vojde oko
lo l S hodín hudby! Producent a manažér 
Derek JohnMm (Gil) sa zaoberal tiež otázkou 
kval ity hudobne j p rodukcie a originalito u 
tvorco v, kto rá je.: dominantná pre.: gramofóno
vé spoločnosti pri uzatváraní kontraktov. 
Hudobníci, ktorí kopírujt'1 známych imerpre
tov, vra j v Uritánii na trhu neprežijú viac ako 
rok (ako je to na Slovensku'). Ro bert Ling ( O) 
sa zase podrobnejšie zaoberal situáciou na ne
meckom trhu, ktorý bol donedávna presýtený 
šlágrovou produkciou a l'udovkami, v súčas
nosti je.: ale zrejmý nárast množstva domácich 
tlancdloorových skupín (20 % produkcie). 

OJ uhý dell bo la hlavnou témou myšlienka 
·presadenia sloven~kc.:j hudby na európskom 
trhu ( ll udohný priemysel na Slovensku, alebo 
Ako ~o budeme musieť robiť my, aby sme sa 
do sveta do.,tali) . Mám však pocit, že hoci rc
klama a manažment sú dôležitými zložkami 
predaja každej hudobnej produkcie, kvalitu 
samotnej hudby netreba podceiíovai. Preto sa 

Koncert Symfonického orchestra Jána Cikkera 
Po viacerých rokoch s naženia, spo radic

kých a príležitostnýc h koncertoch d ivadel
né ho o rchestra, po zriedkavých koncertoch 
hosťujúcich telies (Siovensk;í filharmónia v r. 
195 l a 1987, Košická filharmó nia, Štátny ko
morný o rches te r Žilina (a po 7.aložen í Ko
morného orchestra Štátnej o pery v flanskej 
Bystrici sa toto mesto dočkalo konštituova
nia vlastn~ho symfonické ho te lesa - Sym
fonickťho orchestra .Jána Cikkera. Vere jnosti 
sa sl'ubne preds tavilo na ko ncerte v opernej 
sále Štátnej opery v sobotu 19 . októbra 1996 
za účasti primátora Banske j llystrice PhDr. 
Igora Presperína, CSc., pani Kataríny Cik
kerovc.:j a mnohých d'alš ích významných 
osobností. 

Pod taktovkou hosťujúceho švajčiarskeho 
dirige nta Ewalda Kiirnera odznel dramatur
gicky zaujímavý program, pozost:ívajúci ~. 
prc.:dohry L v. Uc.:c.: thovcna Egmont, op. 84, 
Concertina p re klavír a o rchester, op. 2 0 od 
Jána Cikke ra a 111. symfó nie.: Franza Schu
berta . Vo všetkých troch dielac h sa dirigen
Lovi podarilo udržať precíznu tektoniku, pri
m c.: rantl výrazovosť kontrastn)•ch čaMí a siln ý 

(Jčinok dramatických pasazt, pn com ob
zvlášť ci tlivo kreoval po malé nostalgické či 

kantilé nové úseky v piane, miestami temer 
až do ne počuteľného pianissima. 

V ko ntexte uvád zaných die l výnimočne 
zaujalo Concertino banskobystrického rodá
ka Jána Cikke ra, ktoré v klaviris tke Silvii 
Čápovcj-Vizváryovc.:j po viacerých rokoch 
opä( našlo bravúrnu interpretku . S poteše
ním sme sledovali, ako sa Cikkerova radosť 
zo života a kompo novania preravuje do ra· 
dosti z interpretácie te jto náročnej skladby, 

Katarína Šilhavíková 

výrazovým bohatstvom krásneh o hla
su, pôsobivosťou osobnosti a technic
kou dokonalosťou. V Roku slovenskej 
hudby preds tavila svetu "Kukučku" 
Bartolomeja Urbanca a na "grand fina
le" zažiarila slovanskou hudbou, naj
mä romancou Petra Iľjiča Čajkovské
ho "Na bá le". 

Jej umiestnenie n a te jto m edziná
rodnej súťaži opäť potvrdzuje svetovú 
úroveií umeleckého školstva Sloven
skej republiky. DS 

-lfftážky z produkcie HF ,. 
Snímky 1'. Erdziak (2) 

uvažovalo aj o tom, či slovenské skupiny a in
terpreti môžu konkurovať zahra ničným. 
Niektorým už odvysielali aj videoklipy na re
nomovanej anglickej satelitnej TV stanici 
MTV, a napríklad v oblasti technopopu či inej 
diskohudby zrejme naša domáca produkcia v 
ničom nezaostáva 7 .. a svetovou. Do svedomia 
hy si však mali vstúpiť nielen tieto, ale aj iné 
kapely, ktorých produkcia je si lne ovplyvnená 
anglickými a americkými skupinami. Nieked y 
až do te j miery, že sa stráca v uniformovanom 
prúde priemernosti, k!Orá vychádza z lisovní 
mnohých gramofónových firiem ... 

Celkove.: teda možno len privítať, že sa začí
na uvažovať o slovenskej hudbe v celoeuróp
skych kontextoch a že.: výstava EXPO music 
'96 p rebehla, ako aj po minu lé roky, t'1spdne. 

emôžc síce konkurovať vefkým a renomova
ní•m podujatiam, ako sú medzinárod né hu
dobné vel'trhy vo Frankfu rte či v Prahe. Ak 
však meráme domácim meradlom, je svoj<nl 
kvalitou i počtom účastníkov dostačujúca. 

SLAVOMÍR KREKOVIČ 
Snímky P. Erdzia k 

plnej brilantných pasáží a rytmid:ých kas
kád . Okrem svojich jedinečných technic
kých kvalít dokázala klaviristka aj svoju 
schopnosť vytvoriť dynamické oblúky na 
ploche nielen vel'kých, ale aj menších fráz a 
dodať im rým príťažlivú plastickosť vo výra
ze. Jej výborná s polupráca s dirigen tom a or
chestrom sa podicl"ala na sugestívnom vy
zne ní celého diela. 

Naplnené divadlo a búrlivé ovácie obecc n
srva boli výrečnou odozvou na koncert veno
vaný 8'5. nedožitým narodeninám Jána Cik
kera, na koncc;rt nového symfonického tele
sa, ktoré nesie meno tohto významného eu
rópskeho skladateľa. Treba mu le n želať, aby 
úspešne pokračovalo v koncertnej činnosti 

do ma i v zahraničí. 
MARIANNA BÁRDIOVÁ 

~~'96) 

,_Tri jôttrety 
v STV 

Jeseň je na hudobné relácie v STV bo
hatá. Presne jšie, na relácie o hudbe, kto
ré sú pre informovanosť a poučenie tele
víznych divákov veľmi užitočné. Spo
melíme rozhovor so slovenským horní
stom Šupinom pôsobiacim v Španielsku, 
ktorý založil v tejto krajine hornové kvin
teto a uviedol premiéru Skladby pre päť 
lesných rohov J:udovíta Rajtera i iné slo
venské diela. Hovorila s ním redakto rka 
Ho lubánska v relilcii Fragmenty umenia 
(2 1. 9.). 

Vel'mi zaujímav(l bo la beseda v cykle 
Spomienky (6. lO.). Autorsky ju pripravi
la Gabriela Vyskočilová. V réžii J. Gyer
f11eka besedovali na pozadí Verdiho 
~aškarného bálu dirigent Mále k, režisér 

. Gyermek a s tredobodom besedy bola 
veľká hviezda slovenskej o pery počas 
niekol'kých desaťročí Margita Česá
nyiová, čo bolo atrakciou, lebo tá ro umel
kyila sa už niekoľko rokov na verejnosti 
neobjavila. Viac-menej ako ,.ozdoba" bol 
prizvaný za mladú generáciu Martin 
Babjak. 

Moju pozornosť zaujali najmä tri por
tréty v rámci Roku s lovenskej hudby s 
prihliadnutím k nedožitým životným ju
bileám. 

STV s i pripomenula l OO. výročie naro
denia slovenského skladateľa Štefana 

'émetha-Šamorínskeho 2. l O. (repríza). 
Autorom scenára a režisé rom tohto vý
borného profilu bol Pavol Fiikii. V tak
mer hodinovom programe dokázal udr
žať pozornosť aj hudobne menej vzdela
ného poslucháča s triedaním prostredí a 
akté rov relácie. Prispel k tomu aj zname
nitý, rafinovaný strih ( It Bednáriková). 
'l'ažisko relácie spočívalo na muzikológo
vi Dr. Michalovi Palovčíkovi, CSc., ktorý 
je autorom monografie o živote a diele 
skladateľa, a teda pro blematiku dokonale 
ovláda. Hovoril v domácom prostredí a 
jeho prejav bol prirodzen)• a suverénny. 
Rovnako sympatické boli spontánne 
vstupy oddanej interpretky klavírneho 
diela š. Né metha-. amorínskeho Heleny 
Gáforovcj, vynikajúcej klayiristky_ a žiač
ky autora. 

Emocio nálne pôsobili vstupy spomí
najúcich rodinných prísluš níkov, diri
genta Ladis lava Slováka, no najmä vnú
čat, hercov Mariana Slováka a Kamily 
Magálovej. Obaja spomínali na svojho 
staré ho o tca s láskou a úctou , Kamila tak 
trocha aj s humorom, Marian s dojatím. 

Me ne j ma uspokojil profil Štefana 
I-lozu, vysielaný pri príležitosti deväť
desiatydt narodenín ( 17 . l 0 .). V scenári 
A. Kre ta boli niektoré nepresnosti a prí
liš preferoval Hozu ako operetné ho spe
váka, čo podporila rez1a M. Ch u
dovské ho, ako aj výber komentMora -
hviezdy slovenskej o t)eretne j scény ). 
Benedika. Ten sa, samozrejme, tejto úlo
hy zhostil s jemu vlastným šarmom. No 
chýbalo mi tam odbornejš ie zhodnote
n ie Hozovej činnosti ako operného spe
váka, čo bolo možné dosiahnu ť vstupom 
niektorého muzikológa, venujúce sa tej
to oblasti Q. Blaho, T. Urs ínyová), prípad
ne n iektorej partnerky (Hubová, Cesá
nyiová). V archíve as i nebolo dosť materi
álu, lebo aj výber ukážok bol netypický. 
Ale aj tak -vd'aka za spomie nku! 

V cykle Osobnosti slovenskej hudby 
s me sa s tretli s Dcziderom Kardošom 
(23. l 0.). Jeho po rtré t zostavila z arch ív
nych materiálov Dr. l. Sehreiberová. Re
žiséri jedno tlivých častí boli Lembovič, 
Fiikô a Novan. Mate riálu bolo iste veľa a 
scenáristka ich vybrala a zosravila zname
n ite. l)ivák získal celkový obraz tohto 
zaujímavého človeka, umelca a hlavne 
spoznal základné kamene Kardošovej 
tvo rby- od klavírnej cez piesilovú, komor
nú až po symfonickú. Hlavným aktérom 
hovoreného slova bol výlučne sám sklada· 
tel", ktorí' vedel výborne, zmysluplne a 
zaujímavo hovoriť . .Jeho správanie sa pred 
kamerou bolo prirodzené a dôstojné. 

Výber skladieb a najmä inte rpretov bol 
po odbornej tak i takticke j stránke pre
myslený a atraktívny. Klavírne skladby 
interpretovala dcé ra skladateľa Daniela 
Kardošová, ktorá sa tvorbou otca od det
s tva zaoberá, jednu skladbu z cyklu 
Piesne o láske zaspievala Mária Kišoi\ová
Hubová v spolupráci Michala Kar ina - ide 
o vzácnu snímku, ktorá má hudobno-his
to rickú hodnotu. Úryvok jedného z kvar
te t predviedlo Košic ké kvarteto. 

Nakol'ko Kardoš bol predovšetkým 
symfonikom, najviac bolo ukážok z tejto 
tvo rby, na ktorých sa podieľali Slovenská 
filharmó nia s dirigentom Slovákom, Raj
te rom a Košlerom, Symfo nický orchester 
s Lé nardo m a Štátna fi lharmó nia Košice s 
Režuchom. Bo l to výber prilie havý a re
prezentatívny. ANNA KOV ÁROVÁ 
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aj preto, že boli prvými účinkujúcimi. S na
sadením však na scénu zavítal popredný 
slovenský spevák Berco Balogh s evergre
enom Paper Moon. S orchestrom si zaspie
val do konca aj Pete r Lipa, ktorý o krem 
iného už po d lhé rol-..}' (vlastne od počiatku 
existencie) úspešne pln í funkciu konfe ren
ciéra festivalu. 

Ako pódiovú show s prispením hudob
ných i nehudobných zložiek poiíala svoje 
vystí1penie francúzska skupina Thomy & 
Co. Latinskoamerické prvky (rytmus, ak
centovaný bicími a dvojnásobnými perku
siami) sa tu spájali s bláznivým prejavom 
šedivého lcadera inak mladej sku piny, spe
váka a bubeníka Thomyh o Valdesa. Svo
jím, do extrémne vysokých polôh zabicha
júcim expresívnym vokálom, dodal vyst Ll
peni u spontánnosť i dravú prirodzenos (. 
Striedal hru na bicie a promenádu (nielen) 
po javisku so spevom, v ktorom sa však dali 
nájsť tiež stopy francúzskeho šansónu, zrej
mé najmä v lyrických pasážach. Z inštru
menta listov za zmienku stoj í predovšetkým 
výbo rný hráč na s;uwfón a flautu Fabrice 

(25. - 27. 10.) 

di li predchádzajúce dve vystúpenia, nálada 
v publiku akosi ochladla. Kultivova ný a 
precízne zahraný elektrický jazz s ostinát
nymi basovými líniami a náročným i aranž
mánmi (ale aj skvelými sólami na basgita
re) akosi nezaujalnatol'ko, ako sa možno na 
hlavnú hviezdu večera očakávalo. 

Druhý jazzový večer sa spočiatku niesol 
v zname ní trochu rozpačitého, ak š tan
da rdne kvalitne znejúceho komorného jaz
zu v prevedení medzinárodného ansámhlu 
Inter Jazz Q, kto rého album by sa mal 
v tomto období objaviť na trhu. Namiesto 
C. Zeleiíáka hral so skupinou český bube
ník Pavel Zboril (ílčinkuj(Jd tiež s TENTE
TOM Matúša Jakabčica), ktorý hoci svojím 
prejavom príliš nezaujal, do komorného 
!;oundu celko m zapadol. Vlastné kompozí
cie so sólovými dychovým i hráčmi z Pol'ska 
(Piotr Baron- saxofón, Grzcgorz Nagór
sky - tromhôn) , sprevádzané klaviristom 
zo skupiny P. Lipu Pavlom Bodnárom a 
kontrabasom iniciátora vzniku formácie 
Martina Marinčáka, vytvorili dôstojný 
úvod k tomu, čo malo nasledovať. 

Mad'arský gitarista Gyula Babos potvr
dil chýry, že je dominantnou postavou ma-

Sku pina Whispcr Not slávneho saxofonistu Bennyh o Golsona (vfavo) 

Bon. Sku pina, napriek niektorým rozpači

tým úsekom, ktoré hy sa jej dali vytkn Íiť, vy
tvorila v sále výbornú atmosféru. Zascato
val si s i'lou aj Peter Lipa ... Vystúpenie vyvr
cho lilo z hudobného hl'adiska nev)rraznou, 
ak: predvedením oduševnenou sambou, 
ktorá roztancovala publikum, a následným, 
výborne zvlád nutým záverom a cape lla. 

Vzhl'adom k tomu d'alší účinkujúci, mla
dá nemecká organistka Barba ra Denner
lein so svojou skupinou, mali už priprave
nÍ! pôdu pre svoje vystú penie , ktoré pova
žujem za vrchol piatkového veče ra. 13. Dcn
nerlein, ktorá sa práve vrátila z New Yorku, 
kde nahrala nový album, ÍIČinkovala v triu, 
ktoré dopl•i ali Stephan Eppinger na bi
cích nástrojoch a americký saxofonista 
Rick Keller. Výsledný zvuk skupiny však 
znel ako kvarteto, lebo organistka, s rados
ťou a pohodou hrajúca na legendárny 
elektrický organ Hammond, precízne "šlia
pala" obtiažnu basovú linku no hami, pri
čom v programe nech ýbalo ani basové só
lo. Nad tým sa vznášali jej virtuózne impro
vizácie na dvoch manuáloch, striedané só
lami R. Kelle ra. l ludobnc interpre tka vy- , ' 
chádza z jazzového mainstreamu s vplyvmi 
swingu i bcbopu, objavili sa však aj klasické 
bluesové kreácie , pri pomínajúce napríklad 
anglického klaviristu Keitha Emersona v 
časoch jeho účinkovania v skupine The 
Nice (záverečn ;í dvanástka Walking On 
Air). Je zrejmé, že jed ným z vel"kých vzorov 
B. Dennc rlc in je "priekopník organového 
blues", legendárny černošský spevák a or
ganista J immy Sm ith. Publikum sa počas 
koncertu nahrnulo do prednej časti sály a 
nálada vrchol ila. Záver vystúpenia si do
konca vyžiadal "standing ovations", niet te
da divu, 7.e sa vyskytli správy o prípadnom 
ďa lšom budúcom účinkovaní B. Den
nc::rlcin na Slovc:: nsku. 

Ale to už nastala hlboká noc a so znač

ným časovým sklzom prišla na púdium tol'
ko očakávaná hviezd a fu~ion music - ame
rická formácia Yellowjackets. Bez bombas
tických úvodných ceremó nií a žlt)rch sák. 

a pozad í bicích nástrojov Williama Ken
nedyho a ( možno až príliš) dunivej basy 
Jimmyh o Haslipa sa pre mietal i rozsiahle:: 
zvukové plochy. Russcl Ferrante hral 
proti svojím zvyklostiam najmii na akustic
ko m klavíri a Bob Mintzer striedal saxofó
ny i basový klarine t. Vcelku však možno 
konštatovať, že po zábave, kto rú rozprú-

cl'arského jazzu. So svojou skupinou, ktorej 
členom je i klavirista Béla Szakcs i La
katos, ktorý už viacknít vystupoval na BJD 
s rf>znymi formáciami, predviedol hudbu, 
bežne označovanú ako fusion. To muto zna
čeniu zodpovedalo i e fektívne využívanie 
gitarového syntet izátora vo virtuóznych só
lach lcade ra zosku pe nia. Jeho kompozície 
boli plné zaujímavých kompozičných a 
aranžérskych nápadov. Tým, kto rí Gyulu 
Babosa počuli vyst upovať napríklad s Csa
ba De~eo Q uintetom, mohla síce trochu 
chýbať jeho expresívna fun ky či jazzrocko
vá podoba, dokazuje to však jeho schop-

Timna Brauer 

nosti polyštý lov~lw cítenia . Bolo vidiet, 
že ich nosi tcl' preš iel rôznymi prúdmi -
od blues a tradičného jazzu cez avantgard u 
až k ter;v. prezentovanému elektrickému 
štýlu. 

A tak sa večer prehupol d o svojej dru
hej polovice. Všetci s napätím očakáv;'li 
príchod hudobníkov, považovaných snád 
za najväčšie hviezdy festi valu vôbec. Pre
cíten ;í hudba, akoby vystrihnutá z newyor
ského jazzového klubu, dala za p ravdu oča
kávaniam. "Žijúce legendy" stáli na pód iu -
americká skupina Benny Golson 's Whis
per Not, s po lu so spevákom }onom 
Hendricksom. 7.aznc::li skladby Whisper 
Not , Blue Walk, l remember Clifford či Out 
Of The Past legend;"irneho 13ennyho Gol
sona, kroré dnes už patria k jaz;.-ovým štan
dardom. Rozpútalo sa pravé jamovan ie. 
Skvelé inštrumentálne výkony samo tného 
autora piesní a saxofonistu, ale aj ostatných 
členov skupiny (slávny trombonista Curtis 

Fu ller , v)rbo rný Geoff Kczer na klavíri, 
Dwayne Burno na base, či bubeník joe 
Farnsworth), striedali spev jo na Hcnd
ricksa, odetého tradične v pásikavom saku 
a klobúku. Spevák svoj charakteristicky 
7.nejúci hlas ukázal aj v krátkom scatovom 
sóle, inak však mám pocit, že mu s poluhrá
či vel'a priestoru nazvyš nenechali. Napo
kon, pri takom hviezdnom obsadení to as i 
ani nebolo možné. Po odpochodovaní hu
dobníkov do zákulisia v rytme skladby 
Blues March samozrejme nasledoval návrat 
na scénu a prídavok. Peter Lipa po jeho 
skončen í pznamenal: "Človek by si myslel, 
7.e po tomto už nič prísť nemôže, ale opak 
je pravdou ... ". A naozaj. Zdá sa, že dramatur
gia večera sa niesla v znamení vystupiíova
nia nálady, lebo nasledoval koncert, ktor)' 
možno bez váhania označiť ako smršť. 

Arturo Sand oval sa narodil na Kube. 
Teraz však 7.i je na Flo ride, kde nedávno zís
kal poli tický azyl. Na tom však nič neme ní 
fakt, že bol kedysi menovaný najlepším kú
bánskym inštrumentalistom. Pat ria mu tie?. 
prívlastky "truhkársky génius", "majste r kri
čiacich vysokých tó nov", a to, ako sme:: ma: 
li možnosť zažiť, právom. Latinskoame
rická show sa rozpútala hned' po príchode 
na scénu a pre d ivákov bola doslova (prí
jemným) šoko m. Hudobníci zo seba očivid

ne vydávali maximum. Rytmus samby a ča
če, vytváraný bicími nástrojmi Willyho 
Jonesa III. a perkusiami Michela San
cheza, s harmonickým podklado m Davi
da Enosa na base, v spojení s neuveritdne 
rýchlymi exhibíciami Artu ra Sandovala 
na trúbke j saxofon istu Chipa McNeila, 
vyznel ako "nárez", ktorý publikum prija
lo s nadšením. Zahanbiť sa nedal ani klavi
rista Chip Stevens, hrajúci tiež, ako inak, 
š ialeno u rýchlosťou. Sandoval sa navyše 

• predviedol nielen ako trubkár, ale rovnako 
dobre zvládal aj hru na klavíri a perkusie. 
Pot tiekol z účinkujúcich i z divákov, ktorí 
sa nahrnuli pred pódium a pohupovali sa v 
rytme hudby. Na záver Sandoval a skupina 
Latin Train roztancovali takmer celú sálu, 
takže tento večer vyčerpal účastníkov kon
certu zrejm e nielen po strán ke psychickej 
koncentrácie , ale aj fyzicky. 

Začiatok konca festivalu, čiže tre tí a po
sledný deií uviedla formácia s česko-sloven
ským obsadením. Veleband, ako nový čes
ký (a teraz aj slovenský) all-stars band O an 
Hála, Václav Týfa, juraj Bartoš, Štč
pán Markovič a ďalší), na miía zapôsobil 
ako najlepSí p rvý účinkujúci . llrali p re
važne skladby legendárneho Karla Veleb
ného z platne jeho SHQ Quintetu s náz
vom jazzové nebájky ( 19 73), avšak ten
tokrát v "nových šatách". V týchto verziách 
s novými aranžmánmi - sa totiž kompozície 
o bjavili aj na tohtoročnom treťom albume 
Velcbandu. Zauj ímavý sound vytváral 
okrem iného gitarista Peter Binder, kto rý 
do tejto produkcie vn iesol rockové prvky, 
či už svoj ím sprievodom, alebo priam dra
vými sólami. 

Hudba, ktor ú na scénu priniesl i nasledu
júci hostia festivalu, však už mala svoje ko
rene niekde úp lne inde. Sympaticky pôso
biaca absolventka hudobnej vedy na paríž
skej Sorbonne (etnomuzikológia a jazz), 
speváčka Timna Brauer s manželom, kla
viristom Eliasom Meirim a skupino u, 
predviedla niečo, čo ne máme tak často 
možnosť počuť v m1šich krajoch - p rogram 
nazvaný Myriams Tamburin. Zvláštne spo
jenie jazzu s etnickými prvkami židovskej 
kultú ry, afrických rytmov a v prípade gita
ristu Antonia Porto dokonca aj latinskoa
me rického spôsobu hry, by sa dalo označiť 

v súčasnosti populárnym termínom wo rld 
music. Napokon, aj oblečenie členov sku
piny tomuto pomenovaniu zodpovedalo. 
V Rakúsku žijúci hudobníci vytvorili poda
renú fúziu spome nutých p rvkov- zjavný l'u
dový podtón mali sugestívne motívy orien
tálneho pôvodu, dopÍ1iané spontánnymi 
kreáciami huslistu Alioshu Biza, ale aj 
ostatnými členmi ansámblu. Publikum pís
kalo nadšením. Tento druh hudby vychád
za zo samotného prazáklad u l'udského har
monického cíten ia (podoba jej c harakteru 
napríklad s l'udovými piesiíami stredoeu
rópskeho regiónu nie je asi náhodná), jej 
účinok však bol umocnený strhujúcimi im
provizáciami (Eiias Meiri študoval na sláv
nej Berklee College of Music v Bostone, 
prstová technika s pomenutého brazílske
ho gitaristu bola t iež vyn ikajúca). Ak sa ho
vorí o vzrušujúcej hudbe, ktorá má z kom
pozičného ako aj interpretačného hl'adiska 
vysokí1 úrovci'l, tak prc::zentovaný program, 
akokol'vek sa V)'lllykajúci ž;ínrov)•m krité
riám jazzu i l'udovcj hudby, je rozhodne 
ukážkovým príkladom takéhoto poči nu. 

Okolo vystúpen ia cl'alších účinkujúcich 
Briana Augera so skupinou The New 
Oblivion Express - sa rozvírila vlna doha
dov. Podarí sa ud ržať skvelú atmosféru v sá-

Kubán ec Arturo Sandoval, virtuózne 
ovládal trúbku, klavír a b icie 

le i kval itu vystúpenia na tomto, tak sl'uhne 
sa začínajúcom poslednom jazzovom veče
re? Organista Brian Auger, v Britán ii uzn;í
vaný umelec, je známy aj v Bratis lave vd'aka 
jeho dávnemu vystúpeniu so speváčkou 
j ulie Driscoll na Bratislavskej lýre v roku 
196H. Odvtedy však p re tiek lo v Dunaji vda 
vody a na jazzové d ni B. Auger zavítal ako 

· vedúci kapely nazvanej na počesť jeho The 
Q blivion Expressu zo sedemdesiat yc h ro
kov. Po momente očakávan ia však naslcdo-

. val, akp to občas býva, moment sklaman ia. 
Na d ivákov sa po príchode sku p iny na scé
nu z reproduktorov spustil príval moh ut
ného funky s tvrd ými, úde rnými bicími 
(Karma Auger ). Gitarista sa ukúzal ako 

BrianAuger 

priemerný inštrumentalista s rockovým d
zemím, rovnako ostinátnc party basovej gi
tary ničím nevynikal i. Spev;íčka Ali Auge r 
síce disponuje silným hlasom. pojmy jazzo
vého fedingu či frázovania sú jej zrejme 
cudzie. Rovnako sa dá hodnotiť celkový 
zvuk skupiny so značne predimcnzovanou 
hlasitosťou . Urči te aj to prispelo k tomu, že 
diváci sa začal i pozvol'na vytrkaľ do vesti
bulu, kde na n ich čakalo viičš ie lákadlo 
v podobe občc::rstven ia. Si tuáciu zachraiío
val hádam len samotný Brian Auge r, kto r)' 
ukázal, že stále vie hrať na organe pomerne 
solídne. S nadšením publ ika pri vystúpení 
Barbary Denncrlc in sa však t.ái"O prezentá
cia porovn ávať nedá. Dramaturgom festiva
lu sa teda podari lo, ako aj minulý rok, pri 
snahe o pestrosť šli apnu ť o kúsok vcdl'a ... 

Tento dojem napravili d"alší a z;írovcií po
slední účinkujúci. Pri pohl'ade na mladého 
saxofonistu z USA, Billa Evansa, mi napad· 
la asociácia s bri tsk)rm gitaristom Markom 
Knoptlerom. Rovnaká čelenka okolo hlavy, 
rovnaký tlcgmatický výzor, ktorý je však len 
zdaním. Za ním sa v obidvoch prípadoch 
skrýva vysoká inštrumemálna zručnosť a 
schopnosť transformovať p rebiehajúce hu
dobné dianie do prúdu skvelých improvizá
cií. Hudobné korene t:ýchto dvoch osobnos
tí sú však úplne od lišné. Tvorba, ktorú sme 
mali možnosť poču ť v podaní B. Evansa a je
ho formácie PUSH, vychádza z najrôznej
ších štýlových podnetov a reprezentuje tak 
tvár súčasného progresívneho prúdu v jaz
ze. Aranžérska sloboda, citlivé striedanie n;í
lad a rozvíjanie melod ických tém, nadhl'ad i 
ponechanie dostatočného priestoru na im
provizúciu boli hlavnými rysm i vystúpenia 
týchto hudobníkov. Novinko u a spestrením 
bol tid. (hoci pod l'a m1'1a s porný) prínos ra
pavého vokálu. S hudobníkmi z oblasti hip
hopu či rapu totiž B. Evans spolupracuje už 
okolo desať rokov a toto spojenie, ako sa 
ukázalo, spol'ahlivo funguje. 

Koncert, ktorý sa pretiahol do neskorých 
nočných (alebo skorých ranných) hodín te
da vytvoril dôstojný z;íve r podujatia formú
tu 13rat islavských jazzových d ní. Pri spät
nom po hl'ade ostáva iba dodať, že troj<hio
vé pásmo koncertov bolo vcl"kým zážitkom 
pre možno trochu nekritické bratislavské 
publikum. No treba hrať ako fakt , že na Slo
vensku nie je d iv;ík a pos lu cháč tak často 
konfrontovan)• s vyst.úpeniami jazzmanov 
svetových mien, ako napnklad v Prahe. 
.Jazzové dn i sa konaj ú len raz do roka, ale sí1 
prehliadkou naozaj špičkov)•ch inte rp re
tov. SIAVOMÍU KUfKOVlČ 

Snímky: P F•·olo 
P Erdziak 
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Jubilejný sen 
-

Usmiala som sa pri zistens , ze takmer 
každé jubileum našej národnej umelkyne 
Margity Če~(myiovej sprevádzam zdravi
cou. Som už teda akýsi jej dlhoročný "tichý 
spricvodca". Raz som ju pri take jto p ríleži
tosti charakterizovala ako ne poddajnú vet
vts stromu (to pred dvads iatimi rokmi!), 
inokedy ako utiahnu to žijúcu paniu , ktorá 
práve do~nívala svoj divadelný sen. Raz mi 
totiž táto naša vzácna skromná umelkyi'ia 
rozprávala, že sa jej vlastn ;í divadelná kari
éra zdá byť snom, z kto rého sa teraz pre
budila a zas prežíva svoj obyčajn)' ľudský 
život. Ak j<.: to tak, nuž potom tu1 jej minu
lý sen hol neobyčajne dlhý, krásny a mno
hofa n.:hn}'. Každý je j ho mM<.: závidieť ... 

Nk je problé m nazerať na Margitu 
(esányiovú z rozl i čných uhlov, veď ona 
sama nám počas svojej o pernej činnosti 
( 19.)3-1976) ukázala mnoho podôb a 
mnoho tvárí (nie masi<.:k - na to bola vždy 
príliš živá!). 

Ako b rat islavská .~t.udeJHka, a to snáď od 
svojich 13-14 rokov, som s i navykla cho
dievať zavše aj denne do divadla, na čino
hru , operu i balet, ved' lístok hore "na ka
kaš i" stál vtedy bagateľ. Javiskové kreácie 
pani Česányiovej som teda poznala tak
mer od detstva. Na jej operetné postavy sa 
pamätám, pravda, už mene j - skô r mi znie 
v slu<.:hu len jej obľ(s bená a často spievaná 
picsei'l Vilja, ó, V ilja ... Bola asi jej evergree
nom tak isto, ako pre pan i Hubovú 
Schn <.:idrove Ru:l. ičky. 

Spočiatku som si ju snád' najviac zapa
mätala ako Massenetovu Manon - obrázok 
7. toh to predstavenia stával vždy na klavíri 
pani profcsork··y Korínskej. Ale ncskôr - už 
ako zrelš ia umelkyňa - stvárn ila zas 
Pucciniho Manon Le~caut, kde jej najmä 
posledný obraz vo vyhnanstve vyznel s tr
hujú <.:o. Kto z prítomných divákov by si ho 
nepamätal. 

lllasová i he recká škála našej národnej 
umelkyne bola ncsmierne š iroká. Tmavý, 
zamatový, bezchybne ško lený soprán bol 
schopný vyjadriť všetky od tiene citov a 
prekonať všetky úskalia partov, ale snáď ju 
už celý jej natu rel predurčoval na typy 
d ramatické, vá!;nivé , ktoré prekonávaj (J hl
boký psychologický vývoj. Bola to výhoda 
- je j výkon mal potom vždy stúpajúcu ten
de nciu a takmer nikdy nebo lo ku konc u 
badať únavu, či pokles. 

Ale k tým dramatický m rolám sa do
stala, pravda, len neskf>r. Najprv prešla -
ako to u spevákov zvyčajne býva - lyrickej
šou francúzskou operou. Po spomínanej 
Massenetovej Manon si zahrala Giu liettu v 
l luffmannových rozprávkach (i Offen
baeha môžeme priradiL k tomuto ž:ín ru) a 
tiež Margarétu v Gounodovom Faustovi, 
kde zas vzorovo dokázala svoj zmysel pre 
hlasovú, či dejovú výstavbu postavy. Od 
skromnej, naivnej dievčin y, cez trpiacu 
kajúcnicu gradovala svoj výkon až po väz
nenú, na smrť odsúdenú ženu. 1-llasovo i 
he recky rástla táto postava od prvého 
stre tnutia s Faustom, cez špe rkovú scénu, 
kde jej s lávna ária vyznela vždy bri lantne, 
cez hrozivý chrámový výjav až po záver 

až po Desdcmonu a Lady Macbe th. A zas -
aký bol v tých to postavách rozdiel a pred
sa koľko mali i spoločných čÍ't . (~ lovek sa 
p ri jej výkonoch cítil tak isto, ako keby čí
ta l sadu románov svojho obľúbeného spi
sovatda, ktOrý postupne dozrieva a vždy 
nachádza množstvo nových línií, čo jeho 
dielo oživujú. 

Prvá efektná vcrdiovská ro la pani Č<.:
sányiovej bo la snáď práve Traviata. Bola 
mondé nna, no nie frivolná a jej postup ný 
duchovný rast až po osudový zlom a tra
gic ký koniec bol dojemný. Práve v podaní 
mladej umelkyne sa dal vycíti ť i Verdiho 
mladistvý vzlet a svieže nadšenie. Koniec 
tejto opery je vlastne podobn)· záveru - po
vedzme - Pu<.:ciniho Bohémy - jeho Mimi. 
A predsa, ako umelkyi\a vedela vystihnúť 
ich podobnosť no i rozdiel prosted ia a 
c harakterov. V jej podaní bol skon Violety 
tľal eko expresívnejší, náhlivejší, nebo lo to 
tiché usínanie ako v Bohéme. 

Jej Aida bývala pokorná i hrdá, nežná 
i dravá, bojujúca i odovzdaná. A jej Amelia 
z Maškarného bálu? - l-loci, povedzme, 
poslucháč nemá k námetu tejto opery 
zvláštny vzťah - predsa pocítil Česányiovej 
dokonalé prežitie tragiky v scéne na po
pravnej ho re. Kto počul jej s(Js trcde ný, za
dumaný spev: "Hľa, pole hrôzy, kde sa na
pokon vina spláca smrťou" - musel pocho
piť veľké majs trovstvo interpretky. 

i\ predsa snácľ najradšej som ju mala 
v Do novi Carlosovi v postave kráľovnej 

Alžbety cic V alo is. Veď aj n ajviac fotografií 
z menovanej opery nám ju doposiaľ pripo
mína. Je na n ich krásna, uzavaretá a krá
ľovská. To Margita česányiová vždy zvlád
Ja dokonale - ved' niečo z týchto čŕt niesla 
vo svojom nature li i ona sama. Áno , práve 

. tú firclosť a uzavretosť. Le n občas preblysli 
·jei city na povrch a človek, kto r)' ju nevdo-

Margita Česányiová a František Zvarík v Suchoiíovej Krútiíave na scéne ND Pr ah a v 
rámci Pražske j ja ri 1950. 

Margarétinho vykúpenia. Máloktorému 
divákovi sa nezablysli vtedy slzy v očiach. 

( asom sa vyvinula na typickú verdiov
skú interpre tku a do radu stvá rni la väčši 
nu hlavn)'ch hrdinie k au tora - od Violety 

jak pozoroval, vycítil i jej nostalgiu, či ob
časný smútok, dakedy zastretý len krát
kym trilkom smiechu. A tak s i i d nes pri
pomínam v tejto role jej l účenie s Car
losom - Dr. Gus távom Pappom, to tiché vy-

znanie : "Carlos, pri tebe žiť, bol by najkraj
ší lásky dar ... Hľa, slová lúčenia!" A potom 
sa mi už celkom zákonite zjaví jej Alžbeta 
v scéne p ri hrobke Karla Veľkého, keď sa 
prihovára studenému náhrobku panovní
ka: "Kráľ, dobre si poznal márnosť života 
nášho. Ak v nebi poznáš súcit, zaplač nad 
našim žiaľom! Žaloby vznes pred boží 
trón!" Po tomto tic hom povzclychu pri
chádza už len tragický záver. 

Aký rozdiel bol medzi týmto výkonom a 
- povedzme - Česányiovej inte rpretáciou 
Lady Macbeth. Tu od samého začiatku vy
stupuje do po predia nekonečná slávybaž
nosť a chamtivosť - bez milosti a bez ohľa
dov. l opantávanie muža ženskými čarami. 
Charakter hrd inky sa vyostruje od ctižia
dostivej dámy po zvrhi(J vrahyňu a šiale n(J 
úbožiačku , ktorá si ani v duchu nedokáže 
zmyť krv z vlas tných rúk. Je to vel' mi siln)' 
výjav, aký mohol pre o pernú interpretku 
stvoriť v podstate len Shakespeare a Verdi. 

A keď sme už pri Shakespearovi spoje
nom s Verdim - pripomeľíme s i i jej Des
clemonu, jej nehu, jej bezbrannosť v spleti 
intríg i odovzdanosť do vôle božej v piesni 
o jelši. Dlhé rozpletené vlasy - ozaj ako lís
tie stromu, obraz v zrkadle, ako spomie n
ka na prežité bezstarostné šťastie , otvore
nic dvier, clo ktorých vchádza posol smrti. 
Krásne sú všetky tieto ro ly - a krásne boli 
najmä v podaní Margity česányiovej , ktorá 
im dala všetko. 

Hoci, ako sme povedali, Margita Česá
nyiová hola celým svojím založením snáď 
verdiovskou speváčkou , nesmie me zabud
núť ani na je j zásto j v Puedniho operách. 
Za svojej dlhej kariéry stačila obsiahnuť 
viac jeho diel, najmä už spomínanú Mimi a 
mrazivú záhad nú Turando t. 

Ako príklad z ne meckej hudobnej litera
tú ry nech nám slúži aspoň Agata z We
berovho Čarostrelca, p lavovlasá v izionár
ska Sema z Blúdiaceho llolanďana, č i 
Straussova Ariadna na Naxe, partia neoby
čajne náročná. 

V ruskom repertoári sa jej, samozrejme. 
hned' od začiatku naskytlo š iroké p ole 
pôsobnosti. Len tak náhoclilo spome
niem plnokrvnú postavu Maríny Mníš
kovcj v Borisovi Godunovi, kde sa v poľ
skej scéne ukázala naozaj v p lnom lesku 
svojho dominujúceho hlasu i zjavu. Po nej 
sa nám p redstavuje ako skromná chovani
ca Líza z Čajkovského Pikovej dáme so slá
vnou áriou na nevskom prospekte. A keď 
sa potom (ale aj pred tým) zjavila ako 
Tatjana z Onegi~a. plachá~~ spoločensky 
ne istá v prvých obqtzocl;l, citovo vzrušená 
y,.Ustovej scéne, ovláäla a vzruš ila celé hľa
disko, aby napokon prin iesla želan é utíše
J)ie. Potom jej nemo-výrečný moment 
stremutia s hlavným hrdinom v sadc pod 
briezkou mal dvojnásobný účinok. A v zá
vere zas bola ovládaná h rdá ki'tažná, vedo
má si svojej moci i pôvahov. Nevidela sa 
dokonalá len nám, diváko m, za dokonalú 
ju považoval i ruský režisér Dombrovský, 
ktorý jej výkon komentoval len dvoma slo
vami: "Vot Ta tj ana!". 

Iste aj z českých opie r interpretovala 
ďaleko viac, než tu stačíme uviesť, ale 
na ukážku jej majstrovstva to azda stačí. 
Pripomeniem len niekoľko hrdiniek: Ma
rienka, Rusalka, Anežka, Libuša - a každý 
hneď vidí celú škálu jej vývoja od lyrickej
ších postáv k dramatic kým, ba vysokodra
matickým, ku ktorým prešla v čase svojho 
pôsobenia v SND. 

Pri Marienke sa znova musím tich o 
usm iať. Na začiatku predstavenia bývalo 
totiž zavše vidieť, ako naša dramatická 
umelkyi'ta nemá veľmi "pri srdci" sladké 
hrkú tanie o večnej láske (mimochodom 
ani ja), hoci ich vždy podávala brilanrne. 
Postava ju však začala viac teši ť, keď prešla 
clo tých vzdo rovitých, rozhorčených po
lôh. Darmo sa jej partner Janko Blaho, 
Štefan Hoza či František Šubert zaprisahá
val, odprosoval, ona tak pevne a nekom
promisne stála na svojom "nie!", že sa nao
zaj nedostal k slovu, iba k tomu známemu: 
"Však dovoľ, nech ti rozpoviem ... " 

Rusalku pani Margity som mala česť sle
dovať celkom zblízka, teda z javiska, kde 
som spolu s pani Hrušovskou a Gabajovou 
- ako jednu zo svojich prvých úloh -spieva
la lesnú žienku. Spoza konárov kašírova
ných vŕb som s úžasom počúvala jej "roz
hovor s mesiačikom", žaloby vyrozpráva
né tatkovi Vodníkovi, postupné roztápa
nie jej chladu po stretnutí p rinca i záve
rečný obraz, z ktorého znel taký smútok, 
že ho ani roky neodviali. Anežka z Dvoch 
vdov bo la postava menej výrazná, skôr by 
sa jej bola hodila e ne rgic ká Karolína, kto
rá si, žiaľ, vyžaduje iný hlasový odbor a 
pretO prejdeme hneď k Libuši, ktorú stvár
n iia v réžii Mira Fišera v neskorších ro
koch svojej kariéry. Áno, táto postava jej 
zas p ristala - tu mala príležitosť ovládať ja
visko i hľadisko hlasom, ktorý sa tu vypína 
do najväčších výšin a žiada široké rozpätie 
i vypätie interpre tky. Bola ozajstnou ve
š tkyiíou i ki'tažnou scény. 

Ale skoro by som bola pri tých to spo
mie nkac h zabudla na postavtt, ktorá jej 
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Margita Česányiová s Imrichom Jakúb
kom v pamätnej inscen ácii Verdiho 
Trubadúra. 

i v zahraničí vyniesla veľké ovácie- bola to 
Milada z Dalibora. Dobre sa pamätám, ako 
po preds tavení v Lipsku stáli dlhé rady ob
d ivovatcl'ov na ulici a čaka l i na au togram 
hlavnej h rdinky. Na tomto neznámom 
javisku sa vypäla naša národná umelky
s'ía k najs ilnejšiemu výko nu a dokázala, aké 
kvality v nej náš súbor mi Bola som vtedy 
na i't u veľmi pyšná a veľmi dojatá. 

Pomaly uzatvárame jubile jnú kapitolu -
blížime sa k našej slovenske j opere. Je mi 
ľúto, že sa nepamätám na jej zástoj v pr
vý<.:h slovenských ope rách a preto dnes 
môžem uviesť len postavu Zuzy v Cikke
rovom Jánošíkovi a Katrenu zo Su
choľíovej Kr(J tt'íavy. Záke rná Zuza jej ne
dala veľa príležitosti na vytvorenie veľkej 

kreácie, zato Katrena, idúca cdým dejom 
jej umožnila zas rozvi núť hlasovú škálu 
i herecký fond v plnom rozsahu. V 
tomto diele ukázala i veľkú znalosť i p rík
lon k slovenskému umeniu, k slovenskej 
ľudovej piesni, kto rý sa prejavil najmä v 
známej uspávanke a v samotnom vyznaní 
na konci opery. Dobre, že Krú u'íavu s Mar
g itou čcsányiovou máme zachytenú na 
nahrávke a snáď sa niečo zachovalo i na 
obraze. A iste sa nám zachovala aj ako 
Mile na v Svätoplukovi, do konca na pekne j 
kresbe Ley Mrázovej, uvere jne nej v prvom 
bullctine . Ale tak povediac životnú úlohu 
národnej umelkyne Margi ty Česányiovcj 
sme si ponechali na koniec nášho rozprá
vania. Bola ií ou iste - aj podľa mie nky kriti
ky a mnohých jej obdivovat eľov Leono
ra z Ueethovenovho Fidelia. Postava taká 
mnohotvárna, mno hovrstvová a vysoko
dramatická, ak(J práve ona vedela a vládala 
dokonale zvládnuť. Ako pomaly vy<.:hádza
la z temnej väzenskej q::ly hore na svetlo, 
tak krok za kro kom si btJclovala túto rolu 

M. česányiová ako Alžbeta vo Verdiho 
Don Carlosovi. 

Snímky Hud. mÍizt:um v SNM 

od samých začiatkov až k otvore nému bo
ju a vyslobode niu mi lovaného muža. Bola 
to úloha akoby s[avaná priamo na iíu a ona 
to vedela a teš ila sa z ne j. "' 

Je to už dobrýc h pár rokov, čo sa pani 
Česányiová naposled y ukloni la na našom 
javisku, čiže ako sama hovorí, dosnívala 
svoj d ivadelný sen. Možno ona to tak cíti 
ale my, jej diváci - a ak dovolí aj priatelia 
ho snívame akosi ďalej a znovu si ho spolu 
zopakujeme pri každo m jej výročí. 

A teraz by sme jej všetci rad i zablahože
lali k významnému jubile u a tak veľmi jej i 
St'bc p raje me, aby sme sa v zd raví znovtJ 
s tretli pri cľa lších a ďa lších oslavách. 

JELA KRČMÉRY·VRTEĽOVÁ 
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l Manuel de F;i~la (1876-1946)Hj 

l (Oil%Rr%uelykmýtu) .l 
l. 

Novembrová meditácia 

Novembe r so svojím hmlistým a mra
zivým, smutnokrásnym pôvabom ne pat
rí v našic h geografických podmienkach 
k najobľúbenejším mesiacom. Na Pyre
nejskom polostrove však november vyze
rá istotne celkom inak. Aspoi'l ten tohto
ročný. 23. novembra 1876 uzrel v Cádize 
svetlo sveta hrdý predstaviteľ nových de
jín španielskeho umenia Manue l de Falla. 
November dal, november aj vza l: 16. no
vembra 1946 te n istý národný hrdina 
zomre l vyštvaný zverstvo m francovskej 
diktatúry v argentínskom azyle. 

Ak som začal meditovať o novembro
vom počasí, vzápätí si uvedomuje m, že 
pomerne hustá, polopriehľadná hmla le
ží u nás aj nad tvorivým odkazom 
Manuela cle Fallu. Ruku na srdce - väčši

nou sa laxne uspokojíme lakonickosťou 
učebnicových informácií o španielskej 
vetve impresionizmu , o španielskej ná
rodnej hudbe a dosť. Chýba nám však in
tenzívnejší kontakt na samotnú hudbu, 
na zážitok z tejto hudby. Chýbajú príleži
tosti konfrontoval' zaiste opodstantnené 
tézy z kníh a učebníc s hudobnou reali
tou zvanou Manuel cle Falla - jeho doby a 
jeho diela. Kompletné dielo veľkého má
ga španielskej hudby pritom vôbec nie je 
rozsiahle a nie je ani neprístu pné. 

u. 
"Sedemdesiatnici" 

Sedemdesiate roky 19. storočia. V stre
de Európy Richard Wagner zavŕšil hu
dobný mýtus o Nicbclungoch ( 1874) a 
pracoval nad náčrtkami k Parsifalovi 
(1877). Johannes nrahms, popudený 
Wagnerovým triumfom konečne ponú
kol verejnosti partitúru 1. symfónie, kto
rá je sugestívnym symbolom tradícií ne
meckej hudby. Na východe Musorgskij 
šokoval publikum na premiére Bo risa 
Godunova (1874). Čajkovskij nastúpil 
víťaznú cestu Eugenom Oncginom a 4. 
symfóniou (1877). Na juhu nasta.! prie
lom v tvorbe Giuseppe Verdiho, ked' 
po Aide ( 1870) a Rekviem (1874) upadol 
do tvorive j krízy smerujúcej ku geniál
nym partitúram Otelia a Falstaffa. Na se
vere priniesol rok 1876 slávu a uznanie 
Edvardovi Griegovi vďaka scénickej hud
be k Peerovi Gyntovi. Na západe Debussy 
nastúpil na štúdiá na parížske konzerva
tórium, zatiaľ čo Saint-Saens žal úspechy 
s operou Samson a Dalila. Najtichšie bolo 
na britských Ostrovoch - a za Pyrenejami. 
Do takto rozložených síl na e urópskom 
teritóriu prichádzali na svet cľa lšie osob
nosti, ktorým bolo súdené bojovať o bu
dúcnosť hudby. Menoslov týchto "detí se
demdesiatych rokov" je takisto zaujímavý 
a poučný. Rok 1870 - Vítčzslav Novák, 
Florent Schmitt (toto meno je obzvlášť 
dôležité v životopise Manue la de Fallu), 
rok 1872 - Ralph Vaughan Williams; a 
Alexander Skrjabin, rok 187.3 - Max 
Reger, rok 1874, obzvlášť silný rok -
Arnold Schônbcrg, Gustav Holst, Franz 
Schmidt, Jozef Suk, za oceánom Charles 
lves, rok 1875 - Maurice Ravcl, 1876 -
Manuel de Falla, 1878 - Franz Schreker, 
1879- Ortorino Respigh i. Čo meno, ro ka
pacita. Aké boli tieto rok')' sedemdesiate? 
V podstate pokračovali v trende nastúpe
nom v predchádzajúcej dekáde: prehlbo
vali brázdy medzi jednotlivými poetika
mi a formovali hudobných tvorcov ako 
silné individuality. Rapídne sa strácala 
akási spoločná poetická paradigma hud
by 19. storočia a situácia bola nasýtená 
skôr energiou osamotených atómov 
obiehajúcich okolo jednotlivých osob
ností. Nečudo, veď po Wagne rovom 
Tristanovi strácali na dychu dlhú dobu 
uctievané ideály a pravdy. Trojfunkčný 
harmonický systém síce stá le odolával 
tlakom zvonka aj zvnútra (on sám totiž 
poskytuje "xy" mo~.ností k sebazničeniu, 
čo Richard Wagne r pomerne rýchlo za
chytil) , ale bolo zreteľné, že pomaly po
krivkáva a hľadá barličky v kontaktoch s 
inými systémami - najmä so starou dob
rou modalitou. Aj na poli žánrovosti do-

chádzalo k otrasom - v tomto smere je 
veľmi poučný symfonizmus Gustava 
Mahlera (1860), jedného z najvýraznej
ších "šesťdesiatnikov" . 

III. 
Manuel de Falla · 

národný alebo Uilivenálay 
fenomén? 

V tomto búrlivom kvase ovplyvt'iujú
com druhú polovicu hudobného 19. sto
ročia bolo nevyhnutné hľadať nové rieše
nia a východiská z krízy. Naporúdzi bola 
dobrá a hlavne osvedčená metóda, ktorú 
aplikovali veľkí majstri - seniori Leoš 
Janáček, Nikolaj Rimskij-Korsakov, Ale
xander Borodin, Modest Petrovič Mu
sorgskij alebo typický "šesťdesiatnik", Fín 
Jean Sibelius ( 1865). Horemenovaní au
tori vsadili na tzv. národnú nôtu, čo však 
neznamená, že naivne blúzni li o ľudo

vých piesňach. Všetci bardi anticipovali 
neskorší Bartókov systém a spôsob kom
ponovania. Taktne pomlčali o slabôst
kach harmonického sytému a umne ho 
odbremenili od ťažkého mec hu chro ma
tických extravagancií made by Richard 
Wagner. Prečistili faktúru a vytvárali 
priezračne čisté krištále, cez ktoré človek 
videl a dodnes vidí predovšetkým do 
vlastnej duše a vlastného srdca. Predo
všetkým Musorgskij, Janáček a Sibeli us 
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prítomného či na Severe, na _luhtl , 
Východe alebo Západe. Hudobná realita 
de Fallových skladieb je teda národným 
fenoménom, jeho filozofia je však feno
ménom univerzálnym, fe noménom 
symptomatickým pre hudobnú Európu 
druhej polovice 19. storočia. Pre andalúz
ske obdobie Manuela cle Fallu sll typické 
dve mladícke zarwely (spevohc m é útva
ry typické pre španielsku hudobnú pro
dukciu) a opera La Vida breve ( 1904-5). 

IV. 
Španielsko-fraucúzske 

"vyrovnanie": 
de Falla · Ravel 

Krajina za Pyrenej:uni je síce svojou po
lohou viac-menej excent ricky situovaná, . 
zato však vždy drž:tla krok s celou 
Európou. Počnúc kontaktmi na Vatikán a 
Rím cez nepohodu vo vzťahu k Ho-· 
Jamisku, ne hovoriac o dávnovekých se
verských Vikingoch, kto rí doplávali až na 
Pyrenejský polostrov - existujú teda ne
popierateľné putá Španielska na vnútro
zem ie v celej jeho šírke. Schillerov a 
Verdiho Don Carlos, Goetheho a Beet
hovenov Egmont' - aspoií štyri dôkazy 
intenzity, akou Španielsko vstupovalo 
na Európsku poli tickú a historickú pôdu. 

Najbližšie je však p redsa len kraj ina 
Gálie a s 1'iou udržiavali Španieli vždy 
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Fallov autograf z hry El Retablo de Maese Pedro 

kdesi o dložili nástroje určené pre prebuj
nelú sofistikáciu p rírodné ho a p rirodze
ného hudobného materiálu a ajhľa, ich 
hudba pocítila obrovský prílev pozitívnej 
e nergie potrebne j pre obranu proti dešt
rukčným silám šíriacim sa z llayereuthu 
alebo Weimaru. Fenomén národného 
umenia nebol preto ideovým cieľom, zá
merom bol skôr technologický prostrie
dok, či terapeutikum k znovuoživeniu čí
ro hudobného ducha. 

Manuel de Falla, rodák z ďalekého Cá
dizu túto st ratégiu rýchlo pochopil a veľ
mi vcľačne načrel clo netušených zdrojov 
anclalúzskeho folk lóru. Bol v tom priamo 
vedený svojím učiteľom Felipem Pecl
rellom ( 184 l- 1922), ktorý ako skúsený a 
uznávaný pedagóg bazíroval na potrebe 
využívať domáce hudobné zdroje. Ma
nuel de Falla, senzi tívny a talentovaný 
človek vlastne využil tíšinu zahaľujúcu 
dlhú dobu ohromné teri tórium Špa
nielska a obohatil ponukový list európ
skej hudobnej p rodukcie o nov(' icliomy. 
Pochopil paradox, že h lásatel'mi insitnej 
"španielskosti" v Európe boli Francúz 
Georges Bizet (Carmen) a Rusi Michail 
Ivanovič Glinka (Aragónska jota) a 
Rimskij-Korsakov (Španielske capriccio). 
Manuel de Falla však podobne ako 
Janáček alebo Sibclius folklór ne považo
val vo svojej skladateľskej kuchyni za zá
kladný materiál, c hápal a používal ho viac 
v zmysle korenín nevyhnutných pre oži
venie p rimárnej masy. Faktom je však aj 
to, že v porovnaní so Severanom alebo 
moravsk)rm géniom bol de Falla viac za
meraný na efekt a nekoncentroval sa až 
natoľko na hlbinnú analýzu idiomov pre
brat)•c h z andalúzskych hudobných reá
lií. Exotizmy boli prosto žiadaným tova
rom a v tomto bol de Falla vlastne univer
zálnym fenomé nom. Zaradil sa do hnutia 

obozretné d iplomatické vzťahy. Platí to aj 
pre h udobn (J obec. O Georgesovi Bi
zetovi už reč bola. V jeho prípade však 
išlo viac o koloristiku, než o zásadný prie
nik do ducha španielskej hudby. Zau
jímavým zjavom je aj Emanuel Chabrie r a 
jeho rapsódia Espat'ia. Ešte intenzívne j
š ie pôsobí energia vzájomných vzťahov 
z hudby Manuela cle Fallu a Mauricea 
Ravela. Prvý z nich, írečitý Andalúzec 
strávil sedem plodných rokov v Paríži 
(od roku 1907), nadchýiíal sa vzťahmi s 
Paulom Dukasom, Florcntom Schmittom, 
Claudom Oebussym a samotným Mauri
ceom Ravelom, od ktorých sa veľa na
učil a aj prebral clo svojho slovníka 
(Noci v španielskych záh radách, 1909-
16). Druhý z legendárneho ,.dvojzápra
hu" bol Bask, (;o znamená že v krvnom 
obehu mu už v kolíske kolovala zmiešaná 
krv. Ich hudobné prejavy sú najlepším 
dôkazom tejto kvázi duchovnej a ku ltúr
nej blízkosti španielskej a francúzskej tra
cHcie. Pok iaľ Ravel písal Španielsku ho
dinku alebo Španielsku rapsódiu, de Falla 
podľahol opojnost i op arov obklopuj ú
cich hudbu De buSS)'ho, triezvosti a o rigi
nalite inštrumentačného úsudku Paula 
Dukasa, veľkorysosti projektov Florenta 
Schmitta. Vznikli tak postupne p ôvab
né klavírne Hommenajes (Hommages) 
á J)ebussy ( 1920), á Paul Ou ka s ( 1935), 
ktoré sám de Fail a neskôr ( 1939) zinštru
mentoval pre orchester. Bol zárovel'i 
atrakciou, čo vyu7.il neoclbytn)' Sergej 
Ďagilev, pre ktorého vytvor il vari najzná
mejšie d ielo podpísané meno m Manuel 
de Falla - balet o troj rohom klobúku, El 
sombrero cle Tres Picos ( 1917- 19 19). Na 
realizáci i tohto scénického diela (1919) 
sa v časoch parížsk·ych škandálov a škan
dálikov (vid' Sviitenie jari Igora Stra
vinského, p rojekty Erica Sacie ho a je ho 

s) 

Manuel de Fail a 

verných , tvorba Prokofieva, Bohuslava 
Martim·, atď.) pod ieľal ako výtvarník sám 
veľký Pablo Picasso. 

Ani poťrancúz.~tcný de Falla očarený 
Parížom prve j tret iny 20. storo (;ia však 
nez:tbúdal na Andalúziu a už ako skúsený 
a svetoznalý skladat eľ dedikoval Anhu
rovi Rubinsteinovi najrozsiahlcjšiu kla
vímu kompozíciu zvanú Fantasia Bética
s lovo Bética je románskou obdobou pre 
Andalúziu. V nej nadv iazal na Ctsilic svoj
ho predchodcu, virtu<'>za Isaaca Albéniza 
a jeho klavírny cyklus lbéria. 

Sila andalúzskej hudobnej výrazovosti 
je badateľná aj v balete-pantomíme o lás
ke-čarodejníkovi, El Amor brujo ( 19 15). 
Zatia ľ čo napríklad Noci v španielskych 
záhradách a č:embalový koncert sú sklad
bou "španielsko-francúzskeho Y)•rovna
nia", Trojrohý klobúk a Čarodejná láska 
inklinujú viac k pasionátnosti a hrdosti 
južanskej proveniencie. 

v. 
História a mýtus 

Roky strávené v tvorivosťou presýtc
nom Paríži postupne vyháií.ali korienky aj 
v mys li Manuela de Fal!t1. Okrem šantánu, 
kabaretu a music-hall u mal nadšený Anda
lúzcc možnosť kontaktovať sa napríklad aj 
s náročnými projektami Arthura 1-lo
negge ra o Král'ovi Davidovi ( 1921 ), .Ju
di th (1925) a Antigone (1927). Múd
rosť a rozvážnosť l loneggerovej koncep
c ic výkladu bibl ick)•ch legie nd zapôsobila 
na Manuela de Fallu priam magneticky. 

astala fáza akéhosi prehodnocovania 
únosnosti štýlu nasadcného v andalúz
skych projektoch. Pred skladateľom zača
li postupne narastal' vízie sil ných mú
rov dúvnej histórie španielskej hudby. 
Začal si uvedomovať Juana dcl Encinu 
( 1469-1529), Cristobala de Morales (cca 
1500-53) a najmä Tomása Luisa de 
Victoriu ( 154H-161 l ). Manuel de Fail a stá
lc viac a viac preniká do tajov a do nádhe
ry španielskej renesančnej polymclodiky 
ovplyv1'iovanej najmä Palcstrinom . Tra
dície španielskej hudby boli zrazu čímsi 
iným, než len exotikou andalúzskych ná
pevov a rytmických štrukt(Jr. Už to nebo
la len gitara a flamenco. Bol ro závan dáv
nych čias, ktorý spôsobil , že vášn ivý 
Andalúzec začal korigovať a začal regulo
vať vášne vyvolávané horúcou krvou. Už v 
Cembalovom koncerte (I 926) je evident
ná táro autorcgulácia. Lyrika a pôvab ko
mornej opery El lktablo de Maese Pedro 
(11ábková show Maestra Pedra) z roku 
l925 ťaží zo Cervanresa (Don Quijote). 
Nuž a na vrchole tvorivých <::· inov Ma
nuela de Fallu sa týči objt:mná partitúra 
kanáty- mýtu L' Atlantis. Prvé pokusy nad 
týmto projektom sa viažu na rok 1927. Zlý 
chod udalostí však chcel, aby v roku 19 56 
došlo k tragickému omylu a na piedestál 
nastúpil gcnnalissimus Francisco Fran
co. Manuel cle Falla využil koncertné tur
né clo Argentíny (koncerty v Buenos Ai
res) a od roku 19.39 vlastnú domovinu ne
uzrel. Nedokončil ani partitúru Atlantídy. 
Posta ral sa o 1'iu však Ernesto llalfťrcr , ver
ný žiak Manuela de Fallu a v roku 1961 
odznela v Barcelone prem ié ra tohto po
zoruhodného útvaru pripomínajúceho 
napríklad Milhamlove operno-<)ratoriálne 
giganty o Kolumhusovi alcho Maximi
liánovi. 

Dielo Manuela de Fallu teda v koneč
no m dôsledku dospelo k akejsi pokore 
p red večnosťou tvorivosti ľudského clu
cha ukrytej v mytológii. Múdrosť skrotila 
búrlivú krv, pričom však de Falluva hudba 
nestratila na pôsobivos ti pyrenejskej hu
dobnej ku ltúry. IGORJAVORSKÝ 
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Nástup najmladšej slovenskej skladateľskej generácie v 80. rokoch bol spoje
ný s "nemým" protestom proti prekomplikovanosti hudobných a výrazových 
prostriedkov, nevedomosti, ignoranstvu a rezignácie voči novým prúdom a 
trendom ako v oblasti nove j hudby, tak l v neeurópskej hudbe, proti elitárstvu 
umenia a zväčšovaniu sa priepasti medzi poslucháčom, intelektuálom a sklada
teľom. Celá situácia bola ešte skomplikovaná nedostatočnou informovanosťou 
etablovaných predstaviteľov hudobného života o dianí vo svete, konzervatlv
nym školstvom, inštitúciami a kritikou. 

Jedným z prvých "rebelov" nastávajúceho ob
dobia bol Martin Burlas. Svojím smerovaním a 
cd kovo u o rientáciou p redznamenal tvorbu naj
mladšej skladatcl'skcj skupiny. Už zač iatkom 80. 
rokov sa stret li jeho kompozície v minimalist ic
kom duchu s nepochopením v oficiálnych kru
hoch, pričom tu išlo nid en o to, aby sa Martin 
Burlas pres;~dil ako sk ladateľ, ale llj o prebojova
nie a uvoľnenie cesty pre nové smery. Ked'že 
Martinovi Burlasovi v tomto období časy veľmi 
nepriali, komponoval takpovediac "do šuplíka", 
i keď nic celkom, pretože všetky jeho piesne, 
skladby n:thral i na pás pre potrebu a "potešenie 
llutora" p ríležitostne zostavené skupiny združe
né pod názvami Maťkovia, Ospalý pohyb, Za
budnutý ohy b. Táto aktivi ta Mar tina Burlasa vy
Íistila začiatkom 90. rokov k formovaniu skupi
ny Vitehsk /Jm ken. Viaceré skladby z tohto ob
dobia vyšli po roku 1989 na p latniach. 

Zmena situácie nastáva v 2 . po lovici 80. ro
kov, ked' do Brat islavy na základe iniciatívy 
Hudobnéh o in formačného strediska Sloven
ského hudobnéh o fondu prichádzajú mnohé 
význ am né osobnosti európskej hudby - Olivier 
Messiaen ( 1987), Gija Kančeli (1988), Louis 
Andr iess<::n ( 1990), Gyiirgy Ligeti (199I ) ,John 
Cagc ( 1992) a i. , ako i i n terpretačného umenia 
- Beth Grifith (USA), Stcvt:n Shick (USA), Stani
slaw Skoczynski (Poľsko), Rober t Auzet ( Fran
cúzsko), Rob<::rt Aitken ( Kanada) a i. Bolo to 
spôsobené novovzniknutými festivalmi súčas
•1cj hudby- VečeiJ' n o11ej h udby ( 1990), Melos 
Wos ( 199 1 ), č i intermediálnymi projektami 
Obraz a hudba ( 1989), Festi!Jttl intermediál-

vajú tiež opakovanie, ale n a rozdiel od svoj ich 
kolegov ním sledujú negáciu melód ie, nic po
vznt:scnie poslucháča do meditatívnej nálady, 
či stavu opojenia. Vyjadrujú sa na krátkej plo
chc, ich skladby sú krátkymi útvarmi , myšlien
ky SÍl skoncentrované na malí•ch Ílsekoch . (S 
tým súvisí aj menší počet sklad ieb v ich tvorbe.) 

Celá Gen erácia 80/90 nestavia na melódii a 
harmón ii, ale hľadá i ný materiál a nové pr incí
PY pre výstavbu hudobného diela- opakovanie, 
kontrast, nástrojové efekty, priestor , dynamika, 
dynnmizmus, rytm us a pod. Dôležitou zložkou 
u všetkých je zvuk. Objavujú nové netrad ičné 
nástrojové zoskupenia, sólové ú lohy prideľujú 
nástrojom doteraz eu rópskou hudbou n ie ve
ľmi vyťaženým i. V tvorbe všetkých ~a vyskytujú 
bicie nástroje so svojou širokou paletou inštru
mentára. Naznačené smery "postmodernistic
ký" a "intelektuálny" (oba sa do určitej miery u 
jedno tl ivých predstav i teľov prekrývajC1) p riná
šajíl so sebou novú estet iku, k torá sa p ri kon
krétnych skladbách p rejavuje noví·mi výrazmi, 
doteraz ncpoužitou expr<::siv itou a cmúciami 
ako agresivi ta, rezignácia, odcudzenie, počudo
vanie sa, p r<::kvapcnie, zvrátenosť, apat ia, rect:
sia, násilie , šia lenstvo, odovzdan ie sa d o "osu
du", opojen ie, hedonizmus a pod. 

MARTIN BURLAS ( 19SS) - je snácf v súčas
nosti najsiln<::jšou a najzrclšuu osobnosťou 
Gen erácie R0/ 90. llocí je vekom generačným 
vrstovníkom prcdsl aviteľov 70. rokov, svojím 
štýlom a esteti kou p atrí k najmladším sloven
ským skladateľom. Jd w tvorba je mnohotvár
na a mení svoje znaky podľa období, v ktorých 

M artin Burlas 

tin llurl as pou}.ívať aj cagcovské, alebo aj zor
novské prvky - opakovaný "rytmicky znejúci" 
hl as z rád ia, č i telefónu s ch arakter istickým šu
mom, alebo prclad'ovaním staníc UJ pre ko
mom.Jí súbor). Skladby 7. tohto obdobia sú no
vé a originálne vo výraze. Miestami odr:ížajC1 
agresivitu súčasnosti, chaos, v pozadí ktorého 
je p ríjemná melancholická až usp{tvajúca nála
da. 

Mart in Burlas má zmysel aj pre exper imen
tovanie. chrán i sa ani imp roviz:ícii, alebo 
prvku náhody. Už pri predch ádzajúcich kom
pozíci:ích (JJ pre l.wmom)í súbor a Shnullrín-

~~'96) 
civilizácie (Oáza, 1985), chaos, depresia, nási
l ie, vnútorná prázdnota a nenaplnenosť, mani
pul:ícia s človekom (K d ž a kruh, elektroakus
tická skladba pre 2 trúbky life a mg pás, 1989-
90). Tak, ako vo všetkých svojich skladbách i 
tu sa opakuje rytmicko-mclotický model, obja
vu jí• sa chaot ické zvukové plochy, k to ré narú
šajú jeho p riebeh . A to všetko p rebieha v po
malom tempe v smutnej až depresívnej nálade. 

D ANIEL MATFJ ( 1963)- od začiatku svojho 
púsoh enia v novej slovenskej hudbe sa snažil 
upozorn i ť n a seba origi nali tou, či už v opozícii 
voči starším, alebo aj v konfrontácii so svojimi 
m ladými kolegami. l'r<::javovalo sa to nid cn je
ho p r ístupom k hudbe, ale aj v "image" osob
nosti - v oblečení, správaní, názoroch, konkrét
nych projektoch. Danid Matej je iniciátorom 
vzn iku súboru s(tčasncj hudby Veni (1987), 
hol jedným zo zakladatdov fest ivalu Veče1y 
nm•ej hudl~y ( 1990). 

Jeho tvorba je poznačenú určitým i prvkami, 
ktoré prevzal od osobností novej hudby Arvo 
Pärta, Mor tona Feldmana, či Lou isa Andriesse
na. Skladateľ sa kon iec-koncov ani n ikdy neta
j i l svojím obdivom k n im. Snaží sa o úspornosť 
hudobných prostriedkov a maximálny emoci
onálny efekt. Ide až tak cľaleko, že motív redu
ku~· na jeden tón (!11 T7te Eud ... pre flautu a 
ll!lsle, a lelm kl a riu el a uiolončeto, basklarinet 
a kontrabas, 1989, 585 - Music for Two pre 
h las a komorn_ý stí bor, 1990). Dokon ca aj viac
tónov}' motív rozdrobuje n a jednotlivé tóny, 
kecľže predstavujú samostatné motívy (Musica 
Aetel'lw fire k<m uwný stí.bm; 1989). 

Všetky skladby sú tonálne. V n iektorých z 
n ich využíva krátke motívy <::vokujúce baroko
vé obdobie (spôsob spracovania im itáciou), 
pod vplyvom Pii rta do nich miestami vkladá tó
ny naríašajúcc p lynulý tonálny a md oclický pri
ebeh skladby, čím chce pripomenúť posluchá
čovi , že sa p redsa len p íše kon iec 20. storočia 
(Musietl Aeterna, l 989, Elégia pre flautu, hus
le a uiolončelo, 1988). Tým vzniká akýsi kon
l rast medzi star}'m a nov}'m svetom. Tradičný 
materiál využíva novým spôsobom, pretože 
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nej 1v or/1y - FIT ( 199 1 ) . Iniciatíva pramen ila 
tiež z ľudí sústredených v súboroch novej hud
by - Venf ( 1987) a <::xperimentálnych zoskupe
niach - Tm nsmusic com p. ( 1989). V s(Jborc sú
časnef hudby Veni, ktorý vznikol záslťlhou 
skladateľa, dirigenta a umeleckého vedúceho
Daniela Mateja, sa združovali mnohí mladí 
sk ladateli a - Martin Bur las, Peter Zagar, Peter 
Mart i nček. Pre Ve ni písali svoje skladby a záro
vc ií ich spo lu s ostatnými hudobníkmi i nter
p retovali. O orientácii súboru sa dozvedáme z 
rozhovoru s Danid om Matejom : "According to 
th eir words 1!.'1'/c Satie or CIJm·les !ves m ·e for 
/h em more allractiue than Sclwenberg For 
them th e p erson a lilies stan d ing outside the 
main line of m usic ava11lgarde, oj either the 
fír·st or th e second ha lf of 20th century ( L. 
1-larri.wm, .f. Cage, M. Feldman, etc.), are more 
lnteresllng As fm· as th e t·epresenta litles of 
Hu·mpecm C//JC/ 1/Igarde (Ugeti, Stockhausen, 
Xen akis, Górecki and others) a re concerded 
they play lhose composttio n which are not ty
piettl fin· their crealion. Th e_y notice the com
posers chamcterlslic of reduclfon <~( material, 
shnfJiicit:y, t·etu rn lo tonality and s_ynth esís. "] 

Podohne sa rôzne osobnost i stretávali aj v 
skupine Transmusic comp. Založil ju Milan 
Adamčiak, i ntelektuálne a avantgardne of ien
tovaný m uzikológ, expcri mentujúci skladateľ 
i nterpret, nasmerovaný prot i t radičným a kon
venčným postupom v hudbe. 

Tvorbu najmladšej skladateľskej generácie -
Martina l.lur las;~, Daniela Mateja, Petra Zagara, 
Petra Marti nčeka, Mareka Piačeka - možno 
označiť ako po ·tmodcrnistickía. Stretávajú sa v 
nej rozličné princípy a prvky minima! music, 
med itativc music, cageovského happeningu, či 
modernej populárnej hudby. T íato estetiku cha
rakterizt~ú niektorí teo retici ako novía jedno
duchosť. Dochádza tu k návram tonali t y, vyu
žíva sa repc! i tívnosť ako jeden zo stavebných 
princípov. lludob'né a výrazové prostr iedky sÍl 
zredukované a veľmi úsporn Ľ. Myslenie rýchto 
postmodcrnistických predstavitel'ov je lineár
ne a vyvíja sa či pos(Jva horizontálnym smerom. 
Na rozd id od strednej skladateľskej generácie 
nemajú st rach z obs:Jhovosti, či mimohudob
ných súvislost í, prostredníctvom ktorých pou
kazujú na problémy spoločnosti , odovzdávajú 
nejaké posolstvo, životnú múdrosť, č i filozofic
ký postoj. NasvedčujCJ tomu aj názvy ich skla
dieb - A lak li dá11am 11šetok st•oj smútok, teho 
tJiem, ž e mu poroz umie.L ( D. Matej, 1988), I n 
the End... (D. Matej, 1989), Good Nigth My 
Sweet Drea ms! (D. Matej, 1989), F.šte ueľa 
šk11f11 a práz dnoty (P. Zagar, 1988), Gttr1}()mCÍ
n ia ( 1'. Marti nček, 1989), Memento ( P. Martin
ček, 198H), '17te To uclt ( P. Martinček, 1990), 
Oáz a ( M. Bu rias, 1985), Kríž a kruh ( M. Bu rias, 
1989-90), Zavesené ž ily (M. Burlas, 199 1), 
Dan cing Pengu ln (M. Piaček, 1992) a pod. 
Všímajú si bežného poslucháča a nezavrhuj(J 
an i ukonzu1nenra·~ . 

Druhý smer v tvorbe mladých skladateľov 
predstavujú Rob<:: rt Rudolf a Alexander Mihalič. 
Ich hudba je o r iem ovaná viac intelektuálne, v 
prvom pláne ich sna}.enia je nové p oznan ie, aj 
za cenu objavenia sa racionálnej konštrukcie. 
SÍl jednými z prvých autorov, ktorí sa sloven
skĽmu obec<::nstvu predstavili s elektroakustic
kými kompozíciami live ( It Rudolf -Niečo pooe
dať pre tníbku a mg pds. 1987), či spojen iami 
akustických nástrojov s mg pásom (A. Mihalič 
Skladba pre klatJfr Cl mg pás, 1987) . Ich hudba 
je komponovanú v rozšírenej tonalitc, použí-

sa Martin Burlas vyvíjal. Koncom 70. a začiat
kom 80. rokov ~a prihlásil k hudobnej esteti ke 
minimalizmu. V skladbách, komponovaných v 
tomto štýle, čerpá z rytmicko-melodických 
modelov. Mar tin Burlas ich radí za sebou na 
pozadí urči tého jednoduchého harmon ického 
p lánu, pričom jeden model je odvodený z d ru
hého. Rytmus i melód ia vo vzorci sú rovnocen
né. Na n ich je založený praviddný. vzr ušujúco 
pulzuj íaci pohyb v skladbe. Vzn iká opakova
n ím modelov. Auto r niekedy v úvodnej časti 
naznačuje melodický a harmonický p r iebeh 
kompozície bez toho, :1hy zaznel rytmus j t:dno
t livých modelov. Potom nastupu je jadro sklad
by s jej r ytmickým rcp cti tívnym p riebehom. 
(Predposledn é leto pre konwrnJ' orchester, 
11/b rajón, klttvft; hcuf u, marimbu, J 984, Dec
r·escendo p re h oboj, ulolončelo, jagot, čemba
lo, 198ó). Vyberá si nástroje, k to ré sí1 ľubo
zvučnĽ a p ríjemné p re poslucháča - čembalo . 
tlau ta, zvony, vib rafón, har fa, marimba a pod. 
Atmosféra kompozícií v tomto období je smut
n á, nostalgická. K tomu volí i patričné tempu 
takmer vždy pomalé. T úto charakteristiku si 
ponechal, ha dokonc:• ju ešte viac prehÍhil o 
určit Íl životn (• fi lozofiu a posolstvo aj vo svojej 
neskoršej tvorbe. 
Paralelne~ tým ako sa Martin Burlas p rezen

toval pred ši rokou hudobnou verejnosiou, 
J~Ôsobil v um lcrgroundových skupinách Mať-

. kouia ( 1982-8ó), Ospali pohyb ( 198H-91 ), Vi
tebsk flmken (199 1-92). V nich mohol realizo
vať svoje rockové skladateľské amh•cic. Jeho 
hudba pre l ieto skup iny čerpá z hard rocku, 
pu nk rocku, novej vlny, funky atd'. Táto časť 
t vorb y je zachytená aj na platn iach (Maťkrn•ia 
1982-86, Floll'el:\' of fu:ha uslion , Ospalý po
hyb, 199 1 ). Zahrnuje piesne s polorecitova
n}'m spevom Mart ina Bu riasa. Texty kri tizujú a 
odrážaj(• spoločensko-polit ickú situác iu na 
Slovensku. l'ollobnc ako vo svojich minimalis
tických kompozíciách je n{tpad v piesi'iach ryt
micko-melodický. Opakuje sa a zaznieva v po
dobe pravidelného hcatu v rytmickej sekcii, č i 
sólovom nástroji . Nad 1outo línou sa "vznáša" 
dcklamovaný spev Martina Bu r iasa s dôrazom 
na text. Využíva pri tom gl issandá, dcfo rm:ícic 
slov, nepri rodzené (unyselné pauzy uprostred 
slov. Občas sa v piesni objaví sólo gitary, saxo
f(m u a pod. lludohnc, štýlovo a myslením je 111 
b lízky modernej americkej hudbe F. Zappu, P. 
Smitha,). Zorna. 

Marti novi Bu rlasovi ~a po prvýkr:ít podarilo 
spojiť svoje rockove a minimalist ické myslenie 
v Sl111ulttÍ111111111 kt•artete pre S.)'llletiz átm; k/a
t•ír a gitaru, 1•iolonc'elo, bicie nástroje, tronl
luín ( 198ó, l. P. Opus, 1988). Prejavilo sa to aj v 
použit í elektri fikovaných nástrojov v spojení s 
ak ustickými nástrojmi (syntctiátora a gitary v 
Simu ltá11110111 kum·tete, neskôr ba~gi tary v 33 
p re kmnorný súbor, 1987), alebo n ástrojov ty
pických p re modernú populár nu hudbu - ~a
xofón, bicie nástroje. (Tie používal aj v mini
malist ických kompozíciách, ale n it: rockovým 
sp ôsobom.) V skladbách z tohto obdob ia vyu-
1.íva vrslvcn ic v priestore v zdan livo samostat
ne vedených horizontálnych líniách. ll lavní' 
priebeh kompozície však znova určuje opakuj
úci sa melodicko-rytmický model jedného z in
štrumentov, na ktorý sa v priestore p r ip:íjajt't li
ClO "sólujítcc" nástroje. N iekedy je p riebeh tak
to vznikaj C~e ich p aralelných l ín ií plynulí· (33 
pre komorný stí bor), inokedy zasa tltržkovitý a 
p rerušovaný pauzami (Simultrínue kt •artelo). 
V tomto období koncom HO. rokov začína Mar-

ne kuarteto) máte p r i samostatne vedených 
hl asoch pocit, akoby holi do určitej m iery im
p rov izované, hoci v skutočnosti t:o tak nic je. 
Prvky náhody, imp rovizácie vyúst ili u Marti na 
Bur lasa do sklad ieb /Je:-.:enprozesse (1990) a 
:Lat,esellé ž ily (199 1 ). Táto časť tvorby súvisela 
s jeho pôsobcnín) v skupine Trcmsmusic 
comp. založenej na eXJ)crimem:c so zvukom, 
náhode a hutlobqq'l'Q diva<ije. Hexenprozesse 
obsahuje zvukovc!'pásma, aleqo reťazec hori
zontálne p lynúce. ktoré moždo 'rozoznať po
-dfa farby a dynamiky (napr., pásmo jemných 
huhienkov a pcrku~ií s tlautou, úsek ~ drnka-

..JlÍIIl na strunách klavíra, husieľ, violončela, 
pásmo p ravidelného pochodového rytmu b i
cích n:ístrojov a pod.). Melódia, resp. tonálny 

Daniel Matej 

materi(JI. je m in im:ílny, redukovaný na n ieko
ľko 1únov. llexenflmz esse je p rogramovou 
kompozíciou. Autor v nej už samotným ná
zvom chce posluch:íčovi pripomcnúi spolo
čensko-poli t ick ú si tuáciu v 60. rokoch v 
f:csko~ lovcnsku ( pochodový model evokuje 
vstup ruských vojsk v roku 1968). Skladba je 
zárovci'í hudobným divadlom, pretože v záve
re 5S- minútovej skladby prichádza človek a 
u tne hlavičku didaťa - b ábiky (vplyv F. Zappu) , 
čo 'ymholizujc stav v 'poločnoMi po rcvo líacii 
196H Atmosféra v lle.\'elljlmzesse je clivá, de
p resívna až čudna . Všetko sa odohráva v poma
lom tempe, so 7.vukm i sa p racuje veľmi úspor
ne. Skladba lle.\'eii/JI'Oz esse je zároveň začiat
kom obdob ia Martina Burlasa, do ktorého sa 
dostáva prvok mctl i lat ive m usic. Podobné 
pr incípy uplatnil autor aj v skladbe Zcwes~né 
ži~)' a Z m ríj/111 ž /t lo/a pre vyhrané nástro je. 

Originá lne hudohné myslenie, spájajúce 
rock a minima! music ~a Man inovi llurlasovi 
od 7. ač i a tku podarilo skoncent rovať v jeho 
elektroakustických kompozíciach. Tu mal k 
d ispozici i výrazové prostriedky, vystihujúce 
pocity č loveka 20. storočia - oh rozenie p ri rod
zení•ch tM.ob a emócií človeka jeho vlastnou 
k uh ivovanosfou, ušľachilo,ťou a výdobytkami 

tak ako kedysi ťažili u md ci klasicizmu z kon
trastného motivického materiálu, tak používa 
Daniel Matej kontrast výrazov - intímnosť a 
jemnosť s agresivitou (Good N ight My Sweet 
Dreams! pre kontmbas, vibrafón a d!Jtt veľké 
bubny, 1989, Gloria p re hlasy a nástroje, 
199 1. CD Veni Hmeuzble, SMF, 1992), smútok 
a meditáciu s nervóznym napiitím :1 tlakom 
(Musica Aeterna), pokoj a nervozitu (Elégia). 
Snaží sa dosiahnú ť extrémny výraz vo svojej 
emocionálnej výpoved i - či už je to maximálne 
napätie prerastaj(Jce v agresivitu, alebo pokoj 
hraničiaci s extrémnymi polohami 'úplnej 
odovzdanost i''. T ým sa ~távajú niekto ré jeho 
kompozície b izarnými, výstredným i, čudácky
m i. 

Z redukcie motívu na jeden tón vyplýva aj 
využívanie rcpctitívnosti. Ak sa opakovanie 
znásobí syrytmickým pohybom hudobných 
nástrojov a hudobný priestor sa postupne za
husťuje horizontálne aj vertikál ne (vplyv 
Fel_dma~a), pôsobí hudba až magicky, či medi
tatlvnc. 

Kcd'že hudba Danida Mateja je výsostne 
postmodcrn istická a chce byť blízka posluchá
čovi, často sa snaží nájsť nejaký p rostriedok na 
osob ité prcdvcclcnic svojich skladieb - naprí· 
klad In nw Hnd ... sa hrá na začiatku koncertu, 
pričom ~kladba začína z úplného t icha, pokiaľ ~, 
sa ešte obeccn~tvo pred koncertom baví, po
stupne dynamicky graduje ( tento formový 
p ri ncíp nach ádzame aj v kultovej hudbe rôz
nych etnických kmeiíov). Good Night, My 
Su•eet /Jremns/ maj(J hudobníci predvádzať s 
u rč i tým i patetickými g<::stami rúk počas hry. 

Cclía tvorbu Daniela Mateja charakterizuje 
j ednoduchosť. Aj hudobná fo rma musí byť pre· 
hľadn :í, nckomp likovaná a pre poslucháča jas
ná už pri prvom počut í. Nová časť v skladb.ích 
je viičšinou osobit }'m znovu-vyrozp rávaním to
ho, čo už odznelo. Medzi jednotlivými časťami 
musí byt' zr<::teľn:í 'Íivislosť v motívoch, alebo 
vo vý raze. 
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Daniel Mat<.:j počíta počas svojt:j hudby so 

psychológiou poslucháča . Moment neočak{lva
nosti, využívan ie p á uz a po nich úder v mohut
nom fortissime bicích nástrojov, prevzal od 
svojho učitel'a Louisa Andriessena. Jedným z 
dôsledkov zamerania sa na psycho lógiu poslu
cháča môže byť vyvolanie stavu nirvány, čo po
chopíte!' ne nesúv isí v tomto prípad e s budhis-

"l'tt!kým náboženstvom, ale skôr s človekom , v 
ktorom sa v podvedomí nachádzajú rozličné 
p rekvapujúce "z;íkulisia". Ďalšími od tienkami 
tohto stavu v tvorbe Daniela Mateja je t iché 
odovzd anie sa "do vôle osudu", či stav !'udské
ho napätia, hl'adania, agresívnej, ale pri tom 
vzrušujúcej snahy niečo vykonať. 

S príchodom najmladšieho skladatcl'a MA
REKA PIAČEKA ( 1972), azda jedného z naj
výraznejších talentov m ladej generácie, sa vra
cia do slovenskej hudby humor a hravosť. Hoci 
jeho prvé skladby svedčia skô r o prvo tnom 
hl'adaní vlastnéh o pro filu, tak ako sa to p reja
vuje u všetkých začínajúcich au torov (Drozd, 
l 988, SláčikotJé k varteto, 1989, Privia te /Jet
mm, 1990), jeho absolventský koncert tlautis
tu na jar roku 1992 ( M. Piaček vyštudoval na 
Konzervatóriu v Bratislave tlamu a kompozí
ciu na VŠM U v Bratislave), na kto rom sa pred
stavil aj ako skladatcl', svedčí o dozrievajúcom 
rukopis<.: autora. 

Vo svojej tvorbe sa Marek Piačt:k vracia k to
nalitc. Stavia skl>r na vníttornom dynamizme, 
kw rý vyviera z rytm ického nápadu. Hravosť a 
dôraz na rytme nic sú v hudbe klasikov 20. s!O
mčia niečím novým. Stačí spomcnu( také meno 
ako l. Stravinskij. U Mareka l'iačcka však r yt mie
ké cítenie nie je natol'ko temperamen tné a skla
datcl'ovi nejde o vyjad renie dramatizmu, d ra
vosti, či extázy pramenh1e<.: j z r ytmu. Všíma si 
skôr drobné nuansy, ktoré vznikajú pri p osúva
ní akcentov ("Dancing Pellgu.in"for L•ihrapho
ue and piano, 1992), pohráva sa s vnútorným 
napätím pri striedaní pauzy a úd eru ( VenrJIIttllé 
súčasníkom, duo pre flautu a malý bubon, 
1992), zdôrazií uje p ravidelné stretávanie sa ná
strojov pri polyrytmickom r icšt:ní nickol'kých 
lineárne plyn úcich hhtMlV ("l)tl!tä ng l'elt
gu in"). 

Marek Piaček vychá'dza pri komponov:1ní 
svojich sklad ich z n:ístrojových možností. Snaží 
sa spoznať interpretačné špeci fiká inštrumentu 
a využiť ich. Chce, aby hudobníci prejavili pri 
interpretácii radosť z muzicírovania, aby samot
n:. kompozícia hola ch:ipaná ako h ra. Pre t ÍJto 
hravos( tvorcov, k torými sú rovnako sklad atd 
ako i interpret , volí vhodné formy - vol'ní1 fanta
zijní! fo rmu (Ve/lol'anésúčasníkom), prípadne 
siahne až k improvizácii (Sp iegel M usic .fur 
Ffote, Schlagzeug u nd Khwie1~ l 992, počas prt:
miéry spoločne improvizovali M. Piačt:k so svo
jím profesorom kompozície lljom Zdjcnkom a 
Robom Ristom, priatcl'om, hráčom na bicie ná
stroje). Aby mohol vyjadri ( hravosť, hru, použí
va prvky, ktoré okamžite zaujmú publikum. ale 
záro~c,:ií sa, ho im: vysk')'tuj ú '-: n eeurópskej hud
be - glissandá, deformovaný tón ( Priv iate ue/.' 
rom), pospevovanie si interpreta počas hry na 
sólový nástroj ( napr. pri hudbt: na bubon -
Venované súčasnfkom, alebo spievanie tej istej 
melódie, ktorít hrá hudobník na vibrafóne -
"Dancing Penguin"), klopanie nohami ( Veno
vané súčasníkom), priestorové zvukové efekty 
- dynamické prelínanie klavíra a vibrafónu (ked' 
klaví r ustupuje do decrescenda, vtedy z:tznieva 
crescendo vibrafónu - "Dancing Penguin"). llu
dobné myslen ie Mareka l'iačcka je lineárne. 
Prejavuje sa v používaní ostináta, alebo opakuj
Ítceho sa zvukovo realizovaného rytmického 
úderu - beatu. ad touto pulzáciou zaznieva só
lový hlas. Niekedy je dynamizmus lineám c v<.:
deného hlasu, alebo ostin{i ta vygra<lovaný a pre
rušený mohutní•m akordom, alebo klastrom. 
Marek Piačt:k má zmysel pre hudobný vtip. V 
tom si vcl'mi d obre rozumie so svojím pedagó
gom Jljom Zeljenkom. V skladbe Andante ma 
non troppo e molto can tahile per flauto e per
cttssion i ( l 992, dôleži té je, aby názov bol čo na
jdhlší) zaznieva z mg pásu prav idelne sa opakuj
úci škrabot, ako spracovaný zvuk "prevracania 
listov". Pointou tejto sk ladby je totiž skutočne 
iha dram:u'ické pr<.:vracank listov v čo najväčšej 
partitúre. Podobne v skladbe !>jJeranza Angeli
ca pre flautu a klavír ( 199j) sa snaží o "ume
lecké spracovanie gýču". Zatial' najviičším úspe
chom skladatel'a je elektroakustická kompozí
cia Flauto dolce pre tlautu a mg p:ís. Získala l . 
miesto na medzinárodnej sMaží l.uigi Russolo 
Pratella vo Varésc v Tal iansku v septembri 
199 1. Spracováva v nej zvukový materiál tlauty. 
Má nickol'ko verzií - stereo, quadro a výlučt;e 
ako štúdiová nahrávka. ( Pri javiskovom uvt:di ní 
elektroakustiky life i na zázname hrá na nautu 
M. Piaček.) Pohráva sa v nej so zvukom tlallly, 
neustále "zápasí" s mg pásom, či vo zvuku, alebo 
vo výraz<.:. Tak vzn ikajú 2 afekty kompozície - ly
r ika prt:c.:hádzají~ea do veselej strašidelnosti až 
~<~ju plnosti. 

PETER ZAGAR (196 1)- vo svojom hudob
nom myslení nie je experimentátorom, ba ani 
novátorom. Skôr sa snaží o to, aby už p oužité či 
nové objavené prvky pretaví! do ~vojho mysle
nia a stali sa mu vlastným i, prirodzeným i, 
úprimnými a tak sa spiunc.: odrazili v jeho tvor
he. Spočiatku komponoval v duchu trad ičn ej 
hudby s dô razom na melod ický priebeh v d m ci 
rozšírenej tonaliry (Biela cestička, pre soprán a 
klavír na slová S. Nerisovcj, 1987, Snfvali sa mi 
ll •oje mky, pre soprán, tlamu a klavír, 198R). 
Zdôraziíoval p ri rodzcnt: !'udské afekty - smú
tok, bolesť, čím bol b lízky skô r strednej sloven
skej sklaclatdskej generácii než ~voj im vrstovní
kom (1. Parík, ,1. Malovcc, 'ľ. Salva atd'.). Pod 
vplyvom orientácie svojich kolegov, zoznamo
vaním sa s hudobným mater iálom súčastníkov 

vo svete, prijíma do svojej tvo rby niektoré prv
ky postmodem y. 

Kontrast starého a nového sveta je u Petra 
Zagara stvárnený využitím jednoduchej b aro
kovej hudby a mg pásu, hudbou akust ickýeh 
nástrojov, kto ré rôznymi ruchmi, šumom, "pa
zvukmi", údermi, narúšají t p riebeh barokovej 
melódie (Hudba k 1•icleu pre flautu, k larinet, 
fagot, kltmh-, ·i husle, oinlll, violončelo, l 990, 
CD Veni Ensem111e, 1992, SMF). Inokedy na-

TVORBA 

Peter Zagar 

značuje tento kontrast p rostredníctvom brav
ít r y a vdkolt:posti znejúceho orchestra a vyru
šujúcim mg pásom. Jeho vnútorný dynamiz
mus však nikdy ne rozvedie, ale ho konfrontuje 
s opakovaným k rátkym motívom, evokujúcim 
minima! music ( lllldba pre l flallt)', l kla r lu e
~J ', 2fagO~JI, _slát'lky a mg pds, l 9RR, verzia bt:z 
mg pásu). Dalšími postmodt:rnist ickým i p rv
kami v t vorbe Petra Zagara je použit ie elektrifi
kovaných nástrojov (napr. basgitary - Pre flau
tu a baslolilaru, 1990), či sól istu rozprávajúee
ho počas svojej hry k rátke ú tržky slov (Pre 
)l autu rt basgilm·u). 

Peter Zagar je viac, mdod ikom, ako rytm ie
ky cítiacim skladatel'om. Snaží sa p ritom o 
striedme a jnl noduché spracovani<.: melódie, 
nerozv:ídza ju do vel'kých p lôch (/!.~te ocl'a 
šk1•ŕu a prázdnoty pre sláčikm•é kuar teto, 
1988). V pozadí niektorých jeho kompozícií je 
ak:isi fi lozofiek:í otázka - čo súvisí s hľadaním v 
osobnom živOľc , alebo so všeob<.:enejšou pro
blematikou. Nap ríklad v komentári k skladbe 
1/udha p re lflatt ~)l, 2 k lar inety, l fagoty, släči
ky a rnl-1 ptís hovorí, žt: sa inšpiroval skúškou 
orchestra, do ktorej neustitlc zasahoval režisér 
svojimi pokynmi (úloha mg pásu). Ako keby 
chcel povt:dať, čo ak je to aj v živote človeka? V 
l ludbc k videu sa ku ko11eu skladby najski\ r vy
trka "pásmo ruchov" a po!Om zanikne;: aj baro
ková melódia. Čo však zostane po nieh, ak za
n ikn ít? Viacerétz jeho skl:rd it h majú k rátke nic
kol'ko minít toVé tr ~ ni" . N~.r<izdie l od svojich 
kolegov v nich "nt:med illtj ' (M. Uurlas. D. 
Mattj), ncu náša poslticháča._':., s tave opojenia, 
ani "neopakuje" prvk')' kv'ôli budovaniu celku 
(M. Piaček). Chce iba na k rátkom ítseku vyjad
riť postmo dernistický výraz - počudovan ie sa 
nad poznan ím (Pre flautu a basgitaru), nepo
koj a chaos (Hudba k 1!/tleu), nostalgiu ( 1/ud
/Ja pre 2 flauty, l k larinety , sláčiky a mag 
pás). llod je svojím výrazom post modernist ic
ký, estetikou "u meleckého zážitku" sa vymyká 
postmodern istickým tend enciám "poznania" 
či "meditácie" a touto črtou má b ližšie k tradič
nej hudbe 20. storočia. 

PETER MARTINČEK ( l 9<í2)- vo svojich za
čiat koch inkli noval skô r k hudobnému odkazu 
klasikov 20. storočia Stravinskému, 
ŠostakoviČ<wi , Ravelovi. Svedčia o tom aj dedi
kk ic jeho skladieb ( Husl (!l'é duo In memori
am D . . Šostak tJIIic', 198 1, Klauírna soudta t'. l 
na pam ii( M. Ra1•ela, 19RO, l . smuíta pre klaoír 
11a panuiľ f·~ Liszta, 198';), v kto rí•ch sa p rejavo
vali typické elementy spomenutých vplyvov 
(napr. zdôraziíovan ie farebnost i pr i rýchlych 
behoch klavíra v Klrwímej sonáte č. l na pa
llltlľ M. Ncw ela a pod.). Vo svojich skladbách 
prt:javov:il zál'ubu v zaujímavých zvukoch, na
pr. dozvuk)' k lavíra (echo so zvonkohrou a t ri
anglom - /. >ym.(fmla, 1987), prcparovaný k lavír 
V spojení S Jlautou (1-lndiJu p re jla U /.Il a jJI'efJa
rol'aii.J' kla1•ÍI~ 19RO). Aj jt:ho elt:ktroakustické 
kompozície sít >kôr vyh l'adávaním "tajomn)·ch" 
zvukov (Natttm l - 1/myz, 1982, Na/.itra l. 
198j). Skl:tdby z tohto obdobia sÍl komponova
né v rozšírenej tonalite a majú často charakter 
vol'nej fantazijnej formy. Hudobné myslenie je 
ho rizont:ílnc a prt:javuje sa v podobe určitých 
hudobných zhlukov- štruktúr, ktoré sít od seba 
oddelené pauzami. l'c te;:r Ma rtinček má cit pre 
rytmu> a grad áciu kompozície. Pravidelne sa 
opakujúd rytmus a vzrušenie z n eho pramenia-

Pete r Martinček 

ce sa objavili u neho už v jeho prvom období 
tvorby (1/ud/Ja pre .flau tu a p repa.mvaný kla
vfr, čiastočne aj v l . >J'm.fónfí a Finále p re vel'ký 
orchester). 

Princíp opakovania rytmického modelu dal 
podnet Petrovi Martinčekovi ku koncu 80. ro
kov k štý lovej zmene. Už skladba Pass/ di jazz 
p re flautu a lunfu ( l 987) svedčí o tom, že sa 
zaujímal aj o hudbu z oblasti modernej populár
nej hudby a jazzu. V nej totiž využíva ostináto 
unisono, pravidelne pulzujítci rytmus - beat, 
ako i harmonické jazzové postupy. Odtial' je už 
len krok k min ima! music. Spočiatku sa prejavo
vala Jen v stavebnom kompozičnom prostr ied
ku opakovania a posúvania rytmicko-melodic
kťho modelu, k torý ale gradoval aj dynamicky a 
vnútorne, ale po určitých úsekoch sa moh lo 
zmeniť tempo i kom pozičná práca na vnútorné 
rozvíjan ie modelu, nie posúvanie (Ga1pomá
nlct fJI'e husle Cl klcmír, 1989, Memento, l 988). 

Vrcholom jeho tvorby v období, ked' bo l ov
plyvnený minima! music, je Mementu, scénické 
o ratórium na vlastné libreto podl'a Radka Johna 
pre sóla, miešaný komorný zhor, reei tátora, har
fu, elekt rickú gitaru, komom ý súbo r (19f!R). 
Memento zobrazuje život narkomana s jeho dô
sledkami pr íjemnými i "únikovými" stránkami. 
Autor tu sp:ija nickol'ko d ruhom u!llenia - lite
rárne, hudobné, výtvarné, tanečné. Memento 
holo neskô r filmovo spracované vo fo rme vide
o opcry. l l oci i v Memente prevzal pr incíp posú
vania melocl icko-rytmického vzorca, má skôr 
tendenciu vygradovať ho v jednot livých í tsc
koch a nezotrvávať iba výl učne na opakovaní, 
čomu napomáha i dynamika a jej ostré kontítry 
(forte, p iano, mezzoforte a pod.). Niektoré mo
tívy rozvíja na základe evolúcie. Objavujú sa tu 
prvky funky, heavy metalu ... Tu sa prejavi l ako 
autor so sklonom k dramatizmu. Pôvodne vái- ' 
ne sa tváriaci Peter Martinček v prvom období, 
uk{lzal v pr iebehu vývoja viacero výrazových 
odtienkov - iróniu a humor (elektroakust ická 
kompozícia Natu.t·a f - Hmyz, Natum !. 1983, 
určité zvuky evokujú "zápas" človeka s hmy
zom), hravosť a veselosi (Pass i dijctzz), paród ia 
až úmyselná banalita hud ob ného mater iálu, aby 
vynik la kom ickosť situáeic (Garpománia), he
d onizmus, opojenie v príjcmnosti hraničiace so 
strachom a hrôzou (Memento). Najzrelším a za
tiaľ najrozsiahlejším dielom autora je Mlssa 
Danubia. Y nej syntetizuje ~voju p redchádzajú
cu tvorb u s rôznou o r ientáciou - hudobný sym
fonizmus, jazz, rock, pop music, minimalmusic. 
V roku 1992 vyšlo toto dielo na DC. 5 

ALEXANDER MIHALIČ (196.)) - po štu
dentských rokoch hl'ad ania (Predohra pre or 
chestm~ 1985, Duo p r e jlau.tu a. hu.sle, l 9f!6) 
dospel k zrelému a originálnemu skladatel'ské
mu mysleniu. Vo svojej tvorbe kombinuje tra
dičné hudobné myslen ie s možnosťami a ob
javmi 20. storoč i a . Snáď najzreteľnejšie sa to 
prejavuje v jeho elektroakustických kompozí-

Alexande r Mihalič 

ciách, ktoré tvoria závažnú časť jt:ho tvorby. 
Niekedy sa v nich rôzn<.: tt:elll) ické prvk')' stá
vajú ťažiskovým materiálom, hudobnovýrazo
vými proMr iedkam i. Patria medzi ne dozvuk, 
zvuk v p riesto re (súvisí tiež s rozmi<.:stnením 
r<.:produkčnej techniky), echo, pohyb jedného 
a toho istého zvuku v p riestore - jeho p ribližo
vanie alebo vzďal'ova nie sa od zvukového cent
ra, "glissand o" alebo vibrá!O synteti z:itorového 
tónu (Compositlon, 1990). Dosahuje rovnová
hu medzi intelektuálnym p rístup om, akousi 
snahou o novosť v h udbe a prirodzeným m uzi
kantstvom. Prejaví sa to vždy vted y, ked' 
Alexander Mihalič dospeje do určitého vrcho
lu v skladhe. Často na to používa pravidelný 
rytmus, k torý je v Ctlohe "hnacieho motora". 
Opakov:u1ím a jeho zrýehľovaním stupi1uje 
kom pozíciu a d ochád za k jej vygradovaniu 
(Skladba pre k/aoír a mg pds, 1987, Compo
sl/.lon, dektroakusti ck:i kompozícia, l 990). 
Podobým spôsobom p racuje aj vo svojej ne
skoršej l vor hc pre akust ické nástroje. Hl'adá v 
n ich netradičný spôsob hry a n a rozličných 
technikách hr)' na nástrojoch, ef t"ktoch, budu
je dramatizmus skladby. Dociel'uje pri tom na
pätie, načrtáva dynamický priebeh kompozí
cie. Výraz je miestami a'l. agresívny. Ako kon
t rast mu vystačí pripomenít ť tie melúdie hra
ním jedného , či dvoch tónov, alebo opakovaný 
rytmus (Skladba p r e k/avfr a mg pás, 1987, 
1/udha p re sláčikové kvarteto, 198!3). J cho prí
stup je akoby novou, skrátenou verziou hudby 
klasikov 20. storočia, ktoré sú poslueháčovi 
známe. Preto stačí, ak z n ich odznt: jít len závaž
né miesta. dckty, akord, alebo jeden tón , čím 

sa naznačí zjavný priebeh evolúcie v skladbe. 
Všetko ostatné možno skrátiť a vynechať, čo 
vysvet l'uje osobittl úlohu pauzy v tvorbe 
Alexandra Mihaliča (Hudha pre sláčikové 
k!!arteto, 1988). Získal m nohé ocenenia v za
hraničí: Prix cle Résidence na 16. Medzi
národnej elektroakustickej súťaži v Bourges za 
Sklad/Ju pre klcwír a mg pás (1988), Diplome 
d e comp osition a l 'E.N .M. de Par is z:t sk ladbu 
M usic for Str ing Quartet (l 988), Dip lome de 
composition a C.N.R. de 13oulogne za skladbu 
Compositfon ( 1990). V súčasnosti ži je v Paríži. 

ROBERT RUDOlF ( 1963)- je sklaclatd nm, 
k torý sa snaží o dosiahnutie rovnováhy racio
náhleho a emocionálneho prvku v hudbe. 
Pritom mu skôr ide o poznanie, či zaujímavosť 
preclkladaného materiálu, ako o snahu za každú 
cenu zapojiť poslucháča do hudby. Rudolfovo 
myslenie charakterizujú tradičné hudobné pro
striedky - harmónia, rytmus či melódia, ale tiež 
vnúto rné napätie, obsiahnutá energia, ktoré vy
buchujú do plynúcich lín ií dlbí'ch rovných tó
nov navájom sa prekrývajúcieh, či križujúcich 
v pr iestore. Dôsledne v nich využíva t icho, p au
zy, šumy z pozície tradičného hudobného mys
lenia, ostré "nehudobné" zvuJ..")', dynamické od
tienky od p iana až po najagresívnejšie fortissi
mo (vplyv o rientálneho • myslenia - Toru 
Takemitsu). Priestorové rozmiestnenie a roz
vrstvenie zvukov je významnou zložkou skladi
eb Roberta Rudolfa. Kompozícia môže i po
stupne gradovať na základe postupného zahus
ťovania priestoru (Niečo pooedať, elektroakus
tická skladba p re trúb ku a mg pás, 1987, Prix de 
Résiclence na 16. Medzinárodnej elektroakus
t ickej sMaží vo Francúzsku, čestné u znanie v ta
lianskom Varése, 198!3). 

Rober t Rudolf kladie dôraz na kval itu zvuku. 
· ~led uje konečný- výsledný zvuk, vzn ikajítci pri 
zapojení všetkých n:'tstrojov do kom pozície. 

• Volí inštrumenty nie príliš používané a opotrc
bovan~ hudobnou t radíciou. Má zál'ubu v dy
chových nástrojoch. Efekt "novosti" dosah uje 
prostredníctvom b icích nástrojov. Ak použil 
sláčikové nástroje (Koncert pre trúbku, trom
h(m, ma·rimhu, bicie ti sláčiky, 19R9, Concerto 
per trom/Ja, trombone, pet·cussione e a rch/, 
1991), tak takým spôsobom, že sláčiky vytvá
rajú pozadie hran ím dlhých rovných tónov, 
ktoré by mohli byť k l'udne nahradené mg pá
som. Jediným vztyčným hodom nudolfových 
kompozícií s tradičným my~!<.: ním je snáď aká
si melódia, hraná na d ychovom ná~troji, č i i n
om sú lovom nástro j i (Sca r, elektro akust ická 
skladba pre soprán a mg pás, 199 l , Mlth.una P. 

Robert Rudolf 
Sn ím ky R. Po lák , M . David, P. llrenkus, 

M. Ju rík (2), arch ív. 

M., skladba p re 2 lesn é rohy, 3 trúb ky in C, ha
sovít t rúb ku in ll, 2 trombóny, eufónium, whu 
a bicie, l 988 Tromfmmänia p1·e 3 trombóny, 
1989, Koncert pre trúbku, trornhón, mar ím
bu, fJide a sláčiky, l 989). Pohyb v mel úd ii pre
bieha prostrednícn•om dlhých rovných tónov 
v rozšírenej tonalite. Melódia je nostalgická až 
dt:siv{l, expresívna až výbušná. Všetky skladby 
Roberta Rudolfa sli niekoľko m inútové, do
konca an i koncerty nep resahujú 15 mi nút. Sú 
nabité informáciou, myšlit:nky sú skoncentro
vané na vel'mi krátkej ploch<.:. Skladatd sa vy
jadruje vel'mi úsporne a premyslene. Snád' i 
p reto jeho tvorba nehýr i počtom ~kladieb. Je 
tit:ž oslobodená od obsah ovos ti, či "osudu skla
datcl'a", i ked' u rčit li fi lozofiu, či posolstvo jeho 
kom pozíciám nemožno uprieť. 

Poznámky 
l . Pre nula a mojich p r iatet'ou je vábi!!e)šf 

Et·ic Satie, ale/Jo Chctrles /ves ako Sch6nherg 
ZaujfmatJejšle sú osobnosti, k toré stáli mim o 
hlavnej línie hudobnej avan1gct1-cly , či už l ' pr
lJe), alebo clruhej polovici 20. storočia (L. 

l/at·riso11,}. Cage, M. Feldman atd:). Pok ial'ide 
o p1·edsta11itel'oll európskej a1•antgardy (Lige/i, 
Stockhuusen, Xenakis, Górecki a l.} siahame 
po d lelaät, kttJI'é sú p re íclt tvorbu 1W~J!fJické. 
Všímame sl autoro11 chm·akterlslických red u k
ci tm materiálu, jednoduchosťou, návratom k 
tona/ite, >yntézou." Lábska, Y.: V en l Ensemble, 
l n: SiooakMusic, 2, 1989,s. 18-19. 

2 "Neue Einfachhelt'; p rofi l Pet ra Martinčeka, 
Z. Martinákov:í, li IS- Sil F, 1992. 

3 CD Venl !insemiJie, SMF 1992. 

4 Podľa Z. Martinákovej "Ide o zdôraznenie 
okmhu tz1•. meditali1'e music~ profil Daniela 
Mateja, HIS-SHF, 1992. 

S CD Missa /Jcmuhia, Flash - Channel, 1992. 
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l Osobnosti svetovej akordeonistiky v Roku slovenskej hudby 
·-- - ·- - --- ·-· -

Medzinárodná súťaž a Svetový kongres akordeonistov v Dunajskej Strede 
Na príjemnej p lavbe lod'ou Martin po Du

naji smerom k vodnému d ielu Gabčíkovo 
sa 16. októbra 1996 po prvýkrát vo svojej 
6 1 -ročncj h istó rii s tre tli na Slove nsku repre
zentanti národ ných akordeónových zviizov z 
23 kra jín Eu róp y, Ázie a Ame riky, aby sa v 
!(o ku slovcnskcj hudby pridali k jcj šíri tcľom 
po ct:lom svete, te nto raz prostredníctvom 
jedného z najmladších koncertných nástro
jov - akordeónu ... 

Slovenská akordcónová škola, ktorá si vy-

samostatná Slovenská republika ešte neexi
stovala. 

Med zinárodná akordeónová súťaž v kate
górii ju nior, senior a virtuózna zábavná hud
ba, ako aj Svctový kongres, ktoré sa konali 
v d iíoch 16.-20 . o któb ra 1996 v Dunajske j 
Strede p lne potvrd ili, žc prísnc kr itériá 
Svetovej asociácie akordeonistov, kto rá svoje 
aktivity predk ladá Medzinárodnej h udobnej 
rade, sú akccp tovatcl'né vo všetkých umelec
kých, spoločenských aj kultúrno-politických 

Prví tra ja v ka teg ó rii "se nior" Peter Ka tina, Damir Sultanov, Pave l Runov . 

dobyla vo svete za posledných 30 rokov vý
znamné postaven ie, žije v povedomí skladatc
l'ov, interpretov, ale i medzinárod nej umelec
ko-pedagogickej o bce a je známa z množstva 
i nterpretačných súťaží , majstrovských kur
zov a festiva lov, dostala ideáln u príležitosť d e
monštrovať svoju svctovú úroveú o rgan izova
n ím najvýznam nejších počinov Med ziná
rod nej asociácie akordconis tov (člena Medzi
n{trod ncj hudobne j rady p ri UNESCO): 
medzinárodne j intcrp retačnej súťaže vypísa
nej v troch kategóriách a výročného kongre
su delegátov všetkých členských krajín . 

Slovenská repu blika a slovenské h udobné 
u mc nit: sa takto z poveren ia jednej z najväč
ších o rga nizácií Med zinárodm:j h udo bne j ra
dy - Svetovej asociácie ako rdeonistov - d o
stala do povedomia umeleckého sveta práve 
v Roku s lovenskej hudby. Táto nie náhodná 
vol'ba Slovenskej rcp ublih:y ako tohto ročné
ho uspo riaclatcl'a je spojená s krátkou histó ri
ou, ale najmii s postaven ím slovenských 
umelcov v medzinárodnom akordeónovom 
svete, pos tavení, ktorého pečaťou kvaliľy je 
umeleck{! úrovcií do mácej akordeónovej 
tvorby a i nterpret ačného umenia, ktoré na 
tomto mcdzin{lrod nom podujatí re p rezen to
vali do c. Rajmund Kákonyi, Mgr. Vladimír 
( uchran, Mgr. Boris Lenko, Mgr. L:ubo mír 
Žovic, Mgr. Peter Cele<.:, Mg r. Naďa Varínska a 
výkonný viceprezide nt Svetovej asociácie 
akordeonistov Mgr. Tibor Rácz. 

Zatial', ký m n iekto ré krajiny do d nešného 
diía bo ju j(J s nánosmi historických umelec
kých tre ndov svojej vlastne j hudobne j ku ltú
ry a nachádzajú sa hlboko vo vn útri p roceseu 
h l'adania svojej vlastne j id entity, ale aj posta
ven ia vo svojej u melecke j kultú re - ako rdeó
nové umenie Slovenska vstúpilo na svetovú 
umeleckú platfo rmu s tabulou rasou bez h is
torického dedičstva a s pätosti so žán rami 
h udby folk ló rne j ô komerčnej. Klasické ten
dencie slovenskej akordeónovej tvorby upú
tal i v prvom rade všade tam, kde naša umelec
ká literatúra zaznela v podaní domácich ale aj 
zahraničných súlisto v. Rok-y sa budovala dô
vera a umelecké smerovanie, kto ré svojou 
profes ionálnou jednoznačnosť vzbudzovalo 
auwritu, vďaka ktorej si svet uvedo mil zrod 
niečoho jedinečného, originálneho p r{tve 
na Slovensku a to dokonca už v časoch, keď 

Sn ímka F. Fogas 

ukazovatcl'och v podmie nkach slovenskej hu
dobnej kultúry. 

l'ovin n}'mi skladbami v súlistických kate
gó riách a volitcl'nými d ielami do fin{llc kate
górií virtuózna hudba a seniori boli vý h rad ne 
kompozície slovenských skladateľov, a to 
Humoreska Víťazosl ava Kubičku, Passacaglia 
Igor a Dibáka, Jazzová suita Milana Nováka. 
Z púvodne prih lásených 57 súťažiacich sa na 
~í1 ťaž dostavilo 53 z 19 krajín, 4 členské kra ji
n y boli prezentované iba delegátmi kongrc
su, avšak obc časti tohto významného celo
svetového stre tnutia odborníkov- akordeoni
stov v plne j miere spln ili svoje poslanie, jed
nak potvrdením toho, že na umeleckej súťaži 
víťazí tó nová kult úra, štýlová čistota a vkus, 
jed nak rezol úciami kong resu, ktoré zname
najú významný historický krok vp red. Hlavn í 
organ izátori (Mesto Dunajská Strcda, Me
todické cen trum pre akordeón - Škol iace stre
disko Konzervató ria v Bratislave pri Me
tod ickom cen tre Bratislava, Žitnoostrovné 
osvetové s tredisko) a spoluorganizátori a 
sponzori (Štátny fond kultúry Prb Slovakia, 
Konze rvató rium v BrMislave, Matica sloven
ská, Slovenská sporitc l'1ia, a. s. - pobočka Du
najská Streda, Juho cukor, a. s., Vodohos
podárske stavby, a. s., Základná umelecká ško
la Dunajská Streda), pre ktorých bola prezen
tácia Slovenskej republiky h lavným cieľom, 
ideálne podporili profesionálnu prípravu 
umeleckej časti podujatia svojou ochotou a 
prístupnoťou a vytvorením podmienok, v 
ktorých sa mohli zrodiť nové kvality u rčujúce 
smer vývoja svetovej akordeonistiky na nie
koľko rokov d o predu. Kongres, ktorému 

' predsedali prezid en t Ove Bahn zo Švédska, 
gene rálny tajo mník Walter Maure r z Rakúska, 
vi~eprezidcnti j ohn Leslie z Anglicka, Har ley 
Jones z ového Zélandu zhodnotil predchád
zajúce o bdobie z hľadiska prínosov v oblasti 
interpretačného umenia a p rírastku svetovej 
umelecke j li terat(Jľ)', dohodol sa na úpravách 
š tatútu svetovej asociácie akordeonistov v 
zmysle vytvorenia celosvetovej internetovej 
siete a informačnej databázy n ielen mapujú
cej aktivity jcdnmlivých členských krajín, ale 
v prvom rade podporujúcej možnosti uvádza
n ia mladých talentov na svetové koncertné 
pódiá a vytvo re nia p redpokladov p re ich ús
pešný u melecký štart. Zme nili štatú t súťaže, 

l EštekDHS l 

l Matúš Jakabčic Ten:tet: j 
V "'0-tych a HO-tych rokoch vychádzala ' ' Su

praphonskcj cxpormcj edícii ARTIA pod hlavič

kou!, TER.JAZZ big bandová kolekcia nahrávok, 
na ktorej sa popri "domácich" (roz. českých) or
chestroch podie l"alo nemálo významných eu
rópskych i amerických sólistov-aranžérov-skla
datcl'ov. Na "vinylových z;íznamoch" (myslím, že 
dodnes digitálne ncrecdilovaných) zostalo nie
kol"ko zaujímavých plodov, ktoré mali šancu 
prerásť hranice lokálneho významu (i vďaka vy
sokému renomé českých big band ov). O podob
ných predpokladoch by sa dalo uvažovať aj v prí
pade Tentetu Matúša jakabčica. V zostave, 
v ktorej S<J predstavil na tohtoročnom jazzovom 
koncerte v rámci fl iiS, momentálne pôsohi<1 
okrem "česko-slovenskej" špičky (napr. Juraj 
Bartoš, Juraj Griglák, Štčpán Markovič) i hráči z 
USA (altsaxofonista Shawn Locscher, hosťujúci 

trúhkár-aran;l.é r-skladatcľ Greg Hopkins), Rakúska 
(t romb6nista Markus Eckl) :t Talianska (klavírista 
Antonio Ciacca). Vytvor i ť projekt na medzinárod
nej báze v tomto príp:tdc nebolo pravdepodobne 
prvoradým cic:l'om (pokia!' sa dohre pamätám, pri 
vystúpení Tentetu na minuloročných Bratis
lavských jazzových dňoch, bol jeho geografický 
rozmer podstatne užší). Podstatné jc však, že oso
bitý prínos jednotlivých sólistov vytvára výrazný 
kozmopolitný profil celého telesa (dalo by sa pove
dať big bandu, pretože desaťčlenné obsadenie dáva 
dostatočné možnosti pre vcl'koorchestrálne aranž
mán). S tým korešponduje i repertoár (s jeho pod
statno u časťou podl'a mojich informácii z minulo
ročných BJD absolvov:tl Jakabčic štúdium kompo
zície a aranžmán n:t Berklee College of Music). Po 
či<t~>točnom zaujatí "mcthcnyovskou" fusion music 
v skupine Stoptime (mcthenyovskou napr. čo do 

vytvo r iac pravidlo o uvádzaní pôvodnej ume
leckej tvorby tej krajiny, ktorá súťaž poriada a 
uzákonil kategóriu juniorov ako stálu zložku 
súťažnej časti, pretože mladiství interpreti sú
ťažili v Dunajskej Strede v de jinách súťaže po 
prvýk rát ako experiment, ktorého výsled ok 
mal kongres v pozitívnom alebo v negatív
nom zmysle vyhodnotiť. Ustálením tejto kate
górie v sllťažnom programe sa potvrd ilo i to, 
že slovenskí organizáto r i zvládli na vyn ikajú
cej úruvni aj t(Jto náročnú premiéru. 

4 1. ročník medzi národnej interpretačnej 
súťaže akordconistov vykročil teda smerom k 
päťdesiatke vd'aka úspešnej práci organizáto
rov s novou kategóriou, ktorá je v každej 
umeleckej oblasti zárukou kvalitnej budúc
nosti. Víťazi jednotlivých kategórií Milan 
.Mitrovič -junior z Juhoslávie, Peter Katina -
sen ior zo Slovenska, a Franc(Jz_lulien Labro s 
Dánom l.dum Nikom, ktorí sa delili o prvé 
miesto v karegórii vi rtuóznej zábavnej hudby, 
si akiste zo Slovenska odniesli dobré dojmy a 
o krem nich aj vysoké finančné ceny, ktoré 
poskytli spo nzor i. Garantom nerušeného 
profesio nálneho p riebehu bolo svoj im nema
lým pod ielom na výslednom úspech u 
Mi nisterstvo kultúry Slovenskej republiky, 
ktoré v osobe ministra Ivana Hud eca prevza
lo záštitu nad celým podujatím. Svetová asoci
ácia akordeonistov, ktorej profesionálne 
možnosti siahajú o mno ho d'alej ako finančné, 
vyjadril a na záverečnom mítingu úprimný 
obd iv a pod'akovanic ne malej skupi ne o rga
n izátorov, ktorí ka7.dý na svojom úseku vyko
nali max imum v záujme nebadatel'ného ale 
absolútneho fungovania veľkého mechaniz
mu organizačn)rch štrukt(Jr, aby na všetkých 
súťažných, rokovacích a koncertných p latfor
mách mohla dominovať najvyššia kvalita. 

Rámcový program obohatili vystú penia 
Akademického akordeó nového orchestra 
"Sonja Marinkovič" z juhoslovanské ho No
vého sadu pod vedením prof. Milany Simin, 
ktorí uvied li adaptácie koncertantnej o r
chestrálnej literatú ry, ale aj pôvodné diela sú-

Účastníkov s n e m ovania akordeonistov 
privít al Ing. július Binde r 

tsi1nfonie lla) . 
Hus Sergej Najko vystúpi l na otváracom ce

remoniáli so skladbami Jeana Philippa 
Rameaua (Princezná) a svojho kolegu- člena 
poroty za Kazachstan - Anatolija Gajsina 
( Adai). I nterpretačným ponímaním oboch 
d iel, ich ťormovou sravhou a zvu kovou kon
cepciou priblíži l Se rge j Najko slovenskému 
p ubliku typické hod no ty ruskej bajanovej 
ško ly, ktorá stavia svoju charakteristickú tó
novÍ! kultú ru na mimoriadne p recíznej práci 
s mechom, farebnosti registrácie a demonšt
rovaní výrazových možností vychádzaj(Jcich 
z c harakteristickej stavebnej štruktú ry baja· 
nu . Záverečný koncert patril víťazom. Pre ich 
vyst(tpcnic vytvoril rámec Symfonický or
chester hratblav~>kého konzervatória pod tak
tovkou J úliusa Karabu so sólistami Milanom 
Hradilom (akordeón) a Denisou Daniclovou 
(~oprán). V dielach Lad islava Kupkoviča, 
Jozefa Haydna a Giacoma Pucciniho sa mladí 
sól ist i uviedli prvýkrát s orchestrom a to 
hneď p red mcdzinárodn}'m obecenstvom. 
Sltťažná atmosféra sprevádzaná koncentro
va ným vnímaním 20 člennej poroty (z Fran
cúzska, Anglicka, llolandska, Fínska, Dánska, 
Rakúska, Nemecka, česka, Pol'ska, Litvy, 
Ruska, Ka7.achsranu, .Juholávie, Nového 

Tibo r Rácz v spoločnosti W. Maure ra a O . H ahna Snímky M.Jurík 

časných juhoslovanských skladatel'ov v mi
moriadne kvalitnom naš tudovaní, ktoré vo 
svojich umeleckých parametroch signalizo
valo určitú obrodu estetických kritérií homo
génneho inštru mentálneho znenia z predkla
sicistických historických obdo b í vývoja eu
rópskej hud by (Slavko Šu klar: The Colors 
"Ach l lerr lass dein Licb", Stevan Divjakovič: 

Zélandu, USA a Slovenska) sa preniesla na ce
lý regió n, ktorého h is~ria a bohaté kultúrne 
dedičstvo l vo re né vplyvom niekoľkých ná
rodných kultúr rezonovali štyri dni so sna
ho u , aby vyše 120 hostí zo zahraničia, ale aj 
domáci pozorovaLelia, mo hli prežiť štyri dni 
nezabudnmd'ných zážitkov v objatí sloven
ského hudobného u me nia. R-S 

VÍŤAZI MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE AKORDEONISTOV 
COUPE MON DIALE '96 DUNAJSKÁ STREDA 

l . cen a COUPE MONDIALE '96 
2. cen a COUP E MONDIALE '96 
3- cen a COUP E MONDIALE '96 

l . cen a k at. VIRTUOSO ENTERTAIMENT 
2. cena kat . VIRTUOSO ENTERTAIMENT 
3. cen a kat. VIFTUOSO ENTERTAIMENT 

l. cen a k at. J UNIO RS 
2. cen a kat J UNIO RS 
3- ce n a kat. J UNIORS 

farchnosl'i aranžmánu a využívania spevnej melodi
ky) sa Jakabčic prepracoval k jazzovo ortodoxnejši
emu stanovisku, výraznejšie ovplyvnenému čer

nošským jazzovým idiómom. V tomto ohľade prí
značná MODAL 2 má typicl-.l' členenú rytmiku, 
kde má klavír v harmonicky statickom modálnom 
priestore v súčinnost i s kontrabasom a bicími za 
úlohu exponovať rytmicky závažné ostinato, nad 
ktorým sa v atmosfére použitého modu zvíjajú me
lodické linky dychových nástrojov. Podobné kore
ne sú čilatcl'né i v sklad he Who was this king cai
led Duke? (súčasť jednej z dvoch rozmerných suít 
Last plece), šikovnej parafráze (či variácii) 
Ellingtonovho večne živého hitu CARAVAN. Popri 
tom si Matúš Jakabčic nad' alej ponecháva zá
ujem o melódiu (často so spevnými atribútmi), te
maticky spracovanú do široko klenutých oblúkov 
(Waltz for Atka z druhej suity No name extensl
on, bossa nova 2cí9 Su mmer st., alebo Bodies in 
seoul) . To sú niektoré s vypozorovaných čŕt 
.Jakabčicovcj skladatcl'skej osobnosti, ku ktorým 
treba samozrejme pr irátať skladatel'skú zručnosť 
pri spracovávaní tematického materi{IJu, zmysel 
pre proporcie a dynamickú vyváženosť celku ... 

Po skladbách z Jakabčicovej dielne prezentoval 
Tentct v druhej časti koncertu tvorbu hosťují1ceho 

Pe te r Ka tina -Slovak Republik 
Damir Soultan ov - Kazakhs tan 
Pavel Runov - Ukra ine 

Julie n La bro- France 
Lelo Nika - Da n mark 
Aurélie n Noel - Fr an ce 

Milan Mitrovič- Yugoslávia 
Sergey Tchirk o v - Russia 
Vladimír Blagojcvič- Yu goslávia 

Grega Hopkinsa. Tá ho predstavila ako skladate· 
l'a s temperamentom inklinujúcim k expre· 
sívnejšic:mu v}'razu. Oproti Jakabčicovej snahe 
o klcnutť a viac-menej plynulé melodické línie, 
skladá Hopkins melódiu s úsečných , ostro odde
ľovaní•ch fráz, ktorú zasadzuje do hustejšie 
chromatizovaného kontextu, s častým lineár· 
nym prúdením jednmliv}'ch hlasov. Musím sa 
priznať, že ~om bol po pnrej časti trochu per
cepčne unavený, i preto ma snáď Hopkinsovo 
okicnko oslovilo trochu menej. 

Oslovil ma však vdmi dynamický výkon altsa
xofonistu Shawn Loescher a a jeho zmysel pre 
plynulú gradáciu i dosť rozsiahlych sól, s uplat· 
nením širokcj mclodkkej zásoby. Zaujímavý 
( resp. vkusný) hol i bubenícky štýl Pavla Zbofila 
nadviizujíJci na odkaz černošsk}•ch hardbopo
vých bubeníkov (Ar-t Blakey, Elvin, Jones a 
pod.), ktorý sa do daného repertoáru hodil lep
šie ako rytmicky pregnantnejšie bubnovanie 
C:yril:t Zele!Hka (sí1visiace s rockovým1 koreň· 
mi) - jeho predchodcu. A k výkonu Ten tetu ako l 
cel ku ani nic je čo dodať. Už samotné obsadenit 
zaručuje domácu bezkonkurenčnosť)eho kon-~ 
cc: rty sú len potvrdením. AUGUSTIN REBRO 

l 
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( ~ ~ '96 ZO ZAHRANIČIA 

J ĽUBA ORGONÁŠOVA DOBÝVA sftT j 
spievali aj dvaja čast í hostia v Met, a to nemec
ký basista Jan-Hendrik Rootering a kanadský 
tenorista Ben Heppner, ktorý po česky sp ieval 
úlohu Laca v Jan{tčkovej Jenufe s Gabrielou 
Beňačkovou (v rozhlase 26. decembra 1992) 
a úlohu Princa v Ovofákovej Rusalke s Gab
rielou Bei'tačkovou a Sergejom Kopčákom ako 
Vod níkom (v rozhlase 13 . decembra 1993). 
V rozhovore s denníkom Neu e Ziirch e r 
Zeitung (2. 4., str. 54) B. Heppner vyslovuje 
nesmierny obdiv pre teplo, výraznosť a hlbo
kú nábožnosť, ktorou oplýva Re kviem. V so
b otno-nedel"nom vydaní (6.-7. 4., str. 46) kr itik 
Rolf Urs Ringger vyjadruje svoje vel'ké uspo
kojenie z uved enia. Čo sa týka štyroch sp evá
kov, vytvorili "naozaj nadšené kvarteto sóli
stov ... , pričom každý hlas bol hudobne osobi
tý". To sa vzťahuje aj na L Orgonášovú. 

Bohaté plány vystúpen í "obopínají1deh 
svet" v opernej a konee l'l nc:j sezóne 1995-9(, 

~I:uby Orgoná; ovej, som načrtol v článku 
"Nová slovenská hvic:zua na svetovom oper
nom nebi" (Slovák v Amerike, november 
1995, str. 12; Jednota, 1.5. ll. 1995, str. 16; 
Ná r odný kalendár, Pillsbu rgh 1996, str. 
9 1 ). Po skončtní sezóny môžem s veľkým 
us pokojením zre::fe rovai, žt: sko ro každé z jej 
plánovanýeh vystú pe::n í sa uskutočnilo , až na 
mareové účinkovanie v Mozartovej opere 
Don Juan, v sta rosláv nom ben átskom d ivad 
le La Fenice, ktoré krátko po dokončení reno
vádc - na žiaľ m ilovníkov opery - 29. januára 
vyhorelo! 

Medzitý m vyšiel jej ž ivotopis v puhlik:ícii 
International Who's Who in Music and 
Musicians' Directory ( In the Classieal and 
Light Classical Fields; Cambridge, Anglicko, 
str. 707) na obdobie 199ó-97. arod ila ~a 
22. januára 196 l v Bratislave. Po absolvovaní 
konzervatú ria ÍIČinkovala od r . l 979 tlo r. 
19H:I v tlomádch operných predstaveniach. 
Ou r. l 98:1 do r. 1988 h ola členkou opery 
v nemeckom meste Hagen a na sezónu 1988-
89 odišla do viedenskej Volksoper. Jej špeda
litou sí1 síce Mozartove o pery, avšak vystupuje 
aj koncertne, nap r. v Janáčkovej Glagolskej 
o m š i, v Urucknerovej Missa So lemnis, v 
oratúriách Bacha, ll iintlla at d". Jej repertoár je 
teda mnohostran n)•. 

USA-Európa 

e Od 24. novembra 1995 clo l :\. januára 
1996 spievala úlohu Donny Anny v 
Mozartove j opere Don Juan, ktorú insceno
vala chicagská Lyriek;l opera, jedna z vcd ú
d ch súborov v l;SA. V sil no m o bsad en í holi jej 
partnermi členovia newyorskej Metro
politinej opery ( Met): bas-barytó n James 
Morris ako Don Juan a sopranistka Carol 
Vanessová ako Donna Elvíra, a tiež stúpajúca 
vcľk:í hviezda bas-barytó n Bryn Te rfel ako 
l.cporel lo. Je vhodné spome núi, že mesiac 
predt)•m, od 4. tlo 24. o kt6bra 1995, vynikajtl
t:i slovenský basista Sergej Kopčák vystupoval 
v Mel vo svoje j obľúbenej úlohe otca Donny 
Annr, ktorého zab ije Don juan . (S. Kopčák bu
tk í1 či nkovaľ v Mel aj v ~ezóne 1996-9 7. a to: 
vo Verd iho opere Rigoletto :10. oktohra a 2., 
l 1., l 6., 2 1. novembra, ked" t'llo hu p revezme 
po svetoznámom b ulharskom basistovi 
Nikolajovi Giaurovovi, pričom 16. a 2 1. l l. 
bude vojvod u spievať MÍipajúca hviezda, tcn<>
r isra Roberto Al agn a; :\., 7. a l O. mája 1997 bu
cle S. Kopčák znovu spievať Vod níka v obno
venej Dvoľákovcj Rusalke, rento ra :.r. so sopra
nistkou českého pôvodu lkncé Flemingovou, 
ktorá túto kr:ísnu íilohu sp ievala, o krem iných 
amerických opier, aj vo Washingtone v kon
certnom prevedení Washingtonskej koneert
ne j opery l H. a 20. apríla 199:1.) 

Z desia tich scé n tejt o dvojdejstvovej o pery 
v h lavnej í1lohe úči nkuje Donna Anna ( L 
Orgonášo vá) v ~ icdmkh ~cénach a je d ruhou, 
čo začne spievať. V nedeľu 25. l L. 1995 den
ník The Chicago Tribune ( príloha 4, str. 1 1) 
uverejnil kritiku .Jo hna von Rheina. éo sa týka 
troch žien v živote Dona Juana, píše, že "ko n
trast ich hlasov bol krásny". Sloven sk á so-
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e Povzbudený týmto srdečným prijatím, 
šéfdirigent Sawalliseh vzal Ľ. Orgonášovú a J.
H. Rooteringa späť do Filadelfie, kde 8., l O. 
a ll. 5. účinkovali v uvedení Bee thovenovho 
"skvostu", jeho vel'kolepej cho rálovej 9 . sym
fónie d mol, op. 125. Hudobný kritik denní
ka The Philadelphia Inquirer ( l O. 5., 
• Weekend", str. 24, 27) Peter Dobrin p íše, že 
»dve ženy sa krásne vznášali a. Š.) nad 
ostatnými h lasmi". Hoci Ľ. Orgonášovú neme
nuje, jeho vznos né ocenenie sa týka aj jej. 

Ázia 

Šéfdirigent Sawallisch potom podn ikol 
s Filaclelfským o rchestrom, I:ubo u Orgo náš<>
vou a ďalšími, trojtýždňový ázijský zájazd s čis-

'·to Beethovenovým programom. Vystúpenia 
sa uskutočnili v Japonsku, v Južnej Kórei a 
v čírie. Prvé vystúp enie bo lo 16 . mája v Tokiu. 
Na siedmich koncertoch tam odzneli všetky 
symfónie od Beethoven a. Vyvrcholením bol 
25. máj, keď uvkclli 9 . symfóniu s L. 
Orgon ášovou a iným i sólistami. Môj japonský 
ko lega Yuji Nakao , p rofesor angličtiny na ta
mojšej univerzite, mi láskavo poslal progra
movú publikáciu, pekne vytlačenú zväčša po 
japonsky. Jeho syn bol s nagyoským orchest
rom v r . 1992 n a koncertnom zájazde v Prah e 
a v Bratislave, odkiaľ m i poslal časopis 
Slovenskej filha rmónie, o ktorom som neve
del. 

Na piatej strane p ublikácie je fo tografia Ľ. 
Orgonášovej, ktorú s mojím článkom u verej
n il aj Národný kalen dár 1996 (str. 91). 

Bolo to vr. 1990, keď ocenili jej vel'ké spe
vácke u menie, čím sa dostala na popredné 
miesto svetového hudobného rebríčka . čo sa 
týka zllQ.dnotenia výkonu Filadelfskéh o or
chestra a sólistov, profesor Nakao mi 12 . jt1la 
napísal, že mali .pri<tznivé kritiky v novinách a 
v časopisoch. Zatiaľ som nenašiel vyhodn ote
nia jednotlivých spevákov". 

pranistka J:uba O rgonášová U. Š.) bo la vo 
~vojom ame ricko m debute so svojím zamato
v)•m, kontrolovaným h lasom zdržanlivá a roz
vinula ho vu vzruš ujúcom No n mi cliri. .Je to 
vyn ikajíiCe o hodnotenie jej výko nu. 

si udržať čistolll tó nu v ťažkých až koloratú r
nyeh partiách, ako aj v rozsiahlych sled och tó
nov. V druhej čast i zau jala neobyčajne ne
žným hlasom. Toto všetko svedčí o jej vrod e
no m nadaní a dobrom speváekom školení. 

Vcelku teda Ľuba Orgon ášová vo svojich vy
stúpeniach , "o bo pínajúcich svet" v sezóne 
1995-96, zavítala na 3 kontinenty, do šiestich 
krajín a do desiatich miest. V jej repertoári bo
li tri opery, rekviem a chorálna symfónia. 
Všetky dostupn é refe ráty o jej výkonoch a 
umeleckých kvalitách sú veľmi pozitívn e. Za 
tie to úspechy, vrátane vel"mi úspešn ého šíre
n ia d obréh o men a vysoko kvalitnej hudobnej 
kultúry, si Ľuba O rgonášová plne zasluhuje 
uznanie ako "vynikajúci kultúrny vyslanec". 

Rozhlas vysielal nahrávku R jú na. Pre tože 
som L Orgon:íšovú predtým nepočul ani nevi
del, nebolo celkom ľahké rozlíš i ť jej hlas, h lav
ne, ke<l" zárovcrt spievala aj iná sopranistka. 
Moje zhod note nie sa však veelku zhoduje s 
kritikom. L Orgon:'1šová má príjemný, silný 
h las so zvučnosťou mezzo~opránu . l ntonuje 
čis to a p resne tvorí tón v hodjakej výške. Vie 

e Na cťalšie vystúpenia L Orgonášovú anga
žoval hudob ný riaditeľ svetoznámd10 Fi
ladelfského orchestra, mníchovský rodák, šéf
d ir igent Wolfga ng Sawallisch . .Je dobre známy 
aj na Slovensku z čias svojho p ôsob enia v ne
cľa lckej Viedn i. Ich p rvé spoločné vystúpenie 
bo lo v Zl"1richu, kd e 2 . a :\. apríla uviedli 
Dvoi'ákovo Rekvie m , op. HR ( 1890). Sóla 
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Tancujúce 
v • zen a vy 

Pod veden ím dirigenta 
Daniela Barenboima us
kutočnilo sa na Postu
pinskom n á mestí v Ber
líne, p ri príležitosti za
čatia s tavebných prác 
na n ovom komplexe fir
my Daimle r-Be n z, špe
ciálne predstavenie s 
n ázvom Tanec žeriavov. 

Dirigent a umelecký 
riaditeľ Be rlínskej štát
ne j opery Daniel Ba
renboim dirigoval (na 
obr.) so zás tavkou v ruke 
"orchester" zložený z 20 
s tavebných žeriavov, 
ktoré sa za zvuku 
Beethovenovej Ódy n a 
radosť pohybovali podľa 
jeh o poky nov. Komp
lex automobilovej firmy 
Daimler-Benz, v ktorom 
sa budú nachádzať hos
p odárske pobočky fir
my, m á byť dokončený v 
roku 1998. 

TASR 

Legendárna liverpoolská ka
p ela Beatles sa rozpadla p red 
26. rokmi, avšak tento rok je 
pre i'lu z komerčného hľadiska 
n ajúspešnejší. Albu mov Anto
lógia l a 2 sa predalo doteraz 13 
miliónov kusov, pokým ostat
ných beatlcsovských albumov 
o kolo 6 milió nov. "Beatles sú 
lepší ako Beatles_ Predali v tom
to roku viac albumov ako v ho
c iktorom roku v ich zlatej ére 
60-tych rokov," vyhlásil tlačový 
hovorca "chrobákov" Geoff 
Baker . 
Podľa neho Antológia 3, kto rá 

vyjde 28. októbra, by mala posu
n úť hranic u predaja na 20 milió
nov kusov. Až 4 1 percent z tých, 
čo si zak(lpili nahrávky najús
pešne jšej kapely všetkých čias, 

boli mládežníci a nic stredná 
gene rácia, ako by niekto mohol 
očakávať, dodal Geo ff Baker. 

Tržby za televízne práva, pre
daj albumov a videokaziet by 
mali dosiahnuť výšku 490 mi
liónov libier (735 miliónov 
dolárov). Väčši na z nich pô jde 
do pokladnice hudobné ho vy
davateľstva EMI. Samozre jme, 

ŠTEFAN ŠIMKO 
Washington 

nejaká tá libra sa ujde aj Paulovi 
McCartneymu, Georgovi Har
risonovi, Ringo Starrovi a vdove 
po Johnovi Lennonovi Yoko 
Ono. 
Dosiaľ žijúci členovia legen

dárnej skupiny Beatles sa však 
údajne vzdali úmyslu vydať no
vý singel. Ako informuje Sun
day Telegrapf, tretia plati'la ma
la vyjsť k Vianociam. 

Paul McCartney, George Har
rison , Ringo Starr a Yoko Ono, 
vdova p o Johnovi Lennonovi, 
plánovali pôvodne nahrať Le n
nonovu skladbu Now and Then 
s aktuálnym textom a hudob
ným doplnením a ponúknuť ju 
na trh v predvianočnom obdo
bí. 

Zmen a p lánu údajne suvts1 
s vlaúajším sporom medzi ni
mi a p op-hviezdou Michaelom 
Jackso nom. Americký spevák 
svojou piesňou Earth Song 
predbe hol v rebríčkoch Beatles, 
ktorí sa o priazeň poslucháčov 
uchádzali so svojím hitom Free 
as a Bird, nahratej podľa t enno
novej p iesne zo 70 . rokov. 

TASR 
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Stará hudba na BHS 
o • .. 

l Niekedy je menej viac 
Paradoxne s dobovými technokra

tickými trendmi, "hlad" publika po die
lach starších majstrov naberá na intezi
te. Preto sa i zaracľovanie súborov sme
rujúcic h k tzv. autentickej interpretá
c ii clo programov rôznych hudobných 
festivalov javí pre uspo riadatel'ov ako 
veľmi lákavá možnosť pritiahnuť do 
koncertných sál viacej ľudí. Aj v dra
maturgii 13HS majú koncerty "early 
music" v posledných rokoch svoje stá
le miesto. Tento rok tomu nebolo inak 
a realizačný tím BHS pripravil dva ta
kého koncerty. 

Niet pochýb o to m, že vystúpenie sú
boru Musica Aeterna 9. l O. 96 so sólist
kami Kamilou Zajíčkovou a Martinou 
Lesnou malo byť reprezentatívnou 
vzorkou toho, čo sa na poli autentickej 
interpetácie u nás uro bilo. Tento sú
bor sa po dlhoročnej profilácii a hú
ževnatej cieľavedomosti jeho členov 
dokázal vypracovať na európsku úro
veň a získava stále viac pozitívnych re
ferencií odbo rnej kritiky v zahraničí. 
To pri súčasných pomeroch a kvalite 
špičkových euró pskych , najmä však 
anglických a francúzskych súborov 
nie je zanedbateľný fakt. Hlavne keď si 
uvedom íme, že u nás ešte stále nie je 
špecializovaná umelecká škola, kto rá 
by ponúkala štúdium hry na niekto
rom zo starých nástrojov. 

Možno povedať, že vystúpenie súbo
fll Musica Aeterna splnilo očakávania i 
tentoraz. Program bol zostavený z ko
morných inštrumentálnych a vokálno
inštrumentálnych diel autorov stred
ného a neskorého baroka (Tunder, 
Schmelzer , Biber, \livald.i, Scarlatti) a 
ich predvedenie možno bez váhania 
označiť za štýlové. Spôsob kompozič

nej práce skladateľov ranné ho a stred
ného baroka, v ktorom je popri gene
rálbasovom uvažovaní ešte stále cítiť 
zanikajúce, s re nesanciou spojené li
neárne vedenie hlasov, sa veľm i bada
teľne odrážal i v spôsobe hry jednotli
vých hráčov. Ideál súboru interpre
tujúceho hudbu tohto o bdobia je , aby 
sa skladal zo sku točných muzikant
skýc h osobností, ktoré dokážu poho
tovo chápať funkciu a význam vlastné
ho p artu v kontex te celej skladby. 
Nazdávam sa, že Musica Aeterna sa 
k tomu postupne približuje. Smero
vanie a muzikantský rast je j jedno tli
vých členov je úplne evidentný a v na
šich podmienkach o to viac potešite
ľný. Osobitne však treba oceniť veľmi . 
kvalitný výkon mladej flautistky Mar- ., 
tiny Lesnej, kto rá interpretáciou 
Vivaldiho koncertu pre flauto traver-

so, sláčiky a basso continuo dokázala, 
že s ňou napriek jej relatívne krátke
mu účinkovaniu na poli autentickej in
terpretácie treba počítať. 

Možno povedať, že krás no u ukážkou 
odvrátenej strany mince dobovej in
terpretácie bo l koncert v Klariskách 6. 
10. 1996. Jeho protagonisti- členovia 
súbo rov Camerata Hungarica a Ko
morného združenia Gaudium - siahli 
po die lach skoršieho dáta (Sand rin, 
Saracini , Pecci, Gabrieli, Montever
di...), pričom v úvode odzneli i ukážky 
z hudo bnej produkcie našej proveni
encie 17. a 18. storočia (Vietorisova ta
bulatúra, Uhrovská zbierka). Nároč

nosť tohto koncertného programu 
vzbudzovala vo mne veľké očakávania, 

no žiaľ, musím konštatovať, že ich vy
stúpenie vyznelo, mierne povedané, 
rozpači to. Nemožno s istotou tvrdiť, 
čo bo lo skutočnou príčinou neustále
ho "nelade nia" sláčikov, ktoré robilo 
asi najväčšiu šarapatu (uvedomujem 
si, že používanie originálnych črevo
vých strún nesie so sebou veľa úskalí a 
ich kvalita môže výrazne ovplyvniť vý
kon), no odhliadnuc od toho, množ
stvo technických nedostatkov a h lavne 
neštýlový pre jav hosťujúcej mezoso
pranistky bo li jednoducho neosprave
dlniteľné. 

V súvislosti s novovzniknutým špe
cializovaným festivalom Dni starej 
hudby som v zákulisí niekoľkokrát za
čul otázku, či má zmysel vôbec zarad'o
vať koncerty starej hudby do progra
mov veľkých hudobných festivalov. J e 
jasné, že všetko môže mať zároveň od
po rcov aj nadšencov. Pravda 'faktom 
ostáva, že BHS s(J a ešte asi dlho budú 
festivalo m , ktorý figuruje v povedomí 
publika ako hudobná udalosť číslo je
den a tým je i synonymom určitej kva
lity. Tá by mala byť rozhodujúca. Pre to 
si myslím, že pozvanie dobrého súbo
ru starej hudby má zmysel tak, ako má 
zmysel kvalitný komorný súbor h rajú
c i hudbu dvadsiateho storočia, výbor
ný symfonický o rchester alebo jazzový 
koncert. Širo l·:ý záber hudobne j pro
dukcie nemôže žiadnemu festivalu 
uškodiť. To, čo kategorizuje hudobné 
festivaly j(; úrovc ľl samotných inter
pretov, a preto by sa zostavovaniu 
programu BHS, napriek finančným 

problémo m mala venovať väčšia po
zornosť. Spomínané tohtoročné kon-

• certy starej hudby to názorne doku
qJ.entujú. 
čo dodať na záver? Asi len to, že nie

kedy je m enej viac. MAREK ŽOFFAJ 

Divertimento musicale l 
Priblížiť širokej poslucháčskej verejnosti diela slovenských i zahraničných skla

dateľov, rozdielne z hľadiska štýlu i obdobia vzniku v podaní neprofesionálnych te
lies, bolo jedným z cieľov XVI. celoštátneho festivalu komornej a symfonickej hud
by, ktorý sa konal31. 10. · 2. ll. t.r. v okresoch Spišská Nová Ves a Poprad. Podľa or
ganizátorov podujatia z Národného osvetového centra v Bratislave patrí komorná a 
symfonická hudba k žánrovo najnáročnejším. Aktívne pôsobí na emociálnu sféru 
interpretov a podnecuje estetické cítenie poslucháčov. Z hľadiska metodicko-odbor
ných aktivít je účinným vytváranie konfrontačného prostredia osobitne so zrete
ľom na absenciu konkurenčného zázemia na Slovensku. Preto festival Divertimento 
musicale, ktorý má charakter jednokolovej súťažnej prehliadky, dáva priestor naj
mä detským a mládežníckym telesám inštrumentálnej vážnej hudby na prezentáciu 
i umelecký a odborný rast. Podujatie orientuje dramaturgiu kolektívov v Roku shr 
venskej hudby na výber a interpretáciu diel slovenských skladateľov s prihliadnu
tím na výročia významných osobností, predovšetkým Jána Levoslava Bellu a 
Alexandra Moyzesa. 

Jazzový festival v Košiciach 
Závt:rt:čnými vystúpeniami domácich i za

hraničných umelcov skončil sa 29. októbra v 
Dome umenia Košický jazzový festival. Na 
druhom ročníku podujatia, organizovanom 
agt:ntll rou Gt:S, sa zúčastnili sólisti a hudob
né formácie z Európy i USA. 

Úvod večera patril zoskupeniu poľských, 
čt:ských a slovenských muzikantov - Inter
national .Jazz Q. Svoje renomé potvrdili sve
toznámy saxofonista Piotr Baran i trombón is
ta Grzegor Nagorski. Doplnila ich niekdajšia 
čt:ská rocková hubenícka špička Pavel Zboril 

·-
~ttovenskí intt:rpreti- klavirista Pavol Bodnár 
a kontrabasista Martin Marinčák. Oficiálny 
koncert vyvrcholil vystúpením Doda Šošoku 
a jt:ho hostí -Amt:ričanky Li ndy Sharockovcj, 
rakúskt:ho klaviristu Uliho Schcrt:ra, rak(Jske
ho saxofonisku Wolfgan_pa Puschinga a kotra· 
basistu Pt: tra Koi'ínka z Ciech. 

Ndormálna jamsession s košickým Swing 
Bandom uzavrela dvojcll'\ový festival, ktorý, 
podľa slov organizátorov, má ambície stať sa 
dôstojným pt:ndantom Bratislavských jazzo
vých dní. 

l P. Dvorský v Košiciach 
Pred vypredanou športovou halou v 

Košiciach l>redstavil sa 30. októbra je
den z najvýznamnejších svetových te
noristov súčasnosti Peter Dvorský. Hos
ťom umelca bola sólistka SND v Bra
tislave, sopranistka Klaudia Dernerová. 

V sprievode Štátnej filharmónie 
Košice, pod dirigentskou taktovkou 
Ondreja Lenárda, zazneli árie a tenoro
vo-sopránové duetá z opier Predaná ne-

' ' ' 

vesta, Eugen Onegin, Fedora, Rusalka, 
Sedliacka česť, Bohéma, Tosca, Madame 
Butterfly a Turandot. Z operetného re
pertoáru vybrali umelci úryvky z 
Čardášovej princeznej, Veselej vdovy, 
Zeme úsmevov a z Krásnej Galatey. 

Koncert, ktorého generálnym spon
zorom boli VSŽ, a. s., Košice, zorganizo
valo košické Kultúrne stredisko La
borec. 

Konccri.v Mirbachovom paláci 
ť'• • ..... "' ·"·-~ • 

' ' -v t·tirnci Roka slouneskejťhudby sa v M i1·bachuvom paláci v Bt·atislave uskutočnil 27. 10. 
komorný koncert. j eho organizátormi boli Slovkoncert a Slovenská hudobná únia. 

"" Na koncerte sa prezentovali Peter Bie~y v hre na husliach a Daniela Varínska na klavíri. 
Uviedli dielajoharmesa Brahmsa, Piotra l!Jic'a Čajkovského a cťalšfch skladateľov. 

Peter JJielyltudovalna Konzet·vatót·iu. v Bratislave. V roku 1989 sa stal oíťazom konkurzu 
na študijrlý pobyt v USA na Eastern Music Festioal v Gt·eensbom. V rokoch 1990 a 1994 štu
doval na. Yulskej Unir,erzite 11 USA v husľovej triede Syoko A ki a Sidney Hartha. Bol koncert
ným majstrom Yale Philharmony, členom New 1/aven. !>)1111}lhony, New England Chamber 
Orchestra a spol uzakladatet'om Assa i Quarteta. Absolvoval poťetné r~ystúpenia v USA. V sú
časnosti pŕ'Jsobl ak o vedúci hráč v k ornorrwrn m·chestri Capella Jstmpolltana. 

l Položili záldad ziHedty nástrojov dobra l 
Minister kultúry SR Ivan Hudec v Brati- ných prt:hliadok. Tohtoročný osemdňový 

sl ave prijal výkonného riaditeľa Dobrofesru maratón country hudby a hry na dobre v po-
Trnava '96 Petra Radványiho. Prítomný bol aj daní najlepších svetových hráčov na tento 
riaditd' Domu kultúry Tirnavia Marián Princ. nástroj bol okort:nený skvelými a invenčný-

l l 

P. Radványi informovali. Hudeca o priebe- mi nápadmi organizátorov. Tí položili zákla· 
~ SA hu 5 ročníka podujatia ktoré sa už natrvalo dy zhit:rky nástrojov, ktoré budú súčasťou JULIUS KLE IN V U r-z•_•p_í-~a_l_o_d_<_>_k_a_l_e•-1c-lf-•r_o_~_sv_e_to_v_y_' c_·h_ h_u_d_o_b---s-·t-á-lt:-j _t:x_p_o_z_í_ci_e_v_t-:-·r_n_av_s_k_o_m_n_l_Ú_z_eu_d_ob_r_a...,. 

l Zemplío.ske slávnosti Na koncertné turné do USA odcestoval 5. novembra t.r. klarinetista 
Július Klein. V zámorí absolvoval štyri koncerty: 

- 9. novembra vo Virgínii uviedol so Shenandoah Symphony Orchestra 
"Koncert pre klarinet a orchester A dur" W. A. Mozarta. 

- 13. novembra viedol majstrovský kurz na University of North 
Caroline v Chapel Hill (štát North Caroline). 

- 17. novembra mal polrecitál v Orlande na Floride. 
-19. novembra recitál v Atlante (št. Georgia). 
Do zámoria odcestoval so skladbami J. Brahmsa, C. Saint-Saensa, R. 

Schumanna, N. W. Gadeho, ktoré predviedol v sprievode amerických 
klaviris tov. Súčasnú slovenskú tvorbu reprezentovali sólové skladby pre 
klarine t: "Funny breakfast" Norberta Bodnára a "Vivat leto" Iris 
Szeghyovej. 

Kultúrne centrum Rakúskeho veľvyslanectva v Bratislave zorganizovalo 
dňa 21. 10. 1996 tlačovú konferenciu na tému "Oslavy milénia v Rakúskom 
Veľvyslanectve". Kultúrna atašé Rakúskeho kultúrneho centra v Bratislave, 
Mag. Stella Avallone, oboznámila prítomných s programom kultúrnych podu
jatí k miléniu Rakúska, prebiehajúcich v dúoch 23. 10. až 8. ll. 1996. Kultúrny 
program podujatí tvoria prednášky a besedy o histórii a súčasnosti Rakúska, 
vernisáže, filmové predstavenia a koncertné podujatia. Tiačovej konferencie 
sa zúčastnili aj sponzori celého podujatia. 

Prehliadkou detských speváckych 
zborov z Humenného, Trebišova, Svid
níka a Sobraniec začal sa 26. októbra vo 
Vihorlatskom osvetovom stredisku v 
Humennom III. ročník Zemplínskych 
slávností zborového spevu. 

Podujatie spestrilo vystúpenie hosťuj
úceho kolektívu Sloníčatá z detského 
domova v šarišských Michaľanoch. 
Súčasťou slávností bol aj večerný festi-

valový koncert v Kalvínskom kostole v 
Michalovciach, kde účinkovali detský 
spevácky zbor Magnólia zo Sobranie,, 
ďalej zbory michalovských i humen
ských učiteľov, ako aj hostia z Čiech a 
Poľska. Podujatie pripravili osvetové i 
kultúrne strediská miest východného 
Slovenska s domami i odbormi Matke 
slovenskej za pomoci sponzorov z re
giónu. 

Musica historica 
Koncertom starej hudby súboru Musica Historica začala sa 30. októbra tretia sezó

na komorných podujatí v priestoroch stálej expozície Múzea Vojtecha Lôfflera v 
Košiciach. 

Diela autorov 16. až 18. storočia zazneli vo vokálnom podaní Marty Polohovej, 
hrou na čembalo a spinet ju sprevádzala Klára Ganzerová, na viole da gamba Karol 
Mediíanský. Súbor, ktorý vznikol v roku 1994 v Prešove, svoje zameranie na baroko
vú a renesančnú hudbu zvýrazňuje na vystúpeniach aj dobovým oblečením. 

Komorné hudobné i hudobno-slovné podujatia usporiada Múzeum V. Lôfflera 
pravidelne raz mesačne až do konca júna budúceho roka. (Zo servisu TASR) 



(~~'96 SERVIS HŽ /INZERCIA 

Štátny 
komorný orchester 

. ž•1• "'" r-... _1 ~na 

\ ' ' ~~ ". , ... ,"" 
· ·. November · . .. . _. ' ... · .. -

štvrtok 7. ll. 1996 
Dom umenia Fatra, Žilina 
o 19.00 h Abonentný koncert ŠKO Žilina 

Burlas: Planctus pre sláčikový or
chester 
Krajčí: Tri bagately pre zobcovú 
flautu a sláčiky 
Mozart: Haffnerova serenáda KV 
250 
Juraj KOREC, zobcová flauta 
Dirigent: Leoš SVÁROVSKÝ 

nedeľa 10. ll. 1996 
Dom umenia Fatra, Žilina 
o 10.30 h Nedeľné matiné pre rodičov s deť

mi 
KEĎ PRÍRODA IDE SPAŤ 
o priateľstve hudby s prírodou 
Scenár: jana Tarinová a Karol 
Kevický 
Účinkujú: 
členovia a sólisti ŠKO Žilina 
jana TARINOVÁ, moderovanie 
Dirigent: Karol KEVICKÝ 
Na koncerte odznejú diela Vival
diho, Haydna, Respighiho, Beetho
vena, Saint-Saensa a i. 

štvrtok 21. ll. 1996 
Dom umenia Fatra, Žilina 
o 19.00 h Komorný abonentný koncert 

Organový ~lorecitál 
Marián MUŠKA, organ 
Bach: Prelúdium a fúga C dur 
Bach: Triová sonáta č. 2 c mol 

" Reger: Fantázia a fúga d mol 
Boelmann: Gotická suita 
Krška: REQUIEM PRE SÓLA, DVA 
ZBORY A ORGAN 
Jana ŽIAČIKOV Á, soprán 
jana MASARYKOV Á, alt 
Michal ŽELONKA, tenor 
František MALATINEC, bas 
Mária KOLENOVÁ, organ 
MIEšANÝ ZBOR BRATISLAVSKÝCH 
UČITEĽOV 
KOMORNÝ ZBOR CIRKEVNÉHO 
KONZERVATÓRIA V BRATISLAVE 
Dirigent: 
Milan KOI.ENA 

nedeľa 24. ll. 1996 
Slovenský rozhlas Bratislava -Štúdio 2 
o 19.30 h 18. ročnik festivalu NOVÁ SLOVEN

SKÁ HUDBA 
Didi: Mojim deťom - suita pre ko
morný orchester 
Krajčí: Tri bagately pre zobcovú 
flautu a sláčikový orchester 
Dibák: Koncert pre bicie nástroje a 
komorný orchester 
Burlas: Planctus pre sláčikový or
chester 
Cikker: Spomienky Op. 25 
juraj KOREC, zobcová flauta 
Libor CABt.;JŠEK, bicie 
Dirigent: Leoš SVÁROVSKÝ 

utorok 26. ll. 1996 
Dom umenia Fatra, Žilina 
o 19.00 h Abonentný koncert ŠKO Žilina 

Mozart: Hudobný žart 
Rod rigo: Concierto de Aranjuez 
Dvorák: Sláčiková serenáda e mol 
Carl es TREP AT, gitara (Španielsko) 
Dirigent: Leoš SV ÁROVSKÝ 

streda 27. ll. 1996 
Spoločenský dom- Topoľčany 
o 19.30 h Koncert ŠKO Žilina 

Mozart: Hudobný žart 
Rodrigo: Concierto de Aranjuez 
Dvorák: Sláčiková serenáda e mol 
Carles TREP AT, gitara (ŠpanielskQ) 
Dirigent: Leoš SVÁROVSKÝ 1 

štvrtok 28. ll. 1996 
Dom umenia Fatra, Žilina 

.. 
o 19.00 h Carles TREP AT, gitara (Španielsko) 

V programe odznejú najlepšie 
skladby svetovej gitarovej tvorby 

Novetnber 
20. l l. 19.00 
Topoľčany, Koncertná sála ZUŠ 
Magdalé na Blahušiaková, soprán 
Blanka]uhaňáková , klavír 
Musorgskij, Dvorák, Boito , Mascagni, Ponc hielli 
21. 11. 18.00 
Nové Mesto nad Váhom, MKS, Výstavná sieií 
Katarína Turnerová, harfa 
Marián Turner, flauta 
Händel, Krumpholtz, Mozart, Rossini, Watkins, 
Debussy, Donizetti, Fauré, lbert 
21. l l. 19.30 
Bardeiovské kúpele, SLK, LD Astória 
Dana Sašinová, klavír 
Radoslav Šašina, kon trabas 
Haydn, Bach, Tuláček, Kusevickij, Kupkovič, Glier 
24. l l. l 0.30 
Bratislava, Mirbachov palác 
Nao Higano, soprán Oaponsko) 
Dana Šašinová, klavír 
Bekkú, Yamada, Marx, Dvoi'ák 
24. ll . 19.00 
Trenčín, Galé ria M. A. Bazovského 
Jana Valášková, soprán 
Ján Ďurčo, barytón 
Ján Salay, klavír 
Mozart, Bellini, Donizetti, Verdi 
25. ll . 19.30 Bojnice , SLK, LD Mie r 
Husľový recitál 
Peter Michalica, husle 
Dana Šašinová, klavír 
Vivaldi, Albinoni, Mozart, Paradis, Schneide r· 
Trnavský, Bartók, Gounod, Brahms 
25. ll. 19.00 
Štrbské Pleso, Kúpele, a. s., LD Hclios 
Koncert k Roku slovenskej hudby 
Elena Holičková, soprán 
Ivan Ožvát, tenor 
Daniel Buranovský, klavír 
Bella, Kafe nda, Schneider-Trnavský, Figuš-Bystrý 
27. ll. 19.00 
Nové Zámky, DK Kovák 
Pane, odpusť rebelom! 
Literárno-hudobné pásmo venované A. 
Dubčekovi 
Štefan Bučko 
ján Mistrík 
27. ll . 19.30 Piešťany, SLK, Kongresová hala 
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala 
Bohdan Warchal , husle 
27. ll. 18.00 
Bardejov, MsKS, Sobášna sieň 
28. ll. 19.30 
Bardejovské kúpele, SLK, LP Astória 
Dagmar Sebes~ov.á·Zsapková,.flauta 
] ozd Zsapka, gitara ·' 
'l'cle mann, Albinonl, Hiindet l'iazzolla, Duarte, 
Borne ~ " 
28. ll. 19.00 • 
Nitra, Ponitrianske múzeum 
František Tôrôk, husle 
Agáta Czehiová, klavír 
Nao Higano, soprán Oaponsko) 
Dana Šašinová, klavír 
Liszt, Moyzes, Suchoi'l, Yamada, Marx, Dvorák, 
Schneide r-Trnavský 

STREDOSLOVENSKÉ ŠTÁTNE 
DIVADLO ŠTÁTNA OPERA 

BANSIÁ BYSTRICA 
Program predstavení 

DECEMBER '96 
3.12. 18.30 
- Otto Nicola!: VESELÉ PANIČKY WIND
SORSKÉ (Komická opera v troch dej
stvách) 
7.12.18.30 
Ilja Zeljenka: BÁTORYČKA (Operná smut
nohra v dvoch dejstvách) 
20. 12. 18.30 
Emmerich Kálmán: GRÓFKA MARICA - I. 
PREMIÉRA (Opereta v troch dejstvách) 
21. 12. 18.30 
Emmerich Kálmán: GRÓFKA MARICA - Il. 
PREMIÉRA (Opereta v troch dejstvách) 
28. 12. 18.30 
Emmerich Kálmán: GRÓFKA MARICA 
(Opereta v troch dejstvách) 
Zájazdy: 5. 12. 19.00 
Giuseppe Verdi: Nabucco- Trenčín 
10. 12. 18.30 
Otto Nicolai: Veselé paničky windsorské 
vo Zvolene 

GEMERSKO-MALOHONTSKÉ K.mrúiNEcENTRUM 
vypisuje konkurz na obsadenie vofného pracovného miesta: 
,.Riaditeľ Hudobného kabinetu v Rim .• Sobote" 
požadujeme: 

• vysokoškolské vzdelanie (hudobného smeru) s 5-ročnou praxou, prí· 
padne úplné stredné odborné vzdelanie s m.lnhnálne to-ročnou praxou, 

• komunikatívnosť; 
• organizačné schopnosti, 
• príjemné vystupovanie, 

K žiadosti treba predi?'žiť: 

• osobný dotazník, 
+ životopis, 
• výpis z regi$tra trestov, 
• doklad o ukončenom vzdelaní. 

Žiadosť s uvedenými dokladmi možno poslať v termíne do 30. novembra 1996 na 
adresu: 
GemerskQ-ntalohontské kultúrne centrum 
Ul. SNP 24, Rimavská Sobota 
prípadne možno sa informovať na teL čísle 0866/6314 30 

Minister kultúry SR Ivan Hudec 
prijal ll . novembra v Bratislave zakla
dajúcich členov populárnej slovenskej 
skupiny Elán Jozefa Ráža a Jána 
Baláža a popredného slovenského 
džezového speváka a organizátora hu
dobného života Petra Lipu. Na stret
nutí prerokovali problematické o tázky 
dotýkajúce sa pripravovaného zákona 
Národnej rady SR o kolektívnej správe 

auto rských práv, im príbuzných práv a 
ochrany duchovného vlastníctva. 

I. Hudec oboznámil P. Lipu s projek
tom metodického centra, ktoré by za
hŕií.alo celé hudobné spektrum a pos
kytovalo by podporu v okruhoch vzde
lávania, vedeckého výskumu, archivo
vania a dokumentácie, metodickej po
moci, odbornej tlače a edičnej činnos

ti. TASR 
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Sobota, 23. november 

19.30 Symfonický koncert - Koncertná 
sieň SF 
Slovenská filharmónia, B. Režucha
dirigent 
J. Grešák, P. Bagin, E. Suchoň 

Nedel'a, 24. november 

19.00 Operné predstavenie - Nová scéna 
Súbor Štátnej opery Banská 
Bystrica 
J . Beneš: Skamenený 

19.30 Komorný symfonický koncert -
SRo, Štúdio 2 
ŠKO Žilina, J. Korec- zobcová flau
ta, L. Cabejšek - bicie nástroje, L. 
Svárovský - dirigent 
V. Didi, M. Krajči, I. Dibák, L. Burlas, 
J . Cikker 

SlOVENSKÁ 
HUDOBNÁ 
ÚNIA 

SLOVAK 
MUSIC 
UNION 

R0~96 
SLOVENSKEJ HUDBY 

SERVISHŽ 

17 .00 Komorný koncert- SRo, Štúrova 2 
D. Jariabek, D. Kardošová, T. 
Lenková-Hurová, P. Mikuláš, r:. 
Marcinger, R. Šašina, D. Šašinová
Saturyová 
T. Andrašovan, J. Gahér, Z. Mikula, J . 
Kowalski, O. Feretzczy 

19.00 Operné predstavenie- SND 
Súbor opery SND 
J . Cikker: Vzkriesenie 

19.00 Jazzový koncert- Štúdio S 
A. Coufal, M.Jakabčic, J. Hajnal a ďal
ší 

19.30 Komorný koncert- SRo, Štúdio 2 

Požoň sentimentál 
D. Lauko, V. Bokes, P. Zagar, M. 
Piaček, Ľ. Burgr, T. Boroš, M. Čorej, I. 
Zeljenka 

~~'96) 

J. Malovec, P. Krška, F. Poul, Ľ. 

Rajter, N. Bodnár, J. Iršai, V. Godár, 
J. Hatrik 

Piatok, 29. novebmer 

15.00 Koncert z tvorby pre deti a mládež 
Štátne konzervatórium Bratislava 

17.00 Komorný koncert- SRo, š túdio 2 
Moyzesovo kvarteto 
P. Martinček, M. Novák, I. Parlk, M. 
Bázlik 

17.00 Baletné preds tavenie - SND 
Súbor baletu SND 
D. Rapoš: Titanic 

19.00 Koncert populárnej hudby 
Istropolis . 

19.30 Koncert d?'thovnej hudby - SRo, 
Štúdio l 
sólisti, Spevácky zbor mesta 

SPOLOK SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV 
USPORIADA 

XVIII. ROČNÍK FESTIVALOVEJ PREHLIADKY , , 
NOVA SLOVENSKA HUDBA 

V BRATISLAVE 
V DŇOCH 23.-30. NOVEMBRA 1996 

V RÁMCI ROKU SLOVENSKEJ HUDBY 
ZA PODPORY. MINISTERSTVA KULTÚRY SR 

, .. 
SPOLUUSPORIADATELIA: -· 

ASOCIÁCIA UČITEĽOV HUDBY, BALET SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA, HUDOBNÝ FOND, ... 
ISTROPOLIS- UMELECKÉ A KONGRESOVÉ CENTRUM, KOMORNÁ OPERA V BRATISLAVE, ŠTÁTNE KONZERVATÓRIUM 

V BRATISLAVE, NOVÁ SCÉNA V BRATISLAVE, OPERA SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADLA, SLOVENSKÁ HUDOBNÁ 

SPOLOČNOSŤ, SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA, SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, SLOVENSKÝ ĽUDOVÝ UMELECKÝ KOLEKTÍV, 

SLOVENSKÝ ROZHLAS, SLOVKONCERT, SPOLOK HUDOBNÉHO FOLKLÓRU, ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA 

Pondelok, 25. novetnber 

.. ' 
17.00 Koncert folklórnej hudby -·SRo, 

š túdio 2 
OĽUN Bratislava, M. Šmíd - dirigent 

19.00 Celovečerný premiérový program 
SĽUKu - Istropolis 
J. Moravčik - choreografia a r éžia 
S. Stračina, I. Dubecký - hudba 
Haravara. Aby u nás dobre bolo 

19.30 Komorný koncert - SRo, Štúdio 2 
I. Kirilová, R. Sziicz, P. Čerman, E. 
Čermanová, P. Drlička, A. Stepanov, 
P. Šaray , M. Banda, J. Pastorková a 
ďalší. 

S. Hochel, P. C6n, V. Kubička, E. 
Krák, I. Hrušovský, I. Szeghy, P. 
Malovec 

Utorok, 26. november 

11.00 Operné predstavenie - SND 
Súbor opery SND 
L. Kupkovič: Trojruža 

Streda, 27. novetnber 

17.00 Koncert elektroakustickej hudby -
SRo, Štúdio S 
R. Berger, T. Salva, P. Kolman, D. 
Matej a ďalší 

19.00 Slávnostné predstavenie umeleck é
ho súboru Lúčnica - Istropolis 

19.30 Komorný koncert - SRo, Štúdio 2 
Societa Rigata, P. Mauréry, K. 
Hiibnerová 
R. Gašparík, M. Hanák, J . Sixta, I. 
Parik, V. Bokes,J. Tandler, A. Albrecht 

Štvrtok, 28. novetnber 

19.00 Operné predstavenie - Divadelné štú
dio VŠMU 
Komorná opera v Bratislave 
J. Hatrik: Statočný cinový vojačik 
E. Krák: Kráľ Matiáš a bača 

19.30 Komorný konce rt - SRo, Štúdio 2 
P. Michalica, J. Labant, Z. Poulová, J. 
Slávik, D. Varínska, J. Klein, J . Iršai, 
N. Škutová, R. Šebesta, J . Lupták , P. 
Krajniak 

Bratislavy, Bratislavskí madrigalis
ti, Spevácky zbor umeleckého súbo
ru Lúčnica, Camerata Slovaca, or
chester Komornej opery Bratislava, 
V. Málek, L. Holásek, M. Vach , P. 
Hradil - dirigenti 
J. L. Bella, M. Schneider-Trnavský, T. 
Frešo, I. Zeljenka 

Sobota, 30. november 

19.00 Operetné predstavenie- Nová scéna 
Súbor Spevohry Novej scény 
G. Dusík: Hrt~čiarsky bál 

19.30 Symfonický koncert - SRo, Štúdio l 
Symfonický orchester Sloven ského 
rozhlasu, D. Kardošová - klavír , R. 
Stankovský - dirigent 
H . Domanský, D. Kardoš/V. Bokes, 
A.Moyzes 

Zmena programu vyhradená! 
Predpredaj vstupeniek h o dinu pred 
predstavením na mieste konania 
podujatia. Informácie: tel.: 533 35 
32, 533 52 91, fax: 533 Ol 88 
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