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Správa
ojednom workshope
Problematika hudobnej kritiky v praxi •
tok znie názov štu~llt.rkého workshopu,
ktorj sa ulpo druhý rok podan/o pritlru·
lit' k Vl! Stredoeurópskemu festivalu kon·
cenného umenia v Žiline. Worksl10pu, teda akejsi "dielne •; ktorej cieľom bolo dar'
priestor p re diskuslit, zlskavanie novýc/1
poznatkov, prípad11e ipopieranie "starjc/1
právd': Vítaná to molnost' kofljromácie
názorov nielen !tudentov rôz11ych !kôl a
rôzneho zamera11ia (l111dobná veda, hudob11á výchova, lllldobná teória), ale aj
ic/1 pedagógov, publicistov či prítomnýc/l
členov poroty ftstil'alu. Pretole dôlelitou
je prá11e komunikácia, hoci by sa aj rie!enie nastolených problémov zdalo byt' v ne·
dohľadne. Pret ole móle byt' niekedy dôleltiej!ie otázku pololti; ako nájst' na ňu rjclllu a pohotovtí odpol'l'Ó. Pretole práve
hudobná kniika je oblast'ou, kde sa subjektíwte prelívanie stáva snáď i významnej!ím Čliuiefom, ako je vedecká analýza,
hoci sa od ne;; samozrejme, nedá (obzv/áft' v prípade /uldobne vzdelaného pisateľa) oddelti:
A aj takýnuio témami sa zaoberali podnetné p redná!ky odborníkov 11a hudobmí
publicistiku z Ceskej republiky, Maďarska,
Veľkej Britá11ie a Slovmska. Stav problematiky v tej-ktorej kraji11e, problémy estetiky hudob11ej interpretácie, ako aj otázky
prístupu kniiJ:a k predmetu svojho záu;inu
boli okru/mu; v ktorýc/1 sa pol1ybova/a dislama ztíčasmen;'ch. Padali rôv1e otázky:
Jestvuje !týlový ideál? Má dirige111 právo
zasahova!' do parlittíry? Aký prís/ttp a akého poslucháča si vyladuje starfta a aký stíčasná lllldba? Akéje vlas/ne poslanie hudobllej kritiky? Medzlii1ým ale aj otázka,
aký zmyse/má toto pät't.l!rové stretnutie. Ci
je potrebné, aby ! tudenti lllldobn;'ch odborov spoločne /1fadali východiská, hodnotili
koncerty, diskutovali medzi sebou...
Ako sa po skončení ltlli1ského festivalu
ukázalo, odpo11ed' je jednomaČilá a bola
vtac-menej naznače11á ul l ' tívode. /Mznost'
Sla/IOVÍSk O biÍrfiFá dis/:usia, 11aprík/ad k
výkonom série koncertov, poukázali 110
fakt, le kniika bola. je a zostane subjektívnou zálelitost'o u. A aj to je urČiié poz/lanie. Vý;:nam podu;atí tohto druhu v!ak
tkvie J'O výmene sktíseností, informácií, zaIli)'ffoní sa nad problémami. Potreb11é je
tielnaui'íl sa klww-lww /wdob11ej kniikytvorby, vedier; ako na to. Ako postupovar;
čo je dôlelti é a čo mo!no J')111ec/JOt: Recept
na tíspeftuí publicisrilm 11fak, samozrejme,
11eexistuje. Vý v1am praktid.J'c/1 sktíseností
11adobudmtt;'ch na podujattaclt to/tto dm1111, kde ko11certy bezprostredne strieda;ií
besedy a spoločné tíPah): je ale nepopiemtelitý.
Očast11íci workshopu na záver udelili
Cenu sympatie zrt najlepft' (nqjpresvedči
vej!í? naj::aujímaJiejlí?) J~líko11, J:tOJi sa
ukázal byt' J 'tac-mmejjedno:.načný (orga!liJ1a Martti/ Km•alík). Takto prezentovali
svoje stanol'isko, ne::rmedbateľný postoj
budtíciclt luulobnýc/1 kniikov-proftsionálm•, Čl· len príleftio.rtn)'ch p ublicistOJ'.
Niektoré 11ačrtmtté ord::l.y re::onol'ali v
1íča.rtníkoch semti1ára die dlho po tom,
ako prednáškol'tí sie1T opusttll: A mne preto zo.rtál'O len J:on!taiOI 'at; le telilo workshop mal vnysel.
SLA VOMIR KREKOVIC

Cínsky klavirista Tao Chang má na svojom konte už viacero medzinárodných uznani. Naposledny v
roku 1996 získal l. cenu na medzinárodnej klavírnej súťaži J. N. Hummela v Bratislave. V týchto
dňoch reprezentoval túto súťaž aj na pôde Slovenského in~titútu vo Viedni, kde vystúpil pod
patronátom Petra Dvorského. Zilinská kritika však o jeho hre mala iný názor...
Snimka M. Jurík

Rok sa s rokom zišiel a druhá dekáda
pochabého mesiaca apríla, tak ako zvyčajne, rozoznela hudbou Zilinu. Ťažis
ko záujmu muzikantskej pospolitosti sa
premiestnilo na sever stredného Slovenska, ktoré je tradičným dejiskom stretnutí, prezentácií a konfrontácií mladých interpretov. Už siedmy raz hostil

Dom umenia Fatra v sympatických priestoroch umelcov z rôznych kútov (nielen!) Európy.
Stabilizovaný titul - po skusmých
penta- a hexagonálnych pristaveniach znie STREDOEURÚPSKY FESTIVAL
KONCERTNÉHO UMENIA. Z pléna
zaznela nejedna otázka týkajúca sa prí-

vlastku - stredoeurópsky. Th treba
upresniť, že tento pojem nie je pre
účastníkov festivalu limitujúci. Stretávajú sa tu pokojne l prfslušníci iných
končín. Epiteton je len geografickým
určovateľom. Definuje akýsi vektor,
dostredivú silu, ktorá práve sem priťa
huje aktérov aj "odinakiaf".
Nad celým podujatím bdel a jeho
chod organizačne navigoval riaditef
festivalu Marián Lapšanský so svojím sekretárskym tímom. Inštitucionálne ho
zastrešili Národné hudobné centrum umelecká agentúra SLOVKONCERT,
Spolok koncertných umelcov pri Slovenskej hudobnej únii, Ministerstvo
kultúry SR v spolupráci so SKO Zilina,
Slovenským rozhlasom, Slovenskou televíziou, Slovenskou filharmóniou a
Konzervatóriom Zilina. Festival podporili okrem spomínaného MK SR i
primátor mesta Zilina, Institut FraDfais,
The British Council, Rakúske vel'vyslanectvo, United States Information Services, Ceské centrum, Kultúrny inštitút
Maďarskej republiky, Bulharské kultúrne a informačné stredisko a Volkswagen, s. r. o. - napospol, so sídlom v
Bratislave.
Pre Stredoeurópsky festival koncertného umenia, ako napokon pre všetky
podujatia podobného typu, je príznač
ná nezameniteľná črta. Atmosféra, ktorá je rozpoznateľná na každom kroku a
z každého dychu podujatia. Atmosféra
s riadnou dávkou mladistvého elánu,
neutíchajúcej a stále sa dobíjajúcej
energie. Atmosféra zdravej vervy s príchuťou súťaživosti, v odhodlaní presadiť sa, existovať a napredovať. Na trase
určenej umením menom HUDBA.
Takto ladený leitmotív a určujúci pilier celkom priliehavo doplnili mladí
adepti hudobno-teoretických profesií,
študenti hudobných odborov (vedy, teórie i pedagogiky) z bratislavských, banskobystrických a prešovských fakúlt.
Na workshopoch, ktoré zdatne moderoval a usmerňoval Marek Piaček, odznelo nejedno vzrušené verbálne "concerto
grosso".
Pokračovanie na str. 3
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Bratislavčania oslávili
Významné kultúrne podujatie - Dni Európy sa uskutočnili v Bratislave pod záštitou prezidenta SR Michala Kováča, veľvyslanca, vedúceho Delegácie Komisie Európskej únie v SR
Georgiosa Zavvosa a primátora hlavného mesta
SR Petra Kresánka.
Prvé podujatia festivalu Dni Európy sa konali
už 4. mája, avšak oficiálne otvorenie bolo v deň
52. výročia ukončenia druhej svetovej vojny, kedy v Koncertnej sieni Slovenského rozhlasu odznela Beethovenova 9. symfónia d mol s Údou
na radosť (je hymnou Európskej únie). Velký orchestrálny aparát s poprednými slovenskými sólitami - Klaudiou Demerovou, Martou Bellač
kovou, Ľudovltom Ludhom a Petrom Mikulášom - dirigoval vynikajúci holandský dirigent
Jac van Steen. Nemenej významným podujatím
bolo aj uvedenie Korunovačnej omše W. A. Mozana ( ll. 5.), ktorú v Dóme sv. Martina inter-

Európu

pretoval Orchester Cirkevného hudobného spolku pri Dóme sv. Martina, spevácky zbor Cantus
(zbormajsterka Blanka Juhaňáková), sólisti M.
Ziarna, H. Bandová-Stolfová, J. Kundlák a G.
Bel áček pod taktovkou Pavla Seleckého.
Pozoruhodný bol aj spoločný dvojkoncert v
bratislavskom Velkom evanjelickom kostole a v
Synagóge v Liptovskom Mikuláši, ktorým sa
otvoril už siedmy ročník podujatia MostyGesharim, symbolu ekumenického zbližovania
kresťanskej a židovskej komunity na Slovensku.
Už predpoludnlm 9. mája sa na priesečnlku
troch hranic v Rajke zišli symbolicky výtvarni
umelci troch krajin - Maďarska, Rakúska a Slovenska, aby tu prezentovali svoje diela. Popoludnie bolo venované Oslavám Európy. Tie zača l i na Hlavnom námestí podujatím nazvaným V uliciach Starého Mesta. O dobrú náladu sa postarali súbor Bratislavské mažoretky, Dychová

VTRENČÍNE OBNOVILI KLUB PRIATEĽOV HUDBY
Prvýkrát sa ll. 5. t. r. v trenčianskej Galérii
M. A. Bazovského stretli "Priatelia vážnej hudby.
Umelecká agentúra KV ART obnovila klubovú
tradfciu a pred piatimi desiatkami priaznivcov
umenia vystúpilo Dámske komorné rrio z
Banskej Bystrice. Tradfcia Klubu priateľov vážnej hudby bude pokračovať vždy druhú nedeľu v
mesiaci vystúpeniami osvedčených i mladých

umelcov. Na projekte sa podieľa aj Slovenská
sporiteľňa, a. s., a už o mesiac privftajú v Galérii
M. A. Bazovského klaviristu Františka Perglera.
Úspešná agentúra KV ART pripravuje každý
mesiac predstavenia v Detskom divadelnom klube a medzi lahOdky v ich ponuke patrí aj divadelný festival Sám na javisku (30. mája - l. júna).
R.

lPrípravy na Bratislavskú lýru '971
Prípravy na medzinárodný piesňový festival
Bratislavská lýra vrcholia. 5. mája vybrala komisia zložená zo žurnalistov, textárov, skladateľov a organizátorov festivalu spomedzi 38 prihlásených štyroch domácich autorov a interpretov: Fothy/Mravec - Súkromné požiare, Uherčlk/Cemák - Za riekou, Rusnák/Kozelová Modlitba pre mamu (spev Brigita Szelidová),
Lehotský/Peteraj - Jedno zbohom (spev Katarina
Hasprová). Okrem toho sa na medzinárodnej súťaži zúčastni vfťaz 12. ročníka Košického Zlaté-

ho pokladu skupina No Name a pribudne aj vfťaz
Bystrických zvonov. K nim sa pripoji osem zahraničných interpretov. Festival sa začína 6. júna premávkou štýlovej električky o 18.00 h a
velkou Megadance party v Sponovej hale na
Pasienkoch, ktorej hlavným hosťom bude svetová hviezda danceflooru, skupina Sqeezer. O dell
neskOr vyvrcholi podujatie medzinárodnou súťa
žou v kongresovom a umeleckom centre Istropolis so začiatkom o 20.00 h. Hosťami programu
sú Berco Balogh a Lucie Bílá.

Reakcia autora

RECENZIA - ALE AKÁ?
V Hudobnom živote č. 7 ma prekvapila recenzia publikácie FOLKLÓRNA HUDBA V
ROZHLASE NA SLOVENSKU, s podtitulom Hlavné historicko-vývojové, dramatur·gické a koncepčné aspekty (od r. 1926-1995).
Vznikala dlhodobo a o jej zrod sa pričinila nadácia Prebudená pieseň. Vydala ju Matica slovenská v Martine, v spolupráci s Národopisným odborom MS, v minimálnom náklade.
O jej obsahu i význame sa zmieňuje i recenzent v úvodnej časti. Ale prekvapilo ma,
že vzápätí sa postavil do pózy mentora, ktorý
chce o všeličom poúča(. A tak pán recenzent
Miloš Sipka odvážne píše napr. nasledovné:
"Nedostal sa do publikácie počin košického
redaktora E. Ruska, ktorý na Tatranských
slávnostiach nahrával r. 1936 ľudové piesne
medzi účinkujúcimi."
Pripomínam: Ako mohol nahrávať, keď v
tom čase rozhlas v Košiciach, ani v Bratislave
nemal ešte nahrávaciu techniku? E. Rusko
pOsobil v Košiciach ako režisér, herec a spevák ľudových piesni v Umeleckom a slovesnom vysielani. V r. 1939-44 bol riaditeľom
Slovenského rozhlasu Bratislava. Keď Bratislava získala r. 1941 prenosový voz so zariadením na nahrávanie platní (Decelith, Pirál a
Carnplaty), chodila na nahrávky ľudových
piesni do jednotlivých o~Slovenska celá
skupina významných rozhlasových pracovníkov: E. Rusko (riaditel), G. Rapoš (programový šéf), J. Vrabec (ved. prenosového odd.), J.
Matuška (hudobný režisér) a V. Koma (technik-operátor).
Ďalej pán Sípka upozorňuje, že s ĽUDO
VOU HUDBOU pracovalo i vysielanie Matice slovenskej pre zahraničných SlováJ.cov.
Pripominam: Také neexistovalo. Ale počas
druhej svetovej vojny vznikol v Slovenskom
rozhlase cyklus "Pozdravy krajanom v zahranič!" . Pripravovali a živým vysielaním zo štúdia ho uvádzali: E. Rusko (Bratislava) a A.
Prídavok (Prešov). Ale už aj predtým sa realizovali "Krajové prenosy" z rozličných miest

Slovenska, teda aj z Martina, významného
kultúrneho centra. Odzneli v ňom prednášky o
múzeu, o Matici slovenskej i histórii Slovákov (J. Skultéty). (Pozri na s. 13 a 22.)
Pán Sípka tvrdí, že: O zastúpeni ľudovej
hudby v štruktúre rozhlasu nenašiel nič .
Pripominam: Otvorte si publikáciu na s. 93
a tam nájdete osobitný titul: FOLKLÓRNA
HUDBA VO VYSIELACEJ STRUKTÚRE
ROZHLASOVÝCH STANÍC. Vo vysielacej
štruktúre Cs. rozhlasu na Slovensku, platnej
od 4. l. 1982 má hudba: na národnom okruhu
stanice BRATISLAVA 52,7 % (t.j. 4364 minút týždenne), na stanici DEV{N má 66,8 %
(t. j. 4088 min.). V priemere na obidvoch
staniciach je to 59,7 %.
Keď berieme do úvahy celkové vysielanie hudby za 100 %, podiel folklórnej hudby na stanici BRATISLAVA je 19,4 % (t. j.
474 min. týždenne). Na stanici DEVÍN je to
12,4% (t.j. 446 min. týždenne). V priemere
15,9% sa vysiela v samostatných programoch
Hlavnej redakcie hudobného vysielania.
V ďalšieh pre Deti a mládež sa týždenne vysiela cca 13- 15 min. ľudovej hudby, detských
interpretov i súborov (t.j. asi 0,33 %). V literárnych pásmach, publicistických blokoch a
magazlnoch, alebo v zábavných reláciách sa
odvysiela týždenne asi 80 min. ľudovej hudby
(t.j. asi 2 %).
Celkový priemer ľudovej hudby na staniciach BRATISLAVA a DEVlN sa tým zvyšuje na 18,2 % v týždenných programoch.
O programoch vo vysielacej štruktúre je i
na s. 51, 93, 95 a to už por. 1990. Tak ako ste
to listovali?
Pán Sípka upozorňuje, že som nevenoval
pozornosť A. Očenášovi, ktorý v r. 1956-62
vo funkcii námestníka riaditeľa Cs. rozhlasu
pre hudobné vysielanie mohol mať veľký
vplyv i na túto oblasť.
Pripomínam: V čase pôsobenia A. Očenáša
v rozhlase už plne fungovala Redakcia ľudo
vej hudby, ktorú založil P. Tonkovič, zaklada-

hudba Ministerstva vnútra SR, Dixielan Band,
Bukasový masfv, ako aj česki divadelnici z
Divadla Continuo predstavením Drakoni.
Pravý breh Dunaja v Petržalke patril folklóru.
Predstavili sa tu členovia popredných súborov SĽUKu, Ekonóma, Maríny a Zeleziara, ako aj
drobizg zo súborov Lúčka a Hájen ka.
Do rámca ~nf Európy prispel tiež súbor
Opery Slovenského národného divadla uvedenim diela Jána Cikkera Vzkriesenie. V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa predstavil popredný francúzsky barokový hudobný súbor Les
Nieces de Rameau a v Teátre Istropolisu speváč
ka Eva Blahová so Slovenským komorným orchestrom pod vedením Bohdana Warchala.
Celodenný program vyvrcholil džezovým koncertom Europa Jazz Bandu bubeníka Jozefa
'Doda' Sošoku na Hlavnom námestí.
Dni Európy nasledujúci deň pokračovali
Európskym dňom radosti, v rámci l.:torého sa napriklad uskutočnila jazda kolieskových korčuli
arov na trase z Hodžovho námestia do Petržalky,
spojená s kultúrnym programom. Hlavné námestie zasa patrilo folkovej scéne a petržalské
nábrežie Dunaja vyznávačom rockovej hudby.

Ohlas na
Moyzesovo CD
Alexander Moyzes (1906-84) bol jedným z najdOiežitejšfch predstavitelov slovenskej kompozič nej školy,
známy hlavne svojimi 12 symfóniami, ale rovnako
plodný aj v iných žánroch. Na tejto jedinečnej CD je
zhrnutá jeho kompletná tvorba pre sólo klavfr (ako aj
Jazzová sonáta pre dva ktavhy), v prvej nahrávke tohto
druhu. Tieto diela vznikli v rozptltf takmer celého
Moyzesovho kreatfvneho života, od neskorých 20-tych
do skorých 70-tych rokov, a napriek tomu, že sú rozlič
né v štruktúre a výraze, každé z nich obsahuje určité
rozoznatelné prvky, ktoré spoločne definujú jeho štýl.
Bol v podstate konzervatfvny, odrážal predchádzajúce štýlové obdobia - impresionizmus, neoromanti zmus
a barok - a spájal tieto vplyvy s bohatými tradfciami
slovenskej ludovej hudby jeho vlastným origi nálnym
spOsobom.
Ci už v jemnom lyrizme Dvoch štúdi! vo fonne
Prelúdia a fúgy (pocta J . S. Bachovi), vinuozite Zbojnfckej rap ódie (inšpirovanej legendou o Jánošfl..ovi,
slovenskom Robinovi Hoodovi , miestami pripom!najúcej klavfrnu tvorbu B. Smetanu), alebo v kontrapunktickej zložitosti mladistvej Sonáty e mol, i nterpretačný zástoj Anthonyho Goldstona je imponujúci. Jeho hra je
miestami zodpovedajúco masfvna, inde zasa krehkejšia
a farebnejšia, ale vždy podávaná s hlbokým presvedče
nfm. Obrovskej fúge, ktorá uzaviera Sonátu, dal ozajstnú grandióznosť, napriek hazardeym pianistickým
požiadavkám partitúry. Jeho manželka Caroline
Clemmow s nfm hrá Jazzovú sonáru a ich štýlový,
zaujatý prednes potvrdzuje vynikajúcu reputáciu tohto
klavfmeho dua.
Počúvanie CD odmeni poslucháča a prinesie mu
pOžitok. Nahrávka má verný zvuk a u poslucháča so
zmyslom pre nezvyklý repenoár by mala vzbudiť záujem. Zvláštnu hodnotu predstavuje pre poslucháčov
špeciálne zameraných na českú a slovenskú hudbu a
mOže zaujať i tých, ktorf majú radi zložitosti klavfrnej
tvorby Medtnera.
TlM PARRY
GRAMOPHONE, máj 1997

tel a dirigent Súboru ĽUT bratislavského rozhlasu. O tom podrobnejšie na s. 38-42. A.
Očenáš sa ako skladateľ venoval v tom čase
iným hudobným žánrom, tzv. vážnej hudby.
Pán Sípka ako Stredoslovák upozorňuje,
že V. Adamec, ktorý pôsobil v Košickom rozhlase, mal iste kladný vzťah k ľudovej hudbe.
Pripominam: V. Adamec pOsobil ako zbormajster v SĽUK-u v r. 1949-55. Od r. 1955
bol dirigentom Košického rozhlasového orchestra. Ciže v Košiciach sa už nevenoval
folklórnemu žánru. Tomu sa venoval v Košiciach Ladislav Salaj, vedúci Redakcie hudobného vysielania. Založil a viedol súbor Karič
ka (pozri s. 43).
A napokon pán Sipka upozorňuje, že:
Ruppeldt sa píše s "t" na konci.
Pripomínam že: Miloš Ruppeldt určite.
Veď o tom svedčí jeho meno súvisiace so založením Hudobného odboru bratislavského
rozhlasu (na s. 9 uvedené 3-krát a na s. l O
uvedené l raz). Kde našiel pán Sipka taký
preklep?
Pripomínať i to, že v školskom vysielani z
Komárna v r. l 936 zaznel i detský cigánsky
zbor, je už naozaj mimo hlavných cieľov publikácie.
O tom, či typografia dehonestuje publikáciu, nemienim debatovať. Bol by som radšej,
keby bola v tvrdom obale, na kvalitnom papieri, reprezentačná. Ale kto dnes na to má?
Kto na to dá?
Je mi ľúto, že pán Sípka nedopovedal, že je
to zatial jediná publikácia svojho druhu, že pri
súčasnom pohľade na folklorizmus v masmédiách zostáva pomOckou, inšpiráciou i pouče
ním pre ďalšie generácie v rozhlase i mimo
neho. Pre mnohých zainteresovaných na hudobno-folklórnom dianí či už v rovine teoretickej , prakticko-umeleckej alebo záujmovej.
Naozaj splňa mnohoraké funkcie.
Ale to už pán Sipka v publikácii nenašiel.
Možno pre krátkozrakosť.
ONDREJ DEMO
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Komunikatívnosť

nie je škaredé slovo...
povedali/ja Zeljenka (l l. 4.) v zaujímavej relácii "Nad partittírou", keď sa ho redaktorlw
Melánia Pušká~<ová opýtala, či mysU pri komponovaní IU/ obecenstvo a povedala: "Prepáčte,
použijem to škm·etlé slovo komunikatívnosť... "
Zeljenka vie, že hudba md vtedy vnysel, keď niekomu niet•o hovorí. "Tt•oríme pre radosť iných,"
pokračoval skladateľ, "ale hlavný impulz je potreba tvoriť." Priznal, !.e viac mysU pri tvorbe na
imerpreta, často na konkrétneho imerpreta či
stíbor, uvedomujtíc si, že imerpret je nenahraditeľnou stíčasťou 1U1 ceste hudby k poslucháčo
vi. Dokonca často pí~<e na objednávku inTerpretov. Aj dielo, nad ktorého partirtírou besedovali,
napísal na objednávku speváckeho zboru Ltíč
nica a :::.bomrajstra Petra Hradila. Išlo o dielo
Missa Serena 11a latinské texry. Autor md rád latinčinu, jej rytmus, kto1ý jeho hudbe vyhovuje.
Nikdy by sám od seba omšu nenapfsal, viera je
príliš intímna zále:itosľ, je to radosť z 1•las111ej
existencie.
Pomedzi tíva/ry vreli tíryvky z omše, v ktorej
zachoval omšové ordi11árium, ale obišiel gregoriánsky clwrdl. Dielo má bukolicko-pastorálny
charakter, plynie pokojne, vytvára celistvý tírvar
bez konfliktov. Podľa Zeljenku duchovno nie je
konfliktné, keď sa t'<fovek dostane k Mbke svojho
ja, dospeje k pokoju, je "nad rým". Missa Serena
je hudba, ktorá upokojuje a povvzáša. Je krásna.
Zeljenka zdôravTuje tícttl k tradícii, zákonitosť
pokračovania, nadväzovania.
Tdto zdanlivá preme11a "btírliváka" Zeljenku
ma neprekvapuje. v:_dy som tu.Wa, že bohémsky
ironizmus je iba vo11kajšia maska, skrývajtíca
čosi celkom iné, čo vyžaruje zjeho hudby.
Prekvapil ma Zeljenka- básnik. Medzi tívahami čítal svoje básne, ktoré stí vlastne filozofickoestetické tíva/ry. V nich odhaľuje všetko, čo sa
sk1ýva v najtajnej.fích lrfbkach jeho osobnosti a
čo nazýva "radosnuí scmrota ". Tli nie je tide/om,
ale voľbou. Dlho vo mne tdto relácia rezonovala.
Ďalšiu relácia, ktorá ma zaujala, bola kompozícia slova a hudby "Duša ukl)•tá v tónoch klavíra" (23. 4.). Autorka Ida Cemecká, pop1edná
slovenská klaviristka, ro::jímala veľmi sugestívne o podstate imerpretačnélro umenia. Úplne stí11/asím s jej názorom, !.e lwf.dá inte1preuícia je
samostatný artefakt a každá je iná. Nemôže vyjadrovať "objektívnu pravdu" o diele, pretože
nejde o reprodukciu, ale o tvorivý čin, kde je najdO/ef.itejší subjektívny faktnr. Objektívny prepis
znenia notového zápisu by mohol urobiť potíwč,
ale na čo by to bolo? Umelecké dielo by to nebolo, lebo by nešlo o nmohotvámosľ výpovede o
zápiu. ili frázou "JJOkora a tícta k notovému zápisu" sa vždy sk1ývanedostatok osobnosti.
Akýmsi predfžením veľkonoc'nej atmosféry bol
koncert ( JO. 4.), na ktorom :aznela v celej svojej
nádhere Bachova Omša Ir mol vo vynikajtícej interpretácii Anglických barokol'ých sólistov a
Zboru C. Momeverdilro pod taktovkou Jo/ma
Uona Gardinera a sólistov - spevákov, ktorých
lrlásateľka nemenova/a, emi redaktora, ktorý
dielo do vysielania wradil.
Bolo to fascinujtíce predvedenie geniálnej
hudby, ktorá posluchát'a polfoitila a povvlies/a
do natlpozemskýeh sfér. V tejto hudbe je prís11a
logilw a poriadok, 110 i I'Zrušujtíce napätie, dramatickosť a vrtíc11osť. Spome11iem len Belle·
dicllls s prekrds11ym te11orovým sá/om.
Hudob11é 1•ysielanie nášho ro;;h/asu sa illlen·
zívne venuje opere. Srarlljú sa o to prevažne redaktori Slavomír Jaktíbek. Pavel Unger a redaktorka M. Zvarová. Okrem koncertov operných
árií a vysielania celých opier v exklu:fvnej illlerpretácii stí zaujímavé a pre pos/ucluíčov poučné
hudobno-slovné pásma o opere. Pred časom
Pavel Unger redakčne pripravil spomienkovlÍ
reláciu na jubilujtíciclt operných spevtíkov.
Autorom i modertítorom bol ;;asviilený historik
opery Jaroslav Blaho. Spom{nal na 65. narode·
niny Andreja Kuchárskeho, nedožité osemdesiatiny Rudolfa Petrtíka, 110 najmä nedožité 75. narodenilly nezabudnuteľného tenoristu Imricha
Jaktíbka. V je/to imerpretácii sme si 1•ypočuli vrcholné opemé árie svetových skladateľov, obdivujtíc jeho zvučný a miikký tenor.
V cykle Dotyky s operou (l l. 4.) redaktor P.
Unger a awor J. Bubák veľmi zaujímavo hovorili o básnickom diele A. S. Puški11a v opere. Bola
to výbomá relácia s dôrazom na dvojicu Puškin·
Cajko1•skij v dielach Eugen 011egin a Piková dtfma, k10ré sa udomácnili 11a svetov.ŕclr apemých
scénach.
V relácii ( 17. 4.) venova11ej téme Opera a tfráma, muzikológ Miloslav Blaltynka hovoril odra·
matickej situácii, ktorá je základom in.vpirácie
pre opemýclt skladateľov a libretistov. Dokumefllovalto na večnej téme slllrej špcmielskej le·
gendy o Donovi Juanovi a histórii jej rO;;nyclt
srvámení v literattíre a opere. Od Mo/ie ra až po
G. B. Shawa, kt01ý tému poswvil11a Ir/avu irollizujtícju v hre Don Juan v pekle, v opere sa 8/a·
hynka stístredil na "operu opier", Mozartovho
Dona Giovanniho. libretista Lorenzo da Ponte
má 11ajbližšie Molierovi, 11ajmii v clrarakteri::ácii
jed11otlivých postáv, ktoré Mozart tak ge11iálne
hudobne stvárnil.

ANNA KOVAa.ovA

FESTIVAL
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TALENTY A OSOBNOSTI
Pokračovanie

zo str. l
kontexte festivalu sprevádzajúce orchestre (ale aj iné formácie
či jedinci) stoja na prvý pohľad v druhej
lfnii. Nedá mi, aby som na začiatku nespomenula ansámbel, nad ktorým sa podujal umelecky "veliť " Bohdan Warchal. Súbor naštartoval pod názvom
Komorní sólisti Bratislava. Poznáme
trpkú históriu Warachalových odchodov,
aj jeho návraty. S očakávaním sme privítali v Žiline súbor, ktorý Majster konštituoval z rôznych hráčov, ako titul napovedá - sólistov. Okrem sprievodov - ku
koncertom Händela a Joliveta - sme zažili samostatné produkcie v podobe
Mozartovej Symfónie A dur a Elgarovej
Serenády e mol. Warchal vedie orchester
od dirigentského pultu, čo nie je novinka. Ak by sme očakávali návrat bývalých, pôvodných Warchalovcov, asi by
sme boli rozčarovaní. Dnešný orchester
má celkom iné interpretačné valéry.
Neťaží z onoho zell'Mtého zvuku, "drivu",
ani éterických lyrizovaných pianissím,
ktorými sa SKO zapísal do pamätí svojich obdivovateľov pred cca 30 rokmi.
Zvuk dnešného orchestra je kultivovaný,
vyvážený, celi9lvý. Univerzálny, s ambíciou sa ďalej rozvíjať.
Sprievodnej funkcie sa Komorní sólisti ujali vedľa dvoch sólistiek. Harfistka
Katarína Turnerová pôsobí koncertne,
aj ako "súčasť" viacerých orchestrov. V
Koncerte pre harfu a orchester B dur,
op. 4, č. 6, sa uviedla v plnohodnotných
farbách . Svoje pozície obhájila veľmi
zdatne a dala najavo cit pre štýl a popri
technickej - vlastne tak samozrejmej vybavenosti - aj muzikantskú kultúru.
Flautistka Hana Knauerová stála
pred orchestrom v Koncerte od André
Joliveta v dosť zradnom, nevďačnom
diele. Koncert je markantne exponovaný
v zmysle inštrumentálnych nárokov, neposkytne sólistovi pohodu vychutnávať
osobnostné kreatívne vklady. Sólistkin
pekný tón, hudobnícku kultivovano ť
sme viac vytušili, než by sa bola primárne prihovorila z kaskád č lenitého terénu
Jolivetovho kompozičného labyrintu.
ázory a postoje sa trieštili v prípade polorecitálu izraelskej violončelistky Timory Rosler, ktorú sprevádzala Klára Wiirtz z Maďarska. Obe,
ako vraví ich curriculum v programovom bulletine, majú za sebou priam koz-

V

mický štart, ktorý ich z raného detstva
vyniesol na hviezdne dráhy. Náročky
vopred nečítam cltt~rakteristiky umelcov;
až po ich výkonoch si rada dopfňam alebo spochybním to, čo som práve počula.
T. Rosler sa priúčala pod vedením osobností akými sú (boli) J. Starker, H.
Schiff, D. Safran... skutočnosti zaväzujúce a inšpirujúce ... Beethovenov opus
102-Sonáta O dur č. 2, vyvolala vlnu polemík. Zvlášť mladá časť poslucháčstva
zapochybovala o štýlovosti a pádnosti
výkladu tejto skladby. Ťažko hradať ar-

bitra. Pravda je v iných sférach než je
petrifikovaná teória. Pravda je v hudbe.
A tú obe umelkyne bezozvyšku produkovali. Nebol to Beethoven sídliaci na
oltári dokonalosti. Nebol chápaný ani
tzv. zrelým pohľadom. Zaujal však istým
hľadačským, nevšedným fókusom. Mladou hravosťou, espritom.
Voľnejšiu ruku poskytli tvorivej fantázii dua Variácie na Rossiniho tému od
Bohusla Martinu. Inštrumentálne efektná a výrazovo obsažná skladba poskytla
violončelistke žírny priestor na uplatne-

Stredoeurópsky festival v Žiline otvoril
generálny riaditeľ Národného hudobného centra Pavol Bagin.

N

nie virtuóznych a muzikantských imaginácii s vychutnávaním delikátností a la
Martinu.
vykli sme si, že na festivalové pódium podobných zacieleni zavítajú i kategórie "mimo poradia" , t. j.
mladší či najmladší adepti koncertného
umenia. Tento ročník (opäť) ponúkol
prezentáciu víťazov Súťaže slovenských
konzervatórií. Vystúpil takmer tucet žilinských a košických študentov, predniesl i striedavo úspešne vzorku osobnostných i pedagogických snažení. Ani
jeden zo študentských príspevkov nemožno nihilizovať, každý svojsky reflektoval talent vo viac či menej rozvinutých
štádiách, odzrkadľoval ambície nachádzať na horizonte hudobného umenia
stabilné miesto. Sľubne a sympaticky v
súbore skladieb vyznela Bottesiniho
Tarantela v brisknom podaní žilinského
kontrabasistu Romana Patkoló...
rgan a organisti už v minulých
ročníkoch dosť výrečne a zásadne
rozvibrovali
poslucháčsku
hladinu.
Tentoraz "vtrhol" na festivalové pódium
mladý český reprezentant Martin KovaHk, aby rozvíril menší tajfún. Ostrava Bratislava- Paríž boli jeho hlavné študijné medzipristátia, a ako vidno, nasýtili
ho neobvyklou inštrumentalistickou vybavenosťou, rozvinuli jeho mimoriadne
muzikantské a improvizátorské danosti.
Kovafik je osobitný umelecký úkaz.
Chvíľami akoby sa s recesistickým úškrnom pohrával s interpretovanou myš-

Z
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Nádej slovenskej a viedenskej

husľovej

školy Ivana Pristašová.

lienkou, aby ju vzápätí mystifikoval a
démonickým gestom "priklincoval" ako
nezodpovedanú či nezodpovedateľnú
otázku. Neobvykle a nekonfekčne volil
aj dramaturgiu svoj ho polorecitálu (ča
sovo bol dosť rozsiahly, jeho zdfhavosť
však sotvakto mohol postrehnúť. ..).
Úvodná premiéra skladby Jevgenija
Iršaia ľm not going to die today - I'm only going again away bola auditóriom au-·
torsky spochybnená. Kovafík hral skladbu spamäti (ako napokon všetky, okrem
poslednej) a na báze Iršaiovej kompozič
nej osnovy vsadil viac na improvizačný
moment. Kto však pozná pozadie lršaiovej skladateľskej poetiky, nemusel zapochybovať... ak si Kova'fík na tomto " pľa
ci" dovolil improvizovať , nech mu je odpustené. Robil tak vedome, vedomý si
svojich aj autorových dešifrovatefných
zákutí.
Jean Guillou je organista, skladateľ,
Kovafíkov pedagóg, tútor, duša spriaznená... Dokumentoval to ďalš í priebeh
programu: Fantázia a fúga na BACH od
Fr. Liszta zaznela v dosť ťažko odôvodniteľnej verzii ("synkretickej"- !?) J.
Guillou. Neviem, čo chcel pán spoluautor vylepšiť (zrejme ako organista "cítil
potrebu"), posunul lisztovský svet do
trochu iného zorného uhla, prehodnotil
jeho estetiku, prebudoval fasádu na svoj
bizarný obraz. Tento originálny skladateľ preukázal svoju neskrotnú guráž aj
pri organovej adaptácii Scherza z
Čajkovského Patetickej symfónie. Puristi mali možnosť upadať do mdlôb ... poč uli sme niečo, čo ťažko stručne definovať. Guillou na pôde Scherza vystrájal
priam absurdné kúsky (absurdný je už i
sám nápad). Rozpriadol duel s predobrazom, bez bázne a výstrah eliminoval, zahusťoval vlastnými•"šarlatánskymi" zvukovými a harmonickými esenciami.
Poslucháčovi je dovolené byť lojálny.
Dovolené mu je i ~od iť kameňom. Obe
polarity som ako výzvu čítala z Koval'íkovho obdivuhodného interpretačného
postoja ... A napokon prišlo veľké sústo.
Skladba Jeana Guillou Detské scény,
tentoraz autorsky autentické. Kto čakal
schumannovskú pohodu, nedočkal sa.
Guillou nás obdaril prostredníctvom súznejúceho podania Kovarika kaleidoskopom scén, ohňostrojom stemnelých myšlienok, mysterióznych farieb, elektrizujúcich a prekvapivých epizód. Jamesovský model inšpiroval autora ku komentáru, ktorý nejasá a neburáca superlatívom
na adresu najkrehkejšieho a najmladšieho ľudského pokolenia, detí. Vykresľuje
ho v "tušených" alebo tabuizovaných negatívnych farbách a rozmeroch. A tak
znel kongeniálny organ Martina Koval'íka. Nemôžem nepolemizovať s epitetami vyjadrovanými na vrub skladby. Vraj
- horor .... Nie, tento "pokleslý" žáner nedokážem jedným dychom dať do súvislosti s hudobným umením (podotýkam,
kvalitným). A umením vôbec. Siaham
po analógii - metaforách, fantasmagóriách, víziách a neúprosných podobenstvách Hieronyma Boscha. Sú hfbkou,
Pokračovanie na str. 6
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Daniel Matej
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Snímka P. Brenkus

Daniel Matej (nar, 1963 v Bratislave). Skladater, teoretik, organizátor, pedagóg. Po absolvovani gymnázia študoval hudobnú teóriu na
VSMU (1983-89), aby vzápäti "objavil" svoje kompozičné sklony, ktoré
od roku 1987 systematicky rozvíjal v
triede prof. Ivana Paríka a u Betsy
Jolas na Conservatoire National de la
Musique v Paríži (1988-89).
Potom bol žiakom Louisa Andriessena na Kráľovskom konzervatóriu v
Haagu (1990-92), štúdium skladby na
VSMU v Bratislave ukončiJ v tom
istom roku. Roku 1991 bol prijatý na
postgraduálne štúdium hudobnej teórie, roku 1994 prestúpil na skladbu.
Postgraduál by mal uzavrieť v tomto
roku. Roku 1995 bol Daniel Matej
"composer-in-residence" v Berlíne
na základe grantu DAAD.
Podieľal sa na založení viacerých
súborov novej hudby - VENI ansámbel, VAPORl del CUORE, Požoň
sentimentál, appendix CONSORT.
Účinkoval ako príležitostný člen súboru Transmusic Comp. Bol spoluzakladateľom Medzinárodného festivalu V~ery novej hudby. Momentálne pôsobí ako interný pedagóg na
VSMU v Bratislave.
Jeho diela sa uvádzajú na medzinárodných pódiách.

...Pohybujem sa niekde medzi Markom Piačekom,
Johnom Cageom aIannisom Xenakisom...
Po návrate z prestížneho ročného štipendijného pobytu v Berlíne si sa stal pedagógom na VSMU. Obraz vysokoškolského pedagóga sa aj následkom reality spája s
predstavou prešedivelého staršieho pána,
ktorému už sám vek dodáva vážnosť. Ty sa
z toho obrazu vymykáš. Ako sa cítiš v koži
pedagóga?
Na VSMU patrím k najmladším pedagógom a moja tamojšia existencia je stále na
vážkach. Problém, ktorý si naznačila v otázke,
výstižne popísal jeden môj kolega, ktorý povedal, že "na školu Ťa zavolajú, keď budeš
mať päťdesiat rokov, potom si snáď spomenú,
že niečo vieš ... jediný problém je v tom, že
keď budeš mať päťdesiat rokov, málokto bude
zvedavý na Tvoje názory" .
Samozrejme, pedagóg musí s niečím pred
študentov prísť, ale to neznamená, že musí
n'taf " päťdesiat rokov". Rozdiel je aj v tom, či
niekto predn~a napr. systematiku hudobnej
vedy (tam by sme sa azda za vyšší vek mohli
prihovoriť), alebo napr. skladbu, kde by som
súhlasil s citovaným kolegom. Sú teda asi disciplíny, ktoré by mal učiť niekto s väčšími
s kúsenosťami a disciplíny, ktoré by mali učiť
aj mladí (alebo hlavne mladí?).
Myslím, že pre vysokoškolského poslucháča by bolo najlepšie, keby striedal pedagógov.
U nás je zabehnutý systém štúdia u jedného
pedagóga, ktorý je akýmsi garantom celého
štúdia. Stabilnejšie vedenie je potrebné v
mladšom veku, ale pri finalizácii vzdelania na
vysokej škole by mal mať človek možnosť získať čo najviac podnetov, aby si z nich mohol
potom sám vybrať. Zmena študijného systému
by sa mohla týkať aj teoretických predmetov,
napríklad zavedením tzv. hosťujúcich profesorov, čo je belne známy systém v zahraničí.
Studoval si u niekoľkých významných
osobností. Počnúc prof. Paríkom a prof.
Benešom na VSMU, cez Louisa Andl'iessena v Haagu, ktorý je dnes doslova hviezdou
v oblasti súčasnej hudby, a u Betsy Jolas,
ktorá patrí medzi popredné 811,obnosti francúzskej súčasnej hudby. Aký vplýv mali na
tvoju vlastnú kompozičnú tvorbu?
MOj bratislavský pedagóg prof. Parík ma
podporoval v tom, aby som išiel študovať aj
inde. Myslím, že to je jedna z vlastnoMí múdreho učiteľa, ktorý neviaže študentov iba na
seba.
Studovať u Betsy Jolas bolo asi to naj lepšie,
čo som v "klasickej" kompozícii v Paríži mohol získať, pretože vtedy som vlastne s komponovaním len začínal. Svety prof. Jolasovej
aj prof. Paríka boli úplne odlišné od môjho,
obaja pedagógovia však boli veľmi tolerantní,
pochopili , o čo mi ide a snažili sa mi pomôcť v
tom, v čom som pomoc a vedenie potreboval.

Túžbou študovať u Andriessena som bol posadnutý niekoľko rokov, pretože mi jeho hudba bola veľmi blizka, bola to moja "krvná skupina". Bol som zvedavý, v čom a či mi takýto
pedagóg môže pomôcť lepšie, ako predchádzajúci pedagógovia.
Z hľadiska výberu materiálu a práce s nim
ma Andriessen "trápil" najmenej, dával mi
však dobré a často znepokojujúce otázky, ktoré sa týkali môjho uvažovania. A tie otázky
zmenili mnoho. Veľmi vylepšili to, čo som
chcel sám robiť a hlavne ako som to chcel robiť. Rozumel časovému rozvrhu mojich skladieb inak, ako moji predošlí pedagógovia. V
živote sa ma napríklad nespýtal, či skladba nebude pridlhá, dokonca ma v niektorých prípadoch povzbudzoval, aby som sa nebál uvažovať ešte o väčšom časovom priestore, čo o
svojich predchádzajúcich pedagógoch povedať nemôžem, pretože často problematizovali
únosnosť časového rozvrhu mojich skladieb.
Viem, že mnohé moje skladby sa niekomu
môžu zdať neúnosné, niektoré sa dnes aj mne
zdajú pridlhé, ale niektoré by zase mohli byť
azda ešte dlhšie.
čas... Pri počúva1ú niektorých Tvojich
skladieb mám pocit, akoby si zvádzal zápas
o večné bytie, o "nesmrteľnosť" ... Možno
schopnosť akceptovať Tvoje časové plochy
vyžaduje zmenu prístupu k počúvaniu.
Sú dve možné hľadiská. Buď sa na vnímanie
nevie naladiť poslucháč, alebo skladateľ skladbu nenapísal dobre. Schtlnberg v esejách "Stýl
a idea", v stati "Ako sa človek stáva osamoteným" rieši problém osamotenosti skladateľa,
ktorý za tú istú skladbu raz utŕži nemilosrdnú
kritiku, inokedy až nekritický obdiv. Na základe takýchto osobných skúsenosti (a Schonberg ich nemal málo) a po otázke, či pre skladateľa exi tuje nejaké objektívne kritérium na
zhodnotenie vlastného výtvoru, prichádza k
záveru, že jedine autor je kompetentný posúdil', či to, čo práve nazval svojím výtvorom a
predstavil verejnosti, dovoliac, aby tento výtvor začal žiť vlastným životom, je naozaj
dobré a nesmie sa starať o to, čo si o diele
myslia iní.
To, čo robím, je jednoducho iný typ hudby.
ExiM uje hudba dramatická, ktorá nám vl{tdla v
posledných storočiach, založená na sonátovom principe a dramatickom čase. Tento proces zabezpečoval myšlienkový dualizmus,
ktorý existoval v rámci hierarchizovaného
systému tonálnej funkčnej harmón ie. S ro7padom hierarchizovanej tonality v 20. storočí
stojíme pred obrovskou dilemou, čo s hudbou .
Musíme n áj~ť inú štruktúru, ktorá by dala
zmysel existencii hudby. Jedna cesta je, ako sa
to ukázalo v 20. s toročí, neschodná - to je zachovanie dramatického princípu a tran~formo-

vanie iba hudobného materiálu. Podľa mňa
dráma v hudbe mohla vzniknúť práve pre tematický a harmonický dualizmus, ktorý keď
pl'estane existovať (ako napr. v prípade SchOnbergovho relativizmu), nemOže túto drámu
prirodzene udržať. Dráma sa teda udržiava
umelo a paradoxným výsledkom je nuda.
S oveľa zaujímavejším konceptom prišiel
Cage (tvrdiac s istou dávkou pokory, že pred
ním to už robili Erik Satie a Anton Webem).
Cage navrhol organizovať hudbu na základe
rytmickej štruktúry, časových proporcii. Vychádza pritom z predpokladu, že ak má tón
štyri charakteristiky a ticho len jednu - trvanie
- vyplýva z toho, že základnou platformou, na
ktorej možno tieto elementy zrovnoprávniť, je
čas. Hudobná štruktúra môže vznikať teda predovšetkým na základe časových pomerov.
Pre dvadsiate storočie je pod fa môjho názoru najcharakteristickejším typom my~lenia serializmus. Hudba vzniká na základe vopred
danej serializácii elementov v čase. Cage používa náhodné operácie, čo je len iná forma serializmu.
Je úlne jedno, či na sériu prídem pomocou
matematických operácií, alebo na základe l
Chingu. MOj kolega Marek Piaček serializuje
napr. banálne melódie, ja sa pohybujem niekde medzi Markom Piačekom , Johnom Cageom a lannisom Xenakisom ... Zaujíma ma
banalita, zaujíma ma náhoda, zaujímajú ma
konštrukčné matematické vzfahy.
Cagea treba teda počúval' úplne ina(.. ako
Beethovena. Cage tvrdi, že fenomén dramatizmu v hudbe je známy len v posledných štyroch storočiach a tvárime sa, ako by to bolo jediné, čo hudbu drží pokope. Vieme, že do zrodu dramatického času existovala forma statického času. Princíp statického času funguje v
hudbe orientu. európskej hudbe pred zrodom
tonality a v primitívnych kultúrach. Vlastne sa
len vraciame k tomu , čo všade na svete odjakživa existovalo ...
Myslím, že čím jednoduchší materiál, tým
viac času (v istom zmysle) treba na jeho prezentáciu. Keby napr. Tabula rasa Arvo Päna
trvala o polovicu menej, nemala by, takpovediac, zmysel. Ale tým, že m{t svoju ~právnu
časovú rozlohu, vychádzajúcu z presných radových konštrukčných principov, jej dfžka je
opodstatnená a nutná.
Hudobný materiál viacerých Tvojich diel
(napr. "383-Music for Two", "Ahvays",
"Schneller, Weiter, Hoeher") využíva ako
východisko skladby iných autorov, s tým,
že Ti rovnako vyhovuje Beethoven, Bach
alebo Beatles, či filmová hudba k "bondovke". Prečo?
Veľmi často, vlastne odkedy som začal
komponovať, bola pre mňa inšpir{u.:iou aká-

koľvek už existujúca hudba. Východiskovým
bodom môže byť čokoľvek, čo ma zaujíma.
2ijeme na konci 20. storoč ia a aj v hudbe by
malo fungovať ekologici..é povedomie. V priebehu minulých toročí sa nahromadilo torko
materiálu, že je možné, ba nutné, využiť to, čo
už bolo vytvorené. Recyklovať. Recyklujeme
konzervy, starý papier a postmodema recykluje myšlienky.
Cítiš sa byť postmodernistom?
Epocha, v ktorej žijeme, je charakteri tická
akousi únavou z eufórie minulosti, stratou viery v možnosť zlepšovať svet prostredníctvom
lineárneho vývojového reťazca, ktorý má svoj
pôvod kdesi v humanisticko-renesančnom,
neskôr osvietenskom antropocentrizme, v
marxizme-leninizme dotiahnutom do ab~urd
ného konca. Pôvodný odvážny zámer zlepšiť
svet sa tak vla tm: stáva netlosiahnuteľnou
métou ... Dnes sme do,iahli asi istú mieru poznania, ktorá nás núti uvedomovať ~i. akí ~me
nedokonalí, slabí a obmedzeni a vedie nás k
poriadnej skepse. V zmy~le neviery v samospasiteľnosť vývoja, alebo z hradiska tohto
g lobálneho ~kepticizmu ~m teda postmodernhtom. A tak meditujem a recyi..Iujem ...
Jedným z Tvojich najvýznamnejších organizačných počinov bolo založenie súboru
VENI. Prvá verejná prezentácia súboru
VENI bola roku 1988. Počas takmer desať
ročného pôsobenia súboru sa vystriedali veľ
mi aktívne koncertné obdobia s dobou útlmu, ktorú prežíva súbor asi aj teraz. Ty si
bol a si nielen umeleckým lídrom VENI, ale
aj jeho hlavným motivátorom, dokonca
manažérom. čo bolo im1mlzom pre vznik
súboru VENI - absencia súborov súčasnej
hudby, protest alebo snaha uvádzať svoje
diela?
Súbor VENI vznikol na jeseň roku 1987 a
jeho prvý koncen bol vo febru~\ri 1988. V príčinách jeho vznii..u sú ob~iahnuté všeti..y tri
dôvody, ktoré si spomenula v otázke. Vznik
VENI bol in~pirovaný našimi pobytmi na
Var~av~l-.ej jeseni, I..de sme ako študenti
VSMU po prvýkrát v livote počuli dobrú sl!ča~nú hudbu na koncennom pódiu. Boli sme
oh(trení rozdielom medti počúvaním 1-.ompozícii z nahrávky a naživo... A tak sme si polo!f il i otázku, prečo by \me aj my nemohli hrať
vla~tnú hudbu, resp. hudbu, ktorú máme radi. ..
Všetko to súvisí s vtedajšou situáciou, keď
sa hrali predovšetkým skladby oficiálnych
pred~tavitefov zvUzovej politiky, a ak sa tu obČ<L\ hrala zahraničnú ~účasná hudba, väčšinou
to zase bola iba hudba zväzových funi..cion:\rov iných krajín, I..torí pbali "hudbu zväzových funkcionárov", čo málokedy bola hudba,
I..torú by som označil za dobrú ...
Pokiaľ ide o našu orientáciu, musím pove-
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dať,

že na začiatku sme uvažovali aj o tom, že
budeme "zaplňať medzeru a hrať všetko, čo tu
chýba" (a bol by to musel byť vlastne celý repenoár hudby 20. storočia!). Nakoniec sme
však dospeli k názoru, že budeme hrať výluč
ne hudbu, s ktorou sme schopní nejako sa identifikovať. Myslim, že myšlienku hrať vlastnú
hudbu prvýkrát (a možno sa to niekomu zdá
paradoxné... ) vyslovil pán Beneš, ktorý bol
spolu s Milanom Adamčiakom pri vzniku VENl Veľká časť členov súboru vlastne odrástla
na big beate a charakteristickým znakom rocku je práve to, že repenoár kapely tvorí
(okrem naozaj ojedinelých prípadov) hudba "z
vlastnej kuchyne". Takže tento postoj sme
prevzali od "bigbiťákov", aj keď s podobným
konceptom súčasne s rockermi prišli arnericki
experimentálni skladatelia, ktorí si tiež uvádzali skladby sami (akýmsi vzorom pre nás
vtedy bol napr. Reichov a Glassov ansámbel).
Skladateľská časť súboru si okrem toho silne
uvedomovala skutočnosť, ktorú som už spomenul, keď si naše diela nezahráme sami, nikto ich hrať nebude. MOj učiteľ Andriessen pri
príležitosti bratislavskej návštevy povedal:
"... od istého času som prestal písať orchestrálnu hudbu, lebo som pochopil, že žiaden symfonický orchester nikdy nebude mať moju
hudbu naozaj rád ... " A Andriessen chcel, aby
ľudia , ktorí jeho hudbu hrajú, ju hrali naozaj
radi. To ho napokon viedlo k založeniu niekoľkých vlastných súborov. Okrem toho začal
podnecovať svojich spelubráčov (aj tých, ktorí
neboli skladateľmi) k písaniu vlastnej hudby
pre kapelu, v ktorej spolu hrali. Priznám sa, že
to bola trochu aj moja predstava o VENI, ale
ukázalo sa, že žiaden hráč vo VENI, okrem v
súbore hrajúcich skladateľov (aspoň doteraz),
neprejavil kompozičné ambície.
VENI sme už dlhý čas nepočuli na žiadnom koncerte. Zato však jeho kmeňoví čle
novia nedávno založili nový súbor Opera
aperta. Ako budete spolupracovať v budúcnosti a ako vidíš perspektívu súboru VENI?
YEN! momentálne nefunguje, ale náš súbor
vlastne nikdy, aj keď som sa o to isté obdobie dosť snažil, nebol pravidelne cvičiacim
ansámblom (snáď s výnimkou niekoľkých.
prvých mesiacov). Možno sme sa tvárili ako
pravidelne skúšajúci ansámbel, neviem; isté
však je, že dnes sa už ani tak netvárime...
Súbor VENI sa v podstate vždy stretával vtedy, keď bol na obzore nejaký projekt. Pôvodne
sme v texte o súbore uvádzali, že VENI je
"voľným združením" ... Aby som bol presnejší,
budem v budúcnosti používať termín "občasné
voľné združenie". Problém existencie pravidelného súboru je v tom, že aj napriek ponukám (väčšinou) zo zahrani čia kapela nemá
toľko príležitostí (a to bola donedávna jediným súborom svojho druhu na Slovensku!!!)
na to, aby z takýchto akcií mohla aspoň trochu
žiť. Na tomto mieste musím zdôrazniť, že reči
o "zviditeľňovaní Slovenska v zahraničí" v
tomto kontexte vyznievajú ako orwellovský
"duckspeak" (t.j. blábol), pretože sa ešte nestalo, aby slovenská strana splnila svoju časť
zodpovednosti voči zahraničným pozývateľom (v prípade nášho súboru išlo takmer vždy
o zaplatenie cestovného pre súbor, ktorý bol
pozvaný do zahraničia prezentovať novú
SLOVENSKÚ HUDBU!). Takže všetky naše
zahraničné projekty, ktoré záviseli č iastočne
od spoluúčasti našich štátnych inštitúcii, zlyhali. O možnostiach koncenovania v našej
krajine ani nemá zmysel hovoriť ...
Napriek týmto objektívnym ťažkostiam sa
jednotliví členovia VENI snažia presadiť súčasnú hudbu na našich pódiách. Z iniciatívy
členov nášho ansámblu v súčasnosti akým-takým spôsobom zápasia o existenciu štyri súbory: VAPO RI del CUORE, improvizované
zoskupenie improvizujúcich muzikantov (vznikol z potreby interpretácie mojej skladby, ktorú som napi al v Anglicku; k názvu ma inšpiroval jeden rozhovor s Markom Piačekom ,
ktorý sa v tom čase zaoberal Beriovou Sinfoniou, teda aj Sanguinettim, no a práve výraz
"vapori del cuore" (výpary srdca) pochádza z
jedného Sanguinettiho verša) - k založeniu súboru ma viedla túžba robiť iný typ improvizovanej hudby, akú robil Milan Adamč iak s
Transmusic Company.
Požoň sentimentál bola idea Marka Piačeka, ktorý chcel zase robiť hudbu pripomínajúcu "pohodu starých dobrých čias".
Opera aperta zase pozostáva z najlepších
hráčov súboru VENI , ktorí sa chcú orientovať
na dramaturgiu so širším záberom, aký mal,
má a asi aj bude mať VENI ansámbel.
No a napokon je tu appendix CONSORT,
ktorého vznik vyvolala potreba hrať nezaraditefnú hudbu, ktorej najcharakteristickejším
znakom je "pohyb na pomedzí, rozhraní", teda
v priestore, ktorý nikomu celkom nepatrí.
Ide o priestor kdesi medzi spirituálne orientovanou meditatívnou hudbou a postpunkovými štýlmi. Niečo na spôsob "spokorňujúceho
sa revu" .
Bol si spoluzakladateľom Medzinárodné-

OSOBNOSTI
ho festivalu Večery novej hudby, ktorý sa
tohto roku koná už ôsmykrát. Za ten čas si
festival získal renomé hlavne v zahraničí,
zatiar čo domáce prostredie vyčíta festivalu
zúženú dramaturgickú orientáciu...
Za jedno z najväčších pozitív festivalu považujem vytvorenie konfrontačnej platformy
pre tvorbu domácich autorov s aktuálnym
dianím vo svete. Túto platformu vytvorili Večery novej hudby sice v "komornej" verzii,
ale ešte v obdobi (prvý ročník sa konal v roku
1990 - pozn. autorky), keď na Slovensku pre
súčasnú hudbu takáto platforma neexistovala.
Festival prešiel viacerými vývojovými fázami
v oblasti dramaturgie, koncepcie i samotnej
organizácie, ktoré v poslednom čase veľmi
ovplyvňuje stenčovanie finančných prostriedkov.
V roku 1996 Hudobné informačné stredisko HF prestalo byť hlavným organizátorom Večerov novej hudby a stala sa nim
Slovenská sekcia ISCM. Ako hľadíš na túto
zmenu a na význam samotného festivalu?
Večery boli vlastne istým rozšírením idey
súboru VENI, ktorý predstavoval ten "každodenný zápas" a Večery akýsi "sviatok". Oba
počiny sa svojím spôsobom snažili začať niečo robiť v "zakliatej krajine", kde všetci a všetko spi a nič sa teda nedeje. Jedinou konfrontačnou platformou v bývalom Ceskoslovensku bol vtedy pražský AGON, súbor, ktorý
bol od nás starš! asi o päť rokov. Potreba vystaviť sa konfrontácii bola do istej miery realizovaná aj na koncertoch súboru YEN!, keď
sme do programu zaraďovali na.še skladby vedľa skladieb zahraničných autorov (ku ktorým
mal každý z nás nejaký vzťah) vo viere, že je
to jediná možná cesta, ako vybfdnuť zo zača
rovaného kruhu "hry na vlastnom piesočku",
ústami našich dnešných skvelých politikov
"zviditeľniť" našu krajinu.
Otázka dramaturgie vyplynula z orientácie
ľudí, ktor! sa na nej zúčastňovali. Pre mňa vrcholné štádium dramaturgického porozumenia začalo cageovským festivalom ( 1992),
keď bol do dramaturgickej rady prizvaný Peter
Zagar a Jarda Sťastný. Naše nápady vyústili
do troch ročníkov ( 1993, 1994 a 1995)...
Úprimne si myslím, že je lepšie, aby fungovalo päť festivalov s rôznou orientáciou, než
jeden s veľmi širokou. Ak niekoho niečo zaujíma, mal by priložiť ruku k dielu a vytvoriť
niečo naozaj vlastné, za čo sa mOže v plnej
miere a v hocijakej situácii zasadiť...
Dnes Večery odrážajú sku točnosť, že sa stali dosť známym festivalom v zahraničí a festival je bombardovaný najrozmanitejšimi ponukami. Zvyšuje sa aj zaangažovanosť zahranič
ných partnerov, no domáce financie sa paradoxne znižujú, a tak sme nútení byť väčšími
pragmatikmi a využívať ponuky (zahranič
ných pannerov), ktoré sa nám aspoň trochu
hodia do našej koncepcie ...
Slovensko nie je tá správna krajina, kde
možno tvrdo ísť za svojimi cieľmi a mať na ich
realizáciu aj peniaze. Celá naša orientácia v
kultúrnej politike je nepriateľská voči súčas
nému umeniu, antisúčasná, alebo prinajmenšom ľahostajná ...
Večery si teraz kladú otázku, "čo, a hlavne
ako ďalej". Minulý rok sa osvedčil nápad roztiahnuť ich na širší časový priestor. Tých pár
jedincov, ktorí túžia po súčasnej hudbe, majú
možnosť nielen "vo viatočný deň" , ale aj počas roka, t. j. "v deň všedný" počuť novú
hudbu.
V roku 1992 si v texte k prvej CD platni
VENI citoval Vladimíra Irjiča Lenina z roku 1919, podfa ktorého experimentálne
umenie musí vystačiť zo svojho nadšenia.
Myslíš, že sa dnes niečo zmenilo, respektíve, bolo to niekedy inak?
Je samozrejmé, že nové umenie sa musí
presadiť samo a zdôvodňovať svoju existenciu. Ale existujú ďalšie faktory závislé od štádia vývoja spoločnosti. Povedzme, Holanďa
nia podporujú nelukratívne projekty preto, lebo majú dostatok a chcú sa oň podel iť s tými,
ktorí ho nemajú. Naša spoločnosť je na mlie
vzdialená takémuto mysleniu. Je v hrabivom
štádiu, keď si každý chce niečo uzurpovať vláda svoju moc, jednotlivci čo najviac peňa
zí. Pokiaľ je spoločnosť orientovaná na uspokojenie najprimitívnejšfch citových túžob
prostredníctvom najprimitívnejšej pop kultúry, tak hudba, ktorá nahlodáva temo status,
nemá šancu na seba zarobiť, aj keď to bude
veľmi kvalitný typ výpovede alebo varovania.
Na uvedomenie si týchto potrieb treba určitú
spoločenskú vyspelosť. Kráľ mal v minulosti
svojho šaša, ktorý mu mohol povedať všetko.
Múdra vláda si svojho šaša šľachtí... Súčasná
vl{lda potrebuje počuť, že je dobrá a keď ju
niekto kritizuje, je v nemilosti. KráT, ktorý nemá svojho šaša, jednoducho nemOže byť múdrym a dobrým kráľom. Ako v takomto štáte
mOže existovať prostredie pre rozvoj nekomerčnej kultúry?!
Ďakujem ::.a rozhovor.
Zhovárala sa OĽGA SMETANOV Á

5

Peter Kolman na stretnutí s J. Albrechtom počas konferencie Hudba a totalita v roku
1991.
SnímkaM. Jurlk

PETER KOLMAN
ŠESŤDESIATROČNÝ
Životopis skladateľa Petra Kolmana patrí k tým najdramatickejším,
aké vytvorila pohnutá história dvadsiateho storočia v strednej Európe.
Ako celkom malé dieťa z bratislavskej židovskej rodiny sa dostáva do
koncentračného tábora. Prežil, ale
nevysloviteľné spomienky na tieto
roky sú po celý jeho ži vot impulzom
k zvýšenej citlivosti na každý prejav
netolerancie a nespravodlivosti. V
päťdesiatych rokoch Peter Kolman
študuje na bratislavskom konzervatóriu a na VŠMU. Mal len niečo vyše 20 rokov, keď sa začal zaoberať
kompozičnými technikami, ktoré
boli u nás v tom čase symbolom západnej dekadencie a najmä antikomunizmu. Nebola to však iba "technika", bolo to duchovné a výrazové
stotožnenie sa so svetom Sch6nberga, s jeho skladateľskou školou. Peter Kolman takto koncom päťdesia
tych rokov znovu oživuje totalitou
pretrhnutý kultúrny vzťah Bratislavy
k Viedni, k západnej Európe všeobecne, kedysi taký samozrejmý a
prirodzený. Prvou dodekafonickou
diplomovou prácou na VŠMU bol v
roku 1960 Koncert pre husle a orchester Petra Kolmana z triedy Jána
Cikkera, čo dokazovalo istú limitovanú toleranciu na škole v tom čase.
Už skú enosti jeho mladších kolegov z nasledujúcich rokov svedčia,
že tolerancia nemala dlhé trvanie. V
rokoch činnosti súboru Hudba dneška Kolman patrí k jej najaktívnejším
autorom, vyrovnáva sa najmä s podnetmi darmstadtskej a poľskej školy.
Ťažiskovým dielom tohto obdobia
je Monumente per sei millioni, hudbou vyslovené svedectvo o rokoch
jeho detstva (1964). Za normálnych
okolností by táto skladba patrila do
zlatého fondu slovenskej hudby.
Pýtam sa, kto ju dnes pozná? Jej
predvedenie na festivale Melos-Étos
v roku 1991 bolo symbolom návratu
Petra Kolmana do kontextov slovenskej hudobnej kultúry, ale môžeme dnes po šiestich rokoch povedať,
že sa tento návrat stal skutočnosťou?
Opäť sa vynára paralela, tentokrát s
J. L. Bellom.
Peter Kolman je od roku 1965 šéfom Experimentálneho štúdia v bratislavskom rozhlase. Až oveľa neskôr si uvedomujeme, že ho viedol
na vysoko profesionálnej úrovni,
porovnateľnej s tým najlepším v Európe a vo svete. Na tomto mieste

prežíva rok 1968, jeho jarnú nádej i
augustový šok, "normali záciu" a zákaz verejnej umeleckej činnosti. Na- .
zýva ho "dokonalým systémom umeleckého holocaustu" a je zrejmé, že
za takýchto okolností ožívajú spomienky na tragické detstvo v koncentračnom tábore. Je táto paralela výrazom elektroakustickej kompozicíe
"9 1/2", ktorú som chápal pri jej ilegálnej premiére na pôde Experimentálneho štúdia ako vysvetlenie, zdôvodnenie jeho budúceho vysťahova
nia, ktoré nasledovalo roku 1977?
V roku vyhlásenia Charty '77 odchádza do Rakúska a jeho meno, ani
dielo sa nezverejňujú prakticky až
do novembra 1989. (Bolo mi cťou
počuť začiatkom roku 1978 od priateľov, že s následkami svojich premiér preberám štafetu po Kalmanovi.) Emigrácia mu však nepriniesla
uznanie, s akým sa streli mnohí iní
avantgardní umelci z Východu na
Západe.
Peter Kolman znovu prehovoril v
rámc i konferencie "Hudba a totalita" v roku 1991. Prečítaj me si dnes,
po šiestich rokoch, jeho príspevok
"Totalita včera- a zajtra?" a zistíme,
že už vtedy presne pomenoval všetky hrozivé signály, vedúce k dnešnej ťažkej kultúrno-politickej situácii na Slovensku."
Roku 1994 som sa na Petra Kolmana obrátil s návrhom napísať
skladbu, ktorá by sa mala predviesť
v rámci záverečného koncertu festivalu Melos-Étos v pamätný deň 17.
novembra 1995. Kolman návrh prijal, hoci práve nasledujúce politické
udalosti niekoľkokrát ohrozili dokončenie, ako aj predvedenie nového diela. Boli sme vtedy v úzkom
kontakte a som veľm i rád, že sa mi
ho podarilo presvedčiť o zmysle
predvedenia jeho Koncertu pre orchester. Uvedomujeme si dnes, čo
existenciou a realizáciou tejto skladby naša hudba získala, a že opäť ide
o reprezentatívne dielo?
Príliš veľa otáznikov je v tomto jubilejnom článk u . Aj to je typické pre
miesto a čas, v ktorom žijeme. Peter
Kolman sa 29. mája t. r. dožíva šesť
desiatich rokov. Chcem mu touto
cestou v mene Spolku slovenských
skladateľov, ako aj osobne, srdečne
zablahoželať k jubileu a zaželať mu
do ďal ších rokov veľa zdravia, šťas
tia a radosti z tvorby.
VLADIMÍR BOKES
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zo str. 3
výzvou, sondou do podstaty pozemského človečen stva. Preto nedesia. Apelujú
a povznášajú.
Kovaľíkova produkcia ma potešila,
oslovila. Potešila ma i rezonancia poslucháčov - študentov, ktorí mu za výkon
pripísali Cenu sympatie.
hlásené francúzske Trio Bartholdy suplovali na festivale ich krajania, zoskupení do rovnakej formácie Trio Vozzek (Nicolas Miribel, Michel
Poulet, Valérie Bautz). Priniesli konvenčný, tradičný repertoár od Mozartovho Tria B dur KV 502, v ktorom akoby sa "akusticky" zohrievali a zohrávali,
cez dosť interpretačne nevďačný či neefektný op. l , č. l - Beethovenova Trio
Es dur, až po Trio B dur (O 898) Franza
Schuberta. V tomto romantickom bode
najzdatnejšie synchronizovali, našli sa

O

v zóne, ktorá im poskytla inšpiratívny
priestor.
lavirista Rem Urasin, reprezentujúci Rusko, získal, ako je známe, na minulom ročníku festivalu Cenu
hudobnej kritiky. Ako úzus i dobré zvyky kážu, dostal miesto na pódiu i v nasledujúcom, teda tohtoročnom programe. Treba priznať, pripravil naozaj sviatočné okamihy, ktoré znova zažiarili na
oblohe festivalového diania a zostali bez
konkurencie. Urasin priniesol novonaštudovanú romantickú zostavu: F. Schubert (Sonáta A dur, op. 120 O 664)- R.
Schumann (Karneval, op. 9) a P. I.
Čajkovskij (Ročné doby, op. 37). Už
prvé dotyky so Schubertovým opusom
avizovali, že v prípade vofby takejto
programovej konštelácie nejde o samoúčelnosť, náhodu či skusmé intermezzo.
Urasin sa identifikoval - najmä vo vy-

K

pätom, členitom reliéfe Schumannovho Karnevalu - ako osobnosť umelca
s nesmieme bohatým rezervoárom možností. Virtuozita, technická brilancia
preňho nepredstavujú účel , skôr prostriedok "en passant", ktorým sa dostáva k
vyšším métam umeleckých imaginácií.
Romantizmus Schuberta, Schumanna i
Čajkovského sa vo výklade Urasina stáva samozrejmý, blízky. Tento skromný,
talentovaný umelec má dar, schopnosť
postaviť mosty, ktoré dokážu s ľahkos
ťou preklenúť epochy. I keď na prvý pohľad zaradenie Čajkovského cyklu za
Schumannov vyznieval paradoxne či inverzne, Urasin tento postup dokázal obhájiť.

Úvodný koncert SKO dirigoval Alexander Schwinck z Nemecka.

Každý z pôvabných dvanástich ruských obrázkov dokázal minuciózne, pritom plasticky a verne vykresliť, povýšiac
ho, ako aj celý cyklus do zmysluplnej

pointy. Urasinov večer patrí k tým, ktoré
len tak ľahko z vedomia pos luch áča nevyprchajú ...
LÝDIA DOHNALO V Á

TUŠENIA A OČAKÁVANIA...

skôr) a celkom rukolapne a "uchosom sa s nimi stretol na spomínanom nedeľnom rande. Jeden
tábor muziko logického a pedagogického dorastu kričal ni ečo o "neštýlovosti", druhý bránil pozície
viac voľnomyš l ienkárske a pýtal sa
to, čo ja: prečo nie aj takto? Boli aj
takí, ktorí príliš sebakriticky tvrdili: "my ni č, my sme neskúseni".
Na výkone a prístupe Róberta
Stankovského oceň uj em najmä jedno: donútil ma m ys lieť, zvažovať
pro a contra, zvažovať to, čo poznám s tým, čo ešte spozn ať musím
alebo môžem. Z jeho koncertu som
neodchádzal v blahosklonnej laxnosti, že všetko bolo také alebo
onaké, že splnil moje očakáva nie
atď. Naopak, nesplnil očakávan ia
možno ani j edného z "kritikov" a
vybudil naše mysle k väčšej horlivosti pri uvažovaní a tvorbe osobných kritérií. Niečo podobné, ale v
inej farbe "spáchal" na festivale
ďal ší rebel, organista Martin Kovarík, právom ocenený Cenou
sympatie zo strany študentov.
reto rád konštatujem, že č lo
vek sa (ak chce) stále priúča.
Veď, napokon, čo je to štýl v hudbe? čo je v hudbe štýlotvorné?
Aké normy má ten, či onen štýl?
Akou štýlovou visačkou možno
"ošacovať"
Bacha, Beethovena,
Brahmsa, Skijabirm, môjho obľú
benca Sibelia, ale aj napríklad
Pärta, Kančeliho, Cagea ... ? čo meno, to poetika. čo meno, to osobný
výklad sveta a človeka v ňQm. čo
meno, to "štýl". Potom darmo hovoríme o "štýle romantizmu". V
interpretácii je to ešte povážlivejšie. Nad hlavami sa nám stále
vznášajú otázniky ovíjajúce sa
okolo úvah o tom, či experimenty
našich borcov za zvukovú autenticitu (teda tzv. staré nástroje) sú štýlové vo vzťa hu k tamtej aj k našej
dobe. Alebo č i Ivo Pogorelič , ktorý
kedysi urobil dos lova prievan vo
Varšave, stal sa vydedencom klaviristickej obce a - ajhľa, dnes je pre
mnohých pianistov "štýlotvornou"
normou. Skoda, že študenti, ktorí
túžia po štýlovosti a záväznosti
istých noriem, nepočuli čí nskeho
klavitistu Tao Changa na prvom
koncerte prehliadky v Žiline.
Chang tiež narobil vrásky na tvárach tým, ktorí sú "zvyknutí" na
chopinovskú noblesu, na francúz-

v

lovek sa (ak chvalabohu chce)
učí po celý život. Presvedč ila
ma o tom atmosféra a z nej rezultujúce zážitky formujúce môj postoj voči koncertnej prehliadke na
severe Slovenska. Žilina, to neboli
medzi 20. a 27. aprílom iba koncelty. Tých bolo síce nadostač - hoci zasa nie až tak veľa ako minulý
rok, kedy festival trval paradoxne
o jeden deň menej. Žilina, to bol aj
študentský workshop. Možno sa či
tateľovi bude zdať "od veci" začať
takzvanou podružnou akciou súvisiacou s koncertným dianím v Dome umenia Fatra len okrajovo.
Ten, kto Žilinu 1997 zažil a zažil aj
workshopové sedenia však pochopí, že spoza múrov žilinského konzervatóri a sa šírili silné impulzy

C

Sólistkou koncertu Komorných sólistov
bola harfistka Katarína Turnerová.
Snímky M. Jurík

nasmerované aj do hláv akokoľvek
skúsených a rozpísaných recenzentov, či č le nov medzinárodnej poroty kritikov (oj, ako kostrbato mi
znie posledné sl ovo!~
Piati z čl enov medzinárodnej poroty predniesli referáty venované
zväčša tematike poslania, zmyslu,
hodnoty a úrovne hudobnej kritiky
a publicistiky u nás a v zahra nič í.
Tu by som chcel vyzdvihnúť príspevok českej kolegyne Svatavy
Barančicovej. S neuveriteľný m
šarmom a s dávkou zdravého humoru mapovala pred nami tému
kritika a ve ľmi sugestívne sa vyjadrovala k naftalínom páchnucim

názorom o "objektivite", "spravodlivosti", "vyváženosti", a čo ja
viem, k čomu všetkému ešte, čo by
podľa tých, ktorí vari ani nikdy nič
poriadne nenapísali, kritika a publicistika mala spfňať. Priznám sa,
veľmi som sa na jej referáte pobavil a s radosťou som konštatoval,
že nejdem asi hlavou proti múru,
ak chcem byť vždy len a len osobný. Ale to už je iná vec ...
Druhá fáza workshopu (od stredy
do nedele), to boli živé diskusie
študentov slovenských hudobne
orientovaných vysokých škôl (Univerzita Komenského, Pedagogické
fakulty v Prešove a Banskej Bystrici a zlomkovo aj Hudobná a tanečná fakulta VSMU). Ak bola reč
o živosti diskusií, najviac mi utkvela v pamäti posledná z nich, nedefňajšia. Namiesto útlmu po prežitých siedmich dňoch, v rámci
ktorých sme toho zažili neúrekom,
som na tomto round-table chytil
druhý dych. Do reči sa dostala
otázka štýlovosti. A tu je vhodné
mies tečko na to, aby som konečne
prepojil nádobu workshopu s nádobou koncertov zaradených na
VII. ročník žilinského festivalu prehliadky.
Veľké ohlasy vyvolali dva koncerty. Jeden z nich spadá do mojej
recenzentskej kompetencie, preto
ho bilancujem ako prvý. Išlo o druhé vystúpenie Státneho komorného orchestra Žilina s hosťujúcim
Róbertom Stankovským. 24. apríla, v prvej dramaturgickej kapitole
koncertu, všetko prebiehalo akosi
paušálne. Prezentovali sa dvaja
účastníc i tribúny mladých, ktorí
podliehali ostrozrakosti tímu hodnotiacich kritikov. Klarinetista Dušan Sodja zo Slovinska ponúkol
do tohto kolotoča Weberov Klarinetový koncert f mol. Ponúkol ho k
nefúbosti väčšiny zúčastnených
(vrátane hráčov SKO). Webera si
radšej priblížim Čarostrelcom alebo Oberanom. Koncerty radšej nie!
Poznám ich z učební Hudobnej a
tanečnej fakulty VSMU ako súčasť
"didaktického" materiálu, na akom
sa cvičia budúci absolventi akadémie. Dušan Sodja k Weberovi aj
pod ľa toho pristupoval. Hral ko-

rektne, možno aj sugestívne, veľa
nástrah však ešte nemal celkom
pod kontrolou a voliéra "kanárov"
bola vo vysokých polohách va1i už
prehustená. Timora Rosler z
Izraela podľa môjho názoru "totálne prestrelila", ak vytiahla na pult
Čajkovského Rokokové variácie
pre violončelo a orchester. Nedávno sa na tejto "filigránštine" v Bratislave zapotil skúsený a vynikajúci Ján Slávik. Timora Rosler musí
na "rokokovky" dlho, dlho ča kať.
Patria do rúk rozhľadeným hudobníkom. Len majstrove ruky dokážu
zo zdanlivo banálnych hračiek vytiahnuť efekt - a to nie len exhibicionistický. Timora Rosler, ako
každé senzitívne mladé dievča,
zaujala lyrizmom a pekným tónom, vzápätí sa však zmietala v
pochybách nad každým tónom briskných, pohyblivých figurácií. Skoda. Ale zvoliť správnu dramaturgiu
je tiež súčasťou úspechu.
Prekvapenie večera prišlo prekvapujúco po prestávke. Do lóže
som si sadol s presvedčením, že
Beethovenova Siedma symfónia
ma už veľmi prekvapiť nemôže.
Veľmi som sa mýlil. Róbert Stankovský sa poihral s tempickou réžiou až priodvážne a provokoval
nečakanými zvratmi. V prvej časti
pribrzdil, v poslednej zasa rozpútal
pravé tempové tornádo. Z interpretačného paušálu vystúpil aj tesne
pred záverečnou kadenciou Scherza, kedy hornové povzdychy dostal
takmer až do tempového stavu nula a proces akoby na okamih zastal.
Dirigent zasiahol aj do dynamických zvyklostí a neváhal poruš iť
zaužívané klišé. "Sedmička" dostala nejeden nový "módny doplnok" .
Netvrdím, že som nebol prekvapený, pýtal som sa však súčasne: prečo nie? Netušil som, ako výrazne a
zásadne Róbert Stankovský vystúpi do diania na workshope. V sobotu popoludní som mal iné pracovné povinnosti. Ak by som však
šípil, čo sa odohráva v budove
konzervatória, isto by som povinnosti presunul na nočné hodiny.
Dozvuky sa ku mne doniesli už v
sobotu večer, na koncerte ansámblu Capella Istropolitana (o nej ne-

čujne"

P

Dokončenie

na 7. str.
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zo 6. str.
sky šarm a jemnocit. Chang hral
dravo, situácie radil za seba podľa
ostrejších kontúr, teda frázy sa neprelievali jedna do druhej. Nebol
to síce Urasin z predošlého roční
ka, bol to však zasa Chopin, ktorý
ma nenechal oddychovať a len sa
kochať nad nádherou (prípadne nad
karikatúrou) toho, čo počúvam .
Ortodoxní muzikológovia - klasici sa obrňujú pokusmi systematizovať niečo také rôznorodé, čo
vôbec nechce byť systematizované.
Potom je však aj význam systematizačného pojmu "štýl" spochybniteľný - a Róbert Stankovský, ešte
stále mladý človek, má právo komentovať Beethovena nevšedne a
možno povedať, že vtipne. Akousi
skúškou správnost\. bolo aj to, že
hráči SKO Žilina hraii "o dušu" a
ich výkon ma veľmi potešil a
uchlácholil (pravdu povediac, pred
prvými taktami náročnej skladby
som sa obával výsledku). V súvislosti s hudbou preto treba uvažovať
skôr o postoji, o názore, než o
striktnom štýle. Človek s takýmto
intelektom podloženým postojom
je zrejme už sám osebe štýlový a
invenčný zároveň. Radšej preto
zvažujme význam pojmov prv, než
ich použijeme.
Bola reč o Arvo Pärtovi a o súboroch autentizujúcich koncom 20.
storočia črevné tóny hudby 17. a
18. storočia. Aj Pärt, aj zvuková
muzeológia našli miestečko na žilinskom stretnutí. Arvo Pärt bol
svojím dielom Fratres jedným z
ústredných hrdinov otváracieho
koncertu festivalu (SKO Žilina a

dirigent Alexander Schwinck z
Nemecka). Stalo sa tak v druhej
polovici programu, keď predtým
slovenská huslistka Ivana Pristašová statočne bojovala o čistý
tón a o dopovedanú frázu v Mozartovom Koncerte G dur, a už sponiekoľko

ž
rokov patrí k dobU
rým tradíciám našich hudobných festivalov
do dramaturzaradiť

gického plánu aj jazzový koncert.
Veď nezriedka býva práve na týchto
vystúpeniach špičková úroveň našich
či zahraničných interpretov zárukou
kvalitného poslucháčskeho zážitku.
V rámci aprílového Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia
v Žiline bolo takým prípadom minulý
rok výborné duo klaviristu Vladimíra
Škutu s gitaristom Thomasom Muthspíelom, ktoré zaujalo publikum vynikajúco prepracovaným predvedením a pestrosťou repertoáru. Tentokrát právoplatné miesto v programe
zaplnilo so svojím programom Shawn
Loescher Trio - ansámbel pod vedením mladého amerického saxofonistu, v súčasnosti po absolvovaní slávnej Berklee College of Music v Bostone pôsobiaceho na Slovensku (a
vyučujúceho na bratislavskom konzervatóriu). Trio účníkuje už dlhši u
dobu v obsadení s výborným kontrabasistom Jurajom Kalászom a Oldrichom Petrášom (bicie).
Jazz v koncertnej sieni - azda trochu chladnom prostredí - kladie vyššie nároky na výkon hudobníkov.

menutý Tao Chang vrhol trocha
odlišný pohľad na Chopinov Koncerte mol. Pärt vniesol do Fatry atmosféru preduchovnelosti, gesto
pokory voči najčistejšej hudbe v
nás. Sieň nedýchala, len počúvala
a nechala sa ochotne opantávať čí
rosťou hudby prameniacej hlboko
v človeku. Táto hudba neznáša štylizáciu, umelé parochne sofistikácie základných impulzov. Nie je takisto štýlovo zaraditefná. Naopak,
chce otvárať studničky čistoty ducha a poskytnúť tak človeku dneška rozhrešenie. Po Pärtovi aj Respighiho Botticelliovský triptych
našiel poslucháča očisteného od
kalu dnešných dní a pôsobil ako
hojivý balzam na dušu- navyše, ak
bol zahratý v plnej pohode a s mazodpovednosťou.
ximálnou
....."
týlové" krédo zástancov
zvukovej muzeológie reprezentovali hostia z Prahy - súbor
zdravých mladých ľudí, zvaný Musica florea, so sólistami, slovenskou sopranistkou Janou Pastorkovou a českým tenoristom Jaroslavom Brezinom. Bola to jedna z
udalosti, kedy som vopred vedel,
že pôjde o veľkú vec. Hudobníci z
Prahy, a predovšetkým Janka Pastorková, vyžarovali intenzívnu auru pozitívnosti a oddanosti tomu,
čo robia. Pritom všetko prebiehalo
v nádhernom svetle, odviazane,
ľahko . Ak ma niekedy na koncertoch súboru Musica aeterna priškrťuje dojem - akási neprevetranosť a
ťažoba (veľmi sa za to ospravedlňujem, ale čo mám robiť, keď je to
tak ... ?), Musica florea zažiarila plným svetlom radosti z posvätnej
práce. Žiaľ, na koncerte súboru
Musica aeterna (Bachova Omša h
mol) som už nemohol byť prítomný, čo je veľká škoda, pretože priama konfrontácia by bola pre mňa
zaiste poučná. Programová mozaika zostavená z koncertov, sonát,

"s

kantát J.C. Kerlla, G. Ph. Telemanna, J. Rosenmiillera, G. F. Händla,
A. Vivaldiho a H. Schiitza odkryla
mnoho tvárí barokovej hudby, pričom závoje chrániace tieto tváre
dvíhali všetci zúčastnení (len
Jaroslav Brezina trocha zaostávaJ)
veľmi pôvabne a úctivo. Prežíval
som chvíle radosti a aj radosť z toho, že myslím (a teda som). Nie
náhodou získala Musica florea
(škoda, že nie aj Janka Pastorková)
Cenu kritiky udelenú suitou pozorných posudzovateľov. V mojom
hlasovacom lístku sa pri položkách
Musica florea a Jana Pastorková
objavili najvyššie známky. Úspech
bol totiž spoločným dielom a ak
dostane Musica florea v Žiline príležitosť aj budúci rok, potom treba
uvažovať aj o vynikajúcej a sympatickej sopranistke, dnes členke operného súboru v Banskej Bystrici.
tázniky "štýlovosti" neustále
sprevádzajú aj vystúpenia
bratislavského súboru Capella
Istropolitana. Ich aktivity, položené na základoch idey aktualizácie
zvuku starej hudby, však nemôžem
prirovnať napríklad ani k obdobným aktivitám iniciovaných majstrom Bohdanom Warchalom. Warchalovská stratégia je totiž rýdzo
umelecká, zdravo fanatická v presvedčení, že hudba je radosť a interpretácia je rehoľa. Capella Istropolitana je ansámbel zaťažený skôr
cestovaním a komercionalizačný
mi zámermi. Dá sa aj tak, aj tak.
Vystúpenie Istropolitany v Žiline
však potvrdilo, že hráči nemajú
vždy čas stráviť prijímané podnety
a že ich hra často pláva na povrchu. Povrch je našťastie dostatočne
spevnený schopnosťami jedincov
(zostava Istropolitany je úctyhodná
a dôveryhodná v jednotlivostiach),
predsa však chýba sonda podeň,
odhaľovanie zmyslu hudby a hudobnej interpretácie. Capella Istro-
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J azzový večer
Obzvlášť, ak ide o takúto komornú
zostavu, musia sa snažiť zo všetkých
síl, aby z možností daných malým,
hoci tradičným obsadením a d(žkou
programu vydolovali maximum.
Prvú polovicu vystúpenia tvoril podľa môjho názoru nie príliš šťastný
výber skladieb - štandardov od významných jazzových osobností (Jerome Kern, Duke Ellington, Jim Mc
Neely). Lyricky ladené a precítene
zahrané improvizácie, využívajúce
nesporne bohaté farebné možnosti
saxofónu (už menšie v prípade kon-

Shawn Loescher Trio

trabasu), našli len sporadickú odozvu
u divákov, ktorí azda čakali skôr menej akademickú interpretáciu alebo
modernejší štýl, ako dobre zvládnutú
jazzovú klasiku. Bolo počuť a poznať,
že trio často vystupuje v klubových
prostrediach, vo veľkej sále však výsledok napriek suverénnemu prejavu
zoskupenia vyznel trocha rozpačito
(možno... upäto?).
Jazzmani zrejme samí pocítili, že
druhú časť koncertu by bolo vhodné
vyvážiť chytľavejšími kompozíciami
v svižnejšom duchu, z novšieho prie-

Snímka P. Erdziak

politana prišla do Žiliny spreváddve mladé sólistky. Ani jedna
(bulharská klaviristka Nadejda Vlaeva v Bachovom ČembaJovom a
neklavímom koncerte f mol), ani
druhá Uaponská huslistka Akiko
,Tanaka v Mendelssohnovom Koncerte e mol) mi toho veľa nepovedali. Prvá z nich bola príliš robustná (v hre), fiiruhá príliš mechanistická a strojček'evá - čo Mendelssohnovi isto neprospieva. Žiaľ, vefa mi nepovedala ani Schubertova
Symfónia B dur, v ktorej už Capella Istropolitana prezentovala sama seba (pod čudným vedením
Rakúšana Haralda Nerata). Všetko
bolo síce zahrané, v Schubertovi
ale jednoznačne treba hľadať viac,
než len čistý tón a brilanciu. Výkon
súboru Capella Istropolitana rozhodne nemohol rozpútať takú búrku názorov a dobre mienených výkrikov, aké vyvolal Tao Chang,
Róbert Stankovský alebo Martin
Kovarík. Ich koncert bol presne
tým, s čím sa nerád stretávam spoločenskou udalosťou: isteže príjemnou, ale nie príliš tvori vo u a
vznešenou.
Je osožné občas stúpiť na kurie
oko konvencií alebo jednostrannosti pohľadu a pokúsiť sa vnímať
výkon alebo skladbu vždy ako
akúsi "tabula rasa". Túto myšlienku, s ktorou veľmi rád súhlasím,
vlastne na workshope vyriekol veľ
mi aktívny a neustále konštruktívne dobiedzajúci Marek Piaček, jeden z členov realizačného tímu, invenčný moderátor všetkých workshopov. Je vecou etiky a cti usilovať sa vnímať dielo alebo výkon
nielen z vlastných názorových pozícií. Ak aj mávnem rukou, rozmýšľam, kde je kameň úrazu - a možno nájdem "chybu" v sebe. Zážitok
je Number One, potom možno o
niečom hovoriť a niečo analyzovať .
V Žiline som inšpirujúcich zážitkov našiel dosť a som rád, že som
mohol byť pri tom. Bola to opäť
jedna malá škola a niekoľko veľ
kých ponaučení...
zať

IGOR JAVORSKÝ
činku

histórie žánru. A malí pravdu.
Preto bola po prestávke oznámená
zmena programu. N'lmiesto pôvodne
avizovaných skladieb sme začuli
úvodné tóny, ktoré hneď signalizovali, že sa koncepcia vystúpenia trocha
posunula (domnievam sa, že k lepšiemu). "Odpíchnutý" Coltrane či Parker priniesli do diváckych radov podupávanie v nekompromisne swingujúcom rytme, atmosféra začínala
naberať obrátky. Rýchle frázy melodických tém i podarených improvizácií, nabité energiou, sa niesli priestorom a nemohlo byť pochýb o tom, že
muzikanti hrajú s chuťou a naplno.
Čo, samozrejme, prítomní diváci
ocenili. Zaznela tiež skladba lídra súboru, ktorý sa venuje popri hre na
svoj altsaxofón aj kompozícii. A bolo
definitívne jasné, že neodídeme z
koncertu nespokojní.
Jazz si tak svoje miesto na festivale
- napriek uvedeným výhradám - obhájil a môžem s potešením poznamenať, že žánrová pestrosť dramaturgie
sa vypláca. Potvrdiť by to mohla sála
plná (nielen) jazzových fanúšikov,
ktorí mali možnosť vystúpenie zažiť.
SLAVOMÍR KREKOVIC
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KONCERTY

l Koncerty z Redu-ty l

p

3. a 4. apríla. Jozef Grešák: Améby. Johannes Brahms: Koncert pre husle, violončelo a orchester. Sergej Prokofiev: 7. symfónia. Slovenská filharmónia. Dirigent Bystrík Režucha. Sólisti Ewald DaneJ , husle,
Ludovít Kanta, violončelo.
4. apríla večer, odchádzajúc z Reduty,
som si povedal, že na Slovensku to s umením naozaj nie je až také zlé. Mal som
niekoľko dôvodov byť potešeným a optimistickým poslucháčom. Napríklad také
Améby Jozefa Grešáka sú jednoznačne exportným materiálom, aký by zniesol aj
najprísnejší atest kvality. K tejto skladbe
sa viažu aj príjemné a úsmevné spomienky na akademické časy. Pamätám sa, ako
nás naši vážení páni profesori a docenti,
predovšetkým však Ivan Parík, presviedčali o pozitívach tvorby Jozefa Grešáka.
Vtedy sme boli ako neveriaci Tomáši a
voči ich odporúčaniam sme zaujali viacmenej skeptický postoj. Dnes viem, akí
sme boli nerozvážni, nevzdelaní· a hlúpi.
Na Grešáka isto treba vyzrieť, dospieť.
Treba okúsiť aj muzikoterapiu Leoša
Janáčka, pochopiť, že nie v škrupuliach a
vo veľkolepých gestách prameniacich v
sebaklame tkvie majstrovstvo vytvárania
hudobného zážitku. Jozef Grešák a Bystrík Režucha, ktorý má toho s Grešákom
dosť veľa "rozobratého", mi začiatkom
apríla v Redute opäť dokázali, že sila
hudby je najväčšia v jej rudimentálnosti
a prirodzenosti. Améby ma zasa raz dvíhali z mäkkého sedadla a fascinovali ma.
Rovnako ma fascinoval výkon Bystríka
Režuchu · precízny, korektný, neafektovaný, účelný a poučný. Bolo zrejmé, že
Režucha je aj dirigentom · pedagógom,
akého naša filharmónia rozhodne potrebuje (potrebovala by ho častejšie). Bystrík Režucha totiž vždy povie a ukáže,
"kde je Sever", o čo v skladbe ide a vie
svojimi pripomienkami a požiadavkami
držať v pozornosti všetkých hráčov, pričom neupozorňuje na seba, ale na hudbu,
ktorú "robí". Radšej zdanlivá režuchovská gestická a emotívna askéza, nadhľad,
než zvraštená tvár ktoréhosi z martýrov,
prežívajúcich teatrálne alebo živelne fatálnu zodpovednosť za práva hudby.
Úskalia Améb prestali byť na línii Režucha - Slovenská filharmónia úskaliami a
stali sa v prvom zážitkovom pláne prístavom porozumenia a profesionálnej hrdosti.
Sviatkom bol aj Dvojkoncert Johanne·
sa Brahmsa. Na Ludovíta Kantu (na obr.)
si ešte spomínam ako na špičkového prvého hráča violončelovej skupiny v Bratislave. Viem, že vtedy bolo všetko a vždy v
nádhernom poriadku (nehovorím, že len
vďaka nemu, ale určite aj vďaka nemu).
Tentoraz pricestoval z Japonska do Bratislavy s ušľachtilým zámerom: spolu s
ďalšími prvotriednymi hudobníkmi si
uctil pamiatku úmrtia Johannesa Brahmsa. V stredu pred filharmonickým štvrtkom sa spojil s Mariánom Lapšanským a
Ewaldom Danelom na komornom soirée
zasvätenom Brahmsovým violončelovým
sonátam a Klavírnemu triu. Na stredajšej akcii som, žiaľ, absentoval, ale pomyslel som si, že je to dosť náročné (ak nie
odvážne), ak si Ewald DaneJ s Ludovítom
Kantom "nasúkali" do svojho programu
l OO. výročie úmrtia Johannesa Brahm~a
si Slovenská fi lharmónia pripomenula (2.
apríla) komorným koncertom, ktorého protagonistom bolo Slovenské trio v zloženi
Marián Lapšanský • klavír, Ewald DaneJ
· husle a Ľudovít Kanta • violončelo. Ak
návštevníci koncertu očakávali, že budú poču ť Brahm~ove triá pre spomínané komorné
zoskupenie, čakalo ich prekvapen ie, pretože
Slovenské trio si pre Slilj program zvolilo
najskôr dve sonáty a očaKávooé trio zaznelo
až v druhej polov ici večera. Žiada sa povedať, že takáto dramaturgia vôbec nebola na
škodu veci, ba práve naopak. Bola pestrejšia, živšia a v neposlednom rade poskytla
väč~í priestor pre prezentáciu umeleckých
ambícií všetkým interpretom.
K voľbe dramaturgie viedol i fakt, že
všetky opusy, t.j . 2. Sonáta pre violončelo a
klavír F dur, 2. Sonáta A dur pre husle a klavír i Trio c mol pre husle, vio lončelo a klavír vznikli v jednom roku ( 1886) a aj v zozname Brahmsových skladieb nasledujú za
sebou - op. 99, l OO a l Ol . Krátke časové obdobie medzi ich vznikom je počuteľné i v

ešte aj zložitý Dvoj koncert. Profesionál je
však profesionál, a ak má okrem šikovných rúk a prstov aj čosi iné (myslím tým
intelekt), poradí si aj so zdanlivo neprajnými alebo sťaženými okolnosťami.
Dvojkoncert a mol bol pekným výletom
do sveta brahmsovej múdrosti, rozvážnosti a vášnivosti duniacej kdesi hlboko
pod rúchom vážnej a na oko asketickej
tváre. Možno chýbal deň · dva na zacelenie niektorých prechodových okamihov
vytvárajúcich dojem jedného mohutného
sláčikového nástroja. Podobné situácie sú
však úplne bežnou koncertnou praxou aj
pri výborných výkonoch. Nádherný nástroj Ľudovíta Kantu ma doslova očaril
sýtosťou zvuku, krásnym korpusom, hlb-

I:udovft Kanta

kou výrazu. Danelove husle zneli síce
subtílnejšie, decentnejšie, vytvárali však
zaujímavý charakterový kontrapunkt voči Kantovmu prístupu. Bystrík Režucha
udržiaval dianie pod kontrolou a kontakt
so sólistami bol neustále prítomný. Bol to
pekný Brahms.
A bol to aj pekný Prokofiev! Konečne
ktosi (rozumej Bystrík Režucha) navidomoči povedal a dokázal, že Prokofievova
7. symfónia je "pionierskou" symfóniou
len v ušiach zadubencov orientovaných na
pomýlených "sprievodcov koncertami" napísaných v kritických rokoch (nášho storočia). Bystrík Režucha vyčaril z partitúry nádhernej skladby zdravé prokofievovské jadro. Zrazu bolo jasné, ako si Prokofiev "strieľal" zo ždanovovcov a ako
šarmantne im zalepil ústa. 7. symfónia je
dielom, ktoré síce nekričí do sveta spôsobom Dmitrija Sostakoviča, zato však povedala svoje k problematike kultúrnej po·
litiky istých rokov. Predovšetkým tempové rozvrstvenie symfónie posunulo čiast
kové obrazy buď do svetla irónie a sarkaz·
mu, alebo v iných okamihoch do svetla
meditatívnejších prokofievovských inšpi·
rácií. Aj preto som 4. apríla odchádzal z
Reduty potešený a poučený.
24. a 25. apríla. Jean Sibelius: 4. symfónia, Hus ľový koncert, Finlandia. Slovenská
filharmónia . Dirigent Aldo Ceccato. Sólista
Marco Rizzi.
Sever akoby sa k nám netlačil len atmosferickými tlakmi na krídlach aprílových severákov, ale aj skrz dramaturgiu

Slovenskej filharmónie. Buď vám ale
vďaka, kto ste sa podpísali pod projekt
Alda Ceccata zasvätený výlučne hudbe
skladateľa, o ktorom tu, v strede Európy, vieme veľmi, veľmi málo. Jean Sibelius. Jeho hudbe som venoval ešte viac
času a priestoru než hudbe Edvarda
Griega. Dnes môžem povedať jedno: je
mi krajne "podozrivé", ak ma táto hudba fascinuje a láka už vyše dvadsať rokov bez prestávky, bez akejkoľvek krízy
vo vzťahu k nej. Dlhotrvajúce vzťahy nie
sú v sfére hudobných záujmov až také
časté. Ak už nejaký vznikne, treba analyzovať, v čom tkvie jeho podstata, jeho
hlavný zmysel. Sibelius ma očaril a drží
ma pri sebe magnetizmom neskonalej
sugescie dosahovanej čistotou mysle a
hudobnej imaginácie. Nezaťažuje a neodzbrojuje poslucháča štylizáciou a rafinovanými trikmi zastierajúcimi prvoplánovosť hudobného nápadu. Naopak,
odhaľuje ľudskú dušu v jej primárnej
hudobnej pozícii, v jej prírodnosti a prirodzenosti. Spätosť s mýtom, drsnosťou
severskej prírody, ktorá sa s nikým nemazná, s priamym a hrdým človekom,
robí zo Sibeliovej hudby niečo neuveriteľne opojné a magické.
ZámerAida Ceccata mi bol od prvej
chvíle sympatický. Ako inak vychovávať
poslucháča, ak nie prílivom nových zážitkov, nových myšlienok? Dramaturgia jeho koncertu mala zdlhavú genézu: najskôr bola v pláne Sibeliova 5. symfónia,
neskôr 5. symfónia Sergeja Prokofieva,
až napokon prišla do reči náročná a záhadná Symfónia č. 4, dielo ojedinelé
v histórii hudobného myslenia. Okrem
toho Aldo Ceccato v poslednej chvíli
zmenil poradie skladieb a mystérium
Symfónie a mol zaradil do čela programu, teda ako prvé číslo. Mnohí ľudia
krútili nad týmto nápadom hlavou, ja
som sa však tešil. Kto pozná vstup do 4.
symfónie chápe, že hukotavý tritonus intonovaný v prvých taktoch hlbokými basmi a bezbranná lamentácia sólového violončela (vyznela pekne!) dokáže človeka
usadiť v kresle a nedať mu šancu na vyslobodenie z labyrintu bizarno-tragických
obrazov a výjavov.
Partitúru "havranovskej" symfónie (Sibelius použil vo Finále skladby citáty
vlastnej vokálnej kompozície Havran písanej na text poémy Edgara Allana Poea)
poznám dosť dôverne a viem, čo do nej
fínsky mág popísal. Napríklad: je to jedna z najsláčikovejších skladieb autora •
potencionálneho husľového virtuóza. Party huslí obsiahnu maximum a neuveriteľ
né unisono prímov a sekundov, vrcholiace na výstražnom a predsa tak nežnom
cS, v prvej časti doslova reže človeku do
duše tie najpôsobivejšie emócie (ak je čis
to intonované, čo tentoraz Slovenskej fil.
harmónii vcelku vyšlo, našťastie). Avšak
nielen sláčikárom napísal Sibelius koncertné party. Bez povšimnutia neostali
ani dychári, najmä drevení. 4. symfónia
je predovšetkým hudbou nevšednou, neotrepanou, nezažitou. Preto aj pre hráčov orchestra mohli byť niektoré pasáže
veľkým technickým alebo filozofickým
problémom (ak je v práci našej filharmónie čas na dajakú tú filozofiu ...). Cestou
zo Žiliny, odkiaľ som si "odskočil" len
kvôli Sibeliovi, som bol preto dosť nervózny a nedôverčivý.

l NA POČESŤ BRAHMSA l
charaktere skladieb. Tie sa vyznačujú čisto
tou formy a hlbavou melodikou, ktorá z
Brahmsovej komornej tvorby tvorí umelecký odkaz najvyššieh kvalit. Protagonistom
2. Sonáty pre violončelo a klavír bol Ľudo
vít Kanta, vynikajúci inštrumentalista, ktorý
nateraz pôsobi v Japonsku. Sonáta, pozostávajúca zo štyroch častí, patri medzi najčas
tejšie hrávané Brahmsove komorné diela.
Interpretovať ju znamená preukázať všetky
hráčske kvality a navyše i umeleckú a osobno~tnú zrelosť. Marián Lapšanský, pozorný
a vnlmavý, i muzikantsky vynikajúci partner,
a Ľudovít Kanta, citlivo zvažovali každý
tón, dynamiku i tempo. Ich evidentným
umeleckým zámerom bolo odkryť krásu a
hlbku Brahmsovho hudobného sveta, jeho
individualitu, vážnosť. A treba povedať, že
výsledkom ich prístupu bol umelecký zážitok i zadosťuči nenie z výborných interpre-

tač ných kvalít oboch mužstiev.
Pokiaľ L. Kanta pri~tupoval k violončelo

vej sonáte s dôrazom na intelektuálno,
Ewald DaneJ, opäť za vynikajllceho partnerstva M. Lapšanského, vo svojej kreácii
2. Sonáty A dur pre husle a klavír načrel
hlboko do skladateľovej lyriky a poetiky akcentujúc kantilénu - romantickú, no nie
sladkú. Voči 2. Sonáte pre violončelo je táto
Brahmsova husľová sonáta práve v tejto oblasti odlišná. Je trojč asťová a okrem čistej
formy ju charakterizuje spevnosť, kantiléna.
L. Kanta sa v prvej skladbe prejavil ako
introvertný romantiJ.., E. DaneJ dal vo svojej
interpelácii na prvé miesto - popri hus ľovej
technike - práve túto Brahmsovu črtu : priezračnosť, gracióznosť a vrúcnosť.
Dva odlišné prístupy k tomu istému tvorcovi, dvaja odlišní sólisti - hodnota zážitku,
ktorý poskytli, bola však rovnocenná.

Hudobný život '97
Verím, že príprava tejto štvorčasťovej
symfonickej lamentácie (vari jedinej naozajstnej, ľudskej trúchlivej lamentácie,
v tvorbe inak odvážneho a vnútorne vy·
rovnaného Jeana Sibelia) stála filharmonikov dosť síl. Výsledok ma však uspoko·
jil aj napriek tomu, že napríklad v polyrytmickom uzle na vrchole finálnej časti,
tesne pred rezignáciou záveru, nedošlo k
výraznejšej eskalácii nerovnosti, vzruchu
a dramatizmu. Sibeliov protest namierený voči vzmáhajúcim sa experimentálnym metódam výkladu hudby a hudob·
nej kompozície (symfóniu písal v rokoch
1910 a 1911), táto spoveď človeka ohrozovaného náznakmi smrteľnej choroby a
choroby jeho milovanej manželky Aino,
vyznel v Bratislave pod vedením Alda
Ceccata priaznivo a pôsobivo. Myslím, že
poslucháči, ktorí zavítali do sibeliovskej
Reduty, mali šťastie. Neverím, že by 4.
symfónia (a vôbec tvorba Jeana Sibelia)
našla trvalú pozíciu v repertoári Slovenskej filharmónie • čo je zaiste škoda.
Obľúbencom a vyvolencom našich dramaturgických konceptov, napríklad Beethovenovi, Brahmsovi, Cajkovskému, Dvorákovi, Mahlerovi atď. by však aj Sibe·
lius mal čo povedať. Najmä by mal čo povedať nášmu poslucháčovi. Kde je
3. symfónia s jej hra\•ým a predsa takým
robustným temperamentom? Kde je palestrinovská modalita a prírodné výjavy
6. symfónie? Kde je hrdosť a prírodný
pátos 7. symfónie? Kde sú čudesné obrazy symfonických básní En Saga, Luonnotar, Nočná jazda a východ Slnka, Dcéry Pohjoly alebo Tapiola • jedného z najväčších skvostov v priečinku tzv. symfonických básní? Co z tejto nevyčerpateľ
nej zásobárne hudobnej a strhujúcej životnej energie poznáme? Vlastne nič,
okrem prvých dvoch symfónií (kde sa
Sibelius iba rodí), Finlandie a Husľového
koncertu.
Ak však part Husľového koncertu
d mol vezme do rúk taký majster ako
Marco Rizzi, potom aj ohrané a repertoárové číslo môže byť celkom nevšedným
zážitkom. Je paradox, že severskú kultúru u nás v apríli Mrili dvaja Taliani.
Každý z nich však dokázal skrotiť emócie
a živelnosť a vytvoriť tak veľmi priaznivú
atmosféru. Nevravím, že Rizziho výkladu
Sibeliových predstáv chýbal tempera·
ment, naopak, hudba sa doslova liala z
pódia do auditória ako dravý prúd najkrajších a najľudskejších myšlienok. Napriek tomu som však obdivoval, ako
Marco Rizzi drží túto magmu pod kontrolou. Tón jeho huslí bol rozprávkovým
hlasom najušľachtilejšieho a najvľúdnej
šieho dreva. Nebol to tón kovový, strunový, "cirkulárkový". Ak čosi podobné počujem, "padám do kolien" a snímam klobúk z hlavy. Marco Rizzi ma utvrdil v
tom, že cesta meraná na sibeliovský koncert zo žilinského festivalu koncertného
umenia bola opodstatnená a jednoducho
sa mi vyplatila (skôr ma mrzí, že aj vo
štvrtok som nemal šancu byť v Redute...).
Nuž, a čo iné mr vyvrcholenie, ak nie
pátos Finlandie? Co dodať. Bolo to pekné. Fínsko-taliansko-slovenský večer v
Redute, strávený s Aldom Ceccatom,
Marcom Rizzim a Slovenskou filharmóniou bol pre mňa osvietením, radosťou a
sviatkom. Vďaka za tento koncert!
IGOR JAVORSKÝ
Trio c mol, op. 10 1, vyplnilo druhú časť
koncertu . Skladá sa zo štyroch častí a jeho
interpretácia je založená na rovnocennom
partnerstve všetkých troch nástrojov. E. DaneJ, Ľ. Kanta iM. Lapšanský dokázali počas
trvania diela udržať ho výrazovo i muzikantsky vo sviežej podobe. Spod ich rúk
plynula plnohodnotná hudba, hudobné myšlienky a témy, ktoré sa navzájom prelínali a
ktoré sledovali jeden ci eľ: pôžitok zo spoločného muziclrovania a pre!>vedčivý vnútorný vzťah k Brahmsovej hudbe.
Jeden z mnohých koncertov, venovaných
Johannesovi Brahm~ovi , dôstojne naplnil
svoje poslanie - pripomenul' odkaz velik(ma,
ktorého tvorba už počas jeho života vyvolala toľko zúrivého odporu i bezhraničného
nadšenia.
Na záver pripomienka k programovému
letáčiku : ak pri bežných koncertoch SF nikdy nechýbajú informácie o interpretoch,
tentoraz absentovali. Skoda, Slovenské trio
v tomto zlol.ení je na našich koncertných
pódiách doslova zriedkavým hosťom .
MARTA FÓLDESOVÁ
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KONCERTY

lMarián Lapšanský otvoril nový cyklus koncertov l

PoctaJ. Brahmsovi a F. Schubertovi
V rozpätí približne mesiaca - vždy v pondelok, a to od 14. aprila do 26. mája- prebieha akcia Slovkoncertu a Mestského kultúrneho strediska v Bratislave POcrA J.
BRAHMSOVI A F. SCHUBERTOVJ. Komorné koncerty však ponúkajú aj diela iných
autorov - ako dramatické oživenie. V prípadeJ. Brahmsa ide o pripomenutie 100 rokov
úmrtia, u F. Schuberta 200 rokov narodenia.
Úvodný klavírny recitál bol v Klariskách,
ktoré v skorú jar neboli vľúdnym prostredím
- ani akustikou, ani chladom.
Marián Lapšanský (mimochodom, i on
patrí k jubilantom - 21. augusta oslávi päťde
siatiny) sa však nedal tým vyviesť z konceptu,
ba jeho tvorivé sústredenie neochablo ani
pred málopočetným obecenstvom. Myslím si,
že pri väčšej propagácii sa tento koncert mohol stať uda losťou sezóny pre domácich i zahraničn ých záujemcov. Nenadsadím, ak poviem, že v Mariánovi Lapšanskom máme
dnes klaviristu výnim~ného formátu, ktorý
dokáže hrať diela rôznych štýlových období výstižne, vždy s jedinečným nasarl~ním,
iskrou a n adhľado m . Jeho ľudská i umelecká
zrelosť sa prejavuje od výstavby dramaturgie,
jej závažno ti a ná~ledne výpovednej hodnoty. Tak to bolo aj na koncerte 14. apríla, ktorý
otváral Poctu J. Brahmsovi a F. Schubertovi
v hlavnom meste SR Bratislave.
Na úvod koncertu si vybral klavirista dva
opusy z neskorého tvorivého obdobia J,
Brahmsa: Tri intermezzá, op. 117 a 6
klavírnych kusov, op. 118. Skladateľ ich
napísal päť rokov pred smrťou, s pohľadom

do hlbky svojho vnútra, postupne sa lúč iac
nielen s blízkymi, priateľmi, hudobníkmi ,
ale predovšetkým s pominuteľným svetom.
Brahmsov op. 117 a op. l L8 predstavujú
skladby nie veľké, sú neobyčajne introvertné, poznačené melanchóliou, nádhernou
spevnosťou, ale i krištáľovo vypracované v
zmysle formového a obsahového účinku .
M. Lapšanský ich hral s filozofickým po-

Štátna filharmónia v apríli
Kým marec bol v Košiciach na hudobné udalosti chudobný, na svojom prvom aprilovom
koncerte SFK uviedla koncertnú verziu opery.
Bohužiaľ, volba padla práve na Bizetovu Carmen, keď mala o pár dni premiéru vo VSD JB,
no mohli sme to pochopiť aj ako reklamu pre
divadelnú inscenáciu. Nešlo, pravda, o kompleLné predvedenie opery, iba o prierez, s účas
ťou štyroch hlavných predstaviteľov : Carmen,
dona José, Micaely a Escamilla. Naštudovania
sa ujal dirigent Stanislav Macu ra a jeho volba
padla na sólistov pochádzajúcich z najrozlič
nejšfch pro tredi, čo bolo badateľné aj v ich interpretačnom poňati. Japonka, žijúca v Bratislave, Nao Higano našla primeraný spevácky i
(náznakový) herecký prejav na stelesnenie cudnej a nevinnej Micaely, protipólu predstaviteľk y titulnej roly . Higano preukázala od svojho
ostatného vystúpenia v Košiciach zreteľný
umelecký pokrok, jej hlas sa zaokrúhlil, nepatrne stmavol a získal na intenzite. Exkošičanka,
mezzosopranistka Denisa Slepkovská zo SND
nepredstavila Carmen ako animálneho, kulisy
trhajúceho vam pa (ako,to niekedy vídame); jej
temperament zo tal skôr latentný. Na povrch sa
však tým väčšmi predrala neobyčajná kultúra a
noblesa prejavu, s vynikajúco vypracovanými
detailami. Od jej speváckeho výkonu trocha
odvádzalo pozornosť občasné "nakúkanie" do
partu, čo spôsobilo, že sa partnerovi mohla venovať iba akosi mimochodom. Ukrajinec, angažovaný v košickej opere, Vladimir Prokopenko predniesol dona José veľkým hlasovým
volumenom a témbrom ideálnym pre túto postavu. Vedel vystihnúť všetky rozmery tejto neľahkej roly: jej lyričnosť i dramatizmus.
Prokopenkovi výborne vychádzali vysoké polohy a vyrovnane zneli i stredy. Nevyhol sa
však malému muzikálnemu zakollsaniu, spôsobenému zjavne nezvyčajn ými škrtmi. Pí sať o
kladoch barytonistu Martina Babjaka by bolo
asi nosením dreva do lesa. Je vzorovým Escamillom, a to tak zjavom ako aj hlasom.
Orchester sa zhostil svojej úlohy výborne,
dirigent však mohol venovať trochu viac pozornosti sólistom - sú na to z divadla zvyknuti.
Absencia zboru zážitok z predvedenia Cam1en
trochu ochudobnila - predsa len v nej má významný zástoj.
Dirigent Róbert Stankovský prišiel s čisto
dvofákovským programom. Uviedol- s potrebnou iskrou a temperamentom - predohru Karneval, sprevádzal Husľový koncert a mol a večer uzavrel Siedmou symfóniou d mol.
V Husľovom koncerte excelovala mladá sólistka Veronika Pe§ková. Jej vystúpenie nenechalo nikoho na pochybách, že táto huslistka je

Snímka M . Jurík

Marián Lapšanský v Klariskách.

vo svojich 21 rokoch hotovou umelk-yňou , pripravenou na zvládnutie najťažších úloh. Nejde
totiž o umelo vypestovaný kvietok, ale o skutočn ý, prirodzený (a, samozrejme, dobre vedený) talent, s muzikalitou od Pána Boha. Pešková perfeklne intonuje, frázuje, cíti stavebné
celky a dobre kooperuje s orchestrom. Jej hraje
živá, precftená, sebaistá. Sólistku v nemalej
miere podporil aj koncentrovane hrajúci orchester a pozorný dirigent.
Dvofákova naj introvertnejšia symfónia našla
v Stankovskom dobrého tlmočníka. Orchester
SF si opäť raz s chuťou zamuzicíroval pod jeho
zreteľným gestom, bez akéhokoľvek pozérstva.
Stankovský má schopnosť vydolovať z telesa
jeho dobré vlastnosti a tak sme počuli kompaktný, sýty zvuk sláčikov, vyvážené a vycibrené výkony dychovej skupiny i vy balansovaný
celok. Dvofákovská kantiléna zaznela vrúcne a
dramatické kontrasty partitúry sa naplno uplatnili. Pekný, inšpiratívny večer.
Státna filharmónia už tradične dáva prfležitosť najtalentovanejším poslucháčom konzervatória -je to dobrý zvyk, vítaný tak študentmi,
ako aj pedagógmi a obecenstvom.
Prvý sa predstavil Ondrej Benko a excelentne zahral Trojanove Rozprávky pre akordeón a
orchester - rozkošné, vtipné, nádherne vykolorované dielko. V Mozartovom Hobojovom
koncerte C dur sa zaskvel spoľahlivou technikou, pekným tónom a vynikajúcim frázovaním
Peter Bodnár. Veľmi presvedčivý, suverénny
výkon podal Daniel Trgina v prekrásnej Rapsódii pre violu a orchester od Bohuslava Martinu. Trginova hra znesie vysoké profesionálne
kritériá. Na záver zaspieval výber z Dvol'ákových Biblických piesni Martin Gurbar, víťaz Dvofákovej úťaže v Karlových Varoch a
už teraz plaLný člen košickej opery, zvučným
hlasom a precfteným prednesom.
Najmenej profesionálny, ba doslova školácky výkon podal však dirigent koncertu Američan Christopher Staničar. Našťastie, nepricestoval pre túto príležitosť až z Ameriky, študuje v Bratislave, ale na dirigovanie profesionálnych telies bude musieť ešte dlho dorastať.
Zásadným omylom - dramaturgickým, ale
hlavne interpretačný m - bolo zaradenie Wagnerovej predohry k Majstrom spevákom norimbcrským na úvod večera! Tá skvostná hudba
znela uťahano, bez lesku, bez kontrastov, bez
iskry, tak-tak držiac pokope. Staničar vefmi nepomohol ani sólistom (a práve mladi by to boli
potrebovali) v sprievodoch. Trginovi v Martinu
dirigent dokonca "uletel", takže museli produkciu prerušiť. A mohol to byť taký pekný večer!
ROMAN SKREPEK

•

norom a poetickou predstavivosťou . Jeho
úhozová kreativita nám predostrela Brahmsove skladby s hlbokou citovosťou a pritom
nesmiernou prostotou, bez zahmlievania, s
jasným, premysleným frázovaním.
V strede koncertu zaznela formovo a obsahovo nie ľahká, interpretačne, ba aj poslucháčsky nevďačná Schubertova Sonáta
a mol, op. 143 D 784. Nie jednotný štýl a

disproporčnosť častí tohto diela hrozia, že
dojem zostane roztrieštený . Lapšanský si
však i tu poradil, a to absolútnym nadhľa
dom nad celkom, čo mu pomohlo vyrovnať
útočnosť a rozmernosť l. časti so zasnenosťou piesi'lovej lyriky v 2. časti a brilanciou
záverečného Allegro vivace.
Aj keď dnes na Slovensku nie je záujem
o nahrávanie profilových platní popredných sólistov, Marián Lapšanský nerezignoval. Lepšie povedané, jeho osobnosť stále evidujú v Pra~ kde pre Supraphon (a
iné vydavateľstvá) nahral v ostatných rokoch viac CD. Jedným z najväčších projektov - čo do rozsahu , ale aj pestrosti úloh -je
nahrávka Fibichovho klavírneho cyklu
Nálady, dojmy, upomínky, z ktorého malý výber zaznel i na koncerte. Tento milostný denník Z. Fibicha, písaný v podobe hudobných vyznaní svojej žiačke A. Schulzavej, je v mnohom opradený mýtami, ktoré
pomáhal vytvárať svojho času Z. Nejedlý.
Ten jednotlivé skladbi čky i pomenoval.
Dnes nie je dôležité, ako sa menujú, ale či
sú dostatočne živé, aktuálne, hudobne krásne. Sú ... Marián Lapšanský to dokázal
nielen na koncerte v Klariskách, ale i na
CD, ktoré nahral pre Supraphon - ako komplel. Ak uvážime, že ide o cyklus asi 600
klavírnych miniatúr v 4 radoch, je to výzva,
ktorá v mnohom korunuje Lapšanského
niekoľko desaťročí trvajúcu úspešnú cestu
po domácich i zahraničných pódiách a nahrávacich štúdiách. Je to umelec, ktorý
geniálne rozvažuje ratio s poéziou. Napätie, ktoré tým vytvára na veľkej i ma- •
lej ploche hudobných obrazov, je vzrušujúce. Jeho hra pritom pôsobí ako balzam na dušu. Možno preto, že ide za
zmyslom diela a neprezentuje iba verkosť a efektnosť virtuozity. Je to sila
prostoty, čo nás zasiahne najúčinnejšie,
keď sami pociťujeme, že veľké veci sú
veľmi prosté... TERÉZIA URSlNYOV Á

KOMORNÉ KONCERTY
ZO SKLADIEB ŠTUDENTOV VŠMU
Počas

štúdia na VSMU majú adepti komposvoje skladby každoročne na pravidelných koncertoch. Táto príleži tosť je viac-menej podmienená stupňom interpretačnej náročnosti i ochotou kolegov inštrumentalistov (pokiaľ si skladbu nezahrajú
autori sami) skladby našiUdovať.
V tomto škol~kom roku zaznelo v Dvorane
Hudobnej a tanečnej fakulty v rámci dvoch komorných koncertov (7. a 14. 4.) trinásť skladieb od deviatich študentov kompozície. Výrazný hudobný talent odrážali skladby Sryri
miniatúry pre klavír (vo vlastnej interpretácii)
a Sláčikové kvarteto (Igor Bobko, Stefánia Michaličová, Martin Smolko a Teodor Brcko) od
Jany Kmiťovej (z triedy prof. Dušana Martinčeka), ktorá napriek tomu, že je študentkou
prvého ročníka, prekvapuje zrelosťou i nápaditosťou prejavu. Zaujali ma Sryri miniatúry, ktoré štýlovo, reflektujúc modemu, postromantizmus i sonoristické koncepcie, sú v mnohých
č rtách originálne riešené.
Z troch skladieb Antona Steineckera
(z triedy prof. Dušana Martinčeka) ma najviac
oslovilo Moments musicaux pre sláčikové trio,
skomponované v pomerne zložitej polyfonickej faktúre, ktorá odráža premyslenosť v tematicko-tvarovom a tektonickom spracovani. Tieto črty nesie aj jeho Sláčikové kvarteto, ktoré
však v uvedenej podobe je viac fragmentom
(autor v súčasnosti dokončuje novú verziu).
Skoda, že obc skladby nenašli interpretov a zazneli len v štúdiovej syntezátorovej nahrávke z
magnetofónového pásu. Podobné tomu, čo sa v
maliarstve nazýva štúdiami či skicami, boli
Steineckerove Impresie pre klavír (Janette
Singerová).
K tým lepším skladbám patrili aj Miniatúry,
5 kusov pre gitaru (Peter Remenik) a Pas de
detiX, suita pre violončelo a klavír (Carmela
Cattarino) od Rudolfa Pepuchu (z triedy prof.
Juraja Hatríka). Miniatúry vychádzajú z danosti nástroja a sú skôr žánrovo ľahšou , taneč
nými prvkami prešpikovanou skladbou, kým
Pas de deux je viac citovo zainteresované,
miestami až romantickou subj ektívno sťou preexponované dielo, nesúce znaky pomerne vyspelej kompozičnej zručnosti.
Ľubica Cekovská (z triedy prof. Dušana
Martinčeka) sa len nedávno začala venovať
kompozícii, avšak s hudbou (spočiatku zo strany rodičov, neskOr aktívne ako jazzová klaviristka) je zrastená už od detstva. Jej prirodzený
talent a muzikantská spontaneita priam prýštila
zície

možnosť prezentovať

z jej Skladby pre trúbku a klavír (Juraj Ba110š,
Viera Doubková), v ktorej sa zaujímavým
spôsobom prelinaj(I impresionistické a tanečné
(éry medzivojnových a povojnových rokov)
prvky. Svojou stavbou bola lepšie zvládnutá
prvá časť, kým druhá pôsobila pomerne rozvláčne a formovo neujasnene. Vysoké nároky
na interpretáciu boli zvládnuté brilantným
spôsobom, čo býva v prípade premiér študentských skladieb skOr výnimkou.
Jaroslav Konečný (z triedy doc. Jozefa
Sixtu) bol vo svojej Sonáte pre klavír sólo
(Tomáš Boroš) v beethovenovsko-rachmaninov~ke:i klavírnej štylistike menej osobný. Podobne aj Dychové kvarteto (Lea Slivková, Daniel Kaciak, Matej Kozub a Adriana Vessová)
od Rastislava Dubovského (z triedy doc. Jozefa Sixtu) bolo viac v tektonike i výraze poznače né rukopisom svojho. učiteľa. Violino solo
(Stanislav Palúch) od Mariána Lejavu (z triedy prof. Vladimíra Bokesa) charakterizovala
nápaditosť; dobrá znalosť možnosti nástrojovej
hry a schopnosť vystavať výrazovo pútavú
skladbu pre sólový "neharmonický" nástroj, čo
zvyčajne býva ťažkým kompozičným orieškom.
Tomáš Boroš (z triedy prof. Vladimíra Bokesa)
vo svojej Pantomíme zvuku pre klavír 4-ručne a
gitaru (Anna a Tomáš Borošovci, Mário Boroš)
viac hľadá a experimentuje (aj keď na mnohých
miestach nie nezaujímavo) so zvukovými možnosťami nástrojov a s ich kombináciou, pričom
však na úkor celku, ktorý pôsobí chaoticky, bez
prítomnosti premyslenej koncepcie. Petra
Bachratá (z triedy prof. Vladimíra Bokesa) sa
vo svojom Triu pre husle, violončelo a klavír
štýlovo prid ŕža viac medzivojnovej modemy. V
skladbe je mnoho s!ubných miest, čo sa týka
výrazu a tematickej invencie, viac problematická je tektonika a syntax.
Na záver sa mi žiada s potešením konštatovať, že v súčasnosti sa na VSMU formuje jedna talentovaná generácia, ktorá po dlhej pauze
môže vážnejšie zasiahnuť do vývoja slovenskej i svetovej hudby. Jej možnosti sú lepšie
ako možnosli starších generácii, ktoré mali
vzhľadom na politickú a spoločenskú izolovanosť sťaženú situáciu v prenikaní na svetovú
scénu. Ťažkosti však spočívajú v dravom spôsobe života, ktorý preukazuje len malý záujem
o umenie a kultúru. Preto je mimoriadne potrebné zo strany kultúrnych inštitúcii i sponzorských organizácii (resp. osOb), aby pomohli
uplatniť a presadiť sa mladým umelcom.
ZUZANA MARTINÁKOVÁ
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CD RECENZIE

Slávne trojhviezdie z Polygramu
The ROMANTIC CARRli:RAS

Velké fúbostné duetá
Trubadúr • Tosca • Werther •
Otello - Bohéma - Nápoj lásky •
Dvaja Foscariovia
Madame
Butterfly
Katia Ricciarelli, Montserat Caballéová, Fredcrica von Stade
PhiUps Clasics 446 822-2
Hovoriť o medzinárodnom význame a postavení tenoristu José
Carrerasa, ako aj jeho dvoch kolegoch, ktorí budú na tejto strane prezentovaní svojimi CD nahrákami, je
iste nosením dreva do lesa. O ich živote, kariére, chorobách a najnovšie
aj o nových vzťahoch sa dosť popísalo nielen v hudobnej, ale najmä v
dennej, obrázkovej., ba aj bulvárnej
tlači. Z uvedeného faktu totiž vyplýva, že Carreras, tak ako jeho tenoroví partneri Domingo či Pavarotti,
prekročili zenit bežnej umeleckej
produkcie, ktorá už dávno prestala
byť niečim vzácnym, zriedkavým,
nedostupným či ojedinelým. Carreras navyše svojím životným príbehom (z jeho pera sme ho tlmočili aj
na stránkach Hudobného života
1994 a tiež jediný z tejto trojice
účinkoval aj v Bratislave pred desaťtisícovým davom v Sportovej hale na Pasienkoch) je už · podobne
ako jeho kolegovia • legendou vokálneho umenia druhej polovice 20.
storočia, presahujúcou rámec vzdelanej, meštiackej či snobskej smotánky, a stal sa synonymom kvality
pre percipienta hudby v najširšom
zmysle slova, vrátane futbalového
fanúšika.

Trh zvukových nosičov opernej literatúry v interpretácii najlepších svetových
spevákov je chvalabohu dnes aj u nás dostatočne nasýtený. No predsa recenzovaná
CD nahrávka, zachytávajúca Carrerasa v
ľúbostných duetách zo svetovej romantickej opernej literatúry, je aj v širšej medzinárodnej ponuke istou vzácnosťou a predstavuje ho i napriek obmedzenému priestoru v tom najlepšom a najreprezentatlvnejšom svetle, nehovoriac o jeho partnerkách. Jednotlivé nahrávky sú z rôzneho obdobia; natočené boli v rokoch 1976-1984,
prevažne v Londýne, jedna v Turíne a dueuo z Dvoch Foscariovcov je z koprodukcie OFR vo Viedni. Je to teda jeden z reprezentatívnych pohľado~a Carrerasov
umelecko- interpretačný profil \1 jeho najproduktívnejšom veku. Veď posledná nahrávka (ária Che ge/ida manina z Bohémy) bola realizovaná tri roky pred vypuknutím leukémie.
Väčšina tohto repertoáru spadá do obdobia, keď ho roku 1976 Herbert von
Karajan obsadil do Verdiho Don Carlosa,
s ktorým o rok neskôr ako čerstvá vychádzajúca hviezda otváral sezónu v milánskej
La Scale. Z tohto obdobia pochádzajú aj
jeho najčastejš ie partnerky, najmä Katia
Ricciarelli, ktorá vtedy tiež zažiarila ako
nová hviezda. Spolu spievajú duetá z

Trubadúra, Bohémy, Nápoja lásky, Dvoch
Foscariovcov, Madame Butterfly. Carrerasova celoživotná priateľka a krajanka
Montserrat Caballéová je mu na CD nahrávke partnerkou v dvoch najkrajších duetových čfslach z opery Tosca. Americká
mezzosopranistka Frederica von Stade je
zase partnerkou v duetách z Massenetovho
Werthera a v Rossiniho Otellovi. Samozrejme, ťažko povedať, čomu dať prednosť;
pre autora týchto riadkov je výber jednotlivých duet neodmysliteľnou profilujúcou
zložkou Carrerasovho interpretačného
umenia. Na vysokej interpretačnej úrovni
nahrávok sa výrazne podieľajú špičkové
orchestre: Londýnsky symfonický orchester, Orchester talianskeho rozhlasu RA! v
Turíne, viedenského rozhlasu, Filharmonický orchester, orchester opery Covent
Garden a dirigenti Sir Colin Davis (4x),
Lamberto Gardelli (2x), Jesús López
Cobos a Claudio Scimone.

GRANADA
NajväBJe bity PLACIDA DOMIN·
GA

Deutsche Grammopbon 445 77-2

Fleur que tu avais jetée" z Carmen, "La
donna e mobile" z Rigoletta, ale aj "Largo
al factotum" z Barbiera zo Sevilly a i. V
realizácii nahrávok mal Domingo výraznú
oporu v najlepších orchestroch a dirigentoch. Na CD participujú Viedenskí filharmonici s Herbertom von Karajanom a C.
M. Giulinim, orchester Covent Garden
opery so Zubinom Mehtom, Los-angelská
filharmónia s Carlom Mariom Giulinim,
orchester Teatra alla Scala s Claudiom
Abbadom, Londýnsky symfonický orchester taktiež s Abbadom, Filharmonický
orchester s Giuseppe Sinopolim, Orchester Academie di Santa Cecilia s C. M.
Giulinim a Európsky komorný orchester s
Abbadom participujú na nahrávke Rossiniho. Po zvukovej a výrazovej stránke je
to naozaj impozantný kvalitný výber, ktorý vari najfrekventovanejšieho a najvšestrannejšieho tenoristu sveta prezentuje
naozaj vo vzorovej podobe. Aj v tomto
prípade ťažko povedať, čomu dať prednosť,
pretože i napriek tomu, že poznáme aj celé
opery v jeho predvedení, ide tu o quasi
portrét, ktorý síce nemôže vyčerpať všetky
"hity" jeho repertoáru, ale ponúka poslucháčovi pomerne širokú paletu dobrej
hudby a najmä krásneho spevu, čo iste
ocenia tislcky jeho obdivovateľov. Napokon im je táto CD platňa aj určená.

The essential PAVAROTTI

Výber z jeho najle~fcb nahrávok
Decca 430 210-2

Na rozdiel od dramaturgicky čisto koncipovanej Carrerasovej CD nahrávky, v
prípade Placida Dominga nemecká produkcia prišla na trh s typicky komerčným
samplerom, obsahujúcim v prvej časti desať populárnych piesní. Po nich nasleduje
výber árií z opernej tvorby Pucciniho,
Donizettiho, Rossiniho, Verdiho, Bizeta a
nahrávku uzatvára Lehárova slávna pieseň
Ja svoje srdce dám z operety Zem úsmevov. Na prvý pohľad túto nekonformnú a
rozpačitú zostavu po necelých 80 minút
"prehodnocuje" spev Placida Dominga. Aj
on je ďalším legendárnym fenoménom,
ktorý prekračuje hranice istej zafixovanej
úzkostlivej tradičnej dramaturgickej koncíznosti v prospech uspokojenia potrieb čo
najširšieho poslucháčskeho zázemia. Preto
zrejme aj názov CD nahrávky (podľa populárnej piesne) má za cieľ nasmerovať
pozornosť na Dominga zo širšieho spektra,
čo je vlastne u tohto speváka, vzhľadom na
jeho mnohovrstevný interpretačný záber,
normálnym javom. Nahrávky pochádzajú
z rokov 1976- 1984 s výnimkou árií z
Toscy, Manon Lescautovcj a Barbiera zo
Sevilly, ktoré sú z roku 1992. Teda aj v
tomto prípade ide o nahrávky z vysoko
produktívneho obdobia, kedy Domingo
obsadil takmer všetky svetové operné scény so svojím štýlovo obrovským operným,
ale aj opcretným repertoárom vrátane filmu, réžie a postupne aj dirigovania.
Ako som uviedol, po populárnej piesni
A. Laru Granada nasledujú piesne ako
Mattinata, Siboney, Amapola, Ay, ay, aya
i. Spieva ich so svojím neopakovateľným
čarom, sebaistotou a imponujúcou mužnosťou. Sprevádza ho Londýnsky symfonický orchester s dirigentmi Marcelom
Peetersom a Karl-Heinzom Logesom.
Jadro CD platne tvoria árie opäť z romantických opier, z jeho štandardného repertoáru, ktorý spieva na rôznych scénach
i koncertných produkciách. Sú to, pochopiteľne, "bonbóniky" operného recitálového programu, napr. Nessun donna" z
T urandot, "Recondita annonia" z Toscy,
"Unafurtiva lagrima" z Nápoja lásky, "La

Do tretice Pavarotti. Pre mnohých absolútny hlasový fenomén, aký sa narodí raz
za sto rokov, pre iných hedonista a povrchný umelec, ktorý za posledné obdobie toľ
kokrát sklamal, však pre hudobný biznis
je neustále magnetom bez konkurencie.
Nech je akokoľvek, jeho čarovný hlas má
svoj individuálny timbr, ľahkosť tvorenia
tónu je obd ivuhodná a v céčkach je neprekonateľný (v opere Dcéra pluku údajne
9-krát za sebou zaspieval bezchybné céč
ko a je jedným z mála tenoristov, ktorý
strettu v Trubadúrovi netransponuje a v
Puritánoch namiesto nespievateľného vysokého f spieva cis).
( l L ('
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čo však ponúka CD nahrávka z anglickej
firmy DECCA pod výstižným názvom The
essential Pavarotti, čiže voľne preložené čí
ry, alebo pravý Pavarotti? CD obsahuje 18
voľne za sebou zoradených čís iel. Prvých
deväť sú známe operné árie, po ktorých
krásna L. Dallova pieseň Caruso nás prevedie nenásilne do sveta rýdzych talianskych
piesní, ako sú Leoncavallova Mattinata,
Migliaci-Modugnova Volare, Turcova
Funiculi-Funicula, Di Curtisova Torna a
Surriento a pod. Nahrávku uzatvára Di
Capuova pieseň O sole mio! Prvú opernú
časť, umelecky najzávažnejšiu, tvoria operné hity La donna mobile z Rigoletta, Che
gielda manina z Bohémy, Nessun dorma z
Turandot, Una furtiva lagrima z Nápoja
lásky, Vesri la giubba z Kom edianov, Di
Quel/a pira z Trubadúra, M'appari z
Flotovovej Marty a i.
Repertoár, ktorý doslova vyhovuje
Pavarottiho hlasovému a interpretač nému
prejavu. Jeho hlas v týchto nahrávkach z
rokov 197 1- 1988 žiari typicky pavarotti-

ovským leskom a oslňuje bravúrnymi výškami a pravým južanským temperamentom. Aj na tejto nahrávke participujú popredné svetové orchestre: Viedenskí filharmonici, Londýnsky symfonický orchester,
orchester Teatro Comunale z Bologne a i.,
defilujú tu dirigenti Herbert von Karajan,
Richard Bonyng, Zubin Mehta, Leone
Magiera a i. Je to nahrávka, ktorá splňa
všetky parametre špičkovej interpretácie aj
aktívneho i pasívneho počúvania v rôznom
prostredí.
Tri spevácke osobnosti svetového významu, tri CD nahrávky v podstate jednej slohovej orientácie a predsa prinášajú rozdielne pohfady na vokálnu interpretáciu. Ziaf, tá z teoretického hradiska dosiaf nie je dostatočne prepracovaná (pretože opera bola vždy na okraji
vedy), prevláda predovšetkým tradícia
a osobný vkus interpreta, kritika či percipienta. Kým v oblasti tzv. starej hudby, aj vokálnej, máme už základné interpretačné otázky pomerne dostatočne
teoreticky prepracované a zdôraznené,
vo vokálnej interpretácii, najmä opernej romantickej literatúry, nehovoriac
o novšej, vládne prevažne subjektivizmus vyplývajúci z individuálnych skúseností a viac-menej tušených interpretačných predpokladov. Estetika opery,
ktorá dodnes tkvie ešte hlboko v romantickom područí, zdôrazňuje nielen
umeleckú inšpiráciu tvorcu, ale posúva
ju aj do oblasti interpretácie, kde dokonca kvalita interpreta rozhoduje o životnosti diela. Rozhodujúcim interpretačným faktorom sa stáva intenzita
prežitia hudobného diela, hlavne melodickej línie a dramatického afektu a
rozhodujúcim prostriedkom na jeho
stvárnenie sa stáva zvukový materiál hlas. Samozrejme, toto tvrdenie neplatí
paušálne. V našom prípade ide o tri
hlasové fenomény rôzneho "zvukového
materiálu ", z ktorých každý síce ide za
rovnakým cícrom, a to vytvoriť adekvátny citový zážitok, vyjadriť či zobraziť obsah spievaného slova, avšak
inou, samostatnou cestou. Ak by som
mal odpovedať na otázku, čo sa mi na
týchto nahrávkach páčilo, resp. nepáči
lo, ťažko by som hľadal ~dpoveď. Bola
by buď špekulatívna, vykonštruovaná,
alebo rozporná. Vnímam ich spontánne, tak ako spontánna je táto operná
hudba a jej interpretácia. Všetkých
troch interpretov ch~em ako individuálne vyhranené interpretačné osobnosti, ktoré vychádzajúc z vefkej historickej tradície vokálneho interpretačného
umenia, skúseností vlastných i svojich
učiteľov, vytvorili svoj vlastný prejav,
zodpovedajúci
psycho-fyziologickým
danostiam ich "zvukového materiálu ". U
Carrerasa si úprimne vážim úsilie o autentické pretvorenie notového textu objektivizujúcim a introvertným spôsobom. U Dominga ma fascinuje jeho obrovská novátorská schopnosť dynamického znovuoživovania textu so zdôrazňovaním muzikantskej intelektuálnosti.
A Pavarotti je pre mňa pri všetkom obdive k jeho "zvukovému materiálu" ty·
pom extrovertného interpreta, u ktoré·
ho hudobná substancia je viac-menej
funkčne samoúčelná, resp. schematic·
ká. Samozrejme, každý so zreteľom na
svoju individualitu uspokojuje moje
požiadavky na vokálnu interpretáciu,
pretože tým sa vzájomne prelínajú, doplňujú a v ďaka tomu si vlastne na svetovom trhu ani nekonkurujú, lebo kaž·
dý je samým sebou. A to ma u všetkých
troch neustále fascinuje. Preto aj všetky tri CD platne môžem milovníkom
spevu iba vrelo odporučiť a nefutovať
do nich vložené finančné prostriedky.
MARIÁN J URl K

Hudobný život '97

MONITOR

ll

lOPERNÝ KONCERT POD PYIAMÍDAMI ll H. Hegerová v
Prvýkrát v histórii sa pod pyramídami v Gize uskutočnil operný koncert (28. a 30. mája).
Hlavnými protagonistami tohto jedinečného podujatia boli traja tenoristi, ktorých mená sa
úzko spájajú s Operou Slovenského národného divadla - Jozef Kundlák, Ľudovít Ludha
a Janez Lotric: Spoluúčinkoval Káhirský symfonický orchester pod vedením aj u nás známebo Richarda Edlingera. Hlavnými organizátormi sú egyptská spoločnosť ITC Art
Division a slovenská agentúra United Artists Agency.
(as)

l Úspechy Lúčnice v Mexiku l
S veľkým úspechom vystúpil v Národnom centre v hlavnom meste Mexika slovenský folklórny súbor Lúčnica. Skandovaným potleskom si nadšení diváci vynútili od súboru, ktorý je na pätnásťdňovom
umeleckom turné v Mexiku, niekoľko prídavkov. Podujatie Visión de Eslovaquia Panoráma Slovenska sa koná pod gestorstvom Ministerstva kultúry SR, Mi nisterstva zahran ičných vecí SR a Veľ-

vyslanectva SR v Mexiku.
Jeho súčasťou boli aj vystúpenia speváckeho zboru Konzervatória, módna prehliadka Yvety Ledererovej, výstavy grafiky pripravené Slovenskou národnou galériou, víťazné práce slovenských ilustrátorov na Bienale ilustrácií Bratislava, výstava ÚĽUV-u, koncerty Mariána Lapšanského, výstava súčasného slovenského výtvarného umenia a ďalšie podujatia.

Diela Eugena Su.choňa a ďalšieh svetových
zazneli (IO. a ll. 5.) v Ottawe na
tradičnom festivale montrealského Kanadsko-slovenského hudobného fondu (KSHF).
Hudobný večer otvoril veľvyslanec SR v
Kanade Anton Hykisch, ktorý o podujatí informoval TASR. Na koncerte sa zúčastnili aj
poprední predstavitelia kanadských ministerstiev zahraničných veci a obrany. Diela
svetovej klasiky predniesli quebecké speváč-

Vydanie "trezorového" albumu Antológia Beatles pomohlo trom žijúcim čle
nom slávnej skupiny zabudnúť na staré
spory.
"Myslím, že to bola výborná terapia
pre nás troch," povedal päťdesiatšesťroč
ný bubeník Ringo Starr o sebe a svojich
dvoch bývalých spoluhráčoch Georgovi
Harrisonovi a Paulovi McCartneym.
"Znovu sme sa vrátili k veciam, ktoré boli pre nás vtedy nesmierne dôležité a zistili sme, že už pre nás neznamenajú toľko

Prvé miesto s osobitnou pochvalou poroty zfskal orchester Musica iuvenalis pri Základnejumeleckej škole (ZVS) na Hlavnej ulici v Košiciach, ktorý sa vrátil z Európskeho festivalu sláčikových
orchestrov. Na Slíťažnej prehliadke, ktorá sa v belgickom Neerperte konala od l. do 4. mája, uviedli
pod taktovkou koncertného majstra a dirigenta Státnej filharmónie Košice Karola Petrocziho
Serenádu pre sláčikový orcheter d mol anglického skladateľa Edwarda Elgara.
Podľa slov ria{liteľky ZVS Katarfny Reuterovej výrazný úspech orchestra Musica iuvenalis je zároveň ocenením systematickej dlhoročnej pedagogickej práce s talentovanými mladými ľuďmi.
"Z vfťazstva sa tešíme tým viac, že okrem finančne náročného projektu - Medzinárodnej klavfmej
súťaže, ktorej jubilejný 5. ročník sme tohto roku podľa názoru odborm'kov pripravili opät' na zodpovedajúcej úrovni, dokázali sme zfskať ďalšie finančné prostriedky spojené s IÍČast'ou na iných medzinárodných prezentáciách našich žiakov a pedagógov, ako povedzme spomfnanej s1ít'aže," povedala K. Reutero1•á. Dodala, že kvality vzdelávania umeleckého dorastu na tamojšej škole, ktorá si
v tomto roku pripomfna 35. výročie svojej existencie, potvrdzuje rad ďa/šfch ocenenf zo sút'ažných
prehliadok doma i v zahra11ičí.

l

Prvý ročník ojedinelej medzinárodnej súťaže v hre na husle a violu, nazvaný Círenie talentov pre 21.
sa s končil 4. mája v Dolnom Kubíne. Počas troch dní sa predstavilo na nej vyše 60 žiakov základných umeleckých škôl z Poľska, Ceskej repubilky, Juhoslávie, Ukrajiny ~Slovenska. Laureátom
podujatia a víťazom sa stal medzi rovesníkmi trinásťročný husľový virtuóz Stanko Mad ic z Juhoslávie.
Porota ocenila aj ďalších interp•·etov v piatich vekových kategóriách. Medzi najmenšími, vo veku do
deväť rokov, prvenstvo vybojovala huslistka Katarína Mikšíková z Dolného Kubína. Malí umelci zo
Slovenska získali palmu víťazstva aj medzi jedenásťročnými - Alexander Koša z Bratislavy a medzi ISročnými Alexander Rosík z Banskej Bystrice. Vo vekovej kategórii nad 15 rokov vynikla Ana
Milijkovičová z Juhoslávie. V hre na violončelo sa o priazeň poroty uchádzali Jen traja súťažiaci. Z nich
najlepšie obstál Saša Mirkovič z Juhoslávie.
Súčasťou podujatia, ktoré zorganizovala Základná umelecká škola v Dolnom Kubíne, boli aj tri
chrámové koncerty v oravskej obci Leštiny, v Dolnom Kubíne a v Ružomberku. Predstavil sa na nich
Slovenský komorný orchester pod vedením Bohdana Warchala s mladými talentami.

storočie,

,

slava Macuru premiéru Symfónie č. 2 - Ecce
Hommo, ktorú práve pre túto príležitosť zložil košický rodák J. Podprocký. Interpretáciou Koncertu pre klavir a orchester č. 20 d mol Wolfganga
Amadea Mozarta sa ako hosť večera predstavil
svetoznámy klavírny virtuóz Marián Lapšanský.
V podaní košických filharmonikov po prvý raz
zaznelo aj dielo Igora Stravinského Svätenie jari.
Laureáta medzinárodných dirigentských súťaži
S. Macuru, ktorý pôsobil na poste šéfdirigenta
viacerých českých a slovenských symfonických
orchestrov, pozná košické publikum najmä z jeho
dvojnásobného účinkovania ako šéfdirigenta SFK
v rokoch 198 1 až 1983 a 1995 až 1996.

"Čírenie talentov" pre 21. storočie

rokoch, kedy príležitostne spievala v 2iline, v bratislavskej Tatra revue a neskOr v pražských divadlách Semafor a
Rokoko. Koniec sedemdesiatych rokov patril
k jej prvým vrcholom - vystupovala v svetoznámej parížskej Olympii, hosťovala v programoch GilbertJ Béftiuda, Juliette Greco a ďal
šieh velikánov. K jej dvorným autorom, s ktorými pripravila doteraz šesť albumov, patrili
Petr Hapka, Pavel Kopta, Zden~k Rytif a
František Horáček. V roku 1996 pražské vydavateľstvo B&M Music pripravilo pod názvom Zlatá kolekcia komplet najúspešnejších
doteraz vydaných albumov. V tom istom roku
získala aj prestížnu českú Cenu Gramy - Sieň
slávy. V súčasnosti pripravuje H. Hegerová
vydanie albumu francúzskych šansónov.

Ringo Starr o Beatles

Ocenenie orchestra Musica iuvenalis

Zvučkou Košickej hudobnej jari (KHJ), ktorú
na motívy Františka Xavera Zomba zač iatkom
80. rokov skomponoval košický skladateľ Jozef
Podprocký, otvorili 8. mája č len ovia Brass kvinteta pred >úsošim lmmaculaty na tamojšej
Hlavnej ulici 42. ročník medzinárodného hudobného festivalu. Na jedenástich koncenoch tohtoročného sviatku vážnej hudby, ktorý sa koná pod
záštitou prednoMu Krajského úradu Dušana Cinu
a >t:tro>tu mestskej časti Staré Mesto Mna SU!iho,
sa ko~ickému publiku predstavia popredni slovenskí a zahraniční interpreti a komorné orchestre.
Na otváracom koncene 42. KHJ uviedla Státna
filharmónia Košice (SFK) pod taktovkou Stani-

päťdesiatych

Najstarší hudobný festival v strednej Európe Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach bude
vo svojom tohtoročnom 52. ročníku rozšírený o l. medzinárodnú súťaž zmiešaných speváckych
zborov Grand Prix Slovakia. V dňoch 9.-13. júla t. r. sa na nej zídu zbory zo SR, C:R, Spanie! ska,
Lotyšska, Juhoafrickej republiky, Juhoslovanskej zväzovej republiky, Bulharska, Poľska a organizátori očakávajú aj prihlášku z Maďarska.
Ako informoval na tlačovej besede v Trenčianskych Tepliciach prezident Grand Prix Slovakia ..
Michal Kostelný, v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach sa v rámci súťaže predstaví
vyše 500 členov prihlásených zborov. SR bude reprezentovať zmiešaný spevácky zbor
Technickej univerzity Košice Collegium Technicum. Grand Prix Slovakia má byť predovšetkým
festivalom modernej zborovej tvorby druhej polovice 20. storočia. Organizátorom je Ministerstvo kultúry SR a Asociácia speváckych zborov Slovenska, združujúca vyše 100 speváckych
zborov.

ky Brigitte Marchandová a Raphaelle Paquettová, ktorá už koncertovala v Piešťanoch.
KSHF založil v Montreali quebecký kultúrny pracovník Alain Nonat s cieľom vyhľadá
vať mladých talentovaných interpretov, ktorí
chcú spoznávať hudbu v strednej Európe, menovite v SR a C:R. Organizuje koncerty a svojim spolupracovníkom sprostredkúva študijné
pobyty na VSMU v Bratislave alebo návštevy
Hudobného leta v Piešťanoch.

l KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR

l

Medzinárodná súťaž
speváckych zborov

Slovenská hudba v Ottawe
skladateľov

Hana Hegerová, popredná európska šansoniérka a speváčka slovenského pôvodu žijúca
v Prahe, predstavila sa - po dvojročnej prestávke - opäť bratislavskému publiku dvoma
koncertmi, ktoré sa uskutočnili v historickej
budove Slovenského národného divadla.
Jedinečným, osobitým a emotívnym prejavom, ktorým si získala priaznivcov v krajinách Európy, ale i v zámorí, interpretovala v
sprievode skupiny Petra Maláska prierez svojou doterajšou tvorbou, v ktorej dominovali
skladby z úspešného albumu Potm~ilý host.
Zaspievala niekoľko piesni z dnes už "klasického repertoáru", ktorými sa vrátila do čias
svojich začiatkov v 50. rokoch.
Spevácka kariéra H. Hegerovej sa začala
po absolvovaní Konzervatória v Bratislave v

SND

ako vtedy. Mám na mysli tie prirodzené
výmeny názorov", povedal Ringo.
Pripomenul, že počúvanie ich starých
piesní z Antológie, ktorá je na trhu už rok
a pol, pripomenulo všetkým trom členom
ako si boli blízko počas éry predchádzajúcej rozpadu legendárnej skupiny a smrti štvrtej legendy Johna Lennona. "Snažíme sa na to zlé zabudnúť. Zili sme akoby
v krabičke a rozchodom sme zachránili
jeden druhému život," dodal najstarší zo
slávnej štvorice.

l Album slovenského džezu l
J'"

pri'"'"'"

P';P'"""

Pod oáZ"om Slo.ok
'97
•Yd""""'" H"doboého food" (HF)
CD platňu z naJnovšeJ produkcte naJvyznamneJštch osobnosll slovenskeJ džezoveJ scény.
Oficiálne predstavenie nového titulu sa uskutočnilo 6. mája v bratislavsk<hn Klube Musica stovaca.
Album predstavuje osobnosti slovenského moderného džezu, ktoré vynikajú kompozieiou,
majstrovskou hrou alebo interpretáciou. Spoločným znakom tvorby Petra Lipu, Gaba Jonáša,
Matúša Jakabčica, Adrieny Bartošovej, Juraja Tatára a Andreja Sebana, ktorých skladby CD
obsahuje, je úsilie o nadviazanie na predchádzajúcu, staršiu generáciu slovenských džezmenov, pričom však prinášajú nové, vlastné výrazové hudobné prostriedky.
(Neoznačené

príspevky sú zo servisu TASR)

UPOZORNENIE PREDPLATITEĽOM
Nakoľko PNS, a.s., začiatkom tohto roka zr~ila dosiaľ zaužívaný systém objednávania
predplatného (na nadchádzajúci rok nebolo potrebné objednávku písomne znovu obnovovať), dovoľujeme si upozorniť všetkých bývalých predplatiteTov, že na rok 1997 je nevyhnutné
si náš časopis znova písomne objednať. Objednávky na predplatné prijíma každá pošta, doručovateľ, predajňa PNS a stredisko PNS. Objednávky môžete zasielať aj na adresu redakcie
Hudobného života, Spltálska 35, 811 08 Bratislava.
Týmto sa tiež ospravedlňujeme všetkým predplatiteľom a čitateľom, ktorí sa oprávnene
sťažujú na nedoručovarue Hudobného života.
Za porozumenie ďakuje
REDAKCIA

Objednávam si

00000

ks časopisu

HUDQBNY ZIVQT na alfresu:

Meno:
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'Objednávku pošlite na adresu: HUDOBNÝ ŽIVOT, Spitálska 35, 8 11 08 Bratislava
'Celoročné predplmné 192 Sk polročné 96 Sk
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SERVISHŽ

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Ruskej federácie
Národné hudobné centrum
PROGRAM

Dni kultúry Ruskej federácie
v Slovenskej republike
31. s.- 6. 6. 1997
31. mája 1997 l sobota
Bratislava
17.00
Vernisáž výstavy dekorativnoÚI.UV,
užitého umenia
Obchodná 64 "Ruské ľudové umenie"

Slávnostné otvorenie Dní kul/líry
Ruskej federácie na Slovensku
Program: galakoncert operných
árii svetovej a ruskej hudobnej
klasiky
l. júna 1997 l nedefa
Bratislava
10.00
Sankt-Peterburgské štáme veľké
bdbkové l{ivadlo
"Detský kútik" -balet v bábkach,
16.00
lyricko-nostalgické úvahy umelStátne
bábkové
ca o fudskom živote
Režisér: Sergej Stofarov
divadlo
Výtvamik: Alcxandr Alexejev
Hudba: P. l. Cajkovskij
Dunajská Streda
19.00
Voroneiské dievčatá- súbor rusDom kultúry kej piesne
2. júna 1997 l pondelok
Bratislava
10.00
Sankt-Peterburgské štátne veľké
Státne
bábkové divadlo
bábkové
"Detský kútik" - balet v bábkach,
divadlo
lyricko-nostalgické úvahy umelca o fudskom živote
Režisér: Sergej Stofarov
Výtvamik: Alexandr Alexejev
Hudba: P. l. Cajkovskij
17.00
Vernisáž výstavy výtvarného
Dom kultúry umenia
Nám. SNP 12 "Hodvtíbne siete umenia"
Výstava súčasnej grafiky zo
zbierok Moskovského štúdia
19.00
Ruský štátny akademický koMoyzesova
momý orchester A. Vivaldiho
sieň
Umelecká vedúca a hlavná dirigentka: národná umelkyňa Ruska
Svetlana Bezrodnaja
3. júna 1997 l utorok
Bratislava
19.00
Státny orchester diezovej hudby
19.00
Opera SND

Koncertná
Slov.
rozhlasu,
Mýtna l
19.00
Divadlo
Astorka
sieň

Prešov
19.00
Divadlo A.

142. Košická hudobná jar l
29. S. - 19.00 h Dom umenia
SFK- DIRIGENT TOMAS KOUTNIK (CR)
sólista Michaela Fukačová, violončelo (Dánsko)
E. Suchoň - Malá suita s passacagliou
J. S uk - Radúz a Mahuliena, suita
A. Dvoľák - Koncert pre violončelo a orchester,
hmol
l. 6.- 10.00 h Dom umenia
NEDEĽNÉ MATlNÉ DETI DEŤOM
Koncert vlťazov klavlmej súťaže Košice '97
3. 6. - 19.00 h Dom umenia
KLAVIRNY RECITÁL
Stanislav Zamborský (SR)
Parik - Bokes - Szeghyová- Hrušovský

Moskovské umelecké akademické divadlo A. Cechova
(MCHAT)
Ingmar Bergman: Po skúške
Réžia: Viačeslav Dolgačev
Výtvamik: Margarita Demjanová
Hudba: Vadim Bibergan
Účinkujú: Sergej Jurskij, Natália
Teňaková, Daria Jurskaja
Voronežské dievčatá - súbor ruskej piesne
streda

Vokálne koncertné trio "Reliko"
a kvarteta "Terem"
Moskovské Llmelecké akademické divadlo A. Cechova
(MCHAT)
Ingmar Bergman: Po skúške
Réžia: Viačeslav Dolgačev
Výtvamik: Margarita Demjanová
Hudba: Vadim Bibergan
Účinkujú: Sergej Jurskij, Natália
Teňaková, Daria Jurskaja
S. júna 1997 l štvrtok
Bratislava
19.00
Voronelské dievčatá- súbor rusDK Dúbravka kej piesne
19.00
Moskovské štátne divadlo "OpeNová scéna ra-He/ikôn"
P. l. Cajkovskij: Piková dáma
6. júna 1997 l piatok
Bratislava
Slávnostné ukončenie Dní kultú19.00
Nová scéna ry Ruskej federácie 110 Slovensku
Moskovské štátne divadlo "Opera-Helikón"
P. l. Cajkovskij: Piková dáma

l Štátna filharmónia Košice l
Jún 1997
12. 6.- 19.00 h
Koncert poslucháčov VSMU v Bratislave
David Hemando Rica, dirigent
Martin Majkút, dirigent
Katarína Brejková, klavir
Jozef Luptáčik , klarinet
N. Rimskij-Korsakov- Spanielske capriccio
W. A. Mozart - Koncert pre klarinet a orchester A
dur
F. Liszt - Koncert pre klavir a orchester A dur
P. l. Cajkovskij - Rómeo a Júlia
18. 6.- 10.00 h, 12,00 h
Koncerty pre mládež
19. 6.- 8.30 h, 10.00 h

SLOVENSKÁ
FILHARMÓNIA
Jún 1997
5. 6.- 19.00 h
6. 6. - 19.00 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

violu, violončelo a kontrabas A dur
"Pstruh", op. 114

Slovenská filharmónia

12. 6. - 19.00 h
13. 6.- 19.00 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

lO. 6.- 19.00 h
Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie

Moyzesovo kvarteto

,

sólisti:

Mikuláš .Škuta, klavir
Zoltán Janikovič, kontrabas
Roman Mešina, fagot
J. Haydn: Sláčikové kvarteto Es dur, op.
76,č.6

J. B. E. Dupuy: Kvinteto pre fagot a sláči
kové kvarteto
F. Schubert: Kvinteto pre klavír, husle,

Slovenská filharmónia
dirigent: Ondrej Lenárd
l. Hrušovský: l. symfónia
J. Brahms: Symfónia č. lc mol, op. 68

19. 6.-20.00 h
Dóm sv. Alžbety
Organový koncert k životnému jubileu Ivana
Sokola
Ivan Sokol, organ
C. Franck - J. Podprocký- l. Parík- L. Vierne
26. 6.- 19.00 h
Záverečný koncert 28. sezóny venovaný pamiatke Juraja Szabadosa v spolupráci s agentúrou
G~s Ko§ice
Peter Breiner, dirigent
~poluúč inkujú : Peter Lipa, Juraj Bartoš, Matúš
Jakabčic , Marián Griglák, Gej7..a Szabados

Jún 1997
l. 6.- 15.00 h
Evanjelický
kostol
2.ilina

l. 6.-10.30 h

Ave Maria
Ave verum
Schubert: Tri piesne (len KNM)
Schubert: Orma G dur
Erika JA KELOV A. soprán
Jozef GRAF, tenor
Gustáv BELACEK, basbarytón
Jana NAGY-JUHÁSZOVÁ, ldav!r
(len v KNM)
ŽILINSKÝ MIESANÝ ZBOR
Zbormajster:
Stefan SEDLICKÝ
Dirigent:
Jaroslav VODŇANSKÝ
NEDEĽNIÔ MATINIÔ PRE DETI A
RODICOV
Rozprávka ukrytá v notovej osnove
ARMONIA SLOVACCA
Jana TARINOV A, scénar a moderovanie
Dirigent:
Karol KEVICKÝ
KONCERT SKO ŽILINA
Mozart: Predohra k opere Titus
Mozart: Koncert pre klavlr a orches-

13. 6.-19.00h

19. 6.- 19.00 h

ter d mol KV 466
Mendelssohn: Symfónia č . l c mol,
op. ll
Boris KRAJNÝ, klavír
Dirigent:
Petr VRONSKÝ
KONCERT SKO
Breiner: Bem les concerto grosso
Ge~hwin : Rapsódia v modrom
Linha: Star~ minimúry v novom šate
(cyklus barokových a klasických
>kladieb v llprave JiHho Linhu)
Ivan GAJAN, klavlr
Ján FIGURA, flauta
František FIGURA, husle
Dirigent:
Leoš SVÁROVSK Ý
ZÁ VERECNÝ KONCERT CYKLU
"M"

TliE YOUNG SWING GENERATION
Jazzový orche~ter Konzervatória
Pavol ZAJACEK, sóla
Di ri gem:
Miroslav BELORJD

v

Státna opera Banská Bystrica
Jún 1997
13. 6.- 18.30 h Wolfgang Amadeus Mozart
CA ROVNÁ FLAUTA- l. premiéra
14.6.- 18.30 h Wolfgang Amadeus Mozart
CAROVNÁ FLAUTA - 2. premiéra
19. 6.- l6.30h RADOSINSKJ; NAIVNJ; DIVADLO
a 20.00 h
Stanislav Stepka
TATA
Spr.lva o chorom otcovi a troch zdravých dct rach.
21. 6.- 18.30 h Johann Strnuss
NETOPtER
23.6.- 18.30 h Prahké Divadlo bez Ľlbradl!
A. Ayckboum
KDES TO BYL (BYLA) V NOCI?
Režisér: Jifi Menzel, držitei "O>kara"
24.6.- 18.30 h Wolfgang Amadeus Mozart
CAROVNÁ FLAUTA
25. 6.·18.00 h VEREJN~ KONCERT STUDENTOV KON-

ZERVAT0Ril' J. L. BELLU a ich hostí:
Hudba Jána BERKYHO-MRENICU a sú·
rodenci BABJAKOVCI
Koncen pod záštitou prednostu Krnj;kého úrn·
du v Banskej Bystrici.
26. 6.- 18.30 h Giuseppe Verdi
NABUCCO
28. 6.- 18.30 h Giu>eppe Verdi
RIGOLETTO

Nová scéna- Jún 1997

IO. 6.- 19.00 h
ll . 6.-19.00 h
12. 6.-19.00 h
12. 6.- 19.00 h
14. 6.- 19.00 h
15. 6.-19.00 h
16. 6.-19.00 h
17. 6.- 19.00 h
18. 6.- 19.00 h
19. 6.- 19.00 h
19. 6.-19.00 h
20. 6.· 19.00 h
22.6.-19.00 h
26. 6.- 19.00 h
28. 6.- 19.00 h
30. 6.-19.00 h

19. 6. - 19.00 h
20. 6.- 19.00 h
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie

l. 6.-14.00 h
2. 6.- 19.00 h

Slovenská filharmónia

3. 6.- 11.00 h

dirigent: Ondrej Lenárd
sólista: Pavol Kováč, klavir
G. Gershwin: Američan v Pariži
Rapsódia v modrom
D. Milhaud: Vôl na streche
L. Bernstein: Symfonické tance z West
Side Story

Mário Košik, dirigent

Štátny komorný orchester Žilina

5. 6.-19.00 h

dirigent: Shigeo Genda
sólista: Marián Lapšanský, klavir
T. Takemitsu: Rekviem pre sláčikový orchester
S. Rachmaninov: Koncert č. 2 c mol pre
klavir a orchester, op. 18
R. Schumann: Symfónia č. 4 d mol, op.
120

Charbier- Debussy
S. 6. 19.00 h Dom umenia
ZÁ VERECNf KONCERT KHJ
SFK - dirigent Oliver Dohnányi (SR)
sólisti: Natalia Melnik, soprán
(Ukrajina)
Ida Kirilová, ah (SR)
Ľudovh Ludha, tenor (SR)
Peter Mikul~ . bas (SR)
Spevácky zbor mesta Bratislavy
(zbormaj~ter L. Holásek)
L. van Beethoven - Egmont, predohra, op. 84
-Symfónia č. 9 d mol, op. 125 s "Ódou na radost"

pod vedením národného umelca
Ruska Olega Lundstrema

Duchnoviča

4. júna 1997 l
Bratislava
19.00
Klarisky
19.00
Divadelné
štúdium,
Nitra

Hudobný život '97

l. 6.-10.00 h

4. 6.- 19.00 h
5. 6.- 19.00 h
6. 6.- 19.00 h
7. 6.- 19.00 h
8. 6.- 19.00 h
9. 6.- 19.00 h

ClNOVÝ VOJACI K- rozprávka
CINOVÝ VOJACI K- rozprávka
WEST SIDE STORY- Mestsk~ divadlo
Brno
JOZEF A JEHO FAREBNÝ PLASt
- org. predstavenie
JOZEF A JEHO FAREBNÝ PLASt
PIKOVÁ DÁMA - Moskovská štátna
opera
PIKOVÁ DÁMA - Moskovská štátna
opera
HRNCIARSKY BÁL
GRÚFKA MARICA
EVANJELIUM O MÁRII

BOH€MA KLUB
4. 6.-18.00 h VECER PRE TALENTY KONZERVATORIA J. L. BELLU v 8. BYSTRICI

Klav!rny recitál· MARTINA FURIELOVÁ
18. 6.-18.00 h RANDEVU V OPERE
Sólisti SO v B. Bystrico Jana PASTORKOVÁ,
Simon SVITOK >O svojou profe~rkou herectva pani EVOU RYSOVOU
EVANJELIUM 0 MÁRII
EVANJELIUM O MÁRII
GRÚFKA MARICA
TRI V TOM - divadlo WEST
Koncert G. DUSIKA
JOZEF A JEHO FAREBNÝ PLASt
JOZEF A JEHO FAREBNÝ PLASt
GRAND HOTEL
GRAND HOTEL
HRNCIARSKY BÁL
TRI V TOM - divadlo WEST
GRÚFKA MARICA
HRNCIARSKY BÁL
TRI V TOM - divadlo WEST
HRNCIARSKY BÁL
GROFKA MARICA
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