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Akodillej
Slo/ienská hudofntú únia bude o
nlekol'ko dní roko/lat Valné z hromaždenie členutl našej stavovskej Ul~~anizá
cie z hodnotí obdobie posledných duoch
roko11 a naznači perspektÍiry Sl f( Í do
najbliBej budtícuosti. Otázka o budúcI/os/i má 11 dnešnom kontexte lntenzív1/.ejší a podstatnejší t~ýzna m, uež kedykol'uek 11obdo fJf 1990- / 996 (neh0/101·[rn
o ta k ej otázke 11 s/Ítlislosti s f~)Íva lým
Z11iiz om slouensl.tJích skladateto/1, pretož e 11podmienkach totality uík u takej výrtlzuej z mene uett/iažuval a napojenosť
IJ.Jít•alého Zväzu slot1enských skladateťotJ na štátne a stranícke §tru.ktúry by
každú úvahu. na túto tému zaradila do
oblasti protisociallstick>ých činov), pretož e nikdy v predchádzajúcich m koch
SHÚ nezápasila s takým množstvom
problémov a neuyhýbala sa takým úskaliam ako u duešnej dobe. Smer transform ácie kultút:y, ktmý razí MK SR je jas11JÍ, čitatel'ný a zreteľný. Pre občianske
zdntženia zostáva oveľa menej priestont, respektfoe firumčných prostriedkov,
takže bude stá le 11iičší a 11iič.~í problém
pokt:)•l' pomerne bohaté a preuaž ne aj
pre slot•enskú hu dobnú kultľwu llodnotrté a obohacujúce aktivity. Začne boj o
to, ktmých aktivít sa SHU z baui a ktoré
si ponechá? Dúfam a ver·ím, že nie, že sa
nájde ku.ltú n •1.e riešenie, ktot·ého cie/'om,
ale aj motívom, bude z achovanie všetkého poz itívneho.
llnia si roky budovala partnerské
vzťahy s inštitúciarni pôsobiacimi 11 slo11enskej hudob1tej kul/.lit-e aj v z ahmničí. Možno jJrtÍ11e teraz sa overi a ukáže,
kt01·é z týchto 11zťahou sú trvalé a ozajstné, z aložené 1w partnerstve a úcte.
Možno práve teraz sa nájdu dobré partl t.el:~ké 1·iešenia, klrn-Jích r:)Ísledkom bude, že skladatel:~ké prehliadky, muz ikulogické konferencie a edičná činnost;
koncertné prehliadky a festivaly, hudobné časopisy atd:, nájdu 11011é podnety
p re S/loju prácu. Predpokladá lo n ielen
dubrtí 11úľu a jasne definoua né partnerské uzt'ahy, ale t(f zaangažovanosť za
vec, nesebeckú , ale ú.stretollli., slúžiacu
kultút·e, hudbe, umeniu.
SH l Í napriek /l.~elkým., ale hla1me fiI/ti 1/ ČIIim l'ažkostlrnn zostáua stále hlavn.ým a najdôlež itejším mozgo1~ým trustom sl011enskej hudby. Intelektu álne
11/#ady do jednollit:Jích aktivít sú stále
du.chouný m ntajefkmn Slouenskej hudobuej únie. A ltie rna~ým. Naopak.
Gmndióznym . J eho z achovanie je pot•itmosťou nás 11šetkých. Napriek pasiv ite pomerne uetkej časti členst1 •a, .ktorcí.'
sa prejallifa na n edcítmych plentí.rr~ych
schôdz a ch j edrwtli1:ýclt spolk011 SHrJ.
Zach011tmie tohto potenciálu S/J ll by
tnato t •iesť u.{etkých junkcionáro11k tolerancii, vzájomnému rešpektouanlu sa, k
ústretcJllosli - a k spolupráci. Z bohtft)ích
akti11ít SHCÍ by sme len l'ažko htadaÚ takú, kde skladatelict, interpreti, muz ikológovict ťahajú za j eden povmz.
Najbliž .,' ie k takému ideálu mtí. asi
Melos-fitos, k tm]Í- paradoxne - dcmedtÍt'na nepatril ž iadnemu z o spolko11SH Ú.
Veta bude záležať od k v ality pcn·tnerstua Slovenskej hudobnej únie a liZ/likajúceho Národttého hudobného centra, o ktorého z riadení n edá uno oficiálne
inji1rmovalo MK Sl?. Podarí sa nast oliť v
tej to oblas li podobné plodné a prínosné
uzt"ahy aké jestv ujú napr. medzi NárodnJím dit•adelnJÍ111 centrom a Združením
slrillensk.Ých ditladelnJích tecwetikm1 a
kritiko11?
Z Valného z hnnnaždenta bJ' mala
f!Zísť SHÚ so z myslo m pre t·ealiÚt, k torej
kroky budú. motivované mcionálou
{wahou o p otrebcích slovenskej hudobnej kultúry.
MIL OSLA V IJLAHYNKA

Hlavn á váh a p oduj a t í bola na súbore Musica aetern a-

Jeden z pro minentných o dborníkov hry n a barokové hus le,
H oloway
Sn ímky l. Mkhalič
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iREFLEXIE~ DNÍ STAREJ HUDBY '961
Umel.,'é(:ký a spoločenský úspech
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PAVOL POLÁK
Stará hudba s i v š irokom spe.k tre dnešného hudobného života vydobila nie zane·
dbatefné miesto. Termínom ' stará hudba" neoznačujeme nejakú konkrétnu epo·
chu, storočie, etapn dejín európskej hudby, ani určitý štýl, druh či hudobnú formu.
Skôr by sme mohli hovoriť o istom hnuti, hnutí vzrastajúceho záujmu časti kultúr·
nej verejnosti o návraty k starším obdobiam hudobnej minulosti, ktoré a k osi dlho
upad ali do zabudnutia a prísluš n é hudobné rukopisy zväčša drie m aH v zaprášen ých archívoch. Stará hudba je hudba s pre rušenou interpretačnou tradíciou a z toho fa ktu vyplývali n emalé problé m y pri jej znovuuvedení d o života.
Poč ia tky tohto hnutia sprvu neviedli k žiadúcim výsledkom. l !udobníci v historických
kostýmoch, ~ parchoľta mi, pri svite sviečo k s
dnešnými hudobnými nástrojmi byrokraticky a
monotó nne odo hrali holý notový text hudobných pamiatok z o blasti starej hudby a prezentovali rak neživotnÍI hudobnú mú miu, hudbu,
ktorá zomrela. V prie behu času , v posledných
desaťročiach však všestran né úsilie zainteresovanýc h interpre tov, muzikológov, orga nológov
p rivied lo obrat v oživovaní sta rej hudby.
Sta ré trak tá ty a teoretické s pisy k otázka m
sí1vckcj predvádzaccj praxe stali sa pred me.: rom
štúdia a výkladu . Usk utočni l a sa revitalizácia
autentic kého historického inštrumc nrft ra a jeho verných kópií, ako aj historic kých inte rpreta č ných praktík nástrojovcj hry a spevu , v orig inálnom obsade ní a so starostlivo a kompe tentne pri praveným, revidovaným notovým texto m, ktorý vo zvýšenej miere v dnešných ča
soch vychádza tlačou . Všestranné snaženia
smerujú k tomu, aby stará hudba ožila tak, ako
s i myslím e, že mohla zni eť vo svojej dobe, tcda
v originálnej podobe. Založili sa a stále.: vznikajú
nové špecializovan é súbory starej hudby. Zvukový obraz ~tarcj hudby sa v mnohých uhradoc h výrazne líši od t rad i č n ej, vkobecne zaužívanej zvukovej prcds tavivosti dneška. Stará
hudba expanduje do šírky a do hfbky a jej hranice sa neustále p osúvajú dozadu i doprcdu.
U n:ís sa hnutie stare j hudby v dôsledku rôznych okolností nedávne j minulosti síce o niečo
onesko rilo, avšak te nto deficit sa medzič a so m
poda rilo tak mer V)' r<> v n ať. Vývoj hnutia sa ud ial
podohn)•m spôsobom ako inde. Vzniklo viacero ansámblov sta rej hudby. Medzi nimi dominantné postave nie získal sú hor Musica aeterna,
ktorý sústavnou, cicl'avcdomou umeleckou
činno sťo u od svojic h zač i at kov, poznačenýc h
n iektorými "d etskými chorobami" dosiahol
p rofesionálne majstrovMvo , vzbudz ujítce 1ktu
a medzinárodné uz nan ie. Musica aete rna spolu pracuje so š p ičkový mi zahra ničn ý mi umelcami a vychovala si svoje obecenstvo, nic v posled nej miere z radu poslu cháčov mladších vekových kategórií.
Noví1 kapitolu na poli starej hudby otvára
nedávne založenie o rganizácie Cenll·trm stm·ej
hudby v 13ratislavc. Je ho p red sedom sa stal Peter Zajíček, umelecký vedúci súboru Musica
aeterna, čestným predsedom prof. J á n
Albr echt, zakladatdkou súboru a tajom níč
kou Katarína Važanová. Centrum starej hud-

f1y predstí1pilo pred ve rej n os ť prvou svojou akciou, usporiad an ím ON I STAREJ H UDBY v
di'ioch 16 .-2!. októb ra 1996 v Bratblave.
Spiritus rector tejto , kvalitou a ú rovňou ambicióznej akcie je Alž beta Rajterová, ktorá ju
pripravila po organizačnej i dramaturgickej
stránke, vrátane získan ia niekoľkých desiatok
sponzorov a spo l uusporiadateľov, bez čoho by
takéto podujatie nebolo mo žné za bezpeč i ť. O
umclecl..-y premyslené, hod notné p rogramy,
dobrú návšt evnosť a príje mnú astmosféru vo
vhodne volených priesto roch (ko ncertné siene
Hradu a Klarisiek, Malý evanjelid.-ý kost<>l) nebolo núdze.
Každý koncert stál v znamení nejakej idey,
hesla, sujetu . Oni stare j hudby prezentoval i žánrov(\ šírku sólovej, komornej, orchestr:ílncj, voká lno-i nštrumen tá l nej, hudobno-cl ra ma tickcj
tvorby. ťa ži skovo or ientovanej najmä (ale nielen) na obdobie raného a stredného baroka. Na
programoch sa objavil rad neznámych skladatdských mien a neznámych did od známejších autorov, so š irokou paletou výrazových
p rostriedkov, nap r. na poli p rogramovej hudby. V bežne zaužívaných predstavách je programová h udba predovšctl..-ým d i eťaťom 19. storočia, kedy pestrosť orchestrálnych farieb umožňovala vyjadrenie programových ideí a zámerov. Mohli sme sa prc~vcdčiť, že v barokovej
e poc he existovala difere ncovaná škála fazie t
progra movej hud by, od naivne j zv u k o m a ľby
po po p isný realizmus, od štylizovaných prejavov poetickej me tafory po progra mové názvy
skladieb s viac-me ne j zakódovaným p rogramom, ktoré sa mohli vnímať aj ako tzv. absolútn:l hudba.
llm)'Siom týchto riadkov nic je vý počet a
hodnote nie všetkých programov, uvedieme iba
niekol'ko postre hov. Na koncertoch odznel i diela anglických, francúzskych, nemeckých a talianskych autorov z o bdobia baroka. Hlavná váha podujatí bola na súbore.: Musica aetern a , o
vysokej úrovni ktorého už bola reč. Na prvom z
dvoch vokálno-inštrumentál nych koncertov boli uvedené o. i. tri skladby Františka Xavera
llud inského, pochádzají1ccho z jezuitského prostred ia, o objavenie a s1'> rístupnenie ktorýc h sa
zaslúžil Ladislav Kač íc. Budinského umne koncipované d iela, smerujúce už k tzv. galantné mu
štýlu ~Íl porovnatdné s vyspelými skladbami
eur<'>pskych skladatdov ~voje j doby, ktorí písali
v tomto slohu, p r ičo m zaváži aj ich skorý vznik.
Druhý koncert naštudoval an glický odbo r-

ník na starú h udbu John Toll, ktorý di rigoval
od čemba la. Ke ď súbor vedie osobnosť tal..-ých
umeleckýc h kvalít, vypína sa k maximálne súst redenému výkonu. Pozoruhodné bolo rozšíre né obsaden ie gener:ílbasovej skupiny a program, na ktorom figurovalo aj ko ncert ne predved e né hudob no-dra matické dielo . Na oboch
produkciách spoluú č i n kova l zbor Cam e rata
Bra tislava ( zbo rma jster Jan Rozehna l) . Toto
tvárne, na in te rpre ta č né problémy starej hudby starostlivo škole né teleso so zvonivým,
transpare ntným zvukom rvorilo s Musicou acte rnou jednoliaty celok. Aj kvalita sólist:ov dorv:írala d okonalý umelecký dojem oboch podujatí. Členovia Ae terny spolu úči n k oval i aj na komo rnom koncerte. Čemh a l istka Marica Oobiášová v rámci re~ti va l u priekopnícky uviedla u nás ešte neuvedené tliiJfické príbehy od
Johanna Kuhnaua.
A n g l iča n john Holoway, jeden z promine ntných odborn íkov hry na barokové husle, si
na so nátovom veče re podmanil pos l u c h áčov
n e u ver iteľn ou technic kou z ručnosťou ravcj ruky a l'ahko~ťou vedenia sl áčika s priam ne vyčer
patdným registrom dynamických nuansí, najmä však vitálnou, spontánnou muzikalitou,
akou oživil prednesené skladby.
Do p rogra mu sa za radila aj zaujímav:í konfron tácia starej a novej hudby. Náš skladatcl'
Miro Bázlik zhotovil na základe recepcie niekto rých č a stí Dachovho Tem perova ného klavíra
v najmode rnejšom technickom mcdiu - elektroakustickej hudbe - reflexie podnetov Bachove j hudby. Podarilo sa mu stvá rniť rôznymi
techn ikami preduchovnelé sfé rické elektroakust ic ké zvukové plochy, tu b lil.šie, tam vzdiale nejšie od da né ho modelu, vždy u melecky
ptlsohivé, hlbo ko prežité.
Záve re č n ým pod ujatím vysokej umeleckej
úrovne holo vystúpenie najlcpš icho českéh o
súboru Mu sica a ntiqua Praha v jcclcn ásťčlcn
nej vokálno-i nštnlment:ílnc j zostave pod umeleckým vcdením J>avla Klikara, ktorý p rítmivil tc::m ati cky p r íťaž li vý program v d okonalom
štýlovom p rednese.
Festival doplnili aj dva i nte r pre tačné semi náre pod veden ím francírz~k c h o čem halist u Pas cala Oubrie uvila, kto rý spoluír č in koval aj na
jednom z koncertov, a mad'arskej mu ziko l ogič
ky Ilony Feren ci.
Napokon ešte dve kritické pripom ie nky: obsahovo a výtvarne vdmi dobre riešený programov)• bulletin v dôs ledku málo výrazne j a drobnej tlače bol po me rne ťažko čitatdn ý. Na jednom z koncertov vykonali pracovníci televízie
(Ma rkíza') zábery nekultí1rnym, arogantným
spôsobom. Počas umeleckého výkonu si počí
nal i rak, ako keby umel ci a obecenstvo ho li iha
atrapou alebo štatistami ich rušivej č i nnost i.
Ve ríme, že prvý a poslednýkrát!
Záverom môžem k onšt a tovať, že hned' prvý
festival "mladého" Centra starej hudby hol
umeleckým a spoločenským úspechom a dôkazom živoraschopnosti tejto kult úrnej inštit úcic.
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70. výročie pôsobenia Slovenského rozhlasu inšpiruje všetky redakcie tohto média k zvýšer~ej aktivite nie z hľadiska
kvantity - veď deň m á let~ 24 hodí11 - ale
predovšetkým k vality. Roky je rozlllas mojím spoloč11íkom a tak môžem :zt•ovnávat:
Týka sa to všetkých redakcií - 110 môj záujem sa sústreďuje 11ajmä 11a Hudobnú r·edakciu. Pravidelné koncertné re/4cie usilujú o vy11achádzavú dramaturgiu a exkluzívny výber i11terpretov, siahajú do archívu za zaujímavými snímkami z našej t
zahraničnej produkcie.
Ako sríčast' svojich osláv rwzabúdajú
hrulobní redaktori na vr·choliaci Rok slovenskej hudby, v rámci ktorého v poslednom mesiaci sústredili pozornost' r~ajmä
11a slovenských interpretov, prevažne spevákov.
2. októbra to boli manželia Martvoňov
ci vo svojich vrcholných kreáciách. Ich výkony potvrdili, že 11iele n dnes, ale i v tled ávnej minulosti sme mali zname11itých
spevákov, ktorí ale nemali také možnosti
medzi11árod11ého uplatr1e11ia ako d11ešní.
5. 11ovembra na ko11certe z piesňovej
tvorby M. P. Musorgského sme si overili,
že i v tomto vrchol11om speváckom žá11ri
máme znamenitých interjJretov. Magda
Blahušiaková v spolupráci s P. Kováčom
predviedla cyklus piesní "Z d etskej izbič
ky~ jej vo všetkých polohách vyrovnaný
hlas, kultúra a fahkost' tvorerlia tó11u, 110
najmä precítenost' obsahu interpretovanýclr piesní, presvedčili aj najnáročnejšie
ho poslucháča.
Vrcholný Mpsorgského piesňový cyklus
"Piesne a tdnce smrti" v interpretácii
osvedče11ého Sergeja Kopčáka, ktorého
hlas a prejav je priam predurčený pre
tvorbu tohto autora a ruskú tvorbu vôbec,
koncijJOval cyklus ako jednoliaty pôsobivý celok za spolupráce klaviristu Salaya.
Z hudobno-slovných relácií si zaslúži
pozornost' zborový ko11cert nazvaný Spomie11ka na Alexandra Moyzesa (90. výročie narodetlia), ]ár~a Cikkera (85. výročie
narodenia) a Juraja Haluzického (5. výročie smrti). Všetci mali veľké zásluhy 11a
rozvoji zborovej tvorby zborového spevu.
Komentár V. Slujku bol nielen odborne a
š tylisticky na vysokej úrovni, ale vyžaroval úctu a obdiv k uvede 11ým osobtrostiam.
V tejto súvislosti som si spomemda r~a
program z 5. októbra z cyklu Me/4nie
Puškášovej "Nad partitúrou". j e to veľmi
užitočný a zaujímavý cyklus a mohol by
sa uvádzať aj častejšie. 1'emo raz sa zamýšľali nad partitúrou 110vej skladby juraja
Beneša R ek viem. Skladateľ vstúptl do diskusie zvl4štnou poz11ámkou, ie ktorýsi
skladateľ skompo11oval veselé rekviem - tanec 11ad hrobom diktátora. ] ed11ým dychom pokračoval, ie on svoje dielo začal
p ísat' v deň pohrebu Alexandra Moyzesa,
na ktorý rwšiel. Patrtu tieto dve poznámky k sebe? Alebo ide len o nedorozumenie,
o náhodu, či moju príliš nú citlivosť na podobné "krátke spojenia"? Beneša si vážim,
jeho hudba je hlboko filozofická, plná
svoj.~kého zcmietenic1 a citu. Bol by sqhopný takélw krutého sarkazmu?
Potom už rozhovor prebiehal veľmi
váir~e r~a vysokej úrovni, hádam až privysokej pre bežn ého rozhlasového jJoslucháča. SkladLllef sa vyz11al z poz11ania, že
na rekviem musí autor dozrieť, pre nelw
ter~to hudolmý r4tvar znamená vážnost' a
dôstojr~ost: Tvrdo na diele pracoval - tradičný latinský text je v skladbe prekladar~ý
textom slovenským.
Z hudobr~o-slovných programov m a
zaujali dve relácie osvedčenej dvojice
jurík- Doma11ský.
ABC o hudbe bolo venovan é veľkej čes
kej speváčke Eme Desttr~ovej. Bolo dojímavé počúvať vzácne historické nahrávky,
techtlicky síce nedokonalé, no tmprlek tomu dokumentovali prekrásny hlas a precítený výko" veľkej umelkyne.
Hodtwtenie BHS '96 sa uskutočnilo 26.
októbra novou formou - diskusiou. Besedovali M. jurík s naším popredný m kritikom a pedagógom VŠMU Igorom javorským a jeho dvoma štrtdentkami.
Celkove hodnotili r~áš najvýznamnejší
hrulobný festival kladne. Najvyššie ocenili
zahra11ičné orclrestre, r~ajmä Royal Liverpool Philharmonie Orchestt·a s dirigentom Oliverom Dohnanyim, Litovský národný symfonický orchester pod vedením
]uozasa Domarkasa, Orchestre National
du Capitol de Toulouse s dirigentom Michelom Plassmwm, Orquesta Nacional de
Espaňa pod taktovkou josé Collada.
javorský sa pochvalne vyjadril o výkone
Štátnejfilharmónie Košice a j ej príspevku
k Roku sloJJenskej hudby. Vysoko ocentl
recltál StanislaJJa Zamborského s výluč11e
slove11ským programom, ako aj výkon
SOSR a koncepciu Moyzesovej 7. symf6tlie
Róberta Stankovského. l keď by sa dalo s
niektorými názormi polemizovat; treba
priznal' besede vysokú kultúru.
Rozlrovor sa uskutočnil v rámci c;yklu
Akce11ty - rezor~ar~cte.
ANNA KOVÁROVÁ

K osobitým a výrazným osobnostiam slovenskej hudobnej kultúry nepochybne patrí
aj hudobný sk l adateľ Zdenko Mikula, dožívajúci sa v týchto d1\och osemdesiatky.
Narodil sa vo Vyhniach 27. novembra 1916.
Od mladosti sa jeho životom prelínala hudba. Ko mpozíciu vyštudoval na Konzervatóriu v Bratislave u prof. Eugena Suchoňa, dirigovanie na te j iste j škole u prof. Kornela
Schimpla (štúdium ukon č il v roku 1946),
kde v rokoch 1947-1955 pôsobil aj ako pedagóg. Súbežne bo l dirigentom vojenskej hudby, od roku 1953 pôsobil šesť rokov vo
Vojenskom umelecko m s úbo re kpt. ].
álepku v Bratislave, pre ktorý vznikala aj
časť jeho skladateľskej tvorby. Po ukončení
dirigemského ú č inkovania vo VUS·e sa stáva
tvorivým tajomníkom Zväzu slovenských
skladateľov a od roku 1966 šéfredaktorom
Hlavnej redakcie hudobného vysielania čes
koslovenského rozhlasu. V roku 1974 sa vracia do zväzovej o rganizácie ako vedúci tajomník, v ktorej pôsobil desať rokov a vzápätí odchádza clo Prahy ako tajomník federálneho Zväzu československých sk ladateľov s
pôsobnosťou pre zahranič né styky.
Zdenko Mikula patril medzi popredných
organizátorov hudobného života na Slovensku. Doposiaľ sa aktívne zúčastňuje na rôznych podujatiach ako člen odborných porôt,

komisíí, ako lektor najmä pre oblasť zborového umenia. Táto sféra dominuje od počiat
kov jeho s kladateľs kej tvorby tak pre profesion álne, ako aj amatC::rske telesá. K naj ča
stejším interpretom patrili šp ičkovC:: telesá
Lúčnica, SĽUK a mnoho dalších amaté rskych
zborov. Kratšie zborovC:: útvary i rozsiahle
cykly boli vždy predmetom záujmu telies
rôznej vyspelosti. Významné miesto v zborovej tvorbe zaujímajú najmä cykly Ozývaj sa
hora, Domovina moja, Moja rodná, patriace
dnes už ku klasike tohto žánra. Zdenko
Mikula rozumit: ľudskC::mu hlasu, pozná jeho
danosti, vie odhaliť aj jeho osobitosti.
Dôverná znal osť zborovej problematiky na
Slovensku, úrovne zborov, ich pôsobnosti a
nesmierna zaujatosť pre tento druh hudby sa
premietli do jeho tvorby, ktorá si vždy našla
zanietených ší riteľov. Sch o pnosť preniknúť
do veršov po predných slovenských poetov,
odhaliť v nich predpoklady na spodobenie
do zborovej skladby, dať telesu príle žitosť vyži ť sa v skladbe po s tránke vedenia hlasov,
harmonickej zložky, zvukomalebnosti, to je
majstrovstvo, charakterizujúce túto ťaž isko
vú časť skladatel'skej tvorby Zdenka Mikulu ,
ktorá sa stala trvalou a nezastupite ľn ou súčasťou našej hudobnej kultúry.
Jubilujúci skladatel' písal- a aj v sť'1 časnosti
tvorí - komornll hudbu. V tejto oblasti vznik-

Snímka A. Palacko
lo viacero zaujímavých diel. Zasiahol aj do
symfonicke j tvorby i do sveta opery (trilógia
nazvaná žena, na vlastnC:: libreto, podl'a p<r
viedok M. GorkC::ho). Doposia!' sa jeho meno
objav\Jje aj v rozhlasovom dramatickom vysielaní, pre ktorC:: napísal vel'a scénickej !md·
by.
STANlSLAV BACHLEDA
pôsobivej klavírnej suite s názvom Základný
postoj. Podobne naplnil svoje poslanit: v poc·
tivo ustroie nom Klavírn om triu Peter
Hochel (VSMll). Pä ť m i niattít· pre klavír od
Ľubice Čekovskej (VŠMU) výraznejšiu cie·
J'ovú kontÍiru - kon cíznosť. Piiť, tentokrát va·riácií na tému prelúdia C Debussyho pre
flautu a klavfr od Mariána Kokavca (kon·
zervatórium) sa "drobilo" na menšie evoluč·
né častice v rámci variač néh o procesu.
Konzervatorista Andrej Dodok rozohral
d uel s formou a druhom sláčikouého kvarteta. Zdá sa, že mierne predčasne. Zdôrazňovaním línií základných obrysov chvíl'a·
mi strácal vládu nad vnútorným diferencova·
ním. Pavol Šuška (VŠMU) sa inšpiroval poetickými vaiC::rmi básne J. Préverta. Pour tot
mon am.o ur, pt·e muž ský hlas (deklamácia),
al/saxofón a klat•b ; vyznela ako skica, frag·
menr s ponukou ďal ších dotváraní. Naj·
vä čšiu priaze1\ v to mto vý počte si u mňa získali dvaja študenti VSM U, Gabika Némethová a Tomáš Boroš . Némethová pre·
zentovala impozantne postaven C::, ú činne
hierarchizované Hty s m o tfvom pre klavír, v
ktorých demonštrovala o. i. apartný zmysel
pre psychológiu vnútornC:: ho rozvrhu kom·
pozície. Tomáš Boroš siahol po biblickom
predobraze z knihy Genezis. Na jeho báze vystaval skladbu pre sopt·án, fla utu a bicie s vý·
razným dôrazom na priechod svojich danos·
tí (aj pe rspektív) v oblasti sónickej, ale aj
schopnosti umocňovať d o ko mpaktného cel·
ku výrazové a obsahové komponenty.
LYDIA DOHNALOVÁ

Tvot-ba Aajmladších
Po tešila ma pozvánka na ďalší komorný
koncert z cyklu mirbachovských n edeľných
matiné. Poriadatel' - SSSk SHÚ, ktorý umne
zostavuje programy, postupne pokrývaj úc
mapu slovenskej hudby, v priebehu roka
dávkoval tak, aby neobišiel žiadnu z form otvorných generácií. Sympatickou č rtou no·
vembrového stretnutia (10. novembra) bol
ústretový krok smerom k najmladšiemu pokoleniu, pres nejšie, ku skupine adeptov skladatel'skej profesie. Preze ntácie tohto typu
mám rada. Mávajú zväčša fajn atmosféru. S
príchuťou nasadenia, nefalšovaného elánu,
sviežej vehemencie.
Programová "hustota" ma však už v prvom
pláne schladila. Avizovala desiatich ( !) auto·
rov s celou armádou účinkujúcich : striedali
sa ko nzervatoristi s poslucháčmi VŠMU.
Postupne, ako som absolvovala dlhé (miestami až nekoneč n é) minúty autorských prezentácií, viac a viac som o nen "ústretový
kro k", v zmysle dramaturgickom, spochybňovala. Sled skladieb sa pretavil d o akéhosi
hutného ( prepytujem) zlepenca, v ktorom sa
v prívaloch povedaného ve ľakrát strácali
hodnoty vyjadrovaného. Nechcem nihilizovať prácu - a podotýkam, že poctivú prácu všetkých zú častnených autorov. Chcem len

l

zopakovať, prip o menúť tú chronicky známu
vetu č i pravidlo, že menej niekedy býva viac.
Napokon sa desať bodov programu zredukovalo na deväť. Nechcem a ani sa ne môžem
zao berať detailami, nebudem menovať všetkých, takmer tridsiatich interpre tov. Prebehnem (s licenciou impresie) menoslov
mladých skladate ľov, dominujúcich orientácií.
Bolo by nespravodlivé nepriznať autorom
ich dôsl ednosť v snahe ovládnuť tec hnik'U,
formu technológie,. Vo v iace rých prípadoch
však pod zdatnýrll, zvládnutým "obalom" presvitá výstuž s od~zom J1.íl inšpiračné vzory,
inšpirujúce pard'ôi&mt. V ~ternom prípade
autori n e ustriehl'ilp roporč nú ·únosnosť, za.-poč úvali a zapozerali sa dQ vlastných štylizácií, na ť'1kor formovej idenÚty...
Koncert priam refrC::novite prestupovali
klavírne triá. Lucia Koňakovská (konzervatórium) sa predstavila Variáciami na tém u
Gustava Holsta, skladbo u transparentnou,
étericky "ženskou". Napro ti nej Anton
Steinecher (VŠMU) koncipoval svoje
Klavfrne trio zvukovo a azda aj obsahovo
vel'korysejšie. S odkazom na romantický výraz a ro mantizujúci sujet sa prihlásil Tomáš
Roj ček (konzervató rium) v inštrumentálne

venčnosť hudobného materiálu

je svojská.
Mladý huslista Peter Saray zahral Kon·
cert pre husle a orchester č. 4 D dur KV 218
W. A. Mozarta. Jeho hra je kultivovaná, tón
ušľachtilý, v prejave rešpektoval klasickú

Rajter rodákom· rodáci Rajterovi

štýlovosť.

Vznešená postava, zjasnená tvár, preduchovnelý zjav vyžarujúci dobrotu a láskavosť, to všetko vzbudzuje posvetnú úctu.
Núti spontánne - keď už nie pokľaknúť tak aspoň povstať. To aj urobilo obecenstvo v Pezinku, keď sa na pó diu objavil deväťdesiatročný Dr. Ľudovít Rajter. Búrlivý
potleskJlaplnenej sály nebral konca a zdalo sa, že orchester nepustí k slovu - či vlastn e k hudbe. '
25. októbra t. r. usporiadalia v Pezinku
pri príležitosti 90. narodenín svojho rodáka Dr. Ľudovíta Rajtera slávnostný koncert. Vystúpil Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, ktorý dirigoval jubi....

.

.

Na záver sa jubilant vypäl k vrcholnému
výkonu popierajúccmu fyzický vek, keď
spamäti pev nou rukou viedol orchester vo
veľkej symfónii A. Dvoŕáka "Z nového sve·
ta" (Symfónia č. 9 e mol.). Neviem, koľko
krát ju Rajter dirigoval, azda niekoľko sto
ráz, a to s domácimi i zahraničnými or·
chestrami. Jeho elegantné gestá boli presné, neomylné a čisté. V koncepcii nebolo
badať únavu a v poslednej časti som mala
dojem, že sila vzruchu a p átosu bola mohutnejšia ako v minulosti.
Keď. v záplave kvetin odchádzal z pódia,
bolo mi dobre a veselo. Už teraz sa teším
na ďalšie stretnutia s týmto nestarnúcim
dirigentom- majstrom.
ANNA KOVÁROVÁ

lant, sólistom bol slovenský huslista, poslucháč VSMU Peter Saray.
Dramaturgia koncertu bola veľmi príťažlivá. Zaznela Symfonietta pre veľký orchester od jubilanta. Toto Rajterovo dielo
som počula už v premiérovom predvedení
SF a v Pezinku som si potvrdila svoje prvé
dojmy. Ide o úprimnú autorovu výpoveď.
Je obrazom jeho kultivovanosti, noblesy a
zmyslu pre u sporiadanosť. Kompozičná
profesionalita, prísna forma, všetko je tak,
ako m á byť a ako to skladateľ chce. I keď
sme v Rajterovej komornej tvorbe počuli
už aj výbojnejšie prejavy, v Symfoniette
nezaprel svoju lásku k Brahmsovi, no in-
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Výročie ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave
Pri príležitosti svojho 10. výročia pripra·
vila Základná umelecká škola E. Suchoňa, z
Dolinského ul. v Bratislave, slávnostný koncert bývalých a terajších žiakov i výstavu výtvarných prác. Svoju existenciu začala škola
písať roku 1969 ako ĽŠU v Devínskej Novej
Vsi. Keď sa DNV začlenila do IV. bratislavského obvodu, rozšírila svoju činnosť aj na
oblasť Dúbravky, Lamača a Devína. Z
pôvodných vyše 100 žiakov zaznamenala
prudký nárast a veľký záujem o štúdium
všetkých štyroch odborov Omdobný, taneč
ný, literárno-dramatický a výtvarný), preto
sa čoskoro stala najväčšou školou v Bratislave. V roku 1986 sa rozdelila na dve samostatné školy: na ZUS E. Suchoňa, pôsobiacu v lokalitách Dúbravky a ONV, kde sa
stala neodmysliteľnou súčasťou života, a na
ZUS Karloveská 32~
Slávnostný koncert (10. októbra) otvorila
riaditeľka š koly Mgr. Magdaléna Hrubá.
Genézu vývoja školy načrtol vedúci odboru

školstva a kultúry Okresného úradu Bratislava IV Ladislav Rigler a zaželal pedagógom dostatok usilovných žiakov a veľa úspechov. Ku gratulantom sa pridali aj bývalý
a terajší predseda ZRŠ Ing. P. Fajkus a Ing.J.
Hučko.

v prvej

časti koncertu účinkovali A.
a A. Ráczová (uč. A. Klattová a K.
Fraitová). Obe získali už viacero ocenení na
domácich aj medzinárodných klavírnych
súťažiach. Ďalej vystúpila L. Vachálková,
ktorá sa výborne umies tnila na mnohých
speváckych súťažiach, tiež na Festivale E.
Suchoňa v Pezinku, kde získala cenu za najlepšiu in terpretáciu. V ďalšej časti sa predstavili poslucháči konzervatória D. Blesáková, I:. Šrámek, súrodenci Gálovd, M. Šarkôzyová, Z. Sedláková aJ. Ivaška ml. a. h.,
ktorí základy i lásku k hudbe získali na ZUŠ.
Slávnostnú atmosféru a umelecké zážitky
umocnili pedagógovia - bývali žiaci školy:
K. Reisner , Mgr. Beata Magdolenová, Mgr.

Hučková

Monika

Mohnacká-Mockovčáková

a M. HoNa záver spevácky zbor školy pod
vedením učiteľk y Neščákovej zaspieval zná·
mu zborovú skladbu E. Suchoňa Aká sl mi
krásna.
Pedagógov, rodičov, mládež a všetkých
priaznivcov školy tešil a hrial dobrý pocit l
krásnych výsledkov. Škola vychovala už via·
cero umelcov, členov komorných, vokál·
nych, vokálno-inštrumentálnych profesionálnych aj amatérskych súborov, mnohých
pedagógov a množstvo za1>álených návštev·
níkov koncertných či divadelných prcdsta·
vení a výstavných siení.
Výstava výtvarných prác absolventov l
triedy Mgr. A. Vrbovej preukázala vy~okú
úroveň a kvalitu prác.
Podujatia ZUŠ pri príležitosti 10. výročia
ukázali, aké široké umelecké, pedagogické a
spoločenské uplatnenie majú absolventi tej·
to školy.
DANICAJAKUBCOVÁ
ričková.

(~~'96
Navštívila nás Matka Smrť- hoočakávaná, prišla vo
svojej mllosrdnosti a dobrotivosti. Vzala si za ruku nášho drahého priateľa, priateľa všetkých
tých, čo sme albrechtovský dom
............ prežívali a prijímali vôňu domu, kde sa nám dostávalo poznania a kde sme sa učili milovať nádheru umeni.
Drahý náš Hanzi, odíduc do
konečného Poznania, stretávaš
už všetkých tých, ktorých sme
na našej pozemskej púti tak milovali.
Príde raz deň, kedy sa Tam
opäť stretneme a opäť sa budeme rozprá~ať o nádhere života v
umení.
Za nás všetkých ďakujem milosrdnej Matke Smrti, ako ta
previedla do Odpustenia, ďaku
jem Tebe, drahý Hanzi, za rozdávanie poznania, ďakujem Ti
za to, že si bol "rektorom
Univerzity na Kapitulskej".
Tebe a za nás všetkých vďačný
ci ešte nie

INMEMORIAM

Ján Albrecht odišiel bez rozlúčky

hudbu vzbudilo najmä domáce muzicípočas mojich štúdií na VŠMU, ako si ma
rovanie, na ktorom sa zúčastiíovaJ spoon prvý krát všimol v menšestrovej bačiatku ako huslista, nes kôr ako violista
retke, keď sa stal mojim oponentom dia vďaka ktorému spoznal podstatnú
plomovej práce na téme 60-tych rokov v
slovenskej hudbe (vo všeobecnosti sa nevedelo, že
Hansi sa nezaujíma iba o
starú, ale aj n anajvýš aktuálnu súčasnú hudbu).
Kdesi tam sa vyvinulo puto, ktoré neskôr silnelo
nespočetným i rozhovormi o hudbe, umení, filozofii, živote. Mala som n esmierne šťastie . Skutočnú
š kolu života som zažila u
neho na Kapitulskej l, v
centre starého m esta, kde
si kl'u čku podávali mnohí
jeho priatelia, priaznivci,
obdivovatelia.
Počúvali
sme hudbu všetkých štý·
lov, čítali spolu v origináli
Rilkeho básne , Goetheho
Fausta, filozofiu Nietzscheho, Sch openh auera a
iných, jeho vlastné štúdie
a nespočetnekrát sme diskutovali na wzličné témy. Boli to diskusie, p osúvajúce človeka do vyšších
Ešte nedávno som o jánovi Albrech·
sfér, aktivujúce myseľ,
tovi písala pre zahraničie ako o žijúcej
transcendujúce
vlastné
legende kultúrnej tradície v Bratislave.
ja.
Dnes už nie je medzi nami... odišiel náj á n Albrecht sa narodil
hle, nečakane, bez rozlúčky ...
7. januára 1919 v BratiVraví sa, že každý človek je nahraditeslave, v priesečniku novoľný. Nie, nie je to' pravda. Náš drahý
zrodenej československej
Hansi nie je nahraditeľný a pre nás všetrepubliky a dedičstva Rakých, ktorí sme ho zažili, ktorí sme sa
kúsko-Uhorska. j e ho otec,
ako vodou z čistého prameiía napájali
skladateľ, dirigent a orgajeho myšlienkami, teplom a neopakovanizátor hudobné ho života
teľným čarom jeho osobnosti, je jeho
Alexander Albrecht, bol Snímka A. Palacko
odchod viac než bolestnou stratou. Kto
osobným priateľom Bélu
si trúfa povedať kým bol ján Albrecht?
Bartó ka a Ernô Dohnányiho (študovali
časť ako staršej tak novšej komornej liKto si trúfa zhodnotiť jeho prínos pre
na tom istom gymnáziu na Klariskej v
teratúry. Paralelne so záujmom o hudkultúru ľudstva? Kto si trúfa vyčísliť
Bratislave, ktorého žiakom bol aj Franz
bu rástol jeho vzťah k výtvarnému umestraty, ktoré je ho odchodom nastali?
Schmidt), ale aj mnohých ďalších výniu, literatúre a filozofii, avšak lákala
Každý z nás poznal iba časť jeho osobznamných O!iobností vtedajšieho kultúrho vždy opäť matematika, ktorá mu síce
nosti, jeho nesmierne bohatých aktivít
ne ho života (bol v ps;ibuz~t~skom vzťahu
počas celého života zostala nenaplnezasahujúcic h mnohé oblasti ľudskej
s umeleckou rol:lioou l aszaryovcov).
nou "platonickou" láskou , ale zásadnou
kreativity. t>amätám si, ako na miía silJán Albrecht vyrastal v tpmto bohatom
mierou ovplyvnila jeho spôsob nazerane zapôsobilo prvé stretnutie s ním ešte
kultúrnom prostredí: jeho záujem o
nia na javy, ktorých podstatu n eustále
skúmal. Sotva možno v týchto súvislostiach hovoriť o náhode, že dvaja z
Albrechtových bratrancov patrili k významný m osobnostiam kultúrneho sveta: Eugen Lehne r, huslista Kollishovho
Quarteta a Thomas Messer, dlhoročný
riaditeľ Guggenheimovho múzea v New
Yorku.
Albrechtov dom bol už v medzivojnovom období miestom stretávania sa pokrokovo
zmýšľajúcej
intelige ncie.
Skladateľ Alexander Albrecht, dirigent
Dómu sv. Martina a zároveií riaditeľ
Mestskej hudobnej školy v Bratislave, sa
pozdvihnutím ume leckej úrovne zboru
a orchestra i obohatením repertoáru
výraznou mierou zaslúžil o oživenie
bratislavského hudobného života a svojou skladateľskou tvorbou o zarade nie
slovenskej hudby do európskeho kontextu. "Šani báčiho" navš tevovali mnohí
mladší skladatelia a umelci, pre ktorých
bol Albrechtov dom v období 50·tych rokov prakticky jediným zdrojom poznaMosty medzi Viediiou a Bratislavou bol názov výstavy fotografií, autorom ktorých je
nia aktuálnych smerov európskej hudby, umenia i filozo fie. Ján Albrecht preRichard Benka

lZBLÚDILÝHUDOBNÍK LYONEL FEININGER l
Je nezvyklé čítať v hudobnom čas opise o výtvarníkovi, aký m bol Lyone! Feininger. jeho život však patrí k
svojráznym biografiám, lebo už ako chlapec Feininger
vôbec netušil, že jeho životnou dráhou n e bude hudba
podľa vzoru svojich rodičov, otec Charles bol huslistom, matka Elisabeth speváčkou. Stre tnutie mladé ho
Lyoncla s výtvarným umením bo lo iba náhodné, prinajmenšom nic ci eľavedomé a definitívne, akoby sa
na prvý pohľad zdalo. Jedným zo zaujímavých momentov je ešte to, že predstavitelia mode rného umenia boli Európanmi. Ich umenie , alebo aj samotní jeho
tvorcovia, sa dostali až n eskôr na pôdu Spojených štátov. Feininger hol pritom americkým rodákom, ktorý
sa dosta l do Európy, kde zohral, ako sa n eskôr ukázalo , významnú úlohu na poli moderné ho umenia.
Rodi čia však boli úzko spojení s kultúrnym dianím v
Európe, obzvlášť v Nemecku. Absolvovali koncertné
cesty po cele j Európe. Ešte doma sa mladý Lyone! učil
hrať na husliach a rodičia ho raz pri príležitosti jedného koncertného turné po Európe zobrali so sebou, a by
sa mohol zdokonaliť v hre na husle u významného pedagóga v Lipsku. Ten ho vša.k mohol prijať až o nieko ľ
ko m esiacov. Aby syn nezaháľal , zapísali ho rodičia do
umelecko-priemyselnej školy v Hamburgu. A to hol
rozhodujúci moment v jeho živote. Vtedy sa prejavilo
jeho nadanie, rodičia boli zrejme veľmi spokojní s jeh o výkonom, takže vybrali niekoľko je ho prác pre

š kolskú výstavu. Mal veľký ús pech so svojimi karikatúrami, ktoré uverejnili niektoré časopisy. V roku 1891
bol prijat ý do vyššej triedy kreslenia antických sôch
na Akadé mii. Feininger sa dostal, ako vidieť, do výtvarné ho ume nia nekonvenčnou cestou. S rôznymi technikami maliarskeho umenia sa oboznamoval postupne.
Neskôr sa s priate lil s dimenziou farby. Táto p ostupná
evolúcia nijakým spôsobom nerozkúskovala jeho
tvorbu, vyrastajúcu pôvodne z kresby karikatúr.
Podstatným momentom jeho tvorby je podľa môjho
názoru vízia priestoru. Obdivoval prírodu, n ajmä šíro·
kú morskú scenériu, prekríže nú stožiarmi lodí, ako aj
súhrn foriem mestskej architektí1ry, najmä kostolov a
katedrál. j e ho kompozícia pôsobí veľmi sústredene,
je ho pregnantný rytmus sa presadzuje takmer v každom diele. Feiningcrove pt·áce vytvárajú ucelený dojem i na menších formá toch, aj v najmenších umeleckých útvaroch. Táto výstava grafík a akvarelov poskytuje pre to integrovaný svet jeho umeleckého postoja.
Nesmieme zabudnúť, že tento "Qu ereinsteiger" bol akceptovaný najvýznamnejšími umelcami svojej doby,
napr. členmi Modrého jazdca- Der Blaue Re ite r - Markom, jawle nskym a Kandinskym, neskôr sa dokonca
spolu s Paulom Kleeom stal členom tejto skupiny pod
zmeneným názvom Der Blauen Vier. Feiningcr bol aj
výborným a húževnatých u č iteľom Bauhausu, ale ako
mnohí iní, i on musel rezignovať p o n ástupe fašistic-

vzal neskôr tí1to "výchovnú" a umenie
propagujúcu funkciu svojho otca, aj
keď nie ako skladateľ alebo dirigent, ale
ako hudobník, muzikológ, znalec umenia a pedagóg, pričo m práve svojím nadšeným prístupom k veci získaval i podnecoval stále nové generácie mladých
záujemcov o umenie i život samotný.
Albrecht prešiel vo svojom živote viacerými povolaniami: od mies ta účtovníka
(s ktorým sa rýchle rozlúčil) , cez violistu v opere, pedagogické pôsobenie na
Pedagogickej fakulte v Trnave a Bratislave, neskôr na VŠMU , kde učil komornú hudbu a dejiny hudobných štýlov. Avšak skuto č ným povolaním bolo
pre neho umenie v integrite so životom
človeka a potreba cez jeho do tyky neúnavne sprostredkovávať nové poznania.
Keď v roku 1973 založil komorný ansámbel Musica Aeterna zameraný n a interpretáciu ren esančnej a barokovej
hudby, nik ešte netušil, že niekoľko rokov neskôr bude patriť k renomovaným
s(Jborom starej hudby na dobových n ástrojoch v Európe. Albrechtova dôverná
znalosť starej hudby sa odrazila v myšlienkach, zachytených v knihe Podoby a
prcm!'= ny ba rokovej hudby (Br atislava
1982), ktorými prekonal akademické
predstavy o baro kove j hudbe. Akokoľ
vek, nielen baroková a stará hudba mali
miesto v jeho dome, ktorý bol plný partitúr, n o tovín a nahrávok, kníh a obrazov rozličných okruhov a štýlových
epoch. Ako sa dostal k originálu )awlenského obrazu? Aký vzťah mal k
Noldemu a k celej generácii moderných
maliarov, ktorých výstavu ešte vzhliadol v Berlíne krátko pre d jej vyhlásením za "cntartete Kunst"? čo zna1nenal
pre neho Alfred Marnau, básnik a spisovateľ, ktorý krátko pre d vypuknutím
druhej svetove j vojny emigroval do
Anglicka a ktorý bol osobným priateľom Oskara Kokoschku? Tieto a mnohé
iné Albrechtove životné peripetie zachy til v knihe Erinnc rungcn cillt:s Prd~
hurgcr Musikcrs (Spomienky jedného
preš porského hudobníka), ktoré m a jú
vyjsť vo Viedni. Svoje názory estetickej i
filozofickej povah y uvere jnil v kníhe
Eseje o umení (Bratislava OJ>lJS, 1987) a v
eseji Duchovný svet krásna, ktorá knižne
vyšla v nemčine Die Gcistcswclt dcs
Schone n ( PT vydavateľstvo, Bratislava
1995). Duchovný svet krásna uzatvára
Albrechtov odkaz. Je odrazom jeho celoživotn é h o bádania, zachytáva v celistvosti v k o ncentrovanej podobe je ho
skúsenosti a poznanie cez styk s umením a ž ivotom. Objavnó'sť Albrechtových m yšlienok predbehla svoju dobu. je na nás, aby sme pochopili tento
odkaz, aby sme pokračovali v línii, ktorú Hansi jasne vytýčil. Nebude to ľah
ké... Posolstvo, kto ré sme od neho dostali, zaväzuje. Zaväzuje nás všetkých,
ktorí sme spol očne popíjali Hansiho kávu či dýchali tabakom presýtený vzduch
na Kapitulskej I , ktorí sme spoločn e poč úvali hudbu a polemizovali, ktorí sme
dychtivo hltali Hansího epochálne výroky prešpikované jeho neopakovate ľ
ným situačným humorom.
Drahý Hansi, zostaneš v naš ich srdciach stále živý a Tvoje myšlienky več
n é...
ZU ZANA M AHTI N AKOVÁ

kej moci. Vrátil sa do Ameriky, kde po dvoch krízových rokoch mal veľké úspechy. V 50-tych rokoch navštívil opäť svoju milovanú Európu , kde sa inš talovali
mnohé výstavy jeho prác. J e veľkou zásluhou Goethe
Institutu, jeho riaditeľa Dr. Pete r Huhricha, ako aj
Mestskej galérie a jeho riaditeľa Dr. Ivana jančara , že
sa táto výstava r ealizovala v našom meste za pomoci
sponzorov Ernst von Siemens Kulturfond a poisťovne
Allianz. H ojn e zastúpenému obecenstvu postavu
Lyonela Feiningera priblížil zasvätený úvod prof.
Rudolfa Filu.
JÁN ALBRECHT

Llyonel Feininger: Plache tnice
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DVA POHEADY NA VARSAVSKU JESEN
Varšavská jeseň znovuzrodená
OĽGA SMETANOVÁ
Festival Varšavská jesdí sa počas svojej 39-ročnej existencie zapísal do povedomia hudobnej verejnosti na "východe" i "západe"
ako jediný festival súčasnej hudby, ktorý dokázal aj počas totalitného režimu udržiavať komunikáciu s dianím mimo komunistickej klietky a sprostredkovával svetu tvorbu skladateľov krajín bývalého sovietskeho bloku. Význam, ktorý má Varšavská jeseň, z
tohto hľadiska je nezastupiteľný pre samotnú poľskú hudbu, ktorá nemusela po páde berlínskeho múru začínať so zaraďovaním
svojej krajiny na "mapu sveta''. Ale za veľa jej vďačí aj naša tvorba.
Počas 39. ročníkov na Varšavskej jeseni zazneli diela celého radu slovenských skladateľov - Mira Bázlika, Romana Bergera, Hanuša Domanského,
Juraja Ďuriša, Vladimíra Godára, Jozefa Grešá.ka, Petra Kalmana,
Víťazoslava Kubičku , Ladislava Kupkoviča, Jozefa Malovca, Tadeáša Salvu,
Pavla Šimaia, jozefa Sixm a Ilju Zeljenku. Na poslednom ročníku sa k
nim pridali ďalší dvaja skladatelia, obaja s elektroakustickou tvorbou, ktorá vznikla v Experimentálnom Štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Roman Berger, v Poľsku dobre známy a uznávaný, sa prezentoval svojou najnovšou elektroakustickou kompozíciou Transgressus, a mladý skladateľ, nedávny absolvent VŠMU
v Bratislave, Marek Piaček, vo v lastnej interpretácii uviedol skladbu Flauto Dolce '91 pre flautu a pás, ktorá v roku 1991 na
Medzinárodnej súťaži Luigi Russolo vo Varese získala prvú cenu.
PANTA RI-lEI. Aj postavenie Varšavskej jesene sa v posledných rokoch významne zmenilo. Úloha "okna" do sveta
vy mizla so zmeno u rc7.i mu, a festival, v
snahe o za~ hovanic sv<,> jho kreditu,
musí zú pasiť o novú konct:pciu a o svoje postave nie medzi desiatkami renomovan ých fe:-;civalov na západe, ale aj
novovznikajúcich festivalov v bývalých
socialistických krajinách. Hľadaním
novej identity bolo poznačen ých niekoľko posledných ro č níkov. Po č as
nich sa ani Varšavská jesd1 nevyhla
kompliká<.:iúm vyplývajúcim jednak z
ekonomickej recesie na západe, odkiaľ
prostredníctv om kultúrnych inštitúcií
a nadácií plynú po páde režimu rozhodujúce finan č n é prostriedky, ale aj nedos tatoč nou transformáciou ku ltúry v
zmysle vytvá rania alte rn atívnych zdrojov na podporu ku ltú rn ych aktivít a
ste nšovaním zdrojov zo štátneho roz-
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okrem Barnabása Dukáya, Zoltána
Jeneya a Gyôr gya Kurtága aj klasika
hudby 20. storoč ia Bélu Bartóka
skladbami Szabadban (5 kusov pre
klavír z roku 1926) a známu Sonátu
pre dva klavíry a bicie (1937).
Takáto dramaturgia bola podstatne lákavejšia, ako program koncertu súboru Componen esemble, ktorý prezentoval len macľarskýc h s účasných
autorov (Zsolt Serei, József Sárí,
Zoltán Jeney, László Vidovsky,
Gyorgy Kurtág a András Szóllósy)
a potvrdila riziko prezentácie hudby
jednej krajiny v akomsi "gete", nielen
nezáujmom zo strany publika (najslabšie navštívený koncert), ale aj samotným koncertom, čo ani interpre tačne
ani dramaturgicky nedokázal zau jať.
Dramaturgia festivalu, okrem preze ntácie východoeurópskych krajín,
sledovala viacero línií. Jednou z nich
bola napríklad snaha o prezentáciu
poľskej hudby 90. rokov v konfrontácii
s dielami klasikov 20. s toroč ia. Hned'
otvárací orchestrálny koncert Národnej filharmónie p od taktovkou Jana
Krenza túto ideu naplnil uvedením
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počtu.

Zdá sa, že n a jhoršie obdobie zápasu o svoju existenciu má Varšavská j eseň už za sebou, a že aj domáci donátori a mecéni pochopili,
že b ez ohľadu na zmenu režimu,
neprestáva byť jedným z najstarš ích a najrenomovanejších festivalov na svete. Preto by bolo veľkou
škodou p r ísť oi't z dôvodov takých prozaických, v dnešných č aso c h , ž iaľ , rozhodujúcich, akými s ú nedostato č n é fina ncie.
Práve nedostatok financií a odkúzanosť na podporu za hrani č n ýc h ku ltúrnych inštitúcií, ktoré si predsa le n presadzujú svoj u vlastnú kultúrnu politiku, spôsobil, že sa v posledných rokoch festivaly vo východnej Európe navzájom podobajú. Festivaly súčasnej
hudby na "východe" sa stávajú prehliadkami toho, na čo je možné získať
od týchto inštitúcií peniaze. A ked'že
východné krajiny majú väčš in o u rovnako hlboko do vrecka, prezentácia hudby týchto krajín čora z viac absentuje
na našich fes tivaloch. Varšavská jesei't
si v tomto smere zachovúva vý nimo č n é
postavenie, ktoré by mohlo by ť v budúcnosti jedným z rozh odujúcich dramaturgických lákadiel.
Aj to h toroč n á Varšavská jesei't vytvorila ve ľh:ý priestor na prezentáciu krajín
východnej
Európy,
hlavne
Macľarsk a a Ukrajiny. Koncert ukrajinské ho sl áči kového kvarteta
Volodymyr Duda z Ľvova prezentoval okrem ukrajinských skladateľov

------ ---
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Grafická partitúra Oddysseia od Anestisa Logothetisa

Valentina Silvestrova a Evhenija
Stankovyča aj diela poľskej skladate ľky žijúcej v Holandsku Hanna
Kulenty, skladbu amerického skladateľa Rogera Reynoldsa, ktorý sa venuje využitiu najnovších výskumov výp očtovej techni ky v oblasti zvuku. Vo
svojom diele Ariadne 's Threads pre
sláč ikové kvarteto a počí tačo m generovaný zvuk skúma l mo žnos ť zvukovo vyjadri ť predstavu č iary. Skladba bola
zaujímavá najmä dôsled ne premysleným vy užitím techniky, ktorá ve ľmi
prirodze ne rozširovala zvukové hranice akustických nástrojov.
M a ďars k á preze ntácia mala priestor
v rámc i troch koncertov. Dva z nich
patrili sú boru bicích nástrojov Amadinda s klaviristom Zoltánom
Kocsisom. Kým prvý koncert kombinoval hudbu maďarských skladateľov Auréla Holló, László Sáry a
Pétera Eôtvôsa s dielami Jamesa
Wooda a Johna Cagea, na druho m
koncerte súbor Amadinda predstavil

diela Stanislawa Skrowaczeskeho,
Jana Krenzeho a Krzysztofa Pendereckeho v konfrontácii s dielom
Arcana Edgarda Varesa. Paradoxne
n ajs ú časnejš ie vyznel práve Varese.
Aj dramaturgia výborného orchestra
Sinfonia Varsovia, zloženého z virtuóznych hr áčov predstavila "klasika" Charlesa Ivesa v jeho Symfónii č. 3
zo zač i atku storoč ia a diela d o m á~e h o
autora Alexandra Lasona (45-ročný)
Concerto festivo pre husle a orchester v interpretácii výborného
huslistu Kryzstofa Bakowskeho a
4· 1-roč n éh o Rusa Vladimíra Tarnopolskeho. Na rozdiel od predchádzajúceho koncertu, pomysel ným víťazo m
večera sa stalo die lo Tarnopolskeho
"Le vent des mots qu'il n 'a pas dits"
pre čelo a orchester, v podaní JuHusa Bergera. Skladba vznikla na objednávku festivalu Varšavská jese ň a
bola dedikovaná huslistovi Olegovi
Kaganov i. Z dedikácie vyplynula aj samotná inštrumentácia, ktorá nepouží-

va žiadne sl áč iky. Voľba v iolončela ako
sólového nástroja je symbolom smútku
vdovy, če listky Natalie Gutman.
Skladba je jednočasťová psychologická
dráma, v ktorej sa zlievajú všetky nástroje, vrátane sólového vio lončela , do
jednej obrovskej zvukove j vlny.
P o ľský rozhlasový komorný orchester "Amadeus" pod taktovkou Agnieszky Duczmal mal na programe
diela Edisona Denisova, Zbigniewa
Bujarskeho a Grazyny Pstrokonska-Nawra~l v kon frontáci i s dielami
Giacinta Stelsiho Anagamin ( 1965)
a Natura Renovatur (1 967). V to mto
prípade, ži aľ, inte rpretácia nedovolila
naplno vych utnať predstavované diela.
O to viac interpre tač n e zažiarili só listi marimbisti Jacek Wota a Agnieszka
Pstrokoúska-Nawratil (dcé ra skladateľky) v sonoristickej skladbe El Condor Pstrokonska-Nawr atil. Autorka
má vytvorenú vlastnú teóriu farie b a
im zodpovedajúci hudobný materiál,
ktorého základ tvorí jej vlastných 8
stupníc.
Učasť toľkých orchestrov v rámci jedného festivalu súčasnej hudby, ktorý zápasí s nedostatkom financií, môže byť na prvý pohľad
zarážajúca. K výp očtu ešte treba prid a ť záve reč ný koncert Rozhlasového
orchestra, ktorý som už, ži a ľ, nep oču
la a koncert .Jarného Orc hestra Varšavskej jesene. Jeho debut na Varšavskej
jeseni bol skôr gestom zo strany prestížneho fes tivalu, v snahe podp oriť záujem mladých interpretov o súčas nú
hudbu. Ako som sa neskô r dozvedela
od organizátorov, samotný festival by
so svojím roz po č wm neutiahol toľko
orchestrálnych koncertov. Ich úi:asť
umožnila napríklad aj skutočnosť, že
Národ ná filharmónia uviedla svoj otvárací koncert ako príspevok Varšavskej
jeseni, t.j. bez nároku na honorár. Aj napriek tomu bol výkon orchestra veľmi
profesionálny a zainteresovaný. Hráč
ske nasade nie a vysoká profesionalita pri inte rpretácii súčasnej
hudby bola evidentná na všetkých
koncertoch a svedčila o kvalitatívne odlišnom vzťahu k interpre tácii súčasnej hudby, než na aký sme
zvyknutí u našich orchestrov.
Naše podmienky nepriali ani vzniku
profesionálnych komorných súborov
zameraných na interpretáci u sú čas ne j
hudby tak, ako je to vo svete ve ľmi bežné a oproti orchestrom výhodné nielen svojím komornejším obsadením,
ale hlavne vysokou profesionálnou
úr ovňou. Vo varšavsko-jesenskom kontexte sa prezentoval jeden z popredných holandských komorných ensemblov Schônberg Ensemble s dirigentom Reinbertom de Leuuw.
Súbor je v Pol'sku častým hosťo m , a hoc i ich program teraz neobsahoval po ľs
ké skladby (uviedli diela od Juliana
Andersona, Claude Viviera, Louis
Andriessena, Johna Adamsa, Mauricio Kagela, všetky v poľs kej premiére), ich repertoár obsahuje aj diela po ľ
ských sklad ateľov.
Osviežením koncertu bola skladba
Maurícia Kagela - Norden, s typickým Kagelovským humorom (namiesto
činel a používa papier, vrecká, namiesto
perkusií suchú ve tvi č ku a pod.).
Americký Continuum Ensemble
a osobitne jeho dirigent Joel Sachs sú
na Slovensku známi (Koncert v rámci
Veče r ov novej hudby 1990). Súbor sa
vyz načuje mimoriadne bohatým repertoárom, do ktorého za racľuj e diela mladých a č asto neznámych autorov z celého sveta (o. i. skladbu D. Mateja). V
rámci koncertu vo Varšave uviedli
skladby Paula Schoenfielda, Olega
Felzera, Maria Davidovského, Leonida Hrabovského, Miltona Ba bita,
Roberta Sierra, Francisa Schwartza.
K jednému z vrcholov fetivalu patril
abstraktný balet "Ithaka 2.888" v naštudovaní členov Pražského komor-
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ného baletu v choreografii Petra
Tyca na hudbu grafickej partitúry
Oddysseia (1964) Anestisa Logothetisa v hudobnej realizácii Petra
Kofroňa a v hudobnom naštudovaní
súboru Agon. Logothetisova grafická
partitúra pozostáva z dvoch častí; prvá
obsahuje samotnú partitúru a druhá,
ktorá sa prikladá k partitúre, je vlastne
návodom na jej čítanie. Oddysseia trvá
hodinu a táto skutočnosť ovplyvnila aj
rozhodnutie Petra Kofroňa prikloniť sa
k transkripcii Odysseii do riadnej partitúry, ktorá pozostáva z 24 častí. Každá
časť trvá približne 2,5 minúty. Súbor je
rozddený do 3 nástro jových skupín po
4 hráčoch, z ktorých každá hrá inú časť
partitúry presne podľa návodu. Výsledkom je zvukovo i vizuálne zaujímavé
predstavenie.
Spoločným menovateľom dvoch
sólistických koncertov bolo interpretačné majstrovstvo. Nočný koncert amerického perkusionistu Stevena Schicka (počuli sme ho v 13rati·
stave v rámci Veče rov novej hudby
1992) patril k vrcholom festivalu. Na
Schickovej interpretácii je obdivuhodná jeho mimo riadna scho pn osť koncentrácie, inteligentná a do detailov
(vrátane pohybov)rch a v izuálnych)
prepracovaná koncepcia, tvorivosť pri
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dotváraní partitúry, čím sa stáva skutočne kreatívnym partnerom skladateľa . Dramaturgia jeho koncertu prezentovala autorov z Kalifornskej unive rzity v San Diegu - Jaroslawa Kapuscirískeho, Briana Ferneyhougha, Georga Lewisa a Rogera
Raynoldsa (všetky v p o l'skej premiére). V skladbe North Star Bugallo
pre bicie a pás sa George Lewis snažil o vytvorenie kritického vzťa hu so
sú časnou · p op- kultúrou prostredníctvom konfrontácie sofistikovaných výdobytkov súčasnej počítačovej hudby s
hip-ho p a rap štýlom.
V skladbe Rodgera Reynoldsa
Watershed IV pre bicie a počíta
čom riadený zvuk je interpret obklo·
pený rôznymi bicími nástrojmi.
Prostredníctvom komplikovanej počí
tačovej techniky (podľa jej tvorcov n a
hranici súčasných možností), ktorá
prenáša znejúci zvuk v reálnom čase,
sa skladateľ snaží o vytvore nie ilúzie
zážitku inte rpreta pri interpretácii tejto skladby pre poslucháčov v sále.
Druhým sólistickým projektom bolo
vystúpenie vynikajúceho fínskeho
čembalistu Jukka Tiensuu. Sám je
skladateľom aj organizátorom festivalu
súčasnej hudby vo Fínsku, a pre to veľ
mi starostlivo volil dramaturgiu svojho

koncertu. P os luc háča " naJaďuje " na počúvanie h udby z pásu, ktorá znie už pri
príchode do sály (Prélude mesuré od
Jukka Tiensuu), aby si ďalej vypoč ul
diela Anneli Arhoa, Roberto Sierru,
Gyorgy Ligetiho, Usko Meriläinena, Dan Locklaira · skladba je
uv oľn ení m n amiesto pauzy - a pokračuje dielami Johna Cagea, Jukka
Tiensuu · známym Fantango a
Karela Goeyvaertsa.
Jednou z noviniek v dramaturgii
Varšavskej jesene, ktorá sa objavuje len v posledných 3 ročníkoch,
sú zvukové inštalácie. Toh to roku sa
v priestoroch Centra súčasné h o umenia v zámku Ujazdowski prezentovali
dvaja auto ri - Holanďan Felix Hess
inštaláciou "Ako sa svetlo mení na
zvuk", pozostávajúco u z malých solárnych panelov citlivých na meniace sa
svetlo pri p ohybe slnka alebo ľu dí a
maličkých reproduktorov, prostredníctvom ktorých možno tieto zmeny
po čuť v meniacom sa zvuku.
Nemka Sabíne Schäffer pripravila
zvukový priestor "TopoPhonie No.3'',
v rám ci ktorého sa bolo možné pohybovať a vnímať hudobnú "slu čku" z nejúcu z reproduktorov v priestore z rôznych bodov. Táto "zvuková socha" (termín S. Schäffer) evokovala o tázky o nt;·

závislosti existencie u meleckého diela
od nášho vnímania, o protiklade kultúry a n e-kultúry a pod.
Festival bol doslova nabitý množstvom koncertov a sprievodných podujatí · besedami s interpretmi, premietaním filmov Mauricio KageJa, výstavOtl W. Lu toslawskeho; koncert k
60-inám Mareka Stachowskeho a premiéru svojej najnovšej publikácie-rozhovorov o poľs kej hudb e s Janom
Krenzom z pera Elzbiety Markowskej
pripravilo vydavateľstvo PWM.
S ticho u závisťou som sle d ovala publicitu, ktorú mala Varšavská j eseň v tlači, priame pre nosy koncertov v rozhlase (o objed návkach nových diel, zadávaných rozhlasom, nehovoriac), o
fu ndovaných festivalových spravodajstvách v televízii, ktoré boli odvysielané ešte po čas festivalu a ich efekt sa
prejavil vo zvýšení po č tu návštevn íkov
festivalu.
Pos ledný ročník festivalu ma
ubezpečil, že Varšavská jeseň je aj
naďalej
prestížny m festivalom,
má veľký tvorivý potenciál a zanietených o r ganizátorov, a že je a aj v
budúcnosti bude veľkým úspechom pre skladateľov aj interpretov byť prezentovaný práve na
tomto fó re.
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NAĎA HRČKOVÁ
Ak by sme mali súdiť podľa plných č i
preplnených sál, tohtoročný festival súčasnej hudby vo Varšave bol rozhodne
úspešný. Kde sa vzal nový, v posledných
rokoch už značn e o tupený záuje m o unavený, finan čne i umelecky poddimenzovaný, stále však ešte p restížny fes tival?
Neúnavná poľská odborná verej nosť, akú
by sme si vem želali aj pre našu súčasnú
hudbu, rozprúdila okolo zanikajúceho
podujatia živú verej nú diskusiu, priviedla
ho k reorganizácii a k ozajstné mu diváckemu boomu. Vďaka cieľavedomej dramaturgii, ktorá bola prioritou Jesene '96,
sa podarilo osloviť všetkých: od zasväteného, nároč n é h o poslu cháča· hoci tomu
sa tu ponúkalo najmenej - cez fanúšikov
najmodernejších trendov, nap r. v elek·
troakustickej hudbe, až po úplných začia
toč níkov v oblasti súčas nej hudby, ktorí
sa prišli pozrieť "le n" na svojho o bľúbe 
ného interpreta, presláveného skladateľa, či eventuálne na svojho spolužiaka z
konzervatória (napr. v príležitostne vytvorenom jesennom o rchestri mladých
interpretov).
Potešiteľnou novinkou festivalu bolo
otvorenie sa niektorým, v posledných rokoch na festivale naozaj podcei1ovaným
postko munistic kým kultúram, ktoré nemajú za sebou bohaté vydavateľstvá a
podporné inštitúty ( nestálo by za to o takýchto investíciách na podporu vlastnej
kultúry v zahraničí pouvažovať?), čo neznamená, že tu niet výbornej tvorby a in·
terpretov. Priam masívny bol vstup
Maďarov. Objavili sa hneď dva súbory
Amadinda a Componenesemble~ a
napočítala som až jede násť mie n pop·redných predstavitel'ov silnej generácie
avamgardy 60. rokov. Avšak exkluzívna
"skladateľská" dramaturgia · spomeňme
len to najlepšie, Kurtága a J e neya sa
ukázala pre Poliakov ako nestráviteľn á a
situáciu zachraňoval vitálny, výborne
hrajúci Zoltán Kocsis so skladbami
Bé lu Bartóka (Szabadban a Sonáta pre
dva k/avfry a bicie), ktoré boli vo vypreparovanom svete takto jednostranne prezentovanej maďarskej hudby doslova balzamom n a dušu.
Dlhoročnú hegemóniu domácich poľs
kých a súčasných hviezdnych sláčik o
vých kvartet prelomilo ukrajinské Kvarteto V. Dudu (Ukrajinec Silvestrov,
Poľka Hanna Kulenty, Ír R. Barry a
Američan Reynolds) so zaujímavými dielami. Sympatická a početná ukrajinská
delegácia usilovne lobovala a iste by n ebolo nezaujímavé mať Ukrajincov, ktorí
sú dobrí a nie sú drahí, i na našom
"Melose", keby nie toho nešťastného refrénu: "Kto ic h zaplatí"... Aj Česi sa už etablovali na Varšavskej jeseni a súbor Agon
prišiel tentoraz s baletným predstave-

ním. Peter Kofroň pre súbor hudobne
spracoval a zadirigoval grafickú partitúrJJ
lthaka od známeh o odborníka v tomto
smere Gréka Anestisa Logotheti~ .
Celkovo zaujímavý projekt by si bol však
zaslúžil v iáG'II~l a.Ueza''l?sti v c horeografi i
· nenapočítala s~m ~c ~tko piiť ozajstných choreografiékýct.l nápadov.
Aj súčasná sloven"Ská hudba sa začína,
po rokoch vynútenej absencie, výrazn ejšie uplatňovať ("zv iditeľ i1ovat") na zahraničných pódiách, vrátane tak dlho nežiaduceho Pol'ska. Udomácnila sa už v
Krakove (koncert Spolku skladateľov a
koncert slovenskej a čes kej p iesne). Na
tohtoročnej Varšavskej jeseni očarúva l
na jednom z troch elektroakustických
koncertov Marek Piaček (Flauto dolce)
a p áčil sa i Transgressus Romana Be rgera. Hned' vzápätí, na Sliezskych di1och
súčasn ej hudby (malej katovi ckej ')eseni"), koncertovalo kvarteto Opera apert a, či že doterajšie Veni kvarteto aj so slovenskou hudbou (Zagar, Beneš). V
Poľskom rádiu práve skončil rozsiahly
cyklus relácií o slovenskej hud be. Naša
ú časť na Varšavskej jeseni by sa v budúcom roku mala ešte zvýrazni ť.
Zasväten ý odborník sa mohol pote š iť
n ajmä zo špi čkových súborov a diel. Pre
mňa to hol predovšetkým koncert skvelého Sliezskeho kvarteta s 3. sláči
kovým kvartetom Wolfga n ga Rihma
(6 časťové hlbavé a dramatické dielo
beethovenovsko-bergovského ladenia).
Pre poľské publikum bol však tento promine ntný nemecký autor prive ľkým sústom a viac sa p áčil obľúbený a populárny Pavel Szym a ó ski (Reca/ling e
Serenade), ktorý v duchu svojho typickéh o štýlu z posledného obdobia "pretieral"
mozartovské úryvky, či skôr útržky klastrovými pásmami súčasnosti. Na mňa
pôsobí táto kolážová, nesporne i zaujímavá práca s klasikou ako jej deštrukcia, na
rozdiel povedzme od takého A. Schnitt·
keho, ktorý ju pozdvihuje svojím prístu·
pom na novú , kvalitatívne vyššiu rovinu.
Druhým interpretačným vrch olom festivalu bol vo Varšave už známy a obl'úbený Schônberg Ensemble z Holandska
so sympatickým dirigentom Re inbertom d e Leeuvom, o.i. so skladbami
Louissa Andriessena (Zilver) a Johna
Ada m sa (Chamber Symphony). Najviac
však upútala, pobavila i potešila neprogramovaná skladba Maurícia Kagela
Norden, dialóg "chvejúceho sa listu" (narábanie bicistu s n iečí m ako bubnová
blana, so zaujímavými zvukmi a asociáciami) s apelatívne znejúcim sl áčikový m
súborom, ktorý moh ol byť ekologickým
apelom s biblickým podtextom a ďa l ší mi
ilú ziami, ako je to pre neraz nepomenovatel"né významy Kagdovho hudobného

divadl·a typické (inak festival ponúkol
p ubliku aj trojdňovú prehliadku kompletu Kagelových filmov).
Doslova natrieskané boli ko ncerty s
obl"úbcnými domácimi inte rpretmi: klaviristkou Evou Poblockou, violon če li
stom Andrze jom Baue rom, vyni kajúcim pri máriusom Sliezskeho kvarteta
Mare kom Mošom, bicistom Stanislavom Skoczyóskim, ale aj dnes tak p opulárnymi interpretmi starej hudby, súborom barokových nástrojov ll Tempo a
mladou, medzinárodne ost rieľa n ou flautistkou Marie-Thé rése Yan, ktorá virtuózne predviedla o .i. zábavnú skladbu
Black lntention l. od Japonca Maki Ishii
pre tri rôzne ladené flauty, tamtamy a
gongy.
V duchu boulezovskej idey hudobnej
mládeže (Jeunesse musicale) zorganizovali nadšenci pre s ú čas nú hudbu v
Po ľsku tzv. J esenný orcheste r , zlo žený
zo študujúcej, neraz ešte detskej h udobnej mládeže, ktorého ce l oveče rn ý program Q . Koffler, I. Stravinskij, H. M.
Górecki, G. Bacewicz a mladý Jacek
Grudzieó) naštudovali s ním na dvojtýždiíovom sústredení poprední dirigenti j erzy Maksymiuk a Jacek Kaspr zyk.
Koncert di rigovala vo veľkej sále, zaplnenej mládežou do posledného miesta
pôvabná a energická 29- ročná kyjevčan
ka Vic toria Zh adko, dirigentka kyjevského rozhlasového orchestra. Popri celkovej atmosfére mladistvé ho nadšenia,
ktorá sl'ubuje s tať sa nádejou p re súčas nú
hudbu, ma najviac zaujal Refrén pre orchester od H . Górecké ho, ktorého dnes
mnohí podozrievajú z ko merč n ost i a
nadbiehania publiku . Krajne redukcionistická skladba s typickými lyricky až
vášnivo znejúc imi plochami, napísaná v
roku 1962, by mohla pokojne vzniknúť aj
dnes. Po prvý raz zazne lo i lyrické dielo
jediného · d lho zabúdaného · dodekafonika pol'skej hudby Józefa Kofflera - 3.
symfónia, ktorý má však so svetom 2. viede nskej školy spo lo č ných naozaj iba dvanásť tónov.
Bohato navštíve né boli tiež všetky tri
orchestrálne koncerty, hoci sa konali v
o dľa hlej koncertnej sále Poľského rádia
na ul. Woronicza, kde nastúpili s bohatým programom n árodný filharmonický
a rozhlasový orchester dirigenti (A. Wit,
L. 11oss a A. Michniewski), zbor Krakovske j il.lharmónie a Cam erata silesia. Trois poemes ďHenri Michaux
(1963) vyznelo, iste i v dôsledku nesmelého výkonu zboru v aleatorických pasážach, mdlo až archiválne. Witold Lutoslawski by sa nepotešil. Zato triumfálne
bolo predvedenie i prijatie 3. sy mfónie
Krzystofa Pendereckého, ktorá vznikala postupne v rokoch 1988-95, teda či·
astoč n e ešte za totality, s typickými pochodovými basovými ostinátami, najmä v
strednej passacagliovej Vivace časti.
Ne mohla som sa zbaviť dojmu, že ovácie,

ktoré publikum p ripravilo svojmu preslávenému krajanovi, patria viac tomuto jeho úspechu, než samotnému dielu, pozn ače n ému ešte hektickosťo u až agresivitou, ktorá sa u rčite nemohla páč iť. Napriek tomu bolo toto brilantne napísané
die lo jed ným z vrcholov symfonických
koncertov.
Na záve reč nom koncerte festivalu zaznelo ešte koncertné predvedenie troch
scén novej opery krakovčana sergiusza
Knapika La liberta chiarna la liberta,
poslednej rozmermi grandióznej op ernej trilógie, ktorú s kl ada te ľ vytvoril v
spolupráci s libretistom Janom Fabrem, predstaviteľom flámskej výtvarnej
a divadelnej avantgardy a získal i1ou medzinárodné uznanie. Ja osobne som toto
triumfálne víťazstvo eklekticizmu a pre
mi1a málo príťažlivé h o o rgiasticko-melancholického sveta fin de siecle n iesla
veľmi ťa ž ko a z pocitu n ezn es i teľn ej monotónie ma vytrhol iba oživujúci dramatický výkon vynikajúcej sopranistky
Izabelly Klosióskej, ktorý pripomenul,
že dielo môže mať značne in ý rozmer v
scénicko-divadelnom, opernom predvedení. Takýto záver festivalu bol však v
mnohom symbolický a typický p re aktuálnu situáciu v oblasti vážnej hudby, kde
v dôsledku jej spletitých osudov, ciest a
jej recepcie sa v posledných desaťro čiach
postupne stráca zmysel p re historický
kontext a ľmľo m je celkom jedno, kedy
dielo vzniklo, či počúvajú hudbu minulosti alebo jej súčasnú (hoci v prípade
Knapika musíme uznať, že v tektonike a
harmónii veľm i apartnú) "napodobeninu". Súčasnosť zdá sa byť akýmsi d ovŕše
ním antiavantgardnej reakc ie, začatej v
70. ro koch a kulminujúcej dnes v bezbrehej tolerancii k akýmkoľvek trendom,
orientáciám, ele mentom a ich kombináciám, od prvoplánovéh o sonorizmu, cez
postmodernistické citácie a koláže až po
súčasnú hudbu, napísanú v duchu minulosti, naj mä baroka a romantizmu. Či je
táto hypertrofovaná tolerancia a ahistori:
cita prejavom krízy a rozkladu, ale bo nejakou novou cestou "pluralitnej" hudby,
ukáže bud úc nosť. Pochodeií kontinuity a
historizmu nesie už dnes len zopár individualít, bud' svetovo uznávaných a rešp ektovaných, alebo tvoriacich · najmä v
dôsledku mnohoročne j izolácie za komunizmu · v osamelosti, č i nanajvýš v lokálnych "kultoch".
Varšavská jeseií. '96 svojou dramaturgiou síce pritiahla publikum, ale v množstve málo zaujímavých a nepriebojných,
šedivých diel odzrkadlila v mnohom i situáciu na dnešnom p replnenom hudobnom trhu, kde sa chce dostať každý. Nie
je ľahké, najmä nie pre festival, ktorý bude mať v budúcom roku 40. výročie a za
desať r o či a uviedol väčš inu toho n ajlepšidlo, čo vznikalo, vyhľadať aj d nes naozajstné skvosty. Ale to iste musí os tať ideálom každé ho festivalu i dnes.

PREMIÉRY

Tretí roč ník Banskob ystrických o perných
dní pripravil pre svojich priaznivcov prekvape nie. Festival začal premiérou opernej prvotiny Ilju Zeljenku BÁTORYČKA (12. októbra). S kladateľ vyhranene j a s tále uvádzane j hudobnej tvo rby komorného i symfo nickéh o žánru, s iahol po hudobno-dramatickom útvare. Vo l'ba témy a jej obsah neboli
náh odné. Hudobný projekt s fil ozofickým
p od textom reflektu je vždy aktuáln u tému zla
až mord árstva v J'udske j s poloč nosti , ktorá v
. priebehu času prerastá vzhl'ad o m k bolestiam tejto zeme až d o bezcitnosti. Uátoryčka
je zhmotne ným obrazom h istoric ké ho zla,
ktoré je, žial', aj dnes prítom né.
Mo rbídne skutky čachti c k ej pani sa pred
nam i odvíjajú v sujete sm utno hry s dvoma
de jstvam i podl'a námetu Jonáša Záborské ho
v librete Petra Maťa ( tiež r ežiséra banskobystrické ho naš tudovan ia). Dielo nesie
znaky súčas nej opernej o rientácie: má komorný ch arakter - ll sólistov, komorný orchester a 1 6-čl c nný zbor. Hudobná faktúra
nezaťa žuj e interpn;tov hutnosťou či prehnan ým dynam ický m vypiitím. Napreduje v ma·
tematicky presnom rytme, v č i stýc h tónoch ,
b ez exponovanej kantilé ny. Tú nachádzame
s kôr v nástrojovej zložke užívajúcej príznač
níl zeljenkovskú intonáci u "a la slovaca".
Hudba je skutoč ne pôsobivá, n ajmä svojím
komo rným výrazom korešponduje so scé-
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no u, a veľ mi decentne d otvára c haraktery
p ostáv. Ch rá ni sa pred zvukovými efektami ,
pretože- ako priznáva sám skladateľ - nechce
m e n torova ť , ale zlo len na z načiť a pripomenúť ... to považuje za ú činn ej š i e . Deklamačne
chápaný vokálny prejav sólistov sprítomnil
historickú udalosť v dvoch jazykových polohách - spisovnej a pri p ostavách z ľudu v nárečovej . Je to d osť n á roč n ý sp ôsob pre
zre teľnú vokalizáciu, n aj mä v rytmicky čle ni
tom slede s blízkymi inte rvalovými väzbam i
(kvarty, sexty). Cez literárny ú tvar sa téma
aktualizuje s účasn ým hudobným jazykom.
Azd a tak úmyselne deklaruje historickú viacvrstvovú prestupno sť - od života B átoryčky
(ko niec 15. stor.), cez Záborského literárny
po hľad ( 19 . storoč i e) , umocnený hudobnou
vý poveďo u skl adateľa na sklo nku 20. s toroč ia. Kontinuita histó rie so ~tále aktu álnym
morálnym imperatívo m.
Mladý režisér Peter Maťo a.h. so svojím
pripraveným libretom oslovil renomovaného skladatefa; sám vn iesol d o inscen ácie výraznú symbo liku · zachovaním d obových
kostýmov v dominujtkej č i e rnej farbe ako
výraze tragiky mladých dievčat a ich blízk]'ch
(zbo r). Bátoryčka "vládne" na scéne v o boch
dejstvách a spo lu úč inkujúce postavy svojím
konaním odk rývajú negatívne črty jej charakteru. Vo ľba sverlých fa rieb kos týmov korešponduje s ojedin e losťo u úlo h y, ktorá od-

halí edú tragiku ženy pa n ova č nej , krutej, ale
aj túžiacej po objatí. Jed iné a nealternované
obsaden ie hlavných postáv sa kryštalizovalo
v poda ní Má rie Tomanovej ako Bátoryčky , kreovane j v ci tlivom tó ne deklamač ne exponovaného spevu, Paraska Gu st áva Beláčka a.h. v striedmom pohybe,
ale vokál ne pôsobivom prejave. Ka ta rína,
dcé ra Bátoryčky, ako svedom ie matkiných
č iern yc h skutkov zapôsobila decen tne v pod an í Evy Luckej, podobne ako Šimon
Svitok v íllohc Kečegiho. To ale nczakrylo
miestami d lhé dialógy, ktoré by zniesl i viac
"p oh n íll"' d ej (najmii v 7 . až 9. výstu pe), v porovnaní s čím druhé dejstvo vyznelo podstatne dynam icke jšie.
Č itateľn ý zámer režiséra umocn il výtvarník t>eter čanecký a.h. niele n v kostýmoch,
ale aj v scénickom tvare nehybnych modelov
dievčenských trupov, ktoré ako nemé symboly obetovaných mladých životov podčiar
kli komorní• ú č i n nosi umek:ckcj výpovede.
Hudobné naštudovanie pripravil di rigent
Pavol Tužinský. Cved eni u venoval vcl"kú
pozo rn os ť. Nebo la to jednoduchá p ráca, pretože hudba je živá, farebne svie tivá, vo svojej
faktúre prehradná a v mnohotv{u·nom rytmic kom č l ene ní jed(nečn:í a nároč n á. Verná
svojmu komornému zámeru, bez afekt u, nechce vzbudzovať prázd ne ge~ro. Toto poclJopil aj d irigent a v dôslednej presnosti a tvare

O pera Eugena Sucho i1a K rútňava od svoj·
ho prvéh o uved enia v Košiciach (r. 1953) v
réžii Janka Borod áča (bola to jeho posledná
réžia v Košiciach) sa vrátila do toh to mesta
už po štvrtý raz. Jej s účas n é uvede nie bolo v
čo m s i výnimočn é . H osťujúci režisér Branislav Kriška sa vrátil k pôvodne j verzii libreta
a tý m vrátil opere je j autenticitu, morálnu a
etickú kvalitu. Na otázku - č í syn je Katrenino
dieťa · Ondre jov či .J anov, odpoved al Suchoň
od samého zač iatku jed n označne: O nd rejov.
Košická inscenácia tak takmer polsto ro č ie
po bratislavskej premié re (S D-10. decembra 1949) bola postaven á vo ven:i i, so záverom vyznievajúc im "v prospech" starého
. teli nu: Katrenino di e ťa ho lo jeho vnuko m a
syno m mŕtveho Jana.
H osťujúci režisé r Branislav Kriška sa v
košickej inscenácii ( prvýkrát ju s pôvodným
záverom uviedol v Banskej Uystrici v roku
196)) vrátil aj v texte k o riginálnym slovn)'m
spojeniam, ktoré zo známych príčin boli v
minulom režime vynechávané (" ... aj p án farár v kostole kázali ..., Ježišu Kriste ... , Matiifka
Božia"). Je ho réžia bola vzťah ovo č ist á, bóla

l Vcentre diania Kostolníčka l
Na rozdiel od s lovenskej m e tropoly, kde pojem divadelných prázdnin ostáva za·
konzervovan ý so v šetkými dôsledkan;1i na pestrosť letnej ponuky, v Prahe za čia
tok sezóny nenadväzuje na obdobie vzduchoprázdna. AJ p očas ostatného leta ponúkalo operné produkcie niekoľko sú.kronurých agentúr (Figarova svadba sa hrala
v Stavovl!kom. divadle, Don Gjovan.ni oa n ádvorí Lichtensteinského p a láca,
Rusal\i;a pred Kfižíkovou fontánou) a Štátna opera otvo i lla v predsunutom augu·
stovom termí.ne se zónu verdiovskýin festivalom.
Prvá nová inscenácia v tomto divadle prišla
v druhej polovic i septem bra a bola sprevádzaná očakávaní m, čí m novým obohatí janáčkov
skú tradíciu v Prahe p remiéra Jej p astorkyne.
Na jfrekventovanejšie d ielo moravskéh o maj·
stra sa na d osky Štátne j opery vrátilo po troch
rokoch od predchádzajúcej prod ukcie a na
apríl 1997 avízuje te nto tilul i Národné d ivadlo, kde - prekvapujúco · stvárni te nto titul i
Národ né divadlo, kde - prekvapujúco - stvárni
rolu Kostolníčky šéfka konku renčnej Štátnej
opery Eva Randová. Azda dôjde k zaujímavej
kon frontácii rozman itých pohl'adov.
Nie je ťažké pochop iť, pre čo po Jej pastorkyni siahajú operné d o my na celom svete
(žiaf, s výnimkou slovenských) s ne menšou
dove rou ako po atraktívnych ro mantických
opusoch. Snúbi sa v nej dojímavý, emocionálne silný dej s j edineč no u sc ho pn osťou autora
hudobnými prostriedkami u mocniť profil y
postáv, ich vzťahy a konfl ikty, ako i vytvoriť
autentickú atmosféru moravsko-slovenského
pomedzia. Najmii tvorcov v za h raničí láka bá-

c há čsk u pt>so hi vosť.

Op er ná s mut nohra Ilju Zeljen ku je na svete . .Je LO autorova o pe rná prvot ina, ale nil.: v
tvorivom zmysle. Skô r je to jd1o no vý doryk
so žánrom , ktor ý nezostarol. Ak s klad atd d okonale s leduje svoj z{uncr, ktor ý bol v tomto
prípade až fi lozofic ky premysle n)', je už len
otázkou času a inscenátorov, aby sa napravili
ma lé inscenačné chybičky a dielo vyznelo vo
svojej úplnosti.
Eva Michalová

študoval operu pu prvý raz. .Jeho hudobné
poi\atic malo zjcd nocujúcl.: prvky, výrečné v
zretdne j práci s niektorými n :ístojčivými hutvorivosti, elánu a h ráčskeho nadšenia, čo sa
prejavilo v nesm ierne plastickej, na dynamiku
a výraz b oh atej in ter pretácii. Stredobodom javiskového diania bola v premiérový večer
h osťuj úca Anja Silja v postave Kostolníčky .
Sopranistka svetového mena, ktorá sa v ostatnom čase špecializuje na charakterový odbor,
ponúkla hlbokú psychologicku sondu do cluše svojej hrdinh:y. Odkr)1la nielen vonkajšie
znaky svojho konania, ale išla i po motívoch a
súvislostiach, form ujúcich K osto l níčk i n c či-

ny. Po spevácke j stránke bol jej pre jav svieži,
bohato diferencovaný, u p (ltal objemom tónu
i jeho jemným nuansovaní m. Na dobrej úrovni sa prezentovali i d"alší p rotagonisti premiéry . .Jem'lfu srvárnila Nat:ília Ro manov:\ z Brna,
ktorej zamatový lyrický tón dodával postave
n ežnosť a oddanosť Qsudu, ncvlatných bratov
s vokálnou istotou (menej však hereckou
spomán nosťo u) pred stavovali Leo Marian
Vodi čka (Laca) a .Jan Ježek (Števa).
Pavel Un ger

KOŠICKÁ KRÚTŇAVA
o rnamentom na bielo m p látne, bez pochybností v expo n ovaní hierarchie h odnôt. Najvyššia pri ečka patrila odpuste niu, ku ktorému dospel starý Štelina p o vybojovanom vnútornom boji. Kriška vo svojej réžii pracoval
s princípmi. Ústrednú pozíciu medzi nimi
zaujalo "sved o mie dediny" - zbor. Tomuto
princípu bol podriadený aj javis ko vý priestor v rámci scénickej výpravy. Jej autoro m
bol Ladislav Vychodil a.h. Zborové scé ny
pripomínali významovotvorné obrazy. Zbor
( pripravený Romanom Skfepckom) umiesti\oval režisér zväčša do poschodového polkruhovéh o priestoru drevl.: ného "gangu", alebo aj na d revený kruh praktikáblu v strede javiska, z ktorého akoby sa odvíjali trpké skúsenosti jedincov. Idea odpustenia v insl.:enác ii Krílti'lavy v aud iovizuálnych sú vislostiach
pre rástla takto úzky rámec liptovskej ded iny,
kam inscenáciu svojimi krojmi situovala výtvarníčka Da nica Hanáková a nado budla
tak všel"udský a nadčasový rozme r. V piatom
obraze- v slávnom monológu O ndreja by sa
mi viac prihovárala otvorená scéna než uzavretý pokruh, priestor oslobodený od kulís a
tý m s ústredený le n na silu neúprosnéh o
Ondrejovho svedomia.
• Boris Vela t , na rozdiel od ll. Krišku, na-

nalad spolupracoval so sóliMami. podčiarku
jílc tak obsah myšlienky diela a jeho poslu-

dobnými motívmi. 'a oboch premiérach
však najviac starostí s pôsobili vel'ké zborové
scé ny (svadba), v krorých zbor, orchester, ale
aj tan eč n :í zložka (ch o reografiu pripravi l decen tne Juraj Kubánka a .h.) si nedokázali
rytm icky po rozum ieť. Prekážkou plynu lé ho
orchestralneho zvuku boli najmä sólové
vstupy trúbky, pozauny, uprednostiíovan é a
fare b ne strnu lé (v scén e svad b y).
Dve prem iéry - dve koncepcie vo výkonoch hlavných protagonisto v. Šte lina juraja š omorjaia (l. p rem ié ra) bol introvertný
s aktív ne precíteným ponorom do postavy
llstiacej do oslobodzujúcej katarzie. Katrena Má rie Re pkovej sa niesla v poloh e akoby pasívnej odovzdanosri - aj v s peve.
Výrazovo pohyblivejšia, ale subrílna hola
Katrena Kataríny Lôfflerovej a.h. na druhej p remiére. Alojz Ha r a nt a .h. svoji m sýtym fo ndom posunul Ondre ja smerom k dramatickej rovine postavy a na oboch premiérach zd ô raznil jej dynamický charakter. Oleg
Korotkov na dt·uhe j premiére predstavi l d rsnejšiu, zach múrenú tvá r srarého Štelinu, ktorý sa napokon pred zázrakom narodenia d ieťaťa sk loní. Príjemne prl.:kvapil zrozumitel'nou cle klamkiou spievaného rex ru. K pozitívnemu vyznen iu inscenácie svojimi výkonmi
prispeli aj sólisti Eva Šm áliková (Zalčíčka),
Mária Kle inová (Ško lnica), Svetla n a
Tomová (Marka), Michaela Hausová
( Pastierik), július Regec (Krúpa) a cfalší.
Inscen ácia Krtlti\ ;wy- n'a prvej prem iére aj
s prítomnosťou detí majstra Suchoií a - l ng.
Mariána Sucho i1a a D;micc Št iliehovej - hola
dôsrojným príspevkom opery Východoslovenského štátneho divad la Koške k Ro ku
slovcn~kej hudby '96.
DITA MARENČINOVÁ

Ornament na bielom plátne

K prem ié re v opere Vých od osloven ského
š tátn eho divadla Košice 25. a 27. októ bra.

Má r4-. Tomanová - Bátoryčka a Šimon
Svit,ok - Kcčegi
Snímka.). Lomnický

š telinu stvárnil v koš icke j inscenácii
Krúti'íavy Juraj Šomorjai, Katrenu MáSnímka O. Béreš
l'ia Re pková

dať

po nových dimenziách predlohy, obcháprvoplán ové, folklori sticky nadýchnuté
aranžmán a vyp repa rovať l"udský a symbo lický
rozmer d rámy.
Pravdu povediac, očak ával som, že i jedno z
pražských divadiel posunie janáč kovskú interpreta č n ú tradíciu dopredu , že d ôjde k prelomeniu k li ~éov i tých režisérskych postojov. V
Štátnej opere sa tak nestalo. Milosl:tv Nehasil,
66-ročn ý režisér a divade lný praktik s Jan áč
kom komunikoval na úrovn i rok mi vypestovanej sch émy, kde síce nechýbal ľudovo-realis
tický ko lorit a dôsledná práca s hercam i, o pohl"ad e korešpond ujúcom s dneškom však reč
nemohla byť. Výsledok neovplyvnil ani pokus
scénografa Orakara Schindlera rez ig no vať na
popisné detaily a ostr ými hranami strohých
dekorácií n avodi ť dojem modernosti.
Dominantnou zložkou novej produkcie .Jej
pastorkyne sa stalo hudobné naštudovanie
nového šéfdirigenta Jii'ího Stárka. Umelec s
veľk ý mi medzinárod nými skí1 se nosťami (em igroval roku 1968) vniesol do orchest ra ducha
dzať

Anja Silja a k o

Kostolníčka ,

Natá lia Ro m anová akojemifa

Sn ímka O . Pe rnica

( ~ ~ '96
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LADISLAV ČAVOJSKÝ

VYSVEDČENIE NAŠEJ OPERNEJ RÉŽIE (l)
Režisér pre všetky časy
ctze
Bohuš Vilím
ve v

Opera Slovenského národné ho divadla
nemala režisé ra. V prvých recenziách o
predstaveniach niekdajšieho súboru
Východo čes ké ho divadla v Bratislave sa
o réžii píše ve ľmi málo, často ni č- a réžia
aj v neskorších rokoch recen zentov veľ
mi nezaujala. Zmienky o réžii hľadajte v
poslednom odseku väčšiny recenzií.
Slovom, réžia, najmä operná, bola v prvých sezónach SND "od macoch y".
Napodiv však op era SND režiséra mala
od prvých dní. Bol ním Bohuš Vilím. A
nebol režisérom iba p ár rokov, ale na režisérskej stoličke v SND sedel od roku
1920 do roku 19,5 1, s výnimkou olomouc keho angažmán v rokoch 1922 až
1928. Vilím prežil pád viacerých režimov. Režisérsku d efinitívu, získanú za
prvej Československej republiky mu ponechala Slovenská republika, potvrdila
obnovená československá r epublika,
d ôveru nadriadených nestratil ani po
Víťaznom Februári. Sotva sa kedy nájde
ďalš í takýto režisér vhodný pre všetky ča
sy. Podľa nášho klasika vraj čas preme ní i
časy, no Vilíma sa čas nedotkol. Vilím režíroval otváracie predstavenie Slovenského n árodného divadla, Sme tanovu
Hubi čku ( 1. marca 1920). Vilím režíroval
aj poslednú premiéru opery v češtine,
Kovarovicových Psohlavcov ( 19. februára 1939). Vilím bol prvým režisérom p osl ovenčenéh o súboru a jeho prvej inscenácie, Holoubkovej opery Stella (18.
marca 1939). Vilím bol režisérom prvej
operetnej premiéry v SND, Starého operety Maharad žov miláčik (3. marca
1920). Prvý deií nového divadla patril
opere, druhý činohre , tretí operete. Vilímovi patril prvý a tretí deií.. Zdá sa, že to
bola najdôležitejšia osoba v Jefábkovej
divadelnej spol očn os ti. Osoba, ktorá nikdy neprerástla na osobn osť.
Bohuš Vilím, rodák z dedinky v okrese
Chrudim, bol bankový úradn ík. Súkromne študoval herectvo, hudobnú teóriu ,
kompozíci u aj spev. Dvadsaťjedenroč
né ho mládenca zlákalo .lmdobné divadlo,
po vyše d esaťročnej praxi v pražskom
Vinohradsko m divadle a v plzenskej operete nastúpil ako režisér do Východočeskej divadelnej spoločnosti Bedficha
Jefábka, s ktorou v roku 1920 prišiel do
Bratislavy. To vysvetľuje , prečo takmer
všetky operné, no aj mnohé operetné i
baletné predstavenia v prvej bratislavskej polsezóne režíroval Vilím. Boli to nap osp ol inscenácie: zo starého repertoftru
zájazdovej Vých o dočes kej divadelnej
spol o čnosti.
Vilím sa u čil spievať,

no v Bratislave už
spieval iba v operetách. Vilím sa ne učil
režírovať, no vytrvalo režíroval takme r
všetko, čo mu prišlo pod ruky. Bolo vtedy zvykom , že réžie sa ujímali bývalí sp eváci. V SND možno na to nájsť veľa príkladov, zväčša odstrašujúcich. Už sme
spomínali, že Vilím sa nedal z režisérskeho miesta ni kým vytl ači ť. Množstvo krátkodobých, úspešných i neúspešných režisé rov do op ery SND prichádzalo i odchádzalo, len Vilím zostával. Jeho doživotné miesto v bratislavskej opere neotriasli ani neo byč ajne úspešné réžie
Šu lcove, Gavellove, ani hosťovanie mladších čes kých kolegov p o vojne, najmä
Jerne ka a Fiedlera. Bohuša Vilíma o povesť "nes mrteľn éh o" režiséra o brala až
smrť (1953). Vilím dlhé roky neusmerňo
val he rcov iba na bratislavskom javisku.
Nových členov súboru vyučoval na
Hudobnej a dramatickej akadémii, n eskôr na konzervatóriu, kde u čil i dejiny
réžie.
V p rvých rokoch divadelnej praxe sa

venoval viac operete ako opere. Operetu
tiež komponoval, a to na vlastné libretá.
Navyše svoje operety aj režíroval. Slovom, operetný všeumelec. Skomponoval
ich sedem. V Bratislave mal štyri premiéry. Grófa Casanovu režíroval už v druhej
sezóne (1 920). Operetu Soňa Romanovna predstavil bratislavskému publiku
ako režisér v roku 1929. Tretiu operetu
V žiari miliónov pre nechal Vilím režisérskej taktovke Františka Krištofa Veselého (1933), štvrtú, Šťastie nie je náhoda,
režíroval Drahoš Žele nský (1 940). Až
Gejza Dusík urobil koniec Vilímovej operetnej karié re.
V ideálnych podmienkach sa mohol
Vilímov všestranný divadelný talent bohato upl a tniť. V d ivadlách, ktoré bojovali
o každú korunu, svoje dielo nemohol
vždy úspešn e k orunovať. Namieste je aj
otázka, aké ciele si Vilím kládol. Keď
ch cel v mladosti nastúpiť ako herec do
Plzne, predstavil sa bbecenstvu v nároč
ných úlohách, ako Lízal v Maryši bratov
Mrštíkovcov a' Jago v ShakespearovoG~·
Otellovi. N~ s.ám pohrdol tragickým herectvom a )eho, domé~b sa stal odbor
operetných mla~ó~omikov. Nečakaný
zvr~t. V tejto rot polt<fJ}OSti žlt-stále:-komponoval ľal1ké operetý, režíroval neľah
ké opery, siahol doko nca aj po opernej
moderne. Vzdelával sa takmer celý život,
navštevoval Reinhard tove semináre o réžii - no semienka z nich v jeho javiskovej
tvorbe vyklíčili le n zriedkavo.
Mal hudobné vzdelanie, a to si cenili
viacerí dirigenti, s kto rými Vilím spolupracoval. Najmä Milan Zun a a Karel
Nedbal. Zuna sa Štefanovi Hozovi zdôveril, že od režiséra "d opodrobna vyzvedal
jeho scénic ko-pohybové zámery, takisto
som poznal dielo výtvarníka a clo toho
som vsúval svoje hudobné p redstavy,
ktoré mi v základoch udával autor - skladateľ ako najvyššia inštancia." Tejto zásady sa prid ŕžal aj Vilím. Aj preň ho bola
partitúra východiskom a štýlová jednota
hudby, réžie a scény ciefom. Sám navrhoval niektoré scény. o najmä v zač iat
koch musel rovnako ako ostatní režiséri
pos kl adať deko rácie na javisku z toho, čo
mal v sklade poruke. Prevažne to bo la
hrôza. V p rvej sezóne maliar J aroslav
Jareš na maľova l dekorácie iba pre smetanovské Vilímove inscenácie.
Najmä p ri č a stýc h cykloch Sme tanových opier sa Vilím operne j kritike javil
ako možný tvorca smetanovského štýlu
na bratislavskom javisku. Nestal sa však
vyrovnaným partnerom ani dirigentov,
ani viacerých sólistov. Zameral sa na
množstvo detailov, nikdy nie na ucelenú
koncepciu. Ivan Ballo písal o Vilímovi sústavne veľmi žičli vo , avšak po Mozartovej Figarovej svadbe ( 1932) si neodpustil stále opakovan ú pripomienku, že
"každá postava bola zachytená za správny
koniec, jej funkcia vcelku p ozorne odvážená, čl e neni e scény z hfadiska výtvarného i dejového vcelku šťastné, te mpo hybné, korešpondujúce s hudbou. Nebolo
však treba ísť do detailov... Niekedy n az načenie má väčš í úč inok ako p odrobné
vyhrávanie a podávanie "po lopate"... A
rozhodne je žiadúce zretušovanie niektorých obhrublých výstrelkov. Nemožno
sa z mie riť s krikľavým natu ralizmom..."
Podobné výhrady sa po Vilímových premié rach pravidelne opakovali, Vilímovo
režisérske remeslo málokedy malo zlaté
d no. Urč ite aj pri činením režiséra sa pod ľa Balia zo Straussovho Ružového gavalie ra (1929) v SND "robí holá apoteóza
operety''. Pri inscenovaní Smetanovho
Dalibora musel kritik režiséra upozo rniť,

že Dalibor je dráma, "nie výpravný kus
rytie rsky".
Keď chceli nášho režiséra poch vá liť,
napísali, že réžia bo la " podľa sme rníc vyabstrahovaných z partitúry", napríklad z
partitúry Ficlelia ( 1930). Túto zásad u rešpektoval aj p ri inscenovaní Verdiho Falstaffa ( 1932) a vtedy si vyslúžil opäť
Ballovu pochvalu: vraj javisko, scénu "v
rámci šťas t n ej , pitoresknej výp ravy Jána
Ladvenicu, temperamentne dirigoval Bohuš Vilím v staccatovom pohybe ... - všetko šlo s precíz nosťo u priam matematickou a predsa bezproslreclne a pri všetkej
nespútanosti ukáznene. Falstaff je bez
otázky z najlepších kreácií šéfrežisé ra našej opery...".
Veľa znamenalo, koho si Vilím vybral
za scénografa, či koho mu pridelili. S
Ladve nicom si dobre porozumeli. Obč as
našiel s po l oč nú reč aj s inými výtvarníkmi. Dvadsiate a tridsiate roky charakterizovala nespútaná farebnosť plagátov a
scé nických návrhov najm ä k vystúpeniam Ruského bale tu v Paríži. Tieto predstave nia sa stali jedným z najsil nejších inšpira čných zdrojov nového de korativizmu aj v našej opere. Miguel Urvancov navrhol v tomto duchu scény pre Vilímove
réžie Bizctovej exoti ckej opery Lovci perál (1928) a rozprávkovej opery Rimského-Korsakova Zlatý kohútik (1928).
Vrcholom tohto sme rovania je Vilímova
spolupráca s Ladvenicom na Prokofievovej opere Láska k trom pomaran čo m
(I 931). VQ všetkých troch prípadoch
scénograf výraznejšie poz n ač il stupe ň
úspechu insce nácie než režisér. Aj na záver Vilímovej n e konečne d lhej spolupráce s operou S l) prispel nemalým podielom k ohlasu nových inscenácií avantgardný, kedysi
Šulcov
scé nograf
František Troster. Vilím od neho p rijal
sténu k Jan áč k ovej Kati Ka ba novej
(1949), ktorú p ôvodne, v čase vojny,
Troste r navrhol pre pražské č i nohc::rn é
predstavenie Ostrovského Búrky. Aj posledné in sce nač né slovo Vilíma v našej
opere doplnil scénou Troster. Dvorákov
Jakobín (195 l ) bola však inscenácia v
me ne dobových požiadaviek skrz-naskrz
"socialisticko-realistická", postarom naturalistic ká, ktorá scénografa vo všetkom
popierala, no režiséra potvrdzovala.
Vilímove trid saťročie so slovenskou
operou drsne c harakte ri zoval jeho niekdajší o lomoucký a bratislavský spolupracovník Karel Nedbal v kilihe PÍli století s
česk o u operou. Vilím "bohužel n esplnil
vše, co se od ne ho oče k áva lo, zej mé na
když mu pro ni kavč zmode rnisovaný jevištní aparát dával bohaté možnosti.
Jestliže již v Olo mo uci mely v jeh o' práci
nad fantasií p revahu kalkul a rutina,
stupňovalo se v Bratislave spoléhaní na
rutinu od režie k režii a nakonec uvázlo
na nekolika ste reotypn ích klišé, pfímo
tvrdošijne o pakovaných ... ".
Le n v u če n í je opakovanie matkou múdrosti, o pakovanie umenie ubíja. Napodiv, Vilím svojou n c men n osťo u pretrval i radi kálne s pol o če n ské a umelecké
p reme ny. No rozsahom p ráce ho sotva

Z troch októbrových koncertov ŠFK prvé dva nemali šťast i e na sólistov: na úvodnom koncerte sezóny (3. októbra) to bol
pianista William Howard z Ve ľkej
Británie. V Čajkovs kého Klavírnom koncerte b mo l odviedol síce - až na drobné
nedostatky v prstovej technike - aspoň remesel ne p ri jateľný výkon, avšak bez vyhraneného interp re ta č né h o názoru. Medzi jeho a dirigentovým poiíatím diela p anovala jasná dvojk o ľajn os ť. Okrem toho
odznela Prokofievova Klasická symfónia
D dur v trochu matnom a málo brilantnom predvedení, čo je pri tomto d iele
vlastne najdôležitejšie. V šostakovičovej l.
syiľ)fó nii f mol sa už interpret i dirigent
veče ra Róbert Stankovský "našli". Počuli
sme vybrúsený výkon s pevne vybudovanými plochami a excele ntnými sólisti ckými výstupmi prvých hrá čov orchestra.
Dirigent vzorne vypracoval aj dynamickú
stránku diela a ustrážil aj kultúru zvuku telesa.
Na druhom koncerte (18. októbra) však
boli so sólistom oveľa vä čšie problémy.
Košický Csemadok, ktorý na príprave
koncertu spolupracoval, pozval Tamása
Kedvesa (Mad'arsko) ako sólistu Dvofákovho Violon čelo vé h o koncertu h mol.
Ten, na rozdiel od Howarda, nedodržal
ani len základné prvky prednesu - o nejakom osobnostnom vklade už ani nehovori ac. S agogikou si pohrával tak ľ ubovoľn e
a nelogicky, že celé podanie diela sa zúžilo
na boj o zachovanie akej-takej súhry sólistu s orchestrom. Keby za dirigentským
pultom stál me nej skúsený a pohotový dirigent, než Bystrík Režucha, mohol koncert sko n č iť katastrofou.
Okrem nevydareného Dvol'áka odznela
Erkelova predohra k opere László Hunyad i a Haydnova 64. symfónia A dur.
Nepochopil som zaradenie Erkelovej predohry, pretože maďa rská hudobná tvorba
ponúka množstvo oveľa kvalitnejších diel
(a veru ich dostatoč n e n evytJžívame), než
je táto lacná a eklektická muzika. Svetlým
hodom koncertu zostala napokon málo
známa Haydnova symfó nia, ktorá aj po interp etač n ej stránke dostala všet ko, čo jej
patrí.
'f retí koncert (24. októbra) odznel v
rámci Týždiía českej hudby za účasti oficiálnych osobností. Taktovky sa ujal šéfdirigent ŠFK Stanislav Macura. Bol to koncert, ktorý zniesol veľmi vysoké krité riá dramaturgiou poč nú c, výkonmi dirigenta,
sólistu i orchestra konč ia c. Už úvodná
Cikkerova suita Spomie nky, predvedená v
je mnýc h p astelových farbách, sa vyz n a čo
vala koncc::ntrovaným a umelecky premysle ným prejavom. Ten sa vys tu pňova l v
skvelom l. kom:erte pre violo nčel o a orchester od Boh uslava Martini! (ozaj, prečo
sa toto krásne dielo nehráva ča s tej š ie? ) s
výborným českým vio l o n če listom Vlad anom Kočím (bývalým absolventom košického konzervatória). Skladba, striedajúca vrúc nu melodiku s bravúrnymi pasážami, pre sólistu mimoriadne vďač n á , našla
v Kočím a Macurovi ideálnych interpretov. Kočí disponuje širokým záberom interpretačných elementov, medzi ktorými
dominuje sýty, farebne bohatý tón, zmysel
pre kantilénu a technická istota. Hra orchestra p lne korešpondovala s hrou sólistu. Martin ll v tomto podaní zaujal aj poslucháčov, ktorí si cestu k hudbe 20. storočia
ešte iba hľadajú .
Záve reč n á Dvofá kova Novosvetská symfón ia neskizta v Macurovom naštudovaní
ani na okamih do sivej rutiny. Dirigent z
nej vydoloval rad pozoruhodných drobností, skibil ťormovú výstavbu a docielil ako obvykle - n eobyčajne kultivovaný
zvuk telesa, o perfektnej súhre ani nehovoriac. Tretí októbrový koncert tak napravil nedobré dojmy z predošlých dvoch, zapríčin e ných sólistami. Dúfajme, že v budúcnosti ich výber filharmó nia lepšie postráži.
ROMAN SKREPEK
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Rodáci S. Hozovi
"Zíde z
spieva v

očí, zíd e z
Krútňave,

mysle" - tak dajako sa
ku ktore j Eugenovi
Suchoňovi libreto napísal Štefan Hoza.
čas n eúprosne pokročil a Hozovi rodáci
zo spišských Smižian spolu s Národným
divadelným centrom a jeho Združením divadelných kritikov a teore tikov, Matico u
slovensko u a, samozrejm e, domácimi partnermi na čel e so starostom o b ce Smižany
Ing. Ladislavom Vranom si 20. októbra, v
dei\ 9 0. výročia naro d e nia, uctili svojho
rodáka. Či Štefan Hoza "zišiel z očí a m ysle"
svojho národa, je vec jedna, druhou je skuto čnosť, že za sebou zanechal dielo, hodné
analytického skúmania.
O to sa pokúsila práve v deň Hozovho
nedožitého jubilea rodná o bec v spolupráci s divadelnými teoretikmi, ale aj niektorými jeho s po lupracovníkmi. Formou výstavy a konfere ncie pripomenuli život a
d ie lo tohto popredného sólistu , dramaturga, hudobného s pisovatel'a, libretistu a pedagóga.
V tomto duchu sa niesla aj vel' mi výstižná
výstava, ktorá zhromaždila zaujímavé a cenné fotodokumentačné materiály, o rig inály
piesi1ových vydaní, jeho početných kníh a,
samozrejme, aj časti jeho pracovne.
Hozove najplodnejšic roky sp eváckeho
pôsobenia na divade lných scénac h v rokoch 1939-45 zhrnul a zhodn o til Dr.
j aroslav Blaho. O Hozovej ceste k národnej opere sa zamýšl'al Dr. Ladislav čavoj
sk_ý. O Hozových vzťahoch k osobnostiam
slovenského hudobného živo ta, hlavne k
F raňovi Dostalíkovi, hovorila Dr. Lýdia
Urbanč{ková. Témou Štefan Hoza - spevák a režisér sa zaob eral július Gyermek.
O Hozovej libretistickej činnos ti hovoril
Vladimít· Zvara. JubilantOVll rozsiahlu a
dnes u ž m álo známu lite rárnu či nnosť
(okrem libretistickej) kome ntoval autor
tohto článku. Vel'mi príjemným "osviežen ím" teore tických (Jvah boli osobné spomienky jeho b ývalých kolegýi\: Márie
Kišoňovej-Hubovej ajely Kt·čméty-Vt·teľo
vej, ktoré p lasticky dotvo rili Hozov portrét ako č l oveka a umelca nesmierne vit álneho, húževnaté ho , pracovité ho , plné ho

Pamätná
Smižia n

tabuľa

na Kultúrnom dome

Po dlhých rokoch už takmer beznádejné·
ho čakania na sprístupnenie Pamätného do·
mu Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trna·
ve sa slovenská ve rejnosť dočkal a a v piatok
t rinásteho septe mbra bol o fi ciálne otvore ný
"Dom hudby na Ulic i M. Schne ide ra•
Trnavského". Obje kt to hto historicky cenného domu so základmi z 13. storočia a s c h ro·
nistikonom z roku 162S, ktorý prezrádza, že
pod jeho strechou bola pred tureckým ne·
bezpeče nstvo m ukrytá uhorská král'ovská
koruna, dovŕš il svoj de jinný význam tým, že
jedným z jeho najvýznamnejších nájomníkov
bol viac ako tri desaťroči a národný umelec
Mikuláš Schneider-Trnavský.
Dlhé a ťažké pe ripetie, ktoré prekonáva!
tento o bjekt u ž od roku 1958 (rok úmrtia
s kladateľa), kedy Povereníctvo školstva a
kultúry rozhodlo o zriad e ní Múzea M.
Schne ide ra-Trnavského v byte na prvom po·
schodí, odďaľoval i pôvodnú myšlienku, až sa
temer celkom vytratila.
Po prvý raz bola spríslllpnená Pamätná izba Mikuláša Schne idera-Trnavského v správe
MsNV Trnava v roku 1972 (3 roky po smrti
manželky Majstra). V roku 1974 mobílie
resp. hnute ľnosti pracovne p rezvalo do sprá·
vy Západoslovenské múzeum, následne celý
dom odkúpil od cirkvi štát a po stavebných
úpravách v ňom bola inštalovaná výstava O
živote a diele M. Schne idera-Trnavského, ve·
novaná 20. vý roč iu jeho úmrtia (1978). V
tom čase u ž prebiehali práce na projektovej
dokumentácii potrebnej pre celkovú o bnovu domu, ktorá mala byť pôvod ne u ko nče n á
v roku 19 81 - v roku storočnice Majstra.
Časový harmo nogram však nebol splne ný a
pri príležitosti osláv vznikla v priestoroch
hlavnej budovy múzea súbežná výstava za·
meraná na piesňovú tvorbu s klada t eľa a jej
reflex iu v dovtedy piatich roč níkoc h spevác·
kej súťaže.
·
Nemohúcnosť vtedajšieho investora Kraj·
ského strediska štátnej pam iatkovej starostli·
vosti a och rany prírody- p redpokladám · determinovaná vzťahom vtedajšej ideológie k
najväčšie mu sk ladateľov i duchovne j tvorby
20 . sto roč ia, sa u nás prejavila v n es kuto č n e

muzikantského oduševnenia a zápalu p re
slovenskú operu.
Prednesené referáty pre k rátkosť čas u
isteže nemohli podať úplnejší a analytickejší obraz o Hozovom odkaze. Stane sa
tak azda p ri p lánovanom rozšíre nom vydaní zborníka. No aj tak táto príležitosť naz na č ila , že Hozovo mnohostranné dielo
čaká na svojho spracovate!'a.
V ten istý dei\ sa konalo ešte odhalenie
pamätnej tabule na kultúrnom dome, dalšia vernisáž výstavky Národného divadelného centra v tejto b udove a nap okon slávnostná akad émia, na ktore j Klaudia Dernerová, jozef Ábel, O ndre j Malachovský za
klavírneho sprievodu Milady Synkovej a
komentára Vladimíra Durdíka, priblížili
smižanským občanom Hozov re pertoár.
K u vedenému podujatiu, ktoré sa ko nalo
v rámci Roku slovenskej hudby, vydal
Miestny odbor Matice slove::nskej v Smiža·
noch s kromn ý, no účel n ý bulletin s p ríspevkami Dr. Emanuela Muntága, Dr. Antona Kreta, Hozovej dcéry Mgt·. Tatjany
Sekáčovej-Hozovej, Márie Ktšoňovej-Hu
bovej, Dr. Gustáva Pappa, Ztty HudcovejPrešove} i s ukážkou zo skladate l'ových sp omienokja svoje srdce dám. Celé podujatie,
hoci skoncentrovan é do jedného dňa, bolo
vel'mi milou spomienkou na tlmelca, ktorý
svojím spevom očarúval milovn íkov operety, opery i ľudových piesní od Prah y, cez
BratislaVll až po Košice. Hoza bol osobnosťo u , ktorá si takúto spom ienku v ka].d o m
prípade zaslúži .
MARIÁN J URÍK
Sn ímky autor

K. Dermerová

počas vystúpenia

v Smižanoch.

Ad: Dom ~udbyv Tmave
dlh<im čase , ktorý po treboval na vypracovanie projektovej dokumentácie ( 12 rokov).
Stavebnú aktivitu však predišli b úracie práce
dvorn ých prízemných objektov, čomu rovnako padol za obeť i záhrad ný altánok, dlhé
roky slúžiaci ako "muziksála" cirkevného hudobného spolku, kde sa sobotu čo sobotu
stretával majster so svojimi skalnými na skúškach pred "hrubou" omšou.
Paradoxom je, že k on eč n e zača tú rekon·
štrukciu domu v r. 1990 zastavili revolučné
časy, KS ŠPSOP stratilo investorskú funkciu a
objekt odovzdalo správcovi · Západoslovenskému múzeu. Pôvod ný úmysel novovznik·
nu tej Nadácie Mikuláša Schneidera-Trnavského (199 1) prevziať dom aj s investorstvom pamiatkovej obnovy, naprie k súhlasu
Ministe rstva kultúry SR, bol zmare ný a až po
deštrukcii jedné ho krídla budovy v roku
1994 došlo k dlho očakávanej rekonštrukcii.
Táto však priniesla so sebou zme nu projé ktovej dokumentácie a tým i zmenu už skôr
schváleného lo kalitného programu.
Súčasný stav vyu žitia technicky na jednot·
ku zvládnutej obnovy sa vo svoje j po lyfunkč·
nosti stal všetkým, len nie hudobným múzeo m Mikuláša Schne idera-Trnavského. Pries·
tory pôvod ného skladatel'ovho bytu sú zre·
dukované. Z izieb orie ntovaných d o ulice je
ponechaná pracovňa so zariadením. V pre·
chod ne j izbe bola odokrytá prekrásna iluzív·
na náste nná mal'ba z 18. storo č i a, čo pocho·
piteľn e vylučuj e druho tné využitie a v pô·
vodnej jedálni je umiestnený väčší počet fo·
tografií z biog rafie skladateľa bez nároku na
zhodnotenie, či bližšie predstavenie jeho
osobnosti. Okrem pár kusov kópií titulných
listov náhodne vybraných skladieb a maj·
strovho obleku prenesené ho z predchádzajúcej exozície, je p riestor pre nestora sloven-

skej hudbyvyčerpan)'. Vedomie, že v depozitároch múzea sa nachád za temer kompletné
zariadenie jeho bytu, vrátane mnohých osobných predmetov Majstra (typické motýliky,
cylindre, frak, rukavičky , majstrovská g itara
jeho otca z 19. storoč ia, dokumentačný materiál z jeho spoloče nské h o pôsobenia a pos ta·
venia v l. ČSR alebo počas Slovenské ho štá !U
pozvánka na meno na prvý snem slovenskej
krajiny, na zasadnu tie senátu Slovenskej un i·
voczity, knihy literátov s vl astn o ru č ným venovaním, korešpondencia s významnými
osobnosťami politického, kultúrneho i umeleckého sveta a mnohé, mnohé d'alšie pozo.
ruhodnosti), ne hovoriac o celej umeleckej
pozostalosti, zanecháva v návštevníkovi
smutn ý pocit zo zh liadnutého torza.
Navyše, v ďa l šej izbe pôvod ného bytu je
umiestnená výťa hová šach ta a posledná
mi e stnos ť je venovaná americkému národné·
mu hudobnému nástroju - rezofonickej g itare "dobro", k torej autormi sú bratia Dopjerovci, vysťahovalci z ned'ale.j<ej Dolnej
Krupej.
:"
Zostávajúce priestory dvojpodlažnej dvojkrídlovej budovy p lánuj(t využiť na rôznoro·
dé ú čely: hudobné oddelenie Okresnej knižnice, kníhkupectvo Hrebenda, pred aj ňa sta·
rožitností, klavírna tried a ZUŠ, Dobro klu b,
klub Sem inárka, kaviarei't "U Schne idera",
Dvorana slávy dobra. Pôvod ný zámer u miest·
niť v o bjekte zbierky fo ndu Musicalia (o po·
čte closahu júcom temer 8 000 jednotie k sú
d eponované v Západoslovenskom múzeu v
Trnave) a sprísrupi'lovať ich návštevníkom,
či už v študovni alebo expozičnou formo u,
zostal nenaplnený. O ambíciách o bjektu stať
sa stánkom živého múzea slovenskej cirkev·
nej hudby ani nehovoriac.
Je pochopitel'né, že súčas n á ekonomicky

"neružová" situácia núti správcov získať v)•·
hod ným i pre n;íjmami aspoií časť prostried·
kov potrebných na prevádzku, nedomnie·
vam sa však, že si môžeme d ovoliť nerešpek·
tovať základné hodnory a kľ(t čové postavy
našich kultúrnych dejín a nesprostredkovať
najmii mladej generácii maximum poznat·
kov a s úvislostí, ktoré sú pre správnu sebare·
flex iu nevyhnutné. Tak i sám Mikuláš
Schn eid er-Trnavský hovoril: "Len ten národ
možno poiíať do registra národov kultúr·
nych, ktorý sa môže svojimi vedeckými a
umeleckými hodnotami legitimovať'.
Poč in sprístupnenia "Domu hudby" mož·
no jedným dychom chválil i h aniť. Chváliť
technickú o bnovu zdevastovaného objektu.
Haniť n ed ostatoč nú úctu k jednej z najvý·
znamnejších osobností slovenskej hudobnej
histórie. Signaliw je to n ielen skuto čnosť, že
napriek oficiálnemu oz na če niu objektu v
štätnom zozname pamiatok ako "Pamätný
dom Mikuláša Schneidera: rrnavského" sa objavila tabul'a "Dom hudby", najmä však ncrcš·
pt.:ktovan ic pôvodného pô dorysu bytu, ktorý
napriek bo hatstvu muzeálneho materiálu
(štätom zakúpeného na účely expozície) zostáva okliešten ý a temer prázd ny. Nezaned·
batcl'ným fa kto m neadel.:vátneho spoločcn·
ského postoja je aj ignorovanie piatich žijú·
cich priamych potomkov n{trodného umelca
Mikuláša Schne ide ra: rrnavského v súvislosti
s n edoru čeno u invitácio u na slávnostné
otvorenie domu.
Našťastie pre slovenskú hudobnú históriu
možno však konštatovať, že takmer komplet·
ná pozo sta l osť Mikuhíša Schneidera-Trnav·
ského je pre nasledu júce generácie zachova·
ná a s výnimko u nit.:kol'kých autografov,
resp. častí korešpondencie, ktoré ochraňuje
Matica slovenská, Slovenské národné múze·
u m, Univerzitná knižnica, Štátny achh· či tr·
navský Cirkevný hudobný spolok sa jej '!)ró'
nachádza v Západoslovenskom múzeu v
Trnave. Je len š kod a, že autori koncepcie vy·
užiti a to hto o bjektu ju nezú ročili.
EDITA BUGALOVÁ

(~~ '96

FOLKOVÁ SCÉNA

•,•

Niekoľko slov o slovenskom folku
·....._ Aj keď už dnes nie sme v situácii, že fo lková hudba sa zamieňa s fo lkló rom, pre mnoh ých je poje m folk ešte stále dosť ne jasn ý.
Ak by sme chce li by ť presní a snažili sa vymedziť pojmy, povedali b y sme, že folk,
resp. folková hudba patrí med zi menšinové
žánre. Úskalie akýchkoJ'vek d efinícií však
názorne ukázali uplynulé roky, keď p oje m
"menšinový žáne r" vzhl'adom na záujem
publika sa naozaj stal le n pojmom teoretickým. Teda aspoň v Čechác h .
Hn eď v úvode je však potrebné pove dať,
že fo lk a folková hudba na Slovensku vznikala za odlišne j situácie a vychádzala z iných
koreňov, než čes k-ý fo lk . český folk úzko
nadväzoval na dlhodobú tradíciu trampskej
piesne, tramping, "čundrova ni e" , takže spôsob prezentovan ia pesni čiek le n so sprievod o m gitary- tak, ako sa rozšíril najmä vd'aka
angloame rický m interpreto m folk music v
klasickej podo be - Bo ba Dylana,J o an Baezo vej ale bo Pe te Seegera - nepredstavoval v
podmienkach šesťdesiatyc h ro kov ni č mim oriadne a c udzorod é. Další zdroj, z k to rého s nád' vychäd zal český fo lk, bo l tzv. mestsk-ý folkl ó r, predovšetkým pražský.
Na Slovensku fo lková h udba vychádzala
skôr z tradícií J'udovej piesne, čo do značnej
miery d eterm inovalo aj jej výslednú podobu. Ak v úplných začiatkoch mal v čechách

Členovia folkového združenia Slnovrat

atmosfé re vzájo mnej súdržnosti súbory
spolupracovali navzájom a jed notli_ví čl e n o
via voJ'ne pôsobili aj v " konkuren čn ých " sú·
boro ch. Zá rove ň sa v tomto istom priestore
u sk u to č nil aj celý rad vystúpe ní mimobratislavských osobností (Ivan Vyskoč il , Pavel
13ošek, Vladimír Me rta, Dáša Vo ňk ová , Emil
Pospíšil, Jaroslav Hutka) a výstav ( neschválených ), ktoré sa konali ako "výzdoba" d iOvadla.
Začiatky slovenské ho fo lku je možné datovať ešte koncom šes ťd esia tych ro kov vystúpeniami Sama Jvašku a neskô r s nád' ešte
v p rvých piesií.ach Pavla Hammela. V se·
demdesiatych rokoch to bo li predovšetkým
d vojica Jozef Spiegel a Alexander Il! ý, ďalej
Zu zana Lyson ková-Hubová a Gita Šukajlová
a predovšetkým Zu zana Ho mo lová.
Dvojica Spiegel · !ll ý tvorila základ u ž spomínané ho Lyrické ho divadla, ktOré uvádzalo predovšetkým ko láže poézie a hud by
( napr. Robinson .Je ffers), ale prínoso m ho li
na jmä ich pôvodné piesne. V prípad e Z.
Lysonkovej-Hubovej a G. Šukajlovej je možné hovo ri ť skô r o ako msi fo lkovom šanzó·
ne, čo potvrdzovalo aj zhud obňova n ie poézie o boch interpn:liek. Zuzana Homolo vá
zaujímala na slovenskej fo lkovej scéne znač"
ne exkluzívne postavenie , pretože ako prvý
slovenský pesničkár (a na dlhý čas aj jediný)

Sním ka l. Hoffman

folk p od o bu predovšetkým tzv. protestsonbo la plne akceptovaná aj v Čech ách . Stala sa
gov (dominovala textová zložka, čas to so sod okonca čl e nk o u najvýznam nejšieho pražc iálnym afebo politickým o bsahom), sloského folkového zdru ženia Šafrá n Q. Hutka,
V. Merta, V. Trdiíák, P. Lutka, D. Voi'íková a
venský fo lk mal skôr podobu melodických
piesn í, ktoré alebo priamo upravovali !'udoi.). Je j repertoár v to mto o bdo bí tvorili prevé piesne, ale bo sa im s nažili aspoň priblídovšetkým zau jímavo spracovávané slovenžiť. Ďalší fakt, ktorý mal zre jme v plyv na tro ské l'udové balady, v čo m p redstavovala akýc hu odlišnú podobu slovenské ho fo lku, bos i žensk}' protipól a pendant mo ravským bala sk utoč n osť, že vel'ká časť slovenských
ladám Jaroslava Hutku. O kn:m te jto štvorip es ni čkárov vyrastala v divadie lkac h MJF
ce v sed e mdesiatych ro koch pôsobila aj
( malých javiskových foriem), alebo s nimi
dvo jica Katka K a rovičová · Peter To pol'ský,
ktorá s hudbo u, oz n ačova n o u ako "p o rceláaspoň istý čas s polupracovala.
nový folk", vystupovala najmä v česko m
Predovšetký m koncom šes ťdesi at ych ro kov zača la v Bratislave vz nikať pome rne sil·
Semafo re.
ná gene rácia amatérs kych, zväčša au torVel'mi zvláštne pos tavenie na Slovensku
ských divadielok ( ten to vývoj sa bez väčších
mal pesni čk ár juraj Hindzár. Civilným povoprerušení tiahol až d o polovice osemdesialaním režisér, vždy bol až programovo v
tych ro kov), napr. Ex-Lex, Lyrické divad lo ,
ano n ymite. Podarila sa m u však vec, krorá
Ro land, Pegasník, Filoxéra, Mandragora,
sa po darila len ne mnoh ým zo súčasn ýc h
Chimé ra, Faust (resp. Mo dré d ivadlo), Mip es ni č károv · mn o hé je ho piesne, zv iičša
č k o, Gu NaGu ... Z týchto divadielok vyrástol
spievané v pezinskom d ialekte, d oslova zl'ud oveli.
celý rad osobností, dodn es pôsobiaci ch v
slovenskej kultúre (spisovatelia Pe te r Be/ Koniec sed emdesiatych rokov znamenal
lan, Ivan Hudec, Rudo lf Sloboda, Andre j ·• nástu p nových pesničk{trov a vytvorenie
Ferko, Gustáv Murín, Viliam K lim áček , hustále j folkovej scén y. Oolo to predovšetkým
d o bníci Jaroslav Fili p, Zuzana Ho mo lová,
bratislavské pcsničk ä rske združenie Sl no vrat (Ivan Hoffman, Miloš Jano ušek, J ulo
Ivan Mizera, Dušan Va lúch, Jozef Spiegel,
Kazim ír, Pavel Malov i č, Pete r Mi c ha l ovič,
Alexander Illý atď.). Aj ked' dnes neexistuje
žiadna reálna štatistika, dá sa od ha d núť, že
Dušan Valúch - v r. 1979, neskôr Marrin
napríklad na prelome sed emdesiatych a
Mašek), ktoré za č a lo pravid e lne hrávať v d iosemdesiatych rokov len v Bratislave pôso·
vadielku u Roland a. Zárovei'í zača l a s polubilo okolo j O súborov MJF. Miestom ich
práca týchto pes ni čká rov s divadlami, ktoré
p ôsobenia boli pred ovšetkým štude ntské
v tom čase tiež pôsobili u Ro landa. Vd'aka
internáty a O hKaSS-y, t. j. Obvod né kultúrSlnovratu a Zuza11e I Jomolovej zača l pravid elnejšie vys tup ovať Juraj Bindzá r a na ko n·
ne a spoloče n sk é s trediská). Z nich asi naj·
dôležitejším bolo Divadlo u Ro landa.
certoch dostávali priestor noví, z ačín ajúci
V malom (kapacita približne <í0-70 divá·
pes ni čkári. V rokoch l 979·1986, ktoré
kov) piv ni čn o m klu be v ce ntre mesta bolo
p redstavovali prvú a v pod state najdôležiťažis k o bratislavského kultúrneho života,
tejšiu etapu Slnovratu, vzni klo viac ako 700
aspoi\ č o sa týka MJF scén y. Divad lo u Rop ôvodných pies ní, ktoré si d iváci počas
landa začí nalo p ôvodne - ešte koncom šesť
koncertov nahrávali na man getoťó n y a tak
d esiatych rokov - ako poetic ká vin áre ií .
sa nahrávky šírili cl'alc j. Táto cesta šírenia
Neskô r sa stalo domovskou scénou n iele n
(tak isto , ako aj v Čechách) bola v podstate
pre celý rad amatérskych súborov, ale istý
jedinou možnou , pretože rozhlas, televízia a
čas tu pôsobilo napríklad aj ltadoši nské
g ramofónové fi r my (na Slovensku mon onaivné di vadlo.
polný O PUS) ne mali o fo lk záuje m, ale bo aj
Pred ovšetkým na prelome sed emdesiav prípade zá ujmu sa nahrávky ne mohli
tych a osemdesiatych ro kov kulminovali akuskutočni ť a vysi el ať. Napríklad profilová
t ivity v divadle u Rolanda, kedy jednotlivé
p latl'ía združenia Slnovrat bola navrh nutá
súbo ry h rávali vžd y v urči tý deň v týždni
do vydavatel'ského p lánu vyd avatel'stva
pred vypred an ým hl'ad isko m, pri čo m publiOPUS v rokoch 1982-1987 eelkom 3-krát k u m tvorili najmä študenti stredných a vyani raz sa nerealizovala. V r. 1973 bol nahrasokých škô l. Je le n samozrejmé, že v take jto
ný prvý folkový SP (singel) Išlo dievča po vo-

Zuzana Homolová
du/ Uýval v ho rách jed en m lynár (Z. l lomolová) a táto malá plau'ía bola na d'alších l S rokov jed inou slovenskou folkovou platiíou.
V o.~cm d es ia t ych rokoch začal i teda pravidelné folk ové koncerty, predovšetkým v
Brat islave, ale aj v d'alš ích mestách. Objavili
sa d'alšie me ná, napríklad z kr es ťansky
orientovaných skupín to bola pred ovšet·
kým Mana, z kto rej sa neskô r sformovala
skupina Sklo, cl'ale j napríklad Bratislavský
fo lkový o rchester a i. Bluesovú vetvu tvorili
p red ovšetkým Ján J.it ecký-Šved a, Andrea
Karovičová a skupina 13luesweisse r, ktorí
mali svoju d o movskú bl uesovú scénu v klube na Kominárskej ulici. Jedna vetva folkových skupín sa venovala folk u viac muziKan tsky aranžovanému, u ktorého dominovala predovšetkým nástrojová a hudo bná
zložka (Prešporok, Ad libi tu m , Su i gene ris,
Kvapky). Na báze trampskej p iesne staval
svoj repertoár Tri ron a Harwestri. Z ďa l ších
osobností mo žno spomenúť Ľu b a Reiffersa
alebo Martina Chrobáka, prípadne So.i'íu
Ho ri'íákovít, ktorá sa však v posledných rokoch venovala skôr elektrické mu, d o po pmusic orientované mu fo lk roc ku.
V osemdesiatych rokoch vznikol v Martine Fo lkový ko l otoč, fo lkový fes tival, ktorý
si vzal za úlohu o bj avovať a prezentovať pred ovšetk}'m slovenských inte r pretov, p ritom
však význam nú (tlo hu tu hrala aj mo ž nos ť
konfro ntácie s českými fo lkermi. Na martinskom Folkovom ko l otoč i mali svoje prvé verejné vystúpenia viacerí interpret i, z ktorýc h
neskôr vyrástli niektoré významné osobnos"
ti predovšetkým výcho dného a stredného
Slovenska (Ed o Klena, 2 až :-s, Martin Chrobák, Jozef Baran, Martin Bumbala, Dušan
Papp, PVC Huba). Zároveií sa ukazoval zrejmý ro zd iel vo folku, ktorý vznikal v
Bŕatislave a vo folku mimobratislavskom,
predovšetk-ým východoslovensko m. Zjed no·
d ušene povedané - v Bratislave to bola skôr
inte le ktuálne jšia zá l ežitos ť, v ktore j domi no vala práca s textom , poéziou, slovnými h rač
kami, zatial' čo východ oslovenský folk, s tclcsiíova ný predovšetkým Edom Kleno m a
hudobníkmi okolo neho, bol priamočiarej š í,
texty o tvore nejšie a jed n ozna č n ejš ie zamerané. Urči te to malo svoje korene aj v tom, že v
Bratislave bol fo lk prevažne záležitosťou vysokoškol:íkov (väčši na z nich bo li l'udia s
akademickým vzdelaním), naopak, Edo
Klena a niektorí d'alší folkeri z východ u pochádzali z robotníckych profesií.
Kon iec osemdesiatych a začiatok deväť-

Atm osféra vo folkových kluboch

Snímka J. Bartoi;
desiatych rokov priniesol na folkovú scénu
nové o'sobnosti. Introvertného lyri ka Scr·
geja Cimu, maloťor mist ický folk Pad l:íšového výberu, pozoruho dné bluesové koncerty ,Jana Du ba na, bluesovo-folkrockový Sa nyland, rozšíren ie spek tra parodického fol ku
o Nový Album a Ploš tín Pank, výrazný ná·
sr.up k resťa n s k ýc h folkových s kupín ako sú
Atlanta, Kom prom is alebo Close ll armony
Frie nds...
Folkové prehliadky v Boj niciach a v
Bratislave ukázali. že slovenský fo lk si stále
zachováva svoju pes tros ť a netreba sa obávať, že by nevyrastali nové osobnosti. Okrem toho - vďak a práci a nadšenecké mu prístupu redaktorky Slovenskej televízie Hany
Daubncrovej, ktorá v u plynulých rokoch
svojím televízn ym seriálo m Pesnič k ári slo·
venskí dôsledne mapovala našu fo lkovú
scénu , možno sa na p očte viac než šes ťde
siatich televíznych profi lov názo rne p resvedč i ť o pe:o.trosti i rozsah u tejto verej nosti
pomerne málo známej oblasti.
Po období relatívnych úspechov prelomu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov,
a útlmu po roku 1989, sa slovenský folk,
ako sa zdá, znovu preberá k životu. Na rozd iel o d minulého desaťroč i a , kedy síce poli·
ťická situácia tejto hudbe ncpriala , zato bolo publikum i kluby, dnes začí na folková
hudba z(tpas i ť s inými problémam i. Začína
sa prakticky od zač i atku , z nulového bodu.
Kontinu ita sa pretrh la, pre väčši nu novej
posluch áčskej generácie je s lovo fo lk neznámy pojem, nevedia, čo si majú pod n ím
pre ds taviť. Tento druh hud by sa p rakticky
celkom vytratil z rozhlasu i z televízie a toto
konštatovanie sa týka nielen slove nského
fo lku, ale aj českého. A noví potenciáln i diváci sa ne majú kde s touto hudbo u zoznámiť, p retože neexistujú ani kluby, kde by sa
ešte dalo hra ť.
Táto h ud ba je výrazne závislä na osobnej
angažovanosti a nadše n í l'udí. Interpretov i
organ izátorov. Je dôležité, aby sa podarilo
presekn úť o ne n začarova n ý kruh, kedy neznámych inte rpretov si žiade n usporiadate!'
ne pozve, pre tože "ne majú meno" a p reto s ú
kome rč ne nezau jímaví. A tí si svoje "meno"
nemajú ako zís ka ť, pretože nemajú n ah ráv·
ky, ktoré by sa dali vysielať a n iet priestorov,
kde hy mo hli vystu povať. Je však zrejmé , že
v posled no m č ase sa opäť z ačí na o bjavovať
záujem divákov o folk a d okonca aj na miestach, kde sa nikdy p redtým te nto d ruh h udby nehrávaL
MII-OŠ JANOUŠEK

Snímka.J . Lô rincz
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NO-S
A PRIATELIA:
POST SCRIPTUM

V texte k CD sa dozvedáme, že zvolenská skupina N0-5, známa najmä zo začiatku 80-tych rokov, spláca touto platllOU "dlh svojim poslu cháčo m , ktorí ju
kedysi často po čúvali z rozhlasových
staníc". Tiež si môžeme prečí tať , že vtedajšie jediné hudobné vydavatel'stvo
skupinu ignorovalo (otázku prečo to
tak bolo, autor textu bližšie nevysvetl'uje). Teraz však "N0-5 a priatelia" dostali
mož nosť - nahrali album s názvom Post
scriptum v štúdiu Slove nského rozhlasu, vydalo ho RB - vydavatel'stvo Slovenského rozhlasu. Nuž, hádam by bolo
zaujímavé zi st iť, čo bolo motiváciou
tohto počinu . CD obsahuje 13 pesničie k, ktoré sa j e dnoz nač ne dajú zarad iť
do stredného prúdu slovenského popu.
Napokon, v, osemdesiatych rokoch to
nebola žiadna výnimka - pop vtedy ovládal svetové i slovenské hitparádové rebr íčky, až pokým sa ku slovu nedostala
rockovejšia generácia tzv. novej vlny.
Skupine NO-S nemožno uprieť istý zmysel pre pestrosť a snahu vymaniť sa z
mo notónnosti produkcií tohto žánru .
Takto tu môžeme nájsť po úvodnom
reggae Bacardi, ktoré by moh lo s úspechom ašp i rovať na letný hit, rock and
roll Hodinky s vodotryskom, ale aj typickú pomalú popovú baladu Tak sa mi
zdá. Podrobnejšie sa ve n ovať rozboru
jednotlivých sldadieb by bolo hádam
zbytoč n é - dodám le n, že nie sú urče n é
pre náročného posluch áča. Citlivé ucho
č love ka , kto1·ý má rád svoju materinskú
reč , by sa možno trochu pozastavilo nad
niektorými prehreškami voč i nej v textoch piesní (napríldad "smiéchom", č i
"mrač i é n"). Originálne a prekvapujúco
celkom vtipne na múa zapôsobila posledná skladba s p rí z n ač ným názvom
Special bonus, kde sa na rockovom podklade odohrávajú monológy Neznámeho Občana I a Neznámeho Občana Il,
zrejme nahraté niekde na ulici. Inak
však album napriek sympatickej snahe
inte rpretov a profesionálnemu výkonu
skupiny i hostí (medzi ktorými sa o bjaVlJjú aj také mená ako Shawn Loescher vynikajúci americký saxofonista, pôso- ·
biaci na Slovensku, či legenda slovenskej populárnej hudby Janko Lehotský),
vyznieva naozaj len ako nezáväzný príjemný po čin , pri počúvaní ktorého
môžeme vyko n áva ť ešte množstvo ďal
ších či nnos tí. Navyše, v súčasnosti sa už
aj slovenská populárna hudba nachád za
o nejaký ten krôčik d'alej ...

Cez o kno možno robiť všeličo .
býka, uraziť strýka, s kú šať dýcha ť a vel'a iných vecí. Tak to aspoú
spieva Jaro Filip v titulnej piesni svojho
nového CD. Text síce pochádza z pera
Richarda Miillera, ktorý platňu až na
jednu výnimku (básei1 Juraja Mravca Už
zajtra) otextoval, ale Filip sa s ním vraj
úplne st otožň uj e. Napokon, nie je to ich
prvá spolupráca - jej plody sme mali
možnosť poč u ť už aj v albume Richard
Mtiller: 33, kde sa zase Jaro Filip au to rsky podiel'al na hudobnej zložke. Cez
okno je však, a ko k oľvek neuveritel'ne,
jeho prvá sólová platila. Zrejme až teraz
dozrel čas.. . Vyšla vo vyclavatel'stve
Salvador, založenom špeciálne na tento
ú če l , distribuje ju firma Roxy, s. r. o.
Rozhodne je to počin typicky "filipovský". V duchu, v ako m tohto sldadatel'a,
klaviristu a speváka poznáme z množstva piesní na albumoch trojice Lasica Satinský- Filip, či z introvertných komp ozícií Deža Ursínyho, ktorého vplyv je
napokon aj tu poznať. Je to autorská výpovecl' č loveka a hudobníka, ktorý má
(a oprávnene!) pocit, že má svojím "nespeváckym" hlaso m stále čo po vedať. Z
desiatich piesní tohto albumu dýcha atmosféra Filipovho Fender piana- nálada
trochu nostalgická, bluesová (Noc), ale
nájdeme tu aj "odpichnutý" clžezrock
(Už zajtra) či rock (Sila), tiež takmer
scénickú skladbu s recitatívom (Salvador Dati). Nad po minutel'nosťo u hadského bytia pos lu cháča prinúti zamyslieť sa depresívny, no sugestívny záver
albumu - skladba iivot. Hudba k Múllerovmu textu v piesni LSD sa jeho autorovi dokonca tak zapáčila , že si ju vybral
(hoci v inej verzii) za titulný song svojej
novej platne.
Celkove ted a CD po hudobnej i text<>vej stránke vyniká v záp lave bežného
strednoprúdového balastu, ale vyhýba
sa i priemernému rockovému zvuku
množstva skupín . .le to skrátka J aro Filip
- taký, aký bol vždy, a predsa zase iný.
Jeho osob n osť dodala platni neomylnú
au te n tickosť aj výpovedn ú silu. Zloženie štúdiovej skupiny je tiež za ujímavé. Na bicie hrá Filipov syn Leo, na basgitaru Martin Revický - Filip sa teda o bklopil hudobníkmi o generáciu mladšími. Na nahrávke h osťujú aj d žezová speváčka Silvia Josifovska a gitarista Martin
Zajko, o bidvaja ú činkujú ci v skupine
Sunnyland. Objaví sa tu i Marian Jaslovský na altsaxofó ne, začujeme vokál
Richarda Mi.illera. Výsledkom spolupráce týchto hudobníkov je kompaktný album úprimných piesní s kValitnými
aranžmá, ktorý obsahuje navyše ako bonus softwarovú vložku - programy firmy Microsoft pre majitel'ov počítačov s
CD-ROM. čo viac si človek môže priať?
Zastre li ť
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ZORA KOLÍNSKA
- TAKÁ SOM

JAROSLAV FILIP:
CEZ OKNO
(SALVADOR 1996,
SD 001 - 2 -331)
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Vydavateľstvo Opus opäť pripravilo
svojej poslucháčskej záldadni ko mpiláciu pesničiek, ktoré sa dajú označi ť
spol očno u "nálepkou" - názvom Repete. Tentokrát si pamätníci, ktorí patria
skôr k strednej a staršej generácii, pripomínajú spevácku dráhu inte rpretky he rečky (v s účas nosti úspešnej podnikatel'ky) Zory Kolínskej.
Zora Kolínska začal a svoju spevácku
dráhu - a teba povedať, že s vel'mi sympatickou snahou a so značnou diváckou odozvou -už počas spolu účinkova
nia s Milanom Lasicom a Júliusom
Satinským ko ncom šesťdes iatyc h ro-

cujúc i prvok ("as o rchestrator") "vládne" nad väčši n o u kompozícií uvádzaných na d isku. Stretávame sa tu s menami, ktoré nám vel'a nenapovedia
(Pierre Muller, Emile Tavan, GabrielMarie, Georges Auvray, Olivier Métra,
ale aj Io n Ivanovici...) podajú však výstižné svedectvo o teréne "menšinových" žánrov minulého storo č ia. Nehl'adaj me v prívaloch tohto gustiózne
naservírovaného muzikantského "dezertu" hfbku, konflikt, filozofiu. Oddajme sa kolísavým vlnám tanca.
Chváli m tento vydarený produkt
edície MARCO POLO. Vkusnou adjustáciou (v optickej i zvukovej podobe) poteší. Nielen milovníkov tanca,
ale aj milovníkov dobrej relaxačnej
muziky.
LÝDIADOHNALOVÁ

tCLOSE
HARMONY
FRIENDS
-HAPPY DAY

LES SUCCES DE
LA DANSE
MARCO POLO
DDD 8.~2~801

SLAVO MÍR KREKOVIČ

SLAVO MÍR KREKOVIČ
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kov v legendárnom Divadle na korze.
Tu pre ňu M. Lasica spo lu s T. Janovicom a K. Peterajom nápadito preložili do sl ove n č iny niekol'ko svetoznámych zahrani č ných hitov, predstavujúcich hlavný hudobn}r prúd vtedajšej
doby. Na CD ''Taká som", tak môžeme
nájsť úpravu Warrenovej Modrej serenády (Serenade In Blue), Nočné ruže
(Somethin' Stupid Love) skladateľs k ej
dvojice Carson - Parks, a ni e koľko d'alších . Netrad ične môže p ôso biť poúatie
lyrických slovenských l'udových p iesní
(Červené j abičko, Mať moja), ktorých
aranžmán však osobne nepovažujem
za najvydare nejší. Nájdeme tu aj výber
pesnič iek, ktoré Zore Kolínskej "šili na
mieru" hudo bní skladatelia ako napríklad Peter Smékal, Ivan Vašica, Alojz
Bouda, Lad islav Gerhard, i tex tári
(Peter Petiška, Tomáš Janovic a Milan
Lasica). Inštrumentácia nijako nevybočuje zo zástupu estrádnych aranžmán,
ktoré dnes vel'mi dobre poznáme napríklad v relácii Repete Slovenskej televízie (s náď s výnimkou spomenutých
ľud ových piesní).
Urč ite aj nedávny úspech Zory Kolínskej ako inte rpretky v tejto speváckej show inšpiroval vyd avate ľ stvo
Op us k vydaniu tohto výberu -reedície
pesni čiek, nahraných a nasp ievaných
koncom šesťdes iatych , v prvej polovici
sedemdesiatych a na zač iatk u osemdesiatych rokov. Predpokladám, že si u
staršej generácie nájde priaznivú odozvu a mladších poslu cháčov azda zaujme ako dokument d oby svojho vzniku.
JURAJ ČORBA
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Našinec sa nestačí č ud ovať nad neustálym - priam s geome trickým pohybom narastajúcim kvantom titulov na
CD nosičoch . Viac ako za zmienku stojí tiež vydavatel'ská pestrosť, priam hýrivá invencia a dramaturgická vynaliezavosť. Spektrum žánrov, druhov, ale
aj tematických okruhov a väzieb pri
zostave "menu" cédečok je naozaj impozantné.
Z produkcie edície MARCO POLO sa
m i dostal do pozornosti titul s bohatou ponukou tanečnej hudby, ktorá sa
pestovala a "favorizovala" vo francúzskych tane č nýc h sálach minulého storočia. Nepatrím k milovníkom onoho
druhu zábavy, ale to, čo mi v bravť'Jr
nych p ríadoch a lichotivých farbách
plynie z d isku do uší, pôsobí doslova
ovlažujúc<> a tonizujúco.
Andrew Lamb, autor fu ndovaného a
navyše aj vtipného sprievodné.ho textu k tejto exkurzii do ta n eč ného sveta,
ozvučené ho ukážkovoo produkciou
Symfonického orchestra Slovenského
rozhlasu s dirigentom Jerome Coheno m , nás sprevád za po bizarno m
prostredí par ížskych noblesných podnikov, s mierne nostalgickou atmosférou zašlých č i as, svetieJkujúcich odleskom bijou, ale aj drahých kameúov, s
prchavou vôňou slastných parťémov...
Obklopia nás víre tanca.
Americký dirigent ). Cohen sa sám
zaslúžil o o živenie, ozvuče nie (či ZVlJkové "povýšenie") niekol'kých skladieb
toh to nosiča. PredstaVlJje o. i. dielo
Emila Waldteufela, ktorý ako zjedno-

Mohli by sme si po ložiť otázku, čo
majú spo loč né če rnošské spirituály,
gospel songs, trad icionály, country piesne a vokálne úpravy kompozícií tzv.
vážnej hudby. Odpoveď nie je ťažká.
Hoci sú rôzneho veku i pôvodu, vyskytujú sa skladby tých to žánrov spo ločne
v repertoároch čisto vokálnych skupín, medzi ktoré patria aj Close
Harmony Friends. Či už harmóniu v
názve vyložíme z hudobného hľadiska,
alebo ju budeme c hápa ť vo všeobecnejšom zmysle, podstata zostáva.
Radosť a pohodu nájdeme aj v novom,
v poradí už druhom albume tohto nitrianskeho noneta. Titulná pieseň s
optim istickým názt--om Happy Day napovedá čosi aj o charaktere ostatných
štrnástich skladieb. Na Slovensku oči
vidne nie je veľa skupín podobného
raze nia, ktoré by sa s takou suverenitou a snaho u o pestrú dramaturgiu venovali vokálne j hudbe tohto druhu.
Napokon, tieto kvality sú základným
predpo klado m úspešného fungovania
formácie, ktorá si kladie za cieľ interpretáciu kresťanských duchovných či
svetských skladie b á capella na vysokej
úrovni (spomeniem napríklad formáciu Sklo, v repertoári kto rej však nájdeme aj viachlasné úpravy slovenských
l'udových piesní). Viacero skladieb na
tejto platni Close Harmony Friends
prevzali z repertoáru známych francúzskych Swingle Singers (aranžoval
Ward Swingle), napríklad aj Let čmeli
aka (The Fligh t Of The Bumble-bee)
od Nikolaja Rimského-Korsakova.
Texty piesní (všetky v angličtine) vychádzajú z biblických príbehov, oslavn ých žalmov č i z epiky amerického
folkló ru, ale jednu skladbu "otextoval"
dokonca aj Wiliam Shakespeare. Treba
zdôrazniť, že prínos tejto formácie je
výhradne v interpr etačných kvalitách
jej čle nov. Tak ako český Spirituál -. .
kvintet, vo svojich začiatkoch spievajú
totiž len prevzaté sldadby. Spievajú ich
však výborne - pre ľudí, ktorí majú radi
spirituály, je toto CD rozhodne zaujím avé. Súdiac podľa anglických textov
v prílohe, je urče n é nielen pre domáci
trh, ale uchádza sa aj o priazeň zahr:!·
ničných posluch áčov. Či úspešne. to
ukáže čas...
SLAVO MÍR KREKOVIČ
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V dťíoch 2S. septembra až 16. októbra t. r.
sa uskutoč nil v Topoľčanoch trad i č n ý jese nný fes tival. 2S. septem bra účin koval sú bor
AR.MONIA SLOVACCA, komorný d ychový
súbor pod vedením Karola Kevického a
pred niesol diela W. A. Mozarta, R. Gašparíka,
.J. Ph . l~am ea ua a Ch. Gounoda. Mladí bratislavskí sólisti pod taktovkou An tona
Popoviča uviedli 2. októbra koncert z diel.).
V. A. Stamitza, E. H. Griega, P. Zagara a J.
Haydna.
Koncert 16. októbra hol autorským več e
rom topol'čiansk eho rodáka jozefa GAHÉRA.

Na ko ncerte premié rovo zazneli Prelúdium
pre violu a organ, Ave Maria pre spev a organ , Passacaglia a fúga na tém u P;ín Ježiš
Kristus vstal z mŕtvyc h, kantáta pre soprán a
o rgan Zatúlané slovo na rovnomennú báse1i
Heleny Gahérovej, Sonáta da chiesa pre lesný roh a o rgan a 8 . s l áčikové kvarteto so sopránovým só1o m.
Na uvedení kon<.:ertu z tvorby .J. Gah éra sa
p odie ľali Moyzesovo kvarrcto, Ján Vladimír
Michalko- organ, Yvcta Tannehcrgcrová - soprán a Jozef Jllég- lesný roh.
-r-

VJaponsku prišli k ováciá~,
doma o peniaze .
Krátko po príle te z úspešného turné v Japonsku na letisko Pulkovo v ruskom
Petrohrade sa hudobníci slávneho šostakovičovho symfonického orchestra st ali
obeťami prešpekulovanej lúpeže.
Do skupiny priaznivcov a príbuzný<.:h , ktorí prišli pozdraviť členov hudobné ho te lesa na letisko, sa zamiešal i neznámy muž, ktorý nastúpil do jedného z autobusov
odvážajúcich muzikantov z letiska do centra mes ta. Po ces te začal predstierať záchvat asfyxie (dusenia) a ked' šofér zastavil, aby postihnutému mohla byť poskytnutá prvá pomoc, vniklo do autobusu päť ozbrojených lupičov. Členovia symfonického orchestra museli pod hrozbou zbraní odovzdať všetku zarobenú hotovosť , ktorú
prinášali svojim rodinám z turné.
"Po tom, ako nám publikum v Japonsku s kladalo polhodinové ovádc, sa tak isto
ako moji kolegovia i ja cítim krajne ponížený tým, čo sa stalo krátko po príchode do
nášho rodného mesta," uviedol riaditeľ filha rmonického orch estra Anto n Getman.
Nabudúce sa domov budeme vracať asi v sprievode ozbrojenej eskorty. Cítime sa
oveľa bezpečnej š ie "vonku" než vo vlastnej krajine, dodal.

Ko~cert zrakovo postihnutých umelcov

vBratislave
;

! '

Daniel Sobota, š tude nt bratislavské ho
konzervató ria
Snímka arc hív

Koncert zra!<OVQ. po•~nutých ume~
co~a uskutocnilJ ·:t'., no{,embra v bratislavskom Mirbachovo.p palá ci. Na podujatí sa prezentovali Janka Mikulčí
ková, Viera Kučmínová, Daniel Sobota a
Peter Lecký (všetci fl auta), J á n Kuč mín,
Iveta Lichá a I rena Štrupelová (klavír),
ďalej Katarína Kosová a Oľga Šímová
(spev).
Na koncerte odzneli diela Georga
1:ridricha Händla, Johanna Sebastiana
Bacha, Wolfganga Amadea Mozarta,
Antonína Dvofáka a Mikuláša Schneidera-Trnavského.
Organizá tormi podujatia boli Únia
n evidiacich a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS) a Štátne konzervatórium v Bratislave.
Ako povedal v otváracom príhovore predseda ÚNSS Branislav Mamojka, organizácia nemá dostatok finančnýdt
pros triedkov n a vytlačenie textov do
slepeckého písma. Dosiaľ boli odká zaní
na tlačiarenskú techniku v Prah e a napriek tomu, že ÚNSS ju už vlastní, v d ô sledku n edosta tku finančných prostriedkov n emôže svojim členo m p oskytovať dostatok textov a literatúry. B.
Mamojka očakáva, že sponzori poskytnú finančné prostriedky na zlep šenie
situácie.

Diía l S.-17. novembra l. r. sa konal v
Bratislave Festival slovenskej zborovej tvorhy. Okrem d e:.iati<.:h hratislavský<.:h zborov sa
ho Z ti čas tnili detské zbory zo Sohran ic<.:,
Prešo va, Poprad u, Košíc, Prievidze a zhor
Lastovička z Nových Zám kov. Mužské zbory
zastupoval Spcvá<.:ky zhor slovcnsk}•ch u č ite
ľov, žen!>ké Juventus Paedagogica z Prešova,
mládcžnkke Canti<.:a Nova z Trnavy a (Jsmev
z Prievid ze, ko morné Canti<.:a z Martina,
Amadea z ových Zámkov a miešané Colle-

SEMINÁR OFILMOVEJ HUDBE
Odbon~ý seminár o filmot >ej ltudiJe t >enuvaný d ejin á 111 tejto hudfJ.)' mípulnýdt kinem atogrc(f'ií sa uskuloótil 15. · llut>em bra u
!Jratísla~~e p ri prílež ilosli Medz inämdnélw
feslit ,a lu 111/dulmýclt fihnou a t >ideoprogra11/0 t' All((io n '9 6. Popri d omácich od/Jontíkoch St / na iíorn zú častn ili t>edci zaobemjtíci sa f ilmo! >ott lmdlmu z Českej rejJttiJiiky,
Nemecka a Poľska.
lÍ{astníci seminára sa zaoberali aj l éÚIIJU
tuorivej spolupráce skladaleľa a r ež iséra, ·
k onkrétne t ooritJOI/. symbiózou hudby slot'enskéllo skladateľa Ilju Zelje11ku s rež isérskyln puňatl11 1 Eduarda Grečnera 110 filme
Drak sa tJ/'Cicia, ako aj spoluprácou pol'skéh u tandemu skladatet'a 'Lbignl ewa Preisr~era a 1·ežiséra Krysz toja Kieslm flského.
Súčas( semin á ra
l t >orili príspet>ky o

Di1a 25. novem bra t. r. sa konalo
plenárne :t:asadnutie Slovenskcj muzikologickej asociác ic. Po prerokovan í
správy Predstave nstva SMA a revíznej
správy, ako aj následnej diskusie, plenárna schôdza prijala nasledov né
uznesenie:
l. Plenárna schôdza SMA schval'uje

správu predsedu SMA.
2. Plenárna schôdza SMA schval'uje
správu predsední č ky revízne j komisie.
3. Navrhuje predstave nstvu prehodnotiť stanovy a rokovací poriadok v zmysle zvýše nia autonómie SMA.
4. Poveruje predstavenstvo prijať
plán akcií na budúci rok.
5. Povc::ruje predstavenstvo pre hod-

'

. ,

Slávnostný konct:rt k 40. výroč iu svojho
vzniku u viedla Posádková hudba v Banskej
Bystrici vo štvrtok 14. novembra v tamojšo m
Do me kultúry. Najvýznamnejším oce ne ním
kapely je Cena Karo la l'ádivého, ktort'1 jt:j
udelili :ota dl horoč nú cicl'avedomú odborn ú
prácu s dychov}>mi hudba mi.
V repertoá ri má skladby z h udhr baro kovej, klas ic kej. romani ickej. ale i ta nt:č n c j , d žezove j a súčasn e j popul:í rne j. R o č n e jt:j h ui:lobníc i absolvujú oko lo d vesto vystílpen í
vojenského charak te ru, ale i promenádne a
vd ovt: kon certy, vystú penia v d omovoch
dôchod <.:ov, školách a k ú p eľo c h . V programo<.:h sa o bjavuje aj hudba chdmová, o permá a operetni V súčas no s ti má súbor 'iH hráčov, čo umoži\uje aj väčšie in t e rpretač n é
možnosti. Môžu hrať i d id a, ktoré majú charakte r swingove j hudby, čo v iný<.:h štáto<.:h

Veľtrh v

•••
Dt'ía 26. novembra sa uskutoč nilo
plenárne zasadnutie Spolku slo venskýc h skladatel'ov, na ktoro m bol prerokovaný rad závažných otázok, súvisiacich s ďa lšo u činnosťou spolku a
zvolené nové o rgá ny - Predstave nstvo

voje nské kapely čast o využívajú. Obsade nie
vdkého d y<.:hové ho orchest ra dovo l'uj<.: pripra vovať aj tzv. h ud ohnopohybové vyst úpenie, kto ré má priaznivý o hlas doma i na zah ra n i č n ý<.: h ft:s t ivaloch. Showp rogram, kde
namiesto lopty lieta muzi ka, u v:ídzajú na jmií
na štad ió noch.
Od svojho vzniku nahrala Pos;ídková hudba v Slovensko m rozhl ase okolo šcst'sto sklaclieh, vyd ala d ve kompaktné platne a jedn u
audio kazetu. Okre m veľk éh o d ydwvé ho o rchestra v nej pôsobí aj Dy<.:hové kvi nteto.
Brass Band a Malá d ychová hudba. Popri
skladbk h svetových autoro v sa kolektív
opiera aj o tvorbu vlastných čl eno v a ~ po l u
pra<.: ujt: s Adam om Hudecom, Tiborom Andrašovanom a Milanom .Ješkom.

Budapešti

Medzináro dný hudobný veľt rh u ž po
piaty raz 14. novembra otvoril svoje
brán y v galé rii budapeštianskej le k á r skej univerzity. Návštevníci budú môcť
na výstavách spojený ch s predajom si
zakúpiť noty a nosiče s vážnou a d žezovou hudbou , hudobné n ástroje a cľalšie
hudobniny.
Usporiadateľom podujatia je spoloč
nosť Hungaccord a predstaví sa na iíom
30 vydavateľov hudobním z ôsmich krajín, ktorí budú ponúkat' svoje nové produkty za výhodné ceny. Ra kúsko na veľ-

.

n oti ť ude l'ovanie Cc::ny slovenske j hudobne j kritiky.
Do uvede ného predstavenstva SMA
boli zvole ní: Ale n Čierna, Lýdia
Dohnalová, Emese Duka-Zolyo miová,
Marta Fóldešová, Cubomír Chalupka,
Igor javorský, Marián Jurík, Jana
Ka linayová, Miriam Le hotská, Melánia
Puškášová, lngeborg Šišková, Hana
Urbancová, I:udovít Vajdi č ka .

sociálnych dôsledkoch j/lmo11ej l111dby ' ' hudobit om žit >o/e. Filmut>á lutdbtt so z riedkat>ejši e doslát' ll do cen /ra poz onwsli rlit >dk o/1, napriek tomu rnd silnJí estelll'k.JÍ dosah,
lllÍIIlOI'Uf'l le U 1/efJUZorot>t/ l te UI'P(Vl'IÍl(Íe /iudo /mé t >edumie spolo čnos/i.
V IJntlislauskom kine Is/ola t' r á mci j'estiNtl u premie/li slrihot ~)í lllltelecki dokttlllelll
u jánuui Cikl~erot >i, holandský ) 1/111 Slzy
Mm 'ie 111achi~) ' a dna j lllll)' o slá t' IIOIII /)(lmkoi'OIIl opem o 111 spet>ákot'i Parine/tim ji·ancúzslm-IJelgi cktí s11Í11tku Nuslulgio fJu
s/mlel/o/ll {ase ( 1995) o Jmlluízsko-belgic/.w-lflliaJtsky.filnt Fa rin elli ( 1994).
Feslit >ol t' )'t'r ch ulil udele11ím ocene11í slonel/.~kén/11 ,~kladale/'otli l ljo11i /.e(ienko11i a
hudobnému !led cot •i a muzikolrí,~o t >i j urajiJIIi Le.\'11/rnmot>i.

Posádková hudba vBanskej Bystrici jubiluje

Z PLENÁROK
'

g ium Tcchn ie um z Košíc, Tirnavia a Žilinský
m icšan)· zhor.
Počas trojdi\ového festiva lu od zneli diela
4H ~l ovc nskfch skladatdov. Šesť konce rtov
sa konalo v pr ic~toroch Primaciálne ho paláGl, hradne j kaplnky a v Moyzesovej sieni
Slovenskej fi lharmó n ie. a podujatí ho li prítom n í ako pozorova tel ia re prezentanti euró pskych zhorm·ých s u ťaží a fest ivalov i zborových asociá<.:i1.

a Dozorná rada.
Ple nárne zasadnutie splnomocnilo
Predstave nstvo priprav iť legislatívne
úp ravy stanov SSSk, up rav i ť p riame
vzťah y vo forme bilate ráln ych dohôd
s ďa lš ími spolkami, združenými v
Slovenskej hudobne j únii a pripraviť
plán činn osti za ro k 1997.
Do Pre ds tavenstva SSSk boli zvolení: Pavol Bagin, Vladimír Bo kes, Hanuš Do m anský, Ró bert Gašparík,
juraj Hatrík, Stanislav Hochel, Mirko
Krajčí, Egon Krák a Marek Piaček.
Dozornú radu SSSk tvoria jmaj Bcnd ,
Igor Dibák a Iris Szeghyová.
Predsedo m SSSk na najbližšie
funkč n é o bdo bie bo l opätovne zvolený Vladimír 13okcs, predsedom Dozornej rady juraj Be neš.

l

trhu zastupuje firma HGS Music Wie n ,
Francúzsko firma Alphonse Leduc a vys tavujú tu aj ďalšie zná me spoločnosti z
Holandska, Nem eck a , Ruska a cfalších
krajín.
Vystaven é hudobné nást roje budú n ávš tev níci m ôcť nielen obd ivovať , a le a j
vyskúšal'. Sprievodný mi podujatiami sú
k o ncertn é vys tú p e nia posluc háčov 17
maďarských hudo bných š kô l, koncert
maďarskej Spoloč nosti tvorivých hudobných umelcov z tvorby sú časných
hudobných s kl adateľov.
TASR

Vznikne
Národné hudob;

ne
centrum
V súvislosti s niektorými problémami v
o blasti hudobnej kultú ry pod:í MK sn n ávrh na zriaden ie vrcho lne j odbornej inštitúcie - Národ ného hudobného centra.
Ako informovala ll. Horváthová, V)'Š;ia
radkyi\a sekc ie um e nia, kto rá má na starosti h ud bu, Nl IC by malo byť vrch ol no u
odborno u in štitúcio u. akýmsi k o n ce pč
ným mu zikologickým a do kum e nta č n o
in fo rmač n ý m centrom , ktoré bude vyvíj ať metodickú č inn osť a zá rovc ií ju reflektoval v horeuvedených o blastiach.
S í1 časľo u Nl-I C hy mala byť aj vy davat c ľs
k;í č inn os t'. Základ nou inštití•dou NHC
by mal byť Slovko ncert, ktor}' b y sa mal
pre tran sfo rmo vať na hudobné ce ntrum,
č ím
by sa stal s ú časťo u NII C.
TASR

(
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BUDOBNY
KALENDÁR
2. 12. 1931

zomrel VINCENT d'INDY,
francúzsky skladateľ · 65.
výročie úmrtia
3. 12. 1596 narodil sa Niccolo AMATI,
taliansky husliar - 400. výročie narodenia
3. 12. 1896 narodil sa Boleslaw SZABELSKI, významný poľs
ký skladateľ a pedagóg 100. výročie narodenia
4. 12. 1976 zomrel Benjamin BRITTEN, významný anglický
skladater, dirigent a klavirista- 20. výročie úmrtia
5.12.1941 narodil sa Igor BÁZLIK,
slovenský skladateľ - 55.
výročie narodenia
5. 12. 1791 zomrel Wolfgang Amadeus MOZART - významný
svetový skladateľ - 205. výročie úmrtia
8. 12. 1886 narodil sa Gustáv KORIČÁNSKY, slovenský hudobný spisovateľ a klavirista-110. výročie narodenia
10. 12. 1656 zomrel Benedikt SZÔLÔSY, slovenský katolícky
pedagóg a skladateľ, zos tavovateľ Cantus Catholici Písne katolícke - 340. výročie úmrtia
13. 12. 1936 n a rodila sa Zuzka LONSKÁ, speváčka populárny~h a tanečných piesní,
žijúca v zahraničí - 60. výjočie narodenia
16. 12. 1946 narodil sa Milan ADAMČIAK, slovenský muzikológ- 50. výročie narodenia
16. 12. 1921 zomrel Charles Camille
SAINT-SAENS, francúzsky
skladateľ - 75. výročie
úmrtia
19. 12. 1911 narodil sa Karol ELBERT,
slovenský skladaíeľ taneč
ných piesní a operiet - 85.
výročie n a rodenia
19. 12. 1946 zomrel Oldrich HEMERKA, český regenschori a
skladateľ,
pôsobiaci na
Slovensku - 50. výročie
úmrtia
22. 12. 1846 narodil sa Ján MELIČKO,
slove nský zbormajster a
skladateľ - 150. výročie n arodenia
22. 12. 1926 narodila sa Eva PAPPOVÁ,
slovenská klaviristka a pedagogička - 70. výročie n arodenia
23. 12. 1941 narodila sa Viktória STRACENSKÁ, profesorka spevu n a Vysokej škole múzických umení v Bratislave - 55. výročie n arodenia
'
25. 12. 1956 zomrel Zde n ek RUTHMARKOV, český spevák,
významný sólist a o pery
SND v Bratislave- 40. výročie úmrtia
26.12. 1736 zomrel Antonio CALDA·
RA, taliansky skladateľ 260. výročie úmrtia
27.12.193 6 zo mrela Kristína ROYOVÁ, slovensk á náboženská
spisovateľka a skladateľka
- 60. výročie úmrtia
28. 12. 1975 zomrel Rudolf URBANEC,
český dirige nt a skladateľ 20. výročie smrti
29. 12. 1876 narodil sa Pablo CASALS,
svetoznámy
španielsky
violončelista a dirigent 120. výročie n arodenia
30. 12. 17 56 n arodil s a Pavel VRANieKÝ, český skladateľ a huslista - 24 0. výročie n arodenia
Hľadám pre založenie "Clasic ladys
band" hráčky na: husle, v iolu, v io lončelo, kontrabas , klaví r, flautu , r esp .
h oboj, bicie n ástroje.
Podmienka: profesionálne vzdela nie
Veková hranica: neurčená
Podrobnejšie informácie n a tel. čísle:
0862/ 92 38 66 po 17.00 hodine.

Celoštátny festival neprofesionálnych k omorných a symfonických telies každoročne
v spišskom a podtatranskom regióne organizuje Národné osvetové centrum Bratislava.
Cieľom 16. ročníka celoštátneho festivalu,
konajúceho sa v Roku slovenskej hudby, bolo ovplyvniť výber repertoáru jednotlivých
hudobných orchestrov. Mali sa zamerať najmä na diela slovenských skladateľov alebo
skladateľov pôsobiacich na Slovensku, rešpektujúc pritom výročia významných hudobných osobností - Mikuláša SchneideraTrnavského, Jána Levoslava Bellu, Antona
Brucknera a i. Tri súťažné dni vyvrcholili galakoncertom v Rím. kat. kostole vo Svite.
Výkony umocňovala kvalitná chrámová akustika a intepretačná dokonalosť jednotlivých
orchestrov. Najlepší výkon podal mládežnícky orchester MUSICA IUVENALIS z Košíc,
ktorý získal ocenenie za vynikajúci umelecký
prejav. Tento sláčikový orchester vznikol v
roku 1994 a pracuje pod umeleckým vedením Karola Petrócziho. Koncertoval na nejednom domácom i zahraničnom poduj atí,
kde získal najvyššie ocenenia - v Belgicku,

Juhoslávii, Nemecku a i. Najmladším hudobným telesom festivalu (vznikol v septembri
1995) bol komorný orchester MUSICA KYSUCA, ktorý po 50-roč nej pauze nadväzuje
na činnosť Orchestra vážnej hudby z Čadce .
Orchester pod vedením Karola Kevického
získal ocenenie za štýlovú interpretáciu diel
obdobia baroka.
Sláčikový orchester z Dolného Kubína bol
ocenený za pozoruhodný a presvedčivý výkon, zásluhou odborného a umeleckého vedenia učiteliek ZUŠ P. M. Bohúňa - Márie
Hrnčiarovej a Marty Mikšíkovej. Práca s týmto orchestrom je nároč ná vzhľadom na č asté
zmeny v obsadení orchestra. Samotný reg ió n
má tiež svoje špecifikum v tom, že na Orave
dodnes absentuje výučba hry na vi olončele a
kontrabase. Úspechy zaznamenal orchester
na domácej i zahraničnej pôde - v Taliansku,
Poľsku, Švédsku a Maďarsku.
Z trojice bratislavských orchestrov najlepší výkon podal orchester s dlhoročnou tradíciou - ORCHESTER MLADÝCH, ktorému odborná porota udelila o cenenie za pôsobivú
dramaturgiu. Na festivale Divertimento Mu-

skale sa zú častnili druhý raz, avšak s oveľa
pestrejším repertoárom ako vlani. Dirigent
Miroslav Šmíd je zárukou umeleckého rastu
o rchestra. Pod umeleckým vedením dirigentky PhDr. Oľgy Podstavkovej pracuje ďal
ší bratislavský mládežnícky o rchester HARMÓNIA, ktorý bol na festivale ocenený za
uvedenie diel slovenských autorov - Jána
Levoslava Bellu, Igora Dibáka a Róberta
Faltusa. Bratislavská MUSICA DOMESTICA
premiérovo uviedla skladbu Milana Nováka
Passacaglia pico la. Teleso ocenili za pozoruhodný hudobný prejav. Ko morný orchester
Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, CAMERATA ACADEMICA, ocenila porota za kultivovaný umelecký prejav. V rámci orchestra
pôsobia i menšie komorné útvary, ktoré do
svojho repertoáru okrem skladieb baroka a
klasicizmu zaradili i diela 20. storočia. Za
umelecký prínos a dlh o ročn ú spoluprácu
ocenila odborná po rota festivalu Komorný
orchester Konzervatória z Košíc, s dirigentom Mg r. Bartolomejom Burášom. Orchester
nás úspešne reprezentoval i v zahraničí, napr. v Španielsku, Maďarsku, Švédsku, Talia~sku a i.
!'Ako najúspešnejší sólista bol na tohtoroč
nom Divertimente Musicale ocenený Matej
Šútora, za interpretáciu skladby Fr. Veraciniho- Largo ( husle sólo a orchester), ktorú
pre Orchester mladých pripravil Miroslav
šmíd.
MARIA PESSELOVÁ

AP projek-t, s. r. o.
srdečne

pozýva na benefičný koncert pre Detskú misiu, ktorý sa uskutočn í v
KONCERTNI:J SIENI SLOVENSKI:J FILHARMÓNIE 4. adventnú nedeľu, 22. decembra 1996 od 18.00 do 20.00 h

Minister kultúry SR Ivan Hudec sa 14.
10. stretol s riaditeľmi umeleckých fondov - Literárneho fondu, Fondu výtvarných umení a Slovenského hudobného
fondu. Témou stretnutia bola otázka doriešenia majetkovoprávnych a vlastníckych vzťahov fondov k nehnuteľnostiam,
ktoré užívajú, respektíve spravujú. Riaditelia fondov zároveň informovali ministra Hudeca o pripravovanej nadácii, ktorej poslaním by mala byť zdravotná a sociálna starostlivosť o o dkázaných umelcov. Umelecké fondy vložia do nadácie
vstupný kapitál a prostredníctvom benefičných aktivít vyvinú maximálne ú silie,
aby sa v krátkom čase mohol otvoriť na
Slovensku penzión, v ktorom by sa mohla
sociálne a zdravotne odká zaným umelcom poskytovať potrebná pomoc. TASR

SLÁVAAPOKOJ(Lk2, 14)
Program: Obľúbené vianočné piesne v zborovej, jazzovej a barokovej úprave
Petra Breinera, verše Daniely Homolyovej-Palkovej, rozhovory o Vianociach
Účinkujú: Vianočný orchester Glória, Juraj Bartoš- trúbka Mládežnícky zbor
ECHO, zbormajster Ondrej Šaray, na klavíri hrá a orchester diriguje Pe ter Breiner
(Kanada), František Kovár, Zuzana Krónerová a Boris Farkaš, Stanislav Dančiaka
Marián Zednikovič.
Dobrovoľné vstupné pre Detskú misiu

~

DECEMBER
l. 12. o l 0.30

2. 12. o 19.30
3. 12. o 19.30

4. 12. o 16.00

9. 12. o 19.00

12. 12. o 19.00

13. 12. o 19.00

17. 12. o 19.00
18. 12. o 18.00
19. 12. o 19.00

28. 12. o 18.00
29. 12. o 10.30

30. 12. o 18 .00

Bratislava, Mirbachov palác
Peter Šaray, husle
Jana Nagy-Juhász, klavír
Program: ]. S. Bach, W. A.
Mozart, ]. Brahms
Bojnice, Kaviareň LD Mier
Musa ludens
Zvestujeme Vám rados ť
Bardejov, LD Astúria .
Dolný Kubín - Estrádna sála
MsKS
Hilda Michalíková, Musica
Bratislava
Sneží a Ty nie si sám (výber z
vianočných kolied)
Stará Turá - Dom kultúry
G. švercelová, R. Sziics, M.
Veselský, E. M. Chalupová
Čas radosti, veselosti
Banská
Štiavnica,
Rímsko katolícky kostol (nemecký)
Close Harmon y Friends, dirigent Mário Fa nčovič
Anglické a americké koledy v
úprave Gene Puerlinga
Pieš ťany - Dom umenia
Zu zana Janáčková, organ
Gionanni Clavola Braulin, o rgan (Taliansko)
Komárno, Dôstojnícky pavilón
Trnava, Univerzitný kostol
Trenčín, Evanjelický kostol
Slovenský ko morný orchester
Bohdana Warchala
Vianočn é koncerty - A. Corelli,
A. Vivaldi, G. F. Händel a i.
Levoča, Mino ritský rímskokatolícky kostol
Mirbachov palác, Bratislava
Vokálny
ko ncert
M.
Neumann- sopr., Š. Svito k - baryt., R. Pechanec - klav.
Levoča, Minoritský rímskokatolícky kostol
Ivan Soko l, organ
]. S. Bach, M. Reger; ]. Rheinberger, l. Parík,J. Poprocký a i.

HUDOBNÉ VIANOCE NA LIPTOVE
z p ríležitosti Roku slovenskej hudby
Závažná Poruba, Partizánska Lupča, Lú čky
SLK, Smrečany, Liptovský Mikuláš, Ružomberok
Ján Vladimír Michalko, Ivan Sokol, Imrich
Szabó, Peter Michalica, Elena Holi čková, Košické dychové trio, Darina Laščiaková

Alt -· ~

1. 12.
; '. , ~- , , ~~á sa
2. 12.
\ PÚ. Viáriočný koncert- Age n. Monarch (neplagát. podujatie) 19.00
, u(: rNehrá sa
3. 12.
P. I. Čajkovskij Lusk áč ik
4. 12.
St.
17.00
5. 12.
Št. Nehrá sa
6. 12.
Pi. P. l. Čajkovskij Luskáčik- ORG.
11.00
7. 12.
So. P. l. Čajkovskij Lusk áč ik
l l. OO
8. 12.
Ne. Nehrá sa
Po. Nehrá sa
9. 12.
IO. 12.
Ut. Od srdca k srdcu
18.00
1 1. 12.
St. Nehrá sa
Št. D.Rapoš
Deti Titanicu
19.00
12. 12.
13. 12.
Pi. Nehrá sa
14. 12.
So. P. l. Čajkovskij Luskáč ik
l l. OO
14. 12.
So. G. Verdi
La Traviata
19.00
15.12.
Ne. G. Verdi
La Traviata - ORG.
19.00
16. 12.
19.00
Po. G. Verdi
Otello
17. 12.
Ut. G. Donizetti
Lucia di Lammermoor
19.00
18. 12.
St. P. l. Čajkovskij Lab u tie jazero
19.00
Št. A. Bo ito
Mefistofeles
19. 12.
19.00
20. 12.
Pi. G. Verdi
Sila osudu
19.00
21. 12.
·So. Balet na zájazde v Rakúsku - Luskáčik
21. 12.
So. G. Verdi
La Traviata
19.00
22. 12.-25. 12. 1996 Nehrá sa
26. 12.
Št. P. l. Čajkovskij Luskáč ik
11.00
26. 12.
Št.
P. l. Čajkovskij Luskáč ik
17.00
27. 12.
Rigoletto
Pi. G. Verdi
19.00
28. 12.
So. L. Kupkovi č
Tro jr uža
11.00
28. 12.
So. G. Donizetti
Lucia d i Lammermoor
19.00
29. 12.
Ne. Nehrá sa
30. 12.
Po. G. Puccini
Bohéma
19.00
31.12.
Ut. G. Rossini
Barbier zo Sevilly
17.00

-
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Decen~.ber

Objednávamsi .....

ks časopi~u HUDOBNÝ ŽIVOT naadrrsu:

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

Dátum: ................... .............................. .

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

Objednávku pošlite na adresu: HUDOBNÝ ŽIVOT, Špitálska 35, 811 08 Bratislava
Celoroč né

predplatné 96,- Sk, po lročné 48,- Sk.
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