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Jazz vDanube
alebo
kritika venoväná koncertu,
na ktorom sme neboli...
Famó:ll)', brilai/IIIÝ, skl'ejiíci sa ,. pl11ej
SJ'Ojej l!ód/11'/'e, bol 0110f10 /Íi/:riiiiiÍIOJ'a!lé/10
ret"era (6. marca) 11otel Da11ube. Ako J•!dy. Aj
pomtJ:a bola /ál:oi'Ó - saxojo11ista Lony
Snnili. .rperák Peter L1jJa etc. - sl:utoô1e prinojmellfom pol'!tlimmtiai!Odllá, ok nie IIOdtiOIIlfÍ a ptítm·ó. Ako F!dy.
A tak sa do paláca snobo1• Jybrali oj tilte/ektuáli a titf 11odfená Nieltorf : mdt sa
mohli hrdil IIOnOsllfmi po:l'ál!l:omi sľubne
o:IIOIIIIIJÍÍCtiniprogrom J'ečera a somo:rejme
spon:Ot'Ol'. A akoby nám nestočtla motenitsló reč- ,, angličtine. Mustme sa predsa uM:oŕ. al:í sme sJ•etol'f.. (11a mieste by bola J•ecIIÓ po:11ámka: A čo ;a:yk01:Ý :ál:o11?). Ale tí.
fo tal /n·do m'eslipo:rá!lk)', mo/tli si nimi 1/0IIajJ)íf tak pnlaínr: aby tin koneč11e : !rád
:mi:ol :amr:mtlý tísmeJ'. Tieto oficiálne dol.lady totif ma.rtiná/ne oprál'iíOJ·ali :akiípti' si
lístÁ)' (koľká pocta/.7) - 1. i siahnu/ do petía!elll.y pomeme hlbšie oko "pdpade "obyčai
né/10 "l:oncertu.
Ak ste na recepcii' o:námtli tímysel recen:oi'OIJJ'Sitípenie l' tlači, :aradt!i rás sfce do
lolóiiÁJ' PRESS, ole ro/né J'Siupenl..y u! J' dohľade neboli naprie/..- tom11, Je ste ic/1 mali
prisftíbe11é od samotné/to orgoni:átora detí
pred podtlj'otím. Nič to, It/mwe, Je ste mali /tÍ
c1e.rlfigtii'OI'al pod nálepkou PRESS. Tomuto
:istemi1 ole predcltód:al polhodino1ý proces
l.ní!Pma od jednej sleôzl' X k dml1ej Y, od
jedné/10 pána Z k inejpanej W. J..ým ste sa po
tomto J:rui!OJ'Om obja:de dostali ako bumeroll,ť opli/ k s/dne čfslo jeden, ktorá so na
rás priškrtene usmiel'alo ako nei'IÍI!Iá panna
fl'rdioc, fp ona nel'ie... A popri tom vôkol I'ÓS
rotOJ'Oii dóm;• J•norkOJidi kofttchoch o .r nedusllfm J•ečemfm make-upom a s l'iii:fími
problémami be:pečnélto ''J'.rttípema: BMW,.
topánočl:óc/1 s 12 cent!ÍIIetroFJÍII podpätkom.
A IJ Sil' :razu mali strach, Je J•ofa lt!adtila
adrena!Íitll má tie! SI'OJÍI kapaCtfll. A kec/Je
str prflif sen:tiÍI'II)' é!OJ•el..', I'Jfratili Jte sa
spomed:i J'Ôtle, ,, ltorej so miefoli st/né parjéll(l' s /ef!tdlom parkiet o na éersti'OIJI l':dudlll stP so poktíst!i spamätalso :o Jolu: ori,~lilaltiy prostredt'o.
Apotom pnfiel 1:1•. Haló efekt: kollcert nehol nrtenf pre I'Ós, obyčajného č!ol'eka, ole
prr .rpolobiOS/, čo si !tororf ''ht/th socie~1·". A
mo!11o J'Óm ešte napadol sociologicki axióm:
decrlllllý potlesk J'IIÍIIIOI'élto publika po IÍllprori:áciácll ur/ite stí!odt! s ja::OI'OII sponIÓI/1/0slou. Smotá11ka predsa mus! uM:ol, Je
JÚ!, to :namenó tillpi'OI'i:abti princfp v pro-

ri
A tí ostatn! ti!lprOJ•i:oi'O!i J' A.réme :a 1'0hom pripire o rojčil·o si domýšľali sólistické
IJ1-'0IIJ' Lony/10 Smti!ta o fJ•tclt!i: oká dokonalá stí/ira...

Zuzana Vachová

V dňoch 26. februára - 2. marca t. r. konal sa vo Frankfurte niM ďa lší
"Musikmesse". O jeho výsledkoch prinesieme materiál v budúcom čísle.

ročn ík

pravidelného medzinárodného hudobného veľtrhu
Snímka: M. Jurík

lPotrebujeme hudbu ako umenie? l
MARIÁN JU RÍK
Keď sme chodili do školy, naši učitelia nám
vštepovali rôzne krásne slová a poučky o hudbe a umení, o ich potrebnosti, zmysluplnosti
pre život spol oč nosti. Naši pedagógovia nás
viedli k úcte k umeniu i jeho tvorcom, o~vojo
vali sme si učenie, Le hudba nie je iba krásnym
umením, ale aj pro.\lriedkom vplyvu nábožen-

ského, mravného a spoloc•enskélw posolstva.
Podľa indickej tradície "hudba bola pôvodne umením rýdzo bo7ským, ktoré v lndrovom
raji predvádzali božskí gandharvovia a nymfy
apsarasy". Plutarchus je údajne autorom prvých " Dejín hudby". V slarom Grécku o hudbe písali filozofovia, teoretici, matematici a
hudba bola najskôr chápaná nie ako krásne
umenie, ale ako silný prostriedok vplyvu náboženského, mravného a spol očenského. Platón urobil z hudby jeden zo základov svoj ho
štátu. To znamená, že o hudbe sa rozhodovalo
v parlamente. Dnes si vieme asi ťažko predstavi ť, že by parlament rozhodoval o tom, ako
sa bude komponovať, čo sa bude hrať, ako sa
budú písať dejiny hudby, ale rozhodne o tom,
či bude a kde bude nová mllzická škola alebo
nie. Bez toho, aby sa spýtal načo a prečo. Iba
rozhodne, že bude!
Nech sú filozofické učenia o hudbe akékoľ
vek, najbližšie sú mi slová lávneho a múdreho amerického dirigenta Leopolda Stokowského, ktoré napísal ešte v roku 1943. Preňho
"hudba je ::.ovJeobecneným prejavom tvorivých síl vesmíru. Je najodu.\evnenejJia. najinlímnejJia a najpriamejJia zo všetk_ŕch rec<í.
Podobne ako Mesiac odrdža prudké slndné
ltíče, tak Bach, Beerlwl•en a ostatní 1•eľkí skladatelia odrdžajú \'O svojej fi>OI·be posväm_v
oheií, ktorého existenciu lun/isto pociťujeme,
ale eJre celkom nechdpeme... Hudba a poézia
života - ro sú d1•a najvýra;:.nejlie prejavy prí-

rody. Pomocou univerzálnej čarovnej reči
hudby možno sa I'O chvíli ocimtíť v tomto obdivuhodnom, tajuplnom a ::.á::.racYnom svete
krdsy a in.fpirdcie".
Týmto slovám možno chýba exaktnosť, ale
majú obrovskú pravdivosť pre existenciu hudby a jej funkciu v spoločnosti.
Pre koho písal svoje symfónie Beethoven pýtal sa A l fred Einstein? "Iste nie pre viedensktí spoločnosť, ale pre Napoleona, ničiteľa
starého sveta, alebo pre cel;v svet". Avšak výsledok bol iný. Po sklamaní z Napoleona
prišlo vytriezvenie. Posledné Beethovenove
kvartetá, to sú "monológy pre štyri hlasy, také
vzdialené svel u, také spirituálne, že ich chápe
až potoms/1'0 a že môžu by( prežívané v koncertnej sále malým spoloc<enstvom rovnako
naladen)'ch ľudí".
Opera zostala dvornou a spoločenskou udalosťou i napriek tomu, že zdan livo zmenila
kostýmy. dobu, spôsob predvádzania a publi kum i napriek tomu, že z času na čas sa pokúša istými adaptáciami držať krok so súčasnou
dobou. Zostala "produktom meJtiackej alebo
liálllej umeledej reprezenuície" alebo tovarom na export. Jedine koncertná s ieň zostala
tou demokratickou platformou. konštatuje
Einstein, "kde sa hudobník a jeho poslucháči
spájajú do idetílnej kongenití/nej spoločnosti
1ých, ktorí dtíl'ajtí a tých, kro rf prijímajú, je ro
jednoducho mies/O, kde sa po zaplatení islého
obolosu úde najhelerogénnej.fia spoločnost'
jednollivcov a umelec md (ažktí tílohu spoji(
ich do spoloc'enstl•a ". Koncertná sieň je zatiaľ
jediným miestom, kde môžeme prejaviť svoj
súhlas alebo nesúhlas s tým. čo sa odohráva
na pódiu. Je to jediné miesto prejavu osobnej
slobody, ktorá je vyjadrená naším potleskom
alebo m lčaním, resp. aj našou eventuálnou

neúčasťo u , ak nám program alebo umelec nevyhovujú alebo nezodpovedajú našim individuálne n áročným nárQI<om.
Je to dané rôznymi okolnosťami. Dôležitú
rolu tu hrá fakt, že nie každý umelec zostal
verný zásadám a princípom, ktorým sa v škole spolu . nami učil , ktoré potom horlivo hlásal a vyžadoval od druhých, až sa im napokon
sám spreneveri l vo vidine osobných výhod. V
tejto súvislosti Einstein zaujímavo parafrázuje Platóna, že keby sa z filozofa Platóna bol
stal v ládca alebo diktátor "bol by zakázal ho-

mérske eposy, pretože homérski hrdinovia
celkom nezodpovedajú prísnym pojmom idetí/neho .\:uíru o mravnej dôstojnosti. Plat6n by
bol ustanovil komoru znalcov, ktorá by bola
prísne skúmala vJe1ky hudobné produkty, bola by robila najväčšie h/iíposti ako všetky komory vwlcov, bola by podporovala priemernos( a skutočnú veľkos( by potlačovala ".
U nás v súčasnosti prebieha transformácia
nielen ekonomiky, ale aj kultúry. Umenie je
však neodmysliteľnou súčasťou kultúrneho
fondu. Transformovať znamená premieňať,
pretvárať. Ide však o to, čo a akým smerom a
čo je vôbec možné transformovať. Transformovať možno istý u tálený model, štruktúru
či systém. Umenie ako kvalitu tvorivej čin
nosti transformovať nemožno, lebo je vytvárané j edincom, jeho talentom, svetonázorom,
chopnosťou vidieť veci inakšie ako ich vidíme všetci ostatní. A práve preto je umenie
príťažlivé a zaujímavé od nepamäti. Umenie
musí byť slobodné. Z množstva koncertov,
ktoré navštevujem, a to nielen v Bratislave,
mám momentálne rôzne pocity. Mnohé koncerty alebo aj operné predstavenia zostávajú v
tej istej zakonzervovanej podobe ako v minu(Pokračovanie

na 2. str.)
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IV. ročník medzinárodnej súmladých klaviristov AMADEUS sa uskutočnil v Brne
( 13. 2. až 15. 2.). Je určený deťom do l l rokov, t.aradených
do Vl. kategórií: prvá do 6 rokov. ďalšie vždy o rok viac, posledná pre jedenásťročných .
Amadeus vzbudi l už v čase
svojho vzniku záujem umeleckej verejnosti a výwamných interpretov z JAMU, konzervatória a tiež známych koncertných
umelcov. Cestným predsedom
tohoročnej sMaže bol riaditeľ
Státnej filharmónie Brno Julius
Kessner, predsedom doc. Jil'í
Skovajsa l JAMU Brno a člen
mi poroty M gr. Hana Pelikánová - Konzervatórium Brno,
doc. Alena Vla~áková - AMU
Praha, JAMU Brno, Mgr. Miroslav Langer - AMU Praha a
doc. Stanislav Zamborský VSMU Bratislava.
Aj v tomto roku sa na súťaži
zúčastnili žiaci zo Slôvenska. A. Hučková zo ZUS Bratislava získala l. cenu v 111. kategórii.
Zastúpené boli štyri bratislavuznanie.
je najmenej jedna skladba od W. A.
ské ZVS: E. Suchoňa, Sklenárova,
Na koncerte víťazov ( 15. 2.) v rekonštMozarta. Ďal šie skladby sú podľa vlastStefánikova, Topoľč ian ska a z ďalších
ruovanom Besednom dome účinkovali
ného výberu z tvorby súčasníkov W . A.
miest ZVS Brezno a Pie~ťany. ZVS E.
len nositelia l. alebo 2. ceny. Z jednotliMozarta:
A . F. Bečvarovský, J. A.
Suchoňa reprezentovalo až sedem žiavých kategórií uvádzame len naj lepšieh:
Benda, J. L. Dusík, F. X . Dušek, J. Jekov. Traja v tretej kategórii, po jednom
Petra Chrobáková, ZVS B. Martinu,
línek (abbé Gelinek), L . Koželuh, J. K.
v IV. a V . kategórii a dvaja v VI. kateHavírov Ml!sto - 2. cena, I. kateg., Migle
Kuchal', V. V. Mašek, J. Mysliveček, J.
górii. Všetci hrali výborne, ale v silnej
Bisigirskyte,
Kaunas,
Litva
2.
cena,
II.
J.
Ryba, J. A. Vitásek, A. Vranický, V.
medzinárodnej konkurencii s vysokou
k., Alena Hučková, ZVS E. Suchoňa,
Jírovec (Gyrowetz). Ďalšími skladateľ
úrovňou sa umiestnili medzi najlepšími
Bratislava - l. cena, III. k., Lenka Kumi, ktorých diela môžu deti hrať, sú:
dvaja, čo je pekný výsledok. V Ili. katel'ilová, ZVS B. Smetanu, Karviná - l. ceLeopold Mozart, Jo eph Haydn, L. van
górii získala l. cenu a súčasne Mimona, I V . k. a Veronika Btlhmová, ZVS
Beethoven, J. N. Hummel. Počet klariadnu cenu riaditeľa Státneho konzerC:eský Krumlov - l. cena, Vl. k. V l., II.
dieb je ľubovoľný , ale mu í byť dodržavatória Brno A lena Hučková (ped. A .
a V . kategórii nebola udelená l . cena.
ný časový limi t: 1., II. kat. - 2 až 4 minúKlattová) a v Vl. kategórii 3. cenu
Absolútny víťaz súťaže má možnosť
ty, Ili., IV. kat. - 3 až 5 minút, V ., VI.
Alexandra Ráczová (ped. K. Fraitová),
vystúpiť so Státnou filharmóniou Brno.
kat. - 4 až 8 minút. V šetky skladby treba
pri neudelení 2. ceny. Z ďa lšieh slovenTerézia Fialová (ZVS Brno) - absolútna
hrať spamäti.
ských účastníkov získala v IV. kategórii
víťazka AMADEA '96- bude so Státnou
Informácie poskytuje: ZVS Vevel'í
Dominika Fáberová (ped. M . Kailinfilharmóniou koncertovať 24. 5. 1998.
133, 616 OO Brno, resp. ZVS Vídeň ská
gová) zo ZVS Sklenárova 3. cenu a v V.
Pre ďal šieh záujemcov zo Slovenska
52, 639 OO Brno.
kategórii Eduard Lenner (ped. K.
uvádtame stručné podmienky: povinná
Text a foto: DANICA JAKUBCOVÁ
Lukešová) zo ZVS Stefánikova če!.tné
ťaže

Na posledných dvoch zasadnutiach (l O. a 24. marca l. r.) prerokovala Rada Slovenskej hudobnej
únie nasledovný okruh hlavných
otázok:
l. Na základe uverejneného konkurzu na funkciu vedúcej sekretariátu SHÚ ustanovila do
funkcie Moniku Sálkovú.
2. Na zákJade zmien vo vedení
Spolku koncertných umelcov v
súčasnosti pracuje Rada Slovenskej únie v tomto zložení:
Dr. Marián Jurík - predseda,
prof. Vladimír Bokes - podpredseda, členovia Rady: Dr.
Ondrej Demo, prof. Eva Siahová, Miroslav Smíd, Mgr.
Ludovít M . Vajdička, Mgr.
Daniel Buranovský, Dr. Egon
Krák.
3. Za prítomnosti ústredného riaditeľa Národného hudobného

centra Pavla Bagina boli prerokované prvé zák ladné formy
vzájomnej spolupráce. Národné
hudobné centrum a Rada Slovenskej hudobnej únie uzavreli
novú nájomnú zmluvu, ďa l ej
Zmluvu o zapožičani časti inventára a hlavne Dohodu o spolupráci pri poriadaní aktivít spoločné
ho záujmu. Táto dohoda sa týka:
a) cyklu komorných koncertov v
Mirbachovom paláci
b) 7. medzinárodného festivalu koncertného umenia v Ž iline
c) 6. medzinárodného festivalu Historické organy
d) 4. medzinárodného festivalu
MELOS -ETOS
e) Vydávania muzikologickej revue SLOVENSKÁ HUDBA.
4. Rada SHÚ konštatuje, že na
predložené granty do štátneho
fondu kultúry PRO SLOVAKIA

Potrebq.jen~.e
(Dokončenie

z 1. str.)

lost i. Chvalabohu, publikum jasne dáva
najavo svoj záujem, svoje stanovisko,
svoju percepčnú vyspelosť alebo nevyspelo ť, ide tam, kde nachádza čosi inšpiratívne, upokojujúce, alebo aj spoločensky nevyhnutné. Preto niektoré podujatia celkom pochopiteľne hýria spoločenskou atmosférou, namiesto hladu
po obsahu umenia stávajú sa prehliadkou módy, snobstva a bankových kont.
Sú však našťastie aj také podujatia, ktoré vstupujú do nášho povedomia skromnejšie, poskytujú návštevnfkom azyl

dosiaľ

nedošla žiadna odpoveď.
Rada preto odporúča jednotlivým spolkom pokračovať v príprave jednotlivých akcií tak,
aby v prípade poskytnutia grantu mohli byť akcie čo najefektívnejšie pripravené a súčasne
odporúča hľadať možnosti financovania týchto akcií prostredníctvom sponwrov.
5. Na základe inventúry finanč
ných prostriedkov v závere prvého štvrťroka Rada SHÚ rozhodla o úspornom vynakladaní
finančných prostriedkov. V dôsledku toho sa Rada SHÚ obráti na č lenstvo vo veci platenia
č lenských príspevkov, ktoré sú
v zmysle Stanov jednou z plánovaných príjmových položiek.

hudbu ako un~.enie?

pokory a meditácie. Povedané obrazne,
neprešli " Platónovou hudobnou komorou". Avšak i napriek rôznosti odborného i spol očenského ohlasu hudobných
podujatí, som stále skalopevne presvedčený, te hudobné umenie ľudstvo potrebuje. Nemyslím tým na hudbu ako takú,
ako znejúci fenomén. A le ako umenie.
Hudby je dosť, zaplavuje nás od božieho
rána do božieho večera, či noci . Aj so
svojím nevkusom, priemernosťou a pahodnotami. Spoločnosť, ktorá chce mať
svoju kultúrnu identitu, nepotrebuje pre
svoje umenie amoúčel né transformácie,
školy produkujúce priemernosť, ale pod-

mienky na tvorbu hodnôt. A Lo je alfa a
omega existencie umenia od najstarších
čia~ po súčas nosť, resp. aj prebiehajúcej
či stagnujúcej transformácie. Od čias
florcntskej cameraty potrebovalo hudobné umenie mecenášov, porozumenie
a pochopenie štátu, vládnucich a bohatých vrstiev. Pravda, vždy boli aj privilegovaní umelci. Aký bol ich prínos pre
skutočnú kultúru, ukáže čas, dejiny.
Talentovaní umelci, nám našťastie poskytujú radosť a krásu. Tí vedia pre koho
tvoria, pre koho hrajú. Pre nás všetkých,
lebo to potrebujeme. A le vedia to naozaj
všetci?
Marián Jurík

tivotné jubileum prof. PhDr. Ivana Hrušovského,
CSc., skladateľa, teoretika, pedagóga a vzácneho člove
ka inšpirovalo redakciu hudobného vysielania SRo k vytvoreniu kvalimých relácií. Redaktorka Čárska do štúdia pozvala ( 15. 2.) na rozhovor s Ivanom Hrušovským
prof. Ivana Paríka. Títo dvaja priatelia, súputníci v hudbe, pedagogickej činnosti i turistike, spomínali na svoje
krásne i menej krásne životné zážitky, na prekonávanie
prekážok na púti po slovenských horách, ale i v hudbe
pri presadzovaní nových prístupov v kompozičnej praxi.
Hrušovský rozvážne a múdro hovoril o metódach svojho
učiteľa Alexandra Moyzesa, ktoré sa mu vtedy zdali
pritvrdé, žiadalo sa mu viac voľnosti - dnes však mnohé
pochopil. Ivan Parík bol väčší rebel, ale s úctou a vďa
kou hovoril o VŠMU, ktorá ho viedla k zodpovednosti za
každú notu, ktortí napísal.
Hrušovský sa sám nazval "obojživelníkom", lebo je i
hudobným teoretikom a filozofom. S úctou a vďačnost'ou
spomína 11a svojho bratanca a učiteľa filozofie Igora
Hrušovského a na profesora Kresá11ka.
Ivan Parfk ďalej hovoril o Hrušovského skladateľskej
tvorbe a označil v nej tri obdobia: tvorba pod vplyvom
Moyzesa, vplyv Druhej viedenskej školy a Smolenických
seminárov a tretie, v ktorom nachádzal sám seba, zo
skladateta sa stáva básnik v hudbe, nachádzajúci svoju
vlastnú poetiku.
Hrušovský sa vyznal z lásky k poézii Milana Rúfusa,
ktorý ho naučil hľada( cestu k prostote.
Medzi zaujímavým rozhovorom znela Hrušovského
tvorba: Musica noffurna, Tri ká1wny pre husle a čemba
lo, Can ti pre miešaný zbor, Tri skladby pre klavír a časť
z 111. sláčikového kvarteta.
Obaja umelci hovorili bezprostredne, ľudsky, aj laik
im rozwne/ a predsa mal rozhovor vysokú hudobno-teoretickú a filozofickú kvalitu.
Program z Hrušovského duchovnej tvorby bol pripravený na 26. 2. Už v predchádzajúcom rozhovore Ivan
Parík zdôraznil, že v autorovej tvorbe významné miesto
zaujfma sakrálna hudba, ktorú z vlastnej potreby tvoril
buď "do zásuvky" alebo rôznym spôsobom maskoval.
Dnes je móda komponovať sakrálnu hudbu, no
Hrušovský ju tvoril a tvorí z hlbky svojho presvedčenia.
Počas relácie znela prekrásna hudba a ušľachtilý rozhovor autora s redaktorkou Čárskou.
Okrem týchto dvoch hudobno-slovných relácií boli
Hrušovského hudbe venované dva koncerty- jeden z komornej tvorby, druhý zo zborovej.
Ak sa to zdá niekomu priveľa, chcela by som zdôrazniť, že osobnost' Ivana Hrušovského j e v našej hudobnej
kultúre výnimočná a zasltiži si pozornos(.
V pravidelnej relácii, ktorú pripravuje dvojica Jurík Domanský (15. 2.), informoval hud~bný historik Dr.
Pavol Polák, predseda Mozartovej obce v Bratislave, o
priebehu Mozartovho týždňa v Salzburgu. Zišlo sa tam
medzinárodné publikum a na koncertoch účinkovali najlepš{ interpreti Mozartovej hudby, akými sú Schiff,
Brendel, Levin. Atrakciou Týžd1la bola opera štrnásť
ročného Mozarta.
V druhej časti kritik Dr. Igor Javorský slovami ostrými ako britva odsúdil dramaturgiu januárových koncertov Slovenskej filharmónie, najmä nepochopiteľnú koncepciu novoročného koncertu bizarným spojením
Such01la a Saint-Saiinsa.
Novú reláciu Kultúrny mesačník sme zaznamenali JO. 2.,
allforsky pripravenú a moderovanú Yvetou Bognárovou.
Obšírne v nej hodnotili Rok slovenskej hudby Ladislav
Burlas a Pavol Bagin. Táto celoročná aktivita bola 'Jesrivalom festivalov". Centrom sa stala skladateľská súťaž, ktorej sa zúčastnili aj slovenskí skladatelia žijúci v
zahraničí. Slovenská hudba znela na zahraničných koncertoch aj v takých štátoch, kde sa predtým nedostala.
Tak isto doma, na Slovensku, boli koncerty na dedinách
a zámkoch, kde doteraz koncerty nikdy neboli. Od roku
1989 nezaznela v žiadnom opernom divadle ani jedna
slovenská opera, s výnimkou Roka slovenskej hudby na
všetkých javiskách našich operných scén.(?!)
Ďalej sa v magazíne hovorilo o Schubertovomjubileu
a Miloš Jurkovič informoval poslucháčov o aktivitách
vydavateľstva OPUS, najmä o edícii Hudba zverokruhu.
Vlado Brožík kriticky hodnotil súčasnú populárnu
hudbu. V masmédiách sa preferuje neJ..:valira a priemernosť. "Vykrúcanie" detsJ..:ých hviezdičiek napodobňujú
cich známe "star" nazval pedofíliou. Obdivujem otvorenosi~ úprimnosť a nebojácnu ostrosť mladých kritikov.
V úvode výtvarnej časti som s úžasom počúvala tvrdenie, že: "výtvarné umenie a hudba sú záležitost'ou prvej
signálnej sústavy". Dnes, keď poznáme Kresánkovo "Hudobné myslenie", "Umelecké myslenie" Tomáša Srrausa,
množstvo úvah a esejí Jána Albrechta na túto tému, je takéto tvrdenie nehoráznost".
ANNA KOVÁ .ROVÁ
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OSOBNOSTI

K sedentdesiatke Ladislava Burlasa

Svedectvo súčasníka
Dynamickosť a protirečivosť povojnového vývoja slovenskej hudobnej kultúry spoluurčovala
kvantita úloh, ktorých naplňanie vyžadovalo č ino
rodo ť ludí, schopných aktivne zasahovať do viacerých oblastí. Jednou z osobností, ktorá túto dobu
žila, spoluvytvárala a reflektovala jej profil je
prof. PhDr. Ladislav Burla~. DrSc., dožívajúci sa
v týchto dňoch 70 rokov. S jeho menom sa stretávame pri prieskume uzlových bodov rekonštruovania obrazu nedávnej, vyše 40-ročnej minulosti
slovenskej hudby, sprevádzanej zrodom, vývojom
(i zánikom) inštitúcií, ale najmä rozmachom skladateľskej tvorby a muzikologického i kritického
myslenia.
Z rodnej Trnavy (kde sa muzikantsky vzdelával
pod dohľadom M. Schneidra) odišiel po absolvovaní gymnázia do Bratislavy. Zapísal sa na hudobnú vedu Filozofickej fakulty UK a paralelne navštevoval i hodiny kompozície v triede A. Moyzesa
na konzervatóriu. Tým i!WciQval budúcu dvojprofiláciu svojho profesionálneho rastu.
Ako muzikológ začínal dynamicky. Jeho doktorská dizertácia venovaná duchovnej piesni 17.
storočia na Slovensku bola nedlho po ukončení
univerzitného štúdia vydaná (spolu s dvoma štúdiami starších historikov) v kni žnej publikácii. Nebolo mu však súdené stať sa ako poslednému z odchovancov prof. K. Hudca, dedi ča bádate ľskej
orientácie D. Orla, rozvíjateľom hymnologického
výskumu. Jeho pozornosť sa začala upierať k novšej, až súdobej slovenskej hudbe, k hľadaniu podstát jej konštitúcie a smerovania. Táto zmena vyplynula jednak z hierarchie úloh a zamerania novozaloženého ú stavu hudobnej vedy SAV, prvého Burlasovho pracoviska, ale zaiste aj z toho, že
pokračoval v štúdiu kompozície u Moyzesa na novozaloženej VSMU, ktorú ukončil v r. 1955 ako
jeden z jej prvých absolventov. Úctu k svojmu pedagógovi prejavil Burlas dvojako- napísaním rozsiahlej monografie, ktorá sa analytickým záberom
priaznivo vyníma z radu iných, v polovici SO. rokov publikovaných profi lov s kl adateľov , a zároveň i svojou kompo zi č no-štý l ovou orientáciou v
prvom období tvorivosti. Pri prieskume Moyzesovej tvorby sa Burlas dostával ku kladeniu širších
otázok o genéze a zmysle vývoja medzivojnovej
generácie s kl adate ľov. Filozofická erudícia, historické vedomie súvislostí i odstup teoretika mu
umožnili zároveň zaujať kritický postoj k dobovému tempu a povahe vývojaschopnosti slovenskej
hudobnej tvorby. V r. 1957 v 2. čísl e novozaloženého odborného periodika Slovenská hudba uverejnil zásadný príspevok Myšlienky o vývine národnej hudby, v ktorom akcentoval ideu tvorivého
a dynamického obohacovania národného štýlu,

zbaveného izolácie, sebapreceňovania , !penia na
folklorizujúcich tradíciách a nezáujme o tvorivé
podnety a hodnoty z minulosti i sú časnosti európskej hudby 20. storočia. Tým jednak nadviazal na
koncept medzinárodnej konfrontácie slovenskej
hudby, ktorý pred ním avizoval už O. Ferenczy a
zároveň prispel do názorového kvasu v prostredí
slovenskej umeleckej (najmä literárnej) kultú ry,
ktorý sa pokúšal pre konať viaceré nedostatky i
stagnáciu umeleckej tvorby na Slovensku po roku
1948. Bolo príznač né pre ochranársku mentalitu
vtedajšej hudobnej society, že podráždene reagovala na Burlasove oprávnené a smelé kritické vývody, čo spôsobilo vtedy módne obvinenie autora
z revizionizmu (s následným postihom). Burlas
odišiel z katedry hudobnej vedy FFUK, kde od r.
1954 pôsobil ako pedagóg teoretických predmetov, ale nevzdal sa úsilia korektívne zasahovať do
pálčivých názorových konfrontácií, ktoré sprevádzali ďalšie vývojové štádiá sloven kej hudby.
Pochopil napr. záujem mladej sk l adateľs kej generácie na zači atku 60. rokov o osvojenie si tzv. Novej hudby a súc teoreticky dobre zorientovaný písal nielen uži točn é informatívne state o ko mpozi č
ných technikách v hudbe 20. storočia, ale uverejnil i rozsiahlejšiu štúdiu Formové princípy Novej
hudby (v zborníku Kapitoly z teórie súčasnej hudby z r. 1963). Ako teoretik prispel k avantgardnému prostrediu Smolenických seminárov na sklonku 60. rokov. Nadviažuc na podnety svojho učite
ľa prof. J. Kresánka chápal však horlenie za novátorstvo dialekticky, v konkrétnych historických i
spo l oče n s k ých podmienkach.
Ochotu publicisticky reflektovať jednotlivé vr ·tvy Jovenskej hudobnej kultúry a pods túpi ť i riziká zhodnocovania jej povojnového vývoja, ovplyvneného dobovými ideologickými nánosmi
prezentuje knižná publikácia z r. 1988 Pohľady na
s ú čas n ú slovenskú hudobnú kultúru. Burlas nebol
čl ovekom , ktorý zotrvával v útulnom tichu svojej
pracovne, čo zaiste vyplynulo aj z jeho dlhoročné
ho pôsobenia vo funkcii riaditeľa Ústavu hudobnej
vedy SA V, neskOr, od r. 1987 na poste posledného
predsedu Zväzu slovenských sk l adateľov a koncertných umelcov.
Táto aktivita však neodvádzala Burlasovu pozornosť od "klasických" muzikologických skúmaní. Najmä oblasť hudobnej teórie (metodologické
otázky disciplíny, problémy hudobnej analýzy)
obohatil cennými postrehmi , v ktorých dominuje
jednota systematicko-historického pohfadu i pedagogické zacielenie. Jeho teoretické skúsenosti
rástli pri práci na knihe Fonny a druhy hudobného
umenia, ktorá prvýkrát vyšla v r. 1962 a predstavuje v našej hudobnoteoretickej spisbe prvú ve-
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decky koncipovan(J učebnicu (o jej užitočn osti
svedčia tri rozobrané vydania). Sústavnejšie sa
Burlas venoval aj hudobnej pedagogike ako jednej
zo systematických disciplín muzikológie, čo dokumentuje rad štúdií, uverejnených v periodikách
a zborníkoch a v koncentrovanej podobe predloží
syntetická publikácia, ktorá sa má zakrátko (vďa
ka agilnému prešovskému vydavateľstv u Matúš)
zjav i ť na knižnom trhu. Svedectvom šírky Burlasových záujmov o jednotli vé problémové okruhy
tak hudobnovedného ako aj ku ltúrnospol očen ské
ho charakteru je rad štúdií Hudobná teória a súčas
no ť, ktorý vyšiel v r. 1977 v knižnej podobe. Ďal 
šia knižná publi kácia autora, monografia Slovenská hudobná moderna zhrnula v iac ročn é bádateľ
ské úsilie, venované prie kumu a hodnoteniu historickej a estetickoštýlovej základne, z ktorej sa
zrodila prvá celostná profesionálna koncepcia
tvorby v dejinách slovenskej hudby.
Sú stavnosť, cieľavedtJmosť a podnctnosť Burlasovej muzikologickej a publicistickej aktivity sa
paralelne prekrývala s jeho kompoz ič n ou tvorbou,
ktorá nepredstavovala iba komplement, ale druhú
podstatu jeho ľudského rastu a dozrievania. Svoj
autorský profil, ktorý sprvu formuje v znamení
úcty k dielu A. Moyzesa podmieňuje romantickou
výrazovou predispozíciou - v lyrickej podobe sa
prejavila v strednej časti Symfonického triptychu,
v Epitafe, či sláčikovom sex tete Spievajúce srdce,
v eruptívnosti, zvukovej sýtosti a rytmickej pregnantnosti pôsobila v oboch orchestrálnych skladbách. V priebehu 60. rokov sa Burlas zreteľne odklonil od viacerých redundantných zdrojov a h ľa
dal, najmä v kontakte s Bartókovým tvorivým odkazom, nové polohy svojej emocionality. Uplatnil
ich na póde troch ~..ánrovo-druhových útvarov - v

Kjubileu Tibora Andrašovana
_Jubilant je nevyčerpatefný v spracúvaní
slovenskej ľudovej hudobnosti. Naša spevnosť a tanečnosť mu bola silným in špiračným
zdrojom, v ktorom vždy nachádzal spôsob sebarealizácie i sebauspokojovani a, ale tiež
spo ločenský ohlas, podnecujúci k novým
umeleckým č inom. Mnohé z nich sa stali
ozdobou programov slovenských umeleckých
súborov, najmä SLUK-u a Lúčni ce, ale nevynechával ani Vojenské umelecké súbory v
Prahe i v Bratislave. V prakticko m kontakte
so Slovenským ľudovým ume leckým kolektívom, kde v rokoch 1955-58 zastával funkciu
umeleckého vedúceho, si bezprostredne overoval spoločenský dosah Detvianskej veselice, či Radvanského jarmoka, ktoré sa v mnohom stali východi kom aj pre ďa l šie hudobno-folklórne obrázky.
Tibor Andrašovan, rodák zo Slovenskej
Ľupče (4. 4. 1917), však rozšíril svoj záujem
o všetky regióny slovenskej ľudovej hudobnosti. V j eho hudbe nie sú prekvapením oča
rujúce ľudové melódie a tanečné rytmy rovnako zo stredného, východného, severného, južného č i západného Slove nska. O pôvod e
niektorých sved čia aj názvy: Povesť o hôrnych chlapcoch, Goralská ľúbosť, Podpolianska mlaď, Spod Vysokých Tatier, ľudová opera Na Zemplíne. Príklon k ľudovej tematike
prezrádzajú aj mnohé ďa l š i e skladby, najnovšie vari dva cykly Tancov zo Slovenska pre
klavír štvorruč ne, alebo pre symfonický orchester.
Ako stredoškolský pedagóg Tibor Andrašovan pôsobi l na učiteľských ústavoch v
Modre a v Bratislave. Sám absolvoval takýto
ústav v Banskej Bystrici, pritom študoval

kompozíciu u prof. E. Suchoňa a prof. A.
Moyzesa. Po absolutóriu, s dôverou vo vlastné ily, pustil sa do kompozičných č inov,
podnietených jeho neskorším pôsobením (ako
korepetítor a dirigent v opere SND). Preto.
medzi je ho hudobnodramatické prvotiny
patril balet Orfe us a Eurydika ( 1949). Bol to
prvý balet z pe ra slovenského autora a na pomerne dlhú dobu inšpiroval vzni k ďal ších diel
tohto žánru. Andrašovan totiž pokračoval v
zmnožovani baletnej tvorby jednoaktovkou
Piesne mieru, Slávnosti slnovratu a napokon
hudobne výraznou rečou stvárnil antický námet Ikarus.
Stýlové rozpätie týchto diel naznačuj e, že
Andrašovan sa vedome zmocňoval na jednej
strane bohatých zdrojov ľudovej spevnosti a
tanečnosti , na druhej strane sa snažil zvl ádnuť
(a v ne malej miere sa mu to aj darilo), výrazovotvárne prostriedky hudby nášho storočia.
Vidno to napr. na jeho opernej tvorbe. Je autoro m prvej slovenskej komickej opery Figliar Gero. Dielo, ktoré viac inklinuje k žánru
spevohry, je silne závislé na ľudovom humore. Vznikalo v obdobi, keď priam rozšafne využíval svoje kompozičné schopnosti pre programy SĽ.UK-u . A to sa odrazilo aj vo Figliarovi Gefovi, najmarkantnejšie v treťom dejstve. Premiéra dala za pravdu objektívnemu
hodnoteniu, že spevohra sa viac prihovára
vkusu menej náročných divákov než odborníkom, ale každý si súčasne uvedomoval, že
Tibor Andrašovan sa stal odhodlaným priekopníkom aj v tomto žánri.
Umelecká kritika však skladateľa prinútila
zamýš ľať sa nad kvalitou v intenciách potrieb
doby. Po operete Pánska vole nka, inscenova-
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nej na javisku Novej scény a všeobecne považovanej za prínos do tohto hudobnodramatického odvetvia, napísal n áročnú operu Biela
nemoc podľa rovnomennej hry bratov Čap
kovcov, ktorá hudobným stvárnením vysoko
prekročila hodnotu predchádzajúcich javiskových diel. Opera v 12. obrazoch pôsobivo
apeluje na svedomie čl oveka - brániť svoje
šťastie proti tyranii jednotlivcov, rozsievajúcich biedu, slzy a smrť. Ďal š i a opera vznikla
na vynikajúci námet P. O. Hviezdoslava Háj nikova žena. Aj v tomto diele znejú našské intonácie a rytmy, avšak je tu aj nevyhnutná dávka baladičnosti. Zo Slovenského
národného povstania čerpal námet pre operu
Návrat. Dielo v dvoch dejstvách väčšmi inklinuje k novodobým znakom štýlovosti, ale ako
celá Andrašovanova tvorba, aj ono dbá na
svojho adresáta. Prihovára sa rečou účin nej
dramatickej expresivity, akcentovanej subli-
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zborovej kompozícii, skladbách pre sólové husle
a v sl áč iko vo m kvartete.
Pri práci s ľudský m hlasom inklinoval k plnozvuku madrigalovej faktúry, s jej odtieňami i prirodzenou väzbou k spievanému textu. Túto afi nitu
s uvo ľňovaním priestoru pre pestrejšie sónicko-artikulačné možnosti vokálneho prejavu- ktoré však
nikdy nenadobudli prevahu v kompozičnom pláne
- uplatnil v zbore Metamorfóny krás (s husľovým
sólom), v cykloch Zvony a Sesť básní lásky, z ktorých najmä zhudobnenie výberu Rúfusovej poézie
zo zbierky Z~on~redstavuje autorovu citlivosť
pre myšlienkové p~olstvo básnika i koncentrovanosť jeho výpovede. Ku koncu 60. rokov prichádza k vyvrcholeniu Burlasových h ľadaní a nachádzan[, čoho svedectvom je nielen expresívnosť
Hudby pre s l áč ikové kvarteto, pripomínajúcej v
úč innej skratke veľkosť Bartókovho komorného
odkazu, alebo meditatívny nepokoj Sonatíny pre
husle sólo, ale najmä kompozícia pre sláčiky
Planctus. V nej skladateľ zaujímavým spôsobom
syntetizoval folklórnu tradíciu so súčasnosťou, vokálnosť s in š trumentá ln osťou, kompozično-tech
nickú suverenitu s apelatívnym nábojom protestu
a žialu. Planctus, štylizujúci dikciu ľudových plači ek , vznikla ako umelecká reakcia na okupáciu
Ceskoslovenska v r. 1968 a patrí k najlepším slovenským skladbám svojho druhu.
Z tohto syntetického zdroja rástli ďal šie Burlasove opusy pre sólové husle (Kadencia, dve Sonáty), 2. a 3. s l áči kové kvarteto, dedikované Prokofievovi, resp. Sostakovičovi. V nich sa prehlbuje
meditatívna intonácia, evol u čnosť rozvíjania i významová dôležitosť reminiscenčných prvkov vo
výstavbe celku. Približne od polovice 70. rokov
možno v rade novovznikaj úcich kompozícií zaznamenávať zreteľnú redukciu expresie, zvukovej
hutnosti a dynamickosti k polohám jasnejším,
mäkším, prehladnejším. Táto črta dobre vysvitá
napr. z následnosti koncertantných opusov - Concertino pre dychy a bicie, Hudba pre husle a or- •
chester, Organový koncert. l v priestore komornej
výpovede je Burlasov hlas zmierli vejší, kontemplatívnejší a kantabilnejší, spomeň me Poetickú
hudbu pre organ, interpretovanú i vo verzii pre dychové kvinteto (ktorá u niektorých kritikov evokovala až mahlerovské rozmery), klavírnu Sonatínu
a Lyrickú hudbu, Sonátu pre klarinet, vibrafón a
klavír. Druhú syntézu jubilantovho vývoja po
Plancte reprezentuje vokálna symfónia Stretnúť
čl oveka z r. 1984.
Burlasov mu tvorivému rozmeru málokedy chýbalo povedomie úcty k tradícii. Je prítomné aj v 2.
symfónii pre velký orchester z r. 1986, ale v nej až
prekvapivo nasycované prvkami reminiscencie,
návratu k začiatko m svojej umeleckej cesty. Tento
autobiografický zámer spomienky podčiarkuje
okrem iného (melodika, rytmicko-metrické modely, inštrumen tácia) aj motív passacaglie vo finálnej časti symfónie, tvarovo zhodný s témou
Ciaccony a fúgy pre klavír, op. l, ktorou sa kedysi
Burlas ešte ako študent verejne skl adateľsky uviedol. Azda fakt, že sa po napísaní 2. symfónie na
dl hší čas od mlčal , svedčí o presunutí dôrazu na
iné aktivity (pedagogické a muzikologické) a nie
o predčasn ej rezignácii na s kladateľskú činnosť,
z ktorej viaceré plody natrvalo obohatili hodnotový rozmer povojnovej slovenskej hudobnej tvorivosti.
I.".UBOMfR CHALUPKA
. máciou emocionálnyc h zážitkov. Zati aľ poslednou je jeho ľudová opera Na Zemplíne.
[.úbostný námet spracovaný Jurajom Králikom , popretkávaný zvykmi na Zemplíne,
umožnil skladateľovi hlboko načierať do
spevnosti tohto regiónu. Ústrednou témou hudobného procesu je ľudová p ieseň Vydavac še
budu, hlasy nezabudu.~. Jej melodika sa prelína celým dielom, obohacovaná množstvom
citovaných i prekomponovaných, alebo len
vzdialene pripomínajúcich ľudových melodicko-tanečných fragmentov. Andrašovan rozospieval svoje dielo takým spôsobom, že by
mohlo sústavne pôsobiť na javiskách ako
vhodná oddychová forma, ktorá aj s prípadnými výhradami zanecháva dobrý dojem.
Hudobný skladateľ Tibor Andrašovan, podobne ako iní naši skladatelia, bral ohľad aj na
súčas né celospoločenské tendencie. Svedčia o
tom už spomínané i ďa l šie skladby. Je ho umelecký profil dotvárajú diela ako oratórium
Cyri l a Metod, symfonická kantáta Tokajík,
dramatická ouve rtura Dukla brána slobody,
Zbojnícka predohra, ďalej skladby menších
foriem : Hor sa, bratia, Pozdrav partizána,
Prvý astronaut, Spev o slobodnej zemi, hudba
k filmu Jánošík a značné množstvo filmovej
hudby.
Svoje umelecké krédo vyslovil aj v počet
ných cykloch piesní pre sólové hlasy a zbory:
Hviezdy nad Prahou, Motýľ nad lampou,
Svitlo slnko, Zašumeli borovice, žena a múza, Slovenské dvojspevy, Nes, škovránok, O
dievčati , matke a babičke atď. Ak k uvede nému zoznamu prirátame aj niektoré inštrumentálne skladby (napr. Koncert pre čembalo a
s l áčikový orchester, Sláčikové kvarteto - folklorico, Partita romantica pre klavír, Piccola
suita pre klavír, Vlachiko pre symfonický orchester) získame stručný prehľad tvorivej či n
nosti hudobného skladateľa T ibora Andrašovana, ktorý sa dožíva 80. rokov. Pevné zdravie a mnoga lieta.

MICHAL PALOVCíK
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l Február
13. a 14. februára. Modest Petrovič Musorgskij: Noc na Lysej hore. Maurice Ravel:
Moja matka hus. Modest Petrovič Musorgskij - Maurice Ravel: Obrátky z výstavy. Slovenská filharmónia. Dirigent Aldo
Ceccato.
Zdá sa. že Aldo Ceccato, verný hosť Sloven~kej filharmónie, konečne vsadi l na
správnu kartu. Hoci to bolo deň po popolcovej strede, 7 koncertu venovanému dvojtáprahu Musorgskij - Ravel som odchádzal,
namôjveru, potcšený. Bol som dokonca
ochotný trocha pozabudnúť na rozpaky, do
akých ma po tri dlhé ~ezóny pán Ceccato
uvádzal vojimi výkladmi symfónií Schuberta a Brucknera. Veď človek by predsa
mal rýchlo zabúdať na neutešené veci a radovať sa skôr z príjemnejších prejavov našej
reality. Tri kapitoly februárového vys túpenia talianskeho dirigenta v Bratislave poskytli dostatok moi.ností na vzbudenie takýchto pocitov. Program bol postavený
umne, šarmantne a po1•čne. Jeho prvá kapitola, obraz Noc na Lysej hore, zastupovala
dramatický prvok. Musorgského vízia významového prototypu dance macabre, ktorý
sa nemohol zrodil' inokedy, ako v storočí S.
Kierkegaarda, E. T. A. Hoffmanna, E. A.
Poea, F. Schuberta a iných vyznavačov lilozofie strachu, obáv a skep y. Skladba taburácala v Redute plnou silou a efektne. A ldo
Ceccato nešetril energiou, takže z orchestra
sa rinuli na poslucháča naozaj mohutné
akustické vlny. Tak to v prípade Noci na
Ly. ej hore má byť. Aby však neostalo len
pri chvále na "straš idelnosť" rituálneho obrazu, v t.ltvere celej ceremónie, vtedy, keď sa
z diaľky ozve kostolný zvon a Sln ko vychádza nad obzor, dokázal Aldo Ceccato a hráči
Slovenskej filharmónie udržať nádherné na-

v SF l

pätic. Noc na Lysej hore si vďaka tvorivému
porozumeniu a vďaka súhre v závere tachovala svoju provokujúcu tajomnosť a nepokoj, čo sa vždy nepodarí.
Po pekelníckych tancoch Modesta Petroviča Musorgského položili Aldovi Ceccatovi na pult diametrálne odlišný typ partitúry.
Suita o Matke husi síce podobne, ako Noc
na Lysej hore súvisi s divadelníctvom a divadelnost'ou, preferuje však pôvabný ravelovský lyri7mus, krehkú hudobnú poéziu.
Povedal by som, že u viesť túto skladbu v našich podmienkach, a navyše, po pompe Musorgského obram. bolo trocha aj riziko. Ravel neposkytuje v nádherných výjavoch svojej skladby príliš veľa vzruchu a J..ontrastov,
ktoré sú v našom hudobnom myslení a vnímaní veľmi dôležitým percepčným predpokladom. Napriek tomuto nebezpečenstvu
Moja matka hus na mňa zapôsobila priam
unikátne, sťaby balzam a nežné pohladenie.
Vychutnával som, ako vo mne začali rezonovať ohla~y z detstva, matkina l áskavosť a
neha, ako pekne všetko vôkol mňa zrazu vyzeralo. Ravelova hudba mala pre mňa v tom
momente a aj tcra7, keď sa k nej vraciam v
spomienkach, obrovský p ychologický význam - poslucháčsky, ale aj všeobecne ľud
ský. Filharmonici usilovne pracovali nad
J...aždým tónom a nad kai.dou frázou, takže aj
efekt sa dostavil: v globálnom lyrickom
mikrosvete skladby som stále cíti l plnohodnotné hudobné vône a chute, zvukovú opojnosť a šťavnatosť. Vzhľadom na to, že Moja
matka hus je v programe SF viac atrakciou
než zaužívaným artiklom. všeko vyšlo optimálne a úspešne.
Tretiu skladbu večera netreba obzvlášť
komentovať. Kartinki v Ravelovej in~tru
mentácii znova zvíťazi li a vari niet sezóny,
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kedy by epický majestát legendárnej suity
neprenikol na pódium Reduty. Pokiaľ teda v
Ravelovi hráči orchestra skôr obj avovali a
učili sa. v Kartinkách mohli "šliapal'" naplno.
Takáto situácia však môže znamenai aj istý
stav ohro~:enia. Raz darmo, človek sa pri vykonávaní svojho remesla rád nechá opantať
stereotypmi a zaužívanými úkonmi. C:astý
výskyt Kartiniek na našom pódiu môže hudobníkov viest' k takémuto pohodliu a rutinérstvu. Aldo Ceccato však oč i vidne s týmito ostrieľanými profíkmi, ale aj s filharmonickým dorastom (ktorého je aspoň v orchestri sku našťastie dostatok) pracoval aktívne
a neviezol sa v závese. Obrázky z výstavy
boli pestré, nápadité, darilo sa aj v obtiažnych úsekoch (dokonca aj saxofónové sólo
v Starom hrade nebolo až také ubolené ako
obvyJ...Ie). V každom takte a v každom okamihu mi bolo dopriate sledoval' naozajstný
umelecký výkon podporený z každej strany,
spoza každého pultu zainteresovanosťou a
en tuziazom. Bol to pekný večer.
20. a 2 1. februára. Antonín Dvoi'ák: Viokoncert. Claude Debussy: Faunovo letné popoludnie. Bohuslav Martinu: 6.
symfónia. Slovenská filharmónia. Dirigent
Ondrej Lenárd . Sólista Robert Cohen.
Zatiaľ čo Aldo Ceccato sa pri svojom bratislav~kom vystúpení vzdal možnosti podporiť zdarný priebeh koncertu sólistickou
koncertantnou epizódou, šéfdirigent SF a
dnes už aj riaditeľ Opery SND Ondrej Lenárd sa mohol spokojne oprieť o vzácneho
hosťa L Veľkej Británie, o violončelistu Roberta Cohena. To, čo sa dialo na stupienku
určenom pre sólistu počas Dvofákovho Violončelového koncertu, bol absolútny hudobný sviatok. Bez afektov, bez pozérstva, s pokorou, avšak vždy a stále so cťou a s hrdosťou - ktorej sa mimochodom nahlas dovolával Ondrej Lenárd pri argumentácii svojho
rozhodnutia nechať sa inštalovať do ďalšej
vedúcej funkcie- úplne suverénne sa Robert
Cohen zmocnil svojej nádhern ej úlohy.
lončelový

Úmyselne som vynechal zvrat " nádhernej,
no neľahkej ", pretože Cohenovo skvostné
violončelo na mňa pôsobi lo v jeho rukách
skôr ako pierko - ľahučké, poddajné, samospievajúce. Žiaden očivid ný kfč z drilu, žiadne zbytočné a samoľúbe gestá zvádzajúce
i zavádzajúce diváka do ríše povrchnosti.
Robert Cohen do lova vyrábal hudbu v jej
najči stej šej a najrýdzejšej kvintesencii.
Mohol okolo cba rozdávať elán a dobrú
vôľu: nikdy nezabudnem na jeho doslova
chlapčenskými úsmevmi sprevádzaný príchod a odchod z pódia. Robert Cohen je verký umelec, musí však byť aj veľkým člove
kom. Vtedy aj čaro hudby pôsobí akosi silnejšie a účinnejšie. Nemá asi význam komemovať detaily. Hra Roberta Cohena bol
hrou, ktorá ma j ednoducho donútila navštíviť obidve jeho produkcie- štvrtkovú aj piatkovú. Prísť vedome o takého Dvol'áka by
bolo naozaj hriechom.
Po malom cohenovskom zázraku sa dozaista nie len mne dobre usádzalo do fotela
pred druhou polovicou koncertu. Máločo by
mohlo znehodnotiť to, čo sa zrodilo počas
štyridsiatich dvofákovských minút. Ani
únava Debussyho Fauna, ktorý v programovej zostave naozaj nemu el byť. Bohato by
stači la 6. ymfónia Bohuslava Martinu. Za
predvedenie tejto skladby treba snovateľom
dramaturgie a Ondrejovi L enárdovi úprimne
poďakovať. Opäť sa ukázalo, ako niekedy
ľahkovážne zabúdame na dostupné a aktuálne hodnoty, ku ktorým určite patrí po Jedný
symfonický cyklus poličského rodáka.
Vzhľadom na to, že hustá a neustále dynamická, nerovná partitúra je vlastne cudzím,
nezaužívaným tovarom, hráči orchestra podali statočný výkon. M ožno chýbalo viac
zvuku spoza pultov basových nástrojov - najmä kontrabasy pôsobili akosi nesmelo a nepriebojne. Hudbe tak chýbala hfbka, ponor
do harmonických efektov a postupov typických pre Bohuslava Martinu. Tak č i onak,
"Sestka" tu zaznela, a to je len a len dobre.
IGOR JAVORSKÝ

SOSR, BOHUMIL KOTMEL, RÓBERT STANKOVSKÝ POD PYRAMÍDOU
Trinásteho februára opäť ožili nie veľm i
prívetivé interiéry budovy Slovenského rozhlasu. Symfonický orchester Slovenského
rozh lasu ponúkol ďalší zo série koncertov
naplánovaných na každý mesiac. Je dobre,
keď hráči SOSR-u majú príležitosť hrať aj
inak, než len na červené svetielko v nahrávacom procese. Iniciatíva dramaturgie
SOS R-u a či nnosť Róberta Stankovského už
neraz priniesli i zdravé plody v podobe pekných koncertov. Úroveň rozhlasového orchestra zreteľn e stúpa, aj keď občas niečo
zaškrípe alebo niečo nic je dovedené do
konca. Tentoraz patril koncert výlučne kla-

sikom - Beethovenovi, Dvofákovi a Brahmsov i. Takto zostavený program môle poteš iť liebhaberov aj odborníkov, hoci môže
viesť k jednotvárnosti. Koncert však mal
dostatok inšpirujúcich okamihov. takže nudiť sa nikto nemusel. Beethovenov Egmont
zaznel v štandardnom interpretačnom šate,
nebol ni čím ob7vlášť výnimočný - ani v
dobrom, ani v ~:l om zmysle slova. Zato
Dvofákov Husľový koncert, ktorý sa u nás
tak často nehráva, priniesol podnety zo strany majstra huslistu Bohumila Kotmela. Na
Dvofákov koncert môže siahnuť asi iba vyzretá osobnosť. Skladateľ v tejto skladbe

l Košic:e: február vznamení premiér l
Februárové koncerty Státnej filharmónie
Košice priniesli viacero udalostí, zasluhujúcich si pozornosť. Prvý z nich (6. 2.) mal byť
predovšetkým pripomienkou jubilea Franza
Schuberta, no ťažisko večera bolo skôr v prvej polovici, kde odznelo Debussyho More
a Glazunovov Hus ľový koncert a mol. Po
týchto dielach vyznela Schubertova 5. symfónia B dur ako Popol uška, i keď jej reprodukcii ťažko možno ni ečo vytknúť - chyba
bola skôr v slede programových čísiel. Koncert dirigoval Stanislav Macura: j eho
Schubert bol precízny, dynamický vybrúsený a svižný. Naproti tomu Debussyho More
vyznelo trochu pritvrdo, chýbali mu poloticne a väčšia poddajnost' vo formovaní jednotlivých tém - nedostatky, vyplývajúce z primalej frekventovanosti impresionistickej
tvorby v repertoári telesa. '
Husľový koncert a mol od ~. Glazunova
sme počuli v predvedení Arkady Janivkera, Kanaďana , pochádzajúceho však z Ukrajiny a reprezentujúceho typickú ru skú husľovú školu. Janivker hral Glazunova s vybrú enou technikou, veľkorysým romantickým pátosom a k jeho dokonalému vyzneniu chýbal azda iba mohutnejší, sýtejší tón.
Za celkom mimoriadneho záujmu obecenstva prebehol ďal ší koncert SFK ( 13. 2.).
Predstavil sa na ňom v úlohe dirigenta dnes
už takisto Kanaďan Peter Breiner, a to veľ
mi presvedč ivo. Predniesol woju orchestrálnu verziu 24 klavírnych prelúdií C. Debussyho. Breiner sám v bulletine priznáva,
že ide o skladby tak typicky klavírne, ~c sa

priam vzpierajú orchestrálnej úprave. Ja by
som dodal, že ďalším argumentom proti inštrumentácii je aj priveľká stručnosť, až
úsečnosť väčšiny prelúdií, kde orchester nemá možnost' rozvinúť , rozospievať, vy tvo riť
výraznejšiu gradáciu. To, že napriek tomu
priniesla táto práca pozitívny výsledok,
možno pripísať Breinerovmu majstrovstvu v
narábaní s orchestrálnymi prostriedkami a
jeho zvukovej imaginácii. Zvolil si všaJ.. až
priveľký orchestrálny aparát, aký ani sám

Peter Breiner

ubral na kontrastnosti a na dramatizme, ako
ich poznáme napríklad ro symfónií alebo
iných koncertných diel (Klavírny alebo
Viol ončel ový koncert). Preto je ťažšie udržať formu pohromade a zaujať poslu cháča
lyrikou. Bohumilovi Kounelovi sa darilo aj
to, aj to, a napriek niektorým nepekným tónom a frázam zo strany orchestra mal Dvofák pomerne slušnú úroveň.
Do druhej polovice programu si Róbert
Stankovský vybra l 4. symfón iu Johannesa
Brahmsa. Toto dielo je, podobne ako Dvofákov Husľový koncert, interpretačne veľmi
náročné a môže byť aj zákerné. Brahmsov-

ská rezerv.ovanosť vo výraze, ošemetné intonácie, hustota polyfónnej faktúry, nevšedná výstavba jednotlivých častí robia z poslednej Brahmsovej symfónie veľký problém. Róbert Stankovský je však rozhľade
ným a skúseným dirigentom a Brahmsa tvoril s nadhľadom. Akékoľvek iniciatívy môžu
v Koncertnom štúdiu l pod Pyramídou ostať
v zákulisí kvôli akustickým nedostatkom.
Hráči SOSR-u a aj ich šéfdiri gent tieto rezervy poznajú a vedia im už úspešnejšie če
liť. Preto aj zvuková výslednica v 4. symfónii bola kompaktnejšia a zaujímavejšia, než
býva zvykom u hosťujúcich umelcov. -ern-

Debussy nezvykol používať, no nezdá sa mi,
že by ho bol patrične využi l. Nebol by to
Breiner, keby svoje vystúpenie aj vtipne nekomentoval; v každom prípade sa mu podari lo vytvori ť samotným dielom. ako aj jeho
pri liehavou reprodukciou sugestívnu atmosféru . Sme radi, že Košice mohli počuť
Breinerovo nové dielo ako prvé.
Aj nasledujúci koncert (20. 2.) priniesol
premiéru - kantátu Juraja Fi lasa Posledný
deň starého duba pre detský hlas, recitátora,
detský ~:bor a orchester. Dielo košického rodáka J. Filasa, žijúceho už 25 rokov v Prahe
a dosahujúceho tam výrazné úspechy, objavujú sa . poradicky aj na košickom koncertnom pódiu. Obecenstvo ich prijíma vždy veľ-

mi priaznivo pre ich komunikatívnosť, ina skl adateľskú perfektnosť. Fi las je
reprezentantom kompozičného prúdu, ktorý
možno nazvať neoromantizmom pre svoju
akcenláciu melodiky-a maximálnu emotlvnost' vo výraze. V kantáte dospel skladateľ
použitím kompozičných prostriedkov k ešte
väčšej jednoducho ti. Vzhľadom na použitie
detského zboru značne zredukoval aj orchester. Podkladom kantáty (vznikla r.
1983) je Andersenova rozprávka, ktorú
zveršoval sám skladateľ. Predveden ie diela
bolo vo výborných rukách. Pod vedením
dnes už bývalého šéfdirigenta SF Stanislava Macuru spieval Košický detský spevácky zbor, pripravený perfektne manželmi
Varínskymi, detské sólo predniesla Zuzana Rašiová, výborne po čes ky recitoval Peter Rašev.
Orchester priam zažiaril potom v Dvol'ákovej symfonickej básni Vodník, predvedenej mimoriadne podmanivo a dramaticky.
Bolo zrejmé, že toto je Macurova najvlastnejšia parketa. Pri všetkej výrazovej expresívnosti a ostrej kontrastnosti bol celkový
zvuk telesa vysoko kultivovaný.
Koncert zavfšil 2. k lavírny koncert B dur
Johannesa Brahmsa. Sólistka Daniela Varínska ho naštudovala so svojou známou
precíznosťou a svedomitosťou , uplatnila
však aj zmysel pre výstavbu veľkých celkov,
čo je pri tejto "symfónii s koncertantným
klavlrom" zvlášť dôležité. Samozrejme, výsledný efekt diela je niekedy inde, než v
blýskavej virtuozite, i keď pianista sa tu nadrie viac, než v hociktorom inom koncerte.
Veľmi uspokojivá bola aj súhra s orchestrom a svoj podiel na úspechu si "vydirigoval" aj S. M acura.
ROMAN SlffiEPEK

Snímka T. Trn

venčnosť
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Súbory, zoskupenia, telesá... - najmä komorné - vznikajú, jestvujú, zanikajú.
Je to prirodzený, zákonitý kolobeh, na ktorý si naša hudobná pospolitosť nemusí
zvlášť zvykať. Treba sa opýtať: prečo vznikajú, prečo jestvujú a prečo zanikajú?... Každý má svoj "osudový" graf životnosti.
Societa rigata je formácia s viac atypickým inštrumentálnym sfarbením: v konštantnej zostave flauta, hoboj a fagot, s "obligátnym" klavírom (syntetizátorom),
event. nástrojovými doplňujúcimi hosťami. Súbor, ktorý vznikol r. 1990- nezaniká. Vďaka zanietenosti, priam tvrdohlavej angažovanosti zakladateľa a "rukovoditeľa", Roberta Gašparíka. Ale aj umeleckému altruizmu, spontánnemu entuziazmu "skalných" členiek- flauti stke Monike Streitovej, hobojistke Zuzane Grekovej a
fagoti stke Adriane Vessovej. Societa rigata sa zrodila akoby náhodou. Azda viac
pre potešenie-, "domácke" muzicírovanie mladých ľudí. Hudobníkov, ktorých
však prvotné nadšenie a tvorivý zápal chronicky neopúšťa. Súbor bol najskôr inšpirovaný- autorom, autormi. Dnes je stále inšpirovaný, aj inšpirujúci. Jestvujúci - napredujúci ...
Zvyčajné nedeľné

matiné v Mirbachovom
paláci 9. februára, ponúklo "pfac" tomuto
sympatickému, prevažne dámskemu súboru.
Program? Sitý na mieru k nedeľnej predobedňaj šej pohode, s konšteláciou vytvá rajúcou reprezentatívnu v~orku hudobného pohybu dnešných dní.
Úvod - Rozmarná cesta (flauta - hoboj fagot + klavír) predzname nala priebeh koncertu. Typickou dikciou vo svoj om kompozičnom vklade pre hovoril (zosobň ujúc aj
klavírny part) Rolto Gašparík.
Skladateľ hnaný stálym nepokojom. Hľa
dač, ktorý nesnorí v nepriezorne navrstvených technologických zákrut. Rojčí - a spriehľadňuje v iditeľné. Uvede ná skladba je nezáväzným gioccosom, - naozaj - rozmarná cesta. vedúca v donkichotskej púti k vytúženému harmonizujúcemu ciefu ... ?
Paríkove Listy pre klavír prešli už niekoľkými tvorivými dotykmi interpretov. V

podaní Karola Toperc;;era sme si ich teda
zre prízovali a objavili z ďalšieho uhla pohľa
du. Táto tvoiivá symbióza, priznávam, imponuje bezo zvyšku. Toperczer Listy dos lova nanovo pointuje. V sémantickom výklade
každého z nich je dôsledný: uvažuje, zvažuje
tóny spektra farieb, harmo nických kon~telá
cií. Pracuje s tónom, jeho delikátnym dozvukom, buduje na alikvótach, pedálových efektoch, ve ľmi dôvtipne a s dávkou psychologického vedomia kalkuluje aj s - tichom.
Nazdávam sa, že každý z milovníkov klavírneho akvarelu sa rád vráti k Paríkovým
Listom.
Zhodou náhod sme mal i možnosť prebehnúť teré nom hudobnej formy zvanej rondo
dvakrát. Flaute a fagotu sa kompozične v
týchto farbách oddal Jozef Gahér. Autor,
ktorý sa - ako sme zvyknutí - vyjadruje skrz
optiku sprostredkovanú racionálnym videním, v poslednom čase akoby zostupoval k

Nedeľné predpoludnia v Mirbachu
Patria medzi obľúbené umelecké podujatia, väčšinou plne obsadené hudbymilovným obecenstvom. V ich dramaturgických
plánoch sa strieda hudba rôznych vývinových epoch, interpretovaná slovenskými
(niekedy aj cudzími) umelcami starších i
mladých generácií. Na koncerte (23. 2.) sa
obecenstvu predstavili dva manželské páry Anna a Quido Holblingovci a Dagmar a
Jozef Zsapkovci, každý so svojou samostatnou časťou programu.
Husľové duo prvej dvojice uviedlo diela
J, M. Leclaira, G. Ph. Telemanna, A.
Diabelliho a V. Godára. Prednesené diela
vyzneli v príznačnej, štýlovo vyhranenej
forme. HOiblingovci vždy vedia zaujať, raz
krásou dvojspevu, pútavosťou dialógov,
znamenitým preberaním hudobných myšlienok, mäkkosťou tónu i jeho gradáciami,
rytmickou pregnanciou a razanciou. A
keď
sa v Telemannovej Sonáte a
Diabelliho Triu k huslistom pripojil gitarista J. Zsapka, výrazom sa ešte prehlbil
hudobný obsah. Husľové duo vystupňova
lo svoje účinkovanie uvedením Dvoch hajdúskych tancov od V. Godára. Tvorivé
dispozície skladateľa sa aj v týchto skladbách javia ako podnetné, nápadité. Tance
sú výborné na posluch, nie však iba v pozícii prídavku husľových recitálov, ale aj v
samotnom jadre umeleckých programov.
Druhú polovicu koncertu začali manželia Zsapkovci Bratislavskou suitou od D.
Babcocka. Päťčasťové dielo utvorilo priestor pre muzicírovanie. Aj v tomto prípade
je súhra flauty a gitary príkladná, citlivo
rešpektujúca autorovu predlohu, dotvárajúc hudobný výraz vlastným umeleckým
Bilancia Moyzesovho kvaneta po vyše dvadsiatich rokoch umeleckého pôsobenia je porovn ateľná
s naSimi najlepši mi formáciami. Súbor s bohatými
aktivilarni je známy na štyroch kontinentoch, obdivuhodný svojou kvalitou a umeleckou zodpovednosťou . Ak mu kedysi prof. Alexander Moyzes
prepožičal meno, nebol by svoje rozhodnu1ie ofuIOval ani dnes, lebo dod n e~ mu štyria znamenití hudobníci robia česť.
Moyzesovo kvaneto (Stanislav Mucha, František Tärtík, Alexander Lakatoš a Ján Slávik) v rámci svojej č innos ti pod firmou Slovenskej filharmónie uviedlo (25. 2.) program z tvorby J. Haydna. J.
Malovca a F. Schuberta. Pozornosť publika slušne
obsadenej Moyzesovej siene sa súslredila najmä na
premiéru Malovcovho 6. s l áčikového kvarteta
"Medilácie nad hrobom Matúša Cernáka". Zaujala
ma naj mä dedikácia pamiatke polilika z č i as vojnovej Slovenskej republiky, poslanca Slovenského
snemu, ktorý po voj ne tragicky zahynul v

cítením, čo je pre pôsobivý prednes skladby vždy mimoriadne dôležité. V uvedenom
diele sme mali prfležitosť sledovať brilantné výkony umelcov, rešpektujúcich rozdiely obsahovo diferencovaných častí skladby, ale aj rozdiely štýlov pri porovnávaní s
nasledujúcimi skladbami Dušana Martinčeka: Bonjour, Monsieur Picasso a Ragtime. Tvorba tohto skladateľa vie podnietiť
k sústredenému výkonu a sústavnému
umeleckému sebazdokonaľovaniu interpretov. Zsapkovci svojou umeleckou orientáciou udržiavajú kontakt s mnohými
osobnosťami vo svete, a to svedčí o tom, že
v tvorivom zápolení majú aj v medzinárodných meradlách vysoký stupeň umeleckej dôvery.
O ďalší hudobný program sa v M irbachovom paláci postarala klaviristka
Helena Gáfforová a flautista Tomáš Janošík
(2. 3.). Na úvod prednesená Dvorákova
Sonatína, op. 100, patrí medzi dobre známe skladby, s ustáleným názorom na prednes. Vzhľadom na fixovanú predstavu o
tempe, dynamike a celkovom stvárnení
diela, v zásade možno vysloviť s úhlas s j ej
zvukovým obrazom. Vždy však možno
uvažovať o niektorých spomaleniach alebo
akceleráciách. Dvorákova skladba svojím
prehľadným tvarom s romantickým cítením k týmto úvahám priam vyzýva.
Poslucháči sa však mohli spoľahnúť na
prednesové schopnosti tlautistu, umelecky
citlivo dotvárané klavírom. Medzi oboma
nástrojmi vznikli pôsobivé dialógy, v ktorých sa prelínali široké plochy mäkko
stupňovaných nálad. Obecenstvo privítalo
aj tri menšie skladby: G. Fauré Fantázia,

Societa v tradičnej konštelácii

pôvodnej podobe, čo nevidím ako vážny
hriech. Rušivé sú "uzly" - transpozícia zvukových obrazcov. V tomto momente nechcem polemizovať na tému štýlovosť-neštý
l ovosť : Haydna v tejto adjustácii jednoduc ho
neviem akceptovať...
Inou nôtou prehovorila Kvinteto (Fragment) - tiež nie s účasn íka - Alexandra
Albrechta. Aute ntické (v pôvodnom, spomínanom obsadení doplnené klarinetom Mateja Kozuba), romantické, vypointovalo dosť.
symbolicky program dopoludnia, zanechajúc
piiaznivý dozvuk.
Socie ta rigata si zaslúži aplauz. Zaslúži si
pozomosť. Ak už nehovoríme o všedných interpretačných atribútoch, tak i preto, že dokáže uviesť do pohybu nejednu hudobnú
myšlienku. A zaktivizovať aj takú, ktorá drieme v e mbryonálnom štádiu . Societa rigata sa
dokáže prihovoriť. Nevtie ravo, mlado a výrečne.
L ÝDlA DOHNALOV Á

G. Enescu Cantabile a Presto aM. Ravel
Habanera. Janošík sa v nich ukázal ako
zručný, kultivovaný tlautista, s jasným názorom na štýlové rozdiely, s pekným tónom, znejúcim vyrovnane, mäkko, ľahko
modifikovateľný v rôznych výrazovo-obsahových polohách. A predsa si myslím, že
umelec má možnosť ešte zvyšovať latku
technickej dokonalosti a umeleckej výrazovosti, veď umelecká spolupráca s Helenou GáiTorovou je pevnou základňou pre
realizáciu všetkých veľkých umeleckých
predsavzatí. Tomáš Janošík svoj program
ukončil Poulencovou Sonátou v troch čas
tiach. Dielo je práve tým inšpirujúcim
zdrojom, ktorý by mohol doterajšie umelecké výsledky sólistu ešte zvýšiť, hoci jeho
interpretačné umenie si zasluhuje aj v súčasnosti našu úctu a uznanie.
Koncepcia koncertu programu 9. marca
súvisela s jubileami zastúpených skladateľov. Pri prfležitosti sedemdesiatin Ivana
Hrušovského odzneli jeho dve klavírne
Fúgy v brilantnom prednese Stanislava
Zamborského, ktorý doslova rozvíril klaviatúru nástroja širokým výrazovým pote nciálom. Avšak výraznejší hudobný obsah a pôsobivý emotívny náboj poslucháčom prinieslo až Lamento pre husle a violu. V prednese Petra Saraya a Mariána
Bandu dielo vyznelo technicky precízne,
umelecky účinne, zvukovo plasticky a stavebne ucelene.
Cyklom piesní pre soprán a klavír
Motýľ nad lampou usporiadatelia pripomenuli aj osemdesiatiny Tibora Andrašovana. Na poéziu Ladislava Novomeského
napísal štyri piesne, melodicko-rytmickou
štruktúrou vzájomne si až ná padne blízkou, čo potvrdzuje jednotný kompozičný
rukopis, štýl i organizmus cyklu. Obsahovo rozdielny text básní Večer, Prechádz-

ka, Slovo, Motýľ nad lampou, dovoľuje
markantnejšiu hudobno-náladovú diferencovanosť. Je to však vec autorovho
vkusu. Jeho piesňam dala sólistka M ária
Andrašovanová punc adekvátnej hodnoty.
Znamenitou klavírnou spoluprácou Evy
Fi scherovej cyklus piesní získal na úplnosti. Na úvahu vari iba dobre mienenú myšlienku: sólistke, ktorá slávi úspechy aj v
zahraničí, by prospelo okrúhlejšie tvorenie tónu. Tým by sa zmiernila jeho ostrosť
a zvýraznila kultivovanosť prejavu.
Z tvorby ďalšieho sedemdesiatnika Ladislava Burlasa odzneli dve skladby: najprv vynikajúca Sonáta pre husle sólo, dielo
výbornej koncepcie, plné hudobnosti, podstatnej pre umelecké stvárnenie. Skladba
odznela vo výbornom prednese študentky
VSMU, Mm1iny Fajčiakovej. Výrazný talent mladej huslistky predbežne sľubuje
veľkú kariéru. Radi by sme sa dočkali jej
najväčších možných úspechov.
Druhou Burlasovou skladbou bola
Poetická hudba pre dychové kvinteto. V
dvoch pomalých častiach, medzi ktorými
sa doslovne žiadal scherzozný pohyb,
Slovenské dychové kvinteto vo vynikajúcom obsadení (M. Turner, l. Fábera, L.
Luptáčik, R. Mešina a B. Hóz) nemalo
technické problémy a suverénne prekonávalo aj zdlhavé úseky, najmä plochy, zotrvávajúce v rovnakej náladovej zvukovej a
dynamickej polohe. Možno by sa dalo riešiť aj racionálnejšie prepracovanou agogikou.
Zložky Národného hudobného centra Slovkoncert a Spolok slovenských skladateľov, nevedno z akých príčin, nezaradili
do programu aj skladby Júliusa Kowalského, taktiež jubilanta. Dúfajme, že išlo
iba o pozabudnutie.
MICHAL PALOVC1K

Meditácie nad minulosťou
Nemecku ako obeť atentátu. O jeho fudských kvalitách vtedy asi 1 3- ročný Jozef Malovec nemohol
vera ved i eť. Možno sa o 11om dozvedel až v dospelom veku a zrejme išlo o priaznivé referencie. lebo
za mý š ľani e-sa nad hrobom a vzdávanie pocty formou umeleckého prejavu vždy súvisí s kladnými
hodnotami. Malovec im vzdal hold dielom, ktoré
vie osloviť, zauja ť a v i esť ku koncentrovanému posluchu. Vie zapôsobiť na ci l i myser a jeho súčasný
hudobný jazyk (v tomto diele pomerne umiernený)
nijako neruší obsahový zámer. Naopak, prehlbuje
jeho intenzitu. dodáva mu charakter meditatívno>li
i dramatických vzopäli. Moyzesovo kvaneto sa
Malovcovej novinky ujalo zodpovedne, dielu dodalo podmanivú silu vi tali ty, ktorá nedovolila väč-

Snímka D. Turček

mäkším. teplejším polohám. Rondo, súc z
rodu foriem prehfadných a "čitateľných" poteší sviežim pohybom, delikátnou inštrumentálnou kombináciou, náznakom hravého
pulzu.
V poradí dru hé rondo bolo z dielne Vlada
Bokesa, ktorý bufóznu farbu fagotu z ladil s
hobojom. Bokesove skladby nie sC1 "ľú bivé".
Komu však "padne do oka" ich dôslednosť,
štrukturálna vyvážen osť a väzba. nájde v ic h
organizme šíry priestor, poetiku, ktorá neoklame a nesk lame.
Societa rigata, pôvodne programovo interpretačne "slúžiaca" autorským produktom
súčasníkov, v istom okamihu svojho vývoja
~iahla i k literatúre predchádzajúcich období.
Je to napokon celkom logický krok, ktorý
testuje zdatnosť súboru. Exku rz smerom ku
klasicizm u, v podobe Haydnovho Londýnskeho tria č. 3 sa mi však nezdal príliš šťast
ný. Skladbu hrá Societa v neadaptovanej,

ší ústup emocionalite. než si to vyžadovala kompozičná koncepcia.
Majstrovslvo súboru bolo možné porovnávať aj
s prednesom Haydnovho Sláč ikového kvarteta B
dur (Hob. 111: 78) a Schubertovho S l áči kového
kvarteta d mol Smrť a dievča D 81O. Klasického
diela tvorcu z rokov jeho londýnskych úspechov,
sa Moyzesovci ujali s trochou romantického nadhľadu. JednOIIivým častiam vnukli azda viac vnútorného nadšenia, než si 10 haydnovský štý l vyžaduje. Podobných "prehreškov" sa interpreti dopúšťajú čas1o. ale nie vždy to možno považovať za
chybu. Zavše totiž ide o silný podnet predlohy.
ktorá navodzuje aj ~pontánnejši interpretačný tvar.
Napokon, Moyze,ovo kvmteto vždy 1rochu viac

inklinuje k inlerprelačnej expresivite, čo je jeho
pekná vlastnos ť . Nič nechce zadarmo, odhodlane a
oddane sa prebojúva k jadru umeleckého posolstva
skladatefa. A práve tým niektoré slovenské diela
by si zasluhovali označenie premiérového uvedenia až po ich prednese. Za takýto prístup môže
vďačiť Cikkerova Domovina a iné slovenské skladby pre s l áčikové kvanelo.
Podobnými kvalitami bol poznačený aj prednes
Schubenovej skladby. Vtedy už nemocný skladatef, - cítiac úbytok síl a skorý koniec -, v druhej
časti s l áči kového kvarteta použil a tematicky spracoval maleriál vlastnej piesne Smrť a dievča. Dielo
preniknuté silným citovým nábojom, sugeslívne tlmočí svojskú cestu autora, ktorý sa nepoddal ani
gigantickým vplyvom jeho mladšieho súčasníka L.
v. Beelhovena. A tieto danosti Moyzesovci vyjadrili s tofkou samozrej mosťou , že v hľad i sku našla
spománny ohlas.
MICHAL PALOVClK
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Viedenská štátna opera v polčase l

Februárovou premiérou Boitovho Mefistofela sa Viedenská štátna opera prehupla do
druhej polovice sezóny 1996/97. Skôr si
však zrekapitulujme naj významnejšie udalo ti tak, ako a odohrali medzi septembrom
a januárom a pristavme a tam, kde HŽ mal
svoj e "oko".
Obnovenému naštudovaniu Cajkovského
Pikovej dámy predchádzala séria večerov
Verdiho Dona Carlosa v staršej réžii Piera
Luigiho Pizziho. Jej nekomplikovaný, klasický tvar neprináša meniacim sa obsadeniam adaptačné ťažkosti a neodpútava ich
od koncentrácie na vokálne výkony. V septembrovom bloku sa popri nových tvárach
objavil v postave Filipa ll. Nikolaj Gjaurov
a pred j eho fascinujúcou kreáciou neostáva
nič iné, než sňať klobúk. 67-ročný basista
vládne stále sviežim, pevným, o dych opretým tónom, j e majstrom výrazovej drobnokresby i veľkých kantilénových oblúkov. Na
j avisku stál kráľ v kutku kráľovského formátu, s fluidom osoboo ti, ovplyvň ujúcej
celkovú atmosféru predstavenia. Sťastnou
zhodou okolností (čo už vo Viedni nebýva
pravidlom) sa zišlo výborné obsadenie i v
ďalších rolách. Sergej L arin bol impulzívnym, dramaticky prieboj ným a vo výške ko-

M lčanlivá žena: Natalie Dessay (Aminta) a
Bo Skovhus (Barbier)

vovo lesklým Carlosom, Američanka Andrea Gruberová vrúcnou, farebne opojnou a
Yýrazovo nal iehavou Elisabettou. Objavom
viedenskej scény sa stala litovská mezzosopranistka Violetta Urmanová ako technicky
skvelá Ebol i, ale imponoval aj legatový barytón Spaniela Carlosa Alvareza ako Posu.
Fabio Lui i za dirigentským pultom ma
upevnil v názore, že od č ias viedenského
pôsobenia Claudia Abbada, j e tým najpovolanejším interpretom verdi ovských partitúr.
Prvou obnovenou premiérou sezóny bola
Cajkovského Piková dáma. Oprášená stará
produkcia Kurta Horresa (obnovenie zaznamenala roku 1992) nelipne na ru skej inscen ačnej tradícii, vzdáva sa reali stických
detailov, výtvarných ornamentov, ale i celého obrazu pastierskej hry, č ítajúc drámu
skôr v pria m očiarom , puškinovskom duchu. Partitúru v jej romantickej lyri ke, ale i
dramatických kulmináciách hodnoverne
obsiahol dirigent János Kulka. Speváckym
prekvapením sa stal málo známy ruský tenori ta Vladimír Galuzin (Herman) s prenikavým leskom vojho dramatického hlasu,
ako i autentickým výrazom. Helga Dern eschová stvárni la démoniclljJ Grófku, na
svojom mieste boli i obaja batyton isti Dmitrij Hvorostovskij ako Jeleckij a Valerij Alexejev ako Tomskij - takže iba Nina
Rautiová mala podlžnosti v technickom
zvládnutí partu Lízy.
Koncom októbra sa začal a séria skutoč
ných viedenských premiér, pričom - zhodou
okolností (?) - vo všetkých prípadoch išlo o
koprodukcie. Verdiho Stiffelio sa do rakúskej metropoly presťahova l z londýnskej
Covent Garden Opery, M l čanli vá žena od
Richarda Straussa zasa poputuje od Dunaja
do drážďanskej Semperovej opery a napokon Boitovho Mefi stofela uZ pred dvoma
rokmi spoznalo publikum milánskej La
Scaly.

Pätnásta Verdiho opera Stiffelio, utatvárajúca tzv. skorú autorovu periódu, nepatr! k
populárnym verdiovkám. Ba ani vlna renesancie nevyniesla tento opus na výslnie.
Rozpaky vzbudzoval už pri prvom počutí
roku 1850, pravda, vtedy pochybovali o
ňom tí, čo očakával i opäť historický námet.
Ale i cenzúra, odsudzujúca profil hlavného
hrdinu, protestantského kňaza a jeho citáty z
biblie. Stiffel io j e skôr z rodu salónnych
opier, rieši manželské problémy a - aj z
dnešného pohľadu - ho nemožno stavať na
roveň Luisy Millerovej či Rigoletta, s ktorými podľa dátumu aodu u edí. Pre .laujímavo ť: prepracovaná verzia Stiffelia, Aroldo,
mal premiéru na scéne banskobystrickej
opery roku 1993. Prvého viedenského Stiffelia režíroval Elijah Moshinsky s dôrazom
na intimitu drámy, pre né kreovanie profilov postáv a atraktivno ť výtvarného návrhu.
Hudobnú stránku premiéry opäť garantoval
Fabio Luisi svojou presnou koncepciou,
zmyslom pre silu partitúry a najmä podiel
sóli tov na jej dramatickom vyznení. Hoci
trojicu protagonistov tvorili mená najvyššieho cvengu, iba v prfpade Renata Brusona
(Stankar) možno hovoriť o skutočnom verdiovskom triumfe. Mara Zampieriová (Lina) predstavuje esteticky taký vyhranený
typ, že ju možno buď akceptovať, alebo
vzn iesť vážne výhrady voči jej spôsobu spevu. Autor tohto č l ánku patrí do druhej zo
pomenutých kategórii. José Carreras (Sti ffelio) je dnes predovšetkým legendou a ktorýkoľvek iný tenorista by musel na jeho
mieste, a pri takých zreteľn ých problémoch
s vyššou polohou, če liť ve ľkým protestom
publika. Carreras j e však j eho miláčikom a
všetci vieme prečo.
Neslávne dopadla séri a predstavení Giordanovho Andrea Chéniera s viedenským debutom Luciana Pavarottiho v titulnej role.
"Big P" odspieval- aj to v slabej forme- iba
čas ť programových večerov, v dvoch ho zastúpi l náhradník a jeden dokonca odpadol
bez náhrady. Smola sa však lepila na päty i
ďal ší m sólistom, menili sa soprány i barytonisti.
Ani mlča nli vá žena nepatrí k často uvádzaným titulom operného odka.lu Richarda
Straussa. Vyše 70-ročný sk ladateľ v nej pon(lkol svetu komickú operu v ľahkom, konverzačnom tóne, námetom pripomínajC1cu
príbeh Donizettiho Dona Pasquala. V hudbe
využil najmä recitatívno-hovorový štýl spevu, z ktorého vychádzajú kantilénové arióza
a bohaté ansámbly, komponované s priam
mozartovsko-rossiniovskou virtuozitou. Libreto Stefana Zweiga prijal Strauss s nadše-

Scéna z Pikovej dámy

Hudobný život '97

Samuel Ramey v titulnej úlohe Mefistofela
ním, plne sa s ním stotoZni l a do práce sa
pusti l s nevšedným elánom. Po úspešnej
premiére v Drážďanoch, nastupujúci nacizmus dielo umlčal, zato v zahranič! pokračo
vala Mlčanlivá žena vo svojej víťaznej ceste.
Na viedenské javisko sa vrátila v novej podobe režiséra Marca Artura Marelliho a v
hudobnom na~tudovaní Horsta Steina. Marclli sám pripravi l jai>nú, optimistickú scénu
s vežič kou a bielym schodiskom vedúcim
do Morosovho príbytku. Operu taranžoval s
citom pre ľah kú a nenásilnú komiku a v štýlovo čistom rukopi se preklenul i niektoré
zdfhavcjšie scény diela. S veľkým zmyslom
pre de li kátnosť partitúry a s nadhľadom v
náročných ansámbloch sa partitúry ujal špe-

Snímky autor

ciali sta na nemeckú literatúru Horst Stein.
Natalie Dessayová si získala úctu publika vo
virtuózne koloratúrnych partoch, Aminta je
však písaná skôr pre vysoký a pohyblivý lyrický soprán. l napriek tomu mala jej kreácia vokálno-výrazový i herecký šarm. V
centre diania stál vynikajúci basista Kurt
Rydl ako po každej stránke presvedčivý Sir
Morosus. R ozohrávačom príbehu bol hlasovo kultivovaný a herecky temperamentný
Bo Skovhus ( Ho lič) a kvarteto protagonistov uzatváral tenorista Michael Schade ako
lyrický Henry.
Ostatná premiéra Státnej. opery bola ob.lvl ášť zaujímavá pre bratislavského hosťa.
Boitovho Mefistofela má totiž v repertoári i
Opera SND, ba čo viac, je momentálne jeho
ozdobou. Po zhliadnutí viedenskej inscenácie, ktorá je koprodukciou s milánskou
Scalou, možno hrdosťÔu konštatovať, že a
nemáme za čo hanbiť. Bratislav ký výklad
tvorivého tandemu Fischer - Ferenčík dokonca predstihuje podobu Piera Alliho v atmosfére, diferencovaní prostredí, v práci
divadelnou ilúziou i z celkom praktického
hľad i ska, akým sú prestavby obrazov. Viedensko-milánsky Mefistofeles nie j e viac
než zručne aranžovaným konvenčným divadlom, kde pevné kulisy dopfňa projekčné
plátno v centre pologuľovej výpravy. Na
ňom sa znázorň ujú deje umocňujúce jednotlivé scény. Inscenácia miestami pôsobí príliš zjednodušene, miestami výtvarne hran i čí
s gýčom . Dirigent Riccardo Muti uprednostnil ver.liu so pojenou postavou Margaréty a
Eleny (ako i dvoch ďa l ších postáv), k čom u
mu však chýbal uni ve17..álnejší predstaviteľ
ský typ. Miriam Gauciová zaujala síce emotívnou lyrikou v prvej z nich, dramatickejšia
poloha Eleny je však pre túto M al ťanku pomerne cudzia. V strede pozornosti stál
Samuel Ramey v titulnej role, tvárny a kultivovaný umelec. ktorý väčšmi než mohutnosťou hla ového fondu zaujme výrazovými
poltónmi . So zjavnými problémami vo vyššej polohe zápasil Franco Farina ako Faust,
hoci inak vlastní príjemný, talianskym timbrom oplývajúci materiál. Vo Viedni obľúbe
ný Riccardo Muti dirigoval s veľkým zápalom a ·kvostnej boitovskej partitúre dal obrysy monumentálnosti i obsahového bohatstva. Na produkcii sa úspešne podieľal i
Bratislav. ký chlapčenský zbor M agdalény
Rovňákovej.
PAVEL UNGER
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K životnému jubileu Gabriely Beňačkovej

Slovenský soprán na svetových pódiách
ďalšia vytúžená mla - Metropolitan Opera. V

Skolský rok J970nt ostáva v pamäti Hudobnej fakulty VSMU ako nevšedne
plodný. Na jesennom absolventskom predstavení Mozartovej čarovnej flauty
prekročilo pomyselný prah svojej Alma mater a vkročilo na profesionálnu
parketu viacero speváckych adeptov, o ktorých sme neskôr vera počuli. Jednou z predstaviteliek Paminy bola i bratislavská rodáčka Gabriela Beňačková
z triedy doc. Janka Blahu.
Ešte skôr než prevzala vysokoškolský diplom, talent mladej sopranistky, odchovanej žilinským konzervatóriom, vážne prehovoril na karlovarskej Dvorákovej speváckej súťaži roku 1969. Vybojovala si najvyššie ocenenie- absolútne
víťazstvo. To sa už o Gabiku od Dunaja zaujímalo vedenie pražského Národného divadla a jeho šéf, Pfemysl Kočí, neváhal ponúknuť "panenskému" hlasu
angažmán priamo v zlatej kaplnke. Prvé krôčiky na doskách, ktoré znamenajú
svet, však absolvovala Beňačková ešte doma, v epizódnej postavičke grófky
Cepranovej v novej inscenácii Rigoletta (1970) na javisku SND. Žiaľ, s bratislavským operným domom je späté meno Beňačkovej iba v súvislosti s tria polmesačným intermezzom na prelome rokov 1973n4 a s troma slovanskými kreáciami • Mafenkoq. T,.atianou a Ka trenou.
Umelecký profil Gabriely Beňačkovej-Cápo
vej formoval v prvom pracovnom decéniu
(1970-1981) pobyt v opere pražského ND. Už
debutová rola potvrdila oprávnenosť dôvery,
ktorú do 23-ročnej Slovenky vložilo vedenie divadla. Nataša Rostovová v Ansimovovej réžii
Prokofievovho prepisu Vojny a mieru upútala
nielen pôvabným dievčenským zjavom, ale najmä perspektívnym, priezračne čistým, "strieborným" sopránom veľkých možností. Úalšia
šanca nenechala na seba dlho čakať. Bol čas
Pražskej jari 1971 a pripravovala sa premiéra
Smetanovej Predanej nevesty. Po boku klasických českých predstaviteľov Janíka a Kecala,
Iva Zídka a Eduarda Hakena, pred festivalové
publikum predstúpila v kroji Mai'enky prvá
Slovenka v histórii ND. A vzápätí ju prostredníctvom televíznej adaptácie tejto inscenácie
spoznalo celé vtedajšie Ceskoslovensko. Gabriela Beňačková sa v rekordne krátkom čase a
bez medzistupňov dostala oa výslnle-prvého odboru, a to i napriek konkurencii, ktorá oa reprezentačnej scéne nesporne bola. Priniesla si
devízu vskutku nespochybniteľnú: spoľahlivú
vokálnu techniku, farebnú osobitosť hlasu, oslnivo jasné výšky, ale tiež bratislavskou školou,

xe, Fidelio). Za vyvrcholenie jednej tvorivej etapy možno považovať Beňačkovej Libušu. Pre
postavu kňažnej, veštiacej v extatickom finále
budúcnosť národa, hľadali do slávnostnej premiéry v deň storočnice Národného divadla
(1983) čo najideálnejšiu predstaviteľku. Voľba
padla na Beňačkovú, hoci vtedy už nepatrila do
sólistického zväzku divadla. Jej kreácia prelomila tradíciu Libuše - heroíny, dramatickým
pátosom očarujúcej zrelej ženy, v duchu interpretačných vzorov Podvalovej či Kniplovej.
Sama o nej hovorí: "K postave Libuše som sa
nechala inšpirovať Jiráskom: vidím ju ako mladú ženu, ktorá vážne nesie svoj úrad a povinnosti, ale nie je to vladárka, nežije odtrhnuto od
ostatných, je hlboko ľudská a ženská ... " Skutočne - Beňačkovej Libuša utajovala dych divákov krásnymi pianissimami, dlhými, pokojnými
frázami, ale i pevnými kovovými výškami a
vrúcnosťou výrazu. Sugestívne proroctvo vyvolalo búrku potlesku na otvorenej scéne.
V tom čase už bolo meno Beňačkovej známe
na mnohých európskych scénach. Koncom
70. rokov sa pred jej umením otvárajú brány divadiel Mníchova, Viedne, Amsterdamu, :Unevy, Kolína nad Rýnom. Na jar 1981 ju pozýva

New Yorku však jej meno nieje neznáme, za sebou už má úspešné vystúpenia s Quelerovej
Opera Orchestra of NY. V MET debutuje roku
J 99 J v titulnej postave Janáčkovej Káte Kabanovej, nasleduje Mimi, Jenuťa, Rusalka, Fidelio. Dobýja však i ďalšie veľké americké javiská: San Francisco (záznam z Mefistofela, kde
vytvorila Margarétu po boku Samuela Rameya
je k dispozícii na video snímke), Los Angeles.
Samostatnou kapitolou v umeleckom profile
Gabriely Beňačkovej-Cápovej sú jej koncertné
vystúpenia. Ako nesmierne muzikálny, kultivovaný a na delikátnosť štýlu upriamený typ speváčky sa uplatnila v mnohých oratoriálnych
dielach, či už z českej tvorby, alebo vo Verdiho
Requiem, Mahlerovej Osmej, Beethovenovej
Deviatej, alebo - priamo na Salzburskom festivale - v Mendelssohnovom Eliášovi. Veľmi bo-

toľko

diskutovanej Russellovej inscenácii Gounodovej opery, Mimi, Beethovenova Leonora,
Wagnerova Senta a - po boku kráľovnej koloratúry slovenského pôvodu Edity Gruberovej - titulná rola v Straussovej Ariadne na Naxe. A
opäť osobné svedectvo, tentokrát z konca lanskej sezóny: spontánne bravó pre obe slovenské
rodáčky.

Osemdesiate roky ponúkli Gabriele Beňač
kovej-Cápovej celý rad hosťovaní na prvých
scénach sveta. V londýnskej Covent Garden sa
zapísala úspešnou Tatianou (partnerom v role
Gremina bol Sergej Kopčák) a vracala sa tam
ako Mimi či Beethovenova Leonora. Paríž jej
tlieska ako Margaréte či Amelii v Maškarnom

bále, pravidelne sa objavuje v obsadeniach
prestížnych nemeckých domov v Mníchove a
Hamburgu. Pribúda Zurich, divadlo lákajúce
slovenských umelcov azda i tým, že pochádza z
architektonickej dielne tých istých tvorcov ako
SND. Beňačková je v tomto kvalitnom opernom
stánku často obsadzovaným prvým sopránom v
premiérach Eugena Onegina, Rusalky, Dona
Carlosa, Fidelia a - opäť po boku Gruberovej - v
Ariadne na Naxe.
Začiatkom deväťdesiatych rokov sa jej splňa

hatá je i Beňačkovej diskografia. V týchto
dňoch spieva Sentu v Hamburgu, Mimi a Rusalku v Zurichu a pripravuje sa na pražský návrat v kostýme Jenilfy (po boku Randovej a
Margitu) v Národnom divadle.
Pri prvom ponovembrovom ná vrate na adresu slovenských umelcov Lucia Poppová povedala: "Vždy, keď sa zjaví ďalší mladý slovenský
spevák, hovoria mi: vy tam máte hniezdo! A
majú pravdu. Je to škola, systém, ktorý funguje... " Nuž teda, máme hniezdo, školu, systém.
Co však prvej slovenskej scéne chýba, to je práve tá, vo svete vysoko vážená elita slovenských
sólistov. Lucia Poppová už nie je medzi nami, s
Editou Gruberovou sa - hoci to nebolo nuno1né
- nepodarilo zabezpečiť kontakt, chýba nám
Ľubica Orgonášová, Gabriela Beňačková. Nuž
a Dvorský i Kopčák - a tým som vlastne vyčer
pal skupinku vskutku "svetových" slovenských
rodákov - na protest voči súčasnej kultúrnej politike, bratislavský ansámbel opustili.
Takže, neostáva iné, než poslať Gabriele
Bcňačkovej narodeninový pozdrav z jej rodiska
do sveta. Tam, kde umelecky pôsobí, kde o ňu
divadlá bojujú, kde si ju vážia. A azda i vysloviť
neskromné prianie, aby si raz odskočila po kúsok aplauzu i k Dunaju. Domov.
PAVEL UNGER

Rusalka - s Jevgenijom Nesterenkom vo viedenskej Státnej opere
už vtedy väčšmi napojenou na talianske žriedlo,
vypestovanú rezonančnosf stredných polôh. A
to boli predpoklady pre široké spektrum postáv.
Gabriela Beňačková postupne v Prahe doštudovala Mimi v Pucciniho Bohéme, Cajkovského
Tatianu, Dvoi'ákovu Rusalku, Ka tren u v Suchoňovej Krútňave a veľké janáčkovské kreácie Káťu Kabanovú a Jeoilfu. Obe ju čoskoro preslávili vo svete. Prvú Beňačkovej Jenufku hodnotí Vladimír Bor slovami: "Nebol to už len
pôvab hlasu a tváre, najväčšmi prehovorila ženská vrelosť, Jenufkioa úzkosť i dievčenská pýcha, materinský cit, zúfalstvo aj bolestné zmúdrenie". Hranice slovanských autorov prekroči
la ambiciózna umelkyňa rovnako smerom k talianskej tvorbe (Manon Lescaut), francúzskej
(Margaréta), ako aj nemeckej (Ariadna na Na-

dirigent Nello Santi a režisér Otto Schenk do
viedenskej premiéry Giordanovho Andrea Chéniera. Ako Madeleina sa stretáva na javisku s
hviezdnymi partnermi - Placidom Domingom a
Pierom Cappuccillim. Bol som v hľadisku na
jednej z prvých repríz. Prísne a rozmaznané
publikum udelilo v ten večer slovenskému sopránu nemenšie ovácie ako už spomenutým gala
partnerom. Nedorátal som záverečné opony,
kľaňačky trvali polhodinu. Viedeň sa stala hádam druhým domovom Beňačkovej. Myslím, že
okrem Prahy nikde inde nespievala taký široký
okruh postáv ako v Státnej opere na Ringu.
Nešlo vôbec o uniformnú vzorku hrdiniek.
Okrem Jenufy, Mai'enky a Rusalky, Tatiany a
Lízy, to boli i verdiovské primadony (Amelia v
Maškarnom bále, Desdemona), Margaréta v

V Prokofievovej Vojne a mieri s René Tučekom

Snímky archív
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l BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR PÄTNÁSŤROČNÝ l

Aj malí chlapci sú schopní robiť profesionálnu hudbu
Ako sme už našich čitateľov informovali, začiatkom tohto roka si
Bratislavský chlapčenský zbor pripomenul l S. výročie svojej existencie. Vznikol roku 1982, od roku 1992 je súčasťou Súkromnej umeleckej školy v Bratislave. Nateraz má zbor 84 spevákov vo veku 6-24
rokov. Jeh výročie, ako aj druhé účinkovanie na scéne Státnej opery
vo Viedni, tentoraz v Boitovej opere Mefistofeles pod taktovkou
Riccarda Mutiho, bolo dôvodom pre rozhovor s dirigentkou a umeleckou vedúcou zboru Magdalénou Rovňákovou.
Ako s IS-ročným odstupom hodnotíte bilanciu činnosti Bratislavského
chlapčenského zboru?
Bilancia či nnosti : na jednej strane sú
to čís la - presne 20 vokálno-symfonických titulov naštudovaných na rôzne
objednávky, 34 zah rani č ných ciest, ktoré viedli od severné ho Švédska po južné
Portuga lsko, od Ruska po Anglicko, víťazstvo na americkej zborovej sú ťaži ,
uplatnenie na profesionálnyc h scénach
pod taktovkami rôznych dirigentov, výborné kritiky, napos ledy z viedenskej
Štátnej opery spolu s pozvaním (J č inko
vať v ďalšej koncertnej sezóne. Nahrávky, mg kazety, videoprogramy, CD.
O tom všetkom sa dočítate v našich
troch hrubých kronikách. Úspechy zboru sú úspechmi pedagógov - spevákov,
korepetítorov, ktorí svojím maj strovstvom k nim prispeli. Odhliadnuc od čí-

zriedka majú predstavu o tom, čo sa bude diať. Net(Jžia spievať klasick(J hudbu,
pretože väčš inou netušia, čo je to za
hudba. Nemaj(! ambície spi evať v opere,
pretože ich skúsenosť je často taká, že
opera je dlhá a nezrozumitefná. Nezriedka sa hanbia otvoriť ústa. Sú však
zvedaví, čo je spočiatku to j ediné, na
čom zač ín ame stava ť. Môžeme s nimi
robiť "čokoľvek", len to nesmi e byť nudné, pri veľmi n ároč n é, vymykajúce sa
ich chápaniu. Experimentálne robíme
stretnutia už so škôlkármi, kde nej de ani
tak o cie lenú výchovu malých speváči 
kov, ako o podnietenie záujmu o hudbu
a spev. Rozdie l medzi spevom a "spevom" dokážu chlapci v ním ať zavčas u ,
ich tú žba spievať správne je motivovaná
dvo ma hlasový mi pedagógmi, pracujúci mi so zborom. Sopranistka Darina
Tóthová, ktorá disponuje farebným hla-

S dirigentom Riccardom Mutim

s iel si však myslím, že moja vn(Jtorná
bilanc ia je celkom ro mantická: verím ,
že hudbou a spevom sa chlapcom rozši ruje e mocionálny, ale aj racio nálny obzor, že pre mno hých je ~l áska na celý
život, pre viacerých zvo l ~á profesia. Je
príjemné "mojich" spevákov stretnúť na
pódiu alebo v hľad i s ku , vedi eť, že sa
hudba z ich života jednoducho ne môže
vy tratiť.

Vychovať detský zbor na takejto
úrovni, iste nie je ľahké, najmä keď sa
musí prihliadať na fyziologické a psychické vlastnosti detí. Ako prebieha
proces generačnej obmeny detí, aby
sa udržal repertoár a hlavne interpretačná kvalita.
Keď chlapci prídu do
peváckeho
zboru , resp. keď ic h rodičia privedú,

Magdaléna

Rovňáková

stava ide ďalej . Ak je to len trocha možné, na záver sk(Jšky chvíľu pracuje celý
zbor nad skladbami , ktoré novší chlapci
doštudovávali. Je to dôležité nielen pre
ich pocit, že patria do zboru, ale i preto,
aby sa farebne "zapasovali" do kolektívu.
Ako by ste charakterizovali stupeň
hudobnej pripravenosti detí, ktoré k
vám prichádzajú so skúsenosťami hu-

Snímka M.

som aj potrebnou dávkou trpezlivosti ,
našla ako hl asový pedagóg kľúč k (Jspechu . Má slovník, ktorí chlapci chápu a
reagujú nai'í. Druhý hlasový pedagóg
prac uje s nami príl ežitostne, je to čl en
SFZ a odchovanec nášho zboru, Peter
Koll ár. Z istila som, že je nesmierne
osožné, keď noví c hl apci nepracujú formou prípravky odde le ne (ako je to u
zborov pomerne čas té), ale časť skúšky
pracuj(! spolu s ostatnými . Kladie to iste
vyššie nároky na pedagóga, zv ládnuť
mu zikantsky i vekovo nehomogénnu
spo l očnosť, a le príklad starších, ich vokálne sk(Jsenosti a farba je "chy tľavá" a
deti sa c hcú rýchlo ostatným vyrov nať.
Jednoduchšie skladby sa snažíme študovať s pol očne, pri n áročn ých nové deti
doštudovávajú repertoár a koncertná zo-

Rovňáková

dobnej výchovy na škole, prípadne s
deťmi, ktoré majú individuálnu prípravu na ZUS, alebo súkromne?
Medzi chlapcami, ktorí prichádzajú na
konkurz, hľadám e prirodzené talenty s
voľným a zdravým hlasom. Sk(Jsenosti a
vedomosti nie s(J rozhodujúce. Keď je
hl as rozvoja chopný a speváci správne
motivovaní, j e radosť s nimi pracovať.
Pre deti je obj avovanie "nového sveta"
vzrušujúce a zaujímavé. Keby to tak nebolo, ni č by ich neudržalo pri tejto č in
nosti . Ani koncerty, ani atraktívne zahraničné cesty. U novoprijatých chlapcov
začíname zásadne od nuly a nerátame s
vedomosťami , ktoré by si dieťa malo prini esť. Závisí od šikovnosti pedagóga a
snaživosti , pracovitosti a chápavosti speváka, ako rýchlo napreduje. Usilujeme

sa s kolegami o to, aby deti vnímali každý nový hudobný projekt ako šancu pre
nový zážitok, pre novú skúsenosť.
Podarilo sa nám ich nadchnúť pre štúdium opernej literatúry rovnako ako pre
štúdium chlapčenského partu v Žalmoch
Ivana Hrušovského. Myslím, že pestrosť
dramaturgie chlapcov veľmi priťahuje.
Som presvedčená, že je to i preto, lebo aj
malí chlapci sú schopní si Wto pestrosť
uvedomiť. Je vynikajúce, že už naši naj menší vedia čosi o štý le a čím sú starší,
ich muzikantské vedomie a názor dozrievajú a vyhra ňuj(! sa. Som často pyšná na
to, ako vedia formulovať svoje ~ostrehy.
Vždy, keď sa zúčastn íme zborovej prehliadky, fe tivalu, s(Jčasťou našich hodín
je hodnotenie jednotlivých výkonov, ich
rozbor. Postrehy aj tých mladších bývajú
naozaj pozoruhodné. Veľkou školou je
možn osť spievať tie isté diela pod taktovkami rôznych dirigentov. Orffovu Carminu Buranu sme napr. spievali s piatimi
dirigentami a vždy to bolo iné. V súčas
nosti sme spolu veľa hovorili o koncepcii, č i dvoch rôznych koncepciách opery
Mefi stofeles Arigo Boita, ktor(J chlapci
interpretujú v Bratislave i vo viedenskej
Štátnej opere. Franckov Panis angelicus
s me pievali s poprednými spevákmi
všetkých hlasových odborov. Prispôsobovali sme nielen tóninu, ale aj interpretačný štýl, obdivova li rôzne výrazové
i farebné odtiene. Je to permanentná škola v zmysle pestrosti, zaujímavosti, objavovani a.
S manželom vediete od roku 1992
prvú Súkromnú umeleckú školu. Aké
sú vaše doterajšie skúsenosti, v čom sú
problémy a vôbec, ako vidíte osud detí
z hľadiska hudobnej, resp. estetickej
výchovy.
Naša Súkromná umelecká škola, ktorú
roku 1991 založil manžel, má vyše 300
žiakov. Model, ktorý použil, je originálny a prináša veľmi pozitívne výsledky.
Spočíva v tom, že deti, ktoré úspešne
prejd(J konkurzom, s(J zaradené do tzv.
hudobnej triedy, ktorá sa i počas dopolud ňajši eho vyučovania intenzívne zaoberá hudobno-teoretickými predmetmi a
hlasovou výchovou. Popoludní potom
tieto isté deti navštevujú zborový spev,
hodiny hry na zvolený hudobný nástroj ,
príp. sólový pev. Takto sú mnohí speváci priemerne 8 až lt> hodín týždenne v
kontakte s hudbou. Samozrejme, týmto
projektom sme schopní podchytiť menšie deti , starší speváci (vekové rozhranie
c hlapcov j e 6 až 24 r.) majú možnosť
navštevovať popoludňajšie hodiny nástroja, teórie a popri zborovom speve i
sólový spev. U chlapcov, ktorí sa vrátia
po mutácii, je kontakt s hlasovým pedagógom veľmi potrebný. Na pôde našej
školy sa snažíme urobiť pre úrovei1 hudobného vzdelania našich zverencov
maximum. Vracia sa nám to rýchlosťou a
úrovňou štúdia skladieb, plynulou generačnou výmenou, ktorá je v chlapčen
skom zbore takmer neustála.
čo čaká zbor v najbližšom období?
Pre bratislavských fanúšikov BCHZ
koncertoval 22. marca v Primaciálnom
paláci a ll . apríla vystúpi v DK Zrkadlový háj pre Petržalku. V máj i sa
BCHZ zúčastní známeho Medzinárodného festivalu zborového umenia v
Nancy (Francúz ko), ka m prichádzaj ú
popredné vokálne súbory z celého sveta.
15. mája, bezprostredne po návrate z
Nancy, odcestuje "anjelská časť" - soprány a alty - do Prahy, kde spolu so súborom opery SND uvedie predstavenie A.
Boita Mefistofele v naštudovaní L
Anguelova. Predstavenie je súčasťou významného medzinárodného festivalu
Pražská jar.

PRIPRAVIL MARIÁN JURÍK
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V Mozartovom rodisku, v Salzburgu,
preslávenom v celom kultúrnom svete svojimi letnými, ve ľkonočný m i a turičnými
hudobnými sláv nosťami , poriada M edzinárodná nadácia MOZA RTEUM Salzburg
od roku 1956 v ča e výročia narodenia
Wolfganga Amadea M ozarta (27. januára
1756) zimný hudobný festi val "M ozartov
týždeň", ktorý v skutočnosti trvá IO dní.
Dramaturgicky, umelecky a spoločen sky
tarostl ivo pripravovaný festi val a teší veľkému záuj mu ctiteľov a milovníkov M ozartovej hudby. D o tejto M ozartovej M ekky
prichádzajú pos lucháči zo všetkých kon tinentov a napriek vy okým cenám vstupeniek zapfňajú koncertné siene do posledného miesta. V ytvárajú prajnú atmosféru pre
vzácne umelecké zážitky. Počas festivalu sa
denne konajú tri koncerty - orche. trálne,
komorné, sólové - a ďalšie akcie (výstavy,
filmové predstaveni a, stretnutia s umelcami, recepcie a i.). Na koncertoch dominuje
Mozartova hudba, v rozumne vyváženej
miere sa pamätá aj 10a leho súčasn íkov a
predchodcov, v tomto roku aj na Franza
Schuberta pri príležitosti bicentenária j eho
narodenia. Túto koncepciu považujem za
správnu, lebo poukazuje na predpolie a tvori vé zázemie M qzartovej doby, do ktorej
skladateľ vrástol a sformoval j u. Vznik la totiž skupinka puristov, ktorí žiadaj ú vý lučne
Mozarta a ni č iné ("zachrá ňme M ozarta") a
v tomto smere sa usilujú vykonať nátlak na
organizátorov.
Osobitnú pozornosť M ozartovho týždňa
1997 vyvolalo scénické uvedenie M ozar-

ZAHRANIČIE

nia známych operných hviezd i pomerne
málo známych pevákov boli vyvážené a k
sebe sa priam ideálne hodili. Hudobné naštudovanie súboru Camerata Academica
Salzburg bolo v rukách osvedčeného a vyh ľadávaného mozartovského špecialistu,
britského dirigenta Norberta Norringtona,
ktorého koncepcia mala ťah. pád a ľa h kosť.
Scéna bola "vyprázdnená", abstraktná, asketická, č ierno-šedo-b iel a. Boli tam mohutné
kvádre, ktoré sa posúvali na rôzne miesta a
otvor, kde sa obj avil nej aký skromný symbol -socha, vetva zo stromu, nebo, schody,
bez toho, aby bol hneď zrejmý zmy. el týchto premiestnení vo vzťahu k hudbe. Ktorékoľvek súča né hudobné divadlo by sa
mohlo real i zovať na tejto " nadčasovej" scéne. Speváci a kompart, zväčša v dlhých či er
nych tógach, nehybne postávali v rôznych
pózach, pripomínajúcich grécke sochy, iba
pri silných afektoch a strnul o pohybovali.
Režijné chápanie bolo statické, celok pôsobil ako scénické oratórium, akcenty sa v prvom rade kládli na hudobnú zložku. Nebola
to žiadna pastva pre oči , neboli ani žiadne
režisérske výstrelky, tak ako sa neraz necitlivo a nevhodne inscenuje klasická opera
"moderným" pô obom, s absenciou vzťah u
k hudbe. Predvedenie tohto prakticky neznámeho M ozartovho operného diela vzbudilo značný ohlas.
Piliermi orchestrálnych koncertov sú trad ičné tri vystúpenia slávnych V iedenských
filharmonikov, bez účasti ktorých by boli
"M ozartove týždne" nepredstaviteľné. Tento
rok dirigentmi zv učných mien boli John

Pohľad

do veľkej koncertnej sály MOZARTEA

nom Hammerklavieri z r. 1784. Spol us ním preslávený, asi 30-č l enný
anglický orchester s autentickými dobovými
nástrojmi Academy of Ancient M u. ic pod
vedením svojho šéfa Christophera Hogwooda, ktorý prezentoval neznáme rané
symfónie od J. Haydna a Mozarta v zvuku
svojej doby priam elektrizujúcim, strhujúcim spôsobom. Hogwood sa takto stal tretím
britským dirigentom týchto hudobných
slávností. Levin predn iesol štyri koncertantné Mozartove kladby pre klavír a orchester,
pričom vstupy, ozdoby a všetky kadencie v
okami hu interpretácie improvizoval úplne v
Mozartovom duchu. Keby som veril v reinkarnáciu, bol by som presvedčený, že
Mozartova duša vstúpila do tohto geniálneho umelca a zároveň muzikológa, známeho
aj ako doplnitefa nedokončených M ozartových fragmentov. Levi novo stotožnenie sa
s Mozartom ako interpreta i teoretika je jedinečným fenoménom. Táto dvojica koncertov, tvoriacich záver festivalu, zožala triumfálne úspechy.
Z komorných koncertov sa zmienim o vynikaj úcom česko m Skampovom s l áč i kovom
kvartete s dielami Mozarta a Beethovena.
Toto zvukovo, výrazovo, art i k ulačne, dynamicky homogénne komorné tele o svojím
štíhlym, tenkým, technicky brilantne pripraveným podaním pripomína štýl amerických
súborov (Julliardovo kvarteto). W iener
Kammerensemble s Mozartovým divertimentom KV 247, pochodom KV 248 a
Schubertovým oktetom D 803 preukázal radosť z muzicírovania a vyhranený zmysel
pre štýl a zvukovú kultúru.
Veľké očakávan ie sa sústredilo na vystúpenie Kráľovského Concert Gebouw Orkest
A msterdam pod vedením Nikolausa Harnoncourta. Na programe figurovali dve veľ
mi známe symfónie: Symfón ia g mol KV
550 od Mozarta a Schubertova Symfónia č.
7 h mol O 759 "Nedokončená" . Lnterpretáciu M ozartovej symfónie som prijal s urči
tými rozpakmi, ktoré boli znásobené tým, že
Harn oncourta považujem za jedného z najobjavnejších a najhlbších znalcov a najpoúčin koval

Autor článku v rozhovore s prezidentom medzinárodnej nadácie MOZARTEUM
SALZBUR G Dr. Friedrichom Gehmacherom
tovej trojdejstvovej opery "Mitri date, Re di
Ponto" KV 87 v koprodukcii s tohtoroč nými
letnými hudobnými slávnosťami v Salzburgu.
M ozart túto operu . komponoval na VOJeJ
prvej ceste do Talianska r. 1770 pri príležitosti otvárania milánskeho karnevalu. Je neuveriteľné, že 1 4-ročný chlapec, ktorý ešte
dobre neovládal taliansky j azyk a pravidlá
talianskej metriky a prozódie, dokázal dokonale zhudobniť text vrátane recitatívov,
vzhľadom na slovnú deklamáciu obzv l ášť
náročných. Na základe požiadaviek spevákov bol M ozart nútený niektoré árie aj niekoľkokrát prepracovať a tak sa dostal do ča
sovej tiesne. Opera ako naj vyšší hudobný
druh však zaujala v Mozartovej tvorbe kľú
čové postavenie už od mladosti a tak upravil
dielo k všeobecnej spokojnosti zúčastne
ných umelcov.
M ozart sa už v tomto ranom diele preukázal ako suverénny dramatik a okrem nevyhnutných dobových konve nč ných obratov
prináša nové výrazové prostriedky a štýlovú
mnohovrstvovosť. M l adučký skl adateľ demonštruje v asi 25. uzavretých čísl ach osobitú inšpiráciu, štýlovú mnohovrstvovosť,
silné vášne, dojímavé, dramatické, lyrické,
ako aj bravúrne, technicky n áročné árie.
Preukázal aj značn ú dramaturgickú a ľud skú
zrel osť pri zhudobnení námetu z gréckej antiky, s brizantnými politickými udalosťami ,
intrigami, mocou a spletitými cestami lásky.
Pri premiére mal Mozart k dispozícii 60členný orchester, ktorý dirigoval od čemba
la.
Spevácke výkony salzburského predvede-
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Eliot Gardiner, Sir Neville Merri ner a ako
záskok v poslednom momente ambiciózny
M arcello Viotti s pôvodným programom.
Siršej verejnosti neznámy dirigent Viotti debutoval s Viedenskými filharmonikmi veľm i
úspešne. Najmä M ozartova symfónia C dur
KV 425 "Linecká", ktorá zaznela na záver,
keď sa diri gent úplne u voľnil a stratil počia
točnú trému, vyznela pod jeho temperamentným, vižným vedením tran. parentne a
s patričnou zvukovou kul túrou. Okrem toho
perfektne naštudoval avantgardnú kladbu
"Haffnerov koncert" so sólovou flautou od
súčasného rakúskeho skl adateľa Helmuta
Edera, kde sú veľké plochy koncipované pre
plechové dychové nástroje ako aj pre skupinu bicích nástrojov (6 hráčov). Sólistom bol
popredný člen V iedenských filharmonikov,
flautista Wolfgang Schul z, ktorý patrí k najlepším zástupcom tohto nástroja vôbec.
Sir Neville M erriner, ďal ší britský dirigent festivalu, na celom svete známy predovšetkým z j eho nespočetných nahrávok
M ozartových diel na zvukové nosiče, so
"svojím" orchestrom Academy of St.
M artin-in-the-Fields podal s Viedenskými
filharrnonikmi solídny, pekne vypracovaný
štandardný výkon. Koncertu s J. E. Gardinerom som sa nezúčastnil.
Poča S-dňového pobytu na festivale som
zato mal jedi nečnú príležitosť počuť všetkých troch - podľa môjho úsudku - najpoprednejších mozartovských pianistov našej
doby: Andrása Schiffa na sólovom recitále,
A lfreda Brendela ako sólistu s V iedenskými
fi lharmonikmi a Roberta O. Levi na na
dvoch koncertoch na Mozartovom originál-

Snímky archív autora

volanejších t lmočníkov Motartovej hudby v
dnešnej dobe. Hneď začiatok úvodnej časti
symfónie so svojím fatalisticko-rezignujúcim chromatickým tematickým priebehom
nevyznel presvedčivo, téma bola akosi rozmazaná, nevýrazná. Sonátové rozvedenie
však bolo vefmi dramatické, vzrušujúce.
Druhá a tretia čas( boli nezvyčajne rých le a
nepresvedčivé, finále t.asa rozvláčne. Je
zauj ímavé, že nahrávka tohto diela s tým
istým orchestrom i dirigentom pôsobí odlišným estetickým zážitkom.
Podstatne iný dojem zanechala Schubertova "Nedokončená" . Úvodné takty
symfónie akoby . a vynárali z mystickej diaľ
ky, až postupne sa zvuk "zhmotnil ".
Smutné, melancholické partie, ktoré dominujú v tomto diele, vyzneli neobyčajne
mäkko a miestami tak ticho, že boli na samej hranici počutefno ti. Takéto neuveriteľ
né pianissimo som ešte v živote nepočul.
Obecen tvo priam zadržalo dych a nehybne
sledovalo takmer zastavujúci sa pohyb sláčikov. V najväčšom možnom kontraste k
tomu boli nástupy sekcie dychových nástrojov, ktoré vyzneli vo forte - nárazoch neobyčaj ne tvrdo, surovo a dramaticky. Veľké
dirigentské osobnosti zvykneme označiť
prezývkou "majstri taktovky", "virtuózi dirigentskej palice" a podobne. No Harnoncourt nielenže diriguje bez paličky, ale
vlastne neudáva ani takt, je s týmto orchestrom taký zžitý, že to nieje potrebné. H lavné
zretele sústreďuje na modelovanie výrazu
obidvoma, zväčša k sebe obrátenými dlaňa
mi. Harnoncourt pôsobi veľmi sugestívne
na orchester, ktorý nezostal svojmu vynikajúcemu chýru nič dlžný. Harnoncourtove
oživenie tejto "Nedokončenej" symfónie sa
mi javilo ako jedna z najdokončenejších
Schubertových symfónií. Nikolaus Harnoncourt vykonal hlbokú psychoanalytickú
ondu do skrytých zákutí tvorcu, ktorá mi
hovorila o Schubertovom vnútri viac ako l O
zväzkov Schubertových životopisov a analýz jeho tvorby.
PAVOL POL ÁK
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MONITOR

Zaľúbený

tenor
Zelenooká, svetlovlasá modelka Patrycja Wojciechowska by sa v septembri
mala stať manželkou jedného z najslávnejších operných sólistov súčasnosti José
Carerasa. Spevák, ktorý sa po ochorení
na leukémiu spred niekoľkých rokov,
vďaka úspešnej terapii špecialistov z
amerického Seattlu, vrátil na operné javiská a koncertné pódiá, sa s dcérou hudobného skladateľa Jerzyho Wojciechowskeho zoznámil vlani, počas pobytu
v Poľsku . Odvtedy ju, údajne, tajne navštevuje.

l Slovenský sólista v Sydney l
Sydney malo možnosť po prvýkrát počuť j edného z mnohých vy ni kajúcich slovenských
operných sóli stov - basistu Sergeja Kopčáka, ktorý úč inkoval spolu so Sydneyský m symfonickým orchestrom v koncertnom predvedení Wagnerovej V alkýry.
Dve predstavenia sa tešili veľkému záujmu publika, pretože sa nestáva často, aby si mohli vypočuť niektorú z Wagnerových operných drám. Austrálska denná tlač vysoko hodnotila
výkon lovenského umelca a odmenila ho množstvom komplimentov.
Pre umelca to bola prvá návšteva južného kontinentu, trvala týždeň a väčšinu j eho času
zabrali skúšky a predstavenia. V rozhovore pre slovenské vysielanie sydneyského Radia
SBS, ktoré vysiela do celej Austrálie, Sergej Kopčák, povedal, že návšteva Sydney bola neplánovaná a neočakávaná, pretože úlohu mu zverili na po Jednú ch v íľu.
Sergej Kopčák bol prvý slovenský sólista, ktorého si mohli vypočuť na opernej a koncertnej scéne v Sydney. Najmä austrálska lovenská pospolito ť dúfa, že nie posledný.

Sentinár
•
o hudobnej
Výstava
Svetová opera ikonografii

v slovenskej
scénografii
Výstavu pod názvom Svetová opera v
tvorbe slovenskej scénografie otvorili
S. marca v predsálí Hudobnej siene Bratislavského hradu. Expozícia dokumentuje scénografické návrhy, kostými a
plagáty slovenských autorov k významným dielam svetových operných skladateľov.

Centrom podujatia je tvorba scénografov Ladislava Vychodila, Pavla M.
Gábora, Vladimíra Suchánka, Milana
Ferenčíka a kostymérok Heleny Bezákovej a Ľudmily Várošovej. Oživením
výstavy sú aj plagáty Jozefa Bubáka a
Cestmíra Pechra.
Výstava Svetová opera v tvorbe slovenskej scénografie, ktorej usporiadateľ
mi sú Hudobné múzeum SNM a Národné divadelné centrum, bude otvorená do 15. mája.

Odborným seminárom Ikonografia v hudobnej historiografii sa l 4. marca v
Domove slovenských skladateľov v Dolnej
Krupej začalo dvojdňové stretnutie Slovenskej národnej skupiny Medzinárodnej
asociácie hudobných knižníc, archívov a
hudobno-dokumentačných knižníc (SNS
IAML). N a podujatí sa zúčastnili predstavitelia Matice slovenskej z Martina, Slovenského národného múzea, Literárneho a
hudobného múzea v Banskej Bystrici, Státnej vedeckej kni žnice v Banskej Bystrici a
Krajskej kni žnice v Nitre. Seminár bol zameraný na vzájomnú výmenu informácií o
stave zbierok v jednotlivých inštitúciách.
Hlavný referát predniesla hosťujúca Eva
Paulová z Muzea české hudby v Prahe.
Ako informoval predseda SNS IAML
Emanuel Muntag, počas stretnutia v Dolnej
Krupej plánujú založiť ikonografickú komisiu v rámci M edzinárodného súpisu hudobných ikonografík - Répertoire International ď lconographie Musica le (RTd IM).
Jej úlohou bude s ledovať činnosť a vytváranie súpisov ikonografík v jednotlivých inštitúciách na Slovensku. Us kutočnilo sa tu
aj plenárne zasadnutie SNS lA ML.

lKomomý orchesterJ. L. Bellu vTaliansku l
Na dvojtýždňové turné po TaliaTLsku odcestoval IS. marca 18-člemzý komorný orchester }áTla Levoslava Bellu baTlSkobystrického konzervatória.
Zájazd sa uskutočňuje na pozvanie riaditeľa koTLzervatória v talianskom
rCosenzi, ETLrico Volpe, ktorý bude zároveň počas hosťovaTLia sloveTLského telesa jeho dirigentom. Ako pre TASR uviedol pred odchodom riaditeľ
Konzervatória }. L. Bellu v Banskej Bystrici Tibor Sedlický, orchester ča
kajú vystúpenia spolu s talianskymi sólistami - spevákmi a inštrumentalistami.

Máte strach z matematiky?
Počúvajte Mozarta!
Počúvanie hudby geniálneho skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta
údajne zlepšuje matematické schopnosti, aspoň podľa amerických vedcov.
Kalifornskí výskumníci tvrdia, že vďaka skoncentrovaniu sa na Mozartovu nádhernú hudbu, sa v mozgu aktivizujú fyzikálne zmeny, ktoré
pomáhajú pri chápaní zložitých matematických pojmov. Klavírny koncert 24 hodín pred skúškou z matematiky tak môže významne ovplyvniť
jej výsledok, uviedli '!.ťritskom odbornom časopise New Scientist.

,

Britský pianista chce postaviť
klavír pre ľavákov
Britský pianista Christopher Se ed chce nazbierať 76 000 mariek na postavenie prototypu
·
klavíra pre ľavákov.
Podľa denn fka The Times klaviatúra nového nástroja bude postavená zrkadlovo, takže aj
ľaváci na ňom budú môcť zahrať skladby napríklad od Mozarta alebo Chopina, pri ktorých
je zamestnaná viac pravá ruka ako ľavá.
Se ed je o úspechu svojho proj ektu presvedčený. "Najprv som si myslel, že budem musieť
kompletne zmeniť moje návyky, ale za jeden deň som vedel Mozarta zahrať aj opačne," tvrdí umelec.

z .....e . .y

v Štá.~ej opere
Riaditeľ banskobystrickej Státnej opery
(SO) Rudolf Hromada, ktorý dal výpoveď
už k IO. f ebruáru tohto roka, naďalej zotr
vá va vo svojej funkcii. Ako zdôvodnenie pre
TASR uviedol: "Ako štatutárny zástupca
generálnej riaditeľky Stredoslovenského
štátneho divadla (SSD) poc.Yasjej dlhodobej
choroby by som výpoveď musel dať sám se
be. " Svoju výpoveď zdôvodnil tým, že sa
"s generálnou riaditeľkou SSD nezhodli v
koncepcii divadla a tramformáciu si pred
stavoval inak."
Kvôli riešeniu tejto situácie bol R.
Hromada JO. ma rca v Bratislave. Dianie
na Ministerstve kulttily SR mu napokon zabránilo stretnúť sa s ministrom Jvanon
Hudecom. Ten riaditeľa SO predtým žiada
o prehodnotenie svojho rozhodnutia. Na
otázku TASR, či tak urob(, R. Hromada povedal: "Myslím, že divadlo by malo mať im
organizačnú štruktúru, určitý štatút. Ak by
sa aj splnili skutočnosti, ktoré som uvieda
ako dôvody vo svojej výpovedi, obávam sa,
že medzi mnou a generálnou riaditeľkou
Máriou Sékovou je komunikačná bariéra,
ktorá by sa (ažko prekonávala."
Podľa posledných informáci{ ministet
kultúry sa rozhodol na všetky tri vedúce posty v Stredoslovenskom divadle vypísal'
konkurz.

Koncertné turné
V.Hudečka
"Tohtoročné
Hudečka

Je to veľmi zaujímavá a svojím
spôsobom zvláštna hudba. Podpísal sa
pod ňu producent, dirigent a skladateľ
Karl Jenkins, kantátový spev "obstarala" Miriam Stockleyová, nechýba
Londýnsky filharmonický orchester i
veľa jeho sólistov. Reč je o albume
Adiemus II. Cantata Mundi, ktorý sa
skladá z trinástich kantusov i chorálov
a pri nahrávaní použili charakteristické zvuky perkusií z celého sveta - indické, arabské, perzské, čínske, japonské, juhoamerické i africké. Zvuk je o
niečo "symfonickejší" ako pri predchádzajúcom CD Songs of Santaury.

Kupkovič

v Belehrade
14. marca t.r. dirigoval Ladislav Ku pkoBelehradskú filharmóniu. Na programe
j eho koncertu odzneli Adagio a fúga c mol
pre s l áč iky W . A . M ozarta, skladatefova
Sonáta d mol pre husle a orchester a Dvol'ákova Symfónia G dur. Premiéru Kupkovičovej skladby hral Slobodan Mi rk ov i č,
ktorý j e t. č. koncertným maj strom opery v
Z Urichu. Kupkovi ča tlač prezentovala ako
Slováka, po slovensky hovoril aj v televízii
a j eho hosťovanie v Belehrade si v~ imlo tiéž
tamoj šie Slovenské veľvyslanectvo.
-rvič

Festival
Musica sacra Europea
Úvodným koncertom ženského vokálneho
súboru Discantus z Paríža otvorili 15. marca vo
Vel'kom evanjelickom chráme v Bratislave Medzinárodný festival duchovnej hudby pod názvom Musica sacra Europea. Na podujatí odzneli sakrálne piesne z 12. a 13. storočia, ktoré
sa zachovali v kláštoroch v oblasti francúzskeho Porýnia.
Organizátorom podujatia bola RARA M USICA, verejná obchodná spoločnosť v Bratislave v spolupráci s Francúzskym inštitútom.
Súbor Discantus pravidelne vystupuje na popredných speváckych festivaloch vo Francúzsku i v zahrani čí. Vedúcou a sóli tkou vokálneho súboru je Brigille Le~neová. V yučuje
gregoriánky spev i súčasnú hudbu v Parlži.
Neoznačené

materiály sú zo servisu TASR.

koncertné turné Václava

po celom Slovensku sme rozde-

lili do troch sérií vystúpení v dvadsiatke
miest. V prvej z nich sa predstaví po·
predný český huslista v sprievode klaviristu Petra Adamca v piatich mestách
Košického a Prešovského kraja," povedala v rozhovore pre TASR Ivica Pavelová z usporiadateľskej agentúry REGIÓN MEDIA v Banskej Bystrici pred
začiatkom úvodného koncertu V. Hudečka v Levoči (12. 3.). Dodala, že ide o
sériu benefičných koncertov a výťažok
zo vstupného je určený na charitatívne
účely. Zisk z vystúpenia v sále Mestského divadla v Levoči odovzdajú tamojšej
Základnej škole internátnej pre nevidiacich. Je najstarším zariadením tohto typu na Slovensku - v máji tohto roku oslávi 75. výročie založenia.
Václav Hudeček a Pet~ Adamec budú
v prvej sérii benefičných koncertov účin
kovať aj v Spišskej Novej Vsi, Humennom, Košiciach a v Prešove. Výťažok z
podujatí chcú venovať predovšetkým deťom.
_
V druhej sérii vystOpení od l. do 12. apríla sa dvojica umelcov predstaví v desiatich mestách na strednom Slovensku a koncertné turné ukončí v polovici mája v piatich mestách západoslovenského regiónu.

Zontrel
J. Sintándy
Jeden z najslávnejších maďar
ských operných sólistov všetkých
čias, tenorista József Simándy zomrel 5. marca v Budapešti vo veku
nedožitých 81 rokov.
Doživotný člen budapeštianske·
ho operného súboru, nositeľ Kossuthovej ceny a titulov vynikajúci
a zaslúžilý umelec, začal ojedinelú
kariéru po druhej svetovej vojne
postavou Lohengrina v szegedskej
opere, ale jeho najslávnejšou úlohou sa stal hlavný part v maďar
skej národnej opere Ferenca
Erkela Bánk bán, ktorý prvý raz
interpretoval roku 1953 a v súlade
s vlastným želaním aj pri oslavách
stého výročia založenia budapeštianskej Opery.

MONITOR
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ll

lŠtátny komorný orchester Žilina l lŠtána opera Banská Bystrical
3. 4.- 19.00 h
Vrútky- kino Máj

6. 4. - 10.30 h

9. 4. - 19.00 h

11.4.- 19.00 h
Viedeň 

Musikverein
Brahmsaal

17. 4.- 19.00 h

KO CERT SKO Zru A
Ouvenura
Mendelssohn: Koncerte mol pre
husle a orchester
Fuchs: Symfónia č. l C dur, op.
37
Dalibor KÁRVA Y, husle
Dirigent: Leoš SVÁROVSKÝ
NEDEĽ.Ne MATlNe PR E
RODIČOV S DEŤMI
Hudobná prechádLka barokom
a klasici..:mom
MUSICA IUVENTA SLOVACCA
(Komorný o rchester Konzervatória v Ziline)
Jana TARINOV Á, scénar a moderovanie
Dirigent: Karol KEVICKÝ
Na programe hudba 17. a 18.
stor.
KONCE RT SKO ZTLINA
J. Brahms: Serenáda D dur, o p.
ll
F. Schubert: 4 pies ne v inštrumentácii J. Brahmsa
R. Fuchs: Symfónia č. l C dur,
op.37
Gustáv BELÁČEK, basbarytón
Dirigent: Tsugio MAEDA (Japonsko)
KONCERT SKO ZILTNA
J. Bntftms; Serenáda D dur, op.
M ys l iveček:

20.-27. 4.

30. 4.- 19.00 h

ll

F. Schubert: 4 piesne v inštrumentácii J. Brahmsa
R. Fuchs: Symfónia č. l C dur,
op.37
~eter WABER, barytón
Dirigent: Tsugio MAEDA (Japonsko)

KO CERT IUVENTA SLOVACCA
J. S. Bach: Koncert f mol pre
klavír a orchester BWV l 056
F. Danq: Koncert Es dur pre
lesný roh a orchester
W. A. Mozan: Koncen G dur
KV 2 16 pre husle a orchester
W. A. Mozan : Koncert A dur
KV 4 14 pre klavír a orchester
W. A. Mozart: Symfónia g mol
KV 183
Zuzana BJSČÁKOV Á, klavír
Renáta ZELEZNfKOVÁ, lesný
roh
Manina FAJČÁKOV Á, husle
Vladimír MARTINKA, klavír
Dirigent: Karol KEVICKÝ
VIl.
STREDOEUROPSKY
FESTIVAL KONCERTNeHO UMENIA V ZIUNE
KONCERT ABSOLVENTOV
VSMU A KO ZERVATÚRIA
C. M. von Weber: Koncen F dur
pre fagot a orchester, op. 75
C. Saint - Säens: Koncert a mol,
op. 33 pre viol ončelo a orchester
W. A. Mozan: Koncert č. 4 Es
dur pre lesný roh a orch. KV 495
F. Chopin: Koncert f mol, op. 21
pre klavír a orchester
Ján MAZÁN. fagot (Konzervatórium) .
Klaudia KUDJOVÁ, violončelo
( Konzervatórium)
Tomáš HOR KA VÝ, lesný roh
(VS MU)
Samuel BÁNOVEC. klavír
( Konzervatórium)
Dirigent: Karol KEVICKÝ

l. 4.
19.00 h

3. 4.
18.30 h

8. 4.
18.30 h
12. 4.
18.00 h
15. 4.
18.30 h
17. 4.
18.30 h

18. 4.
19.00 h

Region media B. Bystrica. SSD- Státna opera
B. Bystrica
VEJ.:KO OCNÝ BENEFICNÝ KO CERT
V. HUDECKA S P. ADAMCOM
Sponzor večera Hotel Arcade
Giuseppe Verdi
RIGOLEITO
(Opera v štyroch dejstvách)
Giuseppe Verdi
RI GOLEITO
(Opera v štyroch dejstvách)
Franz LeMr
ZEM ÚSMEVOV
(Opereta v troch dejstvách)
Giu<,eppe Verdi
LA TRAVIATA
(Opera v troch dejstvách)
KO CERT KOMORN~HO ORCHESTRA
STAT FJ OPERY BANSKÁ BYSTRICA
Umelecký vedúci - F. Figura
Sól i\li
-S. Svitok- barytón
-A. Mit ková- harfa
Z diel Mor.ana. Cimarosa, Händla...
V BYSTRICI, V MESTECKU
Krst CD platne t.'.udovej hudby A. Da~k u ~o sóliMami: J. Ambróz, M. Križo, A. Satanovll. A.
Jakubfková, V. Bednáriková

Národné hudobné centrwn
SLOVKONCERT
l. 4.

19.00 h Zl ar nad Hronom, MsKS, sála MsKS •
Domovina moja plná krásy
Darina ~iaková. spev
Július Pántik. umeleck~ slovo
Dalibor Karvay, husle
Mikuláš DoboS. basbarytón
Daniel Buranovský, klavlr
ZemtmO\'SÁ.)\ Sucllml. flrx·lr~l. Sclmtitltr· Trnamk)\, Massenet.Chopill. Saim-Saens. Pltlv-

20. 4.
18.30 h

22. 4.
18.30 h
24. 4.
18.30h

26. 4.
10.30 h
29. 4.
17.00 h

ZÁJAZDY:

10.4.- 19.00h22. 4. - 19.00 h -

18.45 h

Lúčky,

18.00h

Liptovské li~ebné kúpele, LD Choč

3. 4. 19.30 h Bardejovské kúpele, LO Astórla

St retnutie s Petrom Michallcom
Peter Michalica. husle
Dana SaSinová, klavir

MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
a

NÁRODNÉ HUDOBNÉ CENTRUM
vypisujú grant
na vytvorenie symfonického diela slávnostného charakteru, ktoré bude vychádzať z
našich národno-kultúrnych tradícií a bude splňať predpoklady na uvádzanie pri najvýznačnejších štátnych a kultúrno-spoločenských udalostiach a príležitostiach.
O grant sa môžu uchádzať autori slovenskej štátnej príslušnosti s novým, doteraz neuvedeným a do iných súťaži neponúknutým dielom v rozsahu 30-45 minút. Diela sústreďuje Národné hudobné centrum do 31. augusta 1997 do 15.00 h. Porota si vyhradzuje právo grant neudeliť, prípadne ho rozdeliť medzí viacerých uchádzačov.
Podrobnejšie informácie o možnosti uchádzania sa o grant sú k dispozícii v Národnom
hudobnom centre, Michalská 10, 815 36 Bratislava v pracovných dňoch.

l Štátna fiJhannónia Košice l
Prierez operou G. Bizeta CA RMEN
Dom
Stanislav Macu ra dirigent. CR
umenia Micaela: Nao Higano, Carmen: Denisa
19.00" Slepkovská, Escamilio: Martin Babjak,
Don José: Vladimir Prokopenko
Koncert v spolupráci s AWT Slovakia
10.4.

15.4.

Kafé koncert v spolupráci s firmou J UST/NA

foyer

Akordeónový orchester
Konzervatória v Košic iach
19.00" dirigent: Vladimir čuchran , spev: Gabriela Hllbnerová
spol111íč. : Zenský spevácky zbor Konzervatória (dir.: J. Drietomský)

DU

I7.4.

Koncert poslucháčov Konzervat6ria
Dom
v Košiciach
umenia Christopher Stanicar
19.00 h dirigent, USA
Mimo- Ondrej Benko, akorde6n
riadny Peter Bodnár, hoboj
koncert Martin G urbaľ, spev
Daniel Trgina, viola

Dom
di rige/ll
umenia Veronika Pešková
19.00 h husle

l RAKÚSKA KNIŽNICA l

Objednávam si ..... ks

Dusík.

cii dve miestno ti.
Otvore nie kn ižnice sa uskutočnilo za príto mnosti pani Dr. Gabriely MATZNEROVEJ, vervyslankyne Rakúskej republiky ako aj predstaviteľov S lovenskej akadém ie vied a Spo lkového
ministerstva zahrani č ných vecí vo Viedni (27.
februára 1997). Pri tej to prílež itosti predniesol
prof. Dr. Arnold SUPPAN z Rakúskeho ústavu
východnej a juhovýchodnej Európy vo Viedni
predná~ku "Slovenskí intelektuáli a ich vplyv na
-rslovensko-rakúske vzťa hy".

časopisu HUDQBNY

IVOT na a~esu:

Meno:

Oitum: ................................................ ..

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

Objednávku pošlite na adresu: HUDOBNÝ 2 IVOT, Spitálska 35, 8 11 08 Bratislava
Celoročné

predplatné 192 Sk, polročné 96 Sk.

Pisktlč~k.

Ká/má11. Lehár, Stol:.. Strlllm

6. 4. 10.30 h Bratislovo,Mirbachov palilc
Alexander Cattanno. klavlr
Carmela Cauarino, violončelo
Hummel. Beethm•en. Sostakm•it

6. 4. 16.00 h Cífer, Rlmsko-kntolfcky kostol
Stani ~lav Surin. organ
Petra Noskaiová. soprán
Vladimír Jaško. trúbka
Purce/1, Bach,

Vej••mw••ský.
bert, Jmttlček

6. 4. 19.00 h

Swnle~t,

Mmlle\•erdi, Gram/i,
Sclw-

Melld~/ssolm-Borthotdy.

Holič, Rlmsko-katolkky kostol sv. Martina
Zmiešaný spevácky zbor CANTUS
Marek Tomašovič. klavlr
Henrieta Lednárová. soprán
Ida Kirilová. mezzosoprán
Blanka JuhaMková. dirigentka
Ulnch Ulmann. spr. slovo

Pergottsi, Franc(

9. 4. 19.00 h Prdov, PKO
IO. 4. 19.00 h Košice, SF, Dom umenia
Nao Higano, soprán (Japonsko)
Účinkovanie na koncennom predvedcnl
Bi1.etovej opery Carmen
IO. 4. 18.00 h Poprad, MsKS, Hotel Sote!, knvlareň
t.'.udmila Kojanová, klavír
Pavel Novotný. klavlr
Bach. Hummel. Hrufovský, Bi:.et. Busoni

14. 4. 19.00 h Bratt.lava, Koncertná sieň Klarisky
Klavírny recitál
Marián Lapšanský
Brohms. Schubert. Fibich

IS. 4. 17.00 h S~ovce, KPH, sála ZUS
16. 4. 19.00 h Bardejov, MsKS, sála ZUS
17. 4. 19.30 h Bardejovské kúpele, LD Astórla
V očarení bel canta
ao Higano. ;oprán (Japonsko)
Rado~lav SaSina. kontrabas
Dana Sašinová, klavlr

23. 4.
18.00 h
28. 4.
18.00 h

OPERNÝ KONCERT Jána VACULIKA,
sólistu Státnej opery Banská Bystrica a jeho
hosťa Klaudie DERNEROVFJ,
•
sólistky SND v Bratislave
KLAVIRNY SPRIEVOD- Martinu KOVÁCIKOVÁ
VECER PRE TALENTY KONZERVATÓRIA J. L. BELLU V BANSKFJ BYSTRICI
AUTORSKÝ LITERÁRNY VECER SPISOVATEĽKY Kláry JARUNKOVFJ
V spolupráci s LHM Banská Bystrica

IKONKURZYI
ústredný riaditeľ Národného hudobného
centra a Rada Slovenskej hudobnej únie vypisujú konkurz na obsadenie miesia vedúceho redaktora časopisu Slovenská hudba.
Podmienky konkurzného konania:
l. vysokoškolské vzdelanie v hudobnej oblasti;
2. minimálne l O- roč n á prax v hudobnej olbasti;
3. profesionálna znalosť slovenského spisovného
j azyka;
4. aklivna znalosť najmenej dvoch cudzích jazykov;
5. aktívna znalosť počítačových redakč n ých a typografických technológií.
K prihláške na konkur..:né konanie písomne
predložte:
l . Zivotopis;
2. Návrh koncepcie časopisu Slovenská hudba pre
rok 1997 a s výhľadom na budúce obdobie.
Prihlášky na konkurz posielajte do 3 I. marca
1997 na adresu:
Národné hudobné centrum
Michalská ul. č. IO
815 36 Bratislava.
Termín konku rzu bude uchádzačom oznámený
písomne.

•••

Generálny riaditeľ Slovenského národ ného divadla v Bratislave vypiliuje konkurz na obsadenie
voľnéh o miesta v orchestri v skupi ne ll. huslí
- zástupca vedúceho skupiny
Konkurz a bude konať dňa 5. 5. 1997 o 10.00 h
v skúšobni orchestra v historickej budove Opery
SND.
Písomné prihlášky s priloženým životopisom posielajte na adresu: Orchestrálna kancelária Opery
SND, Gorkého 4, 8 15 86 Bratislava.

Bollesini, Paisi~llo. Doni:.elli, Bel/im', Verdi

e
Východoslovenské
štátne divadlo
Divadlo Janka

Borodáča

Košice

Predám Bosendorfer, model

ll. pancierový, krížový, s anglickou mechanikou v

čierno

leštenej

Historická budova
2. 4. 4. 4. 5. 4.6. 4. 7. 4. 9. 4. IO. 4. ll. 4.12. 4. 13. 4.18. 4.19. 4. 20. 4.22. 4.-

19.00 h Poľská krv
19.00 h Nabucco
19.00 h B achčisarajská fontána
18.00 h Bastard
19.00 h Aida
10.00 h Cyrano z predmestia
19.00 h Cyrano z predmestia
19.00 h Pohreb, l. premiéra
19.00 h Pokrvní bratia
19.00 h Pohreb, ll. premiéra
19.00 h Carmen, l. premiéra
19.00 h Milan Sládek- Pantomímy
19.00 h Carmen, ll. premiéra
19.00 h Na skle marované
Divadlo J onáša Záborského Prešov

4.4. 6. 4. 8. 4.14. 4.16. 4.17. 4. 18. 4. 20.4.-

19.00 h
18.30 h
19.00 h
19.00 h
14.00 h
19.00 h
19.00 h
19.00h

Veľká scéna

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

Smetmw

Vil'llldi. Betthoven, Sdwbut. Kupktll'ič, Suti•.
Uljenka. Mt1sseuet. Debussy, Smttcma

24. 4.

V. Trojan - Rozprávky pre akordeón a orchester
W. A. Mozan - Koncert pre hoboj a orchester C dur
A. Dvofák - Biblické piesne
B. Martinu - Rapsódia pre violu a orchester

Kupko,·it~

4. 4. 19.00 h Michalovce, MsKS, sála MsKS
Otváracf koncert Hudobnej jari
Peter Michalica. husle
Dana Sašinová. klavlr

A. Dvoi'ák- Karneval, predohra
- Koncert pre husle a orchester a mol, op. 53
- Symfónia č . 7 d mol

Róbert Stankovský

Rakúska kniž nica v Bratislave, ktorá mala
sídlo v ÚSTAVE SVETOVEJ LITERATÚRY
na Kon ventnej ul. 13, bola presťahovaná do susednej budovy na Konve mnej ul. 15, do budovy
niekdajšieho Evanje lické ho lýcea. Spravovaním
budovy bola Evanje lickou cirkvo u poverená
Slovenská akadémia vied. Umiestne nie Rakúskej knižnice bude v skutočne historickom prostredí bývalého Evanjelického lýcea z roku 1783,
ktoré nav~tevovali známi slovenskí dejatelia,
medzi inými Ľudovít STÚR. Rakúska knižnica s
inventárom vyše 5 000 kníh bude mať k d ispozí-

Vi\•aldi, M o:.art. Bocc:lrtri11i, Brahm.l. Sclmt!idt'r-Tmm•ský.

3. 4. 16.00 h Kúpele Bojnice, LD Mier
V čaromom s>ete operety
Eliška Horná. soprán
Peter Suben. barytón
Zdcn!k Macháček . klavlr

E. Kálmán GRÓFKA MARICA (v
Trnave)
E. Kálmán GRÓFKA MARJCA (vo
Zvolene)
BOHil:MA KLUB

9. 4.

kll, Kmsko. Smrek, Rtífus
2. 4.

VENTS 0 ' EST- VÝCHODNÝ VIETO R
Konccn európskej folkovej skupiny pod vedenim Michaela Montanaro, francúzskeho oxitánského hudobnfka
Clenovia skupiny:
VUJICS ICS (Maďarsko)
CHYMES (S lovensko)
AYET AYAD- spev (Francúzsko)
MICHAEL MONTAN ARO - nauta,
saxofón (qancúzsko)
FA BRIC~EUDA- bicie (Francú7.<ko)
Konccn organi1.ovaný v spolupráci s Alliance
Franiaise v rámci "Týždňa Francúr.skcj kultúry
na Slovensku"
P. A. B rčal
DJGT Zvolen
HUSÁRI
(Hudobná komédia v dvoch častiach )
Giacono Puccini
POSLEDN~
MADAME
PREDSTAVENIE
BUITERFLY
DERNI ~RA
(Lyrická tragédia v troch dejstvách)
V hlavných úlohách: M. Tomanová, A. Dvorská-Gallová, G. Ovsepjan a. h., F. Malatinec
a. h.
Giuseppe Verdi
NABUCCO
(Opera v štyroch dejstvách)
KONCERT SÓLISTOV STÁTNFJ OPERY
A SYMFONICK~HO ORCHESTRA JÁNA
CIKKERA
Účinkujú: A. Trgovó, J, Babjak, l . Lacko
Dirigent: l. Bulla

Gasparone
My fai r lady
Sweet Charity
Koncert L. Filipová
Sweet Charity
Sweet Charity
Dom, kde sa to robí dobre
Milan Sládek- Pantomímy

skrini. Adresa v redakcii HZ.

ZfnenaPSČ
Prosíme našich ctených prispievatefov, spolupracovníkov a všetky
hudobné inštitúcie, aby si v adresároch opravili naše smerovacie číslo,
ktoré je
811 08 Bratislava.
V prípade nesprávne uvedeného
PSC dostávame poštu značne oneskoŕene. Ďakujeme.

REDAKCIA
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SERVISHŽ

STREDOEURÓPSKY
FESTIVAL
KONCERTNÉHO
UMENIA
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MIDDLE-EUROPEAN
FESTIVAL
VII.
OF CONCERT
ART

NÁRODNÉ HUDOBNÉ CENTRUM - Slovkoncert
SPOLOK KONCERTNÝCH UMELCOV pri Slovenskej hudobnej únii v Bratislave
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
v spolupráci
so Státnym komorným orchestrom v Žiline, Slovenským rozhlasom,
Slovenskou televíziou a Slovenskou filharmóniou

20. - 27. apríl 1997
20.4.
19.30 h

OTVAR.AoCt KONCERT FESTIVAtU
Srátný komorný orchester l i/ina (Slovensko)
Alexander Schwinck- dirigent (Nemecko)
Ivana Pristašová- husle (Slovensko)
Tao Chang- klavír (Cína)

21.4.
17.00 h
19.30 h

KONCERT VÍŤAZOV SútAZE
SLOVENSKÝCH KONZERVATÓRií
Musica Florea (Ceská republika)
Jana Pastorková- soprán (Slovensko)
Jaroslav Brezina- tenor (Ceská republika)

22.4.
19.30 h

Komorní sólisti Bratislava
vedie Bohdan Warchal (Slovensko)
Katarína Turnerová- harfa (Slovensko)
Hana Knauerová - flauta (Ceská republika)

23.4.
17.00 h

J AZZOVÝ KONCERT
Shawn Loescher Trio
Shawn Loescher- altsaxofón (USA)
Juraj Kalász· basgitara (Slovensko)
Oldrich Petráš- bicie nástroje {Slovensko)
Timora Rosler - violončelo (Izrael)
Klara Viirtz- klavír (Maďarsko)
Ma rtin Kovarík - organ (Ceská republika)

19.30 h

24.4.
19.30 h

25.4.
19.30 h

Dom umenia Fatra, Žilina

W.A.Mozart
F. Chopin
A. Pärt
O. Respighi

J, C. KerU
G. Ph. Telemann
J, Rosenmiiller
G.F.Händel
A. Vivaldi, H. Schiitz

26.4.
17.00 h

Trio Bartholdy (Francúzsko)
Dominique Juchors ·husle
Guillaume Paoletti - violončelo
Nathalie Juchors - klavír

J. Haydn
L. v. Beethoven
M. Ravel

19.30 h

Cappella Istropolitana (Slovensko)
Harald Nerat- dirigent (Rakúsko)
Nadežda Vlaeva ·klavír (Bulharsko)
Akiko Tanaka- husle (Japonsko)

J.S.Bach
F. MendelssohnBartholdy
F. Schubert

27 .4.
19.30 h

ZÁVERECNÝ KONCERT FESTIVALU
Musica aeterna (Slovensko)
J. S. Bach
Peter Zajíček- umelecký vedúci (Slovensko)
John Toll- dirigent (Veľká Británia)
Spevácky zbor Camerata Bratislava (Slovensko)
Jan Rozehnal- zbormajster (Slovensko)
Ludmila Vernerová- soprán (Ceská republika)
Richard Sporka - tenor (Ceská republika)
Marta Beňačková - alt {Slovensko)
Peter Mikuláš- bas (Slovensko)
Martina Lesná- flauta {Slovensko)
Susanne Heidlmayr ·hoboj ďamore (Rakúsko)
Mártou Brandisz- hoboj ďamore (Maďarsko)
Marcel Plavec - hoboj (Slovensko)
Imre Moll- fagot (Maďarsko)
Juraj Korec- fagot (Slovensko)
Rudolf Linner • corno da caccia (Slovensko)
Paul Plunkett- trúbka (Svajčiarsko)
Jaroslav Rouček - trúbka (Ceská republika)
Karel Mňuk • trúbka (Ceská republika)
Anton Popovič· tympany (Slovensko)
Peter Gufas · organ (Slovensko)
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

G.F.Händel
W.A. MÔzart
A. Jolivet
I. Stravinskij
J. Kern, E. K. D. Elligton
J. McNeely, J. v. Heusen
M. Torme, R. Rodgers
E. Zinders, Sh. Loescher,
L. v. Beethoven
B. Martinu
J.Iršai, F. Liszt
P. I. Cajkovskij/J. GuiUou
J. GuiUou

Státny komorný orchester li/ina (Slovensko)
Róbert Stankovský - dirigent (Slovensko)
Dušan Sodja - klarinet (Slovinsko)
Timora Rosler - violončelo (Izrael)

C. M. v. Weber
P. I. Cajkovskij
L. v. Beethoven

Rem Urasin - klavír (Rusko)

F. Schubert
R. Schumann
P. I. Cajkovskij

.z: ka.t:a.lóg u
PHILIPS

PolyGram
~

·

MOZART

Der Schauspieldirektor
~

BEETHOVEt
Tll[ TlVE

PlN'O CONCERTO$

THE IMPRESAIUO
CONCERT ARIA$

TE KANAWA · GRUBEROVA
HEILMANN · JUNGWIRTH
WIENER rHILHAIIMONIKER StR JOHN f'IUTC:HARD

AlFRED BRENDEL
jA\1ES LEVINE
.._ tii<.AGO SYMPHOf-. YORC.Hl:Stlt\

~--+ ~
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