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PF~7 
Opäť máme jeden rok z a sebou. 

Zuyklosť z ostáua zvyklosťou, hoci kaž
dým t·okom nadobúda in.ý rituálny, ale 
aj obsahO!')Í charakter. Aj tentoraz sa 
núka čas na bilancovanie, a to vo viace
t:ÝC/1 položkách. Akí sme boli, čo sme do
siahli, nedosiahli, ale mohli sme dosiah
nuť, keby sa nám bolo chcelo, alebo ke
by sme našli lep šie a úprimnej.šie poro
zumenie jede-n pre druhého. Mohli by 
sme bilancouať aj proslt·edie a a tmosfé
ru, v ktorej sa práve ocitáme t i ~pýtať sa, 
ako nás inšpirovala k celospolot<ensky 
užitočnej práci. KDnčírne rok, ktorý bol 
lumosn_Jírn Rokom slo11enskej hudby. 
Bolo by záhadno skonfrontovať jeho 
pô110t/né plány a záme1y so skutoč
nosťou, zamyslieť sa nad f aktom, či na
ozaj kt1antila prospieva osloveniu spo
ločnosti a nadviaz aniu hlbších kontak
tov s ňou. Užitočné by bolo zamyslenie 
sa aj nad postavením hudobného ume
nia ·v médiách, v celostnej štruktúre or
ganizačne sa meniacej slovenskej spo
ločnosti atd: Pravda, na všetko na kon
ci roka nie je čas. Napok on najlepšie je 
b ift /1/COllt/( SO S/IOjÍ 111 S/JedolltÍ/11 tt /Jedo
m fm, z a seba. Aj ume sa ž iada v tejto 
chvflt, k torá býva oddávna posvätne 
slávnostná, "zabilancovať" st nad uply
nulým rokom, ktorý nám, ako som to 
už pt·ed časom nazval zásluhou nepraj
ného "ľudského faktora ·: sp6sobil ne
jednu traumu pt·i vydávaní nášho peri
odika, aj to, ž e za ist.é obdofJie nemajú 
autori z aplatené honorát·e. štvrtkové 
rokovanie Valného z hmmaž denia SHÚ 
zanechalo v nejednom z mála účastní
kou lt1JI..>ý a čudný pocit. Načo to vlastne 
bolo Cl hlavne o čom? Pre k oho? Zo 432 
v prezenčke t·egistrovaných členov SH Ú, 
Valného z hmmaždenia sa zúčastnilo 
slabých 80 aj s hosťami, z toho časť 
údajne "užitočnejšie " trávila chvíle v 
prljemnom prostredí Brata. Na Valnom 
z hmmaždení, podl'a môjho náz oru, 
sme očakávali riešenie spoločných a nie 
člastkouých problémov a problémikov, 
chý bal ndm redlny )Johľad na funk ciu, 
z mysel a poslanie UNIE. Za najváž nejší 
jJmblém považ ujem neúčasť mladej ge
nerácie, hoci ňou sa tak často efektne 
oháňame a zaklíname ... 

A preto az da jediným aktuálnym bo
dom tohto cteného zlu-omaždenia bola 
informácia o vz n iku Národného hu
dobného centra. Ak sa naplnia jeho 
predsavza tia, aspoň v oblasti vy dáva
nia periodík a inej prepotrefmej hudob-· 
nej literatúry, mož no túto koncepcjU 
akceptovať. Zdá sa, ž e konečne pre naše 
časopisy sa skončí wojvôl'a a subjekti
v tz n·m.s jedincov v naz eraní na našu 
jJmfesiu. Prv_Jím januárom sa azda nad 
naším hudobný m nebom všeličo vyjas
ní, pravda, bez nášho prispenia a poro
z umenia to asi nepôjde. To nie je servil
nosť, ale viera a nádej /JI:ŕ-Waca z dlho 
prež ívcmej a preciľovanej tt·a umy . Pre
to v tejto chvíli osobne kladiem dôraz 
na Ideu j)et·spektívy , lebo bez nej niet 
ani ideálov, ani rny.men.ky, ani nádeje 
na lepší sta v. 

A tak teraz, v týchto dňoch, kedy si 
z d tJOrilo vinšujeme všetko dobré, lepšie, 
šťastnej§ ie, nez ostá11a mi nič iné, okrem 
tohto tntdičného víttšu, t~ysloviť aj 
úprimné poďakovanie hlavne (Jím, kto
t·í pri nás stáli, ktorí nám pomohli udr
žať nejlrerušenú kontinuitu, ale aj všet
ký m automm, spolupracovníkom a, po
chopiteľne, čitateľom na celom Sloven
sku, ktorým v čase nái~ho obmedzenia 
Hudobný ž ivot chý bal. Ôakujeme a ž e
láme ·všetkým veľa z dravia, §ťastia a 
cez vianočné a novoročné sviatky krás
nu pohodu s hudbou. 

MARIÁN JURÍK 
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Vážení čitatelia a <Bp olupracovníci, 

23-24: ) 

nech j e Vám sviatok .Božieho narodenia trvalým symbolom vzájomnej lásky, 

úc ty, porozume nia a mie ru. Vaša re dakcia 
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Encyklopédia ľudovej kultúry Sloven
ska, ktorá vyšla v ro ku 199S vo Vy
davatd'stv<:: Slov<::nsk <:: j akadé mk vkd VE
DA, získala prestížne euró p ske ocenenie 
Medzinárodnú cenu e tnologických a an
tropologic kých štúdií Giuseppe Pierre -

Salvatore Salom ene Marino. Cenu udduje 
od roku 19 SR Medzinárodné centrum pre 
etnohistó riu v Palerme . Toto oce ne ni<:: sa 
v odborných kruhoch c h ápe ako Nobe
lova cena v etnológii a kultúrne j antropo
lógii. 

Kopčák- Lapšanský v Prahe 
Mimoriadnym hlasovým fondom, ako 

uvádza ( TK Praha, si 9. decembra úplne 
podmanil pražské publikum slovenský basis
ta a stály hosť newyorskej Metropol itne j ope
ry Sergej Kopčák, ktorý si na recitále s klavír
nym sprievodom Mariána Lapšanského v ko
stok sv. Šimo na a .Judy pripomt:nul 2S. výro
čie svoje j umdeckej činnosti. V programe, 
ktor)• v rámci cyklu Slovenská hudba v Prahe 
pripravil pražský Klub slovenskej kultúry, 
uviedol Kopčák piesne mských skladatdov 
1'. l. Cajkovské ho, S. Rachmaninova i M. P. 
Musorgského a árie z opier G. Verdiho. V 
Prahe počas štvr(storočnej karié ry účinkova l 

iba niekoľkokrát a na scéne Národného diva
dla sa objavil iba raz s hosťujúcim bratislav
ským operným súborom. V roku 1973 sa stal 

Kopčák laureátom medzinárodnej súťaže fes
tivalu Pražská jar. V ďalších rokoch sa podie
ľal na koncertnom uvedení scén z opery 
13orb Godunov, spieval v Dvorákovom orató
riu Svatá Ludm ila a v Rossiniho Stabat Mater. 
Naposledy v Prahe vystúpil v roku 1990 pod 
taktovkou Leonarda Bernsteina na :r.ávereč
nom koncerte Pražsk<::j jari v 13e<::thovenovej 
D~viatej symfónii. V samostatn<::j českej re
publik<: tak Sergej Kopčák vystúpi1 9. decem
bra tohto roku po prvýkrát a premiérovo sa 
na pódiu strt:tol s klaviristom M. Lapšan· 
ským. "Výbt: rom repertoáru jt: pracovná osla
va jubilea mojím návratom k začiatkom - k ro
mantickým piesií.am a operným áriám Vt:r
diho," povt:dal Kopčák na tlačovej konft:rt:n· 
ci i. 

Slovensko v zán~.ori 
V Národnom divadle brazílskeho hlavné

ho m esta Brasitia uskutočnil sa 22. nowrn
hm slú11nostn:ý koncert z diel slovenskJích 
skladateliw, usporiadan:Jí v rámci Roka slo
venskej hudby . TASR o tom ir!formovala 
umelecká agentúra Slovkoncert. 

V infonnäcii sa ďalej UIIÚdz a, že u inter
pretácii -~J'mfonického orchestra Národ
rtého dillttdla ljlBrasitii pod taktovkou ctb·i
gentky Lívie AmadirJllej a so slouenskou kla
uiristkou Syluiou (äpm;ou-Viz llátyovou. od
zneli Slúunostnú predohra }dna Le1'oslava 
Bellu, Concertino pre kla11fr a orchester od 
.Jú na Cikkera a Melamorjázy Eugena Su
choňa. Vystúpenie na§ej klavit·istky bra
z ílske publilmm ocenilo dlhotriJajúciln 
potlesk om a ováciami. 

-·-

S rovnako mimoriadnym úspechom u 
publika sa stretol k oncert slovenských oper
ných umelcov - sopranistky Ivety Maty á
.fOIJej a basbcnytonistu Gustá va Belúčka, 
ktmJí sa uskutočnil 23. novembra v argen
tínskom hlavnom meste Buenos Aires. V 
t·ámci Roku. slovenskej hudby ho pripravil 
zas/.ujJitet:~ký úrad SR v Argentíne. TASR o 
tmn inj(Jrnwvala umelecká agentúm 
Slm,koncerl. 

Puhlikwn, v ktonnn boli predstavitelia 
vlády federáln eho okresu Buenos Aires, ako 
aj diplomatického z boru, ocenilo dlho· 
tn,ajúcim potleskom interpretačné v.ýkony 
oboch sólistov v dielach Mikutá§a Schnei
dera-Trnavského, Júna Cikkera, Eugena 
Suchoňa, Frica Kafendu a klasikov opernej 
tuorby - W A. Moz tn-ta, A. Boita, A. Dvoráka, 
G. Verdiho a ďal.fích. ... 

l Úspech opery SND v Pariži 
Opera SN D, ktorá po prvý raz vystupuje vo Francúzsku, triumfuj<: v parížskej l'Opéra 

Comique s Hoffman novými poviedkami jacquesa Offenbacha. Osem predstavení (od 3. do ll. 
decembra), konaných p od záštitou ministe rstiev kultúry Francúzska a Slovenskej republiky, 
bolo úplne vypredaných. 

Parížske publikum vysoko ocenilo insct:náciu.Jozda Bednárika, výkon orchestra, ako aj vý
borné spt:vácke výko ny súlismv i zboru pri prt:zt:ntáci i hudobného dida, ktoré paríl.ske obt:
ct:nstvo zhliadlo po dlht: j, štrnásťročnej prestávke, píše Agt:nct: Franc<: Presse. 

Parížskt: vystúpeni<: opt:rného súboru Slovenského národné ho divadla jt: súčasťou kultúr
nych podujatí s názvom Podoby Slovt:nska, v rámci ktorých sa francúzskemu publiku predsta
vili tit:ž slovt:nskí výtvarní umdci, fotografi, filmári a gastronómovia. 

Slávnostný koncert Slovenskéh o filharmonického zboru sa uskutočnil 7. decem
bra v Koncertnej sieni SF v Bratislave. Konal sa pri príležitosti 50. výročia založenia 
tohto svetoznám eho speváckeh o zboru pod záštitou ministra kultúry SR Ivana 
Hudeca. Na koncerte sa zúčastnili členovia vlády SR, m iniste r životné ho prostredia 
Jozef Zlocha a minister pôdohospodárstva Peter Baco, poslanci Národnej rady SR, 
zástupcovia diplomatického zboru a ďalší hostia. Na koncerte odzneli skladby A. 
Albrechta, Z. Mikulu, I. Hrušovského, B. Bartóka, S. Rachmaninova a E. Suchoňa. V 
dirigovaní sa striedali bývalí i súčasní dirigenti telesa L Slovák,]. M. Dobrodinský,J. 
Rozehnal a B. Juhaňáková. Spoluúčinkovali o rganista S. š urín a klaviristka E. 
Salayová. 

Dni slovenskej ku.J.túry 
v R:uskej federácii 

Prvým vcl"kým kultúrnym projt:ktom sa
mostatnej de mokratickej Slovenskej republi
ky, kto rým sa ruskt:j vt:rcjnosti predstavila 
slovt:nská kultúra, boli Dni slovt:nskej kultú
ry v Moskve ( 2 5. l l.- 2. 12.). V StÍpovej skni 
Domu odborov ich za prítomnosti ministra 
kultúry SR Ivana Hudeca a predsedu 
Národnej rady SR Ivana Gašparoviča sláv
nostn<: otvorili koncertom sólistov opt:ry 
SND. Náročné moskovské publikum i hu
dobná kritika s nadšt:ním oct:nili výkony na-

šich umdcov. Z ruskej strany sa na otvorení 
zúčast nili podpredseda parlamentu a prvý 
námt:stník ministra ku ltúry. Pozdravný list 
za~ral aj prt:zidt:nt Ruskt: j ft:derácie Boris 
; dein. Prítomní boli tiež členovia diploma
tického zboru pôsobiaci v Ruskej federácii. Z 
viacerých pozoruhodných podujatí ešte tre
ba spomt:núť konct:rt Slovenskt:j filharmó· 
nie, na ktorom sa s mimoriadnym úspechom 
stretlo predvedenie Suchoľíových Mt:tamor
fóz. 

Riaditeľ Slovenskej filharmó nie v Br atislave vypis uje konkurz n a tie to mies-
ta: 

- zástupca koncertné ho m ajstra I. huslí 
- husle tutti 
-koncertný majster violončiel 
-violončelo tutti 
Konkurz sa uskutoční 21. januára 1997 o 1 3.30 h v Koncertnej s ieni SF. 
Prihláš ky so životopisom prijíma a informácie posky tuje p e rsonál. ref. SF, 

Medená 3, 816 Ol Bratislava- Reduta . Podmie nky konkurzenj hry oznámime 
prihlásen ým uchádzačom písomne. 

OPRAVA 
V texte článku Re flexie z dní starej 

hudby '96 na l. str a n e H Ž č. 22, k toré
ho autor o m je Pa\lol Polák, sa vyskytli 
c h y by , za ktor~ sa autorovi i čítate
rom ospravedl - \l jeme- ~právne z n e -

(' : ' ' ' "''' l 

nie textu na kon c i prvého stÍpca je 
" ... čestným p redsedo m pro f. Ján 
Albrecht, zakladateľ súboru a tajom
níčkou Katarína Važ anová." 

V polovici tre t ie h o stípca Qohn 
Holoway) " ... s priam nevyčerpate
J'ný m registrom artiku lačných a dyna
mických nuan sí... Red akcia 

ošická filhatinónia v krajinách Beneluxu 
... Výberom z tvorby Bedricha Sme tanu, 
Edvarda Hagerupa Griega a Antonína 
Dvoráka predstavila sa v rámc i svojho p r
véh o umelec kéh o turné v kraj inách 
Beneluxu Štátna filh armónia Košice. Na 
začiatku decembra, pod taktovkou luxem
burského d irigenta Jeannota Weime rskir
cha, absolvovala päť koncertov v Luxem-

burgu a Holands ku. 
V p odaní SO-členného symfonického or

chestra ŠFK, s kto rým ako sólista spolu
účinkoval lux e mburský klavirista Marc 
Bettendo rf , odzn eli symfonická báseň 
Vltava B. Sme tanu, Ko ncert pre klavír a or
chester a mol od E. H. Griega a Symfónia č . 
9 c mol Z Nové vého sv~ta A. Dvofáka. 

Uznesenie zo 4. Valného zhromaždenia SHÚ 
l 

konanéhó, ~t2. decentbra 1996 v Bratislave 
' . 

I. Valné zhromaždenie SHÚ schvaľuje : 
a) Správu o činnosti Rady SHÚ od 3. Valnéh o zhromaždenia SHÚ 24. n ovembra 1994 
b) Správu o hospodáren í SH(J od 3. Valného zhromaždenia 
c) Správu dozorne j komisie 

II. Valné zhromaždenie ukladá Rade SHÚ: 
L Spracovať návrhy a pripomienky z rokovania 4. Valného zhromaždenia a uplatňovať ich v činnosti SHÚ a jej spolkov a re

gionálnych združení. 
2. Usilovať sa v nových podmienkach v spolupráci s Národným hudobným centrom a ďalšími inštitúciami a občianskymi 

združeniami rozvíjať a podporovať slovenskú hudobnú kultúru vo všetkých jej pre javoch. 
3. Naďalej vyvíjať úsilie v legislatívnej oblasti smerujúce k iniciovaniu zákonov o kultúre, o autorských právach , o sponzorin

gu. 
4. Udržiavať a rozširovať kontakty so zahraničnými partnermi. 
5. O p rijatých uzneseniach 4. Valnéh o zhromaždenia informovať Výbor pre školstvo, vedu a kultúru NR SR, ministra kultúry 

SR a verejnosť prostredníctvom odbornej tlače. 
6. Uzatvoriť zmluvné vzťahy medzi spolkami po konzultácii s odborníkom na legislatívu. 
7. Viesť rokovania s Ministerstvom kultúry o zabezpečení aktivít SHÚ. 
8. Vytvárať predpoklady na iniciovanie takých hudobných aktivít v regionálnych centrách , ktoré by boli prínosom pre slo

venskú hudobnú kultúru. 
9. Právne riešiť problém regionálnych združení. 

III. Valné zhromaždenie berie na vedomie zloženie Rady SHÚ a zloženie Dozornej rady SHÚ. 

...... ... 
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Aké piesn.e spieva•ne n.a Vian.oce? 

NESIEM VÁM NOVINY, POČÚVAJTE ... 
JÚLIA ADAMK.OVÁ 

Slávnosť Božieho narodenia slávia kresťa
nia 2 S. decembra od začiatku 4. storočia. V 
Ríme takto nah radili pohanský zvyk slávenia 
sviatk u boha s lnka, a Krista s i ctia ako o prav
cl ivého víťaza, ktorý spo jil Zt:m s Doho m. On 
je tým pravým Slnko m, ktoré nezachádza v 
smrti, ale nt:ustále vychádza v sláve. V 4. sto
ročí bolo totiž treba zdôrazniť Božstvo Pána 
.Ježiša oproti bluclárskej náuke Ária . Te nto 
sviatok prijala čoskoro celá Cirkev (Akimjak 
1996). 

Medzi l'uclom sa Božie narodt:nit: í1zko via
že s prípravou jaslič iek a via nočnej jedličky , 
ktorá symbolizuje s trom života uprostred ra
ja, clo ktorého nám Kristus ako svetlo sveta 
otvoril znovu cestu . Celé vianočné obdobie 
je naplnené radostným spr;;vom o narodení 
pacholiatka, o jasličkách, pastieroch, slame, 
nevynímajúc vola, osla a nebeské vtáctvo. 
Dodávajú nám radosrnú a povznesenú nála
d u, naplňajú nás pokojom. Sprevádzajú nás 
ulicami miest pri predvianočných náku
poch, doma nám spríje mti.uj ú dwíle pohody 
a možno nás ani ne napadne, že sa tradujú z 
gene rácie na generáciu už mnoho storočí. 
Vianočné piesne a ko ledy - od najstarších, 
pochádzajúcich z 15. storočia , až po piesne 
zo začiatku 20. stdročia - nájdeme v Jed
no tnom katolíckom spevníku z roku 1937, 
čo je oficiálny, dodnes užívaný spevník kato
líckej cirkvi na Slovensku . Čoskoro uplynie 
šesťdesiat rokov od jeho vydan ia. Uvážme 
len, že tol'ké roky z neho dei1 čo deň pri 
omšiach zneli a znejú p iesne asi v dvoch ti
síckach kostolov na celom Slovensku. 

Jedno tným katolíckym spevníkom vyvr
c ho lila dávna túžba po celoslovenskom kato
líckom spevníku chrámových piesní. Bo la ta
ká s ilná, že sa dostala aj do názvu spr;;vníka, 
čo je asi svetový uni kát. V tr;;jto súvis losti iš lo 
najmä o zjr;;d no tr;;nk textov a md6di í jr;;d not
livýeh pksní. Vel'kú zásluhu na zjedno te ní 
ehr{unového spevu mal bezpochyby Spo lok 
sv. Vo jtecha, ktorý bol založený v roku Hl70 
v T rnave. Už na prvom zasadaní výboru sa 
rozhodol vydať okrem Svätého písma a 
Životopisu svätých aj sp r;;vn ík chrámových 
piesní, p latný p re edé úzr;;mie Slovenska. Na 
te nto podnr;;t vzni klo vda spevníkov: Vse-
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obecná sbierka cirkevn_ých katol íckych pes
ničiek sl ovenských z roku l !-!74 A. Radlin
ského a F. Sasinka, Duchoun)Í speumík ka to
lícky z roku 1882 r. O. Matzenaucra a ]. 
Mathulaya, Nábožný kresťan z roku 1906 A. 
Hlinku a). Chlúdka a Alle/uja z roku 19 17 Š. 
J anovcsika a Š. llo rvátha. Bohuži aľ, nr;;boli 
rozšíre né na ed om Slovr;;nsku, ale mali iba lo
kálny charaktr;; r. Až po vzniku českosloven

ského štátu a slávnostne j vysviacke prvých 
slovenských biskupov v roku 192 1 sa na za
sadaní výboru spo lku vd'mi re:ílne skonkre-

tizovala príprava skutočného rr;;prezentatív
ncho, celoslovensky jednotné ho katolíckeho 
spevníka. 

" Vznesene krásna, al e c~f zodpot,edná ú lo
ha, k torou poverený som bol .~jJolkom sv. 
Vojtecha zostaviť jednotný katolícky sjJet,_ 
ník, stala sa mt poctou mimoriadnou, jed
nou z najväčJích môjho ž i vola."- takto sa vy
znáva Mikuláš SehJH.:icler-Trnavský v ÍIVO(k 

spevníka. Zvr;; rr;; ná mu bo la do r í1 k hudob ná 
stránka kancionála: " Predlohy zhcwm.onizo
tJa/ a nápe11mt dopl nil", pík sa na t itulnr;;j 
strane. Aj ked' Schneidera považujeme za au
tora spevníka, je výsledkom ko lektívnej prá
ec. Vtedajší sp rávca spo lku, Já n Piisté nyi 
(vcl'ký inici{ltor a zostavovatd' spevn íka), pri
šiel s myšlk nko u vytvoriť spevníkové komi
sie, preto ho li určené tri: hudobná, p rozoclic
ká a vieroučná. Tie mali spolupracovať pri 
zbie raní piesňového materiálu a svojimi ra
clami a pripomknka mi pomáhať pri prípravr;; 
spevníka. S odstupom času môžeme konšta
tovať, žr;; Jr;;dnotný katolícky spevn ík bo l vý
s ledkom tvrdej štvorročnr;; j prác<:: (od r. 1931 
do r. 1934) naj mii kňaza, histo ri ka, redaktora 
a liter{lta]. Pôstényiho , skladatd'a a organistu 
M. Schneidera-Trnavského a učitcl'a a básni
ka L. Hohoša, ktor í sa takmer každý deň 
schádzali v súkro mnom byte správcu spo lku , 
aby mohli nr;; rušene pracovať. A zišli sa tí naj
povolanr;;jší. Bola to naozaj náhoda, žr;; sa 
strr;;tl i právr;; tkto tri osobnosti, priatelia ži jú
ci v jr;;cl no m z najvýznamnejších centie r kato
líckych vydavatel'ských aktivít na Slovensku -
vTrnavr;;. 

Mikuláša Schne i(kra-Trnavského nazýva· 
me aj slovenským Sehuhertom. Jr;;d no tný ka
tolícky sp r;;vník je jeho najs pir;;van r;;jš ie dk~ 
vysokých umd r;;ckýeh ,kvalít. Nadviazal v 
iíom na huclbl~ jal'yk kla~icko-romantickej 
syntézy v umdeck,y.gato'l:ko vydarenej podo
be, že aj v meniactic.j1 si! názo rových tren
doch a vkuse je stále akt}lálny a š irš ia vrstva 
ve riacich si ho dodnes prisvojuje ako pro
s triedok svojho vlastného náboženskC:ho 
pre javu. 
Vianočné pksnr;; sú v spevníku na jviac za

stúpené: na pome rne krátkr;; vianočné obdo
bie, ktoré trvá pr ibližne tri týždne, pripadá 

Syn Boží sa nám narodil 

l l /':'1 

r r r r r r 
nr s !;. nn - r o . di! ft z hrio - chu 

si - te - !'a a ple - saj s ne- bom 
2:vo .. sto - val , jak Boh svet vel' - mi 

v-e-J ; ,.-.. J l 

1.:1 ·t r.__..., 
/':'1 

t . My tiež sn t eda r adu jme 

r---'r a veselo ho vít ajme. 
Vítaj, atď. 

ví - ta j! 

l L j..--..,.) 
· 5. Prišiel si v t úto dobu k nám - jak človek , mocný neba Pán . 

Vítnj, atď. ' 

l 
\!/ 

až 75 piesn í. Na po rovnanie: na adventné o b
dobie je 33 piesní, na pôstne 63. Sú medzi ni
mi také zná mr;; vi anočné piesne a koledy, ako 
napr. Narodil sa Kristus Pá n , či jej textový 
va riant Dnes s a Kr istus n arodil, Búva j 
Dieťa krásne, Dobrý pastier sa narodil, 
Nesie m vám n oviny, Vstávajte pas tieri, 
b e rte s a hor ' ... - vytvárajúce idylu slovr;;n
ských Vianoc. ič proti nej, air;; zamysli mc sa. 
ll:i. Mikulá~ Schneider-Trnavský mal pri zo
stavovaní spevníka n a jväčšk problémy prá
ve s výberom v ia nočných pir;;sn í. Vo svoje j 

rc nexii pod názvom ,jednotný ci rkevn)' 
spevník", pík: " Mno /té nájJe11y zasla iiJích m i 
piesní nie sú cirkeuné, ale sa te.~ia tlf'aj tle/'
kej obl'ube u ľude. Nt(i hmznejsie sú medzi 
t'icnwčn.Jími. Sa má žinčica, syr, sala.~. stádo. 
Kubo, Stacho, triÍIJa, jl~fdana, nillkanie, sto
VOlil 1Jačo11skd ejlilu:t IJez hlh.~ej my.Wenky, ' ' 
ktm·ej l1y sa básn ik mat zapodietJtt t' mysté
rimu deja: lnkamcíäe Nožského Slo11a." V 
koľkých vianočn),eh pieslutch sa ~pkva o sa
laši, pastieroch, jasliach ... ? Vo väčšine . l'iesnc 
vo vianočnom období by mali byť niele n idy
lické, ale p redovšl·tkým by sa mali zamerať 

na tematiku o Spasit cľov i , o K rist<~vi , ktorý jr;; 
Svetlom sveta, Slnkom, ktoré osvr;;eujr;; túto 
zem, Vtdr;;ným Slovom Božím. V spevníku 
nájdemr;; a j takéto pir;;sne, napríklad : Boh sa 
n á m teraz narodil, Dieťatko sa n á m 
dnes zrodilo, Pa nna čistá, Spievaj a jasaj 
ze m celá, Veselý m hlasom spit:vajme, a i. 
Tieto picsn r;; sí1 však m{tlo známe a skoro 
vflhee sa nespicvajú. Prečo? Od poved' na tú
to otázku n ic je jednoznačná. Sp icvanosť, či 
nr;;spievanosť jednotlivých piesní je determ i
novaná viacer)•mi faktorm i. Môže súv isieť s 
obdobím vwiku piesní, s ha rmonickým 
sprievodom, melodikou, mr;;tr ieko-rytmie
ko u št ruktúrou 'piesní, hlasovou po loho u, 
techn ickou náročnosťou, textom, s trad íciou 
spievania atď. 

Vyššir;; uvedené v i a nočné pic~>ne: Bo h s a 
ná m te r az n a r o dil atd'. sú zame rané už v 
Cantus Catholici, prvom not.ovanom kato
líckom spevníku z roku 1655 . Tieto najstar
š ie nápevy, ktoré Mikulúš Schncide r
'ľrnav~k)' oživil v Jedno tnom kato líckom 
spevníku, 11esí1 pečať svoje j do by. Majú vo 
viičšinc prípadov modálny charakter. Schnei
der sa pr i ich í1praváe h priklonil k d ur-molo
vr;; j ha rmo nizácii, kto rá tu narúša štýlovú jed
no l.ll piesn í. ,. Pulúul' sa u melodike ol~iauujú 
miz11aky na staré modusy, Sclm eider sa ne
pok ú !ia l odfnítaNtt' ponwm11 niclt zo zaja
lia dur-nwlot•ost i (ako sa lo roiJilo už od po
lot,ice / '}. stor.), ale ic/i l llf(Jj){lk do zýältO 
dur ti mol stupnfc t •tesndt•al, osobitne do 
harmonickej muloue.f stupuice", napísal .J. 
Kresú nc k vo svojom prb pr;;vku .,0 umelej 

p icsni M. Schneidera-Trnavské ho" v Hudo b
nom archí vr;; ( 19H6). Sehneidn ne p ristupo
val k p ráci na .J r;;d not nom kato líckom spev
níku ako histo rik - muzikológ, ale ako skla
datcl' a o rganista dcnnc hrávajúci v kostole. 
Ako hovorí p mf. Bu ri as a podobne aj Ph Or. 
llamJ kovi č , Schneider s i p ravdcpodobne 
uvedomoval , na akcj nízkej odbornr;; j ú rovni 
boli vtedajší organisti, ktorí by túto modál
nu harmo niz:íciu zrejme nepochopi li. 

lludohné myslenie a d tcnic ako i hudob
n;í skúsenost' v oh l aM i d uchovnej pic~>ne u 
nás vy rast{l natcr:JZ viac-mene j z trad ície toh
to klas ieko-ro ma m iekého harmonického štý
lu , ktorý sa utvrdzoval a pestoval mnohé dc
saťročia prostredníctvom harmo nických 
úprav Mikuláša Sehneidcra-Trnavského v 
j ednotnom katolícko m s pevníku. Preto sa 
modalita môže jav i ť súčasnému poslucháčo
vi ako nkčo starobylé, eudzir;;. 

l) alšou príčinou , prečo nie kto ré piesne 
nctvoria sú časť repertoáru o bl'úben)'ch 
piesní, je ich techniek:í náročnosť. Zvlád
nutie o rganového partu ~i vyžad uje tcehnie
ky zdat ného organis tu, a to na j mii vo vianoč

ných piesilac h. Tak tiež vysok:í h lasov:í polo
ha môže h y( príč i nou ich n r;;spievania. 
No v období vzn iku spevníka to p ro blé m 
neho l. t"lpravy picsní v spevníkoch, napr í
klad z 19. a zači a tku 20. storočia , sí1 toho 
dl>kazo m . 

Veľmi dôkžit í1 í1lohu v spkvaní či ncspie
vaní urči tých piesn í zohr:íva vypestovan:í tra
dícia. Hudobn:í skúsenosť široké ho okruhu 
veri acich vyrastú tot iž z tradície spk vanýeh 
piesní, ktor(· sa počas uplynul ýc h dcsaťročí 

vysdcktovali a tvoria ak)•si zá kladný pie~iío
vý re pcrtoár drkr;;vného roka. Ten je však v 
každom kraji, ha dokonca v každej fa rnosti 
od lišný. Výber p iesn• vo vd'kej miere závisí 
od organistu. Preto aj tieto histo ricky cenné 
nápcvy z Cantus Catholici môžu ož i ť v na
šich c hrá moch vtedy, ak organbti nebudí• 
mat' ohavy, že ich l'ud ia ncbudú spkvat'. Sú to 
(JI'nlsa skvosty naše j hudobnej kultí1ry, ktoré 
majú čo povedať dnešném u človeku nielen 
po stránke hudob ne j, ale aj po st ránke vie
roučnej . 
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Hovorínte s prof. Ladislavont Slovákont 

, 
HUDBA JE CELEBRACIOU 
Tohtoročná jeseň bola pre prof. 

Ladislava Slováka štedrá pozornos
ťou k jeho doterajším umeleckým 
výsledkom, ktoré vyústili do svojej 
sumarizácie v podobe Ceny kritiky 
za kompletné nahrávky Šosta
kovičových a Moyzesových symfónií 
pre Slovenský rozhlas, ako aj v po
dobe Platinovej plakety, ktorú ob
držal od a. s. Opus pri príležitosti je
ho 25. výročia a vydania niektorých 
Moyzesových diel na CD. Pocho
piteľne, že takéto ocenenie je víta-

nou príležitosťou na poobhliadnu
tie sa do nedávnej minulosti, ale aj 
do živej prítomnosti. 

V októbri s i Slovensl..-ý rozh las pripomí
nal 70. výroči e.: svoje j existencie. S činnos
ťou rozhlasu je napokon úzko sp ätá tvori
vá činnosť mnohýc h našich umelcov, ku 
ktor)•m tre ba v každom prípade na čelné 
miesto zaradiť práve prof. Slováka. 
Rozhlas bol š tartom k jeho ume lec ke j ka
rié re . V zozname jt:ho učitdov je celý rad 
významných m ic.:n: A. I.e dvina, prof. Šte
fan Né m c.:th-Šamorínsky, .J. Vincourek, K. 
Schimpl , ale najmä V. Talich . Svoju muzi
kantskú krv "zahric.:val"v rí'>znych chrámo
vých zboroch, hlavne.: v Albrechtovom 
Kirc henmusikve rcine . A potom? 

Ked' som abso/IJOI'al na konzervatór-iu 
di,·lf!.ovanie - začína rozprávať p rof. 
Slovák - nastúpil som do rozhlasu, kde 
IJtet f:J! .M.fi)/)a/ prof A. M oyzes. Pán profe
sm· po mr~j01n prijati povedal: "Šuhajko, 
pôjdeš clo huclohncj réžie a tam sa vel'a . 
naučíš" . A mal praudu. Tý m, že som 
musel nal/,-d{Jať skladby rôzneho druhu. 
a .št)ílu, nutsel som študouať aj vera par-ti
túr a pochopite/'ne, ako 1·ež isér som m u
sel c~j z fun·fitút:JI l~) •c.hcídzat Tak to boli 
moje začiatky. 

Tohto roku sme s i pripome nuli aj ';0 . vý
ročie.: vzniku filharmo n ic ké ho zboru. 
.Je h o zro d je úzko sp iitý p ráve s me nom L. 
Slováka. Z/mr I'ZII.iknl- ponára sa do svo
jich s pomic.: nok - o roku 194ó a to tak, že 
pr·/ rozhlase už j estvrwalo mužské tz v. 
Matu.~kouo okteto. No p otrebovali sme 
fJeslrejU .Z/lUk a tak som k mužskému 
ok tel u prifJt!iif oktetu ženské a vzni
kol m a!Jí zbor. 'Jim zbor mi totiž v m zhla
se stra.šne clt_ýbal. Aj ked' som pracn11a l s 
orchestront. U Alb1·echta som bol clw,-ali
stom a spiet,anie IJolo mojím každoden-
11Jím chlebíčkom. S t)Ímto "1·oz.'iíren:ým 
oktetom ·; alebo ma~ým zborom, sm e za
čali 1/ahrát'ať uokcílny reperlocí,.. Prav
da, nie náročn)Í, ale tak)Í. aký l' tom čase 
rozhlas potrebr)(lal. Za z mienku však sto
j{, že toto rozšfrenie okteta sa už dialo na 
báze konkurzu. A utedy som t 'idel, že je 
dostatok lltladých l'udí, k torí p ri.šli ,.z tli 
dieka", mali ur-čité základy z domu, ale
bo zo .~ko~v a lak snw potom jmstclllili ex
l ern)Í zbor. lntent)Í, teda n >ZU,-ené okte
to, skúšalo dopoludnia a exterr~ý večer 
' ' teloCI 'i t-'ni na Zochovej ulici. Musím po
uedat; že 11 tejto práci ná1n rozhlas IQI
chädzal l 'e/'m i " ústre~y. Ct'ičili sme pm
v ide/ne, äenoulu zbont skúšali s ocho
tou, lás/.wu a p orozumením. /Ja doko11ca 
sa tu '~Y/ilúrali uzác11e priateľstvá, z kto
,:ých n iektoré prerástli do m cmželstr1a. 
No a tnk)Ímto .~JISfematick_Jím !~túdiom 

sme sa postupne dostúuali k stále mímč

nejUm dielam. Na prué nah,-átlanie som 
naštudo11al Smetanovu Českú píseň, kto
ní. dir·igoval Fmnlišek Babušek. 
Čas bežal a zo skromné ho vokálne ho rc

lesa sa čoskoro s fo rmoval Miešaný zbor 
Čsl. rozhlasu, na ktoré ho pleciach stál po 
d lhé roky najnáročnejší vokálno-orc hest
rá lny a oratoriálny repe rtoár. S m t:nom L. 
Slováka a rozh lasovým zborom je spätá aj 
významná udalosť, a to uvede nie Šos
takovičových l O poém v roku 1952. No 
v tomto ohdobí Slovák bol p ráve Ta
lie hovým žiakom na VŠMU, čo zna me na
lo, že popri práci so zborom čoraz častej 
šic mysle l na o rc h c.:ster. Vedomosti, ktoré 
získal od majstra Talieha, zúročoval ako 
asistent}. Mravinského v St. Peterburgu 
vo vtedajšej Leningradskej filharmónii. 
V sezúne 1954-55 som sa dostal na troj
mesačný štud(fnJí poby t k majstroví Mm
llinskému - otvára novú kro niku svojho ži
vota 1.. Slovák. K ed' SOli'/ tam prišiel a po
vedal som, že som študOt'tll u Talicha, 
Mrar,iuskij sa narovnala povedal: "Tak 
čo tu c hc ete.:, kc.:d' ste Talichou ž iak!" 
Ta/ich totiž tam p ôsobil jednu sezónu 
(Talich do bre poznal ruské pome ry, pre
Lože.: p ôsobi l v Odese, Tbilis i a i., r. 1946 
dirigoval v Lening rad<:: a n a Mravinského 
hlboko zapôsob il). Keď sa or-chester do-

nuížern spoľahnú./' a oni na rm'ía. Z ich 
111áre akoby tJyžarrJflalo: áno, m i ti po
môženw. A oni plu ili všetko lo, čo som 
chcel. Necítil smu sa opustený ... 

Roku 196 1 bol Ladis lav Slovák vymeno
vaný za ri ad i teľa a šéfd irigenta Slovenske j 
filharmónie. Priznávam sa - h ovorí prof. 
Slovák - že táto konštelácia dvochjimkcií, 
nebola šťastná. Riadit.el'ovanie som p oci
ťotJa/ ako kontraproduktívnu prácu voči 
ji.tnkcii .MfdMgenla. Predsa šéfdirigent 
musf byť pri Sl't~jej práci nekornp,-omis
n_ý a ako ,·tadttef' mus{ ,-tešiť rôzne pm-
11/émy, sťažnosti, náz O'Iy rôznych fu.nk
cionát'OI'. A t.o nebolo dobré. Preto som 
sa funkcie riadi teta čo najskô,. usilot1a/ 
11zdat'. Veď sme ,·eali.zovali vel'n'li krásne 
prujekty: ktmtá~JI, omt{wiá, Šostakovi
čove, Honeggerove :syrn:f6nte a pod. a na 
to som pot.rebol!al, ako šéfdirigent, a po
dobne aj Dr. Rajter- čas a voľnú. ruku. 

Nemožno obísť zdanlivo e pizódne ob
dobie s po lupráce s č:cskou filharmónio u. 
Prof. Slovák zvnútorni l svoj hlas. Bolo cí
tiť najje mne jš ie zác hvevy spätné h o preží
vania spo m ienok. Ako som už hovoril, 
mal som vel 'ké šťastie, že orcheste1; ktmJí 
som dtrigm,a/, ma vždy prijal a podporo
lial. A tak lo bolo aj 11 Ceskej filha,·mónii. 
Vtedajší t·iaditef' prof Pauer ma na zd
klade úspešného predvedenia šostakovi-

· L. Slovák pre be rá z r úk riaditeľa OPUSu pro f. M.Jurkoviča platinovú platňu 

. z-oedel, že som pri.ši el od Ta ticha, p,-ijali 
'ma vefntf ul'údtie a milo. A vôbec m ôžem 
fJotJ(/dať, že v každom onhestri som sa 
111ohol oprie/' o t t•áre l'udí, k torí mi 11ždy 
chceli pomôcť, (lždy m.a podržali. V 
Leni11f!.1Yide som sa zúčastňm,at Mra
' 'inského i kúiiok, a občas mi dal konkrét
rtl l prácu, aby som h o zastúpil. A počas 
takýchto skúlok som sa u ltl'adisku ocitol 
t'edľa .~ostak<J·t,iča. Spolu sme čítali parti
t.úru a sledoi ,ali Mnu,inského prácu. Tu, 
zrc.:jmc, tre ba hl'adať korene.: vášho vzťahu 
k Šostakovičovcj hudbe - pre rušuje m zau
jímavé rozprávanie.:. Aký hol Šostakovič 
ako človek? JJol f!el'mi neruni, cito1ý až 
pmcitliuen_ý. Pri /JOČI.ívcmí h udby si ohry
zá/Jal nec/i.ty, no t •ŽC~JI bol ma.'\·imálne 
koftcenlrouauý. A tak pri tejto spolupráci 
nastal m edz i nami akýsi vnúto,-ný du
.~ellll.JÍ kontakt .. ~ostakouič mi svoji1Íú ko
m entármi otuoril celú S/loju dušu, t'ľlÚ.
tm·ne sa mi ol l'oril. Vo suojef hudbe uel : 
mi jasne rozoz nával, čo je z lo a čo dobro. 
To je l')íchodisko. ja som, aspoň si to mys
l ím, jeh o du.šu plne pochopil, a ~Jím som 
sa clj riadil pri interpretácii jeho skla
clieb. 

Toto rozprávan ie by si ž iadalo vel'a 
priestoru. Mi'ia však zaujímal jeho vzťah k 
Symfo nickému o rc hestru Slovenské ho 
rozhlasu , kde p riš it:l roku 19';';. Dobre s i 
na je ho rozhlasové pôsoben ie s pomínam , 
pre tože sa kryje s mo jo u začínajúcou re
daktorskou rozhlasovo u prácou. Veľmi 

t·dct si spomfnatn na prdcu s ruzhlaso
l'.JÍ111 orchestrom. Veď ma nap okon po
znal .z práce so zborom. Aj lu som pocítil 
blahodarn.Jí up(Jll ' ich uzťahu k u mne. Z 
ich lt •áre som I:Jicftil, že sa na nich 

čovJích symjonif v 8,-atislave pozval do 
českej [ilhannónie. Ich posledné p redve
denie Sostakovičovej l l . symfónie, údaj
n e, nedopadlo dobre. Takže so mnou ma
li v las/.ne ,-epa,-át. Cfwalaboh u, boli spo
kojní, všetko dopadlo nad očakávanie. 

Priz nám sa, že som v tedy, počas cesty od 
d verí k pultu, prežil ťažkú. clwíl'u. Bolo 
mi ušelljako. Bola l o pre mňa česť, ale clj 
obn)llská zodpovednosť. Zvlá dol som lo, 
l ei:Jo som sa aj tu usíloual interpretovať 
šostako/Jic.<a c_:ez jeho duševna. Šostako
l 'iÚl trel?a čftať clj medzi osnovou a nájsť 
tam to, čo tam slova mi alebo notami ne
bolo n apfscm é. Šostakovič sa inakšie m 
biť nedá... Prof. SLovákovi zvlhli oči , na 
c hvíl'u sa zamyslel... No a keďže som mal 
úspech, pr·Wo poZ11anie na ten histm·ický 
ztijazd ČF do Japonska, Aust,-ái~e, na 
Not~ý Zéland, do Sov. z r,äzu ... S Ceskou 
filhannôniou som mal 50 koncértov ... 
Myslhn, že sa ~ým môžem popýšil: Pre
tože nie je prol?lént l ' tomto o,-chestri do
stať 1-2 koncerty , ale päťdesiat ... Opäť sa 
zah Íbil do svo jic h s pomit:nok, kto ré , zre j
mc, s ll p lné krásnyc h zážitkov, príje m
ných chvíľ, llspcc hov, ovácií. Spomínam 
si na ll tlu kn ižku V. Posp íšila S Ceskou fil
harmó nií rfemi svčtadíly. Listuje m v ne j a 
nachádzam: ,. ... Ako druhý dirigen t bol ur
čc.:ný Lad islav Slovák, ktorý bol vy braný 
pre dovšetkým pre svoje kvality umelec
ké .. . " 
čas opäť pokročil. Prišlo štvorročné šé

fovanie v o rch c.:s tri FOK, spolup ráca so 
Štátno u filharmó n iou Košice. Opäť krás
ne s pomie n ky. Ešte aj dnes, s odstupo m 
času , kc.:d ' c horoba, k torá môž<:: každé ho z 
n ás obmedziť, ale aj vyradiť z aktívn e j p rá-

cc. A práca p edagogická ... ? Sú tu už vý
sledky je ho pe dagogic ké h o p ôsobenia 
v dirigentskej triede na VŠMU . .Jeho žiaci 
začínajú dostávať zodpovedné príležitosti 
a m o hli by ich dostávať hádam ešte viac, 
tak ako ich pedagóg za pultami najkvalit
ne jších o rc hestrov ... 

Po prekonaní zdravotných ťažkostí do
stal prof. Slovák jedinečnú šancu s rozhla
sovým "symfoňákom" nahrať ko mplet šos
takovičových a Moyzesových symfónií. 
Plne ju využil. Opäť nastalo ono zdravé, 
ctižiadostivé umelecké iskrenie medzi 
dirigentom a orc hest rom, ono "čítanie" 
z jednotlivýc h tvárí, ktoré naznačovali , že 
ide o projekt u nás mimoriadne význam
ný, priam histo rický. Už je to minulosťou. 
J e tu však vo forme ocenenia ... A retro
spektíva? S I.Jímto m·chestrom som našiel 
tiež dušemt)í súlad. Z nás znela hu.dba 
ako celebrdcia. Dirif!.enl je sprostredko
vatel'om m edz i skladatet om, o,-chestrom 
a poslucháčom. Som šťastný ... Ale predsa, 
šortakovič a Moyzes. Dva svety- dva proti
k lady, ale aj dva p ilie re národných hudob
ných kultllr. O šostakovičovi sme už ho
vo rili. Alc.:xander Moyzes? Moyzesa som 
vedome robil /.ak, ako som ho mbi/, teda 
postavil som ho povedl'a šostakoviča. 
V Moyzesovi som hl'adaltojedinečné, ná-

rodné, slot1enské. M oyzes totiž umbil to, 
čo mti j eden náš skladatet; že vo svojid1 
sy mfón iách uplatn il každý hudobný 
štýl, kompozičnú techniku, a tým, že vy
chádzal zo slovenskej n árodnej p iesne a 
kompozične osvedčil s11oju znalosť sveto
vej ll'ot·by, sta l sa eq svetovým automm. 
}e /.o ná.5 jediný symf onik. N a Moyze
sot:Jích symfóniách sme sa učili hmťsym
fonický žáne·r. A v tom mi bol vel'mi blíz
kp. A svojim vnútrom sa t iež vel' mi podo
bal .~ostakovičotli. Prayda, v tejto chvíli sa 
vynára nalie havá o tázka, prečo sa Moyze
sove symfó nie neobjavujú na koncert
ných programoch. Ko l'ko uplynulo od 
uvede nia tak závažných opusov, ako je 
tre tia ale bo štvrtá symfónia ... Nuž, ale to 
sa d ostávame do ine j p olo hy. 

Za interpretačnou prácou prof. L. Slo
váka, od čias, keď roku 195 3 so Slo
venskou filharm óniou ukončil štlldium a 
prvýkrát stál za pultom profesionálneho 
orchestra na svoje j vere jne j premiére, 
pre tie klo Dunajom veľa vody. A vel'a hud
by v naš ic h koncertných sit:ňach, vzniklo 
veľa rozhlasových a gramofó nových na
h rávok, p richádzajú ic h nové nosiče - CD 
platne.:. Sú pokračovaním začatej , ž iaľ , na 
verejnom pó diu nedobrovol'ne preruše
ne j práce . .Je to d o brý alebo zlý pocit? 
Viete, to j e tak. Teraz, keď už uiem, čo 
tJšetko som sa naučil, keď viem, čo 
m ôžem odovzdať, musel som sa utia· 
hnu.ť do ústrania. Pretože di,-igent sa ne
stáva dirigentom p o a bsolvovaní školy, 
p o absolventskom konce,-te. Všetky or
chestre, kto,-é som dirigoval, IJoli mojou 
unioerz iLou, a som im ud'ačný, že mi po
máhali, že mi mnohé veci tolerovali. 
Spolu sm e ,-dstli, spolu sme sa dostdva/1 
dopredu. Súc.'asnJí stal' j e pre mňa 
skúškou, a le clj odm enou. Lebo som 
mohol ešte urobiť lo, o čom sme hovo
,·ifi. A to je i napriek tomu, čo som pre
ž il, oel'kú satisfakcia. 

Na magnetofónovej páske toho zostalo 
ešte pomerne veľa. Spomie nky na dote
rajši u prácu sú živé a inšpirujúce. Rov
nako ako inšpiru júca je hudba, s k torou sa 
stre távame v koncertných sie i'lach, alebo 
pri počúvaní nah rávok. Dúfam, že aj na
hrávky šostakovičových a Mo yzesových 
symfó n ií sa prostredníctvom rozhlasu a 
CD nah rávok dostanú clo sveta ako sve
d ectvo o našc.:j vyspelej hudo bnej kultúre 

Zhováral sa MARIÁN JURÍK 
Sn ímky: M.Jur ík (2) 

D. Šulla(l) 

........ 
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l S Ján om Piptom, ako robí starú hudbu l 

MUSA LUDENS 
Naša hudobná scéna sa už dlhší čas stretáva so súborom MUSA LUDENS, 

ktorý nielen v domácom prostredí vykonáva záslužnú osvetovo-vzdelávaciu 
a výchovnú činnosť, ale aj smerom k zahraničiu podáva veľmi zaujímavý ob
raz o identite našej hudobnej kultúry. Pravda, otázka umeleckej interpretácie 
nielen starej hudby, ale hudby vôbec, nie je jednoduchá, má viacero rozme
rov. Jedným z nich je veľmi dôležitý faktor, a to otázka kultúrno-spoločenské
ho uplatnenia hudobného m édia v prostredí dnešnej, prevažne konzumnej 
spoločnosti. MUSA LUDENS u ž nie je n eznámym súborom. Má za sebou aktí
vnu koncertnú, agentážno-propagačnú činnosť, čo bol aj dôvod pre náš roz
hovor s umeleckým vedúcim tohto komorného súbon1 p. Jánom Piptom. 

Ako vznikol súbor Musa ludens, kto
r ému dnes vravia aj skrátene "Piptov
ci". Aký má váš súbor umelecký pro
gram? 

- l. mája 1980 sme založili komorný sú
hot' nazvaný Flauto dolce, zameraný na 
irltet1Jťetovcmie btlťOkovej Cl r·enesančnej 
hudby. Po vyjasnení si mož nosti jeho 
uplatnenia, perspeklíl' a hlavne jeho dra
matuťgie, nástrojového a personálneho 
obsadenia, premenovali s1ue ho ·roku 
1988 na MUSA LUDENS. Základ jeho re
pertocír·u tvoťili skladby ťenesancie, gotiky 
a niekotko byz antských spevov. Hlavným 
pmgťamo11ým zámerom všetk bolo hravé 
umenie, z čoho vzn/kol aj názov súboru. 

Pôvab umenia dávn ych storočí - v inter
pretácii pani Piptovej 

Pán Pipta, aká bola osobne vaša ces
ta k hudbe vô bec a potom k hudbe re
nesančnej? 

- Ako ma(ý chlapec som pomerne dobre 
spieval a vyhral som t·ôzne detské súťaže. 
Keďže ma pred mutáciou na speu nefH'ija
ti, začal som na košickom krmzer11alôťiu 
študovať hťu na flau te. Po absolvovaní 
som študoval odbor divadelnej ťéžie v 
Kyjeve, potom som absolvoval vojenskú 
zcíkladnú službu v Prahe, nasledovalo uči
tet'ské pôsobenie v Plz ni a napokon štúdi
um v hr·e na flautu na VŠMU u prof M. 

jurkoviča. Okrem toho som absoh,ova/ 
št!Jorročný cth·igentský kurz a dirigoval 
som niekotko detských. a mládežníckych 
z bm-otJ v Bratis/cwe. Mojou d iplom.OlJOU 
prácou na VŠMU bola téma "Zobcové flau
ty a ich využitie v súčasnosti na Sloven
sku'~ A tak som sa začal intenzfvnejšie za
oberať hudbou renesancie a baroka a na
pokon tak vznikol aj pruý súbm· k t,arleta 
zobcot 'ÝCh jláu t. 

Interpretácia historickej, alebo ako 
sa zvyčajne hovorí starej hudby, je na 
jednej strane istou módou druhej po
lovice nášho storočia a na strane dru
hej táto "móda", alebo azda presnejšie 
tento trend, vyvolal aj veľmi úprimný 
a nadšený záujem o ílu u poslucháčov 
nielen u nás, ale aj v zahraničí. Keďže 
ste s touto hudbou precestovali kus 
sveta, ako by ste charakterizovali záu
jem poslucháčov o sta rú hudbu? 

- V sedemdesiatych rokoch na Slot,ensku 
jestvovalo iba nieko/'ko súborr)!J starej 
hudby. Viac ich bolo l' Čechách. Aj poslu
cháčov bolo pomenej, no tí, k tot·f ncw.~teuo
vali koncerty histm·ickej hudby holi ich. 
pravidelnými a nadšenými postuchdčmi. 
V clohe totality táto hudba, podobne ako
hudba litut-g(ckd, nebola ž iaduca. Na
príklad po našo»z ll)l$túper~f v požičan.ých 
historických kosl)í":fri,Qt.·h, fXl$lolýkatn 1•e/'mi 
pekných a štýlových, me; mali od "moc
n,ých" zakázané účinkovať ako "šašouia ". 
Do zahraničia sme sa vtedy dostali vet' mi 
z riedkavo. Ale pamätám sa, že v Bulhar
sku pri našej Interpretácii byzantských 
piesní /'uctí plakali, a podobne tomu 
bolo v Pol'sku. Po t·oku 1989 sa našej hud
be dvere podstatne pootvorili. Tak ako na 
východ od našej vlasti, alebo na západ, o 
túto hudbu sa poslucháči vet'mi ž h1o zaují
majú, či už ide o hudbu našich predkov, 
renesančnú splevanú v slovakizovanej 
češtine, gotickú v latinčine, alebo o slovan
skú litUt-giu v staroslovienskom ltgttt-gic
kom jctzyku. Záujem o "našu" hudhu je 
vet'ký, pozývajú nás do jednotlivých štátov 
v iackrcít. Na Slovensku máme suojich stá
lydt poslucháčot', ' ' niektmých mestách sa 
dokonca aj dobre s nimi poznáme vcľaka 
stretnutiam po koncertoch. 

Praktické pestovanie starej hudby, 
zrejme, vyvolalo u vás aj zvýšenú teo
retickú pozornosť najmä z hľadiska jej 
inte rpretácie. čo pre vás znamená his
torická autentickosť starej hudby? 

- Spoe-"iatku sme sa všetci učili starú hud
bu počúvať z nah.rá l'Ok. Bolo to niečo no
vé a nám neznáme. Museli sme sa na ňu 
pripraviť štúdiom pr·ísluJnej líteratút:Jl a 
z dokonal'ovcmím jej interpretácie v ohlas
ti frázovania, dýchcmia, tvorenia ťOlmých 
tóno!' pt·i spez'e bc.'Z l'ibráta, ako aj v dy
chových nástrojoch, museli sme sa zaobe
rať intenzitou tónov a ladením kópií his
tm·ických hudobnJích nástrojov, farbou 
nástrojov, spevom 1' jednotlitJýdt sklact
bdch a pod. Pri štúdiu hudby dá1mej mi
nulosti prišli sme k poznaniu jej komorné
ho znenia, miernejšieho výrazu, hlmme jej 
prispôsobeniu sa prostrediu, 11 ktorom ten
ktorý druh hudby znel- na hradoch, zám
koch, v kostoloch, na námestiach a pod. 
Usilujeme sa podf'a možrwstí prispôsobiť 
inte1pretáciu pôt,odnému zneniu, aj keď 
v niektorých pdpacloch je to dosť ťažké 
a z lož ité, napt·. ladenie v studených kosto
loch., akustika ' ' ottJot·enom priestore a 
pod. V zásade, chceli hy srne sa čo naj u iac 
priblížiť pokojnejšiemu spôsobu ž ir,ota a 
1mhncmia h udby starých obdobf. Dôka
zom toho sú ct} t'Ýrazové možnosti kópií 
historických httclobných nástrojov, napr. 
zvuk trumšajtu, tromby marina, čiže ná
mornícka trúba. 

Z čoho vychádzate pri tvorbe vášho 
repertoáru. Spolupracujete s historik
mi, alebo aj skladateľmi? Do akej mie
ry akceptuje te po diel skladateľa napr. 
pri r ekonštrukcii histo rického prame
ila? 

- Do r·oku 1989 sme sa z ameria/Jali na 
obdobie ťenesancie a gotiky. V renesancii 
mctjúprevahu svetské piesne a v gotike za-

Musa ludens v konštantnom obsadení 

sa litur-gické, duchmmé. V tomto období 
sme použ iti niekot'ko byzantských skla
dieb a po roku 1989 sme na ne nadviazali 
náš t·epertoá,·. Usiltljeme sa nájs/' niečo no
vé, nepoznané, alebo už poz nané, ale l' na
šej interpretácii. Sme skô1· stúpencami filo
zofie "pomôž si sám, aj pán Boh ti po
môže'; ale radi prijmeme spoluprácu s ta-
1...-ými odborníkmi, ktor-í nám chcú po
môcť. Počas 16-tich uplynulých mkov sme 
spolupracovali s l'ttcf'mi t·ôznych vedných 
disciplín, ako boli a sú napr. -M. Venhoda, 
L. Daniel, prof Černý, R. Rybar·ič, L. Kačíc, 
V. Rusó, prof j án Albrecht, j . Katinayová, 
l. Mačák, l . RumatwtJskJí, P. Ždtuch, prof 
Do ruta, V. Turčdny a iní. Dlhšiu dobu pre 
náš súbor uprcwtlje skicu/by V: Rusó, ktoťý 
s nami istý čas ct} hr·ával, ďalej to boli P. 
C6n, v úplných začiatkoch. A. Zemanov
ský, Z. Pech. a ďalší. V poslednom období 
sme nadviazali spotup1·ácu s p. Bagínom, 
kto1")Í nám uprauil piesne J Siludna, ate 
spoiupmcujeme C(/ s L. Chudfkorn, š. 
Bučkom a inými hercami, spevdkmi a in
štrumentalistami. Pri spolupráci so skla
datet'mi vyht'adcíuame takých, ktorí po
znajú naše technické a ·tjýrazové možnos
ti. Nie 11eľmi nám t~)Jhovujú úpravy a inU
r·urnenldcie, kde sa prelínctjú histor·tcké 
kompozičné postupy so súčasnými. 

Váš súbor je p rofesionálnym súbo
rom. Do akej miery je využiteľný v 
praxi, v koncertno m živote, m édiách a 
pod.? Založili s te vlastnú agentúru a 
vydávate si aj vlastné CD nahrávky. Je 
tá to činnosť v našich podmienkach , 
povedzm e ekonomickým slovn íkom, 
r entabilná? 

- V minulosti ndm istí l'udia •radili" a po
niektorí chcú aj dnes, ako, kde, kedy a za 
čo máme ht·ať. Po 1·oku 1989 sme za{a/i 
zužltko1 'dvať naz bierané skúsenosti. 
Spolupracujú s nami profesionálni umelci 
a na.~e tri maloleté dcé1y, ktot·é hmjú, spie
vctjú, tancujú. Usitujt.í. sa tJŠetko ztdáctnuť 
tak, a l'J)' nebolo cítiť, že sú ,, súbm·e daja
kJím prílleskom. Dôkazom sú kritiky a ob
d/tJ dorna i v zahr·cmičí, alebo nahrár,acích 
§túdif. Každ,ý člen súboru musí vydať zo 
seba l•.5etky svoje schopnosti a možnosti. 
V súčasnej velkej konkurencii sa súkrom
né teleso môže už ivi( len. lJtecl:y, keď je 
schopné presuedčit' odberatetov a najmä 
poslucháúJV o SI'Ojich. kvalitách. Náš sú
but·, podl'ct môjho ndzoru, je v poslednom 
období "použitet'ný" na koncertných. pódi
ách, pri cirkevných. slávnostiach, zámoc
kých podujatiach, slá tmostných plesoch a 
salónnych podtljatiach. Ked'že máme bo
fta~Jí t·epertodr a vemtjeme sa len tejto prá
ci, nuilokecf:y sa stáva, ž e by sme museli od
volávať niektoré koncerty. Spotupra
etljeme s viacerými redakciami Sloven
ského ·rozhlasu a STV, ako aj s V1V a so 
štúdiom K olíiJct. Pri formo va ní ná.~ ho pro
filu po roku 1989 sme nechceli vyť na. ni
kom z ávislí, a tak vznikla naša hudobná 
spoločnosť PIP-AR1; s. r. o., ktorá v prvom 
r·ade sprostredkovcíva komm·ný súbor· 

s) 
Musa ludens, spolupracuje na výrobe fil
mov v STV, pripra.tnlje vydanie knižnej 
publikácie a uyrobila tri MG a. dva CD no
siče (Zvestujeme vám radosť, Otče náš, 
Hudba dávnych storočí, Pri prameňoch). 
Dotemz sme nakr·útíli niekol'ko profilo
vých filmov. Hoci sa venujeme oblasti 
umenia, ktorá nejde na odbyt tak, ako ni
ektoré populárne skupiny, }Jťedsa svojím 
dlhodob.Jím účinkovaním a serióznou spo
luprácou, máme takpovediac zabezpeče
n,ý pravidelný odbyt našej činnosti. Po
núkame tiež ťÔZnym inštitúciám hotové 

"vJírobky" na ďalšie spracovanie. Sú to na
priklad nafn·ávky celého nášho ťejJertoáru 
na pmfeslonálnydl nosičoch (DAT, CD), 
pmfes ioncílne kostýmy, profesioncílne 
funkčné kópie historických nástmjou, má
me k d ispozícii umelcov, a nielen z oblasti 
hudby, a taktiež profesionálnu prepmvr.l 
osôb. Na tejto čirmosti sa podiel'cl ce/ci rodi
na a niekedy ct} širšie príbuzenstvo, priate
lia a z námi. Niekedy ideme do mínusu, 
inokedy sa to lJ)lťOvná. Na dva. zo spomí
naných projektou nám prispel ŠPK Pro 
Slovakia.. 

Zhrilte, prosím, vaše zal1raničné ak
tivity, pretože v tomto roku ste absol
vovali o . i. dva mimoriadne užitočné 
zájazdy do USA a Španielska. Aký je 
ohlas vaš ich vystúpení v zahraničí? 
-Keďže u zahmničí je o starú hudbu. po

me me t'el'ký záujem, prispôsobili sme to
mu celý náš súbor. Po Európe sa prepravu
jeme naším mikmbusom a do zámoria, 
samozrejme, cestttjeme letecky. V tomto ro
ku sme absolvovali prvý zájazd do USA 
(Cleveland a okolie) a Kanady (Monf1·ea~ 
Ottcma a Toronto). Mož no povedať, že nás 
prijali s nadšenim, necf~ýbati ani odborné 
diskusie, polemiky, u pravdaže aj slzy do
jatia. V júli súbor absolvoval týždenný zá
jaz d do Rumunska, kde vďaka organizá
torom - pi. Bunčákm,ej, riaditetke Sl v 
Buk ure§ti - neostalo nič na náhodu. 
K oncer/()IJClli srne na prekrásnych. historic
kých hradoch, nádvoriach., v kostoloch a 
pod. Posluchcíčmi boli ako slovensk{ kraja
nia, aj rumunskí odborníci, historici, mu
z ikológovia a. pod. Tretí zaht·cmičný zá
jazd sa uskutočnil v dobe letných prcízd
n in do španielskej Segovie a okotfct, kde sa 
konal 27. r·očník hudobného festivalu a 
účinkovali srne na jeho otvorení. španieli 
opi/tmme potv rdili újJJ'imný záujem o slo
venskú. i slovanskú kultúru a dostali sme 
ďalšie pozvanie. 

Na záver. Aké sú vaše plány, resp. vý
hliadky na účinkovanie do budúcnosti? 

-Plánov je, našťastie, veta. Niektoré mu
strne prispôsobiť škole na§ich. detí, to zna
mend, že sa zamericn,ame prectovletkým 
na .5ko/ské prázdniny a víkendové obdo
bia. TeUme sa na spoluprácu s rozhlasom 
a leleuíziou. Plánujeme nakrútiť film pre 
V1V a na CD nosičoch vydať tvorbu ]. 
Silvána, pripravujeme nový, čisto rene
scmčn,ý- svetský i duchovný program, hod
láme nakťútiť snímky pre STV o Vet'kej 
Morave a o ]. Silvánovi ct} o byzantskej li
tur-gii na východnom Slovensku. No a v 
pláne máme cca .3 zahraničné zájazdy, 
množstvo domácich koncertov a niekol'ko 
relácií pre rozhlas. To všetko by sme chceli 
zvládnuť pri p lnom zdraví, s Božou pomo
cou, ako aj s pomocou. spolupracovn{kov, 
priatel'ov a z námych. 

Mne zostáva k tomu zaželať veľa ús
pechov, pracovnej vytrvalosti a zaslú
ženú odmenu od spokojných poslu 
cháčov. Zhováral sa MARIÁN JURÍK 

Snímky archív 
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Lucia Alibcrti skúša s Vladimírom Čcrnovom Bellinil1o operu Beatrice di Tcnda R. Wagner: Prsteň Nicbelungov - Graham Clark (Mimé) a Siegfried jcrusalem (Siegfried) 

Berlín neobfubuje operné múzeum 
Deutsche Oper Berlin. Vinc.:t:nzo Bdlini: 

Beatrice di Tenda. Dirigent: Marcello Viotti. 
Réžia, scéna, kostýmy: Pie r Luigi l'ieť Alli. 
Igor Morozov ( Filippo), Lucia Alibc rti 
( lkatricc), Ulrike ll c:lzc:l (Agnese dcl Maino), 
Octavio Arévalo (Orobmdlo), Clemens 
fliehe r (Anichino). Navštívcné predstavenie 
19. novembra 1996. 

Staatsoper Unter den Unden. Ric hard 
Wagner: Siegfried. Dirigent : Daniel Bare n
boim. Réžia: Ha r Kupfer, Scéna: Hans 
Schavernoch. Kostýmy: lkinhard Heinrich. 
Sicgfried .Jerusalc m (Siegfried), Graham 
Clark (Mime), .John Tomlinso n ( l'útnik), 
Gíinte r von Kanncn (Aibc ric h), Janis Martin 
( Briinnhildc), Me:: u e:: Ejsing (Erda), Siegfrit:d 
Vogd (Fafner). Navš tívené predstavenie 20. 
novembra 19<)6. 

Komische Oper Berlin. Gactano Doni
zctti: Lucia di l.ammcrmoor. Dirigent: Yakov 
Krcizbc rg. Réžia: llarry Kupfer. Scéna: Hans 
Schave::rnoch. Kostýmy: Eleonorc Kleiber. 

'ooni adelmann (Lucia) , .Jiirgen Freit:r 

pc ktovaných vo sve::te, zabezpečovalo kon
takt ich materských domov s medzinárod
ným d ianím. 

Komická o pe:: ra mala vžd y výnimočné po
stave::nie a ako avantgardné divadlo, formova
né Walterom Fdsensteino m a neskôr najmä 
Harry Kupferom, svojou realistickou poeti
kou a nonkonformnými rež ijnými výkladmi 
dic:llákala publikum i kri tikov z ccle::j Euró py. 
Avšak ani obe:: cľalšit: divadlá ne inklinovali ku 
klišéovitému divadelnému názoru (Gô tz 
Frie::d ric h, s tojaci od roku 198 l na čele 

e::meckej opery, je jedným z najprogresív
ne jších režisé rov) a svoj imi výpovccľami sa 
vz:í jomne dopÍííali a inšpirovali. Po znovu
zjednotení Nemecka a púde múru sa situácia 
trocha posunula. Štátna opera, najmä od čias 
d i rekcie Daniela llarenbo ima, sa ne tají am bí
ciou stať sa prvým domom vdkomesta. 
Súbo r s p evným ;msámblom sa otvoril, pozý
va re nosnované insccnačné te::amy a špičkU: 
vých sólistov, oslovuje diváka vynachádza
vou dramaturgiou. Berlín sa stal mestom so 

Arturo m (tiež za pomoci dohovárania 
Raimonda - scéna u nás vyncchávanú- ktorý 
je nástrojom v Ash tonových ruk:íc:h) je:: súčas
ne: krokom k záchran e: brata, rodi ny, domo
va. Ani Enrico nie je jed noznačný zloduch, 
tic:í. je o be(ou po litic kých po merov. Aby toto 
zložité moce nské a diplomatické pozadie 
o pcry holo pre di váka čo najzrozu mitdnej
šie, pou~.i l Kupfer francúzsku verziu d iela z 
roku 1839. V ne::j urobil skladatd viacero zá
važných úprav, no predovšetkým rozšír il ex
pozíci u deja. Predhistó ria príbehu sa stáva 
jasnejšou, intrigy Normanna pripravujú 
pôdu ku konfliktom, ale i hudobne dostávajú 
partitúru do realistickejšej polohy. Navyše, 
režisér preniesol hlavnú áriu Edgarda na za
čiatok opcry a celý dej odv inul z pobl'ad\J 
umierajúceho Edgarda. 

Samozrejme, bolo to naraz trocha vd a no
vých impulzov, navyše:: ,celá scénografia po u
žíva iba dve farby, čiC;lrnu a bielu, takže do
jmy z tohto večera sa k.rištalizovali postupne. 
Kupferov team pred~t~el 4olt'~~.lý a logic-

Nocmi Nadelmann v titulnej úlohe opery lucia di Lammermoor SiegfriedJerusalem ako Siegfried Snímky archív 

( Enrico), Alexandcr l'cdin (Edgardo), 
Ste phan Spicwok (Artu ro), Ncvcn Belamarič 
(Raimondo) , Andrcas Conrad ( ormanno). 
Navštívcné prcdstavc ni<.: 2 1. novcmbra 
1<)%. 

O unik:ítnom postavení Bc rlína vo svete 
hudobno-dramatickej múzy niet pochýb. Tri 
veJ'ké divadlá, rovnocenné objemom a pest
rosťou repertoáru, avšak špecifické inscc
načnou optikou i vlastnou divadc:lnou histó
riou , právom povy;ujú tcllo spojené vcl'ko
mcsto na Mekk u moderné ho operné ho 
kumštu . Obzvlúšt' sí1 zau jímavé pre te::n typ 
diváka, ktor)' je:: ochot ný vnímai operu ako 
d ynamický a aktuálny ž:ínc r, reagujúci na do
bu, otvorený spoločenským problé mom. Tri 
samostatné divadc:lné subje kty, dva na vý
chod od bývalého múru a tretí západne od 
ne ho, majú za schou od lišní1 minulosť i po
:.ravcnic v eurúp~kom kontexte. 7.atiar čo zá
padohcrlínska Nemecká opera sa vyvíjala v 
s lobodnom svete a stala sa z nej prcstížna di
vadelnú tribúna s me::dzi n:írodnými, často 
hviezdnymi o hsadc niami, Štátna opcra Pod 
lipami a Komická o pc ra museli znášať dô
slt:dky rozdelcného sve ta. Možno priamy gc
ografi<.:ký dotyk divadic:l z oboch strán ber
línskeho múru spôsobil, že ani scény vý
chodnej časti mesta nc:žili tak izolovane, ako 
niektoré iné súbory m c.: tropol. Alebo to bolo 
šťastie, ~.c viaccro umelcov Štátnej opery 
(speváci Anna Tomowa-Sintow, Peter 
Schrder, Theo Adam, d iri).\ent O tmar Suit
ne r, režisé rka Ruth llc r).:hausová atcl'.) reš-

zdravo súťažiacimi scénami, mestom posky
tujúcim do dvadsať prcmié r v sczónc, mc
~tom , ktoré veče r čo vcčcr prichýli vyše 
4'i00 o pe rných návštevníkov. 

a predstavenie Komickej opery vstupuje 
di vák s vedo mím, že v každom prípade bude:: 
počui nemčinu a' neuvidí "klasické" divadlo. 
Tak tomu bolo aj v prípade novej inscenácie 
Drmizettiho Lucíe di Lammermocn; uvede
nej v réžii Harryho Kupfcra. Kupfer, ktorý 
je podpísaný pod tri štvrt iny v súčasnosti 
uvádzaných inscenácií, vychádza z jasne for
mulovancj premisy. Tvrdí, že staromódne di
vadlo je mtJzcum a múzeum nic je divadlo . 
Kupfc rova modernosť však nie je žiad nym 
prázdnym heslom, či dôvodom k samoúčel
ným javiskovým výklado m; jeho krédom je 
s iaha i hlbo ko pod povrch, pod nánosy tradí
cií, čítai pôvodné zámery amorov a \')'Sporia
dať sa s nimi očami súčasníka . 

l'rinc:ipiálnou ot{lzkou v prípade Do ni
zclliho Lucie di Larnmcrmoor zrejme ani ne
bolo, či ju vnímať ako romantický "slad'ák", 
alebo parketu pre:: ~pcvácku ekvilibristiku 
bel <.:an ta, ale to, akým spôsobom ozrejmi ť 

okolnos ti de ja a ich mo tiváciu. Lucia podJ'a 
Kupfcra je drámo u J'udských vášní a nedoro
zumcní, odvíjajúcou sa v prvom rade: od poli
l ických udalostí. lloj o moc je pra pôvodco m 
ko nfliktov opery, je: dôvodom o be tí, ktoré 
hlavné postavy prinášajú a zároveií pre ne 
mrú. Ohciou je Lucia, stojaca medzi dvoma 
nezmicritdnými nepriatdskými tábormi, re
prezentovanými na je::dne j strane Eclgardom 
z rodu Ravenswoodovcov a na druhe j vlast
ným bratom Enricom Ash tono m. Jej vynúte
ný súhlas k politicky motivovanému sobášu s 

ky plne zdôvod ne ný výklad , s kto r)'m d ivák 
môže a ne musí súhl asiť. Miía v tomto n c.: tra
d iC::nom Do nizettim fasci novala dôslednosť , s 
akou Kupfcr vypoi ntoval každú akciu , jcdno
značnosť v profilovaní postáv, detaily v ich 
mimickej a gcs tickej charaktcrokresbe, ale i 
strhujúco odromantizovaná atmosféra tejto 
takmcr až politickej dctckrívky. S precllože
no u ko ncep cio u plne ko rešpo ndova lo hu
dobné naštudovanie .~éfdirigc nta Yakova 
Kreizberga, odkrývajúcc nepoznané d ra
matické dimem:ic part i tľuy Bol to Donizetti 
bez c ukru , no s o Lo bohat!;ím vnútorným na
pätím, d ynamickými a rytmickými kontrast
mi. V titulnej role sa zaskvela Noemi Na
dclmann, mladá, pôvabná, vokálne plastic
ká a v kolo ratúre precízna speváčka, ktorú je 
zárovcrí herečkou či noherných parametrov. 
Mladícky a hlasovo svieži bol Edgarclo Ale
xandru Fedina, avšak Jiit·gen Freier iha 
he recky zodpovedal režisé rovej p'redstavt: 
Enrica. 

Z d iamctr:íl ne odliš ných východ bk sa zro
d ila inscenácia ine:: j bel cantovej opery, Belli
niho Beatrice di Tcmf~)'. na scéne Nemeckej 
o pery. Jej režisér a zárovt:ií autor scénického 
a výtvarného návrhu, Talian Pier Luigi Pier' 
Alli, sa na rozdiel od Kupfcra, ncchal ovplyv
ni ť prcdovšctký m hudobn)1mi pod netmi ro
mantickej partitúry. Z ne j vyhmatal te p du
ševných pochodov hrdinov drámy, z bell i
niovského o rche::stra, z vrúcnej lyriky, vášne 
a o po jných kantilén vystaval javiskuvú konšt
rukci u tragick)' sa končiaceho príbeh u. Azda 
v priamej konfrontácii s Kupfc rovou Luciou 
sa mô že zdať Pie r' Alliho Be llini ochudobne
ný o jeden rozmer, rozmer analýzy librcta, 

treba však jedným dycho m povedať, že 
Romaniho textová predloha je o poznanie 
schematickejšia, ba až banálna. 

Rcžisér v Berl íne zopakoval svoju koncc::p
c iu, po u~.itú v milánskej J.a Sca le: v sezóne 
1993/ 94. Je j dominantou je elcgamná, histo· 
ricky vc rná scéna, zodpovedajúca jednotli
vým udalostiam de ja. Profily postáv sú vede
né skôr v "staroopernom" štý le, za ktorým sa 
skrýva aj kus manié ry. V tomto d uchu kreo
vaná prod ukcia si vyžaduje prvotriednych 
sólistov, prostredníctvom vokálnych partov 
budujúcich obsah a vývoj drámy. Na berlín
skom javisku tieto predstavy spÍt\ala iba ta
lianska sopranistka 1.\Jcia Aliberti ako 
l:leatrice. Hoci dakoho môže i ri tovať príliš 
okatá inšpirácia vokál nou esteti kou a farbou 
hlasu Márie Callasovcj, tejto kreácii nemož
no uprieť virtuúznu lt:gatovú a piánovú kul
túru, tmavú, obsažnú kvalitu tónu i technic
ky obdivuhodnú kolo ratúru. Najväčšou muž
skou postavou je barytónový Filippo, ktorý 
však v matnom, dynamicky jcdnorozmer
no m podaní Igora Morozova nehol dôstoj
ným partnerom titulnej hrd inky. Solídnym 
lyrickým teno ro m sa prezentoval mladý me
x ický tcnorista Octavio Arévalo, Ulrike 
He lzel bola h lasovo priebojno u, no tónovo 
trocha rvrdou Agnesou. l'rcclstavcnie, ktoré 
bolo !;tvrto u re prízou (na premiére spieval 
Filippa Vlad imír Černov), di rigoval s dobrým 
zmyslom pre plastickosť bel can tovej partitú
ry Marcello Viotti. On:heste r Nemeckej 
ope ry ma však svojim výko nom nenadchol. 

Ale vráťme sa ešte raz ku Kupfcrovi. Na ja
visku Štárnc j opery Pod lipami som videl je
ho inscenáciu Wagncrovho Sicgfrieda, tretej 
<::asti te:: t ralúgic Prste JÍ Nibel unguv od Ri
charda Wagnera. Spolu so svojimi spolupra
covníkmi, výtvarn íkom H ansom Schaver
nochom a autorom kostý mov Reinhar
dom Heinrichom, po núkol výsostne au
tcntický pohJ'ad na Wagnc rov monu ment 
(samozre::j me::, zh liad nu tím jedinej časti sa ne
mc>žem vyjadriť ku koncqkii "Ringu" ako 
celku ), plný zmysluplne j syn1ho li ky, filozo· 
fických asocikií, ale i prostej hry rôznych 
bytostí prírody. Opera začína v p rázdnom 
priesto re, do kto rého sa z podhubia scény 
zdvihne obrovská kovúčska d ic:l iía Mimeho, 
pripomínajúca továrenský kolos. Fascinujúci 
je zápas Siegfrieda s Fafne rom a celá koncep· 
cia svctc:lnej réžie. Pozadie javiska tvorí sve
telná stena, zložená z malých okie nok ránlCo
vaných ncónovými rúrkami. Slúži jednak ako 
projekčn{! plocha, je::dnak je::j farebné efekty 
odráža jú hudobne príznačné motívy tak, ako 
ich d iktu je partitúra. 

Všetko, čo sa odohráva na maximálne vyu
žitom jav isku je clo bodky prcmyslcné, má 
svoju logic kú opodstatncnosi a úžasnú spä
lOSi s textom i hudbou. Speváci musia ovlá
dať náročné aranžmán, siahajúce až na dno 
fyzickýc h možností akté rov. Kupferovým 
partnerom, zodpovedným za hudobné na
študovanie, bo l umelecký riaditel' divadla 
Daniel Barenboim, ktorý sa uviedol famóz
nym stvárne ním siegfriedovskej partitúry. 
jeho o rchester mal ncopísatel'ný diapazón 
dynamiky, výrazovej sily, jemných nuansov, 
vyžarovalo z neho wagnerovské flu idum v 
pravom s lova zmysle. l sól istické obsadenie 
holo zväčša prvotriedne. O Grahamovi 
Clarkovi v kabinetnej krdc.:ii Mi meho ne
možno povedať nič iného , lcn že bol clokona· 
Iý. V charaktere timbru, v jeho kovovej prie
bojno~ti , celej škále rafinovaných nuansov a 
rovnako v bravúrnom hcrcctve. Siegfried 
j cru salem (Siegfried) si síce v druhom dej
stve šetril sily na záve r, no i tak je dnes jed
n )'m z najkompetentnejších predstaviteľov 

tejto mcgaroly. Skvdé obsadenie dostali hl
boké mužské party: john Tomlinson bol 
majcstátnym Pútn ikorn, Giinter von 
Kannen razantným Alhcrichom a Siegfried 
Vogel démonickým Fafncrorn. Metle Ejsin
gová stvá rnila Erd u s patričným pátosom a 
iba zaskakujúca Janis Martin ako Brlinn 
hilda pôsobila v tento večcr unavenym hla
som. ktorý je s íce: stúle dramaticky silný, no 
zdá sa, 7.c už prekonal svoj zenit. 

PAVEl. UNGER 
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K tomuto významnému jubileu pripravi
li v TV 16. novembra slávnostný program. 
Bol premyslene zostavený a zdá sa, že sa v 
i1om podarilo zvýrazniť rozmanitosť, ale i 
preferencie jednotlivých programov. Relá
cia bola zaujímavá, mala s pád, siahala hlbo
ko do minulosti v mini-rozhovoroch s pa
mätníkm i začiatkov, č i bližšej minulosti, ke
dy financie neboli až taký vel'ký problém, 
kedy sa v programoch TV menej strieľalo a 
zabíjalo a viac hralo skvelé divadlo, reci to
vala sa poézia a znela krásna a dohrá hudba. 
Apropo hudba! V slávnostnom programe 
bola viac-menej Popoluškou. Spevácky 
zbor Cantus vedený Blankou juh:ulákovou 
zaspieval krátku skladbu, Martin Babjak a 
Ida Kyrilová s detským zborom Prešovčatá 
malú kantátu a vrc holom hudobných preja
vov bol úryvok zo Suc ho iíovho Sviito pluka. 
Žiadny vynikajúci sólis ta inš trumentalista, 
ani kúsok komornej hudby, ani bleskový 
pohľad do siene SF počas IIIIS. Vzťah 
S'IV k súčasnej slovenske j o pere, aký mala v 
minulosti, kvitujeme s uznaním -dnes by to 
asi nebolo možné. V záverečných gratuláci
ách síce Ondre j Ix nárd, Bohdan Warchal a 
Peter Dvorský d'akov<lli Slovenskej televízii 
za propagáciu dobrej umeleckej hudby- ale 
je to tak i dnes? 

Ukážok z dramatickej tvo rby holo viac a 
stále sa spomínaj(! skvelé divadelné pon
delky, ktoré nielen na Slovensku, ale i v 
Čechách získali mimoriadne uznanie a po
pularitu. Nemožno v tom pokračovať? 

Na vydarenom slávnostnom večeri má 
svoj kladný podiel režisér J) urdiak a kame
raman Strirz, no predovšetkým pohotový, 
šarmantný moderátor Miloš Bub{m. 

3. novembra prinieslo Košické štúdio 
koncert Koš ického ko morného orchestra 
pod tak tovkou lJ rsa Schneidera. Krá~ ne 
chrámové prostredie prispdo k pôsobivos
ti koncertu a príjemnému nedeľnému 
predpolud niu. 

6. novembra potešili hned' dva hudobné 
programy: recitál juraja Čižmaroviča a v 
rámci <:yklu Osobnosti slovenskej hudby 
proťilový medailón Gejzu Dus íka. Auto rka 
relácie lldikó Schreiberová siahla hlboko 
do archívu STV a divákom ukázala vzácne, 
dnes už historické snímky hudby tohto 
žánru. Išlo zrejme o reprízu doplne nú o 
niekoľko nových zostrihov. Dusík si LOtiž 
sám všetko moderoval a ko mentoval - ve
ľmi prirodzene a zaujímavo. 

Nás- skôr narode ných - poteš ili ukážky z 
interpre tácie nezabudnutel'nélw a neopa
kovateľného Františka Krištofa-Veselého, 
ktorý dlhé roky kraľoval v oblasti operety a 
zaslúžil sa o úspech raných Dusíkových 
d iel, ako aj mladého Dibarhoru, kto rý v za
čialkoch svojej he reckej d ráhy neobišiel 
operetu . Ale aj operné hviezdy, akou hola 
Mária Kišoiíová-Hubová a Andrej Kuchar
ský. A, samozrejme, tomuto žánru trvale 
verní Gizka Vedová, j ozef Kuc hár, Karol 
Vlach a d'alší. Na všetkých týchto Gejza 
Dusík s vcľa kou a uznaním s po mínal - rov
nako ako aj na svojich libretistov Dr. 
Andreja Braxatorisa a Ota Kaušitza. 

Bol to program plný pohod y a pokoja, 
oddychovej atmosféry, ktorú tento, kedysi · 
i u mládeže obl'úbený žáner prcdstavov;L[,.'1 

Nekládol si za c iel' ridiť z:ívažné problémy 
ľudskej existe::ncie, skľ>r na ne zabúdať a od 
nich unikať. Nie je to zdravšie ako drogy či 
alkohol? 

Re lácia "Kultúra SR" bola 17. novembra 
venovaná tohoročným Bratislavským hu
do bným slávnostiam. V kaleidoskope:: mini
rozhovorov s významnými úči nkujúcimi 
priniesla na obrazovku scenáristka a skúse
ná moderátorka Izabela Pažítková vda zau
jímavéh o zo zákulisia festivalu. Výber akté
rov rozhovorov dokumentoval bohatosť a 
kvalitu tohoročných BHS a mal nahradiť bý
valé pravidelné spravodajstvo. 

V re lácii redaktorky relácie Fragmenty 
umen hl E. I-lolubanskej-Dartovičovej zaujal 
rozhovor muzikológa Adriana Rajtera s 
predsedom belgickej Hudobnej rady 
Camillom Swinnenom o význame med ziná
rodných interpretačných súťaží p re mla
d ých interpretačných umelcov, bez kto
rých by nemohli preniknú ť na koncertné 
pódiá sveta. 

Zdú sa, že november bol pre hudobnú 
oblasť v STV bohatší ako obvykle. Kiež by 
sa "blýskalo na lepšie časy" ! S vel'kou rados
ťou odvolám svoj úvodný názor, že hudba v 
televízii je Popoluškou. 

ANNAKOVÁROVÁ 

OSOBNOSTI 

LADISLAV ČAVOJSKÝ 

l VYSVEDČENIA NAŠEJ OPERNEJ RÉŽIE 11.1 
; 

Era-operných favobočkov 
ve v ct ze 

Hľadá sa operný režisér 
Vlastne to nie je pravda. O perný režisér 

sa u nás nehľadal. Aspo ií nic v prvých sezó
nach existencie b ratislavského Slove::nské
ho národného divadla. Naopak: človek, 
ktorého poverili "réžiou" musel pozháiíať 
potrebné pre predstavenie. Zo skladu, z 
fundusu, ako sa vrave lo, vyhrať ako-rak die
lu zodpovedajúce a ešte použiteľnt, ncroz
bité kulisy, pre zbor a predstaviteľov men
ších úloh neroztrhané a čas i m iesto deja 
aspoi\ trochu prib ližujúce kostýmy - po
prední sMis ti sa museli "ohliect" sami zo 
svojho - zaobstarať rekvizity a nábytok. 
Taký všeumelec bol viac spr:ívcom skla
dov, divadelným majstrom, r e::kvizirárom a 
inšpicientom ako režisé ro m. Také hoto 
prepotrebného človeka divadlo, napriek 
všetkému, hľadalo až v posled nom rade . 
Režiséra mohol zastať kele-kto, kto už neve
del robiť čosi užitočnejš ie, v opere naprí
klad spievať. 

A tak zväčša tí, ktorí dos pievali , začali re
žírovať. Opery zo svojej predchádzajúcej 
praxe poznali -málokedy sa hralo dačo no
vé - vedeli, aké dekorácie treba posta
viť,ako aj spevákov na javisku rozostaviť, 

aby ne prekážali jeden druhému. Sólisti sa 
aj bez pokynov pri svojej árii vždy postavili 
na rampu a zbor si ne dal qcl nikoho do svo
jich ustále ných rormácií hovoriť. Zbo r pri
šiel, rozostavil sa ~~ ž'lezntlu p ravidelnos
l'ou, zaspieval, urobil ,nie~oľko kolektív
nych posunk0v - a odiši'ctl.1 Beda "režisé ro
vi", ktorý chcel, aby zbo risti aj hrali. Ak sa 
na to dali, potom poriadne svo je tJčinkova
nie prehnali. Našťastie , v máloktorej o pere 
zbo r dramaticky zasahoval cl o deja. 

josef Peršl mal všetky pn.:dpoklady za
bezpeč iť bezproblémový chod o pe rných 
predstavení v p rvých sezónach SN D. Mal 
za sebo u mnohoročnú prax basbarytonis
tu v mnohých českých d ivadlách. Do 
Bratislavy prišiel hneď po zrode republiky 
rozšíri ť rady českých tlradn íkov, no rýchlo 
odložil glotové rukávy a pri prvej premiére 
v SND, v predstavení Smetanovej liubičky 
(1 . marca 1920) obliekol kostým Palouc
kého. Up latnil sa aj v cľalších, najmä čes
kých ope rách, Kovafovicovými Psohlav
cami sa hne d' uviedol aj ako re::žisér. 
Osvedčil sa. Štyri ro ky spieval a režíroval, a 
tak aj do divadelnej encyklopédie o ňom 
krásne napísali , že "je ho réžie sa vyznačo
vali jednoduchou logikou vzťahov a situú
cií a určitou intimitou, pričom aj vo veľ
kých operách sa bránil preľudi\ovaniu scé
ny". Ľahko mu bolo, ked' v zbore bolo le n 
málo ľudí. 

Od d ruhej sezóny, či vlastne prvej "nor
málnej" 1920/ 2 1 (lebo tá skutočne prvá tr
vala iba od marca do jÍila), sa Pe ršl p us til 
do réžie, alebo "pripus tili" režírovať ďalšie
ho speváka, tenoristu Zdei'lka Knittla. Ten 
po pri s peve študoval p rávo, venoval sa po
ézii aj hudobnej kritike. Mal bohatli spe
vácku prax - pravde podobne sa to všetko 
aspoi'J čiastočne odzrkadlilo aj v jeho brati
slavských operných réžiách, ktoré vraj "na
plnil vrúcnosťou a českým koloritom". 
Uviedol sa Gounoclovým Faustom ( 1920), 
podpísal sa pod prvú inscenáciu v sloven
skom preklade (Massenctov Kau kliar u 
Matky božej, 1924) a do SND prišiel už ako 
hosť zo záhre bského angažmán režírovať 
jednodejstvovll hudobnú drámu Stevana 
Hrstiéa S(unrak na libreto známeho drama
tika Iva Vojnoviéa 0 929). 

V tie ni Knittla zostal j . Bártl. l'amiitníci 
ncodhalili ani jeho krstné me no, nem{! ani 
heslo v Encyklo pédii dramatických umení 
Slovenska, hoci od Dvorákovcj Rusalky 
( 192 1) po Verdiho Rigoletta ( 1922) režíro
val počas jed inej sezóny jedenásť českých , 
talianskych a francúzskych opier. Najbež
nejší re pertoár. Asi ho Bártl viac "oprašo
val" než novo inscenoval. 

Bártl odišiel, josef Munclinger priš iel. 
Opäť spevák basista, sólista viacerých poľs

kých divad iel, ale aj študent ťilozoťic na 
l'vovskcj unive rzi te, po e pizód nom pôso
bení v Bratislave dlhoručný sólista a reži
sér árodního divadla v Prahe, v závere ži
vota ( 19 '50-1954) dokonca pedagóg ope r
nej réžie na brnianskej Janáčkovej akadé
mii múzických ume n í. V Bratislave asi s 

opernou réžiou začínal , v Prahe a v Brne 
končil. Tam teda o jeho režisérskom pôso
bení ved ia va ri dosť, my o režisérovi 
Munclingcrovi však veľmi málo. Predo
všetkým to, že bol nielen výbo rným spevá
kom, ale aj výrazným h ercom. Vodn ík a 
Mefisto boli jeho vel'ké roly. Krst na bntti
slavskom javisku mal uprostred sezóny 
192 1/ 22, a to ll oťťmannov}'m i rozprávka- . 
mi. Na začiatku nasled uj(lcej sezóny išiel z 
inscenácie do inscenácie: Traviata, Bohé
ma, Tosca, Faust, Carmen. Po mesačnej 
prestávke kolotoč zviičša obnovovaných 
predstavení pokračoval "malými operam i" 
Zuzankino tajo mstvo a Komediant i, no už 
aj veľk}'m i, ba najv ;ičším i operam i vtedajši
eho nC1šho javiska, Tannhäusero m a Aiclou. 
Svoju jed inú režisérsku sezónu Munc
linger uzavrel j anúčkovou Káťou Kaba
novou, inscenáciou, ktorej dal skladateľ 

) oscf Pcršl 

prednosť pred uvede ním v Prahe aj v Brne. 
janáček si predovšetkým vážil Zunovo hu
dobné naštudovanie. Spevák, prekladatel', 
libre tista, režisér a pedagóg sa na Slo
vensko vrátil na sklonku života ako hosť. 
V Koš iciach režíroval Musorgského Borisa 
Godunova ( 1952). V tom čase v Brne učil 
Branislava Krišku. Muncl inger, jediný z 
p rvých českých ope rných režisérov v SND, 
priuči l remeslu i tvorbe jed ného zo zakla
datc l'skcj gcncrkie slovenských operných 
režisérov. 
Či ďalších spevákov neminul režisérsky 

post v SND z vlastnej vôle, či z príkazu d i
rektora , ťažko určiť. Ale po Munclin
gcrovom odchode občas režíroval tľa lší ba
sista Zdenčk Ruth-Markov (prvý raz 
Eugena Onegi na, 192.1), o mesiac neskôr 
sa predstavil Toscou ako režisér tenorista 
Roman 1lflbner ( 1923). Ruth-Markov, ho
donínsky rodák , sa stal Matuzalemom bra
t islavskej opery, pôsobil v nej ako spevák 
tridsaťpäť ro kov, vytvoril vyše dvesto po
stáv a režíroval dvadsiatku inscenácií. 
Okrem iných prip ravil prvé uvedenie 
Detvana Vil iama Figuša-Bystrého ( 1928). 
Rodák zo Slovácka sa na Slovensku cítil 
ako doma. Odvážil sa prekladať do sloven
či ny i operné libre tá, za n iektoré p re klady 
dostal doko nca krajinskú cenu, za réžie s i 
však výnimočné uznanie nevyslúžil. Ešte 
menšej pozornosti sa v tejto oblasti tešil 
"hrdinský" tenorista Hiibner. Ako režisér si 
zamiloval predovšetkým Puccin iho. Po 
Tosce naštudoval Madam e Butte rfly ( 1925, 
1930), jed noaktovky Plášť a Gianni 
Schicchi ( 1927), Dievča zo zlatého Západu 
(1930). Teda málo známy režisér u nás sko
ro neznámych, a vtedy p rvý raz uvedených 
Pucciniho opier. 

Ale toto eš te s túle neboli poslední spevá
ci, kto rí svojich kolegov na javisku S Daj 
režírovali. 

Basista, kromčfížsky rodák Arnold Flôgl, 

'· 
Josef

1
Munclinger 

ktorý už p red prevratom hral a spieval s 
martinskými ochotníkmi vo Weherovom 
( arostrelcovi ( 19 12), ako režisér miloval 
Rossiniho Barb ie ra zo Sevil ly. Naštudoval 
ho s registrom všakovakých gagov a "šp il
cov" p ri svojo m príchode i odchode zo 
SND ( I93 1, 1946). 

Kruh , veruže by sa dalo povedať "bludný 
kru h" našej opcrno-speváckej réžie, uza
tvoril po rokoch Štefan Hoza. Akoby zopa
koval l !úbnerovo pôsobenie na tomto 
poste. Obaja tenoristi, o baja zahl'adení p re
dovšetkým ako režiséri do Pucciniho. 
Hoza režíroval Toscu ( 1957), Bohému 
( 1959), ale aj Verdiho Otelia ( 1958) a 
llumpcrdinc kovu Medovníkovú chalúpku 
( 1959). V Ostrave i Suchoiíovu Krútiíavu, 
ktorej je li b retistom ( 1957). Kým však 
11iibner režíroval ešte v časoch ncrežírova
nia opery v našich končinách, lioza sa po
kúsil zmeniť profesiu na konci svojej spe
váckej karié ry, a to aj napriek viacerým vý
razne divade lným inscenáciám starších i 
mladších českých režisérov v o pere SND 
(Šulc, j e rnek, Fied lc r, Wasscrbaue r) . Hoza 
bol posledný "s pievajúci režisér". Po t1om 
už režírovali iba takí, ktorí mali réžiu na 
svojom di plome. 

Operná réžia nebola iba "l'avobočkom" 
s pevákov. V S D ju v prvých sezónach ľa
vou rukou robili aj viacerí činoherní reži
séri - bude ešte o nich reč - no najväčší 
ohlas mali inscenácie n iekdajšieho taneč
níka a potom choreografa Achille 
Viscusiho. Rímsky rodák bol sólovým ta
nečníkom v milánskej La Scale, v mnohých 
e uró pskych metro po lách i v z{lmo rí. Pred 
koncom karié ry vyše päťdesiatročného ta
nečníka angažoval Oskar ed bal do bale tu 
SND ( 192)-1930). Chcel, aby robil choreo
grafie jeho slávnych pantomím a baletov. 
Robil choreografie tanečných častí mno
hých o pie r, ha Nedbal m u pon L'1ko l i réžie 
celých o pie r, najmä tých výpravnejších s 
vd kým komparzom: Aida ( 1923), Blúdiaci 
Holancľan ( 192.1), Otello ( 1925), Kráľovná 
zo Sáby ( 1926), Tannhiiuser ( 1926), 
Afričanka ( 1926), Piková dáma ( 1927), 
Samson a Dalila ( 1927), Gavalier s ružou 
(1927) , Sila osudu ( 1928). Viscus i staval 
svoje inscenácie efektne, pripomínal si, čo 
videl na svetových javiskách. Avšak lesk je
ho inscenác ií vyprchal, len čo musel zájsť 
do di vade lných skladov a tam vybra ť "vý
p ravu" pre vše tky t ie exo tické a historické 
p ríbehy koren iace v bi blii, v s tarom 
Egyp te, v gcrmánskom stredoveku, odo
h rávajúce sa na Cyp re či v Afrike , na palu
bách búrkou zmietaných lodí. Neraz bola 
výprava Yiscusiho inscenácií zostavená z 
heterogénnych čiastok. Záležalo mu viac 
na celkovom dojme, ako na de tailoch. I to 
sa prihod ilo - ako spomína dirigent Milan 
Zuna - že aj v tragickej Aidc "smiešnosť n ie
ktorých scén bola t rápna". Viscus i, aj keď 
mal byť režisérom, zostal predovšetk}rm 
c horeografo m. Aj veľké opery javiskovo 
aranžoval, akoby to boli nedbalovské pan
tomímy. Hoci mal k réžii bližšie nd viacerí 
s['>Omínaní režírujúci speváci, inscenačný 
sloh na javisku o pery SND nevytvoril. Pre 
zrod profesio nálneho baletu u nás Viscusi 
znamená neobyčajne veľa, p re opcm ú ré
žiu podstatne menej. 

L\ra "operných ľavobočkov" v SND bola 
teda pomerne d lhá, rozmanitá, tón v nej 
udávali predovšetkým basisti a tenoristi, 
výn imočne viacerí činoherní režiséri a je
den choreograf. 'I'ažiskom najväčších 
zmiitkov a nepodarkov v b ratislavskej ope
re boli dvadsiate roky, prvé desaťročie tr
vania Slovenského núrodného divadla. 
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Bratislavský detský zbo r Košický detský zbor 

Odvážne koncipovaný festival zborov 
.~ ina najlepších bratislavských zborov (pro
fesionalitu interpre tácie vrchovato pred
niesl i "Holáskovci", majstrovskú štýlovú vy
hnl l}éhosť zbor konzervatória, repertoáru
vu · progresívnosť Tem pus, ale chváliť by 
sme mohli aj ďalších), no hlavným záme
rom podujatia bolo predstaviť Bratislave, 
ako kvalitne sa spieva v regiónoch Slo
venska. Skvelú úrovdí potvrdili všetky hos
ťujúce mimoškolské detské zbory (Sob
rance, Prešov, Poprad, Košice, Prievidza
Pricboj). Pre tých, čo poznajú len zborový 
život v llratislave, museli byť vel'kým zážit
kom aj vystúpenia mládežníckeho Úsmevu 
z Prievidze, ženského zboru Juventus 
Paedagogica z prešovskej Pedagogickej fa
kulty, prísne profesionálne kritériá dosa
hujúce Collegium technicum z Košíc, oba 
zbory dirigenta Sedlického (Martin i 
Žilina). S mesačným odstupom od BHS sme 
tu opäť mohl i počuť náš jediný kvalitný 
mužský zbor (SZSU) a na svoje sporadické 
vystúpen ia v bratislavských kostoloch nad
viazali oba úspešné t rnavské zbory dirigen
ta Kalapoša. V budúcich rokoch však len 
ťažko udržíme vysok(! kvalitu zborového 
spievania, pokia!' sa nám nepodarí zvrátiť 
súčasný trend spievania na základných ško
lách. Z to hto hl'adiska bol aj zástoj jediného 
školského detského zboru (Lastovička z 
Nových Zámkov) veľmi poučný a podnet
ný. 

jmä v Zrkadlovej sieni (3 koncerty), 
Moyzesovej s ieni (2) a hrad nej kaplnke ( l ), 
odznelo nemálo skladieb, ktoré už roky 
prežívajú ako obl'úbené a stále žiadané v 
našich zboroch ( napr. Uurlasova Mamka, 
Cikkerova Vlha, Mikulovajoj mamo, Kardo
šova Zempl ínska usp ávanka, llrušovského 
Rytmus, či Suchol'íovc úpravy l'udových 
piesní), ale objavi li sa aj skladby nové, 
uvádzané v premiére. Dramaturgická ko
m isia ( Uagin, Klimo, Blaho) vychádzala z 
repertoárovej ponuky zbo rmajstrov, no as
poli v prípade ocenených p iesní pre škol
ské de tské zbory v skladatcl'skej súťaž i 

Bratislavský akademický zbor "vyhrabal" 
llodie Christus nalus t:St z kódexu A. 
llansen/ Schumanovej. Len druhého či tre
t icho ve rejného uvt:tlt:n ia sa dočkali d'alšie, 
najm1i sakrál ne skladby (Krška: Stabat ma
te r v podaní SZ Apollo, ale aj Miku lov cy
klus Spicvajže si spievaj, oratórium Príd i 
Duchu svätý l. Bázlika). Popri skladbám 
"stálic" našej zborovej tvorby ( Hrušovský, 
Mikula, Zeljenka, Cón, ovák atď.) odzneli 
z pód ií aj kompozície Zimmera, Kráka, 
Domanského, Bokesa, Gašparíka a cl'alších. 
Zahraniční pozorovatel ia festivalu s uzna
ním i určitou závisťou konštatovali, že naše 

Ten, kto chodí na zborové koncerty ale
bo zborové festivaly, ktorých je dnes na 
Slovensku viac než poltucet, vie, že variabi
lita ich programu dodáva široký repertoá
rový záb~.: r od renesančnej polyfónie, cez 
barokovú, v menšej mie re i klasicistickú a 
romantickú tvo rbu, po tvorbu súčasných 
slovenských skladatel'ov ( umelú ale i tran
skripcie slovenských l'udových piesn í) a 
módne spiritu:íly. Koncepcia Festivalu s lo
venskej zborovej tvorby, konané ho v 
Bratislave v dňoch l S.- 17. novembra v ges
ci i Národného osv~.:tového centra progra
movo rezignovala na túto širo kú paletu, 
aby vzdala n eformálny hold Roku slove n
skej hudby a osohi lnt: dom:ícim sk l adat~.:

l'om, ktorí v uplynulých lil:saťročiach (ale 
mnohí z nich dodnes) tvoria pre amatérske 
zborové hnulk. Táto monolitná dramatur
gia napodiv vôbec nevied la k monotónnos
ti či nižšej atrak tivite. O dramaturgickú 
pestrosť sa zaslúžili jednak rôznorodosi ru
kopisov vyše štyridsiatich autorov, uvádza
ných na festiva le, odl íšených nielen gene
račne, ale aj rôznou mie rou zohl'adnenia in
t e rpretačných nárokov (takže na koncer
toch zaznel jed noduchý jednohlas O. 
Šimonoviča pre začín:~úcc škobké zbory, 
ako i supernáročný Zalmový trip tych l. 
ll rušovského), a i. Bolo osožné že sme pod 
egidu slovenskej tvorby poiíali aj kompozí
cie napísané v minulých storočiach na úze
mí dnešného Slovenska od Schimbratzke
ho, Zarewutia, Bajana, Zimmcrmana, Tosta 
po ]. L. Bellu . Iným momentom variability 
holo striedanie sa všetkých kategórií zbo
rov v rámci jednotl ivých koncertov, ktoré 
so sebou nieslo aj d ramatu rgické špecifiká. 

a koncertoch, ktorých holo šesť a z 
p()vodncj koncepcie šiestich rôznych kon
certných p riestorov napokon zakotvili na-

NOC ( 1995) ponúkla tie to na naštudovanie 
účinkujúcim zbo rom. Takto odzneli opusy 
Hatríka, Šimonoviča, Fe rcnczyho i Nováka. 
Trnavská Tirnavia iniciatívne zaradila do 
svojho programu aj sk ladbu A. Stc ineckera 
ocenenú v súťaži Sl! Ú; SZ Comenius premi
érova! Gahérovu Vrchársku bielu · noc. 

zbory si mali z čoho vyberať. 

..;r ri festivalové dn i však ne boli len hoJ
dom skladatel'om, ale aj zborom, ktoré ich 
spievajú a spievajú ich dob re napriek rôz
nym, najmä existenčným p rob lémom. Tiež 
nebolo jednoduché vybrať účastníkov toh
LO festivalu. Zúčastnila sa na ňom vel'ká väč-

Festival s lovenskej zborovej tvorby svo
jím rozsahom (24 zborov a vyše l 000 účast
níkov na šiestich koncertoch) i obsahom 
(slovenská tvorba) bol výnimočným či
nom. Výnimočným sa mi zdal aj obrovským 
záujmom publika na čele s obcou skladate
ľov, ktorí mu nadšene aplaudovali. Nad
časový zmysel podujatia vystihujú slová za
hraničného hosťa z Gorízie, ktorý (v súvis
losti nic s týmto, ale svojím svetoznámym 
fest ivalom) povedal : ''Naučiť mladých ľudí 
spievať a vnímať krásu náročného hudob
ného umenia znamená naučiť ich plnohod
notne žit" . š. Altán 

l N ezabud.nuteľ ný zážitok l l Závan exotiky v Mirbachul 
Organovo-zborov)· koncert v 

Dome umenia v Žiline (2 1. no
vembra) zostane pre poslucháčov 
nczahudnuterným hudobným ?.á
žitkom. 

V prvej časti ko ncenu v inter
prctkii Mariána Mu"'ku odzneli 
skvosty organovej tvorby- Bacho
vo J>relúdium a fúga C dur, 
Regerova Fantázia a fúga d mol 
a Boelmannova Gotická suita. 

Marián Muška pat rí k zaujíma
vým osobnostiam hudobného ži
vota. Pôvodne vyštudoval SVŠT v 
Bratislave, ElcktrotcchnickíJ fa
kultu, popri štúdiu sa však aktívne 
venoval hudbe. Najskôr navštevo
val súkromné hodiny hry na o rga
ne u J. V. Michalka a po ukončení 
SVŠT pokračoval v riadno m š túdiu 
na VŠMU. V súčasnosti pedagogic-

Pre priaznivcov sakrálnej 
hudby sa v pries toroch kosto
la Milosrdn ých bratov v Bra
tis lave uskutočnil dňa 27. ok
tóbra koncert, na kto r om sa 
pred stavil Slovenský spevác
ky zbor ADOREMUS. Vokálne 
teleso si pod vedením dirigen
ta Dušana Billa a hlasovej p e
dagogičky Oľgy Šimovej kla
die za cieľ oživiť duchovnú 
tvorbu jednotlivých hudobno
š týlových období od najstar 
š ích čias až po súčasnosť. 

ky l~Ôsobí na Cirkevnom konzer
vatóriu .v Ziline, je organistom v 
kostole sv. Barbory v Žiline (fnl11-
tiškánsky K~lSÚl l) a zároveií sa zao
berá návrhmi , stavbou, rekonšt
rukciou a ladením organov. 

V druhej časti koncertu bola ži
linská premiéra skladby Pavla 
Kršku Requiem pre sóla, dva 
zbory a organ. Sólistami koncer
tu boli j a na Žiačikm•á (soprán), 
j ana Masttr)•kouá (alt), Michal 
Želo11ka (teiun), Františ~k Mcda
tinec (bas), Mcwia Kole1W1•á (or
gan), účinkoval Mie.iian:Jí zbor bra
lislavsk_ých učilel'ov a K omornJÍ 
z bor Ci1·kevného koz ervatória 11 

/Jratislaue, di rigoval Milan Ko
lei/ti. 

PodnelOm pre vznik te jto sklad
by bola tragická smrť študcma JA-

Na koncerte odzne li viac
hlasn é skladby a cappella 
alebo so sprievodom o r ga
na skladateľov Orlanda di 
Lassa, Alessandra Scarla ttiho , 
Claudia Monteverdiho, Miku
láša Schneidera-Trnavskéh o a 
iných. V stred e programu ich 
vystriedala inštrumentálna 
Fantázia c mol pre organ odJ. 
S. Bacha v interpretácii Petra 
Pavlíka. Zbo r zaujal plnosťou 
zvuku, farebnou sýtosťou , sta
ros tlivým vypracovaním všet-

Ml! v Brne Jána Kole nu, brata di
rigenta Milana Kolenu. Skladatel' 
Pavol Krška patrí medzi uznáva
ných súčasných autorov. je absol
ventom VŠMU (v t riede prof. 
Moyzesa), ocl roku 1976 p edago
gicky pôsobí na ;.ilinskom kon
zervatóriu a systematicky sa venu
je kompozičnej činnosti. Tento 
skromný a vzácny človek vo svo
jich dielach otvára cestu k l'ud
ským srdciam. Tak tomu bolo aj 
na tomto koncerte, kde hibkou ci
tu sa rozochvela ka;.dá duša a ne
jeden poslucháč sa neubránil sl
zám dojatia. Uúrlivý, d lhotrvajúci 
potlesk prep lnenej s:Uy Domu 
umenia Fatra bol ozvenou sŕdc a 
vd'akou všetkým, ktorí pripravili 
nezabudnulcl'ný zážitOk. 

MAGDALÉNA PEČENÁ 

kých (i sólových ) p artov - su
ver é nne a technic ky presved
čivo znejúcich aj vo výškach, 
bohatou d y n amickou a p re
dovšetkým výrazovou šká lou. 
Svojím vystúpením vyvolal hl
boký u meleck ý zážitok a du
chovn é p ovznesenie celkovej 
chr ámovej atmosťéry.Je chvá
lyhodné, že týmto spôsobom 
o b novuje a š í ri niekoľko de
saťročí prerušen ú tradíciu du
chovnej hudby na Sloven sku. 

Z!JZANA GRAJCÁROVÁ 

Japonská sopranistka Nao 
Higa no sa po ukončení štúdia na 
VŠMU (v triede Hany Štolfovej
Bandovcj) usadila v Bratislave a 
aktívne sa zapoj ila do slovenské
ho hudobného diania predovšet
kým ako interpretka koncertnej 
li teratúry. hoci si už vyskúšala aj 
d ivadelné dosky - v Košiciach a 
Banskej llystrici hosťovala v titul
nej role Verdiho Traviaty - zatial' 
jej viac šancí poskytlo komorné 
muzicírovanie. Piesňový repcrto
<Í r tejto nesmierne ambicióznej 
mladej dámy sa poteši tel'ne rozši
ruje, ncľaká sa žiadnych štýlo
vých období, pričom "korením" 
jej p rezentácií bývajú ukážky z 
tvorby japonských rodákov. 

Samostatný recitál, ktorým Nao 
l ligano p rcdstúpila 24. novem
bra pred publikum Mirbachovho 
paláca v rámci cykl!1 n~.:dcl'ných 
matiné Slovkoncertt), bol dôka
zom d'alšiclm...!):valitatívneho ras
Lu v rozvíjajúCej sa umeleckej drá
he speváčky. V p rvom rade occ
ií.ujem kultivovanú dramaturgiu 
koncertu, zameranú na piesiíové 
cykly, resp. výber p iesní štyroch 
autorov. l ligano teda nešla ces
tou l'ahšieho odporu a- ako Lomu 
u nás často býva - neponúkla tak
povediac "guláš", či pics iíovo
o pcrn ý kompromis. Prvú polovi
c u programu venovala dvom ja
ponským skladatel'om. Piesne 
Kósaku Ya m adu zaujímavo 
kombinují1 východný zvukový 
kolorit s euró pskymi hudobnými 
tradíciami. Do siedmich drob-

ných skladieb vložila sólistka celú 
škálu vtipných výrazových cha
rakteristík a farebných odtieňov, 
kto ré dali cyklu punc autentic
kosti. V Troch piesiíach na bás
n eT. Óte od Sadao Bekkú pod
či arkla Nao Higano ich melan
cholickú poetiku, korešpondujú
eu s hlasovým naturclom inter
pretky. Jej~ mäkký, v strednej a 
n ižšej polohe nezvyčajne sýty a 
tmavý soprán, vykreslil plasticky 
atmosféru a vní1torný svet 
Bekkúových p iesní. 

Závan exotiky, ovplyvňujúci 
prvú časť recitálu, premenili na 
ovzdušie nesko rého romantizmu 
p iesne rakúskeho skladateľa 
josepha Marxa, ktoré postavili 
sólistku pred un iverzálne krité
riá. Nemecká vzorka, typická prís
nymi interpretačnými špecifika
mi, ukázala, že Higano má pred
poklady i pre tento štýl. Môže sa 
oprieť o spol'ahlivú techniku, 
plasti ckú a dynamicky mnoho
tvárnu vok:Un u frázu i vel'kú dáv
ku muzikality. Rezervy sú- odhlia
dnuc ocl menšieho intonačného 
lapsusu v záverečnom decrescen
de tretej piesne - v presnejšej arti
kulácii. Dvofákov cyklus Písne 
milostné v Higanovcj podaní do
stal temnejšiu farebnosť a tragic
kejší podtext. Dojímavým epiló
gom matiné bola pieseň M. 
Schneidra-Trnavského, aktu:ll
ne venovaná spomienke na prof. 
Albrechta, pri ktorej zvlhlo nejed
no d ivácke oko. 

Pavel Unger 
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l Dva razy rekviem v Redute l 
• johannes Brahms: Nemecké rekviem 
..... ......_ filharmonická udalosť r o ka 1996. 

Prvý nove:: mber v zásad<: ne::patrí k radost
ne jším diíom roka. Predsa však, L novembra 
1996 som v Redute pocíti l niečo n(tdherné, 
úchvatné a naozaj radostné. Po rokoch kon
taktov budovaných z mojej s trany voči or
chestru Slovenskej fi lharmónie sa mi pria
mo "na p laci", teda na živom konce rte potvr
dila téza, ktorej som vždy veril. Slovenská fil
harmónia je zdatné teleso dotované zdra
vým hudobníckym potenc iálo m a je pripra
vená zabodovať spôsobom typickým mini
málne pr<: popredné európske orchestrálne 
zoskupe nia. Slovenská filharmónia však po
trebuje dobrého učiteľa, dirigenta - pedagó
ga a myslitda. Pán Roger Norrington, prvo
triedna osobnosť svetového dirige nts tva s 
maximálnym prehl'ado m a pokojom, objavil 
v srdciac h a v rukách filh armonikov energe
tické zdroje, ktoré sú tam stále, sí1 vš:~k ne
objavené alebo nemotivované k vyššej akti
vite. Je samozrejmé , že každý deň nemôže 
byť sviatok a že pán Roger Norrington sa 
filharmó nii ne môže venovať inte nzívne jšie. 
Dokázal však, že aj na tých zopár skúšok, kto
ré pracovný týždeň SF poskytuje pre zrod 
koncertného zážitku je možné dosiahnuť ne
zvyčajný dekt. A to ešte navyše me tódou 
a tvorivou ko ncepciou, kcorá mohla nejed
ného, najmii staršieho člena SF iritovať, za
strašiť alebo dokonca odradiť. Hog<:r Nor
rington sa postavil pred ,.novodobý" o rches
te r, s Brahmsom však komunikovali na vlne:: 
pochádzají1cej z ohniska po<:tic.:k<:j aj akus
tickej aute nticity a ve rnosti dobovým kid
lom. O Ne::meckom re~viem sa vravit:va, že je 
jt:dnou z posledných vdkých a závažných 
skladieb tlt:jín hudby, ktoré zne;:SÍI výklad 
zvaný dobová interpretácia. Nástrojový park 
v čase;: vzniku re;:kviem sa ocital na kri žovat
kách smerujúcich od starších technológií k 
novším, a preto aj zvuková imaginácia Jo
hannesa Brahmsa zre jme mohla tvorivo os
cilovať medzi jedným a druhým "optimom". 
Akoby zn.:td'ná nadčasovosť Brahmsovho 
hudobného myslenia bola v Nemeckom rek
viem podporovaná aj polydimenzio nálnos
ťou v oblasti zvukovej realizácie zložitej par
titúry. Veľmi, vd'mi vda vecí som si uvedo
moval, sledují1c počínanie Rogcra Non·ing
cona. llo lo to počínan il: múdre, hrdé, inšpi
rujúce;:, neafektované , skôr naopak, zamera
né akoby viac na technické informácie. 
Ruky Rogera Norringtona opisovali pred 
očami hudobníkov ne uveritel'ne presné 
krivky, pričom gestika bola dokonale zapa
sovaná do práce celého tela. Pod tlakom 
Norringtonových impulzov sa spoza pultov 
začali šíriť línie akosi celkom samozre;:jme, 
logicky. Nič nebolo dotované kŕčovito a na
silu. Takže ani "nonvibr·atová" predstavivosť 
dirigenta nezaťažila mysle hudobníkov, kto
rí prevažne nie sú pripravení a zvyknutí ťa
hať tón bez vibrujúcic h efektov. Ani atypic
ké rozsade;:nie orchestra a sólistov fi lharmo
nikov ne::vyn1šilo a ne;:vyplašilo. Naopak, išlo 
im k duhu. Hoci nk vždy všetko ladilo na 
100 %, kazy boli zanedbaternou zložkou ce
lej produkcie, do ktore j sa vel'mi pekne za-

pojili aj sólisti R. Cziesak (soprán) a W. 
Holzmeier (vynikajúci barytonis ta) a 
členovia Slovenského filharmonického 
zboru, ktorým som takisto úprimne závidel 
možnosť spolupracovať s Rogerom Norring
tonom. Zazdalo sa mi však, že hráči orchest
ra plnili úlohy od Rogera Norringtona akosi 
vecnejšie a pružnejšie v porovnaní s členmi 
SFZ. 

Brahmsova hudba znela l . novembra v Re;:
dute ako niečo síce impozantné, ale vel'mi 
rozumné, intímne, krehké, možno plaché 
a emocionálne asketické. Tento príspevok 
by mohol pokračovať ešte na mnohých, 
mnohých stranách, pretože zážitok z kon
certu Slovenskej filharmónie a Rogera Nor
ringtona je pre;: mňa ve;:čný a nezmazatel'
ný z vedomia a podvedomia. Išlo len a 
len o čistú krásu hudby - a tak to vari má byť 
vždy. 

Giuseppe Verdi: Messa da Rekviem -
darček pre Slovenský filharmonický 
zbor. 

Verdiho lkkviem je naozaj vďačným titu
lom. Ne;:čudo pre;:to, ak v priebehu siedmich 
mesiacov znelo v Bratislave už druhý raz. 
Prvý raz to bolo v súvislosti s veľkonočnými 
iniciatívami Slovenskej filharmónie. Druhá 
produkcia strh ujúce;: j kompozície pau·ila za
sa členom a vedeniu Slov<:nského filharmo
nic ké ho zboru. Nevi<:m, či edú udalosť tre::
ba chápať ako darček v~:novaný Slovenskou 
fi lharmóniu čl e;:nom SFZ, alebo darček od 
SFZ venovaný verným poslucháčom. Nech 
je;: tak, či onak, spokojnosť môže byť na všet
kých stranách. Ja sa touto cestou okre m iné
ho chce m zapojiť medzi gratulantov. vera 
p e;:kných tó nov pre všetkýc h Vás, zboristi fi i
harmonickí!!! 

Týždcií pred Ve;:rdim znel v Redute 
flrahms. V prvom prípade išlo o hÍbavú me
ditáciu a doslova vedecko-výskumnú úlohu 
re;:alizovanú bádateľom Rogerom Norring
tonom. V druhom prípade išlo o produkciu 
ladenú podstatne teatrálnejšie, vdkolcpej
šie a fasádovitejšíe. Veď, napokon, také je 
Verdiho lkkvicm ··a také polohy vyhovujú 
šéfdirige ntovi SF Ondrejovi l.enárdovi, 
ktorý si prizval ft Sl?Oijlprác,i ~nedzinárodné 
sóllsrické kva rtcto. ~š•tko, ~f> sa dialo počas 
cca 8.0.-tninúJ.l>olo_vlXstn..~tiJ<.é , ak.o to o~ 
kk v súvislosti s Verdiho ~ef dielom a Ondre
jom Lenárdom býva. Vsadil viac na radikál
ne jšiu difere nciáciu polaritných dynamic
kých polôh, čo znamenalo, že úvodnú pia
nissimovú modlitbu violončicl bolo až ťažko 
zaregistrovať a Dies irae;:, naopak burácalo 
vari ešte aj na druhom brehu Dunaja. Táto 
polarizujúca koncepda však troška me;:nej 
dokáže výrazovo, významovo, ak aj rýdzo 
akusticky naplniť ariózne čísla bazírujúc~;; 
viac na ideáli dynamického stredu a nečaka
ných gradačných vlnách (Salva mc, Offer
torio, Lux perpetua). Polaríta však nevládla 
le n v decíbeláži Verdiho úchvatnej hudby, 
ak aj v názoroch členov sólistic kého an
sámblu. Vysoké hlasy (Oľga Romanko a 
Peter Dvorský) forsírovali prvok divadel
ne j okázalosti a priebojnosti. Zástupcovia 

O potrebe zborového spevu 
Existujú vel"kí rudia a zvučné mc ná. Ale 

existujú aj vdkí l'l1dia, ktorých nadonálie ne;:
vzbudzujú až taký kultúrno-spoločenský 
cveng. Tak to už raz na svere chodí. Netreba 
sa však poddávať primárnym nástrahám slávy 
a všeobe;:cného uznania . Treba predovše;:t
kým pracovať a kochať sa v tom, ked· práca/ 
ide od ruky a má istý význam. O tom som sa 
presve;:d čil v rozhovore s dvoma, možno po
v~:daf, fanatikmi, ktorí pracujú viac-mene;:j 
"na kolt:ne", aby rozvíjal i jednu krásnu a po
trdmíl idt:u - zapájať mladých l'udí do zboro
vého spe::vu. Ko nkrétne;: ide o Sergeja Miro
nova a doc. j ozefa Raninca, pánov, ktorí ve
nujú vera času a pozornosti kokktívu zboru 
Come;:nius, pôsobiaceho na pôd e;: Pcdago
gic.:ke;:j fakulty UK v Bratislave. S vdkou hr
dosťou mi rozprávali o hlbokom význame to
ho čo a ako robia. Zbor vznikol v roku 199 1, 
takže malé randezvous s obidvoma nadšt:n
cami bolo motivované aj jubilejne- päťročni
cou aktívnej činnosti. Dozvedel som sa o 
hmatatel'ných úspechoch z festivalov, súťaží , 
pre hliadok. Pardubice ( 1994, 1996), Rych
nov nad Knčžnou (199'5), Lytomyšl ( 1995), 
Banská Bystrica (1993, 1995), ak už aj ho
landský Vcldhoven (199'5) a n<:mecký Lin
dcnholzhausen (1996) boli miestami zápole
nia a koncertovania člcnov zboru Comenius. 
Súpis ich úspechov obsahuje množstvo ckn, 
oc<:není, laurd 1tstiev, pochvalných uznaní. .. 
To všetko je jedna stránka mince, tá kultúr
no-spoločenská. Mňa však v neformálnom, 
vol'nom rozhovore s obidvoma pánmi zaují
mal skôr iný rozme;:r. V dnešnom sve t<: re;:gist
ru je;:m ne;:vôl'u mladých rudí očisťovať svoje 
pl'tka, srdcia a mysle v rámci kolektívneho 
s pevu. Je však známe, že v mnohých kraji-

nk h je táto re:: rapia, profylaxia, prevencia 
a tradícia ovda hlbšie zakore;:nená aj v mla
dých fucl'o<.:h (Škandinávia, Rusko, Zakau
ka~.sko .. .). Je pritom známe, že tvorba sloven
ských sklada tel' ov pre spevácke zbory všelija
kého zamerania je plná dobrých titulov, ak 
nie je priam najsilnejšou stránkou našej skla
dateľskej obce. Tradícia tu teda istotne je, len 
ju trebi1 niekde v sebe pohradať a "chytil' veci 
za pače;:sy ". Preto je;: viac než užitočné a zá
služné, ak Sergej Mironov ako zbormajster 
Come;:nia prebúdzal v poslucháčoch ich fa
kulty zdravú túžbu a zvedavosť po zborovom 
speve. Úsp echy a me::daily sú iste krásne. 
Avšak z toho, čo mi Serge;: j Mironov na margo 
vlastnej mot ivácie a samotnej práce poroz
prával, je cítiť, že ho inte;:resuje aj hudobnícka 
nezištnosť. Popri zbore;: vyvíja niekn aktivitu 
zbormajstra - prefesionála (absolvent mos
kovskej Hudobno-pnlagogicke;:j fakulty). Je 
zároveií aj učitdom. jd1o post<Jj<: a pred
stavy mi vorky-ne;:vol'ky znova potvrdili jeden 
fakt: každý dirigent, nech pracuje s takým, či 
o nakým zoskupe ním, musí byť vynikajúc im 
pedagógom. Tam totiž začína samotné gro 
spolupráce a následných zážitkov. Nk v po
zérs tve;: je sila intc rpre;:tácic, hoci stupc ií e;:x
bibicionizmu je integrálnou súčasťou nášho 
myslenia . a je prítomný aj v akte int<:rpre:: tá
cit:. Serge j Mironov, sčasti idealista, sčasti 
konštruktívne uvažujúd učiter vk, že pointa 
"robe;:nia hudby" je:: aj v pokore:: voči j<:stvujú
cej hudbc a aj tej hudbt:, ktorá ešte len príde 
na svet. l loci Comenius je akýmsi pre;:ehod
ným koridorom, v ktorom niet trvalé ho obsa
denia, l'uclia v r'íom pracujú a spievajú si - po
ve;:dzme aj z radosti. Len takouto cestou je 
možné odhre;:meniť mladýc h adeptov učite-

Dirigent Leoš Svárovský 
Snímka M.Jurík 

ni žších hlasov (l.ucianda ďlntino a Peter 
Mikuláš) kreovali svoje party viac . myslitd
sky" a s nadhradom. Pete;:r Mikuláš je kvali ta 
osvedčená už nespočetnekrát. Kontakt s 
Ludanou cl ' lntino bol pre;: mi'la po každej 
stránke vcl'mi príjemným z:ížitkom , aj kt:d' v 
božskom Agnus dei bola troška vyrušovaná 
kŕčovitejšou O. Romanko. Takže: Vt:rd iho 
Re kviem d ruhý raz! Kcdy opäť ... ? 

21. a 22. november. Antonín Dvofák: 
Vodnik. johannes Brahms: Klavírny 
koncert d mol. Leoš janáček: Taras 
Buľba. Slovenská filharmónia. Dirigent 
Leoš Svárovský. Sólista Igor Ardašev. 

Zdá sa, ~.<: hráči Slovenskej filharmó nie 
majú v práve;: sa rozbiehajúc.:e;:j koncertnej 
abonentnej se;:zóne;: šťastie na vdké osobnos
ti. Roger Norrington, to bol sviatok, záku
sok, ddikatesa, ktorou sa v Bratislave poslu
cháč isto ndmde rnôd presýtil'. l .coš 

_sw(U[.Ský jc však..úplnou n:a!itou..j<: osob
nosťou, pôsobiacou priam na dosah ruky a 
je zárukou vysokého výkonnostného štan
dardu orchestra. Divy diví1c.:e dok(tzal v Zi
line s ŠKO: Pre Slov<:nskú filharmóniu bol 
koncom nove;:mbra tkž maximálne inšpiru
júd a potrebný. V dirigentovi musí byť sku
točne vel'a z učitda, z pedagóga. Ak nemá 
byť výkon v zásade vonkajškovou a kr:ítko
dobou príležitostnou nádhcrou, j<: n<:vy
hnutné viac vstupovať do proťesionáln<:ho 
. života" hráčov orchestra. Le;:oš Svárovský 
ma svojím prís tupom znova presvedčil , žt: je 
tkdičom vdke;:j tradície hrdých českých hu
dobníkov- kantorov . .ft: dôsledný, prccízny, 
jeho gestá nit: le;:n vydávajú, ale aj prijímajú 
podne ty z okolia a je:: mimoriadn<: muzikál
ny. Veď postaviť tak-ý program, aký postavil 
na pódiu lkduty, chce;: aj dávku odvahy, 

rovania od učitdskýcb zlozvykov, od neuróz, 
od ne kritickosti prejavovanej voči žiakom 
alebo poslucháčom. Chytiť jeden dych, spo
ločný tón, tvoriť vlastným vnútrom, vlastným 
tdom, vlastným dychom a mať okolo seba ru
dí na tej iste j ťrekve;:ncii - to je mysté rium zbo
rového spievania. Nie ume nie;: pre umenk , 
ale umenie pre;: poznanie. Poznani<.: seba sa
mého a sve;:ta okolo miía . .J e pritom zaujíma
vé , že na najvyššej inštití1cii slovenského hu
dobného vzdelávania, na Vysokej škole mú
zických ume;:ní v tomto ohl'adc zaostávajíl a 
spevácky zbor vlastne;: len konštituujú (vtfaka 
Pavlovi Procházkovi, ktoré mu Ircha držal' 
palce). 

Dvojzáprah jozef Han i nec- Serge j Miro nov 
vsadil jednoznačne na správne <:so. Pod
mie nky sí1 zlé, peňazí je:: málo, skúšobného 
času tiež. Alt: čohosi je n:1dostač. A 10 je víHa 

Zbor Comeniu s 

chce to obrovsk)' pre;:hrad a chce to aj istú 
dávku impulzívnosti a c huti do života. 
Spieval som si v mysli llossana, ked· začal i 
zn ieť prvé tóny Dvoi'ákovho Vodníka. Po pr
vé preto, že;: tit.:to tóny bo li zd ravé, ligotali a 
trblietali sa tým najflautove;:jš ím strkhrom 
Vodníkových nití. Po druhé som jasal v z:'tsa
dt: nad skutočnosťou , žc kone;:čne si ktosi 
pred bratislavským publikom vš imol Dvo
i'ákove;: symfonic ké básn<: - r<:sp. aspoi\ jt:d
ntl z nich. Nevie m, prečo sa tieto skvosty ne
tcšia na Slovensku viičšt: j obrube. Pritom 
som videl , že filharmonici doslova vychutnil
vajú všetko, čo vo Vodníkovi Dvoi'ák napí
sal. Nádherný prie nik aké hosi dvoi'ákovské
ho "i ns i tu" a ge;:n iálne;:ho mozgu vytvára z k to
rt:jkorvek neskorej Dvoi·ákovej skladby uda
losť Numbe;:r One. Stalo sa tak aj pod vede
ním Leoša Svárovského. Od prvej do posled
ne j minútky som bol nadšt: ný a tešil som sa 
zo všetké ho, čo sa na púdiu odohr:ívalo. Ele
gancia, profesionáhla čes!', zdravý odhad a 
úsudok, zvuková predstavivosť - vše;:tko sa 
podarilo pren iesť z taktovky prísneho. ale 
kolegiálneho Leoša Svárovské ho do ,.orc hes
triska". Mohlo by sa zdať, že tak)' rapídny 
nástup do programu koncertu môže viesť 
k slepo vystrelcné mu patrónu a žt: dianie po 
Vodníkovi mohlo upadnÍiť do ílllmového 
stavu. To by však n<:mohli koncert ovhídai 
dve;: osoby: o Leošovi Svárovskom už reč ho
la a v prípade Brahmsovho Konc.:ntu d mol 
pre klavír a orchester prišiel na pódium 
druhý suve;:rén - Igor Ardašev. e má vý
znam rozvíjať vety o jeho výkone clo vdk)•ch 
šírok. Prosto 10 ho lo fantas tic ké a priam ú. 
ne uvcrildnt: vyda r<:n é. Pustil' sa do Brahm
sovýc.:h koncertov chce vdkí1 d:ívku odvahy 
a vyzretosti. Igor Ardašev je síc<: mladým kla
viris tom, ak tých ·iS min út s .J ohann~:som 
Brahmsom bolo nabitých <:nergiou, mlhotl
lan ím obstáť v dialógu s vdkým sk lada te
rom-filozoťorn na v)rbornú a pritom neupa
dai clo odzbrojujúccj dcfi:nzívy. í'.razu sa mi 
Konce rt d mol vôbec nezdal byť až , taký !'až
k-ý .. , hoci rmím dobré skúst:nosti s touto 
sk ladbou a viem, čo v ne j všetko je. Nadô
va:f.ok, po z:ípase o Brahmsa Igor Ardašev 
s í1plným prchl'adom a nadhradom zahral 
Chopinovu Etudu F dur. Vždy som si myslel, 
že;: Chopin ju napísal kvôli p ravej ruke. Igo r 
Ardašev ma sčasti vyvicdol z omylu, pretože 
famóznym spôsobom vymodeloval stredné 
a nízke registre a Chopin znd priam až poly
fónne (čo hy a j vždy mal). Bravo. 

Vdký skladatd'ský pár Dvorák a Brahms 
spôsobil, že prv:í polovica programu trvala 
dlhši<.:, než býva zvykom. Napriek tomu som 
nechcel prestávku. Počúval a díva l by som 
sa s tále ďalej . Janáčkov Taras Burba mi do
prial tento pô~.itok a dovicdol celý v<:če r do 
viac, nd radostnej atmosft:ry. Bolo zre jmé a 
zr-ctel"né, že každý hudobník zrazu chc<: ro
bi ť a aj vi<: rohif svoju tvrdú prácu čestne. 
Tri výjavy zo života atamana nurbu boli tro
mi psycho logickými štúdiami , nádhe;: rnými 
,.c.:<:stopismi" do hlbín ľudsk<:j prirodzt:nosli 
a prírodnosti. Každá fráza dýchala, mala 
pevné základy aj kontúry, jnlna s ituácia plo
dila druhú, takž<: Taras Bu Iha ))ol n<:pr<:trži
tým. kontinuálnym spevom. l f~. jt: 10 raz tak: 
pod vedením Leoša Sv:írovského zr<:jme via
c<: rí filharmonic i našli kus seba samt'ho a 
našli aj zmysel vlastn<:j pr:ke. Vním a dú
fam, že pána Sv:'trovského uvidíme;: v lk dut<: 
častejšie . 

IGOUJAVORSKÝ 

robiť a teš iť sa. Okrem proľt:s ionál nych tclit:s 
pot re buje ka?.d:í ku ltúra aj amatérske podhu
bie. Ba, možno, že pr:ívc 1010 podhubie sved
čí o kultúrnost i národa. Com<:nius je príkla
dom takéhoto podhubia a va ri nikoho nt:na
padne klásť je ho strojcom polená pod nohy. 
jedin<.: ak takým spôsobom, že vznikne:: kon
kurenc ia a podnentná riva lita podobne 
o ricntovaných zborov, či zboríkov. lludobne 
sa vzdelávajúci mlad í rudia tvoria na báze 
pek ného amate rizmu v tom najpozitív
ne;:jšom zrny~lc slova amaté r. Is totne mno
hí z tých rudí, ktorí už prešli alcbo prejdú 
do~f tvnlou umdec.:ko-výchovnou mim
školou Serg<:ja Mironova pri zborovom 
speve zotrvajír a posilnia rady .. proťíkov .. ale
ho . poloprofíkov". Takže;:: len tak cfale j, 
Comenius! 

IGORJAVOHSKÝ 

Snímka archív 
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ROZHOVOR S RICHARDOM MtiLLEROM NIELEN O BRATISLAVSKEJ LÝRE 
Richard Milller. Absolvent dramaturgie a scenáristiky na VSMU. Dodnes vy

dal asi desať platní. Spieva, skladá hudbu, píše texty, scenáre, p r iležitostne 
moderuje, je autorom knihy Americký dennik, nedávno mu vyšla kniha foto· 
grafií, ktoré zároveň vystavuje. So skupinou PPF koncertoval i nahrával v 
USA. A čo je najzaujímavejšie- po prvý raz stál na pódiu práve na Bratislavskej 
lýre. 

- Boli ste na Lý re už 11 ·roku ! C)84. Ste tu 
opäť - ako sa teda poz erdte na j ej oiJIUJtle
ltie? 

- Som veľmi šťastn ý , l c ho som presvedče
ný o tom, že taká veľká trad ícia pre taký 
maličký n:írod a taký mal i čký región je po
vznášajúca. Pochopiteľne, v okamihu revo
lúcie , kedy sa začalo negovať úplne všetko 
z minulosti, tak aj Bratislavská lýra sa zrazu 
začala veľmi striktne odmietať. Už v tomto 
čase som tvrdil - a mnoh í sa mi .~miali, že je 
to nezmysel - 'í.e treba motivovať ľudí veľ
kými víťaznými peniazmi, skr:.ltka, treba 
pokračovať d'alej. Skutočnosť, že to nie je 
moja šálka kávy, je mt> j problé m - takisto 
ncpozer:'un Vcl'kú cenu Eurovízie , lebo si 
myslím, že to je hanba, ale my v llratislavc a 
na Slovensku môžeme mať tiež jednu malú 
cenu- Eurovízie, Intervízie, Lýry- to je jed
nu, ako to nazveme. Poradové čís lo ročn í

ka je toti ž také vysoké, že toho sa naozaj 
môže len malý n:'trod zľaknúť. Ked' s i zobe
rieme Ameriku, tá celá swjí len na tradí
c iách , na ničom inom, a málokto sa tam od
vá7.i ne jakú tradíciu zlikvidovať. 

- Pu reuultícii 11.~ak padli {~j nejaké zcí-

IJ1·any - 11 Prahe t;JIStUjJI-~jú h viezdy pojJu
/{Ít'nej hudhy i jazzu prvej velkosti - Tina 
Tw'ľler, Sting, Michael j ackson, v Bme 
Paco de Lucia, j e/hm Tull boli 11 Ostmve i 
11 Prahe už dcívno. Čo hovoríte na fakt, že 
do Bratislavy sa im nejako nechce? 

-To je úplne v poriadku, je to otázka tr
hu a otázka kilometrov. Vedľa jedného ho
tela v New Yorku na dvad siatej tretej je ta
ký second hand - hudobný obchod, kam 
som prišiel a pýtal som sa majitel'a, či vie, 
kde je Slovensko. On mi povedal , že to je 
medzi Ukrajinou a Tureckom - skrátka po
vedal nezmysel. Začal som sa mu smiať a 
on sa ma spýtal, či je z jednej strany toho 
Slovenska na druhú tisíc míl'. J a som pove
dal, že to teda nie je. Na to on hovorí- no 
vidíš, lebo tisíc míľ - to je desať hodín v au
te. Takže to je otázka úplne no rmálna. 
l'od l'a naš ich finančných a iných možností 
chodíme na koncerty do Viedne šesťdesiat 
kilometrov, alebo tristopäťdesiat do Prahy, 
alebo cestujeme clo Budapešti, niektorí na
príklad do Malmo, alebo do Oslo, lebo už si 
to m ôžeme dovoliť. Prečo by za ka7.dú ce
nu mali hrať v Bratislave? Okrem who som 

PET JAZZ 1996 
alebo päť koncertov v jednom 

...........,.. 

Slovo p etit znamená po ťrancí1 zsky malý. v minulosti hrala na BJO. Na tohtoročnom 
Názov festi va lu Pet jazz, ktoré ho d'alší roč- Pet jazze sa predstavila v komornej zosta-
ník sa uskutočnil dňa 16. l l . 1996 v OK ve. Duo tvori li M. Stryszowski- vokál, saxo-
Lúky, však zname nal malý len čo do kvanti- fú ny a S. Be rnatowicz - klávesy. Neviem, či 
ty. Zúčastnilo sa na iíom len p1iť účinkujú- je správne jšie označ iť hudbu v ich podaní 
c ic h , ale dramaturgia sa tento rok rozhodla ako jazz s prvkami ctno, alebo skôr etno s 
vsadiť prevažne na "známe" tvá re a tak po prvkami jazzu. Boli to dlhé zvukové plochy 
stránkc kvality sme sa mali na čo tešiť. ( nasamplované bic ie a basa) s me lodiko u 
Festival navyše necelý mes iac po "džczá- prevažne modálneho charakteru, vkusným 
koch" obohati l jazzové dianie v Bratislave, striedaním nálad, vokálnymi vložkami a 
ktoré , ako vieme, nic je zatial' na úrovni improvizáciami obidvoch protagonistov. 
zodpovedajúcej hlavnému mestu ( nedo- Počuli sme hlavne "utwory z poslednej cc-
statok klubov atď.) . dečky". 

Ako jediný big band hned' na úvod po- Potom už na pódium prišiel druhý za-
dujatia vystúpil jazzový dorast zo 7.ilinské- hraničný hosť Duo bas a hlas & české kla-
ho konzervató ria pod názvom Slovak r·inetové koar·teto, čo je najnovšia podoba 
you11g Sll 'illg geueratir111. Táto zostava pod neúnavne experime ntujúcej českej s pe-
vnie ním M. Belorida absolvovala vlastne váčky jany Koubkovcj. ( !vod patril klarine-
prvú vcrc jnú premié ru, čím sa ne jaká tá . tistom, ktorí zahrali dve vynikajtiCO zaran-
chybička dala odpustiť. V skladbe M. . žované Gershwinove klavírne prelúdiá. Na 
Fcrgusona hral sólo na trúbku S. David, ·, cjwíl'u ich vystriedala]. Koubková s J. P. 
avšak zaujali aj pozaunista a saxofonista, ·Rybom, hrajúcim na bezpražcovej basgita-
ktorí u~. údajnc majú za sebou hra nic s le- re, aby si okrem írske j ľudovej piesne aj za-
gendou česko-slovenského jazzu - L. improvizovali v duchu free jazzu. Kvarteto 
Déczim. Každý 7. členov big bandu mal sa vrátilo naspäť a nasledovala prechádzka 
možnosť predstaviť sa publiku v pomalom hudobnými štýlmi spojená s dávkou záha-
blues a ukázalo sa, že medzi výkonmi jed- vy a naclhl'adu. Zauj ímavo upravené Largo 
notlivých členov sú značné rozdiely. z IX. symfónie A. Ovol'áka (V. Nycll), 
Bube ník P. Sol:1rik (známy z formácie Stingove "Valparaíso", tanečné a spevácke 
Chorá vrana) však patril k tým, o ktorých vložky klarin.etistov spolu s energickým 
ešte v bud(tcnosti určite bude me počuť. vokálom prvej dám y českého jazzu vytvori-
Vyznenie aranžmánov skladie b však pod- li v publiku výbornú atmosfé ru (aj keď M. 
statne narušilo zlé ozvučenie trúbkovej Markovič tv rd í, že všetko sa dá vyvetrať) . 

sekcie, ktorá zvukovo potláča l a saxofóny. Vrcholom sobotiíajšieho večera sa pre 
Little ~~~f:!,oists je poľská skupina, ktorá už miía sralo vystúpenie Šeban & Tatár IJem-

sa dozvedel, že tu m:í byť v decembri 
Gilbert Bécaud a toho by som vel'mi rád vi
dc l. 

- A teraz z inéhu súdka. S A. Šebtmom so 
skupinou PPF ste nahra li platňu, absolvo
tla/i ste aj nejaké krmcet'(Y Čo chystcíte cľa
lep 

-V rámci projektu PPF môžeme pracovať 
jedine s basistom Oskarom Rôžom, ktorý 
momentálne nie je v najlepšej fo rme. Ešte 
sa mu ale podarilo dokončiť pár úžasných 
mixáží na moju sólovú platňu, ktorá sa bu-

du. Vždy sa dobre počúva, keď sa clá partia 
výborných muzikantov s chuťou do hrania. 
Každý z členov bandu je schopný hrať s 
kýmkoľvek a kedykoľvek, napokon už sa 
s táva dobrým zvykom chodiť na A. Šebana, 
resp. naj. Tatára .. Ako prvá v poradí odzne
la skladba Ch. Parkera ''Oiverse" aranžova
ná v duchu moderné ho jazzu. Reminis
cenciu šesťdesiatych rokov navodila d'alš ia 
skladba "Sixries". ~í•jpôsobivejšou časťou 

ečera bola Šeb~nóxa ,_kompozícia "Ada
men ka", venovat~~eh'0 .~é_t:kc. V publiku 
by v te j chvíli hQi~ šná(f' p~~'!tj s padnutie 
špendlíka. Na pôvO:Qne avizo~ných Mad re 
1m hudobníci "zahrali" v sJ<Iaclbc]. Tatára 
"llast clu ein Klavier?" Samozrejme, že sa 

.• muselo prid ávať. Pdve v improvizovanom 
prídavku sme sa mali možnosť presvedčiť 
o tom, ako to vyzerá, ked' je niekto schop
ný hrať čokoľvek, čo ho napadne. V zmesi 
hudby sa objavili rôzne motívy, ako napr. 
melódia z televízneho seriálu ľlinstones; 
empatia medzi jednotlivými hráčmi bola 
obdivuhodná (rytmika M. Gašp ar a M. 
Buntaj). Rozhodne je sa na čo teš iť pri avi
zovanom druhom sólovom albume A. 
Šebana. 

O záver celého podujatia sa postarala A. 
Bm·tošo11d & band. Pri je j posledno m albu
me (ktorého skladby tvorili jadro jej vystú
penia), sa rozhodla pre spievané texty. 
Tieto jej, podJ'a mií a, svedčia predsa len 
lepšie než čisto scat<>vaný spev. Ak som 
označil./ . Koubkovú za prvú dámu české
ho jazzu, tak potom na Slovensku si toto 
označenie plnou mierou zasl(tži práve 
Adrie na. O tom, že má navyše blízko aj k la
tinsko-americ ke j hudbe, nás presvedčila v 
skladbách známeho brazílskeho autora A. 
C. ] obi ma ( napr. "Corcovaclo"). Cenná je aj 
skutočnosť, že "Adriša" s tále ide svojou 
vlastnou cestou mimo akýchkoJ'vek ko
merčných manévrov. jej skupinu tvoria 
známi slovenskí sidemani, z ktorých by 
som osobitne chcel vyzdvihnúť gitaristu]. 
Buriana. Okrem inštrume ntálne ho vkladu 
sa, mimochodom, podieľa na aranžmá-

~LÍZKE STRETNUTIA BEZ ŽÁNROVÝCH OBMED~~NÍ l 
Iste nie je l'ahké zachovať si svoju origi

nalitu a a utentickosť v záplave súčasnej hu
dobnej p rodukcie, kde sa jednotlivé skupi
ny a interpre ti od seba často dajú rozoznať 
snád' le n podľa imidžu. Občas sa však vy
skytne hudobník, ktorého tvorivá sila pra
mení nie kde inde, a kto rý na seba upúta 
pozornosť kvôli ne prcdstieranému stotož
neniu sa s hudbo u, ktorú skladá i hrá. 
Občas sa stane, že si získa obl'ubu publika 
aj kritiky muzikant s vlastnou tvárou , zauj
me poslucháčov vlastným pohľadom na 
svet, hudobne stvá rneným neopakovatcl'
ným spt>sobom. Moravský pesničkár (skla
datel', textár, mult iinštrumcntalista, s pc-

vák) Vlasta Recll je takým príkladom. 
Všestranný hudobník, ktorý niekedy vystu
puje len sám s gitarou, ale je rovnako doma 
v rockovej kapele. 

Nedávno opäť zavítal do Bratislavy a so 
svojou skupinou AG Flek vystúpil v progra
me Olízke stretnutia v pe tržalskom DK 
Zrkadlov)1 háj. Bolo to blízke stretnutie s 
bratislavským publikom, ktoré sa nc tajilo 
nadšením a obdivom, ale aj stretnutie s mu
zikantsky s priazneným zoskupením - mo
ravsko u J'udovou hudbo u Hradišťan. Ic h 
spolupráca trvá už dlhšiu dobu (CD AG 
Flek & Hmdišťan z roku 1994) a práve tu 
sa ukazujú korene Rcdlovho hudobného cí-

tenia. Spájanie prvkov rocku, folku a blues 
s tradíciou moravske j ľudovej piesne, 
schopnosť pretaviť rôzne podne ty do jed
notného hudobného výtvoru - to s(t typické 
znaky tvorby Vlastu Redla a robí to spôso
bom len jemu vlastným. Nejde mu pritom o 
ne jakú umelú snahu, o vytvorenie násilnej 
syntézy spome nutých prúdov (ako je to te
raz v móde), ale všetko vyviera zo spontán
neho muzicírovania, ktoré nachádza inšpi
ráciu práve v J'uclovcj zábave. 

Efektná javisková show AG fleku s 
Hraclišťanom priviedla divákov v už tradič

ne vypredanej sále do varu . Počas nástupu 
skupiny znel z reproduktorov romantický 

cle volať LSD a pevne verím, že vyjde do 
konca roka, pocll'a všetkého v jednej vel'kej 
firme, avšak nie v BM(; (CO vyšlo koncom 
novembra- pozn. red.). čo sa týka PPF, tak 
najmä nás veľkou rýchlosťou ženie dopre
du náš agent zo Seattlu , ktorý neustále pýta 
nové a nové nahrávky a my nejaké máme. 
V Austine sme totiž nahrávali v štúdiu a na
hrali sme pár dobrých vecí s anglickými 
textami. A mám taký poc it, že ho zaujme aj 
LSD. Zdá sa mi, že niečo také c hce. Či už by 
sa to v Amerike, alebo kdekoľvek na svete 
malo prezentovať ako Ric hart Miiller, ale
bo LSD, alebo PPF- je to vlastne úplne jed
no, pretože účel svätí prostriedky. 

•-Akého charakteru je !..SD - te:xty sú iba 
/nglické či slullenskéP 

- je to roc ková záležitosť a pre Ameriku 
on chce, samozrejme, anglické texty. 

- Texty si píšete scím . Do akej miety sú 
autobiografické? 

- No, tie anglické nie sú, lebo tam je môj 
s lovník vel'mi o bmedzen)' a písal som ich 
priamo v angličtine. V prípade mojich slo
venských textov, ktoré s taviam úplne naj
vyššie vo svoje prezentácii, sú alfou a ome
gou všetké ho, čo robím - na nich mi záleží. 
Nedávno vydal jaro Filip krásne cécléčko, 

kde mám texty a vôbec nemám pocit, že to 
nic je moje CO. Mám pocit, že je naše, tak 
isto ako Triclsaťtrojka ( Richard Mtiller: 33 -
pozn. red.), tak isto ako LSD. 

SLAVOMÍR KREKOVIČ 
Snímka: autor 

~ ···~ 
~ ,{f"'-llc 

Adriena Uartošová Snímka M. jurík 

noch a realizuje sa aj ako autor. Lepšie a 
vkusnejš ie zakončenie festivalu si ani nevi
em predstaviť. 

Co dodať na záver? jedinou chybičkou 
krásy bol "špičkov)'" ko nfe rans. Pozitívom 
však zostáva, že festival Pe t jazz si už získal 
meno vyproťilovanou dramaturgiou a stal 
sa neodmysliteJ' n~u súčasťou jesenného 
jazzového diania v Bratislave. V jeho pro
spech hovo rí aj to, že málo kedy majú jazzu
chtiví nadšenci možnosť počuť pohroma
de toľko kvalitnej hudby za celkom 
prijatel'nú cenu. Takže dúfajme - budúci 
rok na jesc ií opiiť dovidenia. 

OLIVER REHÁK 

valčík, predviedla však tiež bigbítovo poi'la
tý kankán. Ak sa hovorí o vtipe a paródii v 
hudbe, tomuto vystúpeniu rozhodne ne
chýbali. Či už to bol humor hudobný, alebo 
mimohudobný, clá sa povedať, že bez neho 
by to ani nešlo. Už-už to vyzeralo, že sa kon
cert chýli ku koncu , keď Vlasta Redl, odetý 
v typických bcrmudách, zahlásil: "Vzhl'a
dom na to, že s te sa ukázali ako mimoriad
ne citlivé a vnímavé publikum, zaspievam 
jednu pesničku J'avou nosnou dierkou." A 
tak sa aj stalo. Lenže po odpichnutom "ná
reze" A t;)l pcíni muzikanti publikum tlies
kalo tak dlho, pokým sa Red l na scénu opäť 
nevrát il spolu s huslistom a lídrom 
Hradišťana Jiľím Pavlicom. Nálada vrcholi
la. Už definitívne záverečné Sbohem gctlá
neék o v unplugged predvedení si zaspie\'a
li aj diváci. Doznievalo ešte dlho po odcho
de hudobníkov ... 

SLAVOMÍR KREKOVIČ 
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NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA 
; ; 

Uvodny 
symfonický 

Všctd , kwrí sme na vlasmej koži zažili neje
den prehliadkový t}rždei'i novej tvorby, sme 
mohli ko nštatovai, že ten tohtoročný, v pora
dí lH. ročník , sa niesol prevažne v zn;~ mení 
.. spiitných" pohľadov. Premié r nebolo príliš 
vda, zato onen .,retro" charak ter mal svoje 
opodstatnenie. , Prevetral" a nastolil niekoľko 
odlo žených sklad ieb, ktoré dnes, vo svete ná
hliacom sa po špi r:ílc niekam ... , v dnešnej 

realite, nas tavil zrkad lo , rdlektujúce neo
mylnosť i spravodlivosť času. 
Hneď úvodný symfonický koncert nás- po 

otváracom príhovore, v poetic kej metafore 
mini~tra kultítry Ivana ll udeca - voviedol do 
svet ;~ predznam cnane hu. O~chester SF s <.liri
gentom Bystríkom Režuchom exponovali 
kompozičnú tvorbu, topograficky určujúc 
po!>lupne roky sedemdesiate, osemdesiate a 
päťdesiate. 

Spomínam si na doslova triumfálny objav 
začiatku 70. rokov, ktorým sa tvorivo z výcho
do~lovenského regiónu hlásil dirigent Režu
cha. 1-ludohnít pospolitosť doslova uzemnil 
uved ením skladby bardejovského rodáka, do 
tých čias vibrujítccho v hraničných zónach 
svojho regió nu, tvoriac preií a pre seba. Bol 
ním jozef Grešák a jeho p redohra Améby. 
Režucha, sťaby monopoln ý grcšákovský inter
pret , po dvadsiatich rokoch dal k dohru túto 
.~kladhu. Tú, ktorá nás nie kedy fasdnovala 
hrisknou ítderno~ťou, sviežou novosľou dik
cie. Nevedno či viac intuitívne ustrojcn:í, či in
s itne sofostická, utajujúca v štruktúre gra
matiku pulzov a buniek, nekonečný náboj, is
kru, odzbrojujúcu filozofiu . Spod zasviiteného 
Režudwvho gesta však te raz zaznela mie rne 
unavene. Razantnosť výrazu akoby časom vy
vetrala, ítdernosť skrehla, niekdajš í "drive· 
stemnel. S l"íttosťou a nostalgiou som počúvala 
echo s odleskom far ieb (aj mojej) favo rizova
nej predohry. 

Baginova Hudba pre sláčikový orches
ter zo začiatku 80. rokov vz nikla očividne 
sp on tánne, iniciovaná smu tnou životnou uda
losťou. Poznamenala celý priebeh a charakter 
štvorčasiového celku, ktorý plynie elegicky, 
nas toliac nejednu cxistenciál nu otázku. 
Zvláštnosťou skladby je jej lt:n nepatrne zvlne
ná v}rrazová línia v súvislo~tiach a vz:íjomnírch 
pozíciách čast í. Naprie k tomu, zd anlivá stere- • 
otypnosť neunaví, neprekáža, skôr naopak, 
zdô razn í nefalšované hodnoty impulzov. 

Znova som si u vedomovala, aký vel"ký je 
rozdiel medzi .vypreparovanou" podobou 
skladby, zaznamenanou na zvukovom nosiči a 
živým, pódiovým uved en ím. Markantne sme 
to mohli pocítiť pri počúvaní Metamorfóz 
Eugena Suchoňa. Režucha " orchesre r sa 
vyp~ili k excelentné mu výko nu . Päť variácií 
znelo v tej najčlovcčenskejšej podobe. Pres
vedčivo, nástojčivo, s plným vyznením hudob
ného krásna, kompozičnej do ko na losti, filozo
fickéh o potlt:ext.u tohto skvelého Suchoi'iovho 
p rojektu . LÝDIA DOHNALOVÁ 

Príspevok 
ŠKO Žilina 
Leoš Svárovský mal koncom novemb ra 

v Bratislave nt~ný život. Najskôr pripravilnád
hern}' fi lharmonický ko ncert (2 1. a 22. l 1.), 
aby po dvoch dľíoch prcdstítpil pn:d publi
kum v t'tlohe hl:ís:ltcl"a ideí novej slovenskej 
hudby. Stalo s<~ tak v Ko ncertno m ~t ítdiu 2 

2~.- ~O. noventbra 1996 
pod .. pyramídou" nášh o rozhlasu. Spol u so 
wojimi zverencami, členmi Štátneho komor
ného orchestra Žilin a, kde Leoš Svárovský 
pôsobí <~ko šéfdirigent , pripravil pomerne čle
nitý programový celok. Prvá polovica hol<~ la
d ená pre mié rovo (Didi, Krajči, Dibák), dru
há si<~hla zasa po overených hodnotách -
Burlasovom pôsobivom náreku Planc tus a 
po Cikkerových Spomienkach . Ani p auza 
nepomohla odstrániť nedobrý pocit, že na 
tomto koncerte došlo k dramaturgické mu za
váhaniu. Skladby Didiho ( Detská su ita pre ko
morný orcheste r) a Krajčiho (3 bag<~tcly pre 
zobcovít flautu a sláčiky) patrili skô r do mieš
ka kvázi d idaktických diel. V prípade Didiho 
suity zaváiíalo všetko aj určitou infantilnos
ťou. Naozajstným prebudením a zdravým prú
d o m bola Dibákova koncertná partitúra 
Concertina určená bicím nástrojom a ko
mornému orchestru. Igor Dibák sa opäť raz 
prezentoval ako zdravo uvažujúci, invenčný a 
vtipný sklada tel" - pragmati k. Koncert mal neu
veri teľný iah, do brého ducha a holo v iíom ve
ra pekných nápadov. Svoje p riložili do spoloč
ného muzicírovania aj spol'ahliví inte rp reti, 
vynikajúcim sólistom Liborom Cabejšekom 
počnúc, cez Leoša Svárovského pokračujúc a 
hráčmi ŠKO nekončiac. Takže: pekným sklad
bám dru hej časti večera, Planct.usu a Spo
mienkam, mohol konkurovať len Dibákov dri
ve. IGORJAVORSKÝ 

Nová 
slovenská hudba 

v starom šate 
Tohtoročný l ť., ~o(:ník fdťiyalovej prehliadky 

Nov:í slovenská htiäba 1.1cll, tillqbovediac, vzhl'a
dom na ~voj názov o~obilftý. dč'akávala by sa totiž 
viičšinou prezcntáeitt- nbvet alepo novšej rvorby,
tu však zazneli diela dokondt.zo začiatku nášho 
storočia. Premiéry tvorili necelú šestinu uvede
ných diel, ak nerátame koncerty folklórnej, taneč
nej a inštruktívnej hudby. Nemám nič proti kon
front{lcii starších i novších štýlovýdl okruhov v 
slovenskej hudobnej rvorhe, aj ked' práve tcnro 
festival by mal byť platformou na uvádzanie naj
novšej hudobnej produkcie. Žeby za dva roky 
vzn iklo tak málo nových diel? Alebo je čoraz me-

Vladimír Bokes 

nej fi nancií na ich naštudovanie, resp. chýba záu
jem zo strany intcrprcrov? 

Akoko l'vek, prinášam niekoľko marginálií k 
podujatiam, ktorých som sa zúčastnila: op erné 
predstavenie na Novej scéne (24. l l .), vcčern~ 
komorné koncerty (25. ll ., 27. ll ., 2H. ll .) a kon
cert duchovnej hudby (29. ll .) v Slovenskom 
rozhlase. 

Opera Skamenený (1974) od juraja Beneša 
bola premiérovo realizovan{! roku 1978 v oper-
110m štítdiu VŠMU, v novembri 1992 ju uviedla 
Opera Mecklcnhurgh v londýnskom The Place a 
od septem bra 1995 je súčasťou repertoáru 
Štátnej opery v Banskej Bystrici, ktorá ju prt:dsta
vila v rámci tohto festivalu na Novej scéne. 
Skamenený je jednodejstvová opera so šiestimi 
obrazmi komorného obsadenia (sedem inštru
mentalistov: ll auta, klarinet, trúbka, cimbal, bicie, 
husle a kontrabas a osem spevákov), ku ktorej lib
reto napísal autor na základe výberu a mont:ížc 
textov básní Janka Král"a. Vymyká sa tradičnému 
opernému žánru typom vokálneho prejavu, dra
matickou koncepciou i hudobným stvárnením. 
Vokálne party sú písané viac inštrumentálne, pri
čom sa len náznakmi vyskytuje niečo ako kantilé
na. Celý hudobný tok je značne dramatický, bez 
oddydJO\'ých plôch, percepčne náročny vzhl'a
dom na drsné a zahustené harmonick~ väzby a 
ch},bajúce .,leitmotívy", ktoré hy ul"ahčil i orient{!-

eiu. V neskoršej opere Hostina (1980) je tento 
problém lepšie riešený vzhl"adom na návratovosť 
istých hudobní'ch sit.llácií, hoci hudba je aj tu 
značne náročná. Celkovo pôsobí Skamenený 
oproti 1-lostim: ešc ako nevykryštalizovaný, je 
akýmsi pokusom, či skicou, ktorá vyžaduje dorie
šenie . Osobitosťou tejto opery sú akési náznaky 
na melodicko-rytmické i nástrojové (cimbal, flau
ta, husle) špecifiká slovenského folklóru, ktoré 
Beneš už v iných svo jich dielach v t:tkejto podobe 
nepou~.il. 

Na večernom komornom koncerte (25. l !.) za
zneli tri premié ry. J>ro memoria pre dvoch spe
vákov, recitátora, klarinet, vio lor\če l o, klavír a 
zvony od Stanislava Hochela, ktorá podl"a slov 
autora pojedn{lva o otázke zmyslu života a smrti. 
Aj kt:tl" skladba obsahovala viacero osobnostne 
zaangažovaných citových miest, bola dosť popb
ná a dcmonštr:ttívna, niečo na spôsob proklama
tívnych, určitej ideológii poplatných diel. V l.a
m ento 94/ 95 pre husle a violu sa Ivan Hru
šovský inšp iroval melodikou slovenských pla
čiek. Striedavo sa tu konfronmjú hudobné plo
chy trúchlivého a protestného charakteru vo for
movom riešení quasi nedopovedanej otvorenej 
skladby. Dialóg sa zárovcií odohráva aj medzi 
oboma nástrojmi (husle - Peter Šaray a viola -
M:trián Banda) a pravdepodobne, vd"aka širokej 
škále využitia výrazových možností, bude rvoriť 
súčasť repertoáru vi<~<.:erých umelcov tohto zos
ku penia. Staba t mater per soprano solo e quatri 
stromenti (dvoje huslí, kl arinet a violončelo) od 
Pavla Malovca sto jí na pozíciách minima! a me
ditativ music typu Arvo Pärta, ku ktorému aj v 
iných dielach má blízko. Náročného partu soprá
n u, vzhl"adom na neustále pl)'nltce dlhé tóny vo 
vysokých polohách, sa úspešne zhostila .l ana 
Pastorková. Z d"alších diel zaznela Dvojhra pre 
dva klarinery od J>etra Cóna, Štyria, kvarteto 
pre štyri klarinety, op. 97 od Víťazoslava 
Kubičku, ktoré sú viac nástrojovým ako kompo
zičným riešením. l have met m y own death 
yesterday pre klarinet a klavír od Egona 
Kráka, inšpirované životom a rvorbou vel'kého 
sochár:t Alberta Giacomettiho, a Perp etuum 
mobile od Iris Szeghy patrili k najpútavejším 
dielam koncertu. Ide však o d iametrálne odlišné 
svety - Krá k skladbu rieši vo vzťahu k štýlovej tra
ô1l:"iT1'omanfiznYu7"S:ll!ghy vtipným spôsôbom vy
rvorila analógiu stroja perpetuum mobile napo
dobením mechan ičnosti "hrou" klaviristu na pe
dále, vyrvorením zvláštnych zvu kových efektov 
hrou dustrov pažami klaviristu a preparovaním 
niektorých strún nástroja. Stanislav Zamborský 
predviedol túto interpretačne náročnú skladbu 
(vzhl'adom na vyťaženie rúk, nôh i celých ra
mien) brilantným a efektným spôsobom. 

Na koncerte súboru Societa Riga ta ( názov by 
sa dal prelož i ť ako ., Spoločnosť notovej linky"') 
(27. ll .) nezaznela ani jedna premiéra. Dokonca 
uviedli skladbu j ozefa Sixtu s názvom Hudba 
pre Societu Rigatu pre flautu , hoboj, marimbu, 
vibrafón a klavír, ktorá premiérovo zaznela na 
fes tivale Nová slovenská hudba v r. 1994 ( namies
to klavíra bol použitý syntez:ítor). Autor vtipne 
rieši koláže c itátov známych skladieb skladatel"ov 
od klasicizmu po impresionizmus, ktoré vzhl"a
dom na podobnosť motivického základu svojsky 
sp{lja. Dve skladby Roberta Gašpar ika, kt orý je 
vedúcim tohto ansámblu, priniesl i niekol'ko zau
jímavých inštrumentačných riešení v kombinác ii 
hoboj a fagot v sklad be Otvorené okn o, u väz
n ený tieií a flaut.y s bicími v Bratislavs kých 
poviedkach - part IIL Chýba im v~ak akýsi nad
hľad, ujasnenejšia koncepcia celku. Mojmír 
Ha nák ( nar. .1960) nebol doteraz známy na 
Slovensku, nakol"ko od r. 1968 žil vo švajči :trsku a 
vrátil sa až roku 1993. Jeho Tri piesne na texty 
P. O. Hviezdoslava pre barytón, flautu, klarinet, 
lesný roh a klavír (dirigoval autor) prezrádzajú 
vysoký stupd1 kompozičného majstrovsrva, ako 
aj znalosť hudobnej trad ície eu rópskej minulosti 
i moderny prvej polovice tohto storočia. Suita 
pre sólovú flautu (Karin 1-Jiibnerová) od juraja 
Tandlera neprin iesla žiadne novosti či o riginál
ny prístup v oblasti kompozičnej práce; Boke
sova Kade ncia II pre flautu, hoboj, fagot a kla
vír odráža autorov typický rukopis, poznačený 
objektivizáciou a racionalizáciou výberu" tónové
ho materi:ílu, metrorytmických i tektonických 
postupov; J>arikove Usty pre sólo klavír , kto
ré sÍl známe v Černeckej i Zamborského interpre
tácii, uviedol tentokrát Karol Toperczer, pričom 
sa mu podarilo vystihnúť intimitu i subtílnosť ich 
výrazového sveta. Najstaršou skladbou koncertu 
bolo Klavírne kvinteto (klavír a dychové kvar
teto) z r. 19 13 od Alexandra Albrechta, ktoré 
odráža výrazný talent vtedy ešte mladého 28-roč
ného skladatel'a. 

Koncert z 28. ll . priniesol dve premiéry skla
datcl"ov jevgenija lršaia a juraja Hatríka. 
Ostatné skladby, Poéma na pamäť D. šos
takoviča od J ozefa Malovca, Son áta n a pa
mäť V. š klovského od Vlada Godára, Štyri 
nokturná pre klavír od Františka Poula a 
Suita pre violončelo č. 1 od Ľudovíta Rajtera, 
už boli viackrát uvedené a sama som sa k vi:tce
tým z nich už na inom mieste vyjadrila. K novším 
skladbám pat rili Min iatúry pre gitaru ( 1994-
95) od Pavla Kršku a Funny Breakfast pre kla
rinet sólo ( 199'5) od Norberta Bodnára, ktoré 
ma však výraznejšie nezaujali Zo spomínaní•ch 
premiér, som žia!", llatríkovu Au d ie Musik. 
Sonáta - depeša Schubertovi nepočula: 
lršaiovo dielo Exodus pre klavír sólo a 2 tam-ta-

my vo vlastnej interpretácii pat rilo podľa môjho 
názoru k tomu najlepšiemu, čo ~om na prehli:td
ke počula. O lršaiovi ako o výraznej skladatdskej 
osobnosti som už viackrát písala a jeho najnovšie 
dielo opiiť potvrdilo jeho cit pre pdcu s detailom 
vo vzťahu k celku. lršai si za z(lklad pre výMavbu 
celého diela zvolil interval te rcie, t. ktorej opako
vaním, vrstvením, rytmizáciou, zhusťovaním sa 
postupne odvíja dramatický p roces, silne aktivuj
úd pozornosi po~luch:íča. Mimoriad ne zvukovo 
účin n;í a príťa:l.l ivá bola kombinácia kl:tvíra a 
dvoch tam-tamov, ktorá evokovala a:l. mystickú at
mosféru. Isté rezervy sú e~ tc v inte rpret:ícii, ktorá 
je vel"mi náročná aj vzhl"adom na vyrovnanosť a 
hebkosť tónového úderu, k čomu hy bol zrejme 
potrebný aj vhodnej;í nástroj. 

Na ko ncerty duchovnej hudby ~me zo ~ociali s

tickej minulosti nebol i zvyknu tí. Možnosti výbe
ru máme jednak z tvorby slovenských skladatc
l'ov s t :u-.~ ích obdobi a jednak sa tejto tvorbe po
stupne začínajú venovať viacerí ~účasn í :tutori. 

:1 koncerte (29. l l.) zazneli t ri diela skladatd"ov 
nedávnej i dávnejšej minulosti a jedna premiúa. 

- ~ajstrovstvo v spracovaní zborovej f:tktúry, har
monlckých postupov romantickej tradície i v 
zhud<'lbnt:ní omšovcj lirurgic odrážala Missa in 
honorem Ssmi Cordis jesu od Mikuláša 
Sch neidra-Trnavskéh o pre zhor a org:tn, na 
rozdiel od skladby Missa pro Die Domin ica 
pre súl:t, zbor a orchester od jána Levoslava 
Bellu, ktor:í nedosahovala patričnú kompozičnú 
úroveií tohto žánru a bola skôr salónnou "l"ahšou" 
hudbou, nic vhodnou na spracovanie omšového 
textiL Pôsobivá bola k:tntáta pre ~úla, thor a or
chester Stabat m ater od Tibo ra Frešu , ktorá 
pochádza c;te z obdobia jeho štttd ií v Ríme 
(194 1) z pera vtedy mladého 2.~-ročného autora. 
Dielo charakterizuje prekvapivo vysoký stupdí 
profesionality i použitia št)'lových prvkov, ktoré 
holi typick~ pre jeho neskoršiu tvorbu a čiastoč
ne aj pre skladatel'ov slovenskej hudobne j mo
derny. Otáznikom hola pre mtía Missa serena 
od Ilju Zeljenku. Prekvapil ma samotný fakt, že 
práve tento autor, ktorý vi;tc inklinoval k hravým 
(nie nenáročným) i dramatickým typom kompo
zídc, napísal duchovnú hudbu. Respektíve nena
pís;~l , preto:l.e Missa screna nemá charakter du
chovnej hudby, ale stojí na št)·loví'ch pozíciách 
jeho ,svetskej" tvorby. Doko nca tu možno nájsť 
analógie so slovenským hudobným folklórom ta
nečného rezkého charakteru. Vskutku zvláštne 
d ielo, kt"Oré s omšou spája len liturgickí' omšový 
text. Chcela by som ešte dodať, že nekritizujem 
Zeljcnkovo hudobné stvárnen ie z aspektu no
riem, ktoré by mali byť platné pre omšovú hu
doJmú literatúru, v tom, myslím, je možná veľká 
vol"nosť. Chýba mi však onen duchovní• rozmer, 
resp. ist {l vážnosť (azda preto ju nazval ~erena, čo 
zn:unen{l o. i. jasný, resp. vznešený), onen roz
mer, ktorý vyrvára priestor pre duchovno. 
Akokol"vek, znamená toto dielo novú skúsenosť. 

ZUZANA MARTINÁKOVÁ 

Efektne 
i objavne 

V~ctky komorné koncerty fcsrivalu sa konali 
v sympat ickom prostredí komorne ustrojené
ho rozhlasového Štúdia 2. Neviem odhadnúť 

Peter Mikuláš 

kapaci tu ~ály , ale v každo m prípade, záujemci 
o prchliadkovú produkciu sa nemuseli uskro
m ilov:u· v tiesni. lla, občas audirúrium dosť nc
dô~tojne a nctaktnc za7tvalo prazd notou. 

Pokračovanie na 12. str. 
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NOVA SLOVENSKA HUDBA 
Konštt:lácia autor~k ých mil:n - Jozef Ga

hér, Zdenko Mikula, Július Kowalski a 
Oto Ferenczy sa 26 . novcmhra nestala mag
netom pre davy. Prc riedené sedadlá o bsadili 
viičšinou najvcľačncjší po~l ucháči - rodinní 
príslušníci sk.ladatd"ov a inte rpre tov. 

ellnavný tvorca jozef Gahér, ktorý sa v 
posled nom časc angažujc pn.:važne v o blasti 
vokálnej hudby (inšpi rovaný najmii poézio u 
svojej manželky) do prehliadkovej ponuky 
prispel f"reskami pre klavír štvorručne. 

Podľa slov autora, idc o skladbu objednanú 
inte rpretkami (Kardo§ot'fÍ - l.enkollá), "ako 
efektné číslo pn.: ich n:citály". Skutočn<.: , 

Fresk')' sú v slede piatich častí vybudované 
cfcktne. Hlavne v zmyslc využitia násrrojo
vých možností. l n tcrpn.: t ačný tandem tu má 
možnosť v čknitom rcrénc n:íj~ť ne jedno 
miesto na brilant.né tcehnieké uplatnenie. 
Krivd ila by som však auto rovi, keby som je
ho skladbe nepriznala aj d'alšiu v iditcľnú čr

tu: u rčité výrazové prcsvctl cnie, zmiikčenie 

potc nci:í lnych kontliktných h rán. Gahérove 
Frcsky .,objavili" skrývaný teplý ľudský fak
tor. 

Cigán ske p iesn e pre bas a klavír od 
Zde nka Mikul u zncjú na pód iách (aj ked' 
n ic p ríliš často) už asi dvadsať rokov. Kon
c ipova né sú tiô. efektm:, siahntiC do ú trob 
arze núlu príznačných prostricdkov cigán
ske j hudby ( intonácie, rytmus). Cyklus znie 
,.ncopotrcbovane" hlavnc vd'aka mocnému 
inte rpretačnému príspevku. Peter Mikuld.f v 
minulosti, aj d nes, povýšil túto Mikulovú 
skladbu na pôvabný, svicži a samozre jme, 
cfcktný vokálný kus. 

Prvoplánovo ma za ujala inte rprc tácia a j v 
Concertin e p r e k o ntrabas a klavír 
(Ša!iina .5ašinouá) od Júliusa 
Kowalského. Autor napbaluž kilometre in
štrume ntálne j komorne j (aj inštruktívncj) 
hudby . .J e:: vc::rný svojmu št)' lU, svojej do mé ne::, 
ncsiaha za hranice overených hodnô t. Je ho 
skladby sú preto počúvatcľné. Akceptuje m 
niele n ich technologic kú vybavenosť a uspo
riadanosť, ale:: aj vždy prítomný muzikan tský 
nábo j. 

Tri sonety od Sh akcspearea od Ota 
Ferenczyho odzndi prcd pár mcsiacmi v 
rámci nc::deľných mirbachovských mati né 
(znova vyn ikajúci Peter Mfkulá§). Vtedy som 
occ n ila ich znovuuvede nie ako doslova ob
javný akt. Opakujc::m už povcdané a dodávam 
- hodnoty tohoto d ruhu ne hod no skr),vať v 
arch ívoch! Spoľahlivým s pricvodo m pri kla
víri bol Petrovi Mik ulášovi tc::ntokrát (aj v Mi
kulo vom cykle) MaritÍJI Lap.~ansi..'J~. 

LÝDIA DOHNALOVÁ 

Zdravý humor, 
ktorý zatína 

do živého 
,Je to avantgarda? Nemá to štruktúru? 

Udivuje ma to? Sú to umelci? Obchádza tu 
d uch zajtrajška? l>ýtajte sa!" Toto je len časť su· 
gestívnych otázok, ktoré odzneli pri uvádzaní 
jednej zo skladieb (Desireé) v Štúdiu 2 
Slovenského rozh lasu na ko mo rnom koncerte 
26. novembra, ktorého hlavným protagoni
stom bol súbor Požoi1 sentimentál. A tak sa te
da pýtam: čím je to, že som z toh to ko ncertu 
odchädzala v povznesenej nálade, plná svie
žich dojmov, naplnená pohodou, bez toho, že 
by ma gniavil .duch minulosti" a "spoločná 
ťarcha zod povednosti" voči generáciám minu· 
lým i budúcim? Čím je to , že po skončení jed
nej skladby som zvedavo očakávala nasledujú
cu a pri všetkc::j mojej predvídavosti ma opäť i 
tá, ale i ďalšie prekvapili, vyvolali úsmev na 
tvári a u mnohých z nás i oslobodzujúci, uvoľ
nený smiech? ,. Umenie je často oz nat'ované 
ako indikátor stavu spoločnosti" · túto múdru 
myšli enku zvere jnil V. Bokes vo svojom prího
vore v bulle tine tohtoročnej Novej slovenskej 
hudby. Kc::ď ju aplikujc::m na auLOrov, intc::rpre· 
tav a diela tohto konccrtu, môj uvoľnený 
smiech je c::št c:: vďačnejší, i ked' ten tokrát po
pretkávaný zábleskami smútku a ostražitosti. 
Ale ... je:: t rc::ba hľadai niečo iné, ako buffo v 
Buffo. Na šarišským zámku Dezidera 
Lauka v podaní i aranžmáne súboru Požoň 
sentimentál? ] e treba hľada ť okrem zdravého 
humo ru a satiry na malomeštiactvo, ktoré na
šlo u nás o p iit svoju živnú pôdu, v skladbe 
Modlitba panny Tomáša Bor oša? Nepri
pomína nám Bohatá a šťastná z Engerau 
Mareka Piačeka kaviarne z 30-tych rokov, 
v ktorých sa p ri počúvaní ranga či ine j .,šrýlo· 
vej" muziky vytvárali illlzic o vyh raných lep
š ích a múd re jších -vyvolených? Ci nic:: je:: takou 

2~. - ~O. noventbra 1996 
aj Spomienka Ilju Zeljenku alcbo charakte
ristický kus Petra Zagara Čakal som ta 
v Carltone, končiaci sa čard:íšom v štýlc ci
gánskych kapiel; v Carltone, ktorého už len 
sentimentálny duch obch:ídza Bratislavu? Po
dobn}·mi ot:ízkami b)' som mohla pokračovať 
d'alej, pri Hopaku I:ubomíra Burgra, 
Prešporskom J>on y - expresse Martin a 
Čoreja, č i pri Kasíne Pe tra Zagara, ktoré 
v~ak už parafrázuje Bratislavu súčasn (! , napr í
klad i t.ým, ~.e doslova cituje mdúdiu populár
ne j pesničky E. Kl imenta Orvárajtc kasíno. 
Pretože te nto koncert mal i ~voj d ramaturgic
ký z:í me r. )cho prvC1 polovicu uzatvá rala kom
pozícia Jednota a p rávo, venovaná jej au to
ro m M. Piačekom 75. výročiu Právnickej fa
kulty UK. Druhú otvárala Repríza (podľa J. 
L. Bellu) Vladimíra Bokesa, kompozícia 
evokujúca spo malc::ný návrat k trad íciám, a 
cez "disco" ... a Ty si priš la do 8oeaccia, kto
rá mala p remiéru a ktor(l opiiť skomponoval 
M. Piaček a d'alšiu pre mié ru, ten to raz od L 
Burgra Sniežik po le tu jc::, na zem pomaly 
sadá . V dedine pod horou dievčatko milé
h o hľadá, Krajinu obyčajov P. Zagara -
obyčajov , ktoré ~a cez minulé desaťročia sta li 
p riam trad íciou (budovatcľskc:' mot ívy. po
chody) až po Desireé M. Piačeka, plné už 
spo mí naných otázok a výzvy, zakončcnej krát· 
kou hudobno u dohrou, sme sa opäť vrátili 
k Bu ffo. Na Šarišským zámku D. Lauka. Patrí sa 
poveda(, že Požoi1 sentimcntál hral v zostave 
Marel.! l'ia{ek -.flauta, t:u/)()1/"/ Ír fJm~f.! l' - husle, 
Petť M lchonék - tJiolrmčelo, !loris l .enko -
akorde1Í11, Martin Čorej ·gi tara a Peter Zagar 
- k lm•fr. Trcba povedať, že duch cvokovaných 
tradícií a obyčajov silne a zámerne poznačil i 
charakte r hudobne j reči. Patrí sa povc::dať, že:: 
táto hudobná zmes pop a t anečnej hudby bola 
vlastne tou nadsázkou, tým zrno m jadrné ho a 
zdravého humoru, ktorý zatína do živého, kto
rý nastavuje zrkadlo a vskutku je:: indikátorom 
stavu spoločnosti. Snácľ preto tie okamihy sm
(nku a ostražitosti. Čo na r.o muzikológ? 
Neviem. (~o poslucháč a hudobný kri tik? Bolo 
to fajn! MARTA FÓI,DEŠOVÁ 

- --,: 

Elektroakustická hudba 
·živý dokument 

Le n prcd pár týžd iíarni doznc::li posledné 
sklad by na festivale elektroakust ickej hudby 
a tak sa fanúškovia tohto žánru mali s ňou 
mo~.nosi strctnúť opäi, tentoraz na prc hliad
ke Nová slovenská hud ba, 27 . novc rn b ra 
v Štúd iu S. Dramaturgiu konccrtu tvo rili d ic::
la skladateľov, ktorí sa tc::jto tvorbe venovali 
už p rcct niekoľkými desaťročiami a ich kom
pm:ície predstavujú v súčasnosti už osvedče-

né a časom overc::né hodno ty i d icla generá
ci<.: skladateľov, ktorí do tvorivého kompo
z ič ného procesu vystúpi li len prcd nickoľký· 
mi rokmi a ktorí ele ktroakustickú hudb u a 
je j možnosti využívajú i na kryštalizáciu svoj
ho kom pozič ného profi lu a umclcckej výpo· 
vede::. Pri počúvaní skladic::b, realizovan)'ch 
v d c::ktroakus tických š túdiách, pri počúvaní 

tó nov a zvukov vyrohc ných rôznymi tc::ch-

nick),mi a expcrimentálnymi spôsobmi, ma 
vždy ncvdojak napadajú o tázky: kde asi ldí 
hranica medzi technikou a ľudským tvori
vým po tencionálom, do akej miery vstupuje:: 
a ovplyvi\uje ľudská fantázia konečnú podo
hu , kdc lcží hranica medzi zvukom a hudo b
nym tó nom. Či skladateľ sa dostal do osídiel 
techn iky a s lúži mu, či naopak, o na zostá
va v jcho ušľach t ilej podriadc nost i. Sú to 
otázky a nie pochybnosti o tom, či elektro
akustická hudba je súčasťou hudobného 
umc nia nášho storočia ale bo n ic. l v tomto 
žánri však vývoj zaklopal viackrút na dve re 
a ovplyvnil vzn ik a c harakte r skladieb, vkus 
a inšpiratívne mo me nry v závislosti od toho , 
v akom život no m či vývojovom okamihu zas
tihol autora, v ake j spoločen~kc::j klíme ho 
oslovil a pod . A preto , ak u Tadeáša Salvu sú 
je ho Alikvó ty ( realizoval ich Peter jm·lik a 
j án !Jackstuber) prirodzeným pokračova
ním cesty, ktorú začal ešte v 60. rokoch a bo
la načas umelo prerušená, u skladateľov 
Pavla Malovca - Modus ( realizoval fumj 
ôm·f§), Pe tra Martinčeka- Nan.ra I ( reali
zoval .f. Backslllber ) , Martina Burlasa -
Overload (premié ra, rcalizácia v do mácom 
š túdiu ), Andre ja Zmečeka - Prach , časť 
scén ickc j hudby k d ivadclné mu predstave
niu (reali zácia v dom:ícom Štt1diu) , Ľubo
m íra Bu rgra - Oligoj Chorch oj ( rcalizácia 
v domácom štúdiu) , Daniela Mateja · 
Satiolage (realizoval Stanislav Kaclfk), sú 
výrazné snahy po obsahovej výpovedi, for
movo m stvárne ní a dramaturgii, vo viace· 
rých prípadoch vystavanej na ko n traste ľud

ský hlas · akust ic ký nás troj, známa hudo bná 
té ma, text ko ntra čír;~ elektroakustika. 

Iný charakter má ko m pozícia Romana 
Bergera Epitaf pre Mikuláša Kopernika 
( rcalizácia P. Janík a .f. Backstuber), dielo 
obsahovo náročné i filozoficky podku té, vý· 
povcd', ktor:í už v dobe svojho vzniku tvorila 
jcdcn zo z:íklad ných a pozoruhodných opu
sov slovc:: nske j elektroakustickej tvorby. Zdá 
sa teda, že i v tomto žán ri je možné postih n úť 
určité generačné rozdiel y v spôsobe spraco.. 
vania zvukového jhateri?tľil , a to nielen u 
skladate t'ov, ale a~j eall'látorov. Samozrejme, 
táto úvaha nie je ~ati~st~k_t a na úkor jed · 
ných či druhýcl týqrc.•o v ~~qncrácií. Jed 
noducho, mnohorJárnosť a 'ninohorakosť 
prístupu k tvorbe sa prejav ila i na tomto kon
certe . A tc::n nebol, našťastie, sumarizujúd, 
~1le hol živým dokumc::n tom toho , že:: d ektroa

kustická hud ba u nás ncustrnula a hľadá svo
ju podobu v kontexte do mácom i medziná
rodno m. 

Patr í sa c::št c:: povc::dať, že h ladký priebeh 
kon cc::rtu (až na jeden zmiitok pri zámene 
d ic::Ja) zabezpečoval v podobe technickej 
spolupráce ing. Roman Lctščlak. 

MARTA FÓLDEŠOVÁ 

Sólo 
pre Moyzesovo Jmrteto 
Vo víre diania na pôde slove nske j hudby 

nemôže chýbať M oyzesovo kvarteto. Kon
cert 29. novembra bol ich interpretačným 
mo no lito m. Z generačnej zostavy skladate
ľov sa vymkol najmä Peter Martinček. jeho 
kvartetový o pus s názvom Dotyk treba po
d ľa au torsky deklarovaného textu "chápať 

Moyzesovo kvarteto 

ako osobný dotyk s prírodou, ktorú si tak má
lo vá~.imc a na ktorú smc sko ro úplne zane
vrdi. .. " Martinčekov kompozi čný .,dotyk" 
svc::dčí o určitom este ticko m posune na osi 
je:: ho osobnostného dozr ievania . .Jc::ho textúra 
ako by sa vyčífila , spric::hľad nela, výraz s kro.. 
tol až takmer k rezignovanej umiernenosti. 
Martinčekovo kvarteto je impo nujúcou 
skladbou, ktorá má svoj u vn t1 to rnú s ilu v ly
rickej prcsvcdčivosti. 

Kvar tetino od Milana Nováka nezrádza 
svojho tvorcu . .J e naplncné typ icko u sklada
teľovou dikciou. Novák sa o p iera o poznané 
a osvec.tčc::né. Spoľahlivým garantom v kvane
toy~j faktt1re mu je prirodzená duša muzi
kanta, spo ntánneho , nešrylizujúcc::ho sa. 

l.citmotívo m (hlavne verbálnym) tohto.. 
ročného fcstivalu holo poukazova nic na star
š iu vrs tvu programovej skladby. Počúvajúc 
l . sláčikové kvar teto Mira Bázlika som 
však doslova velebila myšlienku siahnuť v 
dramaturg ickej zostave hlbšie do minulosti. 
S o p tikou súčasníka s navrstvenými skúse
nosťami - bud' odmietame::, prehodnotíme 
alc bo znovu oceníme ... 

Z fiázlikovho kvarteta nevyprchalo nič z 
"predošlého života", ha dá sa povc::dať, ešte 
viac získalo na životnosti. Nie je:: jednodu
chou výpovecľou, jeho organizmus je doslo.. 
va nasýte ný premyslenou štrukturálnou 
zmysluplnosťou. Hudba kvarteta však pozor
né ho posluch {lča povzncsic, poučí, prevedie 
ho až k hranici vykúpe nia ( ... doslova - v záve
rečnom cho rále:: ... ) . 

Ivan Parík v Hudbe pre Miloša 
Urbáska clivo spomína na priateľa \')'tvarní· 
ka. Parík je aj tu prís lovečne priezračný, kon
cízny, farebne akvarelo vý. Mám rada tieto je· 
ho kreh kc:' vyznania, ktoré nezapôsobia efek
tívno u záp lavou ino rmácií. Vo svojich stíše· 
ných výpovediach však Parík dokáže:: oslovi ť. 
A zotrvať v d lhom dozn icvaní. 

LÝDIA DOHNALO V Á 

--- NOVÝ 
SLOVENSKÝ JAZZ 
Dramaturgovia festivalu Nová s lovenská 

hudba zrejme usúdili, že bez jazzu by prehli
adka slovenských umdco v nebola komplet· 
ná a tak sa v bratis lavs ko m Štúdiu S uskutoč· 
ni l jazzový večer. Neho l ro ko ncert hocijaký 
na malom pódiu sa predstavili snáď všetci 
hudobníci, kto rí sa v súčasnost i na 
Slovensku tomuto žánru vc nujú. Pro jekt sku· 
točne veľkolc::pý. Formk ií a sólistov, ktorí 
vyst(J pili, bolo vyše tucta, a nečudo, žt: sa kaž· 
clý mo ho l prezentovať Je n jednou-dvoma 
skladbami. Divák sa p reto ne nudil, vždy na· 
s ledovalo niečo nové, ďalší interpret, ďalšia 

skupim1, skrátka celá slovenská jazzová elita. 
Speuáčky a speváci? Adriena Bartošová, 
Jana Kocianová, Miriam Bajlová, Silvia 
josifovsk á, Peter Lipa, Berco Balogh, 
Ivo He ller .•• Gitaristi? Matúš jakabčic, 
Andre j Šeban , Stano Počaji ... Klctvtristi? 
juraj Tatár, Pavol Bodnár, Peter 
Preložník... Ďalej radšej menovať nebu· 
de m, ešte by som na n ieko ho zabudol. 

Trojhod ino vý marató n bol plný príjem
ných pre kvape n i, pr<:: tože p rogram ko ncerm 
nebo l k dispozícii. Peter Lipa však vždy 

Pokračovanie na 13. str. 
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uviedol a pn:dstavil cl'a lšicho účinkujúceho, 

takže aj posluch:íči , neznalí problt:matiky 
našej jazzovcj scény, sa mohli orientovať. 
Nuž a výsledný dojem? Konn:rt uk:'tzal (o 
čom nikto nepochyboval), že jazz, tak ako 
sa hrá na Slovensku. má vysokú úrovcií a 

•· , poslucháči iste nd'utovali, že ho mali mo ž· 
nosť počuť aj v r{Hnci festi valu Novej slov<.:n
skej hudby. l loci jedna skladba od každého 
interpreta je málo na rm.prt'1 tl<.:nie nálady, 
vtl'aka skvelým výkonom jazzmanov sa to 
nakoniec podarilo. T<.: rmín "prehliadka" asi 
najviac vystihuj<.: toto podujat ic. Taký bol 
však zrejme zámer usporiadatcl'ov. 

ickofko poznámok na okraj: Možno by 
bolo lepšie pri takom počte účinkujúcich 
venovať im viac prie~toru , čím by sa z pcst
n :j mozaiky stal dvoj-trojdiíový festival slo
venského jazzu. t ; rčiu: by ho mnohí privíta
li. Takto to bolo len z ka:l.dého rožku tro
šku ... Prázdnotou zívajúc<.: sedadlá v hľadis
ku neboli príliš dobrou vizitkou usporiada
tcl'a. Paradoxom je, že koncert bol bczná
dejm: vypredaný a vonku máme postávali 
hlúčiky mladých l'uclí ochotných zaplatiť aj 
viac, ako cenu vstupenky. C'cst la vie .. . 

SLA VO MÍR KREKOVIČ 

Záverečný 
symfonický 

Symfonický o rchester Slovenského roz
hlasu so šéfdirigentom Róbertom Stan
kovským na svojej dom{u.:ej pôde zakl'úči li 
festival. Program opiiľ, nevybočiac z línie, 
ohlasoval "retro" n:'tplň . Pozíciu ouvertúry 
zaujala Domanského predohra pre symfo
nický orchester Chvála zeme. (Jhl'adne vy
budovaný celok napreduje vo vcl'koryso 
koncipovan}rch te matických ploch:'lch, v 
živých inštrumentálnych farb:'tch, v sukce
si:ích bez evol učných pre hreškov. A pred-

Dirigent Róber t Stankovský 

sa, viac ma dokážu zaujať a presvedčiť 

Domanského komomé vyjadrenia. Sú azda 
viac presvedčivé, autochtónne, oproste né 
od lákavých zvodov vzorov. 

Prácu na svojom 2. klavírnom koncerte 
už, žiaľ , Dezider Kradoš nestihol dokončiť. 

Skladba ostala (asi napolovicu) v náčrtku. 
Reštaurátorskej, dokončovacej ú lo hy sa 
ujal majstrov žiak Vladimír Bokes: dohoto
vil dielo, dotvoril koncertantný kus, ktorý 
sa vďaka skoncentrovaným kompozičným 
atribútom doslova zaskvel a priradil sa k to· 
mu najlepšiemu, čo na poli ko ncertantncj 
hudby u n(ts vyrástlo. Vidím t(Jto prácu -
tvorivú a limitovanú zárovcľí- ako nesmier
ne vzrušujúcu a doslova dobmdružnú cpi· 
zódu v kreatívnom procese (spolu)autora. 
Bokcsov prístup k pozosta lému torzu ref
lektuje citlivosť, znalosť všetkých zákutí, je 
predvídavý aj predvídajúci dt:likátnosti 
Kardošových tvorivých hnut í a postupov: 
vláčnych lyrických línií, harmonických ra
zancií, tckronickej vypointovanost i. Sólový 
part stvárnila Daniela Kardošová-Kroš
láková. 

Takmer neuvcritcl'ne znie letopočet 
vzniku l . symfónie Alexandra Moyzesa 
( 1929, s definitívnou verziou 1936). V kon-

g<.:niá lnej interpretáci i zaznela na záve r zá
verečného koncertu · ako senzácia. Ako ob
jav i pt:čať majstrovstva svojho rvorcu. To, 
čo Moyzes skoncipoval a položil do parti
túry pred viac ako polstoročím, nezn ie 
han livo ani bizarne. l . symfónia je zrctc
l'ným predznamenaním tvorby bytostného 
symfonika. Symfónia je dielom s atribútom 
skalopevnej logiky, tematickej zomknutos
t i, ncúprosncj zdf>vodnitd'nosti v každom 
kompozičnom rozmere. Aj preto prekroči

la svoj čas a ostáva ako hodnota pre d'alšic 
a d'alšic gencrá'cic. 

LÝDIA DOHNALOVÁ 

Trikrát 
folklór 

Ho k slovenskej hudby kulminoval lH. 
festivalovou pre hliadkou Nová sloven
skú h udba. Medzi 23 koncertmi, predsta
veniami a vyst(Jpeniami v l O kultúrnych 
stánkoch zaujali n:'ls aj tri žúnrom zosnú
be né - koncert Orchestra l'udov}rch ná
strojov Radio Bratislava so vstupom 
Spcvkkeho zboru SĽUK, llaravara - aby 
u n;ís dobre bolo , čiže program tanečné

ho súboru Sl:lJK a scé nická panoráma !'u
elovej ku lt(Jry Karpát, čiže program ta
nečného súboru L(Jč ni ca . · 

Koncerto m folklórnej hudby nazva lo 
svoje účinkovanie v tejto pre hliadke ve
d e nie ORCHESTRA l:lJDOVÝCII NÁ
ST HOJOV HA OJO llRATISLA VA a vede
nic MIEŠANÉHO ZBORU SJ:lJKu. Ako ke
by decentne chceli upozorniť, že hoci 
uvádzajú svoje repertoárové skladby, to· 
to nie je ic h konc ert. Nečudo. Dra
maturgia koncertu pripravovala sa asi 
vskutku ako prehliadka diel členov 

Spolku hudobného folkló ru pri Sloven
skej hudo bne j Ílnii, prípadne ako retro
spektíva večne znejúcich kompozíc ií a 
úprav uzavretých opusov zosnulých skla
datcl'ov. 
Dvadsaťročný O'ĽUN m,al už svoje pro

filové konccrty(·v .rozhl~tsoV(J štÍld iu, ale .. 

OI:UN 

pre budúcnosť, úctu vzdajme p:ínom mu
zikantom: M . Dudík, .J. Kruž liak, P. 
UliÓ7.JÍ, .J. Saiiín ka, .f. Pe:iko. Z d icvčcn
ských speváckych sku pín sme radi poču

li Vt:(jllll/1 aj Pofloj ll. Tá d r uh :'i ho la prc
svcdčivejšia. 

Ak v r{Jmci prehliadky ho la zarade nú aj 
produkcia "hudby pre p:ísky", hudba vy
tvorená v elektroakust ickom št údiu, je 
opäť iba škoda, 'í.c nczncla na tomto kon
certe. Je to jeden z rozmerov, ktoré pou
žívali viace rí sk ladatel ia. Najm:i predčas
ne zosn u l}· Svctoz:'tr Stračina. 

HARAVARA, alebo ABY U NÁS 
DOBRE BOLO, uvádza ako svoj pro
g ram tanečný súbor Sl:UK. Sveto Stra
čina vytvoril nám et a s Andrejom Fer
kom aj lib reto. Svetoór Stračina pripra-

... vil koncepciu a hudobn(t d ramaturgiu, 
čo zname n:'!, že vy tvori l melodický a ryt
mický zemepis diela. Po jeho náhlom od
chode, doslova p riamo nad parti tú rou 

Záber z tanečného divadla HARAVARA. Snímka C. Bachratý . 

aj na Folklórnom festivale Východná '96. 

1 Nemusel, ba asi ani nemal, hrať tzv. "več
né". Pri jeho Ílctyhod ne j produkcii, naj
mä však pri frekvencii "večných," vo vy
sielaní priam ako osvieženie zneli nám 
na konce rte p rvýkrát hrané, hoci už niek
toré i vopred nahrané dielka . Oživili kon
cert Určite nie je zhoda okolností, že 
Spomienku na Samka (Dudíkovské 
piesne z Myjavy) upravovateľsky, ale i 
sólisticky predniesol autor - Miroslav 
Dudík. Pre konce rtného majs tra, potom 
umeleckého šéfa OJ:UN, písali viacerí au
tori. Na tomto koncerte ve rejne prvýkrát 
Miroslav Dudík bravúrne predniesol só
lové party d iela Ivana Dubeckého 
Prim ášska z H ontu a aby sme pochvál i
li dramaturgiu ko ncertu, pre možnosť 
konfrontác ie najmä diela Hanuša Do
manské ho Muzika z Hontu. Osobne ma 
zaujal inak univerzálne uveditcl'ný Jozef 
Malovec a jeho VI. s u ita Piesní z 
Vietorisovho kódexu. Rovnako ako 
Alexander Móži s dielkom Mu sica guer
nica. Nic s(J to úpravy profi lujllce dra
maturgiu O l:UN, v tomto pl:'tne však spo
lu s Tancami zo stredn ého Sloven ska 
Pavla Bagina vytvorili nic nezaujímavý 
pre OUJN nevlastný záver koncertu. 

Aby sme z tohto dramaturgic '-'1' viacdi
mcnzionálneho koncertu mali d ojem aj 

diela, sa ujal finalizácie hudby Ivan 
Du becký. Stračinovi sa podarilo napísať, 
ž iaľ, iba prvý veľký obraz Kohútia bala
da. Rozhodnutie Ivana Dubeckého po
dujať sa na pokračovaní hudobnej podo· 
b y diela s choreografom .Jaroslavom 
Moravčíkom bolo výsostne e ti cké a treba 
zahriaknuť akéko l'vek pochybnosti , aj su
veré nne autorské . Spoluautorské. Presne 
tak, ako to uv:'ld zajú v peknom a o bsaž
nom bulletine Sľukári. 

Haravara je vydarené hudobno-taneč

né dielo na hudobno-zvu kovej podobe 
ktorého sa podieľali Cudnllrí hudba 
SL'UKu, 0 /.'l/N Radio /Jra lislcll'a, NófJert 
Pušká1~ .Jozef Pe.~ko, .Jozef "Dodo" 
!'iošoka, Peter UtičnJí, )arosfcm Morat,L'ík , 
.farusku• Giž ick)Í, Peter Gabriel a spez•áci 
a tanečníci SL'l!Ku. Hudobné naštudova
n ie, rovnako ako dirigovanie komorného 
orc hestra, vcl'mi citlivo ;r.vl{tda Peter 
N il'íaj. ll udobnú a zvukovú réžiu, veJ'mi 
kvalitnú , zabezpečujú Peter Smo/iusk.)í, 
Emil Njžtlausk.Jí, Ing Vác/au Frka! a Ing 

.Juraj Dm·iš. 
Cho reograf a hlavný protagonista 

Jaroslav Moravčík priam magicky zmobi
lizova l tvorivý potenciál tanečného sú
boru SL:l JKu a žiakov Tanečného konzer
vató ria v Bratislave a do mnohoročnej 
tvorivej diskusie o tanečnom divadle 

vniesol svoj úspešn ý vklad. Moravčík je 
· výnimočne nadan}' tanečník . .Jeho chore

ografie s(J ako výbuch ne udržatcl'ncj tvo
rivej pote ncie. 

· Nevieme a ko pozná folkló rny tanec v 
teré ne. Vidíme však, že vie umoci'lovaľ 
p rvok až do podoby znaku a to je dôkaz o 
jeho l'ahkotvorne j scho pnosti štyli zovať 

už p red ním štylizované do novej estetic
kej kvality. Stračina vedel koho mu osud 
ponú kol. Moravčík mal šťastie, že s i ho 
tento znalec hudby pre pohyb vybral pre 
spoločné vyjad renie ťérie o živote, láske 
a boji proti smrti. Možno, :l.c ich spoločná 
koncepcia bola poznačenú Stračinovým 
nečakaným odchodom. Možno Moravčík 
s Dubeckým mnohé premenili. ech je 
tak či onak, IIA RA VARA umeleckého z:'l
prahu Stračina - Dubecký- Moravčík, in
špirovaných sólistov a súboru je prebu
denie SĽUKu k tvorivosti a angažovanej 
interpretácii. To už je spdvne smerova
nie k novému životu. Ozaj načase! 
Potvrdili sa slov:'l pozorovateľov, že v 
SĽUKu nebola kríza v súboroc h, ale v 
tvorbe. -

Svoj program KARPATY označila 
Lúčnica ako scénickú panorámu ľudo
vej ku ltúry národov a etník žijúcich po 
oboch stranách centrá lneho horstva 
strednej Európy. Koncepcia, c horeogra
fické a réžijné spracovanie je dielom p ro
f esora Štefana Nosál'a a mladé ho sklada
leta Petra .fantoJčiaka. K spracovaniu 
rumunských a sedmohradských, vdtanc 
mad'arských motívov prizval Si autor ako 
hosťa rumunského choreografa pr(~(esu
t·a Valeriu. Buciu, J ánsku noc na s loven
ských Kysuciach vytvoril .Ján Blaho. 
Komorný o rc hestt:r viedol hosťujúci diri
gent Petet· Niň.aj, spolu(tčinkuj(t cu ľudo
vú hudbu Diabolské husle viedol Martin 
Sleziak. Dievčenské vokálne kvarteto je 
organické a presvedčivé. 

Dvanásť divertiment rámcovaných 
slávnosťami úrody na poči atku a vel'kok
pým obrazom Vianoc na konci je skÍbe
ných d o umne zostaveného o blúka, v 
ktorom má slovenské zvykoslovie, taneč
ná a hudobná fo lkló rna kultúra veľmi d ô
stojné miesto medzi ostatnými. Špeci
fické pritom vytvára v jednote obraz 
o príbuznosti ľudovej kultúry mnohých 
etnických spoločenstiev a nevdojak po
núka ítvalm o tom, že je prinajmenej rov
nako veľa prvkov čo nás spájajú ako tých , 
čo vytv:'lrajú vzácne etnokultúrnc špecifí
kú. Program ako celok pritom n ie je o by
čajný folklúrny zemepis . .Je tanečným 
koncertom jednoty tvorivého a interpre
tačného majstrovstva. 

KARPATY sú náročný umelecký pro
jekt, ktorý súčasná m ladá Lúčnica zvláda 
s obdivuhodnou presvedčivosťou. Ter
mín panoráma označuje široký rozh l'ad z 
určitého pevného miesta. To miesto je 
Slovensko a ten pohľad po okolí je pouč

ný a inšpirujúc i. 
Profesor Štefan Nos{t[' a jeho tvorivý 

rím, v ktorom po odchode Svetoóra 
Stračinu sa ujal hudobného spracovania 
jednotlivých suít Peter Jantoščiak a c it
livo inštrumentoval aj pôvodnú hudbu, 
vytvoril umelecky čisté scénické folk
lórne dielo, ktoré nepochybne o bohacu
je naš u národnú kultúru a zviclitel'i\ uje 
Slovensko v najlepšom zmysle tohto slo
va. 

Folklórna hudba vo festivalovej pre
hliadke novej s lovenskej hudby bola za
radená opodstatnene a určite s t'lou treba 
počítať aj v budúcnosti. 

SVETOZÁR ŠVEHLÁK. 
Snímky M. J u r ík (6) 

arch ív(2) 
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Krekovič,S.: Trikrát jazz ak bo BJD Cot·goí\ '<)6 
Krekovič ,S.: Zamyslenie (nielen) nad Folkovým salóno m :ticho 
Quo vadis, slovenský folk? 
Krckovič,S.: Znovuuodená Lýra - úspcch aj fia sko' 
Kuhíková, M.: Sl' v januári 
Lengováj.: Pocta jánovi Levoslavovi llcllovi 
Marcnčinovíi,D.: Umenie na rozhraní gýča 
Martináková,Z.: Večery novej hudby- "Priestory" 
Michalovú,E.: Moderna v Banskej Bystrici 
l.ukáčovú,S. : Vianočný sen sloníčat 
l'alovčík,M.: Dni o rganovej hudby ,_ 
l'avlíková,T.: Večer s vokálno-inštrumcmáJnym súborom r' 
Pečená,M .: Nezabudnutdný zážitok 
Plcssdov(t,M.: Divt:rtimento m usicalc 
l'olák,l'.: ReHex ie z Dní starej hudby '<)6 
Poui,F.: Prix Italia l <)96 
Puš k:íšov:\,M.: Hudba na hrade 
Puškášov:1 ,.~1. : "Moyzcsovd" v M oyzt.:sovc:j sieni 
Pu.škášová,M.: Musica slovaca ct c uropa<:a · v)rzva storočiam a sú~asnost i 
l'u.~kášová ,M. : O inom zázraku v Redute 
Pušk;íšov:í,M.: Pražské dychové kvinteto 
-r-: Hudo bná jese ti v Topol'čanoch 
Reil ák,O.: Slovt'nsko-če,ké rendezvous v Banskej Bystrici 
Heh:ík,O.: l'c t jazz l <)9<i alebo päť koncertov v jednom 
Skfcpck,l\.: 4 l .košická hudobná jar 
Skľepek,R .. Októbrov(' koncerty Štátnej filharm ón ie Košice 
Skrepek,R.: Organový ťcsťival v Košiciach 
Skrcpck,R.: Tri zaujímavé koncerty Št:ítnej filharm úni<.: Košice 
Skfc pek,R.: Z kon<.:crtov Štátnej filharmónie Košice 
Skrepek,H.: 7. koš ického hudobného života 
SnH.: tanová,O.: Varšavská jc:scií. Zfl<)VliZro d cná 
Struhárovú,S.: Hoj, vlasť moja pod Zohorom 
Struhárová,S.: Musica Sacra '96 
Šcbesta,H.: Mozart a basctový klarine t 
Unger,P.: Hommage a Lucia Po pp 
IJngĽr, l'.: Závan exotiky v Mirbachu 
Urhančíková, L.: Organy Manina Šašku koncert ne 
U rsínyov:l ,T.: M<>ZartfJVská <>uvertura 
V .ll.: Festival zborovej tvorby 
Zagar,!'.: Komorn í s() list i v Nemccku 

BRATISLAVSKÉ 
HUDOBNÉ SLÁVNOSTI 

Javorský,!.: Rok slov~:nskej hudby na BHS 
Javors ký,\,: Symfonic,ké koncerty 
Kováfová,A.: BHS v fO:{h lase a televízii 
Kubíková, ,~ : ~~n~~·, !)l~k'IH:M~erty 
Hebro,A .. M.nusJ.t .ctc '\1\!~t · 
Sercnčinová,A.: K < nm:\li'ud fhl 
Schmidtová,A.: Ad: ~·á(od rré, i'hc!i ;b uálne , univerzálne alebo 

.-tri st ránky jednej veci ·:, 
Žofaj,M.: Stará hudba n~; BHS 
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NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA 
Dohnalová,L.: Otvárací symfonický 
Doh nalová,l. : Sólo pre kvarteto 
Dohnalová,l. : Záverečný sym fonický 
Foklešová,M.: Zdravý humor 
Javor;,ký,l.: ŠKO Žilina 
Martináková,Z.: Nová hudba v starom šat<.: 
Švehlák,S.: Folklórne koncerty 

lnfo jazz č. 1/ l <)<)6 
lnťojazz č.2 ·3/ 1 996 

INFO JAZZ 

23-24/ 11-13 
23-24/ 11-13 
23-24/ 11-13 
2 :~-24/1 1-1 .~ 
23-24/ 11-13 
23-24/ 11-13 
2:;-24/ 1 1-u 

'}- IO/ ll 
IR/ ll 

VEDECKÉ PODUJATIA, 
ODBORNÉ STRETNUTIA, SEMINÁRE 

Baranová,E.: Most k Európskej imegrácii? 
Bokes,V.: Hudba v s rdci Európy 
llokcs,V.: Súčasné um enie a východ ná Európa 
Medľianská, l.: Nová motivácia v polyestctickej výchove 
R-S: Medzínúrocl ná sú ťaž a Svetový kongres akordeo nistov v 
Dunajskej Strede 
Pctôczová,).: Výskum c m úps k<.:j polyfó nnej tradícii.: na Slove nsku 
Schmiutov{t,A.: N:írodné, individu:ílnc , univerzálne alebo tri stránky 
jednej veci 
Seminár o fi lmovej hudbe 
Šípka,M.: Bans kobystrické o tázniky nad hudobnou výchovou 

HUDOBNÉ DIVADLO 
Boi to,A.: Mefistofeles. Opera SND Bratis lava. (T.Ursínyová) 
U kkerj.: Vzkriesenie. Opera SND Bratislava. ( P.Unger) 
(:ajkovskíj,l'.l.: Eugen Oncgin. Štátna opera Banská Bystrica. ( P. Unger) 
Dd i bes, L.: Copdia. Balet SND Bratislava. (D.Hubov:í) 
Faii,L.: Dolárov:\ princezná. (D.Mare nči nová) 
Kupkovii:,I..: Troj ruža. Opera SND llr:His Jav:t. (T.Ursínyová) 
Lcbúr,F.: Paganini. Spevohra Nove j scény Bratis lava. 
Ursínyová) ' · 
Nedhai,O.: Poľská krv. Opera ŠD Ko~ice. (D .Mare nčinová) 
Nedhai,O.: Z rozprávky do rozprávky. Bale t SND Bratislava. (D. Hubová) 
l'ucc ini,(i.: Lastovička . Štátn a o pc ra Banská Bystrica. (P.llngcr) 
Rossini,G.: Barbier zo Sevilly. Ope ra SN D Bratislava. (P.Unger) 
Schmidt,!'.: Not re Da mc. Opera ŠD Košice. Q.Le nj..\OV:í) 
Suchoľi ,E.: Krútiíava. Ope ra ŠD Košice. (D .Mar<.:nčinová) 
Verdi,G.: Nabucco. Štátna opera Bansk it Bystrica. (Ľ.Micha lová) 
Zdje nka,l.: Bátoryčka . Štátna oper.t Banská Bystrica (E.Míchalov:í) 

Pažítková,!.. H rsť Oscarov pre O peru S :-.ID 
Podolsk:í,A.: Donizctti a je ho festival 
-rw L'Evcntail a Mus ica aeterna 
Šimko,š.: Ľuba Orgonášov:í do býva svel 
ll ngcr,P.: Berlín ncohl'ubujc operné múzeum 
Unge r,P.: Francúzsky Verdi vo Viedni 
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~~'96 OBSAH ROČNÍKA 1996 

Ungcr,l'.: Operný Paríž na sklonku sezóny 
Unger,l'.: Nctopicr na jazernej megascéne 
Unger,P.: Smctana dýchal staromilným klišé 
Ungcr,P.: Spievali pod pyntmídou 
Unge r,P.: Talianske operné festivaly 1996 
Ungcr,l'.: V centre diania Kostolníčka 
Unger,P.: Verizmus v pražskom bakní 
Unger,l'.: ZHZ v nepriazni publika i počasia 
llnger,P.: Zo zahraničných o perných scén 

ROZHLAS, TELEyíZIA, 
FILM, VIDEO 

Dohnalová,L.: Vianoc..: sluchom a zrako m 
Kováfová,A.: Hudba je v televízii problém 
Kováfová,A.: Oslavy v rozhlase vrcholia 
Kov:ífová,A.: 40.rokov Slovenskej televízie ... 
Kováľová,A .: Rozhlas a hudba 
Kováfová,A.: Rozhlas medzinárodne 
Kovárová,A.: Tri portréty v S'IV 
(mk): Osobnosti slovenskej hudby 
PuškáSová,M.: Existu je humor v hudbe? 
Serečinová,A.: Zlatá Praha '96 
Zt:m:m<>vá:JanoSíková,L.: Be nefícium '95 

GRAMO,CD 
Adolphe Adam: c;isellc. SOSR, dir.A.Mogrelia. Na x os DDDll. 5 50755·6. 
(L.Dohnalov:\) 
Alexander Albr..:cht ·Aus sei nem Klavierwerk. D.Rusó-Varínska, 
Valéria Kellyová · klavír. (MJurík) 
Ján Levoslav Bella: St ring Quartet inE Mino r, B l'lat Major, 
Notturno for Stri ng Quartet. Moyzesovo kvarteto. Marco Polo 
DDD 8.223658. (L.Dohnalová) 16/7 Ján Levoslav Bella: 
String Qu:met inC Minor, D Minor. Moyzesovo 
kvarclc!O, F.Magyar viola. Marco Polo DDD 8.223658 
(L.Dohnalová) 
The Best of Gcrshw in · Rapsódia v modrom. Američan v Paríži. 
Klavírny konccrt F dur.J.Hál:t, A.Cattarini klavír. SF, 
dir.D.Ilirkh, B.Rcžucha. Opus 9 1 2553·2. (MJurík) 
The Best of Vivaldi· Slovenský komorný orchester, ll. Warchal. 
Opus 9 1 25 13·2. ( M.Jurík) 
Close Harmony Frit:nds. Happy Day. (S.Krekovič) 
The Cornicinum in Concert. R:tjter-Ccrepnin·Bozza-Méchura·Mcixners. 
Snaw Cornicinum'Acadcmicus Chorus. Opus 91 2543·2.(M.jurík) 
l k profundis 1.· R.Bcrger: De prof u nd is. I.Parík: Stabat Mater. 
SNF·Kultur Kontakt. ( l..Dohnalová) 
De profundis ll.· J.Hatrík: Introspekcia. T.Salva: 
Mša Glagolskaja. Slovenský otče n:íš. M.Bázlik: C:mticum. SHF-Kultur Kontakt. 
(L.Dohnalová) 
Dc profundis lll.· E.Krák: Pulcherrima ad honorcm Sancti 
Augustini memoriae. V.Godár: Sekvencia pre husle a klavír. M.Burlas: 
Záznam siedmeho di\a. I.Szeghy: Hommage a Rodin. P.Zagar: 
Stabat Mate r. SHF-Kultur Ko ntakt. (L.Dohnalová) 
Dvofák, A.: 9 .symfónia e mol Z nového sveta. Slovenská filharm6nia, 
dir.Z.Košlc:r. Opus 9350 0282. ( M.)urík) 

l; 
Dvoi':ík,A.: Stabat mnte r. Hajóssyová·Soukupová-Dvorský-Novák. 
Slovenská filharmónia, dir.Z.Košler. Opus 9352 0961-62. (M.)urík) . 
Zuzana Ho molová: Slovenské halady. Pavian f{ ccords. (S.Krekovič)i ' 
Michail lppolitov·lv;mov: Arménska rapsódia. jubilejný pochod. ' 

._. ·,d 
Jar-Chmieľ, Epizóda ?.O ~chubcrtovho života. Synúouickt' 
scherzo. Tri hudobné obr:tzy z Osetska. SOSR, dir.DJohanos. 
Marco Polo DDD8.223629. (MJurík) 
jaroslav Filip: Ccz okno. Salvador 1996, SD 001·2-33 1. (S.Krekovič) 
Dalibor Karvay: Tartini-Krdsler·l'aganini-Suchoň-Kocián-llurlas, 
Sarasate-Haydn. D.Karvay husle. D.Buranovský klavír. Slo· 
vcnský komorný orchester, B.Warchal. Opus 912540.2. (MJurík) 
Zora Kolínska: Taká som. Opus. Q.Čorba) 
R.Macudzinský: Olympijské varik ic op.38. J.N.Hummel: Arictte 
Favorite. A.Dvoták: Largo z 9.symfónic e mol op.95. 
R.Mat:udzinský. SOSR dir.R.Stankovský. Komorné združenie 
dir.V.llorák. Opus CD 9 1 2572·203 1. (MJurík) 
W.A.Mozart · Opcrnacricn. I. .Poppová, Mníchovský rozhlasový or· 
ches te r, dir.L.Siatkin. EMI CDC 7470192. (M.]urík) 
W.A.Mozart: Symfó nia č.45 D dur Hafťnerova KV 385. Symf6ni:t č.39 
Es dur KV 543. Solistcs Europécns, l.uxcmburg, dir.J.M.Händler. 
SEI. Chtssics 95. 1 5·03 7. (MJurík) 
Music of Zodiac·Capric.:orn. Hmlila zverokruhu · Kozorožec. Opus 
9 1 2485·29) l . (MJurík) 
NO 5 a priatelia: Post scriptum. (S. Krckovič) 

Slovenské dychové kvinteto . Haydn·Rejcha·lbcrt·Zeljcnka·Ligcti. 
Musica Cl:tssics 790020·2. (M.Jurík) 
Ottorino Rcspighi: Luc rezla. Kauza-Remor·Kohútková-Šlepkovská· 
Ludha·Hanák-l'asek-1-l:t:m·Ďurčo. SOSR, dir.Adriano. 
Marco Polo DDD8.22)717. (M.jurík) 
Ottorino Respighi: La lk lla dormcnte ne! bosco. Kohútková-V;llášková· 
Czaková-Škpkovská-Dominque>· l'asck-Haan-Ďurčo. SFZ, zbormajst 
.J.Rozchnal. SOSR, dr.Adriano . Marco Polo Opera clasics 
DDD !1.223742.(MJurík) 
Rom:uuic Serenades. Elgar · Gricg · Tschaikovsky. Bratislavskí 
komorní sólisti, dir.].Kopdman. Slovart Records 00'12·2·131. 
(M.jurík) 
Spevácky zhor mcstallratislavy. Dir.L.Holásek. Rádio Br:uislava 
Rll 0092·22) l. (M.Ju rík) 
Johann Str:tuss jr. Edit ion l Vol.34. SOSR. Marco POlo DDD8.2 23234. 
(L.Dohnalová) 
Les succes de la danse. Marco Polo DDD 8.22380 l . (L. Dohnalová) 22/ 1 O 
Suchoi\,E.: Krúu~ava. !'.Dvorský, O.Malachovský. 
Slovenský filha rmonický zbor, SOSR, dir.O.Len:ird, zbormajster !'.Procházka. 
Opus 9356 2094·95. (MJurík) . 
Suchoň,E. : Sviito pluk. O.Malachovský, ).Caban; F.Livora, 
P.Dvo rský,].Martv01!, !'.Oswald, M.Biahušiaková, A.Czaková. 
Slovenský filharmo nický zhor, SOSR, dir.O.Lcnárd, zbormajster Š.Kiimo. 
Opus 9356 169 1·93. (M)urík) 

\1 
l 

KNIHY, HUDOBNINY 
AlbrechtJ.: Die Geistcswelt des Schó ncn. Duchovný svet krásna. 
J.l ratislava 1995. (Z.Martináková) 
Dzemianová,E.: Organová škola. (F.Kiinda) 
Hudobná kultúra Spiša. Musicologica slovaca c t c uropaea 19. Bra· 
tislava 1994. Eti . L.Kačic . Q.Važ:mová-Horáková) 
Hudobný archív 12. 1994. Ed.E.Muntág. Q.P.) 
l.e ngováJ .·Čížik,V. : Ex eg i monumentum.J{m Le voslav Bella ( 1843·1936). 
Život a d ielo v obrazových dokumentoch. nanská Bystrica 1992. (A.Schmidtová) 
Museum musicum. Slovenské národné múzeum. (Z.Marczcllová) 
Tauberová,A.: Ján Nepomuk Bat ka a jeho zbierka hudobnín. Museum 
Musicum. Bratislava 1995. (A.Schmidtová) 

ROZHOVORY 
Bachleda,S.: Chceme prinášať na trh zaujímavé veci... (M.Jurkovič) 
J.lergcr,l.: Na pamäť rodákovi (l.Ginzeriová) 
Dohnalová,L.: Cesta k umeniu je cestou hl'adania (S.Z:tmborský) 
Dohnalová,L.: Hudba nielen povolaním (D.Rusó-Varínska) 
Dohn:tlová,L.: Pre každého je dosť miesta pod s lnkom (R.Gašparík) 
Fllippiová,E.: Stretnutie s Ivano m Gajanom 
Hanzelová,M.: Najdôležitej§í je dobrý dirigent (K. Meyer) 
Hanzclová,M.: Slovensku vďačím za to, čo som (A.Kucharský) 
Hanzelová,M.: Spievajúca škola (M.Rovtláková) 
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Hanzelová,M.: Súťažné remin iscencie 
Hanzclová,M.: Zanikne SKO? (B.Warchal) 
Jurík,M.: Hudba je celebráciou (L.Siovák) 
Jurík,M.: Hudba je pre mňa vktkým (A.Buranovský) 
Jurík,M.: Medzi prvými hráčmi Viedenských filharmonikov (T.Kováč) 
Jurík,M.: Musa ludens O.Pipta) 
Jurík,M.: Pre vstup do spoločenstva najúčinnej~ím p rostriedkom je 
hudba Q.M.Hiindler) 
jurík,M .. Slovt:nský rok otvore ný (L.Burlas) 
Krekovič,S.: Rozhovor c Richardom Miillerom nielen o Bratislavskej lýre 
-mj·: Na také zážitky sa nezab(Jda (H.Štolfová-Bandová) 
Skfepek,R.: Je mi s mojím vekom dohre (S.Macura) 
Struhárová,S.: Hudba je pre mňa všetkým (H.Tatar) 
Ungcr,P.: Svojvôľa v interpretácii je chorobou dneška (GJanowitz) 
Urbančíková,L.: S Emíliou Dzemianovou o organovej škole 
VilágošováJ.: Viesť žiakov k zodpovednosti (K.Dibáková) 

VÝROČIA, JUBILEÁ 
Vojtech Adamec Q.Rýs) 
Vl;tdimír Bokcs (Z.Martináková) 
Alexander Brailowsky ( MJurík) 
Etela Čárska (T.Ursínyová) 
H.Červeňová Q.Kupkov:i) 
Margita Česányová O.Krčméry·Vrteľov:í) 
František Dostalík (M.Jurík, M.Šípka) 
Oskár Elschek ( I:. Chalupka) ' 
Oto Ferenczy (I.Parík) 
Magdaléna Hajóssyová (M.Jurík) 
Ol'ga Hanáková Q.Krčméry·Vrtel'ová) 
Nina Hazuchová O.Krčméryová) 
Mária Hemerková Q.Bukovinská) 
Vlastimil Horák ( L Vajdička) 
Zoltán Hrahussay O .Albrecht) 
Juraj Hrubant (M.l'alovčík) 

Franjo Hvastija (P.lJnger) 
Elena Kittnarová (T.Ursínyová) 
Jozef Konder (P.Unger) 
Konzervatórium Žilina (H.Banáry) 
Anna Kovárová (L.Dohnalová) 
Jozef Kresánek ( I:. Chalupka) 
Ján Fišer Kvetot\ (MJurík) 
L tdislav Kupkovič (V.Bokcs) 
t:udmila Lehotská-Križková (V.Lehotský) 
František Livora (MJurík) 
Silvia Macudzlnská (·mj·) 
František Matúš (I.Medňanská) 
Mária Medvecká O.Krčméry·Vrtel'ová) 
Yehudi Menuhin (M.Jurík) 
Zdenko Mikula (S. Bachleda) 
Dimitri Mitropoulos (M.Jurík) 
Alexander Moyzes 
š tefan Németh-šamo rínsky (M.l'alovčík) 
Michal Palovčík 
l van Parík (Z.Martináková) 
Paula Pokojná (T.Ghillány) 
t:udovít Rajter (l.l'arík,J.Albrecht) 

1- Slovenský filharmo nický zbor (M.I'alovčík) 
Spoločnosť F.líszta (L.Schleicher) 
Eva Strclková (V.Fulka) 
Viktor Š imčisko (MJurík) 
Gejza Toperc-Ler ( R.Ski'epck) 
Darina Turňová (t:.éerven:í) 
Mária Tun\ová (A.Ch.Varkondová) 
Karol Vlach (ľ.Ursín ová) _ 
Gabriela Z1Iiradmková-Demovičová (DJiubová) 
Ján Zimmer (B.Dlháňová) 

NEKROLÓGY 
Ján Albrecht ( l.l'arík, Z.Martináková) 
Gianandrca G:tvazzeni 
Ján Hedera (I.Parík) 
Eduard Hakcn 
j án Kov:lf (L.Dohnalová) 
Rafael Kubclík (M.Jurík) 
Lucia l'opp (MJ urík) 
Jaroslav Rozsíval (T.Ursínyová) 
Svetozár Stračinu (O.Demo) 
Herta Suchoňová (M.Jurík) 

ZO ZAHRANIČIA 
Bachratá,P.: Parížske dojmy 
lllahová,E.: Elly Ameling vo Viedni 
nokes,V.: SO rokov Spoločnosti fítiskych skladateľov 
Bokcs,V.: Sllčasná hudba v Odesse 
Borovičková,A.: G.Alb recht odstúpil 
BlldaJ.:Japonské impresie 
Bulla,M.: Schó nbergov Mojži~ zaujal Paríž 
é árska,E.: Xlll.mcdzinárodná klavírna súťaž Jl .Chopina,Varšava 1995 
čurilla,Š.: Vladimír Čuch ran na Islande 
I'Oldešová,M.: Triumf K.Kramaricsovej v Prahe 
Jurík,M.: Frankfurt · brána do sveta hudby 
Jurík,M.: K storočnici čcskc:j filharmónie 
Kllnda,F.: Slovinský p ríklad 
Lippoldová,V.:Jediná prvá cena 
-mj·: Potreba kontaktov 
Ok: Musa ludens v USA a Kanade 
Pažítková,!.: Filharmonici v Paríži 
Podolská,A.: Hommage a Spo ntini 
Sliacka,D.: Hudba vizitkou do sveta 
Smctanová,O.: O festivaloch v Anglicku 
šuška,P.: Majs trovský kurz ELlA v Amsterdame 
Ungcr,P.: Hudobne svieža Talianka v Brne 
Války,L.: JOOTH AES Conventlon 
Warchal v česku 

RÔZNE 
Adoremus · časopis o duchovnej hudbe 
Bugalová,E.: Ad: Dom hudby v Trnave 
Ceny Hudobného fondu za rok 1995 
červeňová,H.: Z činnosti Regionálneho združenia SHÚ v Nitre 
Erdziak,P.: Bilancia Jana Meisnera 
Erdziak,l'.: Príťažlivá výstava hudobných nástrojov 
Fecskov:i,S.: Bardejovské bilancie 
Hanzelová,M.: Slovkoncert na prahu nového roka 
Javorský,!.: Who is who? 
Jurík,M.: Rakúske mílénium 
Jurík,M.: Rodáci Š.Hozovi 
Krekovič,S . : Medzinárodná hudobná výstava v Bratislave 
L.D.: Plány Slovenskej filharmónie 
Nadáci:t S.Stračinu 
Názory čita tel'ov 
Okapcov:í,T.: Súťaž L.J>opp pripravená ... 
Pocta ministra kultúry A.Hrušovskej·Meyerovej 
Poklady hudobnej minulosti 
Prvá národná husl'ová súťaž 
Rok slovenskej hudby 
ŠA: Majstri husliari . 
Šmíd,M.: Slovo k výkonným umelcom· interpretom 
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l Evita príde do ČR v januári l 
Filmové spracovanie s lávneho broad

wayského muzikálu Evita sa v českých 
kinách objaví už 2. januára 1997, teda 
iba dva týždne po európskej premiére v 
Londýne. Ako píšu Lidové noviny, sve
tovú premiéru mala Evita 14. decembra 
v New Yorku. V hlavných úlohách filmu 
Alana Parkera účinkujú Madonna a 
Antonio Banderas. 

Rocková oper a autorskej dvojice 
Andrew Uoyd Weber a Tim Rice, ktorí 
sa preslávili muzikálom jesus Christ 
Superstar, bola inšpirovaná postavou 

manželky argentín skeho prezidenta 
Evy Perónovej, ktorú milovala celá 
vlasť. O úlohu Evity súperilo niekoľko 
filmových hviezd - od l.izy Minneliove j 
cez Meryl Streepovú po Michelle Pfeif
ferovú. Nakoniec ju však dostala hviez
da popmusic Madonna. 

Hudba k filmu má vyjsť v decembri na 
kompaktnom disku. Mala by dokonca 
vzniknúť česká divadelná verzia tejto 
rockovej opery, zatiaľ však nic je jasné, 
kedy a kde ju uvedú. 

ELÁN V BRATI~LAVE UKONČIL TURNÉ K VÝROČIU 
Do posledné ho miesta zaplnená športov:í 

hala na bratislavských Pasienkoch bola ve
i:'er svedkom záven..:i:'né ho koncertu turné 
legendárnej slovenskej skupiny Elán. 
.'liekol'kogenerai:'né publikum - od najmen
ších de t.í až po šedivejúcich rockerov - pri
vied la clo vyše dvojhodinového varu zostava 
Jožo R:íž, Jano Baláž, Peter rarnbauer, I:ubo 
llo rr'í ák , Juraj Kuchárck, posilnená o 7.a kla
dajúccho <:' lena .~kupi n y Vaša Patejdla. V no
vých Cqmw :ích uviedli všetky hity od rok u 
l9H l , kedy vydali svoje prvé album a za <::tla 
sa ich profesionálna púť svetom slovenske j 
po pulárnej hudby. 

Turné venované l 'i. výročiu založenia 
skupiny malo vel'k)' úspech vo všetkých l 'i 
slovenských a českých mestách od Košíc po 
l'l zeií. S mimoriadnym ohlasom sa stretli naj
mii vystúpenia v Bratislave a Prahe, kde 
sa na pódiách predstavili d'alš í zo zakladajú
cich i:'lcnov skupiny Zdeno Baláž a Juraj 
Farkaš. 

V decembri p lánuje Elán ešte n iekol'ko 
koncertov na Slovensku. Zárovei1 by malí 
hudobníc i okolo Joža Ráža dokončiť cľa lší al
bum, ktorý by sa mal na trhu objaviť v jar
ných mesiacoch budúceho roka. 

P o pulárneho slovenského speváka Paľa Haberu ča
kalo n a bratislavskom Letisku M. R. Štefánika p o príle
te z týždi1ového pobytu v J a ponsku milé prekvapenie . 
Riaditel" firmy Polygram Slovakia Peter Riava mu totiž 
odovzdal zlatú plati1u za predaj 1 5 000 kusov jeho naj
novš ieho vianočného projektu Svet lásku m á . 
Cvedená firma ich vydala pred necelým mesiacom. 

"Som milo prekvapený . Nepočítali sme s tým, že by 
po takom krá tkom čase mohol byť udelený zlatý disk," 
povedal P . Habera. "Myslím si však, že je to ocenením 
nielen mojej práce, ale a j celéh o tvorivéh o tímu - Petra 
Dvot·ské h o a Karla Gotta nevynímajúc," dodal. 

O pobyte v krajine vychádzajúceho slnka poznanl.e
nal, že spoločne s M. Žbirkom hrali v dresoch populár
neho pražského umeleckého klubu Amfora nickol'ko 
zápasov s japonskými futbalovými klubmi. "Dal som 
dokonca prvý náš gól v stre tnutí s tímom Olympu su," 
konštatoval hrdo P. Habera. 

Eric Clapton a peniaze 
Nestá rnuci gita r o vý vir tuóz Eric Cla p ton zará ba ves elo ďalej. Minulý r ok na jeho 

účet pribudlo ú ctyhodných 16 milió nov ·qolá r ov, čo je o päť a pol milióna d o -
lárov viac, ako zarobil rok pre dtý m. · 

j eho príjmy odrážajú predovšetký m úspe cli albumu From the cr adle, ktorý je naj
predávanejš ím bluesovým a lbumom všetkých čias. Úspech te jto p la tne nasledoval 
po neočakávanom o živení bluesu po vydaní jeh o predchádzajúceho albumu 
Unplugged v roku 1992. 

Podl'a Cliffa Danea, auto ra h udo bnícke j finančnej biblie nazvanej Rockové účty, 
je•Clapton dosť nezvyčajným zjavom, pretože je populá rny m e dzi kritikmi aj pos po
litýniľiidom a okre m toho m á a j nebývalý finančný ús pech. 

Malí hudobníci, ale najväčší orchester 
Malí hudobníci z celej Britá nie sa 2H. novembra zišli clo Birminghamu, aby u tvo rili d'alš í sve

tový reko rd v kategó rii "najviič~í ". 

Kecľžc ich kapela mala 2H4<; čl enov, k čomu treba ešte prirátať dirige nta, predchádzajúci rc
kord z Me xika - 2000 hudobn íkov -sa stal neaktuálnym. Zdroj ne uvádza, ak(t skladbu britskí re
ko rdé ri zahrali, dodáva však, že divákov holo podstatne menej. Ak, p ravda, nepočíta me tých te
levíznych, ktorí akciu mohli sledovať v priamom prenose. 

O pe rná kari é ra s lávne ho talianskeho 
te no ra Luc iana Pavarottiho sa o piiť ro kov 
sko n i:' í. Te iHo d átum si majster s tanov il 
sá m. "De butoval som v ro ku 1 961.. . 10-
ro i:ná ka rié ra je viac ako si môže te no r ;;.c
la(," c itoval Pavarottiho de nník ll Mes
s aggcro. 

A čo bude robiť potom ? Ako v rozhovo
re p rezradil, bude dávať hodiny s pevu a 
c hce sa sústrediť na vytvore nie nových 
m edzinárodných dostihov. Na o tázku , 
ako na je ho sp ev vp lýva je ho vzťah s 27-
ročnou N icole tto u Mantovaniovou, odpo
vedal stručne: "Som veľmi šťastný" . 

Pod náz vom LSD vyšlo kon
com novemb-ra nové CD Ri
cha-rda Mulle-ra, jedného z naj
výraznejších p-redstavitel'ov sú
časnej slovenskej populá-rnej 
hudby. Je to už t-retí spoločný 
tvo-riv_ý počin dv ojice Mulle-r 
(texty) -Filip (hudba). 

"Cédečko vzniklo ako náhod
ný výber deviatich skladieb z 
'rOZsiahlejšieho repertoáru, kto
rý sme p-ripmvilí s jamm Fi
lipom a nah-rával som ho s An
d-rejom Šebanom a jeho ban
dom, " povedal v -rozhovo-re p-re 
TA SR R. Miiller. Niekto-ré pesnič
ky z neho zaz nejú aj v prip-ravo
vanom slovenskom filme Rivers 
of Babylon, v kto mm hy sa mal 
objaviť v malej ú lohe aj "najvy.~
§í" slovensk_ý spevák. 

Titulná skladba nového albu
mu sa objavila už na najnov
šom auto-rskom CD .f Filipa Cez 
okno. ''Špecifická pieseň LSD 

vznikla už dávnejšie. Tá Jarova 
je vlastne jej ve-rziou," uviedol R. 
Muller. Dodal, že keď si j Filip 
mbil svoju platňu, mal na pie
seň ako auto-r hudby úplne iný 
názor. ''S01n ve tmi rád, že sme si 
každ._ý zrealizovali svoju ver
z iu," konštatoval. 

Po vydaní CD sa p-ripravuje 
konce-rtné turné s A. Šebanom a 
jeho bandom v z ložení Oskar 
Rózsa (basová gita-ra), juraj 
Tatá-r (klávesy) a Ma-rcel Buntaj 
(bicie), na ktoré saR. Muller ve
tmi/ teší. "V tejto zostave sme už 
skušobne odohmlí niekoľko 
koncertov. Som nadšený, lebo 
po šiestich mkoch, keď som na 
pódiu spieval len v sp-rievode 
k lavíru, mám po dlhom čase za
se vel'kú kapelu. Podla mňa v 
n ej hmjú najlepší inštrumenta
listi, akých poz nám," uviedol R. 
Muller. 

V titulnej úlohe neznáma speváčka 
Andrew Lloyd We bbe r si do titulne j ú lohy svojho 

najnovšieho muzikálu "Whistle Down the Wind" vy
bral celkom neznámu 17-ročnú študentku spevu z 
Philadelphie Irene Mollyovú. Muzikál v štýle rocku a 
gospclu mal premiéru 6. d ecembra vo Washingtone a 
dejovo vychádza z anglického filmu z roku 1961 o de
ťoch, ktoré v stodole objavili utečenca a veria, že je to 
J cžiš Kristu s. 

l Ocenili starého bluesmana ~ 
Sedemdesiatšesťročný americký bluesman John Lee 

bo l v Los Angeles najväčším predme tom obdivu, pre
mu spoločnosť Blues Foundation udel ila cenu za jeho 

celoživotný hudobný prínos. 
Na slávnostnej ceremónii prešpikovane j hviezdami blueso

vé ho ne ba ako Bonnie Raitt, Ruth Brown a Robert Cray mu 
ocene nie odovzdal 13. ll. King. l 'cn vzdal Hookcrovi hold slo
vami , že nikto nevie hrať a spievať blues takým vynikajúcim 
štýlom ako on. 

Spolu s Kingom je Hooker posledným z veľkých blueso
vých hudobníkov z delty Mississippi, kde vyrástol Muddy 
Waters či Ro bert J ohnson, ktorí pomohli koncom 40. rokov 
vydláždiť cestu roc k and ro llu. 

i B. B. King vydal autobiografiu l 
Legendárn a osobnosť blues, 71-ročný 

gitarista B. B. King práve vyd al svoju au 
tobiog ra fiu. Okrem iného v ne j fanúši
kom vysvctl'uje, prečo a j v t ak vysokom 
veku naďalej inten zívn e pracuje. 
Uskutočniť ročne až 330 koncertov si 

vynútil jeho "k omplikovan ý citový život" 
so svo jimi d ôsledkami. J e totiž otcom 15 

detí, kto rými obšťastnil15 rôznych žien. 
"Vždy s om b o l pre ne k dis pozícii a sna

žil s om sa im pomôcť. A čo sa týka detí, je 
p redsa povinnosťou starať sa o ne. Preto 
ešte s tále p racuje m ," objasňuje dva razy 
rozvedený blues man. V súčasnosti B. B. 
King žije sám v Las Vegas. 

Mick Jagger je najväčší držgroš spomedzi britsijch milionarov 
Zá možný rockový spevák a člen skupi

n y Rolling Stones Mick Jagger s i vy slúžil 
titu l "najväčšieho d ržgroša" spomedzi 
všetkých britských m ilionárov. 

Mick J agger bol medzi 25 prominentný
mi Britmi, ktorí dosta li za r epre ze ntáciu 
Británie symbolický finančný darček v 
podobe približne desiatich libier , za kto
rý sluš ne pod'akoval a n ech al si ho. 

Ostatní "obdar ova ní", m edzi ktorých pat
ria král'ovn á Alžbeta II. a je j m anžel princ 
Filip, bývalý člen skupiny Beatles Paul 
McCartney či minister finan cií Kenneth 
Clarke , finančnú sumu alebo vrátili, ale
bo ju poukáza li dobročinnej organizácii. 

Odosielatel'om smiešn e nízkych cien 
bol neznámy muž vystupu júci pod m e
nom]. Cooper. 

V Montreux odhalili sochu Freddieho Mercuryho 
Sochu britského t·ockového speváka sku

piny Queen Freddieho Me rcuryho odhalila 
25. novembra vo švajčiarsku v Montreux pri 
príll!iitosti 5. výročia jeho úmrtia španiel
ska speváčka Montserat Caballé. Speváčka 
nahrala v roku 1987 s Me rcurym známu pic
set'í Barcelona, vysielanú počas olympij
ských hier v roku 1992. 

Bronzová socha S(>eváka, kto rý zomrel na 
AIDS, je dielom českej sochárky Ireny 

Sedlecke j a zobrazuje stojaceho Mercuryho, 
ako sa pozerá na :Ženevské jaze ro . Finan
covali ju rodina speváka a dobročinná spo
ločnosť, kto r(l založil. 

Na slávnostnom odhalení sochy sa zúčast

nili dvaja členovia skupiny Queen, Brian 
May a Roger Taylor, patrón džezového festi
valu v Montreux Claude Nobs a choreograf 
Maurice Bé jart. (Zo servisu TASR) 
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