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Vyhli11dky kritiky...
Zdá sa, že v súkolí 7. stredoeurópskeho
festivalu koncertného umenia v Žiline prioritnú pozíciu, čo do záujmu, si vyslúžil jeho pridružený "novowar~· - študentský
workshop, odvíjajtíci sa z témy Problematika hudobnej kritiky v praxi. Podujatie
sa stalo azda najviac sklorTovaným a ohýbaným pojmom. Siaham teda po jeho pútavom obsalw a náplni, rovnako ako moji
publicistickí kolegovia - kladiem ho ako
východisko a motto pre nasledujúce riadky.
Sedela som a sledovala priebeh dielne :::
kúta určeného "starejším". Zaujala ma najmä atmosféra. BezProstredný tón, ktorý ju
určoval. Bolo v ňom množstvo elánu, zápal, iskra a verva v odhodlaní stáť si za
vlastným názorom. Naozaj, veľakrát to až
zaiskrilo hroziacim skratom. Ako tvor striehnuci za redakc'<n)ím stolom, loviaci každtí
du.fu ochotnú písat~ pocítila som vlnu satisfakcie. Desiatky mladých, ľudí vyslovujúcich svoj neochvejný postoj. Hektická heterofónia myJ/ienok. Úplná pastva pre noviny. swa len ruku natiahnuť...
(Náš "mohutný" ročník na fakulte pozostával zo štyroch ľudí. Vzácny pán profesor Suchoií nás vyprevádzal "do života" s
povzdychom: deti, čo budete robiť ? Mám
pocit, že sme ho nesklamali. Našli sme si
miesto pod slnkom. Robili sme. Robíme.
"Živíme sa" mámotratnou existenciou.
Altruizmom zvaným slu~ba hudbe... )
Desiatky hlasov vo mne rezonovali.
Desiatky hlasov mladých ľudí odhodlaných, zdatne vyzbrojených raziť si cestu
(napríklad aj) hudobného publicistu ... až
do okamihu trpkej reality. Do chvíle priameho oslovenia, ponuky. Vtedy nastalo neúprosné ticho.
Počula aj čítala som v oficiálnych médiách, že u nás niet odborného hudobného
časopisu - novín (! ). Počula som tiež, že sa
mladí adepti - absolventi nemajú ako a kde
realizova(. A tak sa pýtam z miesta "loviacieho" redaktora: kde je tá heterofónia názorov? Kam sa podela verva, odhodlanie
bojovať a obhajovať vlastný postoj? Je to
ostych, či nedôvera? Som hudobný publicista, vravím citujúc kolegu Javorského.
Áno, je to profesia neefektná a neefektívna. Skrýva však v sebe i pôvab a napätie.
Slastnú príchuť dobrodružstva.
A tak sa mi žiada do živých radov mladučkých kolegov položiť omi otázku môjho-nášho pedagóga "deti, čo budete robiť? (mám na mysli aj ttí okolnosť, že čo
nevidieť na hlavu jedného Slováka pripadmí dve univerzity... )
A e.fte Žilina, ešte workshop. V televíznej reportáži (autorka A. Serečinová) o
festivale hlavné slovo mal jeho prezident
Marián Lapšanský: komentoval dej festivalu a osobitne sa pristavil pri tomto štu dentskom diskusnom pódiu. Hodnotil ho
vysoko pozitívne. Vložil doií nádej. Teda
lep.fie povedané, do jeho prowgonistov.
Workshop, podľa jeho slov (tlmočím voľ
ne), signalizuje preklenutie bariér a pozdvihnutie stavu súčasnej hudobnej kritiky
a publicistiky ...
Ale ako "loviaca" redaktorka kladiem
otázku: Ocitne sa heterofónia mladých názorov aj nq mojom redakčnom stole?
Potešiteľná vyhliadka...
LÝDIA DOHNALOVÁ

Blíži sa finále sezóny... nezaškod í preto troška " poupratovať" - zrátať plusy a mínusy uplynulých mesiacov naplnených udalosťami a zážitkami... Na pár týždňov zam!knu "klasické" koncertné a divadelné dejiská. Než stihnú dotriediť svoje výhry a prehry, rozvibrujú sa fesllustr. snímkaM. Jurík
tivalovými kmitočtami letné pód iá...
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Čo mi napadlo koncom mája... l

I G OR J AVORSKÝ
Ani sme sa nenazdali a máme tu koniec
vari najkrajšieho mesiaca v roku. Kvety
na stromoch odkvitávajú a pokiaľ ich nezmetie do prachu ciest prudká víchrica,
postupne sa pred našimi očami premieňajú na voňavým nektárom nasýtené plody. Koniec mája, to už je teda čas, kedy
gazda môže uvažovať nad tým, akou úrodou obdarí pani Príroda jeho lány, záhradky či záhumienky. Táto perspektíva
mu umožňuje bi l ancovať a zvažovať, čo
dobré a čo zlé ho postretlo v upl ynulom
období. N i ečo podobné prinášajú posledné májové dni a noci do našich ku ltúrnych inštitúcií. Blíži sa finá le sezóny a
nezaškodí preto troška v predstihu zrátať
plusy a mínusy desiatich mesiacov naplnených udalosťami a zážitkami. Možno
sa zdá, že takéto májové "upratovanie",
napríklad v koncertnej sezóne, je predčasné: veď všetko je predsa ešte v plnom
prúde a veľa nás toho ešte čaká. čos i je
však už predsa len zjavné, čosi vykúka
nad hladinu štandardu či prevádzkového
paušá lu. O tom, že všetko sa mení, nás
poučil už nejeden filozof. Vlastne je to
tak, že chod vecí pouči l vnímavého filozofa a on neváhal sformulovať toto pozorovanie do lakonicky znejúceho konštatovania.
Ešte toť nedávno som bol pohoršený
konaním bývalého (dúfam, že naozaj už
bývalého) vedenia Slovenskej filharmónie (myslím tým, samozrejme, riaditeľa-

vanie pána Karola Fajtha). Toto vedenie
úplne nehoráznym spôsobom vyradi lo z
filharmonickej prevádzky Slovenský komorný orchester, predovšetkým však

Bohdan Warchal je tu

SnímkaM. Jurík

Bohdana Warchala. DOvodov k treniciam
a ná Jednému odchodu majstra Warchala
zo Slovenskej filharmónie bolo určite viac a riaditeľ SF vari len pridal poslednú
kvapku. Tá kvapka však bola príliš trpká
a zahl ušila všetky ostatné vône a príchute. Dnes je zasa všetko inak.
Zmenila sa personálna konštelácia v riaditelni a 48. koncertná sezóna zasa mohla
počítať so zdravou dávkou pravého warchalovského majtrovstva a optimizmu.
Viem, že tento rýchly come back je hodnotený všelikým a všelijako. Niektorí
pod tlakom stále nových a nových podnetov a infonnácií radi zabúdajú na časy
minulé. Nerád vidím a počujem, ako sa
ktosi utápa radosťou alebo sklamaním zo
súčasnosti a je pritom lenivý spomenúť si
na krásne časy, alebo na horšie časy
spred niekoľkých rokov. Takýto postoj
spôsobuje neuveriteľné straty na konte
.akéhosi všeobecného hudobníckeho vedomia. N ie každý z hudobníkov má šancu po desiatkach aktívnych rokov aj dnes
verejne vstupovať do hry o hudbu a tým
sa neustále pripomínať, ako je to v prípade nestorov Ľudovíta Rajtera, Zdeňka
Bílka alebo Bohdana Warchala (v prípade Slovenskej filharmónie je to napríklad
profesor Ladislav Slovák, o ktorom dnes
hovoríme naozaj málo v porovnaní s
tým, čo urobil pre filharmóniu).
Mrzí ma potom, ak niektorí z mladých
(Pokračovanie

na 5. str.)
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Hudobný život '97

!Jubilantka Zita Hudcová-Frešová Dominantou vysielania bola
žilinská prehliadka
J

Rodáčka z východoslovenského Svidníka,' absolventka profesora Egema na Bratislavskej hudobnej akadémii bola jednou z najobsadzovanejších sopranistiek našej opery, a to už
od prvej polovice štyridsiatych rokov. Jej obľúbenosť "zapríčinil" iste kryštálovo čistý, pohyblivý soprán, prechádzajúci aj
do koloratúry, ale i pekný vzhľad a výrazná temperamentná
hra. Jej mimoriadnu muzikalitu a hudobnú rozhľadenosť - veď
sama bola aj dobrou klaviristkou - umocnilo i manželstvo s
hudobným vedcom Or. Konštanúnom Hudcom a súrodenecIvo s dirigentom a skladateľom Tiborom Frešom, ktorý neskôr
často pri jej výkonoch stával za dirigentským pultom.
V živote sa stretla so všetkými obdobiami opernej tvorby. Zo
začiatku , pravdaže, hodne s Mozartom, kde najmä vo Figarovej
svadbe vytvorila obe hlavné ženské úlohy - komornú Zuzku aj
grófku Rosinu. Neskôr po stáži v Ríme, kde istý čas študovala
u známeho profesora Stracciariho, zrástla čoraz väčšmi s rolami talianskeho repertoáru , v hlavných ženských postavách
Verdiho a Pucciniho opier. Interpretovala ich veľmi presvedči
vo - či už išlo o Traviatu, Gildu alebo Leonoru z Trubadúra,
kde sa o veľký úspech zväčša delila s Dr. Jankom Blahom, vynikajúcim interpretom Manrica. Bývala rozkošná aj ako páža v
Maškamom bále. Musím sa však priznať, že pri jej skvelej koloratúmej árii sme my, mladí študenti, veľmi radi hore v priestore na státie tancovali, a to preto, že práve vtedy sme na tú istú
hudbu cvič ili štvorylku na živeniarsky bál. Dnes by sa také neorganizované vystúpenia v opere asi ťažš ie realizovali.
Ale vráťme sa k vážn~ téme. Kto zo starších by sa nepamätal na veľmi dojímavú Butterfly Zity Hudcovej- Frešovej.
Dosiaľ mám v mysli zakódované tretie dejstvo z Bohémy
pred parížskou colnicou a potom záver a scénu s čepčekom ,
ktorý jej daroval básnik Rudolf.
Ale vzhľadom na už spomínaný temperament, ráznosť a
optimizmus boli Zite Hudcovej-Frešovej veľmi blízke aj úlohy slavianskeho repertoáru, zväčša rôznorodejšie. Po dlhé roky hrávala Marienku z Predanej nevesty. Partneri sa okolo
nej často striedali - bol medzi nimi aj naozaj skvelý František
Subert, ale aj Janko Blaho, Stefan Hoza i Dr. Gustáv Papp. V
Hubičke si zahrala dve roly, Barču aj Vendulku, veľmi jej sedela aj e ne rgická Karolína z Dvoch vdov, aj dobyvačný Lišiak z Lišky Bystroušky. No v tých prvých časoch azda jej
naj výraznejšou postavou bola predsa len Rusalka. Aj k Janáčkovej JenUfe sa vracala veľmi často a po každý raz ju obohacovala novými zaujímavými črtami - hlasovo i herecky.
Stretla som sa s ňou i na javisku, zvyčajne v menšíc h úlohách, ale raz v Korsakovovej Snehulienke som si zahrala jej
obľúbenca Lela, ktorý tejto krehkej bytosti spevom priblížil

svet ľudských citov. Pravdaže, pani Zitu osobne citom učiť nebolo treba. Mala ich v srdci naozaj dosť a rozdávala ich okolo
seba vrchovatou mierou.
Niekoľko rokov som ju nemohla sl edovať - ale potom na začiatku šesťdesiatych rokov som ju znova uvidela, poväčšine aj
v nových slovenských operách, v ktorých mala vždy veľký zástoj, či už v Krútňave, Jánošíkovi, či ako vládychtivá Ľutomíra
v Svätoplukovi .
Aj koncertná činnosť jej bola veľmi blízka - v jej podan í zazneli mnohé piesne pre soprán našich skladateľov. Vystupovala často i na zahraničných scénach, zväčša vo svojich najobľú
benejších partiách.
Pred časom som naš u jubilantku stretla v Klube priateľov
opery, kde v kruhu svojich kolegýň Márie Hubovej, Stefky
Hulmanovej, Dity Gabajovej , Evy Blahovej i Adriany Kohutkovej, či Františka Suberta a klaviristu Janka Salaya sme si
sprítomnili minulé pekné a družné časy . Ozaj, kedy sa k nim
znova vrátime? Pri ďalších jubileách?

JELA KRCMÉRY-VRTEĽOVÁ

SlcweukýftČer

l Mariu Lapšauký vMexico City l

vo Washingtone

S mimoriadnym úspechom u publika sa stretol ko ncert slovens kého klavírneho virtuóza Mariána Lapšanského, ktorý sa uskutoč
nil v rámci širokospektrálnej prezentácie SR - Pano ráma Slo ve nska,
v mexic kom hlavnom mes te 15. mája.
Koncertný veče r sa us kut oč nil v preslíž nom Museo Soumaya na
Plaza Loreto, kto ré je z náme j edno u z naj väčš íc h zbie rok d iel francúzskeho sochára Aug us ta Rodina. Zauj í m avos ťou podujatia, na ktorom bol príto mn ý aj mimoriadny a s pl nomocnený vervy lanec SR v
Mexiku Ján Bartko ako aj ďal š i 7..ástupcovia diplo matic kého zbon1 ,
bola s kutočn os ť, že ko ncertné krídlo bo lo umiestne né priamo medzi
vystavenými di elami. Vo vstupn ých priestoroch múL:ea je umiestnená aj výsta va slovenskej literatúry, ktorú prezentuje Národné lite rárne centrum.
V G alé rii Mahagony na Plaza Loretta sa us kutočnila verni sáž
diel slovenských výtvarných umelcov Vladimíra Kompánka,
Rudolfa Krivoša a Milana Laluhu.

V preplnenej koncertnej sieni washingtonskej svätyne umenia
Corcoran An Gallery zneli 12. mája skladby slovenskej hudby v podan í významných slovenských inte rpretov. Ko ncert tvoril kultúrny rámec prvého Slovenského veče ra, ktorý s ciefom prezentácie krajiny
1..a oceánom zorganizovalo Vefvyslanectvo SR vo Washing tone .
Publiku sa predstav il klavirista Marián Lapšanský a americ kí
ume lci slovens kého pôvodu - violistka Táňa Halková a nautista
Matúš Betka. Vystúpili s die lami Mikuláša Schneidera-Trnavského a
Eugena Suchoňa .
Na večer, ktorý vervyslanec SR v US A Branislav Lichardus charakterizoval ako doposia[ n ajväčš i e a najlepšie kultúrne podujatie samostatnej SR vo Washingtone, pricestovali riadite[ kancelárie ministra kultúry SR Jozef Králik, viceprezident Slovenskej akadémie vied
Dušan Caplovič a riadite[ Slovenskej informačnej agentúry Ľubomír
Dubecký v sprievode ďa l ších osobností kultúry. V hradisku nechýbali
predstavitelia a č lenovi a slovenských organizácií v USA, amerického
ministerstva zah rani č ných vecí a zahraniční diplomati.

•••

"V oblasti ekono miky musíme (najvyspelej šie krajiny sveta) dobieAle čím mOžeme vyniknúť, to j e vysoká i svetová úroveň nášho
umenia - či už výtvarného alebo hudobného". Pre TASR to povedal
známy slovenský pianista Marián Lapšanský, ktorý sa 12. máj a predstavil na prvo m Slovenskom večere vo Washingtone.
M. Lapšanský sa prikl áň a k názoru , že treba začať s tý m, čo máme
najlepšie. Je presvedče ný, že umenie je Lá najlepšia a naj rýchlejšia
cesta, ako sa dostať do povedo mia širokého sveta. V žiadnom prípade
nemožno podceňovať úlohu umenia v to mto procese, č i už ide o väč
šie a známejšie krajiny, alebo či ide napriklad o Slovensko, uviedol
klavírny virtuóz.
Úalšou reprezentačnou cestou M. Lapšanského bolo Mex iko, kde
sa zúča stnil na obdobno m podujati pod názvom Panorámy Slo vens ka.
h ať.

SÚČASNÁ SLOVENSKÁ

HUDBA VO VIEDNI
Slove nský inštitút vo Vie~i v, spolupráci s Rakúskou hudobnou spoločnosťou , Kultúrnym odde lením magistrátu mesta Viedeň, Inštitútom podunaj ských krajín v strednej Európe a
Národn ým hudobným centrom v Bratislave usporiadali v
dňoch 27. a 28. mája muzikologické sympózium Súčasná slovenská hudba za účasti slovenských a rakúskych muzikológov a slovenských skladateľov . Gestorom muzikologickej
časti podujatia bol Oskár Elschek, čerstvý nositeľ Herderovej
ceny za rok 1997. Hudobno-teoretické príspevky predniesli
Ladislav Burlas, Ladislav Mokrý, Ľubomír Chalupka, René
Staar, Zuzana Martináková, Vladimír Z vara, Juraj Lexmann,
Iveta Lábska- Kajanová a, samozrejme, gestor podujatia.
Na koncerte 27. mája diela E. Suchoňa, O. Ferenczyho, l.
Hrušovského a l. Parika interpretovali D. Slepkovská, J. Salay, S. Zamborský, V. Simči sko a H. Gáfforová. Nasledujúci
deň sa publiku predstavilo Moyzesovo kvarteto s dielami P.
Bagina, P. Martinčeka, E. Kráka a l. Zeljenku.
R.

lDni kultúry Ruskej federácie vSR l
Slávnostným gala večerom Moje Rus ko L:ačali sa 31. mája v historickej budove SND v Bratislave Dni kultúry Ruskej federácie v SR. Na
slávnostnom otvorení sa zúčastnili predseda Státnej dumy RF
Gennadij Selezňov a ďalší členovia de legác ie Státnej dumy RF, predseda Národnej rady SR Ivan G ašparov ič, predseda vlády SR Vladi mír
Meči ar, mini ster kultúry SR Ivan Hudec, poslanci NR SR, č lenovi a
vládneho kabinetu a ďalší hostia. Prítomný bol aj mimori adny a splnomocnený vervyslanec RF v SR Sergej Zotova ďa lši č len ovia diplo matického zboru v SR.
V programe sa predstav ili poprední ruskí sólisti - Vladi mír Mo torin,
Vj ačesl av Vojnarovskij, Margita Marunová, Nina Semizorová, Mark
Peretokin , ako aj sankl-peterburgské vokálne kvarteto Tere m, trio
Relikt, Ruský štátny akademický komorný o rchester Anto nia
Vivaldiho pod vedením S vetlany Bezrodnej a Stálny orchester džezovej hudby pod taktovkou Plega Lundstrema. Spoluúč in koval aj
Orchester Opery SND vedený Igorom Gol ovčinom.
Do 6. júna sa v Bratislave, Trnave, Bojniciach a v Dunajskej Strede
preds tavili poprední rus ki sólisti , hudobné telesá a divade lné súbory,
Moskovské umelecké akademické d ivadlo A. P. Cechova (MC HAT) s
preds tavením hry Ing mara Bergmana Po skúške. Sankt-Peterburgské
štátne ve rké bábko vé divadlo s naštudovaním ro7právky Hansa
C hris tiana Andersena Slávik alebo Moskovské štátne divadlo OperaHelikón s Cajkovského Pikovou dámo u. Z hudobných telies sa predstavilo vokálne koncenné trio Reli kt, kvarteto Terem, súbor ruskej piesne Voronežské di evčatá a Ruský štátny akademický komorný orchester. Priazni vcom džezu sa predstavil Stálny orchester džezovej
hudby. Výstavy ruského ľudového a súčasného moderného výtvarného
umenia boli tiež súčasťou Dní kultúry ruskej federác ie v SR.

Belveder '97
Výberové prvé kolo medzinárodnej s peváckej súťafe Belveder
uskutočnilo 17. mája v Bratislave v Mirbachovom paláci. 16.
ročník tejto súťaže nesie meno jej zakladatera Hansa Gabora, dlhoročného riaditera Komornej opery vo Viedni, kde súťaf kaf doročne prebieha. Odborná porota v zložení Isabella Gabor, vicedirektorka Komornej opery, Peter Horák, umelecký prevádzkový
asistent, prof. Eva Blahová (VSMU) vybrali na postup do semifinále, ktoré sa uskutoční 9. a IO. júla vo Viedni, týchto s úťažiacich:
Lada Biriuková - soprán, Moldavsko, Alina Mnuškina - mezzosoprán, Ukrajina, Marianna Kilikova - mezzosoprán, USA, Saša
Cano - bas, Chorvátsko a Michal Lehotský - tenor, Slovenská rcpublika.
E. B.

sa

V prvej polovici mája som zaznamenala niekoľko zaujímavých reláci{ nielen v rozhlase na stanici Devín, ale aj
v televízii.
Redaktor J, Ďuriš a autor A. Smrček hovorili (2. 5.)
zaujímavo a s veľkým zaujatím o českej elektroakustickej
hudbe, ktorá vždy bola o krôčik vpred pred slovenskou; aj
v prvej vlne rozvoja koncom šestäesiatych rokov, aj teraz
-prvá CD v Cechách vyšla už roku1990, u nás až 1992.
V čase, keď v Eur6pe - o Amerike ani nehovoriac - bola elektroakustická hudba považovaná za rovnocenný
prejav v hudobnej tvorbe, u nás bola zavrhovaná a zakazovaná. Ai koncom šestäesiatych rokov dochádza k uiaďovaniu elektroakustických štúdií, 110 v období normalizácie opäť nastáva útlm, zostali iba dve štúdiá: v Plzni a v
Bratislave. Medzi rozPrávaním zazneli ukážky z tvorby
Viklického, Piiíosa, Odstrčila, Rližičku, Milana Slaviekého a Rejšeka. Potvrdila som si názor, že aj táto hudba
môže byť plnohodnotná, keď s iíou pracuje nadaný sk/o.dateľ a najmä v spojení s ľudským hlasom, alebo tradič
ným nástrojom.
Redaktorka Etela Cárska pripravila besedu o žilinskej
medzinárodnej prehliadke mladých umelcov 1997 (7. 5.).
Besedovali hudobní publicisti Igor Javorský, Etela Cárska, Lýdia Dolmalová a hudobný skladateľ Marek Piaček, ktorý bol tajomm'kom festivalu. Beseda začala záznamom z vyhlásenia cien prezidentom prehliadky Marianom Lapšanským. Cenu hudobnej kritiky získal súbor
Musica Florea z Ceskej republiky, Cenu sympatie udeleIIÚ štude11tmi, účastnfkmi diskusnélw kruhu o hudobnej
kritike dostal český organista Martin KovaHk.
Potom sa rozvinulo. zaujímavá a spontánna, temperamentllá diskusia. Začaljulgor Javorský, ktorý zdôraznil,
že treba hovoriť nielen o tom, čo zaujalo, ale aj o tom, čo
zarazilo. Sám hneď na tieto otázky odpovedal, že ho máločo zaujalo, že tohtoročné výkony boli síce korekt11é, no
11ebolo výkonov šokujúcich, ale ani takých, "cez ktoré by
bolo vidieť svet".
Do/malo vú - a nielen ju - najviac oslovil vlatiajší vítaz
ceny kritiky, ruský klavirista Rem Urasin, páčila sajej atmosféra, ktorú vedia mladí vytvorit; tlO za negatívum považuje rozvláčnosťfestivalu, ktorý ku koncu už unavoval.
Javorský nastolil tiež otázku diskusného kruhu študentov, najmä problém muzikologickqw jazyka. Veľmi sa mi
páčiljelw výraz "učlovečiť sa". Ukázal sa i konflikt medzi
vedomosťami a zážitkom. To však podľa môjho názoru nie
je problém iba mladých. Málo kritikov je takých, ktorí napriek tomu, že študovali muzikol6giu, majú hudbu radi.
Ako negatívum označilo. Cárska skutočnosť, že v bulletine boli všetci vysoko cenení, laureáti svetových sútaží,
ale vo výkonoch to nebolo počut: Piaček potvrdi~ že niet
času overovať si propagačné materiály. (?)
Všetci sa zhodli v názore, že Cena kritiky sa mala týkať
aj našej spevác1cy Jany Pastorkovej, ktorá s oceneným
súborom spoluúčinkovala.
Ž.ilinským f estivalom sa zaoberal aj pravidelný televízny mesačm'k Spektmm - magazín o vážnej hudbe, ktorý
(15. 5.) preze11tova/i redaktorka Andrea Serečinová a
moderátor Peter Zagar.
'
V relácii sa prelínala anketa na uliciach Ž.iliny, ktorá
sledovalo. vzťah náhodných respondentov k vážnej /mdbe, cívahy Mariána Lapšanského o hist6rii prehliadky a
hodnotenie tohtoročnej. Zneli tiež ukážky z jednotlivých
ko11certov a rozhovory s niektorými ďčinkujúcimi.
Výsledok ankety bol žalostný. Nik nevedel o žilinskom
festivale, málokto rozlišoval jednotlivé hudobné žánre,
väcs ina inklinuje iba k populárnej hudbe. J e to výsledok
nedostatočnej estetickej výchovy, ale aj preferencia populárnych žánrov v masmédiách.
Lapšanský v pripomienke hist6rie festivalu zdôraznil,
že ide o inovované pokračovanie prehliadok mladých
koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach, že žilinský f estival bol spočiatku ako "Pentagonála", 11eskôr
ako "Stredoeurópsky " a dnes by už mal mať názov
"Svetový". Zarazilo ma jeho tvrdenie, že "hudobná kritika stag11uje ". Ne rozviedol a nedokumentoval to, proste to
konštatoval. Preto by bolo veľmi zaujímavé, keby si v rozlclase, alebo v televízii podebatoval o tomto probléme s
Igorom Javorským.
Potešiteľ11é boli zábery na plnú sálu pri ukážkach z
koncertov. Hádam to nie j e až také zlé, ako to vyzeralo v
ankete.
V rozhovoroch Rem Urasin priznal, že do Ž.iliny sa rád
vrátil a vlaiíajšiu cenu si veľmi váži. luaelská violonče
listka Timora Rosler vyzdvihla priateľskú atmosféru, s
ktorou sa tu stretla a slovinský klarinetista ma prekvapi~
keď povedal, že hrá v orchestri, čo vôbec neÓvplyviíujej eho s6listický výkon.
Objavil sa aj názor, že koncertné obecenstvo j e akési
strnulé, prc1iš škrobené - obecenstvo džezových ko11certov
aplauduje po vydarenej variácii aj uprostred skladby.
Viete si niečo také predstaviť pri Beetlwvenovi?
Rušili ma prudké a niekedy nelogické prestrihy z jednej témy na druhú, neviem, či na vine bol scenár, či réžia.
V druhej časti magazínu predstavili poprednú klaviristku Silviu Cápovú - ale o tom až nabudúce.
ANNA KOVAfWVÁ
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O AUTORITE

Dr. Eduard Herzog
(8. 6. 1916-26.2. 1997)

NAlKIESTO NEK.ROLÓGU
Dtla 3. 12. 1996 uskutočnila sa v rámci f estivalu SIÍČaSflej hudby "ti'ídení" ("troj-dnie"?) v Prahe sympózium venované nedožitým 80-tinám dvoch skadateľov a rovnakému jubileu vtedy ešte žijúceho muzikológa Dr. Eduarda Herzoga (nar. 8. 6. 1916). O živote a diele }ana Rychlika hovoril Dr.
L Dorúžka, o osudoch a tvorbe Zbyiíka Vostfáka- Dr. M. Pudlók. "Laudatio" na počesť Dr. E.
Herzoga predniesol na žiadosť organizátora tohto podujatia prof Marka Kopelenta - Roman
Berger.
Nemáme zatiaľ spracovaný životopis Dr. E. Herzoga. Chceme iba pripomenút; že Jeho životná
cesta bola na dlhých úsekoch tŕnistá- jednak pre Jeho židovský pôvod, jednak kvôli Jeho charakterovým vlastnostiam (práve im je venovaný nasledujúci text). Chceme tu zdôrazniť aspoií jeden príznačný moment: mladý E. Herzog bol azda j ediný muzikológ, ktorý sa aktívne zúčastnil Slovenského národného povstania; odišiel do hôr spolu so svojím bratom, ktorý však zahynul.
Po skončený vojny E. Herzog - adept muzikológie a estetiky (J. Mukafovský) sa vrátil do Prahy,
dokončil štúdiá, uzavrel manželstvo a v Prahe už navždy ostal. Po mnohých peripetiách našiel napokon útočisko vo vydavateľstve Supraphon, kde pracovali podobne zmýšľajúce osobnosti - Dr.
MilenaCemohorská, Dr. Herberta Masaryková a Marek Kope/ent. O kvalitách Dr. E. Herzoga - hudobného rt:liséra, hovorí sám za seba fakt, že o Jeho prácu mala záujem svetoznáma firma Nippon-Columbia, v dôsledku čoho niekoľkokrát pracovne navštívil Japonsko.
Súčasťou všestranného nadania Dr. E. Herzoga bol Jeho mimoriadny matematický talent,
ktorý Mu o. i. dovolil vyriešiť taký hlavolam, akým bolo vymedzenie a usporiadanie súboru

Prečo

spo:núnan.e
na Dr. Eduarda Herzoga
Zišli sme sa v Lichtenštejnskom paláci, aby sme oslávili aj žijúceho Jubilanta. Dr. Eduard
Herzog sa dožil v lete 80-tych narodenín. Samotný počet rokov, akokorvek úctyhodný, by však
nebol dostatOCným dôvodom na takéto podujatie. Ide teda o to, aby sme tu, hoci len stručne, v
náznakoch, načrtli tie aspekty Osobnosti, ktoré sú tým pravým dôvodom našej pozornosti, našej úcty aj našej lásky. Dodal by som: aj nášho obdivu.
Z ve l'kého počtu Jubilantových priaznivcov,
priaterov. obdivovaterov som si dovolil poprosiť
azda tých najbližškh, aby naše stretnutie obohatili
svojimi poznatkami, zážitkami, reflexiou. Sú to:
pani Dr. Káťa Kabeláčová a páni Ján Klusák, prof.
Marek Kopelent, Dr. Zdenek Nouza a prof. Ing.
A lois Piň os. Dovolím si predstaviť aj seba, keďže
som z "ďa l ekej cudziny" - z Bratislavy: volám sa
R. B ., som tro~ku skladater, trošku teoretik a trošku publicista. Ale to dnes nie j e dOležité. Dôleži tejšie je to, že tu a teraz om šťastný človek. Aj
preto, že a mi dostalo tej cti uviesť a prípadne
trošku mode rovať túto besedu, ale naj mil preto, že
mi kedysi "Osud" doprial stretnúť sa s Jubilantom,
a to stretnúť sa tak, že z toho stretnutia sa postupne
vytvoril trvalý vzťah - vzťah pre mňa mimoriadne
vzácny.
Nebudem tento vzťah analyzovať, avšak nemôžem neuviesť jeden jeho podstatný a pckt: pán
Dr. Eduard Herzog sa stal pre mňa Autoritou. Do
slova a do písmena by som zdôraznil, že som pri
tom nepodrahol akejsi fáme okolo Jeho osoby, tobOž nie verejnej mienke. Základom môjho mimoriadneho rešpektu voči Jubilantovi je temer výl uč
ne moja osobná skúsenosť.
Dovorte mi, prosim, aby som tú skúsenosť trošku skonkretizoval. Uvediem tri "momentky" 'ad
illustrandum'.
Prvá "momentka": Návšteva Dr. Herzoga na
zvukovom pracovisku Ceskoslovenskej televízie v
Bratislave. Začiatky 60-tych rokov . Prišli vtedy
dvaja: Majster Miloslav Kabeláč a Dr. Eduard
Herzog. Pre nás, vtedajších tridsiatnikov, pojem
"starší páni" ; znamenal - osoby nie celkom dôveryhodné (vzhladom na domáce skúsenosti). Pamätám sa, že keď potom zo štúdia odišli, tak sme si
povzdychli: " ... keby sme tu takých mali, ... aspoň
jedného ... "
Prečo ten povzdych? Boli sme zaskočení nielen
zasvätenosťou do problematiky elektronickej hudby - u nás erudícia či teoretická reflex ia dosť pokrivkávala. Boli sme "perplex" najmä z toho, že tito predstavitelia staršej generácie jednoducho nie
sú proti! Veď norma bola taká! Veď elektronická
hudba bola ešte stále "tabu"! Veď nás podaktorých
chceli kvôli nej vy hadzovať zo škol y ...
Druhá "momentka": Dr. Eduard Herzog - hudobný režisér. Dvakrát. Teda: dvakrát "na vlastnej
koži ". Prvý - nad pomerne komplexnou partitúrou
Transformácií pre vel'ký orchester. Opäť som bol
"perplex". A síce z toho, že pán hudobný režisér si
nielen partitúru dlho vopred vyžiadal, ale On teraz
presne vedel, čo v nej je! A nielen na papieri. Mal
presnú pred ta vu o tom, ako by to a ono malo zn i eť.
A nielen z akéhosi čisto akustického hradiska, ale z
hradiska expresivity, z hradiska celkovej dramaturgie, z hradiska významu. To bolo neuveriterné ...
Napriek tomuto "vrcholu" prišiel ďalší. Pri druhom stretnutí, po dlhých rokoch, prišlo ďalšie prekvapenie - pán Dr. Herzog má zmysel pre gradácie. Stretl i sme sa vtedy pred nahrávaním 3. klavírnej sonáty. Nory boli opäť plné poznámok, avšak
nielen tých pre prácu v réžii. Milý pán režisér dešifroval v sonáte dodekafonickú sériu, ktorá na
niekorkých miestach tvori akýsi "pól" komplexnejšej štruktúry. To samo by už bol mimoriadny analytický výkon. Avšak pán režisér mi navyše pove-

dal o "mojej sérii " - ktorou som sa nota bene zapodieval pomerne dlho! - veci, o ktorých som nemal
potuchu a upozornil ma na ďalšie možnosti jej využitia ...
"No comment! "
A do tretice. Keď sme s prof. 'Belom Riečanom,
terajším riad iterom Matematického ústavu SA V v
Bratislave začali v r. 1984 poriadať neoficiálne semináre "Hudba a matematika", Dr. E. Herzog sa

všetkých 12-intervalových sérií a to ešte pred tým, než bola táto úloha vyriešená v USA po zavedení počítačov.
J eho trvalú priazeií voči Slovensku umocnil fakt, že v Bratislave našla svoj domov jediná
dcéra Viery a Dr. Eduarda Herzogovcov, Ing. Oľga Lovecká. Ona zastupovala ťažko chorého Jubilanta na besede 3. 12. 1996 a prevzala aj darček slovenských matematikov: prvé vytlačné stránky }ubilantovej obsiahlej št1ídie - matematickej interpretácie "trópov" } . M.
Hauera.
V rodinnom kruhu svojej dcéry v Bratislave prežil Dr. Eduard Herzog posledné týždne
svojho života. Zomrel niekoľko dní po návrate do Prahy dtla 26. f ebruára 1997.
priblížiť k jej

pod tate. Myslím, že je to najmä dnes
vermi alo.tuálny, akútny, všeobecný problém.
Dovolte mi nasledujúcu hypotézu.
Stravinskij vyslovil - tuším v Poetike - takúto
myšlienku: "'Vyššia matematika' v hudbe je dostupná len integrálnej osobnosti". Pri šlo mi na um,
že by ~me mohli túto tézu zovšeobecniť a povedať,
že aj v živote je "'vyššia matematika' dostupná iba
integrálnej osobno ·ti".
Pojem "vyššia matematika" je tu pou! itý metaforicky. Spýtajme sa teda, čo vlastne znamená
"vyššia matematika" a spýtajme sa, čo sa skrýva za
touto "integrálnou osobnosťou". Pokiaľ sa nemýlim - termín "vyššia matematika" označuje infiniti stickú matematiku, ktorú v klasickej podobe reprezentuje diferenciálny a integrálny počet. Ide teda o približovani e sa k nekonečnu. Máme tu do či
nenia :-o snahou dotknúť . afinitným kódom - infinitného. Odvážim sa bez dôkazu tvrdiť, že to matematické, abstraktné nekonečno (s malým "n") je
korelátom aj symbolom toho Nekonečna , ktoré má
eminentný zmysel a význam v našom živote, v ro-

S účastníkmi seminára Matematika a hudba v živej diskusii (zľava E. H erzog, R. B erger, J,
Marko a F. Miko).
Snímky archív
stal ich pravidelným a vermi srdečne vítaným hosťom. Po istom čase Dr. Herzog prihlásil prednášku,
po ktorej muzikanti sa iba tak "milo" usmievali,
avšak medzi matematikmi vzniklo - ako sa hovori"vzrušo"! Ich diagnóza- a neboli to akýsi amatéri!
-znela: " inšpirujúce!" A na to, že to mysleli vážne,
existuje už dôkaz. Avšak o tom - neskOr.
Mohol by som pokračovať. A však ... nemôžem.
Cas bež!. Uzavrel by som túto "anekdotickú" čas(
mojej "expozície" iba akýmsi "miestoprísažným
prehlásením", že s našim Jubilantom je možné začať fubovornú tému, rubovorný problém - hudobný
aj nehudobný, estetický či existenciálny, vedecký
či filozofický - a človek sa vždy dozvie čosi nielen
zaujímavé, ale podstatné. Ale ani to by som nepovažoval za to maximum Dr. Herzoga. Pre mňa tým
vrchol om je skúsenosť, že je to č lovek absoltúne
dôveryhodný. Môžete s Ním hovori( ako pri spovedi. Bude vás počúvať - nie so zvedavosťou na vaše slabiny a prešrapy, ale s pochopením, s empatiou. so zjavnou ži č livosťou. A môžete si byť istí. že
za vašou starosťo u, za vaším "neriešitelným problémom" odhalí aspekt, ktorý vám pomôže pohnúť
sa z miesta. U nášho Jubilanta som nenašiel za tie
dlhé roky nikdy ani stopu škodoradosti. Ani "za
mak" senzáciechtivosti. Ani milimeter indiskrétnosti. A ani gram pých)'. Ako všetci vieme, takíto
rudia - lO je aj dnes - v demokracii a pri "vstupovaní do Európy"- "úzky profil". "Vzácné korení".
Preto by som sa chcel pozastaviť pri naznačenej
otázke "autority". Chcel by som sa aspo1' trošku

vine existencie.- Nekonečno s veľkým "N".
Rektor Radim Palouš kedysi pripomenul názordefinfciu, pod ra ktorej "človek je bytosť transcendencie". Dodal by som, že Nekonečno- to tak povediac "existenciálne" - sa vynára všade tam, kde
človek transcenduje horizont toho. čo je dané, čo je
~poznané, uchopené, zmapované: To Nelo.onečno
je skryté za fasádou konečného prostredia. za labyrintom finitnej situácie. Za horizontom hmotného,
vecného sveta, jeho lákadiel a su·ašidiel a ilúzií- je
~kryté Nekonečno absolútnych hodnOt a univerzálnych princípov. Proces tran cendencie je namierený k nim. V tomto procese sa človek dostáva do
~ú ladu so svojou rovnako skrytou duchovnou podstatou. so svojim "duchovným centrom". A v tomto - vskutku "alchymickom" procese má čl ovek
šancu stávať sa - dosahovať úroveň "integrálnej
osobnosti" za stavu - keď ten "duchovný element"
integruje biologicky, psychicky a sociálne determinované motívy, ambície - to tak často hrozivé
"Chcem!" Keď ten duchovný element umožni prekonávať frommovské "Mať".
Zdá sa. že iba takáto osobnosť sa mOže potom
stať "orie ntačným bodom", pre druhých mOže pôsobiť alo.o zárodok "fádu" v spoločnosti. Stáva sa
"Autoritou" - reprezentantom duchovného princípu, antipodálneho voči hmotne určenej "svetskej
moci".
Som presvedčený- ako som povedal: na základe
skúseností - že náš Jubilant je príkladom čl oveka
orientovaného na absolútne hodnoty. že je v tomto

zmysle

" bytosťou

transcendencie" - "integrálnou
"Autoritou ".
Preto sm~ sa tu dnes zišli ...
Preto by som ešte raz zdOraznil: nezišli sme sa
pri hocijakom privátnom výročí. Fenomén autority
nepatrí do sféry privátneho. Naopak, je tým, čo
transcenduje aj túto sféru. Je tým, čo má vo svojej
podstate všeobecný význam a dosah.
A dodal by som: je tým, čo vo svete vyvoláva
odjakživa odpor, problémy, rozpory, konflikty.
A tu sa musíme spýtať- naivne, "insitne": akýže
je ten ~vet, ktorý má problémy s autoritami - a autority s ním? Napokon: na povahu "sveta" sa musime spýtať aj z - takpovediac - metodických príčin :
- Keď chceme nakresliť figúru- musíme si všimnúť aj pozadie.
- Keď chceme určiť zmysel fenoménu - musime
zohradniť kontexty.
- Keď chceme vymedzi ť systém - musíme z neho
"vyskočiť" do oblasti metasystémov.
- Keď chceme zvýraznil' siluetu Jubilanta - musl me namaľovať svet ...
Dovolte mi preto stručnú - azda najstručnejšiu,
aká je možná - "trianguláciu" súčasntého sveta.
Ako sa nám zjavil prostrednfctvom 20. storočia.
Približne na jeho počiatku Ortega y Gasset uverejnil svoje dnes už klasické dielo La rebelion de
las massas - Vzburu davu.
V polčase storočia (v "polčase rozpadu"?), po
druhej svetovej vojne, prišiel George Orwell a povestným románom Rok 1984.
A teraz, na konci s toročia-tisicročia, sa prihlásil
Zbigniew Brzezinski so zdrvujúcou kritikou. s dielom Out of Control - Bez kontroly. Označil v ňom
2(}. storočie termínom "storočie megavraždenia", v
pozad! ktorého je svojvôľa a bezuzdnosť.
Ako vieme, v tomto nekončiacom procese skazy
hrali-hrajú krúčovú úlohu diktatúry. Ich pOsobenie
je zamerané nielen na fyzickú likvidáciu- na genocídu, ale aj na procesy dezindividualizácie a depersonalizácie. Na začialku 70-tych rokov , na začiat
ku tzv. "normalizácie" u nás, označil praž ký lekár-myslite!, prof. Josef Charvat, tieto procesy
neologizmom "menticída".
A tu sme pri jadre veci.
Siluetu nášho Jubilanta nemOžeme vieryhodne
nakresliť bez zohradnenia uvedeného pozadia. Dr.
Eduard Herzog je totiž nielen pamätníkom, nielen
svedkom deštrukcie, ktorú priniesli dve obdobia
diktatúr; je človekom, ktorý to zlo aj osobne, vo
viacerých podobách a opakovane "na vlastnej kož.i" prežíval. Avšak osobnosť Jubilanta je pre nás
dôležitá najmä preto, že patrí k tej osobitnej "etnickej menšine". ktorá dokázala procesom "menticldy" odolávať. Dr. Eduard Herzog nielenže nepodrahol dezindividualizácii, ale rozvinul svoje vedomie a svedomie do nevšednej šírky a hlbky. Nielen
že nepodrahol depersonalizácii, ale stal sa mimoriadne pregnantnou osobnosťou. Zrelou osobnosťou.
Tu by som - na záver mojej "expozície" - pripomenul ešte jeden román storočia", akým je Der
Mann ohne Eigenschaften od Roberta Musila. Muž
bez vlastnosti - človek "zmangrovaný" mechanizmami moci a "AIDS-om" odcudzenia je symptomom doby. Náš Jubilant oproti tomu je "mužom s
vlastnost'ami " - a to s takými vlastnosťami, z ktorých sa zrodila spomínaná "autorita".
Bol by som rád, keby sa nám po tejto "expozícii"- v nasledujúcom spo l oč nom "prevedeni "- podarilo tieto vlastnosti bližšie vy medziť. Možno, že
ani nie tak kvOii samotnému Jubilantovi, ako kvôli
našej súčasnej dobe, ktorá sa vyznačuje značným
deficitom toho všetkého, čo by dávalo šancu dospieť ku skutočnej, autentickej "transformácii spoločnosti". K transformácii na duchovnom základe.
K transformácii nasmerovanej ku spomínaným absolútnym hodnotám a univerzálnym princípom. K
Pravde. K Dobru. K Láske - 'Agapé'. K hodnotám,
ktoré určili životnú cestu Dr. Eduarda Herzoga.
osobnosťou"-
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Meno zbormajsterky Bianky Juhaňákovej je čoraz častejšie podpísané pod
závažné domáce i zahraničné interpretačné projekty Slovenského filharmonického zboru. Jej aktivity majú širokú
žánrovú dimenziu plnokrvného muzikantstva, ktoré napfňa vysokou profesionálnou erudíciou a osobnostným zaujatím paralelne vo viacerých profesiách.

Diisseldorf), slovenská premiéra diela amerického autora J. Adamsa Harmónium a dielo F. Schmidta Kniha
so 7. pečaťami (29.-3 1. 8. 1996 Vill ach).
Co sa týka zborov amatérskych, máme vybudované
tradície. K u rčitý m zmenám prišlo po revolúcii, kedy
začal i zohrávať vefkú rolu finanč né promiedky. Státna
dotácia sa nedostala všade, kde bola potrebná. Okrem

zúročená , ani to nie je adekvátne, 5 predstavení k vynaloženej práci zboru a zbormajstra. M yslím si. že sú
veTké rezervy v manalmente, či doma alebo v zahraničí. Mala by by ť väčšia prepojenosť medzi jednotlivými opernými scénami, aby sa napr. Hoffmanove
poviedky neštudovali súčasne na troch miestach v
Európe. Určite by to bolo aj ekonomickejšie a bola by
to zároveň väčšia m ož n osť zúročenia naštudovanej
opery.

50 rokov existencie SFZ ste v minulom roku d(Jsrojne osltivili Verdiho Requiem a a cappella koncertom,
Slovenskou televfziou bol odvysielaný dokumemámy
film 50. v.vročie SFZ. vydavateľst i'O Radio Bratislava

Vá§ umelecký životopis je, povedané módnym slomultiprofesionálny. Ste klavirisrkou, spe1 •áčkou,
pedagogičkou, orgwli;;átorkou zborového spe1•u. od
roku 199/ ;;bormajsterkou SFZ Sklbiľ v.fetky tieto
profe.!ie nie je jed1Joduché. ako to robíte?
1'0111,

Prioritou je zbormajstrovstvo a všetky ostatné aktivity vyžadujú prispôsobenie sa. Keďže okrem SFZ
pracujem aj s amatérskym zborom CANTUS a roku
1994 som založila profesionálny vokálny súbor
OCTET SINGERS. ostáva mi skutočne málo čas u na
iné aktivity. Ako klaviristka som musela zniliť počet
spevákov. s ktorými som aktívne spolupracovala, na
minimum, i keď vzťah k profesijnej korepetícii je u
mňa ve ľmi silný. Ale práve zbormajstrovstvo zluč uj e
v sebe všetky vami menované profesie (klaviristku.
speváčku a pedagog i čku). Ako zbormaj sterka si v
rámci prípravného štádia mu ·fm ved ieť zahrať celú
panitúru, č i že využívam profesiu klaviristky, v rámci
prekonávania rô7nych náročných speváckych panov
musím sa orientovať zasa v speváckej technike a pedagogická práca tak isto nájde svoje uplatnenie v rámci volenia si rôznych postupov práce pri študovaní,
ako pri stupovať k náročnejšiemu miestu, ako si rozdeliť skúšku v rámci záťaže a podobne.

toho je tu ešte sociálny aspekt kaldého speváka, ktorý
sa musi ~naž iť, aby si udržal svoj e 7..amestnanie, respektíve si vytvára vlastné aktivity, ktoré mu prinesú fi.
nančný zisk. Ostáva málo zanietených, ktorí to skutoč
ne robia len pre potešenie a obetujú voľný čas.

V priebehu 50- ročného vývoja SFZ ľatisko repertoáru tvorili kamátové a oratórne diela. V posledn.ľch
rokod1 sa ;;bor čoraz častej/ie ve11uje aj opernej litera/líre. Je 1•a§a im•esrícia. ale aj celé/10 kolektíl·u, vlof.ená do naJwdovania opemého diela, ktoré sa predvedie cca 5 alebo 6-krár. z.úročitef11á a adehárna k
l•ynalof.enej práci?
To j e konkrétne prípad opery v Lille. kde sme boli
už 3 razy (vo februári 1994 sme uviedli operu G.
Verdiho M aškarný bál, v tom Istom čase v roku 1995
Bizetovu Carmen a v tejto sezóne Hoffmanove poviedky J. Offenbacha). Vždy sa usk utoč nilo maximálne 5 predstavenl. Ak by som teda mala odpovedať priamo na vašu otázku, musím povedať, že práca nie je

Ohudbe, ľud'och azážitkoch vIzraeli
MESTO H E RZLIY A
- ležl na pobrežl Stredozemného mora n eďal eko
Tel Avivu. Vzniklo v roku 1924 a pomenovanie doMalo po 7..akladateľovi moderného sionizmu Teodorovi Hertlovi. Po prichode z letiska Ben Gurion
sa n á~ dirigent dočasne ubytoval v Dome umelcov,
ktorý slúži ako tvorivé prostredie pre hosťujúcich
umelcov, a to nielen hudobníkov. Prvou neoficiálnou návštevou v komfonne zariadenej vile bola oficiálna osobnosť nášho veľvys la n ec tva, conseiller
Slovenskej republiky v Izraeli Dr. Peter Holásek
spolu ~ dirigentom Herzliya C hamber Orchester
l l arvey Bordowitzom. Nasledovalo prvé stretnut ie s
orchestrom.
ORCHESTER
. tvorili väčš inou ruskí židovskí emigranti. V ýnimkou boli iba dve, pôvodom nemecké huslistky.
C lenovia orchestra nepracujú pravidelne, dvadsať
č l enný komorný sláč i kový orchester predstavuje typ
"staggionového" telesa s "pov.il1,nosťou " ročne naštudovať a u viesť najmenej oseift kOJiCenných programov. Teleso patrí pod správu mesta, ktoré je k
umelcom mimoriadne štedré.
KONCERTN€PRmsTOR Y
- sú si tuované do adaptovaných priestorov a slú žia nielen koncenným, ale aj skúšobným účelom . V
terajšom auditóriu súkromnej univerzity {kampus)
bola kedysi vojenská pevnosť a kasárenský pri estor
' cvičnou strelnicou a protilietadlovou technickou
výbavou. Celá prestavba sa realizovala už s aspektom akustického doriešenia.
SKúSKY
- s orchestrom prebiehali denne od 19.30 do
poča~ desiatich dni. Výnimku tvoril piatok,
kedy sa pred sabatom skúšalo od 13.00 h do 16.00 h.
Orchester nie je stálym umeleckým telesom, preto
sú čl enov i a honorovaní za každú skúšku aj koncert

22.30

Prezraďte

nám, v

čom spočím

popularita alebo

obf1íbenosľ SFZ,. -:.ahraničí?
Jednoznačne v kvalite. Devízou SFZ je krása znenia, ktorá v sebe zahfňa dynamické možnosti od éterického pianissima až po znelé fone, ďalej sú to jazykové schopnosti spie vať v n emčine , francúzštine,
taliančine, angličtine, ru~tine a, samozrejme, v lat inč i 
ne a vý nimoč n á súdrž nosť koleklivu na javisku alebo
pódiu.

Od roku 1994 vediete komorný I'Oktilny slibor
OCTET SINGERS. Co podnietilo vv1ik tohto kolek/ivu a aké s li mof.nosti jeho uplat11e11ia?
Adam Blažo a Man in Lampen zo SFZ ma oslovili,
aby som založila nejaké komorné teleso a keďže som
nechcela teleso, ktoré by svojím aložením bolo po·
dobné ul. existujúcim telesám, tak vznikol OCTET
SINGERS. Co sa týka možno~ti uplatnenia, je to koncenná činnosť a nahrávanie CD. Keby som mala urobiť bilanciu za ten •k utočne krátky čas &xi~tencie
Octet Singers, tak musím s radosťou povedať, lc sme
mali doteraz 27 koncenov a nahrali sme 2 CD platne.
Prvá CD platňa zachytila obdobie renesancie a slovenskú tvorbu 20. storočia a druhá CD platňa
MUSICA SACRA bola zameraná na slovenských
skladateľov M . Schneidera-Trnavského a Jána Levoslava Bellu, kde sú nahrané skutočné klenoty slovenskej tvorby. Dalej sme panicipovali na CD Viktora
Klemona, saxofonistu. v spolupráci s orchestrom
Pavla Zajáčka a skupinou Trend. Účinkovali sme tiež
2 razy na BHS a pripravujeme projekty v Rakúsku, v
Cesku, Chorvátsku a Rumunsku .
I'CÍS čakajiÍ

v 11ajbli8ej budúcnosti so

V júli tohto roku pripravujem koncenný zájazd do
Norimbergu, kde odznie Missa solemnis L. van Beethovena a 2 Schonbergove diela s dirigentom Eberhardom Kl oke. V nasledujúcej sezóne bude SFZ spolupracovať so zborom a orchestrom Wiener Staatsoper
v opernom titule Rien1i od R. Wagnera so svetoznámym dirigentom Zubinom Mchtom.
Pripravil: MARIÁN JU RI K

lHovorime s dirigentom PAVLOM TUŽINSKÝM l
Vo februári 1. r. sa ztičasmil Pavol Tužinský umeleckého pobytu v Izraeli. kde tk•inkoval ako prvý slol'enský dirigent s tamojfím orchestrom. Pobyt sa
uskutoblil na základe výmennej spolupráce medzi
mestami Banská Bystrica a Herz/iya. Výsledkom
trojtýf.d!Tového pobytu boli tri koncerty. mnofstvo
zážitkov a sktíseností.

skej až svetovej úrovne.

Aké projekty
SFZ?

Vokálna hudba je teda doménou1•á!ho interpre/a(•ného naturelu. Ak:~ je l•á.f názor na SLÍČasný stav worovélw umenia u nás?
Túto odpoveď musím rozdeliť do dvoch polôh.
Profesionálne zborové umenie, ktoré reprezentuje
SFZ a amatérske zborové umenie. Keby som však
mala odpoveda ť jednou vetou, tak by som odpovedala, zborové umenie u nás bolo a j e dobré. A teraz už k
tým dvom polohám.
Profesionálne zborové umenie má tále stúpajúcu
krivku. Veľmi sa zrýchlil časový priestor na nacviče
nie diela, to znamená, že skúšky musia byť nanajvýš
efektívne, aby dielo bolo odovzdané včas. (M ožno pre
čitateľov je to zvl á.~tn y zvrat "odovzdané hudobné
dielo", ale vysvetllm to. Každý zborn1ajster odovzdáva skladbu, oratórium alebo operu orchestrálnemu dirigentovi , ktorý pride na tzv. preberačku . Je to štádium, kedy musi byť skladba hotová. Niekedy je ten
časový priestor veľmi krátl;y. ToTk o na vysvetlenie.)
Stupň uje sa nielen časová náročnosť, ale aj náročnosť
titulov napr. 2en~ké hlasy v orchestri od rakúskeho
sk ladateľa T . Bergera (24. 2. 1992 - Viedeň) . dielo
Dies od W . Rihma (27., 28. 6. 1992 - Bochum),
Schonbergov Jakubov rebrík ( 18.-20. 9. 1992 •
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individuálne. Viacerí č l enovia sú zamestnaní v úplne iných než hudobnickych profesiách. V šetci však
majú za ebou štúdiá na umeleckých školách v bývalom Sovietskom zväze. Program, ktorý sa skúšal,
dramaturgicky zostavila izraelská strana a štyri orchestrálne diela dostal v panitúre náš dirigent v decembri m. r. Išlo zväčša o diela málo, resp. u nás vôbec nehrávané: Cajkovského Spomienky na Flor enciu . pôvodne s láči kové sexteto, K oncertná ouvertúra c mol Franza Schuberta, Koncert pre violu
a orchester D dur Antona Hoffmeistra a dielo súčasného izraelského sk l adateľa Yehezkela Brauna
Psalm for St r ings.
SPOMJENKY V ROZ HOVORE

e

Môžeš viac približif mechanizmus fungovania a štýl práce tamojšieho orchestra?
• Je to typ mestského orchestra, ktorý, i keď nie je
stálym tele om, má pevný dmmaturgický plán.
Odôvod ňuje sa to o. i. aj blízkosťou a výni moč nos-

vám vydalo CD plaulu. Toto 1·ýročie bolo určite pre
Vás akýmsi d61'0dom k rerrospektí1•e 1•á.fho teraz u~ 6ročn ého p6sobenia ako ;;bormajsterky SFZ
Pôsobenie v SFZ ma obohatilo po stránke umeleckej, ale aj osobnostnej. Je to sku točne veľmi náročné
prdcovaf s 84-členným kolektívom výborných >pevákov. Sú to osobnosti rôznych povahových čŕt a s~lbi ť
túto mo~:aiku mnohých ľud ských charakterov vyžaduje vefkú mieru tolerancie a porozumenia. Vďaka SFZ
som mala možnosť spolupracovať s takými výra7nými
osobnosťami , akými sú Claudio Abbado (Salzhurg a
Tokio 1994). Jean Claude Casadessus (Lille 1994, 1995
a 1997), Ondrej Lenúrd (Atény 1992, Ottobavren
1993, Ankara 1996) a, >amozrejme, niekoľkokrát v
Bmtislave), Emanuel Krivín (Lyon 1994). Aldo Ceccato (Bratislava 1996, 1997, Brno 1997), Eberhard
Kloke (Bochum 1992, DUsseldorf 1992) a z mladšej
generácie Fabio Luisi (Krems 1996). Sú to mená. ktoré zaväzujú, ale zároveň povyšuj ú SFZ na ?bor európfou Izraelskej filharmónie v neďa l ekom T el Avive,
ako aj mno1-~t vom menších orchestrov v takmer
každom významnejšom meste. C lenovia orche>tra
sú na vynikajúcej úrovni, ba dokonca niektorí ovládajú pany kolegov spamäti. Priemerný vek je trid sať
päť rokov. Orchester týmto spôsobom pracuje a existuj e už sedemnásť rokov a má povesť vynikajúceho
telesa. V dramaturgii je obsiahnutý klasický aj romantický komorný repertoár. často sa však uvádzajú
aj diela súčas n ých skladate ľov. U meleckým riaditerom a súčas ne dirigentom je H arvey Bordowitz, pod
ktorého vedením pracuje aj administratíva.
V ktorých mestách sa us kutočnili koncerty,
akým spôsobom j e tam organizovaný k on certný
život a ako fa prijali ?
- Dva z troch koncen ov boli v Herzliyi, jeden sa
u skutočnil vo výletnom a rekreačnom meste
Netánii. Zaujímavosťou tamojšich koncenov bola
s kutoč nos ť, ktorú som dovtedy nepoznal. Pred koncertom vystúpil v auditóriu pred publikom dirigent
' Bordowitz a návštevníkom nielen slovne, ale aj hudobnými ukážl.ami priblížil menej známe interpretované dielo, ktoré následne zaznelo na koncene naživo. V prestávke koncenu sa us kutočnili kokteily
pre pozvaných hostí. Náš veľvyslanec p. Dlh opolček
pripravil na veľvyslanec t ve stretnutie a recepciu pre
honorabilitu mesta na če l e s vplyvným primátorom
p. L andauom. Prítomní boli aj pozvani veľvyslanci

e

Po predstavení s C. Abbadom
Rakúska a Nórska s manželkami. Manželka rakúskeho veľvyslanca, mimochodom princezná ďaleko
východného kráľovst va, na mňa urobila vefký dojem svojimi hlbokými znalosťami a vedo mosťam i z
obla~ti klasickej hudby, špeciálne z tvorby W . A.
M ozana.
e Aké i nformácie majú o Slovensku ?
- 2iaľ, majú dosť skreslené informácie o nás a aj o
našej hudbe. Prekvapilo ma, že hráči chcel i porovnávať situáciu v Rusku v čase, keď-odtiaľ emigrovali, s
našou. Kládli otázky typu, či u1 nehladujeme. Jasne
som vždy odvetil - nie a nikdy sme ani nehladoval L
Nemal si záujem prezentovať aj našu hudbu?
- Záujem som rozhodne mal , no ako som už povedal, dramaturgiu zaDez)!'i:Čovala izraelská strana.
Doniesol som však so >ebou do Izraela pár nahrávok
a tie ~om im po!.kytol.
Akým spôsobom prijímajú kresťanov a ak ý
j e vzťah Zidov k napr. kresťanským sviatkom?
- Nazdávam sa. že kresťania sú 2idom ľahostajní,
avšak uvedomujú si príliš dobre. že z ich turistického
ruchu profitujú. Veď len napr. kresťans ké Vianoce,
ktoré u nich neexistujú, privážajú do krajiny množstvo turistov, ktorí kráčajú k miestu narodenia Ježiša
Krista, ako aj k iným miestam, viažucim sa na biblické udalosti. Podobne je to aj na VeTkú noc. Je zaujímavé, 1.e v súčasnosti existuje u 2idov vetva tzv.
Mesianistov, ktorá uznáva za M esiáša Ježiša Krista.
U rčite si sa aj ty dostal n a biblické miesta.
-Chcel by 'om vys loviť úradu mesta Herzliya poďakovanie za to, že mi umožnilo navšt íviť Betlehem, Kafarnaum, Na7..aret, Jeruzalem, Getsemanskú
záhradu č i Mŕtve more. Podobná vďaka patrí aj našej ambasáde, kde ma nebrali iba ako oficiálneho
ho ťa. Je ťažké opísať dojmy. ktoré kresťan má na
miestach v Svlitej zemi, ktoré sú preňho viac ako turistické atrakcie. Je to zvedavosť. bázeň aj pieta.
Niektoré momenty však pôsobili na mňa rušivo,
napr. množstvo fudí pri Božom hrobe, ale aj ich neadekvátne správanie. Dojmom veľkej pestrosti ?apôsobil na mňa orientálny bazár v arab•kej štvni
Jeruzalema. Ako sa treba ved i eť jednať, mi predviedla p. Dlhopol če ková s p. Holáskom. Suma, ktorá spoč i atku predstavovala ni ekoľko pár stoviek, bola po zjednaní iba pár desiatok ~ekelov.
Niekoľko dni pred zač iatkom nového mesiaca
marca sa umelecký pobyt pre dirigenta Pavla
Tužinského v l lraeli skon č il. Aj keď bezprostredná
reakcia v podobe kritík ešte v čase odchodu nebola k
dispozícii, osobným víťazstvom možno nazvať ohlas
u publika aj orchestra. Bol pre nášho dirigenta veľm i
priaznivý. Nepochybne. že také budú aj recenzie.
Pripravila MÁRI A GLOC KOVÁ
Foto: archh dirigenta

e
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JUBILANTI
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!Jubileum Sone Burlasovej l
Dňa 23. 6. oslávi významné jubileum popredná slovenská etnomuzikologička, dlhoročná pracovníčka
ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, PhDr. Soňa Burlasová, DrSc. Jubilantka patrí k
špičkovým slovenským odborníkom v štúdiu ľudových
piesní. Svojím erudovaným a komplexným prístupom
k ľudovej piesni ako synkretickému útvaru, teda tak z
hľadiska poetiky textov, ako aj ich melodickej zložky,
prispela významnou mierou ku kvalitatívne novému
ponímaniu zložitej problematiky ľudovej piesne u nás.
Pieseň sa vo vedeckom výskume spravidla sledovala
buď ako súčasť sloven kej folkloristiky (teda z hľadiska
textového, prípadne funkčného - napr. A. Melicherčík,
ale i ďalší), alebo v rámci etnomuzikológie, L j. s hlavným dôrazom na hudobnú stránku (J. Kresánek, A. a O.
Elschekovci a pod.). Tieto dve línie (bežné v podstate
aj v iných európskych tradíciách vedeckého výskumu
ľudovej piesne: Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, čechy ,
Morava ai., čiastočne aj Nemecko) Soňa Burlasová vo
svojich z hľadiska šírky problematiky i kvantitou neprehliadnuteľných a v mnohom zásadných prácach dokázala obdivuhodne organicky prepojiť a vrátiť tak
pie ni i vo vedeckej reflexii jej komplexnú podobu.
Mala som to šťa tie, že som sa hneď pri vstupe na
pôdu vtedy ešte Národopisného ústavu SA V dostala
ako čerstvo skončená folkloristka práve pod vedenie
Dr. Burlasovej a stala sa jej ašpirantkou. A to nielen z
hľadiska vedetko-odborného, ale rovnako po stránke
každodennej osobnej ľudskej komunikácie. Naše nespočetné rozhovory - prevažne na odborné témy - ma
vždy niečím inšpirovali, moja ško liteľka bola pre mňa
aj po skončení ašpirantúry nielen vedeckou, ale i ľud
skou oporou, vždy ochotná pomôcť radou, knižkou, nápadom. Bola istým, zásadne bezkontliktným, obdivuhodne citlivým a poľahlivým "hnacím motorom", kto-

- organista, ktorý po celý život zachováva óctu k životu
a k umeniu. Žije hudbou, ňou kreuje i voj interpretačný
rozmer. Ten je nevšedný: v pokore a v muzikalite. Sú dominantami, od ktorých sa odvíja jeho umelecká cesta. Po
celý život je priamočiara- smerujúca k umeniu. Nepozná
zákruty karierizmu ani lacného vystavovania sa na obdiv. Jeho obdivom je úcta k hodnotám, ktoré neprekryl
čas; k osobnostiam, od ktorých sa učil. Na druhej strane
rovnako úcta k súčasnosti, k hudobníkom a k hudobnému životu, ktorý a rozvíja na domácej po tati. Je tvorcom, ktorý inšpiruje: rozhľadom, vedomosťami , ale predovšetkým muzikalitou, ktorou prežaruje každú interpretovanú skladbu.
Svoj repertoár si starostlivo vyberá. Nehrá pre hru samotnú, ani pre povinnosti odohrať si koncert. Napriek tomu siaha ku skladbám od raného baroka po súčasn osť.
Jeho interpretačnou osou je Johann Sebastian Bach -jeho predchodcovia i pokračovatelia. Tomuto okruhu venuje najviac času a pozornosti. Vie, že vefkosť organistu
sa ešte stále hodnotí interpretáciou Bacha, v ponímaní
ktorého neplatia ekvilibristické šoky, ani monotónne
strojčekové tutli regi tre. Sokol chápe Bacha ako pevca
duše prepojeného na transcendentno. Takto vníma jeho
hudbu a takýmto spôsobom ju aj vypovedá. Uprednostňuje pódium, kde priamy kontakt s publikom inšpiruje.
Cíti jeho dotyk a sám opláca dôveru umením, vyvierajúcim z transpozícií duchovných podstát, zakódovaných v
diele.
Pre Ivana Sokola je každá skladba hudbou. Hudbou,
ktorá znie pre neho a takú chce aj v plnej miere pravdy

Snímka archív
rého skutočný význam pre mňa osobne om si uvedomila až neskôr, keď sa naše kontakty po odchode Dr.
Burlasovej z ústavu stali zriedkavejšími a nie už takými
samozrejmými ...
Vedecko-publikačná činnosť jubilantky je rozsiahla a
mnoho tranná. Napriek vnútornej logike ťažko možno v
skratke sumarizovať celú šírku problémov štúdia ľudo
vej piesne, ku ktorým sa vo svojich početných štúdiách

Snímka L. Chudík
odovzdať poslucháčovi.

Najprirodzenejším sa stal preňho
ideál ľudského hlasu. Tu sa stotožňuje s Dinu Lipattim,
ktorého interpretácia Bachových diel vo frázovaní, artikulácii, dynamike sú vyjadrením ľudského spevu. A o to
sa snaží počas celého života v každej interpretácii aj Ivan
Sokol. Tak hrá Bacha, ale i Mendelssohna, Liszta, Regera
a v jednej z najnovších CD nahrávok použil túto koncep-

a publikáciách vyjadrila, ktoré nastolila a ktoré v mnohom posunuli naše poznanie tak v rámci slovenského
folklóru, ako aj v širších porovnávacích, najmä slavisticky orientovaných kontextoch. Soňa Burlasová sa vo
vedeckej práci venovala rovnako terénnemu výskumu
piesňovej tradície v "klasickom " zmysle slova, ako aj
novovznikajúcej tvorbe a tzv. výskumu súčasnosti. Zároveň výsledky vlastných terénnych výskumov dopfňa
la o dlhodobý archívny výskum a hľadanie zovšeobecňujúcich celoslovenskýčh a.fomparativnych súvislostí.
Zaoberala sa tiež viacerými otázkami teórie folklóru
(tradícia a inovácia, variabilita, nestrofické útvary v ľu
dovej piesni, vzťah melódie a textu, vývinové aspekty,
regionálne hudobné štýly atď.).
Z hľadiska vývinu slovenskej etnomuzikológie a
folkloristiky najväčší význam majú podľa môjho názoru tri zásadné okruhy vedeckého záujmu Dr. Boriasovej: regionálny výskum piesní (Horehronie, Hont),
problematika piesňových žánrov (pohrebné nariekania,
svadobné, vojenské a regrútske piesne, zbojnícke piesne atď.) a napokon z medzinárodného hľadiska najdôležitejší: slovenské ľudové balady a naratívne piesne. V
bibliografii každého vedeckého pracovníka popri vedeckých štúdiách popredné miesto zaujímajú knižné
publikácie. V prípade Soni Burlasovej sú to: I:.udové
balady na Horehroní ( 1969); Ej, prišli sme, prišli sme
na pole druž tevné, [.udová piesňová tvorba tematikou jednotných roľníckych družstiev (1980); V šírom
poli rokyta; Balady a iné epické piesne 1., Il. (1982,
1984); [.udová pieseň na Horehroní ( 1987) a Vojenské
a regrútske piesne ( 1991 ). Výsledok celoživotného diela jubilantky na poli výskumu ľudových balád a naratívnych piesní je práve v tlači. Je ním Katalóg slovenských
naratívnych piesní l.-XI., ktorý vychádzal z medzinárodnej spolupráce folkloristov pri príprave národných
katalógov balád v rámci Európy. Z hľadiska slovenskej
kultúry vôbec predstavuje pripravený Katalóg slovenskej kultúry významný príspevok k dlhodobému projektu európskeho katalógu balád.
Takže, pani doktorka, všetko najlepšie a ešte veľa
tvorivého pracovného elánu! EVA KREKOVIČOV Á
eiu i pri Francúzoch (Franck, Mulet, Messiaen, Dupré).
Znejú úžasne! Počuť Messiaena v "spevnej " variante dodáva jeho dielu úplne iný rozmer. V takomto prípade
pevné frázovanie dokáže udržať napätie i v pomalých
tempách. Interpret je majstrom vtedy, keď dokáže nie zahrať, ale vypovedať. Zaujať prostredníctvom sily osobnosti, v ktorej je majstrovstvo techniky, ale predovšetkým duša človeka. Inteligentného, muzikálneho, duchovne hfbavého a pravdivého. Hudba všetko o interpretovi
prezrádza - i o Ivanovi Sokolovi. Jeho hudba prináša zážitok. A to je v umení najdôležitejšie.
Včasné a už bohaté interpretačné skúsenosti Ivana
Sokola neboli adekvátne docenené. Našli sa však takí,
ktorých zaujal jeho nevšedný talent, preto mohol Sokol
ab olvovať organové štúdiá na AMU v Prahe, počas ktorých dosiahol viacero laureátskych ocenení doma i v zahraničí. Na základe nich mu vytvorili podmienky pre
vznik organovej triedy na košickom Konzervatóriu. Dnes
svoje životné skúsenosti odovzdáva poslucháčom na
VSMU v Bratislave. V Košiciach založil i prvý Medzinárodný organový festival, ktorého ohlas dodnes privádza na Slovensko popredných umelcov - organistov z celého sveta. A Státna filharmónia-v Košiciach na dôkaz
pocty umeniu, menovala Ivana Sokola za svojho sólistu.
Ivan Sokol je verný svojej životnej filozofii, ktorej viera a hudba prerástli v osobnostný životný rozmer. Stojí na
piedestáli slovenskej hudobnej kultúry a taktiež je v nepretržitom ohnisku záujmu, najmä európskych krajín
(Nemecko, Poľsko, Svajčiarsko, Taliansko), kde organavá tradícia potvrdzuje punc jeho umenia.
Prichádzajúce jubileum Ivana Sokola vyprovokovalo
pozastavenie sa pri jednom z jeho životných miľnikov. Je
iba ďalším na ceste smerujúcej k realizácii tvorivch plánov, pre radosť umelca a cez jeho umenie i nás všetkých.
Ivan- Multos annos!
ETELA ČÁRSKA

Čo mi napadlo koncom mája...
(Dokončenie zo str. l)
alebo ešte mladších nadšencov pre hudobnú interpretáciu mávnu nad návratom
Bohdana Warchala a jeho verných rukou
s konštatovaním, že aj tak už je to prekonané, že aj tak už máme črevové truny,
že je to zastaralý názor na starú hudbu
atď. Ale, napokon, mňa nemá čo mrzieť a
trápiť. [.udia s takýmto názorom sami seba ochudobňujú a zaslepujú. Nech je
akokoľvek, fenomén zvaný Warchal je
tu, a senzitívny hudobník pred ním neujde. V priebehu 48. koncertnej sezóny
"warchalovci" niekofkokrát pridali ruku
k dielu a vždy išlo o koncerty, na ktorých

čl oveka negniavi nervozita z výsledného
efektu. Súbor dokonca výrazne inovoval
voj repertoár a prekonal nebezpečný
dramaturgický stereotyp.
Priznám sa, písať akúkoľvek recenziu
na znovuzrodený SKO považujem za čo
si zbytočné a márnivé. Pocítil som to už
dávnejšie, kedy som takéto recenzie "spisoval" a n avidomoči som si uvedomoval,
že v súvislosti s "warchalovcami" a slová stále opakujú, pretože SKO v zá ade
stále hrá tak ako hrá - dobre, plnokrvne,
iskrivo. Vôbec mi neprekážajú kovové
struny, vôbec mi neprekáža šírka repertoárového záberu ob ahujúceho cca 300 ro-

kov dejín hudby, vôbec mi neprekáža nasadenie v ťahu sláčikom, ani vzrušujúce
vibrato. Pri vystúpeniach SKO som vždy
videl pred sebou hudobnikov, akých som
si vždy ctil a pred ktorými mám neustále
rešpekt. Je pritom veľmi zaujímavé, že
práve takýto poctivci a pracanti, akým je
napríklad Bohdan Warchal, dokážu vypoču{ aj druhú stranu a neježia sa pred reakciami recenzentov. Nikdy som neťahal
Bohdanovi Warchalovi a jeho zverencom
medové motúzy popod fúzy a zdá sa mi,
že všetci túto hru prijali (o tom, že nie
každý z popredných umelcov angažovaných v Slovenskej filharmónii to dokáže,

svedčia

výstražné a arogantné listy a odkazy, akými som bol niekofkokrát priamo alebo sprostredkovane poctený).
Nemôžem preto inak, ako ešte predtým
než sa ozve zvonec, ktorý nám oznámi,
že sezóne je koniec, vstúpiť do rozhovorov o "warchalovcoch" a Slovenskej filharmónii. Napriek tomu, že nie vždy
stihnem koncerty "made by Warchal ",
som rád, že bulletin Slovenskej filharmónie znova uvádza heslo Slovenský komorný orchester, umelecký vedúci Bohdan Warchal. Toto heslo si treba uchovať
v pamäti - predovšetkým v tej našej, ľud
skej, ale aj v tej computerovej , ktorá
vždy znovu a znovu ponúkne zodpovedným pracovníkom túto konštantnú informáciu do dramaturgických listov Slovenskej filharmónie.
IGOR JAVORSKÝ
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Snímka J. Babiar

dách a tvaroch diela. Casté posuny v inšpiračných
zdrojoch mohli na niektorých pos lucháčov pô obiť prekvapujúco a mohli vyvolať isté pochybnosti
o dispozíciiách skladateľa vytvoriť monolit, jednoliaty celok. Zeljenka sa však zasa hral a akoby testoval tieto vlastné inšpiračné zdroje.
Nebol však najšťastnejší nápad zaradiť Koncert
pre orchester na úvod programu. Skladba je dlhá
(tridsať minút novej hudby na úvod je priveľa) a
zaťaži la mysle poslucháčov viac, než sa na úvodný titul patri. Pokojne mohla byť zaradená do dru-·
hej polovice večera ako centrálne dielo. Zo strany
orchestra zjavne neusadený a labilný Mozartov
Husľový koncert G dur bezprostredne po Zeljenkovi (sólista Sungsic Yang), ani Griegove suity z
Peera Gynta, ktoré Ondrej Lenárd a Slovenská
filharmónia uviedli po pauze, nemôžu čo do robustnosti a akejsi expanzívnosti Zeljenkovi konkurovať. V tom prípade však hrozí, že diváci nevyčkajú a pred súčasným slovenským dielom zutekajú.
-ij-

dimentárnosti, opojné harmonické lahôdky ni č z toho, čo v Gyntovi naozaj je, om 18.
apríla v Redute nezaregistroval naplno (vari
len Smrť Aase bola sugestívnym zážitkom).
Registroval som však skOr nepohodu, labilitu
sólových vstupov, nelogické tempové požiadavky (intonačné lapsusy v prostote melodickej línie scény rána, málo dynamická, opatrnícka scéna v jaskyni kráľa hOr, ešte pomalší a
ťarbavejší vstup do obrazu nariekajúcej Ingrid, nemotorná, ťažkopádna a zvukovo roztrieštená scéna búrky atď.). Tohtoročné griegovské výročie by si zaslúžilo viac cti a pokory. Možno, že do osudného 4. septembra, teda
do dňa, kedy pred 90. rokmi vyhasla intenzívna tvorivá iskra v duši a mysli Edvarda
Griega, si z jeho diela vypočujeme aj niečo
krajšie a zodpovednejšie interpretované.
Medzitým, ako som koncipoval tento "spiovatefský" výstup, som sa v jednom kultúrnom (nie však primárne hudobnickom) týž-

denníku dočítal, že výkon Ondreja Lenárda a
orchestra SF v Zeljenkovom Koncerte pre orchester bol spoľahli vý. O prítomnosti a najmä
o realizácii Mozarta a Griega v programe
koncertu autor článku pomlčal. Prečo asi?
Zato sa však rozhorči l nad autorom filharmonického bulletinu, ktorý neuviedol, že išlo o
premiéru a kedy Zeljenka dielo skomponoval
(dovolim i zapochybovať, či tieto fakty zaujímajú viac než desiatich návštevníkov
Reduty... ). Pardón, ale po d l horočných skúsenostiach s písaním bulletinov viem, že autor
za nič nemOže. Je odkázaný na prísun materiálov zo strany dramaturgie SF a tento prísun
sa zrejme v prípade zeljenkov kej premiéry
nekonal. Nikto nemOže od autora bulletinu
chcieť a očakávať, aby, povedzme, atakoval
Ilju Zeljenku na priváte a čosi vyzvedal.
Skladaterovým partnerom v podobných rokovaniach je len a len dramaturgia SF.
IGOR JAVORSKÝ

Ešte dvakrát o apríli v Slovenskej filharmónii

Premiéra v Redute
17. a 18. apríla patrila Reduta Slovenskej filharmónii, jej šéfdirigen tovi Ondrejovi Lenárdovi,
ale najmä lljovi Zeljenkovi. Neobyčajne produktívny sk ladateľ ponúkol Slovenskej fi lharmónii a
bratislavskému publiku zasa jeden premiérový titul - Koncert pre orchester. Dramaturgia SF a šéfdirigent SF Ondrej Lenárd si tak môžu pripísať
jednu čiarku za premiérovanú slovenskú skladbu.
To, že ide zasa o hudbu Ilju Zeljenku, ktorý bol
dosť preferovaný aj v minulosti, je vari dôsledok
spomínanej produktivity práce, akou je Zeljenka
povestný. Ilja Zeljenka je však povestný aj schopnosťou naladiť sa na viaceré frekvencie, čím dodáva svojim dielam na atraktívnosti a dynamizme.

Aký teda bol Koncert pre orchester?
Predovšetkým vystihol onu viacdimenzionálnosť hudobného myslenia autora. Ten ju tento raz
aktivizoval veľmi zreteľn e, na ploche jedného diela. Koncert pre orchester pôsobí ako exkurzia pomedzi mnohé inšpiračné zdroje. So zeljenkovským šarmom a so zmyslom pre jemný hudobnícky humor pon(1kol z každého rožku trošku - exotiku, folklórne prvky, meditáciu, hru s drobnými
motivickými bunkami, pôsobivý vstup bicích nástrojov. Zeljenka išiel po efekte a tým vystihol
predovšetkým pojem "koncert". Hoci ide o veľké
symfonické dielo, vyho l sa označeniu "symfónia",
čím podčiarkol viac extroverziu panujúcu v nála-

Aprílové griegovské marginálie
Slovenská filharmónia pod vedením Ondreja Lenárda uviedla 17. a 18. aprila dvojicu
nádherných suit Edvarda,.Griega, venovaných
príbehom nešťastníka Peera Gynta. Radšej by
som zotrval pri suchom konštatovaní, pretože: ak mi či tateľ dovoli malú ne. kromnosť, v
Griegovi sa vyznám možno viac, ako v ktoromkoľvek inom skl adateľovi minulosti. Roky, mesiace, dni a hodiny strávené nad notami nórskeho hrdinu ma dostatočne podkuli v
hodnotení interpretačných výkladov. To, čo
som sledoval uprostred apríla v Koncertnej
sieni Slovenskej filharmónie, ma šokovalo.
Nechápem, čo viedlo šéfdirigenta SF a riadi teľa Opery SND Ondreja Lenárda k tomu, aby
sa vôbec pustil do štúdia krehkých gyntov-

ských suitových skladieb. Nie som jediný, kto
vie, že Ondrej Lenárd patrí viac do operného
sveta Verdiho, Mascagniho alebo Pucciniho.
Prečo potom lyrický Grieg? Alebo, ak Grieg,
prečo ho neponúknuť niekomu, komu by viac
prospel. Mladých dirigentov je tu dosť a na
Peerovi Gyntovi by sa ktorýkoľvek z nich
mnohému priučil.
Z počutého a videného som mal dojem,
akoby Griegove skladby na skúškach hráči len
jeden-dvakrát prehrali s tým , že "aj tak je to
fahké". Nevravím, že Peer Gy nt je obrovským
interpretačným problémom, ob ahuje však
veľa citlivých miest, ktoré jednoducho robia z
mena Grieg ozajstného, živého Griega. lntonačné špeciality, niektoré náznaky insitu a ru-

Ilja Zeljenka

l Spolupráca Konzervatória a ŠKO l
V prie toroch Domu umenia Fatra odznel
( 17. 4.) koncert komorného orchestra Konzervatória v Ži line Musica Iuventa Slo.vacca pod vedením pedagóga Karola Kevického. Sólistami boli terajší a bývalí pos lucháči konzervatória. Studentka 4. roční
ka Zuzana Biščáková sa predstavila Koncertom f mol pre klavír a orchester BWV
l 056 J. S. Bacha. Kultivovaný, výrazný a
suverénny prejav svedči o ďalšom sľubnom
rozvoji. Koncert Es dur pre lesný roh a orchester Franza Danziho predviedla ab olventka Renáta železníková a zvyšok konpcertu patril dielam W. A. Mozarta. Klavírny

koncert č. 12 A dur KV 414, i pre vystúpenie vybral poslucháč VSMU Vladimír
Martinka a potvrdil svoje doterajšie ocenenia. K vrcholom večera patril výkon
Martiny Fajčákovej, tiež poslucháčky
VSMU , ktorá interpretovala Koncert č. 3 G
dur KV 216 pre husle a orchester. Jej umelecká výpoveď je vysoko profesionálna a
zaslúži si viac priležitostí na koncertných
pódiách. K úspešnému odzneniu Symfónie
č. 25 g mol KV 183 prispeli zanieteným výkonom čle novia komorného orchestra spoloč ne so svojím dirigentom.
Druhý koncert, na ktorom sa predstavili

po lucháči Konzervatória v Žiline a VSMU
v Bratislave so sprievodom Státneho komorného orchestra v Žiline, sa konal 30. apríla. Niekoľkoročná tradícia umožňuje predstav iť sa výnimočne nadaným mladým
umelcom so sprievodom SKO. Na koncerte
sa predstavil absolvent Ján Mazán. Jeho
prednes Koncertu F dur pre fagot a orchester, op. 75, C. M. Webera bol presvedčivý a
zaujal precíznosťou i veľkým osobným nasadením. Vo svojom rozvoji bude pokračo
vať v štúdiu na VSMU v Bratislave.
Poslucháčka 3. ročníka, viol ončel istka Klaudia Kudjová, prednesom Saint-Saensovho

ga), P. Bršlík (N uradin) a R. Zboja
(O mar). Výkony sólistov a orchestra
prekvapili svojou zdatnosťou a rodiacou
sa profesional itou o to viac, že sa opera
niesla v duchu činohernej dikcie. Takto
režijne chápané dielo vyžadovalo viac
speváckej vitality, ktorá mladým sólistom v herecky náročne stvárnených
úlohách nechýbala. Hoci spevácke výkony boli rozdielne, celkový dojem bol
mimoriadne prijateľný a potvrdil, že študenti speváckeho oddelenia Konzerva-

tória majú o operný žáner mimoriadny
záujem. Operné predstavenie bolo reprízované dňa 7. mája pre žilinské školy,
pričom sa uvažuje aj o ďal ších predstaveniach v júni a v se'f>tembri t. r.
Za naštudovaním opery stojí rad osôb
a osobností, ale hlavne inštitúcií, bez pomoci ktorých by sa naštudovanie a uvedenie opery zrejme ťažko uskutočnilo.
Opera sa realizovala za významnej spolupráce a podpory Bábkového divadla a
Domu odborov v Žiline, Divadla SNP v
Martine a VŠMU v Bratislave. Možno
vysloviť nádej, že základy žilinského
operného štúdia sú už položené, treba
ich len spevniť novým dramaturgickým
plánom.
B. B.

intonačné nedotiahnutosti violončelového
partu v l . a v 3. časti diela svedči li ešte o
technických problémoch. Najkrajšie vyznelo Adagio. V ňom Ján Slávik s Danielou Varínskou rozospievali pravú romantickú kantilénu a oživili ju sebe vlastnou
emocionalitou. Rajterova Sutia pre violončelo sólo tvorila stred programu. Táto
vydarená sólová sonáta, plná technických
otázok, vyžaduje od violončelistu vrcholnú trénovanosť na zvládnutie interpretač
ných vrcholov - povedané športovou terminológiou ... Ale je tu tiež dostatok priestoru na kontempláciu, introspekciu (2. časť
Aria). Moderný motivický materiál vo
voľnej tonalite zvládol Ján Slávik v plnej
hráč kej a tvorivej inšpirativnosti.
Balvan Brahmsovej Sonáty F dur č. 2,
op. 99 pre violončelo a klavír "odvalil"

potom Ján Slávik v plnej sile. Vidno, že
toto dielo má prežité - napriek tomu, že
tvori istý vrchol sólistickej produkcie v
hre na violončelo. Dielo je plné dramatickej vášnivosti, výrazu, s nádhernou dynamickou štruktúrou, kde je každý oblúk, aj
ten v pizzicate, vypointovaný ... Klavirista
je tu rovnocenným partnerom, pričom zo
spoločného dialógu vzniká plnohodnotný
hudobný obraz. Diabolské tempo, aké naadili obaja umelci v 3. časti sonáty (motoricky sa valiacej napred), bolo zahrané brilantne a bez zaváhania. Pri tomto Brahmsovi me sa poriadne citovo zohriali, pričom fad okolo srdca sa nám začal roztápať
už pri Rajterovi ... Bola to pekná pocta nielen Brahmsovi, ale i sile hudobného interpretačného umenia.
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

GLUCKOVA OPERA V ŽILINE
5. mája sa uskutočnila v Žili ne premiéra opernej jednoaktovky Ch. W.
Glucka Oklamaný Kádi, ktorú naštudovali študenti a profesori žilinského Konzervatória. Stalo sa tak z iniciatívy viacerých pedagógov školy, ktorí po predchádzajúcom Mozartovom Bastienovi a
v snahe vytvoriť operné štúdio pri Konzervatóriu podujali sa realizovať ďal ší
operný projekt.
Gluckova opera Oklamaný Kádi ("Le
cadi dupé") z roku 176 1 síce nepatri me-

dzi významnejšie operné diela, ale zato
spfňa požiadavky nenáročnej "študentskej" opery. Východiskom realizácie
opery bol slovenský preklad libreta od
Jely Krčméry-Vrteľovej, na režijnú prácu sa podujal A. Šulík (riaditeľ Bábkového divadla v Ži line) spolu s dirigentom orchestra Konzervatória v Žiline K.
Kevickým. V opernom príbehu z tureckého prostredia vystúpili: O. Odokienko
(Kádi), Z. Gažáková (Fatima), M. Masaryková (Zelmíra), B. Ježíková (Orne-

l Poctil Brahmsovi l
l

Aj takto možno charakterizovať koncert
violončeli stu Jána Slávika a klaviristky
Daniely Varínskej v rámci cyklu "Pocta
J. Brahmsovi a F. Schubertovi". Cyklus
pripravil Slovkoncert a Mestské kultúrne
stredisko v Bratislave pre Koncertnú s ieň
Klarisky, resp. Hudobnú sieň Bratislavského hradu. Pripomenutie si dvoch romantických velikánov F. Schuberta ( 17971828) a 1. Brahmsa ( 1833-1897) sa viaže k
výroč i am ich narodenia, resp. úmrtia. Dobrá myšlienka, navyše podporená uvedením
autora z iného štýlového obdobia, tvori lákavú dramaturgiu. Žiar, ani tá nedokázala

naplniť Klarisky čo len spolovice. Únava?
Slabá propagácia? Nevhodný pondelkový
termín? Nevedno. Faktom je, že pomerne
veľká zima nás nútila chúliť sa do kabátov,
a tak túto známu koncertnú sieň Bratislavy
sme v danej chvíli nechválili ...
Ak som nazvala č lánok Pocta Brahmsovi, nie je to náhodou. Ján Slávik totiž
vygradoval svoje umelecké danosti (virtuozitu + premyslenosť koncepcie veľkej
stavby diela) práve v Brahmsovej Sonáte
F dur č. 2, op. 99 pre violončelo a klavír.
Úvodná Schubertova Sonáta a mol D
821 - Arpeggione bola menej zažitá, resp.

Koncertu pre violončelo a mol potvrdila vysokú technickú úroveň a nevšedný talent. V
druhej polovici koncertu sa predstavil bývalý žiak žilinského Konzervatória, teraz polucháč VSMU Tomáš Horkavý, suverénnym prednesom Koncertu pre lesný roh a
orchester č. 4 Es dur KV 495 W. A. Mozarta. Na záver do tal priestor absolvent Samuel Bánovec - od budúceho roku poslucháč VSMU. Jeho osobitý prejav Koncertu
č. 2 f mol pre klavír a orche ter, op. 21,
Frederyka Chopina našiel veľkú odozvu u
poslucháčov, ktorí si vyžiadali prídavok.
Karol Kevický sa zhostil náročnej úlohy
dirigenta preňho príznačným výrazným
zaujatím. Ctenom SKO, ktorí na koncerte
maximálne podporili debutujúcich mladých
umelcov, patri poďakovanie.
KVETA GLASNÁKOVÁ

KONCERTY

Hudobný život '97

vybrala časť z Mendelssohnovoho
Koncertu e mol a doplnila Sarasateho
Introdukciou a Tarantelou. Z aspektu
technickej pripravenosti možno predpokladať, že časo m jej tó nový výraz
spevnie a obohatí znenie prednášanej
kladby. Zuzana Paštéková (5. + 6.
ročnik) väčšmi zaujala Rumunskými
tancami Bélu Bartóka než miernejším
poňatím Beethovenovej Romance F
dur, prirodzene, v intenciách povahy
a charakteru klasickej predlo hy.
Marián Hrubý (5. roč.) predniesol
Stravinského Toccatu z Koncertu D
dur. Rytmický potenciál a výrazné ľu
dové intonácie pretavované do o obitej skladateľovej kompozičnej štruktúry, zneli v podani interperta spôsobom dôstojným aj výkonu skúsenejších hu listov. Potvrdil to aj sólovým
Capricciom Haliny Bacewiczovny, v
ktorým sa autorka inšpiračne nasyco-

vala ľudovými podnetmi. Skladba dodala pôvab umeleckej bezprostrednosti a túto vlastnosť vyjadril prednesom aj mladý husli sta.
Klavírnu spoluprácu zabezpečoval a
Jana Nagy-Juhászová, ktorá brilantnou technikou, v citlivom kontexte s
hráčmi , dodávala sk ladbám adekvátny výraz, 'forP&u a hudobno-umelecký
obsah. Za istotu, ktorou sa žiaci konzervatória prezentoval i, môžu vo veľ
kej miere vďačiť práve tejto klavírnej
spolupráci.
Ďal š ia klaviristka večera Katarína
Brejková sa stala priamo dušou klavírneho tria Istropolis pri prednese
Smetanovho Tria g mol pre husle,
violončel o a klavír. Huslistka Zuzana
Paštéková a vio l ončelista Teodor
Breko sa v dokonalej sú hre nároč
ných partov mohli spoľahli vo oprieť o
klavírny základ, formovaný s bohatou
škálou výrazu, vnútorne precíteným
nábojom.
Bol to úspešný večer. Talenty z triedy Márie Karlíkovej sú ozdobou a pýc hou bratislavského konzervatória .
MICHAL PALOVCtK.

polyfonickou faktúrou moteta Sicut
cervus desiderat (Palestrina) a majestátnou 7-hlasou Gloriou (C. Monteverdi)
sa zbor vyrovnal presvedčivo, pla 'ticky
kreoval melodické pradivo, zaujal kultúrou tónu .
Objavne zapôsobilo uvedenie prekrásneho, s vrúcnym výrazom interpretovaného zboru Crucifixus odchovanca
benátskej školy Lottiho. Dirigent majstrov ky vygradoval vokálne pevne
tvarovanú klenbu dynamického oblúka,
v ktorej dominovala mäkkosť a tvárnosť
zvuku, pl astický výraz a vnútorná zaangažovanosť bez akýchkoľvek známok
forsírovania tónu. V druhej polovici
programu zbor uviedol nemenej nároč
ný sakrálny program z tvorby skladateľov prelomu 19.-20. storočia - P. E.
Lange-Mtillera a jeho Tri žalmy, op. 2 1
so sprievodom organu a Tri motetá, op.
55 a capella dánskeho skladateľa C.
Nielsena. Hoci tento severan nepatrí k
frekventovaným skladateľom uvádza-

ným na koncertných pódiách, patria jeho di ela k zaujímavým, repertoár zborových telies obohacujúcim kladbám.
V Troch žalmových motetách a capella, op. 55 sa prejavil ako skúsený citlivý kontrapunktik, inklinujúci miestami až k expresívnej melodickej línii. Aj
v tomto náročnom zborovom cykle sa
dánsky zbor prezentoval dynamicky
tvárnym prejavom, v dimenziách kultivovaného vokálneho výrazu. Zvuk zboru bol plastický, znel prirodzene a uvoľ
nene. Až v závere som mala pocit, že
náročný program si vyžiadal daň v podobe prichádzajúcej únavy - alebo bol
azda na príčine c iteľný chlad šíriaci sa
majestátnymi priestormi Dómu?
Päť prídavkových skladieb - vkusných úprav severských ľudových piesní, efektnej dvojzborovej piesne C.
Nielsena a tóny obľúbeného Ave Verum
Corpus W. A. Mozarta uzavreli pekný
večer naplnený umenim dánskeho zboNORA KYSELOVÁ
rového telesa.

jKonzervatórium predstavuje talentyj

Zrkadlo práce pedagógov
V Moyzesovej sieni SF sa uskutoč
nil (24. 4.) koncert žiakov hu ľovej
triedy Mgr. Márie Karlíkovej. Bola
to prehliadka kvalít, prekvapujúco
výrazných talentov, pedagogicky znamenite vedených žiakov, ktorých výberu bezpochyby predchádzala náležitá selekcia už v základnom hudobno-umeleckom š kolstve. Ináč by nebolo možné zabezpečiť takú prezentáciu žiakov na rôznych stupňoch .
V ich prednesoch dominovali viaceré interpretačné vlastnosti. Jednou
bola aj intonačná istota, ktorá zaujala
v prejave žiačky l . ročníka Márie
Tomiškovej. V prvej časti Koncertu d
mol H. Vieuxtempsa vzbudila pozornosť technickou p&ipravenosťou a istotou. Hoci ešte niekedy doťahovala
č i sté znenie výšok, je zjavné, že ide o
prísľub , potvrdený aj prednesom
Kreislerovej Tamburíny pre husle a

klavír. Technicky vyspelý prednes
charakterizoval aj
hru Mateja
Sútoru, tiež žiaka l. ročníka, pri uvedení Vivaldiho Sonáty g mol. Dve
časti zvládol bez problémov, no s príliš výrazným vibratom, čo pre barokovú hudbu nie je typickou vlastnosťou. Wieniawskeho Scherzo-Tarantelu pre husle a klavír a Kadenciu z
École moderne pre husle sólo, s náročným i prvkami virtuozity, suverénne prednie o l žiak 3. ročníka Michal
Majerský. Zdá sa, že jeho hudobné
cítenie inklinuje k hudobnému romantizmu, súdiac z primeranej vnútornej , dynamicko-rytmickej a melodicko-agogickej pulzácie, oživujúcej
celkový profil prednesených skladieb. Vyspelým muzikantským cítenim sa vyznačuje aj jemnejšia dievčenská hra Melánie Lipkovej (3. roč
ník), pre ktorú M. Karlíková správne

lKodanskí speváci vDóme l
Stretnutí so speváckym umením v interpretácii domácich alebo ho ťujúcich
zborových telie nebýva v programoch
hudobných podujatí príliš vera. Zaujímavú ponuku predstaviť bratislavskému publiku chlapčensko-m u žký zbor Kobenhavns Drengekor z Kodane s
celovečerným programom (23. 4.) v
Dóme sv. Martina pripravila umelecká
agentúra Interartists v spolupráci s
Dánskym ku ltúrnym inštitútom vo
Viedni.
Hosťujúce zborové teleso, ktoré pôsobí pri Kodanskom me tskom gymnáziu sv. Anny, školy orientovanej vo
veľkej m iere na hudobnú výchovu, nepatrí vo svojom odbore k žiadnym
nováčikom. Má za ebou 70 rokov
umeleckého pôsobenia, počas ktorého

naštudovala desiatky zborových skladieb , medzi nimi aj diela skladateľov
renesancie a baroka, venuje sa však aj
interpretáci i zborovej literatúry 19. i
20. storočia . Svedectvom vyspelosti
telesa sú desiatky koncertov doma, ale
aj v rámci koncertných turné v mnohých európskych krajinách a v zámorí.
Podnetná je umelecká spolupráca s významnými dirigentskými osobnosťa
mi , medzi ktorými nechýba B . Britten,
R. Kubelik, A. Davies, L. Segerstam,
V. Aškenazy.
V rámci stredoeurópskeho turné kodanský zbor pod vedením svojho dirigenta Ebbe Munka uviedol na koncerte v Bratislave tvorbu majstrov vokálnej polyfónie G. P. da Palestrinu a A.
Monteverdiho. S náročnou vokálnou
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lIn modo di toccata ll Kla-rirny recitál absolventa VŠMU l
hlavič-

Májové koncerty v Mirbachu, pod
kou Národného hudobného centra - Slovkoncertu, uviedol recitálom úspešný študent
hry na akordeóne z triedy Ľubomíra žovica
na VSMU v Bratí lave Peter Katina. Je držiteľom viacerých oceneni z medzinárodných akordeónových súťaží. Jeho posledným
úspechom je víťazstvo na súťaži C.J .A. 96
(Coupe Mondiale) v Dunajskej Strede.
Peter Katina je ambiciózny, temperamentný hudobník, sálajúci energiou mladosti.
Svojmu temperamentu prispôsobi l aj program recitálu. Zameranie na pôvodnú akordeónovú literatúru 20. storoči a je veľmi pozitivny krok u mladého hráča a svedči aj o
osvietenom pedagogickom prostredi školy a
otvorenosti organizátorov. Dramaturgický
diapazón bol však značne zúžený na diela toccatového, re p. rytmicko-technického charakteru, prvkov, ktoré v prípade skladieb
Zubického a Zolotarjova navyše nemali hlbši zmysel.
Partita concertante In modo di jazz lmprovisazione Vladimíra Zubického
(1953) je bravúrna, samoúčelne efektná
skladba so zámerom predviesť hráčsku techniku. Petrovi Katinovi umožnila presvedčiť
pos l ucháčov o tom, že nástroj ovláda veľmi
dobre. Skoda, že interpretova snaha ukázať
nemalé technické predno ti prekryla zmysel
pre detailnejšiu prácu vo Flashing Arne
Nordheima ( 1931 ), ktorý by si vyžadoval
jemnejšie "pohranie a" s harmonickými
tónmi, ktoré skl adateľ veľmi pekne a bohato
využíva.

Toccatový charakter vyzdvihol Katina aj v
Preczovom Preambolo a Toccata a Dibákovej Passacaglii, op. SS. Zaradenie Spanielskej rapsódie Vladislava Zolotarjova
(1942- 1975) do ča ového bodu dramaturgického vrchola programu len potvrdzuje už
povedané. Bezbrehá sentimentálnosť, prázdne technické bajanové grify možno dobre sedia do ruky a prezrádzajú skl adateľovu pätosť s nástrojom, ale neuspokoja náročnej ši eho po lucháča.
Kompozične oveľa zaujímavejšia, a pritom rovnako efektná, bola skladba Introduction and Toccata Per Norgarda (1932).
A nakoniec príjemný epilóg - Piazzollove El
Penultimo, ktoré rovnako ako Encore z dielne toho istého autora sú skladbičky páčivé,
no na do iahnutie esencie Piazzollovho pôvabu je nutná väčšia ľahkosť a nenútenosť, ku
ktorej určite Peter Katina dospeje o to skôr, o
čo skôr pochopi, že technika je len prostriedl.. om na dosiahnutie cieľa, a nie cieľom samým.
Peter Katina disponuje výbornými prostriedkami dôležitými pre umelecký rast; okrem
ovládania nástroja sú to aj nevšedné pamätavé dispozície, temperament. Verím, že dokáže tieto cenné východiská ďalej zušľachťovať
a rozvíjať rovnako, ako kultivovane vyberať
skladby účasných autorov nielen z "nástrojárskeho" hľadiska, ale aj z hľadiska hodnoty
umeleckej výpovede autora.
Potom by sme sa mohli tešiť na nového
výborného interpreta hudby 20. storočia.
OĽGA SMETANOVÁ

raz zdravy~ch ambt~cn·~

Vy~

Vysoká škola múzických umení predstavila svojho absolventa z klavírnej triedy Daniela Buranovského ( 15. 5.).
Mladý klavirista Róbert Pechanec sa
podujal na náročný výkon, s programom
dôstojným diplomovej práce. Jeho program dokumentoval viacštý l ovosť reprezentovanú výberom z barokovej, klasickej a romantickej tvorby. V prednese
každej skladby sa usiloval rešpektovať
príznačné tvorivé a interpretačné vlastnosti, diferencované znaky ich o obito ti. Nad všetkým dominovala zreteľn á
muzikalita interpreta, podopretá vyspelou klavírnou technikou, virtuozitou a
zmy lom pre jasnú tektoniku .
Úsilie o koncentrovanosť klavírneho výkonu bolo zjavné už v úvodnej Scarlattiho Sonáte Es dur, určenej predovšetkým na "zohriatie" interpreta. Táto príprava dobre poslúžila prednesu Bachovej
Ciaccony d mol, kompozične zdfhavo
rozvíjanej vo výmene dvoch odlišných,
tempovo, rytmicky a kontrapunkticky
variovaných plôch. Náročný interpretač
ný problém spočíva v koncepcii , založenej na organicky ucelenom tvare a stupňovite formovanom hudobno-kompozič
nom a interpretačnom vývine. Tento náročný problém mladý umelec zvládol.

Ak si však dielo ponechá vo svojom repertoári, pravdepodobne bude pre prednesovo-výrazovú stránku svojho prejavu
hľadať ešte adekvátnejší tvar. Vel'kí klaviristi to robia po celý život.
V programovej linii Róbert Pechanec
mierne nadfahčil prednes Haydnovej
Sonáty D dur, priblíži l sa č i stote formy a
štýlu klasickej predlohy, avšak hu tnosť
zvuku otvoreného koncertného klavíra
trochu nivelizovala výsledný zvukový
dojem.
Hľadisko Moyze ovej siene s veľkým
očakávanim sledovalo Pechancov prednes Musorgského Obrázkov z výstavy.
Nádherné dielo, nateraz častejšie uvádzané v orchestrálnej verzii, vyznelo aj v podaní klaviristu , vedeného umelecky skúseným pedagógom, pôsobivou rozmanitosťou nálad, tvarovaných drobnokresbou vyspelej prstovej techniky, cez mohutné oktávové a akordické pasáže, až po
monumentalitu Veľkej brány kyjevskej,
vygradovanú do zvukového potenciálu
priam orchestrálneho objemu.
Treba konštatovať, že Vysoká škola
múzických umeni dodala slovenskému
koncertnému umeniu opäť výrazný talent, do ktorého vkladáme nemalé nádeje.
MICHALPALOVCtK

HUDOBNÉ ŠKOLSTVO
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lKONZERVATORISTI SÚŤAŽILI l
Je tomu 27 rokov, čo v dychovom oddelení na Konzervatóriu vznikla myšlienka usporiadať Súťaž študentov slovenských konzervatórií v hre na dychových nástrojoch. Táto
prebiehala každoročne až do roku 1977, odkedy organizáciu
prevzalo Ministerstvo školstva. Súťaž sa rozšírila aj na ostatné odbory a organizovala a striedavo v Bratislave, 2iline a
Košiciach.
V tomto školskom roku sa uskutoč nili súťaže v hre na viole a kontrabase, violončele, v speve, v hre na dychových plechových nástrojoch a v komornej hre.
Prvá súťaž v hre na viole a kontrabase sa konala v
Bratislave v dňoch 3.-6. februára. Zúčastnilo sa jej 13 violistov (9 v prvej a 4 v druhej kategórii) a 8 kontrabasistov (4 v
prvej a 4 v druhej kategórii). Odborná porota, ktorej predsedal doc. Jozef Hošek z YSMU, rozhodla udeliť tieto ceny:
Viola I. kat~:gória
II. cena
Martin Mierny
- Bratislava
ll. "
Matúš Pažický
- Košice
IU. "
Diana Sabolová
- 2ilina
III. "
Veronika Paruleková - 2ilina
Cest. uznanie Branislav Lariš
- 2ilina
Il. kategória
l. cena
Daniel Trgina
- Košice
ll. "
Miroslav Baloga
- 2ilina
III. "
Milan Hronček
-Banská Bystrica
Cest. uznanie Ernest Debnár
- Bratislava
Kontrabas l. kategória
l. cena
Roman Patkoló
- 2ilina
Il. "
Vladimir 2atko
- 2ilina
Ul. "
Anton Jaro
- Bratislava
II. kategória
Il. cena
Peter Vizváry
- Bratislava
III. "
Anna Markovičová
- 2 ilina
V hre na violončelo súťažilo 13 študentov v prvej kategórii ( 1.-3. ročník) a 5 v druhej kategórii (4.-6. ročník).
Odbornej porote predsedal Mgr. Juraj A lexander.
Súťaž sa konala v Bratislave v dňoch l 0.-13. 2. 1997.
Violončelo l . kategória
l. cena
Viktória Yerbovská
- Bratislava
II. "
Anna Glasnáková
-Bratislava
lll. "
Jana Brezová
- Bratislava
- Bratislava
III. "
Katarína Madariová
III. "
Zuzana Ďurčeková
- Košice
Cest. uznanie Katarína Zajacová
- 2ilina
Cest. uznanie Kristína Lešická
- Bratislava
Violončelo O. kategória
l. cena
Michal Sťahel
- Bratí Java
IH. "
Daniela SzeghO
- 2ilina
Cestné uznanie Andrej Gál
- Bratislava
Súťaž v hre na dychových plechových nástrojoch sa konala v 2iline v dňoch 17.-20. 3. 1997. Predsedom odbornej
poroty bol doc. Kamil Roško z VSMU. Súťaži l o spolu v l.

kategórii v hre na trúbke, lesnom rohu, pozaune a tube l O študentov. V druhej kategórii 18 študentov.
Trúbka l. kategória
II. cena
Maroš Podhajský
- Bratislava
III. "
Martin Brka)
- 2ilina
ll. kategória
l. cena
Stanislav Dávid
- 2ilina
ll. "
Ondrej Jurá~i
- Bratislava
Lesný roh l. kategória
ll. cena
Ondrej M arcin
- Košice
111. "
Peter Urban
- 2ilina
ll. kategória
ll. cena
Peter Ki žň anský
- Bratislava
ll. "
Renáta 2elezníková
- 2ilina
Ili. "
Viliam Vojčík
- Košice
IH. "
Roman Koza
- Bratislava
Pozauna I. kategória
II. cena
Martin Noga
- 2ilina
ll!. "
Pavol Cerný
- Bratislava
ll. kategória
l. cena
Branislav Belorid
- 2ilina
ll. "
Jozef Bystri čan
- 2ilina
Ili. "
Martin Tujvel
- 2ilina
Tuba l. kategória
ll. cena
Pavol Cebák
- 2ilina
ll. kategória
IL cena
Pavol Poliak
- 2ilina
Súbežne so súťažou v 2iline prebiehal a v Banskej Bystrici
s úťaž v speve. Súťažilo spolu 29 študentov, 24 v prvej kategórii a 5 v druhej kategórii, z toho 9 chlapcov a 20 dievčat.
Odbornej porote predsedala Elena Kittnárová, sólistka Opery
SND v Bratislave.
Spev l. kategória dievčatá
ll. cena
Veronika Fialová
- Bratislava
ll. "
Miriam Maťašová
- Košice
Ili. "
Terézia Babjaková
- Banská Bystrica
111. "
Gabriela Hubnerová
- Bratislava
Cestné uznanie Gabriela Brathová
- Bratislava
Cestné uznanie Katarína Sroková
- Bratislava
ll. kategória dievčatá
l. cena
Denisa Hubnerová
- Bratislava
ll. "
Zuzana Zeleňäková
- Bratislava
111. "
Zuzana Simáková
- Banská Bystrica
l. kategória chlapci
l. cena
Marián Lukáš
-Košice
ll. "
Jozef Benci
- Bratislava
ll. "
Martin Popovič
- Banská Bystrica
Ili. "
Ladislav Podkamenický - Bratislava
- Košice
111. "
Anton Baculik
Cestné uznanie Ľuboš Kovačech
- Banská Bystrica
Ce tné uznanie Róbert Zboja
- 2ilina

Asociácia učiteľov hudby Slovenska pripravila pre učiteľov hudobnej výchovy základných škôl a učiterov hudobnej náuky základných umeleckých škôl seminár Hudba a po.. hyb. Uskutočnil sa v dňoch 17. a 18. 4. na VSMU v Bratislave. Juraj Hatrfk, predseda
AUHS, pozval na seminár významných našich aj za hraničných pedagógov. ktorí majú v
oblasti hudby a pohybu bohaté skúsenosti a rad publikácií.
V tvorivej dielni na tému hudobno-pohybové inšpirácie Eva Jenčková z PdFUK v
Hradci Králové, vychádzala z triády: zážitok
z hudby, praktické hudobné skúsenosti a poznatky. Takýto postup umožň uje zv ládnuť
jednotlivé modely, aplikovať ich na podmienky vlastnej triedy, na vlastný hudobný materiál. Postup rozvíja pedagogickú tvorivosť a inšpi ratívnosť. Lektorka prostredníctvom modelov, etud aj dlhších celkov ukázala, že pohyb
môže byť spojený so všetkými hudobnými
či nnosťami , ako napr. intonáciou, pred tavou
pohybu melódie, môže sa vzťahovať na metrum, rytmus, aj na analýzu skladieb, na hudobné cítenie. Pohyb tak môže doplniť a rozvinúť predstavivosť, sústredenosť, predvídavosť, pamäť, prehlbuje citlivosť pre hudobnovýrazové prostriedky a ich zmeny, umožňuje
poznávanie a overovanie hudobnej štruktúry i
jednotlivých žánrov. A le veľké možnosti prináša aj imitácia - spontánne reagovanie na
hudbu, vyjadrenie huc;lpbného zážitku.
Vytváraním paralel medzi ~čoq hudby a pohybu nastáva prirodzené prepojenie detských
hudobných poznatkov, praktických hudobných č innosti a zážitkov. Súčasne sa tak
prehlbuje rozvoj hudobno-pohybovej kreativity. Akýkoľvek pohybový prejav detí by mal
logicky vyplynúť zo speváckych, percepč
ných a inštrumentálnych činností a pri spieť k
ich zvládnutiu aj citovému prežitiu. Mal by
byť prostriedkom rozvíjania týchto činností, a
nie cieľom hudobnej výchovy. Nemožno zabúdať ani na funkciu relaxačnú a terapeutickú ,
ktorú má hudba v spoj ení s pohybom.
E. Jenčková zdôraznila, že výber pohybových prvkov je limitovaný školskými podmienkami , pohybovými dispozíciami deti a
učivom. Vzhfadom na to pricházajú do úvahy:
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ll. kategória chlapci
l. cena
Jaroslav Peha)
- Bratislava
Zvláštna cenu primátora Banskej Bystrice najlepšiemu
účastníkovi z Banskej Bystrice bola udelená Martinovi Popovičovi a cena prednostu Krajského úradu v Banskej Bystrici
najúspešnejšiemu účastníkovi porota udelila Mariánovi
Lukášovi z Košíc.
Posledná súťaž bola v Košiciach v dňoch 24.-26. 3. 1997.
Súťažilo sa v komornej hre: klavírne duá, sláčikové kvartet.á a dychové kvintetá. Predsedom odbornej poroty bol
Mgr. Stefan Demeter, primárius Košického kvarteta.
Klavírne duá
l. cena
Eva Sendreiová
- 2ilina
Aneta Majerová
ll. cena
Manuela Beňová
- 2ilina
Gabriela Linhartová
III. cena
Júlia Kováčová
-Košice
Mária Demeterová
Sláčikové kvartetá
l. cena
Lucia Popracová
Barbora Bobková
- Bratislava
Michal Karpat
Silvia Longauerová
Dychové kvintetá
l. cena
Zuzana Bezáková
Stanislav Macák
Martin Uhrík
- 2ilina
Ivana Krajčíková
Ján Mazán
ll. cena
Adriana 2igová
Peter Bodnár
Adrián Golec
- Košice
Ján Melcher
Gabriela Kluchová
III. cena
Lukáš Peško
Ivan Danko
Branislav Dugovič
- Bratislava
Roman Polák
Richard Košický
Hudobný fond v Bratislave sa každoročne podieľa na
Súťaži študentov slovenských konzervatórií udelením Ceny
hudobného rondu, ktorá sa udeľuje za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora. V tomto roku odborné poroty na udelenie tejto ceny navrhli v speve Ľuboša Kovačecha z
Banskej Bystrice za interpretáciu diela Pavla Kršku : Starosloviensky Otčenáš.
V komornej hre klavírne duo E. Sendreiová - A. Majerová
zo 2iliny za skladbu Michal Vilec : Balada pre dva klavíry a
2ilinské dychové kvinteto za skladbu S. Jurovského: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň.
Na záver každej súťaže sa uskutočnil odborný seminár, kde
sa zhodnotila úroveň súťaže, poukázalo sa na rôzne chyby a
nedostatky. V diskusii členovia porôt odpovedali na rôzne
otázky súťažiacich.
Koncert víťazov tohtoročných Súťaží študentov slovenských konzervatórií sa usk utočnil v 2iline v Dome umenia
Fatra (2 1. 4.) v rámci Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia.
PAVOL BIENIK

hudby z pohybu, na hudbu, ktorá prichádza
ako impulz k pohybu. Zaujímavé bolo sledovať, ako pedagógovia zvládli pohybové aj
pantomimické stvárnenie rozličných pochodov: vojenský, triumfálny, svadobný, smútoč
ný aj americký. Na časť z Händlovej Vodnej
hudby a Haydnovu JOJ. symfóniu Hodiny (2.
časť) pohybom potvrdili formový priebeh
hudby. Umožňova l o to v pohybe zažiť výstavbu skladby.
Prežívanim a vyjadrením výrazových pro-

E. Jenčková v hudobno-pohybových inšpiráciách
hra na telo, pohyb paži, hlavy a trupu, chôdza
a drobný beh, pantomíma, tanečné prvky.
Mnohé z prvkov mali možnosť pedagógovia
realizovať na modeloch hudobno-pohybových
situácii: Skolské zaklínadlo, Kocúr a myška,
Smiem prosiť, pavúčik?, Ježibaba čaruje.
Účastníci seminára mali možnosť oboznámiť sa a zakúpiť si niektoré z brožúrok autorkinho súboru metodických materiálov Hudba
v súčas nej škole. Je to desaťdiel ny cyklický
program zameraný na tematické okruhy práce
učiteľov HY na prvom a druhom stupni ZS.
Monika Oebelsberger z vysokej školy
Mozarteum z Inštitútu pre hudobných pedagógov v lnsbrucku (Rakúsko) sa zamerala na
vzťah hudby a pohybu, na možnosť vzniku

striedkov hudby pohybom sa zaoberala Eleonóra Baranová z KHaEV FPHV Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici. V jednotlivých modeloch sa zameriavala na rozvoj hudobných schopnosti, napr. na rytmické cítenie, zmysel pre farbu, metrum , tempo, rozvoj
sluchu, analyzovanie zvukov, rytmick(a a hudobnú pamäť .
Na seminári vystúpili s programom deti zo
súboru Cínové srdiečka pri Experimentálnom centre umeleckej výchovy pri Múzeu
moderného umenia Andyho Warhola v
Medzilaborciach spolu s Bratislavským
detským zborom s dirigentom Ondrejom
Sarayom. Pripravili si pohybové a výrazové
ekvivalenty na hudbu z cyklu Vysoký otec -

široká

mať,

tiež na hudbu A . Vivaldiho, M .
M . P. Musorgského. Deti pedagogicky pripravila a scenár napísala Tatiana
Pirníková.
E. Jenčková so súborom v rámci hudobnopohybovej dielne uplatnila rôzne spôsoby
motivácie slovom aj rekvizitou, na základe
čoho sa deti ešte viac vcítili do deja a zosúladili pohyb s hudbou aj hudobnými nástrojmi.
Katarína Szakallová z KHV PdF Univerzity Konštantína Filozova v Nitre sa v prednáške a praktickom eminári zameriavala na
rozvíjanie zmyslu pre jednotlivé zložky hudby prostredníctvom hovoreného slova a hudby (spev, nástrojová h~a. počúvanie) v spojení
s pohybom. Jej aktivity boli zaujímavé a práve svojou príťažli vosťou môžu zabezpečiť nielen efektívnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj tvorivosť žiakov.
Na záver seminára, v koreferátoch účastní
kov, odznela iba chvála a nadšenie, že AUHS
usk utočnila toto podujatie. Viacerí si až tu
uvedomili, ako slovo, hudba a pohyb navzájom súvisia a že pohyb umožňuje pochopiť
hudbu. Práve prostredníctvom rôznych prvkov a foriem pohybu v hudobno-výchovnom
procese sa žiaci prístupným spôsobom a efektívnejšie naučia množstvo elementárnych prvkov hudobnej štruktúry. Prostredníctvom pohybu si môžu osvojiť a vyjadriť aj také hudobné prvky a ich vlastnosti, ktorých podstata a
uvedomenie ešte presahujú vedomosti a skúsenoMi žiakov. Pohyb sa tak stáva aktivizujúdm č initeľom a vzbudzuje túžbu po vlastnej
tvorivosti .
Lektori aj pedagógovia nešetrili chválou c!tiac, že seminár sa vydaril, priniesol vera pod·
netov a inšpirácie.
Na záver predseda AUHS a moderátor celého podujatia J. Hatrík povedal, že by bol
rád, keby si uč itelia uvedomili pohyb ako formu komunikácie, aj to, že samotná hudba je
založená na princípe pohybu.
Seminár potvrdil význam hudobno-pohybovej výchovy na ZS aj na ZUS. Dôležitá je
nielen svojou aktivizačnou schopnosťou a
vzbudzovaním túžby po vlastnej tvorivosti,
ale aj možnosťou posúdiť hfbku vnímania
hudby žiakmi podľa ich rôznorodých pohybových reakcií.
Text a roto: DANICA JAKUBCOVÁ
Krajčiho,

ZO ZAHRANIČIA
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lEuropean Mozart Foundation l
V čase, keď bol svet zmietaný sociálnymi a politickými nepokojmi, rozpadajúcimi sa múrmi a
rušením ostn atých drôtov, bolo nevyhnutné reagovať na túžbu ľudst va po univerzálnej komunikácii a tak preklenúť etnické či národnostné rozdiely. Ťažko si predstaviť na dosiahnutie tohto
cicfa niečo lepšie ako je hudba a z nej práve hudba Mozartova. V čase, keď štáty v strednej a východnej Európe musia vynakladať nesmierne úsilie na obnovenie demokracie a ú nútené vkladať
prakticky všetky finanč né prostriedky na vybudovanie ekono mid.ých infraštruktúr, vidíme, re tieto krajiny potrebujú pomoc pri záchrane ich intenzívneho kultúrneho života a starostlivosť o
mladé talenty. V čase, keď hrozi, že sa slovo kultúra stane synonymom nedostupnosti, v čase keď
tieto krajiny stále viac ovláda silnejúci pocit národnostného, etnického a náboženského uvedomenia a tým ohro7uje ich stabilitu, treba v idi eť,
že je o vela potrebnejšie než skúmať rozdiel medzi
nimi, skúmať spo ločné ku ltúrne dedičstvo týchto
krajin. Jedným z hlavných dôvodov ex istencie
Akadémie je podporovať poznanie a prehlbovať
spoločenské hodnoty európskych kultúr a z toho
čerpať poučen i e do bud(lcnosti. Ešte nikdy nebo la
potreba definovať a rozvíjať ducha nového európskeho humanizmu taká silná ako teraz, na prahu
•
nového tisicročia.
To je filozofia, z ktorej vychádzal hlavný iniciátor a pre7ident European Mozart Foundation
Alain Coblence. Mozartova Akadémia predstavuje výnimoč ný vzdelávací koncept vychádzajúci 1.. poznania, že v dnešnom konkurenčnom a
komerčnom prostredí sú mladí umelci vedeni k
veľkému dOrazu na techniku a len málo sa venujú
štúdi u humanitných idei, ktoré môžu prehfbiť
umeleck ú interpetáciu a osobnú tvorivosť. Preto
im umožňujú hlbšie poznatky a znalosti literatúry, filozofie, výtvarného umenia atď. Snahou k
vychovať umelcov, resp. generáci u umelcov citlivejších a vzdelanejších.
Forma štúdia je na postgraduálnej úrovni.
Studenti vo veku med7i 22 a' 30 rokov sú vyberan! na základe intelektuálnej výnimočnoMi, ako

aj odbornej technickej 1..datno ti . Skola nadväzuje
na kontervatóriá a akadémie ako na Západe, tak
aj na Východe. Na Akadémii je t. č. asi 55 študentov, z toho tretina zo strednej a východnej
Európy, tretina zo západnej Európy, tretina zo
Severnej a Južnej Ameriky a Ďalekého východu.
Zloženie študentov umožň uje zost aviť komorný
orchester, ostatní sú speváci a študenti klávesových nástrojov. Mozartovská nadácia v spoluprá-
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ťahovala

do Krakova na zámok Przegorzaly, odna krá ny zámok Kraskow pri Vroclavi a teraz sídli v paláci Mala Wies pri Varšave.
Na Akadémii získali štipendium aj slovenskí
študenti - dvaja inštrumentalisti a traja speváci.
Okrem spomínaných festivalov poslucháči majú a
mali možnosť vystupovať na príležitostných koncertoch v Pofsku, Chorvátsku, Macedónsku, Slovi nsku, Rumunsk u, Bulharsku, Taliansku, Slovensku, Francúzsku, USA atď. Pravidelne každý piatok koncertujú na domácej pôde, kde prvý raz interpretujú novonaštudovaný repertoár. Dramaturgia koncertov je zameraná hl avne na komornú
tvorbu všetkých štýlových obdobi. Pedagógovia
tiaľ

E. Blahová a L. Kaminska-Deana s Krzysztofom Pendereckim a

poslucháčkami

EMF
ci s medzinárod nými organizáciami, vládami,
~po ločnosťami a ďa lšími sponzormi a nadáciami
hradí všetky náklady na štúdium pre študen tov >travu. ubytovanie, prednášky.
Akadémia plánuj e svoju činnosť na l O mesiacov s tromi desaťtýždňovými trimestram i, ktoré
vrcholia na táver každého trimestra festivalom, a
to v Krakove. Budapešti a Prahe. Akadémia zača
la svoj u činnosť 22. februára 1993 na zámku
Dobfíši v Ceskej republike. Už na prvom festivale v Prahe boli uvedené skladby 23.. skladatefov od Couperina k Messiaenovi a od Mozarta k
Lutoslawskému. Po roku a pol sa Akadémia pres-

vedú svoje lekcie vo forme majstrovských tried a
nie je zvláštnosťou, že speváci pracujú s pedagógom dychového alebo strunového nástroja a naopak, pedagóg spevu spolupracuje s inými inštrumentalistami. Medzi profesormi humanitných
vied boli Ray Robinson, Petr Eben, Glenn Rausier,
Christian Ledoux, Schlomo Stroham, Marek
Tomaszewski a ďal ší. Z pedagógov hlavných odborov to bol Sándor Végh, Aurel Nicolet, Boris
Pergamenšči kov,
Oleg Maisenberg, Andras
Adorjan, Maurice Bourgue, Eli Eban, Gábor
Takacs-Nagy, Kerstin Meyer, Antony Newman,
autorka tohto textu a i.
EVA BLAHO VÁ

Schubert Chorfest -Wien '')7

piesne zo 16. storočia. Z 221 skladieb porota
(v ktorej bol aj český skladateľ O . Mácha)
udelila hlavné ceny: juhotirolskému Talianovi lf. Paulmichlovi, Talianom S. Bonettimu,
R. Mianimu a Nemcovi P. Wittrichovi. U nás
(na juhu Slovenska) hojne spievaný J. Karai
dostal čestné uznanie. C>atšie Schubertove a
Mendelssohnove zborové skladby odzneli pod
taktovkou umeleckého šéfa festivalu prof. F.
Gerstackera. Vrcholom druhého otváracieho
koncertu vo Veľkej sále Konzerthausu bolo
vystúpenie Wienner Kammerchoru s dirigentom J . Prinzom, ktorý štýlovo predviedol
Sechs Lieder im Freien zu singen od
Mendelssohna a Brahmsov Liebesliederwalzer, op. 52 pre miešaný zbor a klavír 4-ručne,
no tiež premiéru súčasného s kladateľa H.
Reitera Ohne dich. Tretím vrcholom bol
otvárací koncert Wiener Festwochen pred
radnicou, ktorý dokázal, že na Viedenčanov
pôsobí pod holým nebom nielen Ú, sole mio
troch tenoristov, ale aj Schubertova 8. symfónia h mol (rozhlasový symfonický orchester
dirigoval O. Russell Davies), výber zo
Schubertovej zborovej tvorby reprezentovan ý mužským zborom Die Nacht, ktorý tu interpretovalo 28 rakúskych a 4 nemecké zbory, ako aj reprezentatívny výber z piesňovej
tvorby skladateľa (Erkonig v interpretácii B.
Skovhusa a Im Abendrot s perfektnou M.
Lipovšek). Osobitné čaro koncertu dodávala
aj jeho moderátorka, ktorá nepotrebuje
predstavovanie - Christa Ludwig.
Skoda, že na festivale chýbali (zrejme z
ekonomických dôvodov) slovenské zbory,
ktoré by jeho umeleckú úroveň nepochybne
pozdvihli.
V. BLAHO

Dvojsté výročie narodenia veľkého rodáka
si Viedenčania uctili aj zorganizovaním veľ
kolepého festivalu, na ktorom vystúpilo cca
250 zborov a ll -tisíc spevákov zo štyroch
kontintentov. Prevahu mali zbory z nem ecky
hovoriacich oblastí, o exotiku sa posta rali
Japonci, Američania, Portugalci, o kvalitu
zasa Rusi a Poliaci. Podujatie bolo názorným
príkladom diferenciácie festivalových a súťažných zborových stretnutí. Tie druhé j ed noznačne stavajú do popredia kvalitu, tie prvé ju chápu len ako j eden, zavše ani nie ten
najpodstatnejší element a snažia sa predovšetkým spevákov, ale aj širšiu verejnosť
emociálne pozitívne naladiť v prospech tejto
kultúrnej aktivity. Tieto ciele SchubertChofest '97 jednoznačne splnil. Zbory vystupovali nielen v troch historických sálach Konzerthausu, v Divadle Akzent, v sálach radníc
dvoch viedenských obvodov, a le v p riebehu
štyroch dní predviedli asi 90 produkcií vo viedenských kostoloch a rovnaký počet v domovoch dôchodcov a sociá lnych zariadeniach.
Radového Viedenčana osobitne oslovovali
koncerty v parkoch, najmä pri sochách verkých hudobníkov.
Prv, než spomenieme umelecké vrcholy podujatia, ešte niekoľko všeobecných konštatovaní. Festival mal kvalitné publikum, ktoré
bolo zdvorilé voči priemerným , hoci s nadšením spievajúcim telesám, a znalecky uznanlivé voči špičkovým domácim alebo kvalitným
ruským zborom. Iba raz sa nechalo "dobeh-

núť" mládežníckym zborom z Kazachstanu,
ktorému "naletelo" na jeho hru s rapkáčmi a
exotickými nástrojmi. Výhodou festivalu boli
dokonalé aku,tické parametre používaných
sál, ktoré k<ll--tu pomohli, no občas aj ubrali z
efektu, dokonale odhaliac slabiny. Hoci v r epertoári prirodzene dominovali jubilujúci
Schubert, ale tiež Brahms (tri š tvrtiny účast
níkov boli rakúske a nemecké zbory), organizátori pomimo štyroch oficiálnych s lávnostných koncertov ponechali zbormajstrom verkoryso voľnú ruku, čo využívali nielen zahranič né zbory na prezentáciu vlastnej národnej
tvorby, ale aj domáce zbory na uvádzanie neortodoxnej zborovej literatúry (napr. úpravy
mestského folklóru tridsiatych rokov). Prednostná orientácia na nemecký romantizmus
mala za následok menší zástoj capella tvorby, čo j e ale tendencia, hoci v menšom rozsahu, prítomná aj u nás a môže byť odrazom snáh, vyjsť v ústrety širšiemu diváckemu okruhu. Poslednou zaujímavosťou bol
enormný zástoj rakúskych mužských zborov
(cca 40 oproti dvom ženský m), čo by s i možno
žiadalo aj sociologickú interpretáciu (prevaha mužov v nemeckých zboroch je desaťná
sobne nižšia).
Na prvom otváracom koncerte v Musikverein odzneli aj víťazné skladby zo skladateľskej Schuber tovskej súťaže, v ktorej sa zápolilo o moderné transkripcie troch Schubertových skladieb: Zboru anjelov ku Goetheho
Faustovi, zboru Hrob a mes iac a Pijáckej

a

l Jubilejný kongres ESTA v Španielsku l
l

Yehudi Menuhin (v strede) v rozhovore s prof. Mikulášom J elinkom
kongresu ESTA v El Escorial.

počas

Ako delegát Slovenska a č len vedenia mal som možnosť zúčastniť sa na 25.
jubilejnom kongrese Európskeho združenia pedagógov s láčiko vých nástrojov,
ktorý sa konal pod patronátom kráfovnej Sophie v dňoch l. až 6. apríla v španielskom El Escorial.
Miesto m kongresu bolo starobylé kráľov ké sídlo založené Filipom ll .. odzrkadľujúce výwamný prínos Spanielska ako krajiny stretnutia troch kultúr - kresťanskej , arabskej a ].idovskej. Ak podotknem, že rokovani e prebiehalo v supermodeme vybavenom Eu rofóre s veľm i zaujímavým, mladou španielskou sekciou ESTA pripraveným programom. je zrejmé, že som si odniesol hlboké a pre
slovenské združeni e u ž itočné dojmy.
Vzáj omná infonnácia, výmena poznatkov a skúsenosti, 7ískavanie nových
kolegov s totožnými zá ujmami, umelecké zážit ky i pestovanie ducha spolupráce
a priateľstva v celoeurópskom merad le sú obrazom atmosféry, ktorá tu vlád la po
celý týždeň. Prekvapujúce boli niektoré informácie o stave španielskeho hudobného školstva aj o skladbách súčas n ých autorov komponujúcich pre sl áč ikové
nástroje, večerné koncerty španielskych umelcov a v neposlednom rade každodenná ranná polhodinka informácii a praxe "Fiamenca", tanca vyvierajúceho
priamo z duše španielskeho národa.
Bolo by žela teľné , aby sme v budúcno ti mali možnost vyslať aj ďalšieh č le
nov našej sekcie, najmä z radov mladej generácie, na podobné, žia r, finančne
dosť náročné medzinárodné podujatie.
MIKU LAS J EL l EK

Infonnácie
e

Interpretačná súťaž Pražskej jari bude
od budúceho roka nový model. Namiesto
doterajšieho štvorodborového modelu (od r.
1988) sa bude súťažiť iba v dvoch tak, aby sa
postupne vystriedalo všetkých 15 interpretač
ných odbor9v. Táto zmena má slúžiť na zvýšenie kvality a me1kinárodnej prestíže súťaže.
e Na festivale v bazilike Saint-Denis v
Paríži (od l. 6. do 4. 7. t.r.) odznie veľmi
atraktívny program. Kirovovo divadlo zo St.
Peterburgu tu uvedie málo hranú operu P. I.
Cajkovského Jolanta v naštudovaní V. Gergijeva, orchester National de France s dirigentom Myung-Whun Chungom uvedie Mahlerovu 2. symfóniu a dirigent Charles Dutoit
Berliozovo Rekviem. Jean-Claude Casadesus
s Národným orchestrom z Lille uvedie
Mahlerovu 3. symfóniu. V hudobnom divadle
Craiga Sitha uvedú v réžii Petra Sellearsa
operu B. Brechta a K. Weilla Vzostup a pád
mesta Mahagony. Atrakciou budú nočné koncerty starej i súčasnej hudby a festival bude
zakončený v parku de la Légion ďhonneur
Bernsteinovým muzikálom West Side S tory.
e 16. Bienále súčasnej hudby, ktoré sa konalo v Berlíne (7. až 16. marca t. r.), malo dramaturgický akcent v 70-ročnej retrospektíve
tematicky zahrnutej do tém Hudba a politika,
Interpret - novátor, Elektronická hudba a i.
Okrem toho na tomto bienále, ktoré bolo založené pred tridsiatimi rokmi v Západnom
Berlíne, zazneli premiéry 20 skladieb objednaných pre tento festival.
e Mladý taliansky skladateľ Paolo ARCA;
žiak G. Petrassiho, bol vymenovaný za umeleckého riaditeľa milánskej opery La Scala. V
tejto funkcii vystriedal Romana Vlada, ktorému bol dosiaľ asistentom. Administratívnym
riaditeľom zostáva Carlo Fontana a hudobným riaditeľom dirigent Riccardo Multi.
e Americký dirigent Walter DUCLOUX
zomrel 25. januára vo feku 83 rokov v texaskom Austine. Narodil sa r. 1913 vo švajčiar
skom Kriensi pri Luzerne, študoval hudobnú
vedu v Mníchove a dirigovanie u Felixa
Weingartnera vo Viedni. Na žiadosť A. Toscaniniho stal sa jeho asistentom v Newyorskej
filharmónii. V rokoch 1945-48 dirigoval FOK,
Ceskú filharmóniu, v Národnom divadle v
Prahe naštudoval Smetanovu Predanú nevestu, v plzenskom divadle operu Svanda dudák
od J, Weibergera a i. V roku 1948 bol2 mesiace umeleckým šéfom opery v Brne. Po februárovom prevrate musel opustiť Ceskoslovensko
a vrátil sa do USA. Na univerzite v Južnej
Karolíne bol hudobným riaditeľom tamojšieho orchestra a opery. V roku 1991 diri goval v
Plzni dve predstavenia Verdiho opery Maškarný bál. Do angličtiny okrem talianskych,
francúzskych a nemeckých opier preložil aj
niekoľko českých operných textov.
e V parí7.skej štvrti La Défense, neďaleko
Veľkého oblúka, otvorili Centrum dokumentácie súčasnej hudby, ktoré nesie meno Dimitrija
Sostakoviča. Centrum je súčasťou Medzinárodnej asociácie D. Sostakoviča a j ej prezidentom je Hl~lene Ahrweiler. Toto centrum z
podnetu skladateľovej manželky zhromaždilo
l 900 000 rôznych nahrávok, partitúr, videokaziet, rodinných pamiatok a pod. Okrem toho sa tu nachádza asi 400 dokumentov z pozostalosti iných ruských skladateľov z bývalých
republík Sovietskeho" zväzu. V budúcnosti
chce Sostakovičova nadácia založiť hudobnú
školu, organizovať koncerty, medzinárodné
súťaže a interpretačné kurzy.
e Ceská agentúra PRAGOART zorganizovala na začiatku tohto roka na Tchaj-wane cyklus českej kultúry. V rámci tohto projektu tu
účinkoval orchester FOK s dirigentom Gaetanom Delogu a balet ND Praha s baletom
Gisele.
e Svetoznámy huslista Salvatore ACCARDO založil nový orchester výlučne z mladých
inštrumentalistov z dôvodu prudkého rastu
nezamestnanosti mladých hudobníkov v Taliansku. Ctenmi orchestra sú absolventi Academie Stauffer v Cremone.
e Magdaléna KOZENÁ, absolventka VSMU
v Bratislave z triedy prof. Evy Blahovej, ktorá
je v súčasnosti sólistkou viedenskej Volksoper,
dostala prestížnu ponuku nahrávať starú hudbu
pre nemeckú firmu Deutsche Grammophon. V
marci t. r. jej vyšla CO platňa s málo známymi
áriami z Bachových kantát a oratórií. V Paríži
zase nahrávala pre Archív Produktion a špecialista na starú hudbu dirigent Marc Minkowski
si ju vybral na nahrávku Gluckovej opery
Armida.
e Po premiére Castiglioniho skladby "Les
Harmonies" pre orchester a vysoký soprá n v
Turíne, ktorá sa stretla s obrovským úspechom, kritik La Stampa napísal, "že Niccoló
Castiglioni je bezpochyby najväčším zjavom
talianskej hudby 20. storočia".
e Rímska opera uviedla v tejto sezóne originálnu francúzsku verziu Verdiho prvej
"vefkej opery" Sicílske nešpory, ktorú napísal
v roku 1855 pre parížsku operu. J ej uved enie
sa stretlo s kladným, ale aj diskutabilným prijatím.
mať
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SLOVENSKÝ JAZZ NA CD
Jazzovou verej nosťou netrpezli vo očakávané CD
Slovak Jazz 97 j e konečne na svete - Slovenská
jazzová spoločnosť v spolupráci s Hudobným
fondom úspešne pokračuje v rade samplerov, venovaných tomuto žánru.S lovenský jazz sa na hudobných nos i čoc h objavuje len zriedka a preto edícia
vypfňa určité vákuum v tejto oblasti. Tu by však
bolo namieste zmieniť sa najprv o predchádzajúcich
produktoch.

Slovak Jazz 97

p

Prvou l astov i čkou bolo C D nahrané v roku 1994,
ktoré si predsavzala mapovať tvorbu osobností sloven kého mainstreamu. Predstavujú sa tu tri skupiny pod vedením svoj ich lídrov Karola Ondrej i čku
(gitara), Jána Hajnala (klavír) a Dušana Hú ščav u
(saxofón). Vyzretý inštrumentálny prejav vychádzajúc i z najlepších tradícií nášho mainstreamu na
tejto nahrávke vytvára jednotný a štýlovo kompaktný celok napriek rozdielnym dominantným nástrojom v tej-ktorej formácii (gitara, kJavír, saxofón).
Napokon, Karol Ondreička Trio a Trio Dušana
Húščavu sa v zložení líšia len postavou sóli tu. Z
deviatich skladieb sála pokojná atmosféra komorného obsadenia, nevtieravá zru čnosť a prehľad interpretov pri improvizáciách je samozrej mosťou . A
čo je dôležité, toto CD bolo prvým pokusom o zachytenie súčasné ho j azzového diania na Slovensku
a započa lo tak edíciu, ktorá by mala postupne
umožniť prezentáciu všetkých významných osobností našej scény.
Druhým vydavateľským počinom v tej to sérii bolo CD Young Slovak Jazz vydané v roku 1995. Ako
už názov napovedá, sústreďuj e sa na mladú generác iu jazzmanov, ktorí doposia ľ nemali možnosť nahrať svoj a lbum. Sampler obsahuje nahrávky štyroch skupín. V AMC Triu sa po vystriedaní niekoľ-

ďal ších zoskupení zišli hudobnici s úmyslom
hlavný prúd moderného akustického jazzu, čo
na tejto platni potvrdzujú tri kompozície. Z inej žánrovej oblasti čerpá mJadá žilin ká skupina A Sick
Crow (Chorá vrana), ktorá svojím suverénnym,
technicky zv ládnutým prejavom a nízkym vekovým
priemerom zaujala už rok predtým obecenstvo na
Slovenskom jazzovom festivale v Žiline. Jej tvorba
vychádza z fusion mu ic v expresívnej interpretácii,
ktorá vstrebáva množstvo podnetov z najrôznej ších
oblastí jazzu i rocku. Ďal šou zastúpenou formáciou
je dnes už prakticky neex istujúci Mr. BAND so zaujímavým obsadením - hosťuje tu napríklad gitari ta
Andrej Seban. Aj celkový zvuk skupiny je viac elektrický, s názvukmi blues. ústrednou po tavou je
speváčka Silvia Josifoska, disponujúca tmavým altom. Záver platne tvorí pop-jazzová Bossa Aftertea
pod h l avičkou zoskupenia BOSSA NOHA, v ktorom účinkovala časť členov Mr. BAND.
Na rozdiel od spomínanej nahrávky, na najnovšom

kých
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j azzovom CD, nedávno vydanom Hudobným fondom, môžeme n áj s ť úplne inú koncepciu. Jeho dramaturgia stavia na známych osobno tiach. Napokon,
tých najl epších nikdy nebýva tak veľa.
Adriena Bartošová už niekoľko rokov patrí k významn ým postavám slovens kého jazzu s charakteristickým prejavom a osobitými vyjadrovacími prostriedkami. Nie je však len speváčkou , svoje piesne
nezriedka aj skladá. Popri účinkovaní so skupinou
Seat sa tu prezentuje dvoma vlastnými skJadbami so
sugestívnym soundom a náladou, vyjadrenou aj poetickými textami (P. Susko, M. Pavúk), autorom ďal
šej je Matúš Jakabčic . Obklopená slovenskou hudobnou e litou (Seban, Jakabčic, Tatár, Buntaj, Gaš-

Qwel- Bring me the Happiness
Zdá sa, že Slovensko sa predsa len vyrovná západným krajinám aspoň v niečom. Na poli hudobného
žánru nazývaného dancefloor, či inak povedané klubová tanečná hudba, sa aj v našej domovine čosi deje. Skupín č i sólistov, orientovaných na tento štýl, sa
nedávno u nás vynori lo ako húb po daždi. Spomeň-

me len kedysi populárny Maduar, v Prahe žijúcu
Daru Rollins (podobnosť s Darinkou Rolincovou je
či ste náhodná), kupina O-Night, Ibrahima Maigu či
duo MC Erik a Barbara, teraz už do tejto sféry môžeme započítať i tvorbu skupiny Made to Mate. Spomenutí hudobníci zrejme vedia, prečo sa venujú celým svojím úsilím práve tomuto, prečo to nepriznať 
žiadanému a modernému žánru. Treba poznamenať,
že komerčný aspekt tejto hudby je zreteľný - kladby
bývajú vyrábané takmer doslova na bežiacom páse,
pomocou počítačovej technológie. Takýto pôsob
komponovania si dokáže osvojiť aj človek s minimálnym hudobným vzdelaním, čo a neraz odráža na nízkej kval ite produkcie. Napokon, ide o hudbu primárne určenú na tancovanie, takže nejaká estetická hodnota môže byť bez problémov odsunutá na druhú koľaj . Predsa však sa mi pri porovnaní domácej produkcie s kvantami zahrani čných disco-hitov zdá byť naša
céna minimálne z hudobného hľadiska aspoň tak
kvalitná ako niektoré hviezdy anglo-americkej provenienc ie (bez ohľadu na absolútnu kvalitu, mám na
mysli komparáciu výtvorov podobného druhu).
Rozdiely by našiel azda iba znalec - ešte aj používaným jazykom je pri našich interpretoch ang ličti na .
Hudba i texty sú tak na nerozoznanie od západných

ONPREIČKA, HAINAL, HÚŠČAVA
par) dáva Adriena Bartošová vyniknúť voj mu zaujímavo sfarbenému hlasu v s lovenčine, č i v tradič
nom jazyku jazzových štandardov - ang li čtine.
So spomenutou muzikantskou zostavou sa stretneme, č i už spo lu alebo odde lene, aj v ďalších kladbách tejto nahrávky. Tvorí tiež sprievodnú skupinu
speváka Petra Lipu, ktorý prispel tromi skladbami medzi iným aj odpichnutým blues s prostým názvom Blues, kde ukázal šírku svoj ic h výrazových
chopností.
Celkom iné ho rázu je hudba skladate ľa a klaviristu Gabriela Jonáša. Vyviera z tradícií "kJasického"
moderné ho jazzu, obohatená o in venčný prístup a je
typická svoj ím zvukomalebným rázom. Jonášovi
väčš inou vyhovuje komorné obsadenie (tu v duu s
gi taristom M atúšom J akabčicom), alebo ólový prejav, ktorý poskytuje dostatok možností na predvedenie a rozvíjanie zaujímavých kompozičných nápadov prostredníctvom neexhibicionisticky poňatej,
no virtuóznej techniky.
Matúš Jakabčic ako popredný jazzový skJadatef a
gi tari sta (absolvent Berklee College) sa prezentuje
v dvoch kompozíciách, ktoré ukazujú jeho charakteristický rukopis, melodické témy, niekedy akoby
pripomínajúce staršie obdobia vývoja jazzu. Jakabčicovo kv inteto má špičkové ob adenie: Juraj
Griglák, G. Jonáš, S. T. Loescher a C. Zeleňák.
Nespútaný záver albumu vytvorila skupina Andreja Sebana a Juraja Tatára (klávesy) skladbou
Shouting Thing , v ktorej títo hudobníci znova ukázali svoje inštrume ntálne maj trovstvo. Nie je náhoda, že práve táto zostava sprevádza množstvo našich interpretov nielen z oblasti jazzu (napríklad aj
speváka Richarda MUllera).
Celkove možno nahrávku h odnoti ť ako veľmi vydarený projekt prezentácie toho, čo ~a na našej domácej jazzovej scéne deje. Nebyť jeho, možno by
sme sa s naším jazzom mohli stretnúť len v nemnohých kluboch ... Aké bude ďalšie CD z radu jazzovej
edície Hudobného fondu ? Nechajme sa prekvapiť vyjde zrejme už tento rok.
•
skup ín, pôvodnosť či originalita zrejme nehrajú príliš
veľkú rolu.
Napríklad aj už päť rokov fungujúca košická kupina prapodivným názvom Qwel je potvrdením tohto
názoru . Jadro kapely tvoria Andy Kay (Andrej
Kozák - klávesy, texty, programovanie, aranžmány) a
Tina (Martina Kašelová - spev, aranžmány vokálov).
Po márnom putovaní a leštení kľučiek na dverách hudobných vydavateľstiev nakoniec táto formácia zakotvila u spoločnosti RAJCA production, ktorá jej
vydala pilotný maxisingel k prichádzajúcemu albumu. Na tomto CD nájdeme štyri odlišné verzie jednej
a tej istej skJadby s názvom "Bring me the Happiness". Klasickú dancefloorovú produkciu tu takto
môžeme počuť v pôvodnej podobe (radio version),
ale tiež transformovanú do podoby funky, či dlhšieho
"deep midnight club mixu" -rozumej tvrdej tanečnej
hudby. Jemnejšiu a vcelku počúvatefnú polohu nájdeme v aku tickej gitarovej unplugged verzii. K
piesni je natočený tiež vi deokJip, ktorý určite napomôže tomu, aby sa tala hitom. Má na to všetky predpoklady - úderný rytmus, jednoduchú chytľavú melódiu, dobré aranžmány. Ako om už spomenul, nemám pocit, že by sloven ká tanečná produkcia zaostávala za svetovou. Vďaka anglickým textom a
možno presadí aj na zah raničnom trhu. Na maxi ingli Qwel vraj pracovali v štúdiu tri mesiace. Či je to
dosť, alebo málo, posúdi po luc háč (č i skôr taneč
ník).
SLAVOMÍR KREKOVIČ
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!Národné hudobné centrua ·SLOVKONCERTl

18. 6. 19.30

22. 6. 10.30

23. 6. 8.00

24. 6. 18.00

Téma:
12.-13. 6.

StlÍtny komorný orchester Zilina
Leoš Svärovský. dirigent
Ivan Gajan, klavír
Ján Figura, flauta
František Figura, husle
Breiner, Gershwin, Linha
Bratislava, Mirbachov palác
Dana Sašinová, klavír
Rado lav Sašina, kontrabas
Rajter, Brahms, Franck
V spolupráci so Spolkom koncertných
umelcov
Trenčianske Teplice, LO Krym- kaviareň
Bratislavské gitarové kvarteto
Praetorius. Vivaldi, Boccherini, Bizet,
Duarte, Falla
Bratislava, Mirbachov palác
Jozef Podhoranský, vio l ončelo
Ivan Gajan, klavír
Debussy, J anáček , Poulenc
Komárno, MO MS
Veselé prechádzky po literatúre
Poetický program
Viera Strnisková, umelecké slovo
Vladimír Durdik, umelecké slovo
Märia Dacejová, umelecké slovo
Martin Ku bečka, gitara, spev
Lučenec, MsKS, sála DK Európa
Dagmar Sebestová-Zsapková, nauta
Jozef Z~apka, gitara
Gnattali, Pujol. Martinček, Piazolla, Bome
Výchovné koncerty
I.:udová hudba a skladateľ
Bratislava, Dom kultúry Dúbravka
Zuzana Vaseková, spev
Mária Repková, spev
Peter Mi<:halica. husle, spr. slovo
Dana Sašinová. klavír

SRN
6.-7. 6.

Zwiesel, Ellwangen

Moyzesovo kvarteto
Stanislav Mucha, l. husle
František Ttlrtik, 2. husle
Alexander Lakatoš, viola
Ján Slávik, vi ol ončel o
Schuben, Schumann
Ukrajina
Dni slovenskej kultúry na Ukrajine
18.-23. 6. Kyjev, Kanev, Cerkasy, Cernigov
Musica Aeterna, Moyzesovo kvaneto,
Z. Paulechová-Stiasna - kJavír,
J. V. Michalko- organ,
folklórny súbor Sarišan,
operní sólisti: l. Matyášová, A. Kohútková,
J. Saparová-Fischerová, Ľ. Ludha. J. Galia
18. 6.
árodná opera
Slávnostný otváracf koncen
19. 6.
Kyjev, Národná opera
Traviata (hosťovanie: l. Matyášová, Ľ. Ludha)
21. 6.
Kyjev, Národá opera
Rigoletto ( h osťovani e: A. Kohútková, J.
Galia, J. Saparová-Fischerová)
23. 6.
Kyjev, Národná filharmónia
Slávnostný záverečný koncen
Ceská republika
13. 6.-4. 7. ústí nad Labem
Gustáv B e l áček, bas
Leporelo-G. Verdi: Don Giovanni
Portugalsko
26. 6.-2. 7. Lisabon
Oliver von Dohná.nyi, dirigent
Andrea Danková, soprán
Ľudovít Ludha, tenor
Jolana Fogašová, mezzosoprán
Gustáv Be l áček, bas
Ferdinand Kl inda, organ
L. Janáček : Sinfonietta, Glagolská. omša

Slovenské národné divadlo
OPERA
Jún1997
14. 6. - 19.00 h

16. 6.- 19.00 h
17. 6.- 19.00 h
18. 6. - 19.00 h
19. 6.- 19.00 h
20. 6.- 19.00 h
21. 6.- 19.00 h
23. 6. - 19.00 h
24. 6. - 19.00 h
25. 6. - 19.00 h
26. 6.- 19.00 h
27. 6.- 19.00 h
28. 6. - 19.00 h

G. Puccini : Tosca- l. premiéra
G. Puccinj: Tosca- 2. premiéra
G. Verdi: La Traviata
P. l. Cajkovsldj: Labutie jazero
W. A. Mozart: Carovná nauta
A. Boito: Mefistofeles
G. Puccini: Tosca
8. Smetana: Predaná nevesta
D. Rapoš: Deti Titanicu
G. Verdi: Don Carlos
L. Minkus: Don Quijote
G. Puccini: Bohéma- org. predst.
Absolventský koncert Taneč. konzervatória

Riaditeľ Slovenskej

ORGANOVÝ KONCERT
ANDREAS MEISNER

Naši umelci v zahraničí

14. 6. 18.00 Trnava, Trnavské divadlo

IS. 6. 10.30

Evanjelický cirkevný zbor a. v. Bratislava

filharmónie v Bratislave vypisuje konkurz do Slovenského filharmonického zbo-

ru do týchto hlasových skupín:
l. soprán
l. alt

tenor tutli
l. bas
Konkurz sa uskutočni 24. 6. 1997 o 13.30 h v Slovenskej filharmónii v skúšobni SFZ, na l. poschodf,
Medená 3.
Podmienky konkurzu: vek do 35 rokov, ukončené vzdelanie v odbore spev (konzervatórium, VSMU). O ďal ších podmienkach je potrebné sa informovať v Slovenskej filharmónii, u manažéra SFZ.
Prihlášky so životopisom s uvedením vzdelania a umeleckej praxe prijfma referát personálnych čin
ností a manažér Slovenského filharmonického zboru, Slovenská filharmónia, Medená 3, 816 Ol Bratislava.

dómsky organista, Altenberg (Nemecko)
Program: F. Mendelsohn-Bartboldy, S. Karg-Eiert, M. Reger, M. Drischner, S. Gubajdulina, M. DuruOé
26.júna 1997, 19.00 h
Vefký evanjelický kostol, Panenská ul.
Vstup vofný, zbierka na Fond cirkevnej hudby
, ...

Akordeónový festival
V koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave sa 17. S. začal V. Medzjnárodný akordeónový festival. Na podujatí sa zúčastnilo 115 frekventantov z
deviatich krajín Európy.
Podujatie zorganizovalo Metodické centrum pre akordeón - člen Medzinárodnej
hudobnej rady UNESCO - a Mestské kultúrne stredisko v Bratislave. Na závereč·
nom galakoncerte 19. mája vystúpili renomovaní sólisti zo SR, CR, Juhoslávie, Kazachstanu a Poľska.

BRATISLAVSKÍ
KONZERVATORISTI
V MEXIKU
Na dvojtýždňové umelecké turné do Mexika
odcestoval 19. 5. Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave. V rámci dvanástich koncertov v rôznych mestách vystúpil aj na podujatí
Panoráma Slovenska na Dňoc h slovenskej kultúry v hlavnom meste Mexika.
Spevácky zbor sa pred tavil pod taktovkou
Dušana Billa mexickému publiku na Piazza
Loreto v hlavnom meste, v Moroleone, Salvatierre, Sahuayo, Zamore, Torreone, Durangu,
Jquale, Taxcu a ďal ších mestách. Interpretoval
skladby od ren es ač ných a barokových skladateľov až po s(rčasn ých. Zbor má v repertoári aj
cirkevnú hudbu a slovenské ľudové piesne v
úpravách Juraja T andlera, Petra Cóna a i.

Novozámocká
·hudobná jar '97
V rámci N ovozámockej hudobnej jari
'97 us kutočnil a 21 . 5. v novozámockom rímskokatolíckom kostole Večer
zborového spevu. A ko preT ASR povedal riaditeľ M estského kultúrneho strediska Ján Cičátka, j e to príl ež itosť prezentácie peváck ych zborov pôsobiacich na území mesta. D nešný program
obohatil hosťuj úci miešaný zbor Concordia z Komárna.
Zbory V ánok, Lastov ička, dievčen
ský zbor pri gymnáziu a zbor pri Miestnej organizácii M atice slovenskej predstav ili diela hudobného baroka, slovenských autorov Milana Novák a a Tibora
Freša, z hudobnej moderny diela Bél u
Bartóka a Zoltána Kodálya. Pie eň Y esterday od skupiny Beatles zaznela v podan[ Dámskeho komorného zboru
Amadea. N ovozámocká hudobná j ar
'97 pokračova l a 26. mája koncertom
komorného úboru M usica Bratislava a
na záver tohto podujatia sa uskutočnil
komorný koncert huslistov Anny a
Quida Holblingovcov, tlautistk y D agmar Z sapkovej -Šebestovej a gitari stu
Jozefa Z sapku.

UPOZORNENIE PREDPLATITEĽOM
N~o('ko J.>NS, a.s., začiatkom tohto roka zrušila dosiaf zaužívaný systém objednávania
predplatného (na nadchádzajúci rok nebolo potrebné objednávku písomne znovu obnovo·
vať), dovoľujeme sl upozorniť v§etkých bývalých predplatiteľov, že na rok 1997 je nevyhnutné
sl náš časopis znova písomne objednať. Objednávky na predplatné prijíma každá pošta, dornčovatef, predajňa PNS a stredisko PNS. Objednávky môžete zasielať aj na adresu redakcie
Hudobného života, Spitálska 35, 811 08 Bratislava.
Týmto sa tiež ospr.tvedlňujeme všetkým predplatitefom a čitatefom, ktorí sa oprávnene
st'ažujú na nedornčovanie Hudobného života.
Za porozumenie ďakuje
REDAKCIA

Objednávam si ..... ks

časopisu HUDQBNY ŽIVOT na a4fesu :

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

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

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

'Objednávku pošlite na adresu: HUDOB NÝ ŽIVOT, Spitálska 35, 811 08 Bratislava
Celoročné predplatné 192 Sk polročné 96 Sk

Klasická hudba

z katalógu
looo l
!I.SS3%4

FEENEY

GWENOOUNE

Dracula
(Ballet in 3 Acts)

Northem Rallct
Theatre Orchestra

'
( 1· ~

J'[mmam.M·I
.John Pryce-Jones

Chabrier

DIVYD - výhradné zastúpenie pre Slovensko vydavateľstiev
NAXOS, MARCO POLO, HYPERION, HARMONIA MUNDI, OPUS 111, ECM, RYKODISC, DEMON, ACE, CHARLY RECORDS, WHITE CLOUD, NEW
EARTH... ceny už od 150,- Sk. CD z uvedených edícií žiadajte vo vašej predajni hudobním. Objednávky posielajte na adresu DIVYD, Olivová 52, 831 Ol
Bratislava, tel.: 07/533 38 88, fax: 07/378 98 40, email: divyd a computel.sk, informácie a predaj: Múzeum J. N. Hummela Klobučnícka 2 Bratislava.
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Hudobný život '97

NÁRODNÉ HUDOBNÉ CENTRUM - Slovkoncert.

LETNÉ HUDOBNÉ FESTIVALY
l MUSICA SACRA l

l. 8.

19.30

3. 8.

19.30

NITRA
8. 6.-4. 7. 1997
8. 6.
19.00
Kostol Piaristov

15. 6.
16.30
Kostol Piaristov

19.30
19. 6.
Kostol Piaristov

22. 6.

16.30

27. 6.
19.30
Kostol Piaristov

29. 6.
16.30
Kostol Piaristov
30. 6.
19.00
Kostol Piaristov

4. 7.
18.00
Divadlo
A. Bagara

Komorná opera SND
Marián Vach, dirigent
Bratislavsk! madrigal isti a sólisti
Program: J. L Bella, W. A. Mowrt,
A. Bruckner
CHORUSANGELORUM
ENSEMBLE
Egon Krák, umelecký vedúci
Program: Duchovné piesne na Slovensku v 16. a 17. storoč(
Spevácky zbor CANTUS
Blanka Juhaňáková. dirigentka
Henrieta Lednárová, soprán
Stefan Hrabovec, barytón
Program: G. F. Hände/, J. GallusHand/, O~ Lasso, J. Gastoldi, A.
Bruckner, C. Franck, P. l. Cajkovskij, l. Hrušovský, A. F. Tovačovský
Anna Zúriková-Predmerská, organ
Marta Beňačková, mezzosoprán
Program: M. Stanislava von Seidl, J.
S. Bach, J. G. Albreclrtsberger, J.
Pachelbel, M. Sclmeider-Tmavský
Musica aeterna
Peter Zajfček, unietecký vedúci
Kamila Zajfčková, soprán
Program: J. Haydn, F. X. Budinský,
F. Tost, J. M. Sperger, W. A. Mowrt
BACH-CHOR BUDAPESŤ
(Madarsko)
István Ella, dirigent
Novi pevci madrigalu
Hana Fleková, viola da gamba
Pavel Baxa, spev, flauty, pozitfv
Michal Pospfšil, spev. pozitfv, cink
Richard Sporka, spev
Tomáš Najbrt. teorba, lutna
Program: G. Monteverdi, G. A. Rigatti, G. Frescobaldi, G. P. Citna
Cyrilo-Metodská akadémia
Dámsky komorný orchester
Elena Sarayová, dirigentka
Spevácky zbor ECHO
O ndrej Saray. zbormajster
Jana Pastorkov:\, soprán
Michal Lehotský, teno r
Juraj Peter, bas
Radoslav Sašina, kontrabas
Program: l. Hru!ovský, J. Malo vec,
J. Haydn, F. Schubert

~~=mvALI

l O. 8.

19.30

19. 8.

19.30

22. 8.

19.30

28. 8.

19.30

ilrnDO~=mvALI
PIESŤANY

22.6.-30.8. 1997
22. 6. 19.30
Dom umenia

25. 6. 19.30
Kongresová
hala

BOJNICE

15.6.-28.8.1997
15. 6.

26. 6.

l. 7.

6. 7.

19.30

19.30

19.30

19.30

13. 7.

19.30

17. 7.

19.30

27. 7.

19.30

Státny komorný orchester Zilina
Leoš Svárovský. dirigent
Ján Figura, flauta
Program: F. Schubert, P. Breiner, L
van Beethoven
Moyzesovo kvarteto
Stanislav Mucha. l . husle
František T!lrt!k, 2. husle
Alexander Lakatoš, viola
Ján Slávik, violončel o
Mikuláš Skuta, klavfr
Program: F. Schubert, A. Dvofák, l.
Zeljenka
Novi ~vel madrlgalt'J (CR)
Hana Fleková, vio la da gamba
Pavel Baxa, spev, flauty, pozitfv
Michal Pospfšil, spev, pozitfv, cink
Richard Sporka, spev
Tomáš Najbrt, teorba, lutna
Program: "Hudba stoletf andllú a
ädblú" C. Monteverdi a jeho súčasnfci
KARADAR BERTOLDI ENSEMBLE (Taliansko)
Lorenzo Bertoldi, husle
Sibylle Karadar, husle
Cristina Giovanni ni, viola
Nicoletta Mainardi, violončelo
Stefano Colpi, kontrabas
Francesco Bertoldi, klavfr
Program: W.'ttwi. Bennet, F. Mendelssolrn-Bartholdy '
Henrieta Lednárová, soprán
Peter Mikuláš, bas
Ľudovít Marcinger, klavfr
Program: F. Schubert, J. Brahms
Slovenský komorný orchester Bohdana Warcha.la
Bohdan Warchal, umelecký vedtlci
Igor Fábera, hoboj
Vladislav Brunner, flauta (SRN)
Program: J. M. Sperger, G. F. Händel, J. V. Stamic, A. Dvofdk
Mária Cajkovsklija, violončelo
( Rusko)

Marián Lapšanský, klavfr
Program: J. S. Bach, J. Bra/rms, B.
Britten, N. Paganini
ARMONIA SLOVACCA
Karol Kevický, dirigent
Program: R. Gašparfk, W. A. Mowrt,
J. Ph. Rameau, Ch. Gounod
Kvarteto Bohuslava Martint'J (CR)
Lubomfr Havlá.k, l . husle
Petr Maceček, 2. husle
Jan Jfša. viola
Jitka Vl a~ánková, vi olončelo
Lully Sakaguchi, klavfr (Francúzsko)
Program: A. Vranický, L van Beethoven, J. Brali/liS
Jana Bou~ková, harfa (CR)
Saxofónové kvarteto BohemiaíCR)
Pavel Fied ler, soprán saxofó n
Ro man Fojtíček, alt saxofón
Jiff Hanzlfk, barytón saxofó n
Pavel Skrna, tenor saxofón
Program: C. Ph. E. Bach, M. Tournier, E. Parish-A/vara, J. B. Singe/6e, G. Gershwin, J. Francois, L
Di'evfkovský
Anna Lorenz, soprán (Polsko)
Gustáv Beláček, bas
Jana Nagy-Juhász, klavfr
Program: S. Raclrmaninov, M.
Sclrneider-Tmavský
Jozef Zsapka, gitara
Dagmar Zsapková, flauta
Anna Holbli ngová, husle
Quido Holbling, husle
Program: J. M. Lee/air, G. Ph. Telemann, D. Martinček, M. Giuliani, V.
Goddr, A. Diabelli
Komorni sólisti Bratislava
Anton Popovi č, dirigent
Peter Solárik, klavír
Peter Pažický, klavfr
Jozef Lupták, vio lončel o
Prog ram: L Boccherini, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Novák, B.
Britten

26.6. 19.00
Dom umenia

29. 6. 19.30
Dom umenia
l. 7.
19.30
Kongresová
hala
3. 7.
19.30
Dom umenia
5. 7.
19.30
Dom umenia

9. 7.

19.30

Dom umenia

12. 7. 19.30
Kongresová
hala
16. 7. 19.30
Kongresová
hala
19. 7. 19.30
Kongresová
hala

22. 7. 19.30
Kongresová
hala
24. 7.
25. 7.

19.30

Slovenská filharmónia
Ondrej Lenárd, dirigent
Pavol Kováč, klavír (S RN)
Program: J. N. Hummel, G. Gershwin, A. Dvoi'dk
Moyzesovo kvarteto
Stanis lav Mucha, l. husle
František T!lrt!k, 2. husle
Alexander Lakatoš, viola
Ján Slávik, violonče lo
Mikuláš S kula, klavír
Program: F. Schubert, A. Dvoi'ák, l.
Zeljenka
Státne divadlo Košice
Ján Drietomský, dirigent
Alois Harant, Vladimír Prokopenko,
Michail Adamenko, František Balún,
Neonila Kozjatinská, Natalia Kadanceva, Tatiana Palovčlková., Svetlana Tomová
Program: G. Bizet - Carmen

Dom umenia

26. 7.
29. 7.
~o.

7. 19.30
1--ongresová
hala

3 1. 7.

2. 8.
13. 8. 19.30
Kongresová
hala

16. 8. 19.30
Kongresová
hala

23. 8. 19.30
Kongresová
hala

30. 8. 19.30
Kongresová
hala

~~~~nvALI
TRENCIANSKÉ TEPLICE

Komorná opera SND
Marián Vach, dirigent
Program: G. Donizetii - l..ucrezia
Borg ia
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Bohdan Warchal, umelecký vedúci
Peter Samy, hus le
Program: A. Viva/di
Henrieta Lednárová
Peter Mikuláš, bas
Ľudovít Marclnger, klavfr
Program: F. Schubert, J. Brahms

19.00

22. 6. 16.00
Tr. Bohuslavice

25. 6.

19.00

28. 6.

19.30

30. 6.

19.30

3. 7.

19.30

5. 7.

19.30

SĽUK

Program: Zlatd muzika
Slovenský komorný orchester
Bohdana Warchala
Bohdan Warchal, ume lecký vedúci
Igor Fábera, hoboj
Vladislav Brunner, flauta (SRN)
Program: J. M. Sperger, G. F.
Hände/, J. V. Stamic, A. Dvofák
Magdaléna Hlijóssyová, soprán
Marta Beňačková, alt
Marián Lapšanský, klavfr
Program: A. Dvofdk, P. Bagin
Účastnfci Medzinárodných interpretačných kurzov
Capella Istropolitana

19.30

18. 7.

19.30

23. 7.

19.30

26. 7.

19.30

29. 7.

19.30

31. 7.

19.30

l. 8.

19.30

6. 8.

19.30

12. 8.

19.30

21. 8.

19.30

24. 8.

19.30

3 1. 8.

19.30

21.6.-31.8.1997
2 1. 6.

Lúčnica

BACH-CHOR BUDAPESŤ
(Madarsko)
István Ella, dirigent
Bratislava Hot Serenaders

Harald Nerat, dirigent (Rakúsko)
Gabriela Demeterová, husle (CR)
Program: W. A. Mowrt, F. Schubert
Účastnici Medzinárodných interpretačných kurzov
Účastnki Medzinárodných interpretačných kurzov
Státny komorný orchester Zilina
Leoš Svárovský, dirigent
Mária Cajkovskaja, violončel o (Rusko)
Program: J. M. Sperger, J. Haydn,
A. Dvofák. F. Schubert
Účastníci Medzinárodných interpretačných kurzov
Účastníci Medzinárodných interpretačných kurzov
Jana Boušková, harfa (CR)
Saxofónové kvarteto Bohemia
(CR)
Pavel Fiedler, soprán saxofón
Roman Fojtíček , alt saxofón
Jifí Hanzllk, barytó n saxofón
Pavel Skma. tenor saxofón
Program: C. Ph. E. Bach, M. Tournier, E. Paris/r-A/vara, J. B. Singe/6e, G. Gershwin, J. Frcmcaix. L
Dfevfkovský
Anna Lorenz, soprá.n (Polsko)
Gustáv Beláček, bas
Jana Nagy-Juhász, klavír
Program: S. Rac/rmaninov, M.
Schneider-Tma vský
Komorni sólisti Bratislava
Anton Popov ič, dirigent
Peter Solárik, klavfr
Peter Pažický , klavfr
Jozef Lupták, vi ol on čelo
Program: L Bocc/rerini, F. Mendelssohn -Bartholdy, M. Novdk, B.
Britten
Orchester Komornej opery SND
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Ladis lav Holásek, zbormaj ster
Marián Vach, dirigent
Program: "Najkrajšie zbory", z tvorby G. Rossiniho, A. P. Borodina, P.
Mascagniho, W. A. Mowrta, B.
Smet{ltlll, G. Verdiho

15. 7.

8. 7.
19.30
Kostol Tr.
Teplice

9.- 13. 7.

Slovenská filharmónia
Ondrej Lenárd, dirigent
Pavol K ováč, klavfr (SRN)
Program: J. N. Hummel, G.
Gershwin, A. Dvofdk
Ivan Sokol, organ
Program: J. Podprocký, J. Grešdk, J.
Parík, F. Usv, L van Beethoven, N.
Bethke, S. Scheidt
Státne divadlo Košice
Ján Drietomský, dirigent
Alois Harant, Vladimir Prokopenko
Michail Adamenko, František Balún
Neonila Kozjatinská, Natalia Kadanceva
Tatiana Palovčfková, Svetlana Tomová
Program: G. Bizet - Cannen
Moyzesovo kvarteto
Stanislav Mucha, l. husle
Fmatišek T!lrt!k, 2. husle
Alexander Lakatoš, viola
Ján Slávik, violončelo
Mikuláš Skuta, klavír
Program: F. Schubert, A. D1•ofdk, l.
Zeljenka
BACH-CHOR BUDAPESŤ
(Madarsko)
István Ella, dirigent
Komorná opera SND
Marián Vach, dirigent
Program: G. Donizetti - l..ucrezia
Borgia
KARA DAR BERTOLDI ENSEMBLE (Taliansko)
Lorenzo Bertoldi, husle
Sibylle Karadar, husle
Cristina Giovanni ni , vio la
Nicoleta Mainardi, violončelo
Stefano Colpi, kontrabas
Francesco Bcrtoldi , klavfr
Program: W. S. Bermet, F. Men delssolrn-Bartlroldy
Wiener Baroksolisten (Rakúsko)
Alexander Kri ns, barokové husle
Hans BrUderl, lutna, teorba
Anton Gansberger, čembalo, o rgan
Program: A. Corel/i, V. Galilei, D.
Scar/atti, C. Ph. E. Bach, F. M.
Veracini
I. Medzinárodná súťaž speváckych
zborov
Velká cena Slovenska

Henrieta Lednárová, soprán
Peter Mikuláš, bas
Ľudovit Marcinger, klavír
Program: F. Schubert, J. Brahms
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Bohdan Warchal, umelecký vedúci
Igor Fábera, hoboj
Vladislav Brunner, flauta (SRN)
Program: J. M. Sperger, G. F. Händel, J. V. Stanric, A. Dvoi'dk
Magdaléna Hlijósyová, soprán
Marta Beňačková, alt
Marián Lapšanský, klavír
Program: A. Dvofdk, P. Bag in
Capella Istropolitana
Harald Nerat, dirigent (Rakús ko)
Gabriela Demeterová, husle (CR)
Program: W. A. Mozart, F. Schubert
Kvarteto Bohuslava Martint'J (CR )
Lubomír Havlák, l . husle
Petr Maceček , 2. husle
Jan Jlša, vio la
Jitka Vlašáková, violončelo
Lully Sakaguchi, klavfr (Francúzsko)
Program: A. Vranický, L va11 Beethoven, J. Brahms
Státny komorný orchester Zilina
Leoš Svárovský, dirigent (CR)
Dalibor Karvay. husle
Program: J. Cikker, F. Mendelssohn Bartholdy. A. Dvoi'dk
Účastnici Medzinárodných interpretačných kurzov
Salónny orchester
Zdenčk Macháček , dirigent
Eva Seniglová, soprán
Eliška Homá, soprán
Peter Subert, barytón
Mário Fančovič, barytón
Program: E. Kálmán, F. Lehár, J.
Strauss, R. Sto/z. F. L.äewe, K.
Milläcker, G. Dusík
jana Boušková, harfa (CR)
Saxofónové kvarteto Bohemia
(CR)
Pavel Fiedler, soprán saxofón
Roman Fojtfček , alt saxofón
Jiff Hanzlfk, barytón saxofón
Pavel Skma, tenor saxofón
Program: G. Ph. E. Bach, M. Tournier, E. Parish-A/vara, J. B. Singe16e, G. Gershwin, J. Francaix, L
Di'evíkovský
Jozef Zsapka, gitara
Dagmar Zsapková, nauta
Anna Holblingová, husle
Quido HOlblig, husle
Program: J. M. Lee/air, G. Ph. Telemann, D. Martinček, M. Giu/i{ltti, V.
Godár, A. Diabelli
Komorni sólisti Bratislava
Anton Popovi č. dirigent
Peter Solárik, klavfr
Peter Pažický, klavfr
Jozef Lupták, violo nčelo
Progmm: L Boccherini, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Novák, B.
Britten
Orchester Komornej opery SND
Spevácky zbor mesta Bratislavy
Ladislav Ho lásek, zbormajster
Marián Vach, dirigent
Program: "Najkrajšie zbory" z tvorby G. Rossiniho, A. P. Borodina, P.
Mascagniho, W. A. Mowrta, B.
Smetanu, G. Verdiho

IJroDOs=nvALI
DUDINCE

4.7.-23.8.1997
7. 7.
19.30
Diamant

16. 7.
Rubin

19.30

23. 7. 19.30
Diamant

4. 8.
Rubin

19.30

18. 8. 19.30
Diamant

23. 8.
Rubin

19.30

KARADAR BERTOLDI ENSEMBLE
•
Lorenzo Bertoldi, husle
Sibylle Karadar, husle
Christina Giovanni ni, viola
Nicoletta Mainardi , violončelo
S tefano Colpi, kontrabas
Francesco Bertoldi, klavfr
Program: W. S. Bennett, F. Mendelssolrn-Bartlroldy
Henrieta Lednárová, soprán
Peter Mikuláš, bas
Ľudovit Marcinger, klavfr
Program: E. Schubert, J. Bra/rms
Klavirne trio Istropolis
Katarina Brejková, klavfr
Zuzana Paštéková, husle
Teodor Brcko, violonče lo
Program: B. Smetana, B. Martinú
Armonia slovacca
Karol Kevický, dirigent
Program: R. Ga!parfk. P. Vranický J. Ph. Rcmreau, Ch. Gotmod
TRIO BAROQUE WIEN
Marion Treupel, fl auta travcrso
(SRN)
Michael G usenbauer, barokové husle (Rakúsko)
Rebeka Rusó, viola da gamba
Tina Speckhofer, čembalo
Program: J. M. l.J!clair, G. Plr. Teft·
mann, M. Marais, F. Couperin
Jozef Zsapka, g itara
Dagmar Zsapková, nauta
Anna Holbllngová, husle
Quido HOibling, husle
Program: J. M. Lee/air, G. Ph. Telemann, D. Martintek, M. Giuliani, V.
Goddr, A. Diabelli
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