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Súhl11sím, 11le ... 
V č. 9 Hudobného života sa Igor 

Javorský zastáva hodnoty hudobnej 
publicistiky. V to.lij. s .nfm na.sk:rze s6-
hlasfm - naozaj aj "dva fleky" osviete
ného, vtipného kritického textu mtJžu 
by( viac než nekonečné tirády nejakých 
pseudovedeckých popisov. Ale nes6-
hlasfm, ak to vidf cez optiku ''kto z ko
ho" - zaznávaná publicistika - kontra 
ako pf1e "akademická" hudobná veda. 
Táto vraj dnes bráni uplatneniu hudob
ného publicistu! 

Milý Igor, kritika je povolanie, kritik 
- aj hudobný -je hladač pravdy. To je 
jeho jediná satisfakcia a za ňu mu ne
prisl6cha vedecká hodnos~ ani iné 
uznania. Poznám zopár kritikov z po
volania, ktorým by ani neprišlo na um 
si na čosi také nárokoval Maj6 svoju 
kritick6 česl Veda a vedecká kariéra 
má tiež všade v kultúrnom svete svoje 
kritériá, svoj zmysel - i svoje komisie. 
Je samozrejme zlé, ak sa veda zvrháva 
na vykazovanie kariér, ak rados( z ve
deckej tvorivosti, práve takej vzrušuj6-
cej, akým je ozajstný kritický výkon, 
kalia nezmyselné administratfvne výka
zy, neraz až absurdná kvantifikácia ve
deckej práce a podla mtJjho názoru v 
našich pomeroch až dehonestuj6ce 
''kádrovanie". Podla predpisov Univer
zity Komenského musi dnes návrh na 
profesora na Slovensku odobri( nie me
nej než 10 zahraničných profesorov! 
Tak málo si už dokážeme oceni( sami 
seba. 

Toto všetko je však obrazom dneš
ných pomerov a anomálif. Nemá to ab
sol6tne nič spoločné s vami konštatova
ným "znevažovanfm a podceňovanfm 
hudobnej publicistiky v porovnani s ka
binetnou a konferenčnou hudobnou ve
dou" - (Len si všimnite, aký ste ten
denčnýlj.Niejetiežjnavdo~ženejakf 

''My" si kladieme tieto ''prfsne systema
tizačné kritériá", vymýšlajú sa bohvie
kde a my ich iba musfme znášal Bojuj
me teda - až ste už zaviedli tento ma
jestátny plurál - proti skutočnému ne
priatelovi, administratfvno-byrolcratic
kému syndrómu, bujnej6cemu na vyso
kých školách a vedeckých pracovis
kách a deštruujúcemu vlastný zmysel 
našej práce. Hudobná veda i hudobná 
publicistika mtJže by( - každá v rámci 
svojho špecifika - rovnako inšpiratfvna 
a rovnako aj h16pa. Nevraživos( a ten
denčnos( ktorejkolvek z nich je celkom 
iste prejavom toho druhého. A že sa 
vedci 6dajne obávajú hudobného zá
žiku? Iste sa takf nájdu. Vy sa azda 
nazdávate, že všetci publicisti majú 
hudobné zážitky, a že ich vedia aj 
sprostredkovan Ja si myslfm, že je to, 
aspoň u ntís, s ved á výnimka. K vtJli to
mu však nezačnem tiahnu( (z pozfcie 
nejakej jed.inej ·pravej vedy) proti hu
dobnej publicistike ako takej a označo
val ju .r6znymi prfvlastkami; pretože si 
hudobnú kritiku, resp. publicistiku -
JnaVda tú netendenčnú, osvietenú, hla
dajúcu pravdu - úprimne ctfm a vážim. 

NAĎA HRČKOVÁ 
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Letná hudobná impresia. Snimka A. Palacko 

Smerovanie do neznáma ... ? 
Posledné Valné zhromaždenie spolkov Slovenskej hudobnej únie (v decembri m. r.), 

s prekvapujúco nizkou účasťou členskej základne, dalo zrejme bodku za historickou 
štruktúrou inštitucionálneho organizovania spolkového života na báze distribúcie mate
riálnych statkov podľa rozloženia primárnych a sekundárnych sil. Transformácia kultú
ry sa citeľne dotkla aj hudobnej oblasti, pretože radikálne vybočila z doterajšieho systé
mu zachovávania a triedenia hodnotových kritérii a nastolila málo čitateľné kritérium na 
identifikovanie obsahu kulttíry, nehovoriac o umení. V oficiálnom texte Ministerstva kul
túry SR (publikovaného v Slovenskej Republike 23. 3. 1997) sa o. i. konštatuje: "Najdô
ležitejšími títohami Ndrodn_ých metodických centier bude monitorovanie a pasportizol•anie 
kultiÍmych aktivít ,, regiónoch, poskytovanie komplexných informácií pre kulllime ort;:anizá
cie, 1•yjadrovanie sa k finančným požiadavk dm kulttímych inštitticií na jednotlivé k.ulttírne ak
tivity, vytvorenie .\)'Stému na pride(ol'(mie finai!Ôtých prostriedkov, aby sa nepodporrJI'ali du
plicitné aktivi(v ... " Co to znamená, alebo presnejšie povedané, kam bude smerovať nový 
život spolkov Slovenskej hudobnej únie, na to si kladú otázky a hypotetické odpovede 
Pavol Bagin, generálny riaditeľ Národného hudobného centra a Marián Jurík, predseda 
Rady Slovenskej hudobnej únie. 

Jurík: Roku 1990 1anikol ZväL sloven\k)·ch 
~kladatcfov a koncertných umelcov. ná~tupníckou 
formou \U \lala Slovell',ká hudobná únia a jej jedno
tlivé \polky na táklade ~chválených a regi\trova
ných Manov. Zá~adn[l fonnálna nnena na\tala v 
tom, /.e namie'>lO ideologickej. direktívnej in~litú
cie v111ikla "netávi~lá organio(Úcia na báze dobro· 
voľného tdru}ovania profesných spolkov s plnou 
právnou ;ubjcktivitou", ktorá ako nepolitické ob
čianske t.druženie ~a ma la v prvom rade starať o rot.
voj hudobného /ivota na Slovensku. Prijaté doku
menty na jednotlivých Valných Lhroma1dcniach sa 
\tali hi\tóriou. minulosiou, ale aj dokumentom ná~
ho t.bo/ného iclania. Aj Slovenská hudobná únia sa 
prechodne :.tal a organi.akiou, ktorá sa premenila na 
jednu vell.u agentúru. pričom ostatné články '>!anov 
čorat viac U'>lllpovali do úzadia. Dňom l. januára 
1997 vtniklo na pôde Slovkoncertu a SHU Národné 
hudobné centrum. V 7riaďovacej li~tine má 1~ak tak 

~i roko vymedLené pole pô~obnosli, Je dokonca pre
~ahujc jeho reálne mo7..nosti. Samotrejme, povaha 
všetkých týchto doterdjších vývinových foriem bola 
daná predovšetkým ich váZnosťou v ~látnych orgá
noch, alebo inak povedané. štátne orgány povaJova
li tdru}ovanie umelcov za veľmi dôle}itý faktor pre 
exi<.tcnciu hudobnej kultúry pro domo, ako aj pre 
1ahraničie. Náhly vwik Národného hudobnčho 

centra "bct. prípravy" život zdrulcnia profesionál
nych umelcov, muzikológov a publicistov ochromil 
predovšetkým existenčne. A to je, myslím, ten !.á
kladný "boľavý" bod. ku ktorému treba Laujai stano
vi\ko, čo 7rcjmc očakáva aj naša hudobná verejnosť. 

Bagin: Tohto roku si pripomíname 60. výročie 
jedného 1 najstar~ích festivalov hudobného umenia 
v <,trednej Európe - Hudobné leto v Trenčianskych 
Tepliciach. V spojení s týmto podujatím (pôvodne 
pod ná7vom l. medzinárodný festival komornej 
hudby) \a však pred nami vynára nemenej diVažná 

skutočnosi, ktorá v nasl~ujúcich rokoch mala ne
dolierny význam pre n~u hudobnú kultúru. Skupi
na skladateľov. muzikológov a interpretov toho ob
dobia vtedy rokovala v Trenčianskych Tepliciach o 
poslaní hudobnej kultúry a najmä o perspektívach 
jej rozvoja u ná~. Tu kdesi sú korene búrlivého roz
voja slovenskej profesionálnej hudobnej kultúry, tu 
sú korene postupného vyrovnávania sa s európskou 
kultúrou. 

Aj tieto skutočnosti si treba pripomenúť v súvis
lo;ti \ takmer storočným ones~orením sa našej kul
túry voči iným mhraničným národným kultúram. 
Pri všetkých problémoch dnešného zložitého trans
formačného procesu vo všetkých ob i<L~tiach spolo
čenského a hospodárskeho l. i v ota však môžeme do
lai sta konštatovať, že slovenská hudobná kultúra 
dnes predstavuje jeden zo dlkladných pilierov náš
ho duchovného bohatstva, že sa dokázala úspešne 
vyrovnai iným vyspelým národným kultúram v 
Európe. 

Ak som v úvode spomenul šesťdesiatiny Tren
čianskych Teplic. nebolo to náhodou ... Skupina hu
dobníkov tej doby predpokladala vznik ldru}enia, 
ktoré by ;vojím tvorivým, organit.átorským, peda
gogickým a myšlienkovým posolstvom po;úvalo 
vývoj slovenskej hudobnej kultúry. 

Peripetie mimoriadne zložitého vývoja nášho ná
roda. jeho víťazstiev i prehier (aj v med1.inárodnom 
~ontexte), však napriek všetkým problémom umož
nili "združovacie" právo, a následne postupný vznik 
~ irokej inštitucionálnej siete hudobnej kultúry, pro
fesionálnych orchestrálnych, zborových a komor
ných telies. súborov piesní a tancov. operných a 
spevoherných telies, vedeckých ustanovizní, 
ochranných organizácií hudobných umelcov, mú
tel. vydavateľstiev a dobrý. ba trúfam si povedať 
veľmi dobrý profesný školský '>YSlém - ZUS, kon
zervatóriá, VSMU, katedry hudobnej vedy a hudob
nej výchovy (žiar, so stálou absenciou uclkonenej 

(Pokračovanie na 3. str.) 
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Prevolanie k ROKU EUGENA SUCHOŇA 
25. septembra 1998 si celá naša kultúr

na verejnosť, ale aj mnohí milovníci sú
časnej hudby vo svete pripomenú nedoži
té 90. narodeniny prof. Dr. h. c. Eugena 
Suchoňa. O rok neskôr, IO. decembra 
1999 uplynie polstoročie od pamätnej 
premiéry jeho opery Krútňava v Sloven
skom národnom divadle, v roku 1997 60. 
výročie premiéry lalmu zeme Podkar
patskej, jedného z najvýznamnejších diel 

rodiacej sa modernej hudby. Vychádzajúc z týchto významných 
medzníkov v živote i diele Eugena Suchoňa rozhodli sme sa ob
dobie od 25. septembra 1998 do IO. decembra 1999 vyhlásiť za 
ROK EUGENA SUCHOŇA. 

Poslaním ROKU EUGENA SUCHOŇA bude na prvom mies
te pripomenúť jeho zástoj vo formovaní modernej slovenskej 
hudby ako organickej súčasti našej národnej kultúry. Eugen 
Suchoň ako skladateľ priekopnícky zasiahol do všetkých žánrov 
našej hudobnej kultúry, od 7Älkladatefských diel slovenskej ope
ry cez vynikajúce diela symfonické, komorné a zborové až po 
skladby pre deti a mládež. Svojím skladateľským dielom i výcho
vou hudobných pedagógov spomedzi svojich generačných 

vrstovníkov Eugen Suchoň najviac prispel k tomu, že hudobné 
umenie zapustilo hlboké korene v kultúrnom povedomí Slo
venska. A napokon, v ROKU EUGENA SUCHONA si chceme 

pripomenúť aj to, že práve jeho dielom vstúpila slovenská moder
ná hudba výrazným spôsobom na európske a svetové koncertné pó
diá a javiská, aby vydala svedectvo o zrode novej vyspelej národnej 
skladateľskej školy, ktorú Eugen Suchoň tak vynik!ljúco repre
zentoval spolu s Alexandrom Moyzesom a Jánom Cikkerom. 

V ROKU EUGENA SUCHOŇA chceme nielen propagovať jeho 
umelecký odkaz a mravný príklad spoločensky angažovaného slo
venského umelca. Na jeho príklade budeme rozvíjať súčasnú slo
venskú hudobnú kultúru ako inšpirujúcu silu dneška i budúcnosti, 
ktorá sa nášmu národu otvorila po vzniku samostatného štátu. 
Obraciame sa preto na všetkých hudobných umelcov, aby spozná
vali Suchoňov odkaz, čo najširšie uvádzali jeho diela a nasledovali 
jeho príklady v nezištnej službe nášmu hudobnému umeniu. 
Prosíme predstaviteľov nášho hudobného školstva, aby v ROKU 
EUGENA SUCHONA uplatňovali jeho tvorbu i pedagogický od
kaz ako významnú výchovnú hodnotu. Napokon sa obraciame na 
organizátorov nášho hudobného života doma i v cudzine, aby ve
novali dielu Eugena Suchoňa primeranú powrnosť a zabezpečili 
mu významný podiel v hudobnom dianí. 

Rok Eugena Suchoňa nech sa stane po minulom Roku sloven
skej hudby ďalším výrazným krokom k prehlbovaniu aktívnej 
úlohy v duchovnom živote Slovenska a naším výrazným príspev
kom k formovan iu európskeho a svetového kultúrneho života. 

Za Prípravný výbor ROKU EUGENA SUCHONA 
Pavol Bagin, generálny riaditeľ Národného hudobného centra 

SÚČASNÁ ŠKÓTSKA HUDBA 
V rámci podujatia Keltské dni, organ izovaného Britskou 

radou na Slovensku, pripravilo Hudobné informačné stre
disko Hudobného fondu seminár na tému "Súča ná škót
ska hudba", o ktorej hovorila riaditeľka š kót keho hudob
ného informačného strediska Kirsteen McCue. Predstavila 
viaceré sk ladateľské generácie, počnúc romantikmi Ha
mish MacCunnom ( 1868- 19 16), John Blackwood McEwe
nom (1868- 1948) a Williamom Wallaceom ( 1860-1940), 
ktorý aj významne prispel do muzikolog ickej spisby. 
Účastníci besedy si mohli všimnúť viaceré para lely medzi 
slovenskou a škótskou hudobnou hi stóriou. Skóti, rovnako 
ako Slováci, sa hudobne začali etab lovať až začiatkom toh
to storočia. Rovnako ako S lováci, zakladali profesionálne 
hudobné súbory a inštitúcie v 40. a 50. rokoch. Predtým 
chodili za profesionálnym hudobným vzdelaním do 
Londýna, kde mnohí nakoniec aj profes ionálne pôsobili. 

Skladate lia generácie o niečo mladšej - Francis George 
Scott ( 1880-1940), Ronald Steven son ( 1928) a Peter Max
well Davies ( 1934) naplno využívajú folklórne hudobné 
východiská vo svojej tvorbe a začínajú v Skótsku profes io
nálne skladateľsky a pedagogicky pôsobiť. To má, samoz
rejme, vplyv na ďalšiu generáciu , z ktorej si niektorí skla
datelia vybudovali medzinárodné renomé, ako napríklad 

l SPOMÍNAME ... l 

Alica Saubererová-Nitrayová v kruhu svojich žiakov (zľava) 
J. Malovca, E. Cárskej a E. Rosinského v roku 1992. 

ÚSPECHY SÚBORU 
Komorný orchester CAMERATA ACADEMICA Fakulty 

humanitným a prírodných vied Prešovskej univerzity je sláčiko
vý orchester "warchalovského obsadenia" a jedným z mála súbo
rov tohto typu na sloven kej univerzitnej pôde. Vznikol r. 1986 a 
členskú základňu tvoria študenti odboru hudobná výchova. Od r. 
1992 je jeho umeleckým vedúcim Karol Medňanský, člen or
chestra VSD - spevohry DJZ v Prešove. V poslednom období sa 
orchester čoraz viac podieľa na kultúrnom dian i mesta a šarišské
ho regiónu. Prvé výrazné ÚSP!I(lhY dosiahol na XIV. celoštátnom 
festivale komorných telies "Divertimento musicale '94" v 
Poprade a tento zopakoval na rovnomennom festivale aj o 
dva roky neskôr. 

K posledným aktivitám Komorného orchestra Camerata aca
demica patrí umelecký záj azd do Prahy (v apríli t. r.). V rámci 
spoločného projektu Most k spolupráci medzi katedrami hu
dobnej výchovy Pedagogickej fakulty Karlovej Univerzity v 
Prahe, Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity a Fakulty hu
manitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, sa v koncer
tnej sále Konzervatória Jana Deyla na Maltézskom námestí v 
Prahe u kutočnil koncert, na ktorom Prešovčania predviedli i di
ela slovenských sk ladateľov. Camerata academica pod vedením 
Karola Medňanského, so sólistami Slávkou Bajtošovu - flauta, 
Janou Forraiovou a Ľudmilou Rovňákovou - klavír, podali hod
notný výkon, ktorý v náročnom pražskom prostredi vzbudil mi
moriadnu pozornosť. Súčasťou tohto stredočeského umeleckého 
zájazdu bol i koncert v barokovej sále kláštora v Svätom Jáne 
pod Skalou. IRENA MEDNANSKÁ 

úspešná sk ladateľka Judith Weir ( 1954), Edward McGuire 
( 1948), William Sweency (1950), Sally Beam i sh ( 1956). 

Pozornosť a mimori adny záujem širokého svetového pub
lika k škótskej hudbe pritiahla až tvorba Jamesa MacMil
lana ( 1959), ktorého sk ladbu uviedol na svojom koncert
nom vystúpení v Bratis lave aj Skótsky komorný orchester. 
MacMillan, ako to potvrdzujú napríklad aj požiadavky 
smerujúce do škótskeho hudobného informačného stredi s
ka, otvoril ce tu ďalším š kótskym skladateľom, prebudil zá
ujem súborov o interpretáciu diel škótskych skladateľov 

(" nemáte niečo podobné ako MacMillan?"). 
Samozrejme, k tomuto úspechu dopomohla aj samotná 

hudobná infraštruktúra, ktorá v sebe zahfňa profe ionálne 
hudobné vydavateľstvá , renomované festivaly, viaceré 
zdroje financovania hudobnej kultúry vrátane pravidelných 
objednávateľov nových diel (B BC), profes ionálne súbory 
interpretujúce súčasnú hudbu a celkom samozrejme aj hu
dobné vzdelávanie nutné pre prípravu nového publika. Aj 
napriek tejto, pre nás takmer stratosferickej úrovni, si neza
budnú posťažovať na stenčujúce sa finančné zdroje. A to je 
ďalšia podobnosť so Slovenskom. Len na svojho MacMil
lana ešte stá le čakáme. O. S. 

Medzi osobnosti pôsobiace mimo centra slovens kej hu
dobnej kultúry patrila aj klaviristka Alica Saubererová
Nitrayová. 

V Nitre pôsobila od roku 1944 ako učiteľka hry na klaví
ri, kde vychovala desiatky žiakov, medzi ktorými boli aj 
viacerí predstavitelia našej hudobnej kultúry. Popri peda
gogickej činnosti sme sa s ňou stretávali aj na koncertných 
pódiách ako so sólistkou i korepetítorkou. Má nemalú zá
sluhu na šírení diel slovenských skladaterov, z ktorých 
mnohé uvádzala aj premiérovo. Viaceré z nich sa nachád
zajú aj vo fonde Slovenského rozhlasu a Slovenskej televí
zie. Neraz účinkovala s orchestrom Slovenskej filharmónie, 
so Symfonickým orchestrom čsl. rozhlasu, Státnou filhar
móniou Košice i nemeckým symfonickým orchestrom v 
Bautzene. Samozrejme, najčastejšie sa s ňou stretávali po
slucháči na koncertoch v mieste jej pôsobenia - v Nitre. 

Po ukončení svojej pedagogickej činnosti ešte plných 16 
rokov neúnavne rozdávala svoje umenie a perfektnými 
výkonmi vzbudzovala obdiv a úctu. Svojich 75. narodenín 
by sa bola dožila IO. júna t.r. (zomrela 30.11.1996). 

EVA KUCEROVÁ 

Zbor bratislavského 
Konzervatória v Me:xik.u 
Tri násťčlenný Spevácky zbor Konzervatória v Bratislave pod vedením 

prof. Dušana Billa reprezentoval v dňoch 20. mája - 2. j úna 1997 Slovenskú 
republiku na koncertnom turné v Mexiku. Prvý koncert sa uskutočnil 

20. mája 1997 v rámci Panorámy Slovenska v hlavnom meste Mexiko pred 
oficiálnymi hosťami, pracovníkmi rozhlasu. televízie. tl ače a početným 
publikom. Ďalšieh 12 koncertov v ll. mestách štátov Mexika (Mordeon. 
Salvatierra. Accambaro, Zamora, Torreon, Durango, Lagos de Moreno. 
Uraapan. Aba~olo, lguala, Puebla) odLnelo v katedrálach, operných divad
lách a v koncertných sieňach a vypočulo si ich cca 8 tisíc ludí. Posledný 
koncert sa uskutočnil l . júna v miliónovom meste Puebla, kde hlavný orga
nizátor označil tento koncert za vrchol koncertnej sezóny mesta. 

Zbor sa predstavi l náročným programom európskej Lborovej literat(ory, 
sólovými výstupmi z operných diel a dielami slovenských skladatelov. 
Podla ohlasu odbornej kritiky a spontánneho prejavu poslucháčov zbor zau
j al vysokou kvalitou umeleckého prejavu. silou umeleckého výrazu a profe
sionalitou. Väčšina členov zboru sa predstavila aj sólisticky. Najmä Denisa 
Danielová a Katarina Si lhaviková udivoval i profesionálnym prejavom. K 
vrcholným výkonom bol zbor inšpirovaný vnímavým obecenstvom, ktoré 
prijímalo úprimnú umeleckú výpoveď zboru s nadšením a ováciami. 

Koncertné turné v Mexiku pripravila agentúra ··Kováč Promotion", ktorá 
zorganizovala na vynikajúcej úrovni nielen koncertnú časť zájazdu, ale aj 
spoločensko-poznávacie aktivity. vďaka ktorým je slovenská kultúra v 
Mexiku prijímaná s velkým uznaním a obdivom. " Kov~č Promotion·• L<l

bezpeči l a a financovala ubytovanie, stravovanie a dopravu zboru počas ce
lého pobytu. Nadobudli sme dojem, že táto agentúra robi pre propagáciu 
Slovenska a slovenskej kultúry obdivuhodne záslužnú činnosť. 

DA JELA SLIACKA 

Hudobný život '97 

l Hudba je reč j 
Vrátine sa k magazínu o vážnej hudbe v STV z 15. 5. 

V jeho druhej časti, v ktorej pravidelne predstavujú 
osobnosti slovenského interpretačného umenia, sa prezen
tovala Silvia Cápová- Vizváryová. Ktosi o nej povedal, že 
keď hrá, dymí sa z klavíra. J ej temperament je skutočne ob
divuhodný. Krásna, statná žena, disponujúca chwpskou si
lou a silným duchom. Hovorila o sebe a klavíri so zápalom, 
sebavedome, bez rozpakov a plynule. l keď so všetkými jej 
názormi na klavírnu predagogiku nemusíme súhlasit; treba 
ich rešpektoval: Znelo to presvedčivo, lebo to bola jej prav
da. Mimovoľne som si spomenuÚJ na rozhlasovú reláciu Idy 
Cemeckej "Duša ukrytá v klavíri". Dve skvelé klaviristky a 
každá iná. Výbušná, temperamentná, extrovertná Silvia 
Cápová a hlbavá, illfrovertná intelektuálka Ida Cemecká. 
Každá má svoju pravdu i svojich poslucháčov, ktorým má 
čo povedat: 

Lebo hudbaje reč. 

Povedal to presvedčivo v roljímauí nad partitúrou (17. 6.) 
skladateľ, klavirista a pedagóg pôsobiaci v Banskej Bystrici 
Jevgenij lršai tvrdiac, že on hudbou rozpráva a v tom je je
ho logika. V diele Exodus, o ktorom bola reč, bol inšpirova
ttý Beethovenom a Snitkem a rozmýšľal o tercii, najmä o 
malej tercii, preto je skladba tklivá a smutná. Nad ostinát
nym rytmom sa vinie tklivá melódia. To je plač židovstva. 
Národa vyvoleného a preklínaného, geniálneho a pokoro
vanélw. O tom lršai rozpráva vo svojej skladbe pre tam-tam 
a klavír nazvanej Exodus. Prečo práve tieto dva nástroje? 
Tam-tam je začiatok hudobného prejavu ľudstva - klavír, 
nástroj dneška. 

Vynaliezavá redaktorka M. Puškášová roljúnala nad 
dvoma skladbami dvoch autorov. 

Iris Szegyová so skladbou Perpetum mobile pre preparo
vaný klavír mala úspech doma i v zahraničí. Co má toto di
elo spoločné s lršaiovým Exodom ? Filozofický zástoj: za
čiatok ľudstva, večne sa opakujtíci exodus v čase - perpe
tum mobile. 

Rozvinula sa diskusia o čase ako filozofickej a estetickej 
kategórii. 

BoÚJ to mimoriadne inteligentná a zaujímavá relácia. 
Redaktorka Etela Cárska v cykle Musica sacra (28. 5.) sa 

spolu s poľskými muzikológmi Poniatowskou a Tomasew
skim snažila poslucháčov presvedčiť o religióznosti hudby 
Frederyka Chopina. Dokumentovali to jeho Prelúdiami 
a Sonátu b mol, najmä smútočným pochodom. Vzbudilo to 
vo mne pochybnosti, a priwám sa, aj úsmev, akí sme "man
fine/isti". Pred časom sme vo všetkom ltľadali revolučnosť 
a ľudovosť a u Chopina sme argumentovali Etudami, 
Sonátou h mol a Mazurkami, dnes mu vnucujeme religióz
nost: 

Anijedno, ani druhé! 

Chopin bol citlivý umelec, geniálny hudobn{k, plný emó
cií a všetko, čo sa dialo okolo neho, ho vuušovalo, inšpiro
valo. Miloval Poľsko a dotklo sa ho revolučné vzplanutie 
poľského národa, smútil za domovom a svoje túžby vložil do 
najpoľskejšieho tanca, mawrky. No bližšia mu bola krása 
ako boj, bližšie tajomné svetlá salónov než ľudové veselice. 

Nebol ateista, bol zbožný katolík, ale bližšia mu bola 
umelecká spoločnosť pan'žskej elity ako chrámy. Súhlasím 
s názorom spolubesedujúceho Ivana Hrušovského, ktorý 
zdôraznil, že Chopin bol predovšetkým Poliak - teda aj kalo
Uk, ale to nebolo najpodstatnejšie. Podstatná bola j eho hud
ba, jej novosť v harmónii a melodike. Ocenilo to 20. storo
čie, ktorého hudbu Chopin ovplyvnil.• V jeho hudbe je du
chovnost; nie religióznosť. 

V STV, v relácii redaktorky Holubanskej Fragmenty 
umenia (25. 5.) dostali priestor staré hudobné nástroje a 
stará hudba. Išlo predovšetkým o nástroje karpatskej oblas
ti zalmmjúcej Slovensko, Rumunsko a Ukrajinu. Scená
rista a moderátor Egon Krák vychádzal z kolekcie grafic
kých listov podľa dobových vyobrazen{ hudobných nástro
jov. Zaslúžil sa o ne ukrajinský muzikológ Hrabovski. 

Na Slovensku, najmä na Spiši, je veľa hudobných pamia
tok, ktoré čakajú na spracovanie muzikológov, no najmä 
interpretov. 

Krák predstavil svoj kostýmovaný súbor starých nástro
jov, ktorého je vedtícim - Chorus angeli. Nástroje im zaob
staráva Juraj Korec, vokálnu zložku vedie Mária Tajtá
ková. Dbajú na dobovú zvukovost' - Javorský tomu hovorí 
"zvuková muzeológia". 

Stúdio Košice prinieslo reláciu Akcenty-rezonancie (31. 
5.). Redakčne ju pripravila Lýdia Urbanč{ková, autorsky 
mladý muzikológ Tomáš Horkay. Bola venovaná prvej časti 
Košickej hudobnej jari. Mladý kritik sa ukázal ako nekom
promisný hodnotiteľ, ktorý neuznáva žiadne "veličiny" 
a povie si svoje, nech sa to týka kohokoľvek. Pochváli málo
čo. Podľa neho Lapšanský hral Mozartov Koncert d mol 
s rutinou a bez zaujatia, Warchalovci ho síce nesklamali, ale 
už to nie j e ono. (Mys/ún si, že to ešte nie je ono, veď ide 
o takmer nový súbor!) Anglický dirigent J . Georghiadis ho 
síce očaril Lisztovými Les Préludes, ale Cajkovskému vôbec 
nerozumie, Rajter bol výborný v Schubertovi, ale Braltms 
mu nevyšiel a Večer židovskej piesne a prózy bol síce zaují
mavý, ale veľmi dlhý. 

Premiéra Podprockého ll. symfónie Ecce homo bola 
zhodnotená priaznivo. Napriek dodekafónii j e to hudba pô
sobivá a komunikatívna, i keď trochu veľavravná. Je však 
bezpochyby obohatením slovenskej symfonickej tvorby. 

ANNA KOVÁŔOVÁ 



Hudobný život '97 DIALÚG 

Smerovanie do neznáma ... ? 
(Dokončenie z l. str.) 
zmysluplnej hudobnej výchovy v povinnom škol
skom systéme); 10 sú poväčšine ne~porné pozitíva 
šesťde>iatročného ú~ilia o profesional izáciu sloven
skej hudobnej kuhúl) . 

Pripomínam tieto ~kutočnoMi pretO, le dnes po
sudzujeme všetky dosiahnuté výsledky ako samo
aejmo,ť, ba dakedy s neobjektívnou kritično,ťou. 

Nie je to tak, bol to šesťdesiatročný neustály zápas 
hudobníckych generácií o dosiahnutie pozitívnych 
výsledkov ... A dovoľujem si tvrdiť, že dnes, i v naj
bližšej bud(lcnosti, čaká obec hudobných umelcov 
nesmierne náročný zápas o udr?~1nie dosiahnutého, 
najmä v súvislosti s obdobím. ktoré prináša poklon
kovanie "molochu 1latého teľaťa" a obdobím, ktoré
mu chýba pojem súdržnosti, áno, i morálky a etiky, 
tolerancie a úcty k hodnotám .. . Tu vidím hlavné po
le pôsobnosti profesných spolkov Slovenskej hu-

Marián Jurík Snímka Igor Grossmann 

dobnej únie. 
Jurfk: Po pre~tudovaní Zriaďovacej li~tiny nado

budol som pocit, le NHC bolo šité "horúcou ihlou". 
opätovne sa vychádLalo l jestvujúcich modelov, te
da z o~vcty, literatúry, divadelníctva, bet zreteľa na 
systémové špeciliká profesionálneho hudobného ži
vota. ktoré sa historicky utvárali v kontexte s európ
skymi skúsenosťami. Napríklad spojením agentáž
nej , čiže obchodno-umeleckej či nno>ti , s inými ne
obchodnými aktivitami. organizačnými (festivaly) 
môle v budúcnosti dôjsť k veľmi kurióznym j avom, 
ba dokonca k "stretu táujmov". resp. k presadt.ova
niu ú1ko subjektívnych záujmov. 

Bagin: V týchto súvislostiach vznik Národného 
hudobného centra považujem 1~1 iMé prirodLené vy
vrcholen ie snáh o inštitucionálne dobudovanie slo
venskej hudobnej kultúry. Jeho perspektívy vidím v 
prognostickom myslenl a koncepčnom plnení aktu
álnych potrieb slovenskej hudobnej kultúry. Pod pl
nením potrieb však nemyslím presadzovanie indivi
duálnych, často pekuniárnych záujmov. ale presad
zovanie plnenia úloh, ktoré sú na prospech celej na
šej hudobnej kultúry. Národné hudobné centrum 
však nemô7e plnil' svoje poslanie beL najužšej spo
lupráce so Slovenskou hudobnou úniou a Asociá
ciou hudobných umelcov, ktoré napriek s(1časným 

ekonomickým problémom pova7ujem za "mozgový 
trust" našej hudobnej kuhúry. Táto spoluprtlca, po
chopitefne. môže prebiehať v rôlllych rovinách: za 
najLáva}nej šiu pova].ujem účasť členov spolkov v 
rôznych poradných orgánoch Sekcií NHC a v sa
motnej Umeleckej a vedeckej rade Národného 
hudobného centra (prehfad prinesieme v budúcom 
čísle). 

K činnosti Slovenskej hudobnej únie a jej spol
kov pre budúcnosť si dovolím parafrázovať jedného 
z nestorov kultúrneho života na Slovensku: "Aj tak 
sa dostatočne a celkom uveritcfne preukázalo, akým 
fenoménom je t7v. spolkový život slovenského 
umelca: čímsi ťažko polapiteľným a delinovatef
ným, veľmi irelevantným vo vzt'ahu k tomu, čo sa 
deje- alebo nedeje - v samotnej hudobnej kultúre, v 
j ej predsa len mimoriadne subtílnom organizme. 
Nech ~a ~polkový funkcionár (alebo aj celý zbor 
spolkových funkcionárov) chlapí ako chce, k ničo
mu pozitívnejšicmu sa nedopracuje, ne]. k tomuto: 
Spolok je morálnym či nitefom, 1ábezpekou profe
sionálnej solidarity. organiLáciou na priblilovanie 
lepších, vyhovujúcejších a vari aj adekvátnejších 
podmienok na l ivot a prácu slovenského hudobné
ho umelca a teoretika. Stáva sa aj hovorcom a prí
padne spolufonnovateľom vonkajších spoločen
ských postojov, a to najmä vtedy, keď individuálna 
sila slabne v kontaktoch so spoločenským a sociál 
nym okolím." Áno. tu kdesi je vý1nam Slovenskej 
hudobnej únie ako právneho nástupcu svojich pred
chocov, tu je výmam spolkov i šesťdesiatročnej 

kontinuity rozvoja '>lovenskej hudobnej kultúry. 
Jurík: Venujme teral po1ornosť jednotlivým 

spolkom. Cinnosť Spolku koncertných umelcov, 
ktorý je kvantitatívne najväčším ~polkom SHÚ, bo
la takmer výlučne tameraná na l.:oncertnú obla.~ť. 
Teraz ju vykonáva v podstate iba Národné hudobné 

centrum - Slovkoncert. Do l. januára 1997 tu bola 
evidentná duplicita činnosti medli Slov koncertom a 
Spolkom koncertných umelcov. Teraz v dôsledku 
transformácie Slovkoncertu na Národné hudobné 
centrum, kde prešla aj časť fudí zo SHÚ - aj so soft
vérom -je činnosť tohto spolku, aj vzhfadom na fi
nančné problémy, mierne a otvorene povedané pa
ralyzovaná alebo až iluzórna ... 

Bagin: Pokúsim sa posúdiť či nnost jednotlivých 
spolkov, aj keď si neosobujem právo na absoluti lO
vanie svoj ej pravdy. Možno, že je to i hodená ruka
vica do ringu diskusie, bez ktorej sa naša práca ako
si utápa v "samokruhu". 

Problematika Spolku koncertných umelcov je 
problematikou "sui generis". Postavenie Spolku 
koncertných umelcov je "tradíciou" spoločného štá
tu predchúdzajúceho obdobia, kedy najmä česká in
terpretačná sféra (pravdepodobne oprávnene) ziska
la v spoločenskom, politickom i kuhúrnom poníma
n! akési dominantné postavenie. Sám som dlhé roky 
pôsobil ako interpret i funkcionár Tvorivej komisie 
ZSS Ku. Vždy som si však uvedomoval, že nikde na 
svete sa problematika inštitucionálneho u poriad -
nia obce koncertných umelcov nerieši tak, ako u 
nás. Koncertn l umelci v Lahraničí. najmä v trhovom 
mechanizme, sú poväčšine organizovaní po odbo
rárskej líni i, l.:eďže ich prvoradé Láujmy súvisia so 
sociálnym zabezpečením. Preto u nás celkom L:áko
nite po roku 1989 nastal posun k organizovaniu 
koncertnej činnosti, vlastne k duplicite agentúry ! 
Netrúfam si predpovedal' ďalší vývoj. Zatiaf vidím 
poslanie a Lmysel práce Spolku v pomoci dramatur
gii (Medzinárodný festi va l koncertného umenia v 
:2:i line. Slovenské hiMorické organy a pod.), ďalej v 
upozorňovaní na prl'>un ďagích talentov do sféry 
koncertného umenia a, samozrejme, tiež možno 
očakávať aktívnu pomoc pri iniciovanllegislatfvy ... 

Jurík: Druhou dôleli tou zložkou je tvorba, pre
dovšetkým pôvodná, najmä jej uvádmnie do života, 
čo bol a mal by aj zostať primárny a nezastupitefný 
aspekt činnosti Spolku slovenských skladatefov. 
Vzhfadom na nemasovosť, avšak na vysoký stupeň 
profesionálnej i percepčnej náročnosti, existencia 
tohto Spolku - podobne ako napr. spisovatefského -
je evidentná a vo svojom princípe net.astupitefná. 
Zatiaľ na základe pochopenia vedenia Národného 
hudobného centra, "ekonomicky vyjadrené". došlo 
k vzájomne ul.i točnej a výhodnej spolupráci pri lll
bezpečenl troch základných aktivit: festivalu 
Melos-~tos. Stredoeurópskeho festi valu koncertné
ho umenia v :2:i line ( tam sa však neobjavila ani jed
na slovenská skladba, čo je svetový unikát). nede
ľnej pre7entácii pôvodnej tvorby v Mirbachu, festi
va lu Historické organy na Slovensku a došlo aj k 
spolupráci pri mbezpečenl vydávania časopi su Slo
venská hudba. Je to dosť, alebo málo? 

Bagin : Spolok skladatefov má popri už vyššie 
spomínanej úlohe - plnú možnosť dramaturgicky sa 
podieľať na každomesačných prezentáciách tvorby v 
Mirbachovom paláci, je umeleckým a dramaturgic
kým garantom medzinárodného festivalu MELOS
~TOS, mal by byť garantom i realizätorom prehlia
dok Nová slovenská hudba. Prostredníctvom svo
jich členov v rôznych poradných orgánoch a ume
leckých radách môže výrame ovplyvňovať umelec
ké smerovanie inštitúcií i médií. Má plné právo vy
jadrovať sa k legislatíve v medziach vymedzených 
Lákonom a deleguj e svojich členov do rád ochran
ných organizácii a Hudobného fondu. Clenovia 
spolku sa vyjadrujú prostredníctvom svojich dele
gátov k rôznym oceneniam a pod. Je to vera, alebo 
málo? - Ak by som bol prfsnym kritikom, nie temz, 
ale po dlhé. dlhé roky, musím konštatovať, že tieto 
možnosti spolok vždy dostatočne nevyužíva! 

Jurík: Na základe polročného pôsobenia vo 
funkcii predsedu Rady SHÚ som čoraz viac pre
svedčený, že otázka existencie Spolku hudobného 
folklóru je od začiat ku v systéme SHÚ neujasnená a 
štrukturálne, ale aj obsahovo nedotiahnutá. Ukazuje 
sa, že je tu vera protikladných náL:orov na činnosť 
tohto spolku. je tu aj -objektívne povedané- istá ne
pochopitefná kumulácia a polarita členstva. Predsa, 
ak je niekto dirigent, tak j e dirigentom ako profesio
nál a nie je folkloristom. Ak je niekto skladaterom, 
tak je skladateľom a nie je folkloristom. Clenstvo v 
dvoch spolkoch bola ponovembrová i lúzia a naiv
nosť. Veď stanovy hovoria, že ide o profesné zdru
žovanie. Hoci na riešenie tohto problému nie j e prá
ve najideálnejšia situácia, no mali by sme sa s ním 
zaoberať a na Láklade serióznej diskusie najbližšie
mu Valnému Lhromaždeniu predložiť konkrétne sta
novisko. 

Bagin: Vznik Spolku hudobného folklóru je úz
ko spätý s niektorými individuálnymi záuj mami 
tvorcov, interpretov a muzikológov, ktorí svoju 
tvorbu realizujú prevažne v tejto oblasti. Dodnes nie 
som presvedčený o potrebe a účelnosti takto formu
lovaného '>polku. Pre môj vkus by bol vari užitoč
nejší "záujmový klub", ktorý - nota bene - Stanovy 
únie pripúšťajú. Clenmi klubu by mali byť ti sklada
telia, koncertní umelci a muzikológovia, ktorí pre
važnú časf svoj ej tvorby venujú hudobnému folkló
ru a majú o túto činnosť osobitný záujem. Pritom 
oblasť hudobného folklóru spadá do záujmovej sfé
ry Národného osvetového centra ! Tri profesionálne 
a dve poloprofesionálne folklórne telesá, riadené 
buď priamo Ministerstvom kultúry, pripadne SRo, v 
systéme riadenia národnostnej kultúry neoprávl\ujú 
Národné hudobné centrum zasahovať do tejto sféry, 
skôr len umožňujú sledovať ich profesné aktivity. Z 
hfadiska profesného tastúpenia jednotlivých ~pol
kov v Slovenskej hudobnej únii bude iste zaujímavé 
~ledovať vývoj v najbližšej i ďalšej budúcnosti ... 

Jurík: V oblasti muLikológie, kritiky a publicis-

tiky od nepamäti panuje názor, že táto činnosť boJa 
na konci záujmu zväzu či SHÚ, nehovoriac o stano
v iskách istých vedúcich funkcionárov (stači si pre
čítať tzv. hlavné zjazdové referáty). Aj toto je tvori
vá činnosť ako každá iná, iba členovia Slovenskej 
muzikologickej asociácie sa vyjadrujú literárnymi 
či vedeckými prostriedkami. Tým netvrdím, že jed
notlivci nedosiahli pozoruhodné i medzinárodné ús
pechy. Je to však skôr výsledok ich individuálnej 
činnosti . Aj teraz sa špičková vedecká ako aj kritic
ko-publicistická činnosť pestuje buď na jednotlivých 
vedeckých pracoviskách i mimo nich ako súkrom
ná činnosť. Je tu však malý záujem o muzikologic
ko-kritickú profesiu na báze rovnocenného partner
stva. Asociácia je zatiaf beL prostriedkov, čo posti
huje najmä poriadanie domácich č i medzinárodných 
konferencií, ktoré sú v našom kultúrnom systéme 
nemyslitefné. Navyše po likvidácii vydavatefskej 
činnosti OPUS-u, pod patronátom štátu a niektorých 
bývalých funkcionárov SHÚ, sa publicistika ocitla 
vlastne na ulici, alebo na milosť a nemilosť súkrom
ných vydavatefov. A čo je najvážnejšie, asociácia 
združuje vyše 160 č lenov, ktorých v našom hudob
nom systéme necíti ť. Trápi ma malý záujem o kriti
ku i náročnejši u publicistiku, ale aj nedostatočné la
pojenie našich č lenov doľôznyclr!n'ýChaktivit ... 

Bagin: Môj pohľad na oblasť muzikológie, publi
cistiky a kritiky, ktorá ako tvrdíš "bola od nepamäti 
na konci záujmu zväzu či SHÚ", bude určite v roz
pore so všeobecnými náJ.:ormi. Bolo by totiž zaují
mavé vedieť, v čom tkvie príčina, či sa tým obec hu
dobných teoret ikov zaoberala, prečo j e tomu tak? 

M ysllm si. l e v tejto sfére je ešte viac individua
liL:mu ako u skladateľov. Pôsobí tu akási neuvedo
melá zatrpknutosť, je tu vera netolemncie, úniku od 
problémov súčasnej hudobnej kultúry a vzájomné 
podceňovanie jednotlivých druhov profesie. V jed
nom z minulých úvodníkov Hudobného života Igor 
Javorský tvrdo demaskoval vzťahy vo vnútri profe
sie. Dovolím si tvrdil', že samoznehodnocovanie 
jednotli vých oblasti hudobnej teórie je jej najväčším 
delicitom. Bol by som nesmierne šťastný, keby sa 
už v najbližšej dobe podarilo- vari už nastupujúcej 
generácii teoret ikov - vytvoriť spoločenskú klimu 
"kultúrneho povedomia", po ktorej tofko volal už 
nebohý profesor Kresánek! 

Pritom si dovofujem upozorniť, že Národné hu
dobné centrum nebude duplicitne riešiť problémy 
muzikológie. Príslušná sekcia sa bude v prvom rade 
~.:aoberať kompletovaním dokumentácie, koordiná
ciou a analytickou či nnosťou problematiky hudob
nc;j kultúry všetkých druhov a žánrov i prostredníc
tvom hudobných kabinetov regionálnych hudob
ných centier. Hudobná historiografia, etnomuziko
lógia, ale i ďalšie vedné disciplíny, hudobná publi
cistika a kri tika - to je či nnosť navýsosť individuál
na. Jej vzájomnému rešpektovaniu a rozumnému 
rozvrstveniu individuálnych záujmov môže pomôcť 
j ed ine Slovenská muzikologická asociácia. 

Jurík: Spejeme k záveru. Co vlastne na oboch 
stmnách umeleckých fonnácil, ktoré, obrazne pove
dané, opäť začínajú na zelenej lúke, môžeme urobiť. 
Jedna vec je vôfa. Na druhej strane aj pre tú najlep
šiu vôfu musia byť vytvorené isté základné a regu
lérne podmienky. 

Bagin: Priznám sa celkom otvorene a bez škru
púf, že nevďačnú funkciu v Národnom hudobnom 
centre som prijal s limitovaním termínu pôsobenia. 
Predpokladám, 7.e budem pôsobiť len v takom časo
vom obdob!, kedy sa uskutočnia všetky právne a or
ganizačné opatrenia na zabezpečenie fungovania in
štitúcie a zabezpeči sa priprava istých výhfadových 
projektov. A práve tu mi išlo a ide najmä o vydava
tefskú činnosť. Nemám vefké "oč i", ale uvedomu
jem si istú prioritu, ktorou bezosporu je zabezpeče
nie základnej inštruktívnej literatúry pre základné 
umelecké školy. Tu naozaj ide o budúcnosť hudob
nej kultúry na Slovensku!! ! Pochopitefne, našou 
úlohou je aj zabezpečenie vydávania dvoch periodík 
hudobnej kultúry - Hudobného života a Slovenskej 
hudby. Som presvedčený, že obe periodiká, no ob
zvlášť Slovenská hudba - ak má plniť svoje spolo
čenské poslanie - musia prejsť závažnou obsahovou 
transformáciou. 

Jurík: Isteže zlepšovať, zdokonafovať je vždy čo. 
No podfa môjho názoru sme v situácii, najmä SHÚ, 
ktorá je viac než napätá. Je veľmi zložitá. Som si 
dobre vedomý toho, že vývoj nemožno zastaviť. :2:e 
jestvujú vplyvy, ktorých pozitívum sa ukáže až ča
som. Cas však tiež nemožno zastaviť, urči te by sa 
však nemal premárnil. Zložitosť nie j e jav trvalý, ale 
iba prechodný. Môže byť tiež výsledkom hfadania 
nových kvalitatívnych trendov, či dôsledkom nepo
chopenia podstaty vecí, alebo aj malou zlomysef
nosťou, pretože vykonštruovaná zložitosť sa stáva 
brzdou napredovania. Možno je to aj otázka systé
mu finančného dotovania neziskovej, ale na finač
ných zdrojoch ži votne závislej umeleckej tvorby. 
Starý systém zanikol, ale nový ešte nedozrel na ob
jektívne účinný nástroj podpornej činnosti v záuj me 
autonómnosti jednotlivých profesii, resp. j ednotli
vých druhov a Ulnrov hudby. Grantový systém fon
du Pro Slovakia, súdiac pod fa uverejnených výsled
kov,je väčšmi naklonený amatérskemu spôsobu pe
stovania kultúry, než profesionálnemu, vytvárajúce
mu o. i . aj reprezentačné hodnoty, bez ktorých zvi
ditefňovanie našej kultúry nie je možné. Ak chceme 
smerovať do Európy, musi me mať s ňou kontakt, na
zvime to trebárs aj výmenný obchod. Naši členovia 

prestali chodiť do zahraničia a zo zahraničia nik k 
nám nechodí, pretože bez prostriedkov to nejde. 
Informácie, priamy kontakt, priame poznávanie, ne
jestvujú. Je to podfa mňa vefký omyl, 7.e na repre
zentáciu stač ia iba štátne organizácie, ktoré nás re-
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prezentujú cudzou hudbou -ergo nereprezentujú ná
rodnú kultúru. Je to nedorozumenie, ktoré treba od
strániť. Ide o dve naprosto odlišné veci . 

Bagin: Otázka zviditeľňovania slovenskej hu
dobnej kultúry bola počas celého môjho doterajšie
ho pôsobenia prioritou. môžem snáď povedať, že sa 
stala mojím celoživotným krédom. Ci to bolo v 
Opere Slovenského-·národného divadla, v OPUSe, 
vo federálnom Zväze skladatefov a koncertných 
umelcov a či v Slovenskej hudobnej úni i. Po návrate 
z Prahy v r. 1990 som využil všetky celoživotné 
skúseno ti a ve1111 zahraničné kontakty, aby som 
"za Slovensko" uchoval kontinuitu vzťahov so za
hraničnými partnermi. Darilo sa mi to- s finančným 
limitom - so striedavými úspechmi, ale v podstate 6 
až IO delegátov, členov Spolkov SHÚ, ročne vyces
tovalo na partnerské podujatia do zahraničia a toľko 
partnerských delegátov prichádzalo na naše vý
znamné podujatia. :2:iaf, s istou dávkou trpkosti a 
nostalgie musfm konštatovať, že pri ukončení čin
nosti v SHÚ som nemal komu odovzdať agendu, ale 
ani dlhoročné skúsenosti tomu, kto by túto mravčiu , 

ale vefmi dôležitú prácu ďalej vykonával. O dôvo
doch pomlčfm, ale s poľutovaním musfm konštato
vať, že v uplynulom roku, kedy sa podarilo na jednej 
strane realizovať ROK SLOVENSKEJ HUDBY s 
nie nezaujímavým výsledkom a nie nezaujímavým 
príspevkom štátu i sponzorov, sa mnohé perspektí
vy činnosti Slovenskej hudobnej únie r iešili nekon
cepčne, ba povedal by som až amatérsky ... Myslím. 
že nepomôže plakať nad rozliatym mliekom. Si
tuácia u partnerov v zahraničí (až na niektoré sever
ské krajiny, Pofsko a Maďarsko) je zložitá. Panne
rov tiež postihuje, dovofujem si povedať, "celosve
tová ekonomická krlza vo sfére zabezpečenia ne
hmotných statkov!" Ale tento problém už prislúcha 
komplexne rieš iť budúcej nastupujúcej generácii! 

Jurik: Neverlm na tzv. objektivizovanie celosve
tových ekonomických kríz. Peniaze vždy boli a bu. 
dú, zrejme, len nie pre každého. Aj my, muzikanti, 
boli by sme povďační, parafrázujúc Pavla Stevčeka 
v Literárnom týždenníku, i "za menej transparentné 
grantové a podobné linančné toky zúfalo nerozvinu
té", ak vôbec dajaké budú. Len nech nie sú závislé 
na jednostranných informáciách, či subjektívnych 
rozhodnutiach. Reprezentujeme predsa svojráznu, 
profesionálne vysoko rozvinutú a medzinárodne 
uznanú hudobnú kultúru, čo nemá právo nik bagate-

Pavol Bagin Snímka Marián Jurík 

lizovať. To je j edna stránka veci. Druhou je, že byť 
členom istého profesného združenia, je okrem fi
nančnej spotreby aj niečo viac. Je to aj vec morálnej 
sily, je to vec profesijn~ spolupatričnosti, je to aj 
záležitosť vnútornej obrody a schopnosti prejaviť sa 
ako príslušník istého stavu v prospech celku v stave 
núdze. V súčasnej dobe vidím iba jednu alternatívu. 
tou je zvýšenie autonómnosti života spolkov v pl
nom roLsahu práv a povinností daných stanovami a 
vlastným tvorivým potenciálom. Som presvedčený, 

že momentálny stav je riešitefný, že je to otázka ča
su, ktorý vždy objektívne zhodnotil aj najzložitejšie 
protirečenia. Súča~ný stav by nemal viesť k rozdeľo
vaniu, ale - a tu sa prikláňam k názoru Vincenta 
Sikulu - k zbližovaniu, k partnerskej spolupráci pri 
zachovaní individuálneho, pluralitného potenciálu 
všetkých č lenov. Mala by to byť platforma, ktorá sa 
nebude vzďafovať od spoločných cieľov, ale bude k 
nim smerovať cez pluralitný systém pomenovávania 
vecí a javov. Naše smerovanie by malo vyústiť do 
zviditefl\ovania našej hudobnej kultúry v zodpove
dajúcom tvare. Avšak hovoriť iba o sebe, vidieť iba 
seba, to je cesta do neznáma ... 

Bagin: Verlm. že naše najmladšie skladatefské, 
muzikologické a interpretačné pokolenie, po preko
naní základných sociálnych disproporcií v spoloč
nosti, nájde cestu k riešeniu problémov dotýkajú
cic~ sa celej hudobnej obce. :2:e skončí podceňova
nie aktivít, ako tomu bolo, l. i aľ, práve zo strany 
mnohých profesionálnych umelcov v čase, kedy 
ROK SLOVENSKEJ HUDBY doslova zachraňoval 
uvedomenie si svojbytnosti slovenskej hudobnej 
kultúry. Na tejto ceste bude určite Slovenská hudob
ná únia a Národné hudobné centrum, v spolupráci s 
ďalšlmi hudobnými inštitúciami u nás, dôstojným 
pomocníkom ... 

K nastoleným problémom redakcia 
uvíta aj ďalšie názory a návrhy, ktoré 
v súčasnej situácii môžu byť podnetné 
pre ďalšie smerovanie SHÚ. 



4 TVORBA -INTERPRETÁCIA 

jJubileutn Igora Dibáka j 

Igor Dibák • hudobný skladateľ, organizátor a pedagóg sa narodil S. júla 1947 v 
Spišskej Novej Vsi. Je absolventom žilinského Konzervatória, kde študoval hru na 
klavíri v triede prof. Evy Supkovej a dirigovanie u profesorov Jána Valacha a 
Josefa Stan~ka. Kompozíciu študoval na VSMU v triede prof. Jána Cikkera. V ro
koch 1969-1972 bol dramaturgom Hlavnej redakcie Hudobného vysielania 
Ceskoslovenskej televízie v Bratislave, neskôr zástupcom šéfredaktora tejto redak
cie, v rokoch 1979-87 bol šéfredaktorom Hlavnej redakcie Hudobného vysielania 
Cs. rozhlasu v Bratislave, od roku 1987 opäť pôsobil v Cs. televízii ako šéfredaktor 
Hlavnej redakcie hudobných programov, od roku 1990 do roku 1996 bol riaditeľom 
ZUS v Bratislave-Rači a roku 1996 sa opäť vrátil do svojej "materskej organizácie", 
tentoraz ako zástupca šéfredaktora Hlavnej redakcie zábavy a hudby STV. 

Toto sú stručné životop i~né údaje dnes 50-
ročného sk ladateľa Igora Dibáka, č loveka-ko

legu a priateľa, osobnosti známej nielen z jeho 
pôsobení v masmédiách (o dosahu ktorých sa 
dnes intenzívne presviedčame a ktorých ab
sencia v hudobnom dianí sa stala pre nás 
citeľná až vtedy, keď sme si mnohí uvedomili, 
že .lťfaleka nemusí byť pre kal.dého jej potreba 
samozrejmá). Skladateľa, známeho l koncert
ných pódií, l rozhlasového vysielania, z edič
ných plánov vydavateľMv~ OPUS či SHF naj
mä vďaka jeho skladbám venovaným deťom 
č i rôznym komorným zoskupeniam, zneli v 
Bratislave. v Ziline, v Košiciach a v iných 
slovenských mestách ale aj v zahraničí. Je to 
veľa, či málo? l keď počet aktivít napovedá 
mnoho o činorodosti č loveka, predsa len stro
hé súčty nevyjadria pocity, postoje. zámery, 
sny a predsavzatia. 

Umelec - tvorivý človek má však v tomto 
výhodu: prostredníctvom svojho diela, svojich 
opusov preiího príznačným spôsobom odkrý
va pred nami (a mnohokrát i pred sebou sa
mým) svet vždy z iného zorného uhla. z iného 
pocitu vnútornej potreby výpovede. "Je ťažšie 
napísať pätnást' minút dobrej hudby, ako jede
nás( symfónií"- odpovedal mi Igor Dibák slo
vami Igora Stravinského, keď som sa ho pýta
la, z akých dôvodov -č i vedome alebo podve
dome, inklinuje k časovo menej rot.siahlym 
kompozíciám. A tak v zomame jeho doteraz 
napísaných skladieb len ťažko nájdeme dielo 
dlhšie, ale pri úhrnnom prehľade nás prekvapí 
svojou pestrosťou a rolmanitosťou, ale aj sys
tematickosťou, ktorá je, myslím si, pre Igora 
Dibáka príznačná a je vo veľkej miere citeľná i 
v jeho kompozičnom štýle. Neplytvať zbytoč
ne tvorivým potenciálom, neunúva( kompli-

kovanými, neprehľadnými skladateľskými po
stupmi, aplikáciou rômych techník na úkor 
myšlienky, obsahu - poslucháča, ale ani ho ne
podceňovať. Prejsť priamo k jadru veci, k pod
state, k tomu. čo bolo priamym zdrojom inšpi
rácie, čo ho chyti lo za srdce, čo zaujalo jeho 
um. V~estrannosť a slobodná voľba - hľadanie 

vlastnej podoby, uvedomovanie si svojho "ja" 
- k tomuto ho viedol i jeho profesor Ján 
Cikker. "Daj si ruku na rdce a povedz si, či je 
to dobré" - bývala jeho častá odpoveď a rada, 
keď sa ho pýtal na mienku o tej či onej svojej 
novej skladbe. Odpovedať si úprimne, to zna
mená učiť sa selektovať, hľadať, učiť sa samo-

l Misha Maiski v Lisabone l 
Portugalský Lisabon je známy svojím rušným hudobným životom. Castými hos

J'ami na jeho koncertných pódiách sú vynikajúce osobnosti svetového interpretačné
ho umenia. S orchestrom Gulbekian počas svojho nedávneho turné vystúpil ako só
lista v Schumannovom violončelovom Koncerte Misha Maiski. Pre nášho violončeli
stu Eugena Procháca, ktorý v tomto orchestri pôsobí, to bola prOežitosť položiť svoj
mu izraelskému kolegovi niekoľko otázok. 

Pán Maiski, práve ste nám darovali 
krásne predvedenie Schumannovho kon
certu. V súvislosti s týmto dielom sa mi na
tíska otázka: zdieľate názor niektorých (i) 
svetových violončelistov, ktorí ho pova
žujú za dielo špeciálnej obtiažnosti, ak nie 
najťažšie vôbec? 

- Tento koncert nediferencujem od ostat
ných skladieb, sú hlasím však, že prináša rad 
delikátnych problémov v rámci tzv. vyššej 
techniky. Pri interpretácii tohto koncertu ma 
rušia dve pretrvávajúce tradície: vera violon
čeli stov má stále pocit, že v tomto koncerte 
~ú nudné mieMa a siaha k úpravám, alebo k 
nevhodne voleným tempám. Ďalšou je použí
vanie rôznych kadencií v 3. časti , často po
chybných kvalít, čo je skutočne smiešne. 

Neviete si ho predstaviť hrať napríklad 
zo Schnittkeho kadenciou~ 

- Vôbec nie. Schumann napí. al kadenciu. 
Ďalší spomínaný problém je otázka tempa 
(tiež najmä v 3. čast i ), ktoré nie vždy koreš
ponduje so Schumannovými požiadavkami. 
Je tam napísané Sehr lebhaft, nie Schr 
schnell. Vera hudobníkov zamieňa slobodu 
vo zvuku so ~ lobodou v čase ... Schumannov 
koncert je stúle jedna z mojich najobľúbenej
ších skladieb, našťastie uctievaná a milovaná 
väčšinou muzikantov. 

Vera hudobníkov inštrumentalistov v 
ostatnom čase začína dirigovať. Rozmýš
ľali ste niekedy o dirigovaní'? 

- Nie. Stále ~om veľmi zaneprázdnený a 
dostatočne šťastný so svojím violončelom. 
Mám v pláne množstvo ešte nerealizovaných 
projektov. napríklad nahrávku "Pie~n í bez 

slov" (piesne Schuberta a Brahmsa). Je to 
myšlienka, ktorú nosím už 30 rokov. 

Sú to vaše transkripcie? 
V podstate to ani nie sú transkripcie. Pre

niesol som jednoducho vokálny hlas do vio
lončela. Treba len zvoliť tie piesne, ktoré vy
hovujú povahe violončela. Vrátim sa ešte k 
otázke dirigovania. Hrať a dirigovať súčasne 
predpokladá ~kutočne špeciálne nadanie, kto
ré nie každý vlastni. .. 

Objednávate si nové skladby, prípadne, 
chceli by ste mať skladbu od nejakého 
konkrétneho autora? 

- Musím sa priznať, že nie som veľký privr
l.enec novej hudby, azda je to determinované 
aj tým, Je mám málo času. Interpretácia sú
časnej hudby vyžaduje riadnu dávku zodpo-

statne kráčať, učiť sa sebadisciplíne. Je to snáď 
fahké? Zrejme i zamestnania, v ktorých Igor 
roky pôsobil a pôsobí, ho primäli siahnuť po 
takej širokej žánrovej palete - počnúc dielami 
komornými, cez opusy symfonické, koncer
tantné, hudobno-pedagogické až po hudobno
dramatické. Je zástancom Orffovej školy a 
ako takú ju praktizoval ako pedagóg i sklada
teľ vo svojich kompozíciách pre deti a mládež. 
Väčšina z nich vyšla i tlačou: Veselý klaviris
ta, Malá suita pre klavír, Detská suita pre kla
vír, Variácie na slovenskú ľudovú pieseň pre 

Snímka M. Vaiiová 

tri nástroje, Ouvertura piccola pre žiacky or
chester a mnohé ďalšie opusy ú praktickými 
aplikáciami jeho predstáv a celoživotného plá
nu: vychovať si svojho poslucháča podľa vzo
ru prof. Suchoňa či Z. Kodálya, naučiť ho po
stupne počúvať a osvojiť si i tie najnáročnejšie 
kompozície, naučiť ho vnímať hudbu, a to naj
mä hudbu nášho storočia ako prirodzenú sú
časť životných potrieb. Tieto svoje predstavy 
zreálnil v dvoch teoretických prácach Neboj
me sa improvizácie a Metodika hry na fahkoo
vládatefné nástroje, v ktorej je jeho spoluauto
rom i Oľga Pavlovská. Hudba pre deti a mlá
dež - to je základ pyramídy, na ktorom stoja 

vednosti. Hudobník pri uvádzaní nového die
la do l.ivota musí byť pripravený minimálne 
na 120 %. Musí ukázať nielen svoju nástrojo
vú zdatnosť, ale skladbu "vybaviť" do takej 
podoby, aby poslucháči po jej odznení ne
konštatovali "je to dobrý čeli ~ta" ... 

Pred niekoľkými mesiacmi zomrel veľký 
violončelista Daniel Safran. Bol to hudob
ník, ktorého hra vyvolávala maximálne 
možné odlišné reakcie, vďaka neopakova
tefnému spôsobu interpretácie. Vyskytol 
sa napríklad aj taký (podľa mňa smiešny) 

názor, ktorý ho klasifikoval ako jav ana· 
chronický, "postromantický". Safran bol 
vefký i nová tor vo viacerých smeroch. Co si 
o ňom myslíte vy? 

- O jeho smrti som sa dozvedel počas turné 
v Japonsku, jeho pamiatke som hneď venoval 
niekoľko koncertov. Pre mňa bol zvláštnym 
javom, jedným z najzaujímavejších. Samo
zrejme, existujú v jeho hre momenty, ktoré 
nie sú podľa môjho vkusu, ale to je snáď nor
málne. Vždy uprednostním takéto originálne 
osobnosti pred indiferentným interpretom. 
Spomínam si na okamihy v jeho hraní, kedy 
som bol natoľko uchvátený a vzápätí depri
movaný neuveritefnosťou toho čo vidím a po
čujem. Také momenty om asi nikdy viac 
nezažil - pohyboval sa v tej najvyššej mu-
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jeho diela komorné, a symfonické i hudobno
dramatické. Viaceré z nich prešli sitom ofici
álnych súťažných porôt a nie bez odozvy. 
Prvou odmenenou skladbou je jeho Diver
timento pre sláčiky, ktoré v roku 1977 získalo 
2. cenu v skladateľskej súťaži i Cenu mesta 
Piešťan , Capriccio pre lesný roh a klavír, ktoré 
získalo osobitnú prémiu a Suita pre orchester, 
ktorá získala 3. cenu. obe v súťaži k Roku slo
venskej hudby ( 1996). Snáď sme si to mnohí 
ani neuvedomili, že Igorovi Dibákovi patri v 
súčasnej slovenskej hudobnej tvorbe viacero 
prvenstiev: je autorom prvej slovenskej ko
mornej opery Svietnik, ktorá vznikla na námet 
poviedky A. P. Cechova Umelecké dielo 
( 1976), je autorom televíznej opery na námet 
poviedky P. Strelingera Silvester vo dvojici a 
tiež prvého slovenského televízneho baletu. 
Ku kompozícii Portrétu ho inšpirovala po
viedka N. V. Gogo ľa. Prorok Rak je detskou 
operou na námet Dobšinského rozprávky. Igor 
Dibák siahol i po skladbe pre violu a orches
ter. Jeho Fantázia je z roku 1979. 

Od počiatku svojej kompozičnej činnosti 
inklinoval Igor Dibák k Francúzom, k fran
cúzskemu impresionizmu a k poľskej škole. 
Nakoniec vefa o tom prezrádza i inštrumentá
cia jeho skladieb. Pracuje s nuansami, dotvára 
ich rytmicky. Akou cudzou je mu nabubra
lo ť, pochopí každý, kto sa započúva do jeho 
hudby. Navonok mnohokrát pôsobí sice až 
stroho, ale pulzuje v nej vlastný život, s vlast
nou logikou. Umenie a tvorivá činnosť by ne
mala byť pre skladateľa len jednoduchým pro
striedkom jeho materiálneho zabezpečenia, 

ale poslaním - lobodným povolaním- je pre
svedčením Igora Dibáka napriek tomu, že 
sám sa v rôznych etapách svojho života stre
tával s úplne opačnými úlohami, ktoré vyplý
vali z jeho zamestnani. 

"Hudba môže zmeniť človeka, ale zmysel 
svojej existencie môže človek nadobudnúť nie 
pasívnym vnímaním umenia, ale tvorivou čin
nosťou bez ohľadu na oblasť, v ktorej ju vyví
ja. Zásadnú a neodmysliteľnú úlohu v tom zo
hráva výchova, ktorá je základným predpo
kladom tvorivého a nezaťaženého myslenia. 
A to treba podporovať predovšetkým." 

Kruh myšlienok sa uzatvára: všestrannosť a 
schopnosť slobodnej voľby - k tomuto viedol 
prof. Cikker svojho žiaka, Igora Dibáka počas 
jeho štúdií. O tomto sa nás Igor Dibák snaž! 
presvedčiť. Nás - jeho poslucháčov, svojich 
malých i dospievajúcich žiakov, svojich kole
gov. Je toto presvedčenie v 50-ke veľa či má
lo? MARTA FÓLDESOVA 

Maiski MisiU! • i:,raelský violo11čelistll 
/Uovského pôvodu. 

Narodil sa JO. l. 1948 v Rige. Ešte a/ro 
štude11t 1965 získal /Ul všezväzovej inter
pretačllej sút'aži 1. cenu. 

O rok 11eskôr vyhral Cajkovského sút'až 
v Moskve a mnohí odborníci hovorili o 
ňom ako o Rostropovičovi'budúcnosti. V 
ďalších rokoch sa zdokonaľoval u Mstí
slava Rostropoviča na moskovskom Kon
zervatóriu a vystupoval ako s61ista v mes
tách bývalého Sovietskeho zväzu. Keď je
ho sestra v roku 1969 t?.llfigrovala do luae
la zatkli ho. Skoro 3 roky strávil vo väzni
ciach, pracovných táboroch, psychiatric· 
kých ústavoch až kOilečne vr. 1972 dostal 
povolenie na vysťahovanie do luaela. Ro
ku 1973 sa still v(t'azom medzinárodnej sú
taže Gaspara Gasad6 vo Fwrencii a v tom 
istom roku debutoval v Carnegie Hall v 
New Yorku s Pittsburgským symfonickým 
orchestrom pod vedením W. Steinberga. 
Zdokonaľoval sa u G. Piatigorského (r. 

197-1). M. Maiski veľa hrá s meniacimi sa 
formáciami komomú hudbu, spolupraco
val napr. s Martou Argericlwvou, /. Gil
tissom alebo B. Be/kinom, R. útpu alebo 
M. Fragerom. StriediJvo žije v luaeli a vo 
Francúzsku hrá na IIIÍStroji zn. Montag· 
lia. 

zikantskej rovine. 
Je pre vás Lisabon niečím zvláštny? 
- Je. Po prvé, je Lo nádherné, živé a pri

tom pokojné mesto a po druhé - v mojom 
živote hrá významnú rolu. Pred 19-mi rok
mi som hral (zhodou okolností) s orchest
rom Gulbekian Schumannov koncert - stre
tol som tu moju terajšiu manželku, ktorá je 
z Kalifornie. 

Posledná (nie hudobná) otázka: Nikdy 
vás nevidno hrať vo fraku, obecenstvu sa 
vefmi páči váš koncertný odev. Kto je ná
vrhárom týchto "rubašiek"? 

- Sú od známeho japon kého dizajnera 
Mi aye. 

Pripravil a autorom fotografie je 
EUGENPROCHÁC 



Hudobný život '97 KONCERTY 5 

Cyklus skončil-hudba žije dalej 
potešením s ledovať, s akým sústredením a 
oduševnením čítali a interpretovali stránky 
Brahmsovej partitúry všetci piati muzikan
ti . Brahmsovo Klavírne kvinteto f mol pri
pomína román vášnivého ducha, v ktorom 
pozorne počúvajúci odhalí nielen jeho ná
pady, ale i resuscitáciu - oživenie novým 
dychom, ktorý silné osobnosti naberajú az
da z nadpozemských výšin. Brahmsova 
hudba tu z;1znela azda taká, aká naozaj je -
bez špiri tizova"'a o dobovom či aktualizač
nom prístupe. Akým mužom musel Brahms 
byť, keď dokázal tak hrdo a vznešene niesť 
svoju samotu, vášne, trýzne a nové vzostu
py ! Aký umelec sa v ňom skrýval, keď do
kázal sceliť klasickú vznešenosť s romantic
kým pátosom a rozorvanosťou ! Aký maj
ster formy sa v ňom skrýval, keď na ploche 
hudobnej novely vypovedal román duše! 

Cyklus koncertov Pocta 
J. Brahmsovi a F. Schu
bertovi, ktorý pripravil 
Slovkoncert a Mestské 
kultúrne stredi ko v Brati
slave. re p. Slovenské ná
rodné múzeum, skončil 

26. mája. Uzatvoril ho 
večer s Moyzesovým 
kvartetom a klaviristkou 
Zuzanou Paulechovou
Stiasnou v Hudobnej sieni 
Bratislavského hradu. Na 
úvod zaznelo dielo 16- roč
ného F. Schuberta - Sláči

kové kvarteto Es dur, 
č. IO, op. 125, l D 87. Ako 
vždy - i teraz - sme obdi
vovali pri interpretáci i die
la Moyzesovým kvartetom 
neobyčajnú adaptabilitu 
tohto hudobného telesa v 
hre rôznych štýlov, resp. 
ich vrstiev. Na koncerte 
odzneli totiž tri rom'\nlic
ké kusy, ale každé z iného 
"súdka". Moyzesovci do

ale tiež premyslenosťou koncepcie a vypra
covanosťou každého ťahu. 

Mladý Schubert vyznel v ich podaní 
sviežo, s nádherným spevom v "treťom" 
Adagiu, ja om a prostotou uchopenia kaž
dej časti. O obitosťou prístupu nezaostal 
ani J. L. Bella (Nocturno pre s láčikové 

kvarteto) a najmä záverečný 1. Brahms 
(Klavírne kvinteto f mol, op. 34). Aj keď 
bol cyklus venovaný Schubertovi a 
Brahmsovi, ktorých jubileá si t. r. pripomí
na celý kultúrny svet, medzi nich dramatur
gicky vklinený J. L. Bella zapadol do pro
gramu ako logický mostík. Neskororo
mantická, obsahovo sýta hudobná reč tohto 
slovenského skladateľa mala svoje kompo
zičné aj interpretačné vrcholy najmä v l. a 
2. časti (Moderato serioso a Larghetto), pri
čom záverečné variácie na slovenské ľudo
vé piesne vyzneli ako prostý dovetok, na
pokon potvrdzujúci j ednu z čŕt romantickej 
estetiky, hoci v časoch J. L. Bellu už preko
nanú inými kompozičnými postupmi. 

To všetko Moyzesovo kvarteto a Zuzana 
Paulechová-Stiasna dokonale prečítali a 
oživili z Brahmsovej hudobnej knihy s ná
zvom Klavírne kvinteto f mol, op. 34. Hrali 
ako jeden muž - keby medzi nimi nebola 
dáma, pred hrou ktorej sa treba pokloniť. 
Nuž, povedzme výstižnejšie - hrali jedným 
ťahom ... Uniesli nás na dlhú chviľu do sve
ta, v ktorom okamžite zabúdame na mali
cherné spory každodenného života. 
Veľké umenie je vlastne na svete preto ... 

kázali dokonale odhaliť Zuzana Paulechová-Stiasna 
verný portrét každého au-

Snímka: M. Jurík 

Vrcholným zážitkom koncertu bola in
terpretácia Klavírneho kvinteta f mol, op. 
34 od 1. Brahmsa. K Moyzesovmu kvartetu 
sa pridala k laviristka Zuzana Paulechová
Stiasna, v spolupráci s ktorou zaznela mu
zikantsky šťavnatá, priam symfonické evo
kácie vyvolávajúca interpretáCia jedného z 
vrcholných komorných diel Brahmsa. Bolo 

Je dobré, že existuje, že sú umelci , ktorí 
nám ho dokážu kongeniálne oživ i ť. V tej 
chvili mi neprekážalo, že v Hudobnej sieni 
Bratislavského hradu bolo i komorné obsa
denie obecenstva. Piati muzikanti sa svojim. 
"verným" poslucháčom prihovárali o to 
dôvernejšie... TERf:ZIA URS1NYOV Á 

tora, ale aj n~zeranie na~ z dnešného ?~stu~ l zo svojho autografu. Ten sa vyznačuje stále 
pu, nehovonac o tom, ze mč nestratili am mladistvým dynamizmom, rozšafnosťou, 

Jordanka Palovičová 

l Reduta patrila mladým l 
Avizovaný aprílový koncert Slo

venskej fi lharmónie v rámci cyk lu 
Hudba pre Vás pritiahol do Reduty 
vefký počet návštevníkov. Magne
tom záujmu boli dvaja mladí umelci 
- za dirigentským pultom SF dirigent 
Rastislav Stúr a sólistka, klaviristic
ká nádej Jordanka Palovičová. 

Rastislav Stúr, absolvent brnian
skej JAMU, má už prvé kroky na 
profesionálnej hudobnej scéne za se
bou v moravskej metropole, cenné 
skúsenosti získal už aj za dirigent
ským pultom nášho operného domu. 
Svoju pripravenosť orchestrálneho 
dirigenta mal tentokrát možnosť pre
ukázať v spolupráci orchestrom SF 
a mladou sólistkou. 

Úvodné tóny koncertu patrili maj
trevi talian~kej buffy - G. Rossi

nimu, ktorý svojimi opernými predo
hrami patri k pomerne frekventova
ným skladateľom koncertnej drama
turgie. V Redute zazneli tóny ouvcr
tury k opere Viliam Teli, inšpirova
nej literárnou predlohou F. Schillera. 
Už prvé takty s dávkou vášnivosti v 
hlbokých sláčikoch ponúkli hráčom 
orchestra naplno rozohrať paletu 
vrúcnosti , možnosť kreácie výrazo
vej a zvukovej gradácie bohato na
vrstvených dramatických i lyrických 
ú ekov, ktoré dávajú zabrať celému 
orchestru vo všetkých sekciách. Ziaľ, 
možnosti, ktoré ponúka partitúra, ne
boli využité bez rezerv. Už počiatoč-

Snímka archív ný nástup sláčikov pôsobil trochu 

rozpačilo a neisto a hoci niektoré 
úseky predohry "zasvietili", filhar
monici v brilantných pa. ážach mali 
čo robiť. 

Mladá talentovaná sólistka Jor
danka Palovičová svoje schopnosti 
prezentovala v koncerte B dur KV 
450 W. A. Mozarta. Je zbytočné pri
pomínať, že v koncertnej literatúre 
patria opusy viedenského génia k tr
valému fondu pianistického reperto
áru. Poskytujú možno. ť rozohrať pa
letu brilantných perlivých pasáži, za
muzicírovať si v pomalých lyrických 
ča tiach, vycítiť a pretavi ť vo výraze 
dramatickú vášnivos ť. Sú meradlom 
štýlového cítenia, vkusu, elegancie i 
vyspelosti klavírnej techniky umel
ca. Jordanka Palovičová, ešte nedáv
no absolventka bratislavského 
Konzervatória, teraz poslucháčka l . 
ročníka VSMU (v triede D. 
Varínskej), má už za sebou pódiovú 
skúsenosť s orchestrom SF. Možno 
počiatočná ťarcha zodpovednosti 
spôsobila, že úvodné takty Allegra 
prvej časti neboli celkom presvedči
vé a tempicky zosynchronizované s 
orchestrom. Postupne však sólistka 
našla s dirigentom spoločnú reč a 
vzájomný vzťah s orchestrom sa roz
víjal v muzicírujúcom dialógu. 
Spevné lyrické Andante modelovala 
sólistka žensky nežne, s vkusom a 
gracióznosťou formovala vzdušné 
hudobné frázy. Snáď ešte prehlbenie 
výrazu, ktoré prichádza so skúsenos-

ťami , vtisne Mozartovmu Andante tú 
črtu nadčasovosti a výrazovej sily. 
Najpresvedčivejšie vyznelo finále 
Allegro. Sólistka zaujala spontán
nym muzikálnym cítením, kultivova
ným výrazom, ale aj noblesou a 
pôvabom. Orchester pod rukami diri
genta jej bol dobrým a chápavým 
partnerom. Záver koncertu patril už 
len orchestru Slovenskej filharmó
nie, dirigentovi Rastislavovi Stúrovi 
a majstrovi Beethovenovi. 

Zaznela 8. symfónia F dur sklada
tera, ktorého tvorbu napriek nepriaz
nivým životným okolnostiam nepo
značila skepsa, depresia č i osobný 
smútok. Ziari z nej vnútorná sila, vi
talita a radosť zo života. Aj táto sym
fónia je iná ako predchádzajúce, líši 
sa od stereotypu klasickej symfónie. 
Hľadať a nachádzať možnosti ade
kvátneho pretlmočenia hudobného 
odkazu, spätého s tradiciou výkladu, 
je cesta tvorivého prístupu umelca a 
jeho talentu . Talent, ten mladý diri
gent Rastisi~W S túr má. Má aj elegan
ciu a zreteľné gesto, nechýba mu ani 
zmysel pre proporčno ť a citový 
vklad. Dispozície tu sú, treba ich len 
ďalej tvarovať a rozvíjať a tomu slúži 
možnosť častejšej a pravidelnej práce 
s profesionálnym orchestrom, mož
nosť predstaviť sa s vlastnou umelec
kou koncepciou, prezentovať vlastnú 
interpretačnú zdatnosť, mieru talentu, 
vkusu a intelektu. 

NORA KYSELOVÁ 

CHVÁLA CÍFERU 
Kupkovič. Dámsky komorný orchester, 
vedený dirigentkou Elenou Sárayovou
Kováčovou, uviedol okrem iných diel 
sloven kú premiéru Kupkovičovej Cha
cenne na tému J. S. Bacha. Skladba savý
borne počúva, autor citlivo spracúva té
mu, v začiatkoch úctou k veľkému 

Bachovi , no postupne prechádza do nad
ľahčených polôh až po tanečné rytmy 
niektorých variácií. To všetko s profesio
nálnosťou a vkusom Kupkovičovi vlast
ným. 

spevokol. Prekvapilo ma, koľko mladých 
členov má zbor- čo v dnešnej dobe nie je 
obvyklé a vera zborových telie zaniká 
pre nezáujem mládeže o tento druh ume
nia. že tomu tak nie je v Martine, to je zá
sluha zbormajstra Ivana Pribiša, ktorý 
svojou cieľavedomou prácou docielil vy-Koncertom M artinského spevokolu sa 

4. mája skončil XIJ. ročník Cíferskej hu
dobnej jari (CHJ). V jej rámci sa uskutoč
nili štyri koncerty. Zdá sa to málo - v mi
nulosti bývalo i viac- no keď uvážime, že 
Ciferčania všetko financujú sami za po
moci cíferských sponzorov na če le s 
obecným úradom, j e to úctyhodný č in . 

Získavanie sponzorov, ako aj dramatur
giu, zabezpečuje neúnavný predseda 
Spolku priateľov hudby MUDr. Viliam 
Hafner. Oa( do súladu vysoké umelecké 
požiadavky s finančnými možnosťami nie 
je j ednoduché, ale dari sa to. Kto chce -
dokáže. 

Prvý koncert, ktorý sa uskutočnil v 
pôvabnom cífcrskom kostole, patril po
slucháčovi VSMU z organovej triedy 
I vana Sokola. Výborný Stanislav Surín 
využi l všetky možnosti cífer kého organu 
v skladbách J. S. Bacha a P. J . V ejvanov
ského a v závere naplnil zvukom celý 
priestor J a náčkovým Postlúdiom z Gla
golskej omše. Spolu účinkovali sopranis
tka Petra Noskaiová - Slovenka, pôsobia
ca v Prahe v súboroch starej huby, a zna
menitý trubkár Vladimír Jaško. 

Druhý koncert mal sviatočnú atmosfé
ru, lebo bol prítomný čestný občan obce 
Cífer a jeden zo sponzorov CHJ Ladislav 

Veľký záujem vzbudi l program Židov
ské piesne a próza, na ktorom účinkovali 
Eva Seniglová (soprán), Ivan Ožvát (te
nor), Jaros lav Bučko (umelecký prednes) 
a Igor Berger (klavír). Tento zaujímavý 
program som videla i v pláne koncertov 
Kruhu prátel hudby v Brne. 

Záver CHJ už podľa tradicie patril zbo
rovému spevu. V cí ferskom kostole vy
stúpil najstarší slovenský zbor, Martinský 

okú umeleckú úroveň telesa, úspešne sa 
prezentujúceho i v zahraničí. 

M ôj najväčší obdiv patrí cíferskému 
obecenstvu. Je to kutočné koncertné 
obecenstvo, ktoré v hojnom počte navšte
vuje "svoju" hudobnú jar. Obecenstvo po
zorné, vážne a vďačné. Vytvára atmosfé
ru spolupatričnost i ľudi, ktorí cítia silu 
umenia, č i už vedome, alebo inštinktívne 
a majú k umeniu úctu. 

A "svojmu" L ackovi Kupkovičovi vie 
toto obecen tvo usporiadať také ovácie, 
aké tento skladateľ nikde inde nemôže za-
žiť. 

ANNA KOV Áf{OV Á 
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Eniko Ginzeryová Snímka B. Cečková 

l Cimbal ~oncertne i medlinátodne ... l 

Cimbal, hoci stále vnímaný ako ľudový hudob
ný nástroj, v posledných rokoch dostáva priestor 
aj na koncertnom pódiu buď ako sólový nástroj, 
alebo v komornom zoskupení. 

V tomto smere bol mimoriadnym i poučným 
podujatím 2. Medzinárodný festival cimbalu a s 
ním spojený /. ročník Súťaže v hre na cimbale vo 
Valašskom Mezifíčí ( 15. 5. - 17. 5.). Okrem 
účastníkov z usporiadateľskej Ceskej republiky sa 
na ňom zúčastnili poslucháči ZUS, konzervatórií, 
Hudobnej akadémie F. Liszta z Maďarska i žiaci 
ZUS Očová a Konzervatória z Bratislavy. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách - do 18 a do 26 
rokov v dvoch kolách. 

V l. kategórii súťažili dve bratislavské konzer
vatoristky - Veronika Adamicová (z triedy L. 
Mikušovej) a Natália Vizvariová (z triedy V. 
Herenczarovej, externe pôsobiacej aj v Buda
pešti), ktorá muzikalitou i technicky veľmi vyspe
lou hrou získala delené prvé miesto v l. kategórii. 

Najväčší úspech však zožala bývalá absolvent
ka bratislavského Konzervatória, dnes poslucháč
ka Hudobnej akadémie F. Liszta v Budapešti (z 
triedy l. Szeverenyi) Eniko Ginzeryová. Táto 
vynikajúca interpretka koncertnej cimbalovej hry 
za svoju mimoriadnu muzikalitu a bezkonkurenč
nú techniku získala prvé miesto v ll. kategórii, ale 

aj Zvláštnu cenu poroty za suverénne ovládnutie 
nástroja a mimoriadny muzikálny prejav, Pamät
ný list k 700. výročiu založenia Valašského Me
ziffčí a bola považovaná za Laureátku celej súťa
že. Jej nesmierne náročný program bol v oboch 
kolách hudobným bonbónikom a ukážkou vyni
kajúcej, osobitej, hudobnou výstavbou jedinečnej 
interpretácie diel súčasných skladateľov. Pre nás 
je potešujúce, že medzi autormi bol aj mladý slo
venský skladateľ Peter Jantoščiak a jeho Con
certino pre cimbal a klavír. 

Popri nevšednom výkone E. Gin.~:eryovej treba 
vyzdvinúi tiež mladú, talentovanú klaviri\tku 
Veroniku Madaraszovú - absolventku brati,lav
ského Konzervatória, ktorá citlivým a mutikál
nym sprievodom dotvára zaujímavé a m.obitné 
komorné spojenie týchto dvoch hudobných nú
strojov. 

E. Ginzeryová svojím výkonom potvrdila 
oprávnenosť svojho štúdia v zahraničí, no predo
všetkým ukázala, že z nej vyrastá vynikajúca in
terpretka cimbalovej hry, ktorú si snáď povšimnú 
viacerí ~loven~kí kladatelia. 

Nielen súťažiacim, ale i pedagógom treba po
ďakovať za reprezentáciu Slovenska na tomto 
krásnom a zaujímavom podujatí. 

BEÁTA CECKOV Á 

l PIESNE A SMIECH V ŠTÍJDIU sj 
Príjemný večer pripravila divákom dra

maturgia bratislavského Stúdia S uvede
ním vystúpenia "Písne a smích". Ako už z 

r názvu vyplýva, bol to program, v ktorom 
sa obe tieto zložky prelínali. O humorné 
rozprávanie príhod zo svojho, na vtipné zá
žitky bohatého života, sa postarala nestar
núca osobnosť českého divadla - herec a 
komik - Miroslav Horníček. Prachom za
padnuté príbehy zo slávnych dôb českého i 
slovenského divadla pobavili publikum 
takmer plného Stúdia S. Vynikajúci roz
právač Horníček však sľúbil, že to nebude 
on, kto bude spievať, keďže pozná povola
nejších. Na túto úlohu sa podujal igor Sebo 
-o nejakú tú generáciu mladší a u nás mož
no menej známy šansoniér slovenského 
pôvodu, žijúci v Prahe. O čo ťažkopád nej
šie azda pôsobil v (treba priznať, že popri 
Horníčkovi neľahkej) role konferenciéra, o 
to zaujímavejšie vyznel jeho spevácky pre
jav. Za štýlového sprievodu skladateľa a 
klaviri tu J. Toufara spieval, ba priam tiež 
rozprával pútavé príbehy o ľudskom osude 
v piesňach s poetickými textami , skrátka 
šansón ako sa patrí. Citlivé spojenie slova 
a hudby tu dosiahlo očakávaný účinok - ti-

I gor Scbo s Miroslavom Horníčkom 
Snímka archív 

močenie istého posolstva. Veď zrejme nie 
náhodou vyh lásila kedysi Ljuba Herma
nová, že ak ešte v čechách žije šansón, tak 
jeho zosobnením je práve Igor Sebo .. . 

SLA VOMtR KREKOVIČ 

Zneli piesne španielskych Židov 
Početné publikum v štúdiu Sloven

ského rozhlasu v Bratis lave, s vďakou 
kvitovalo usporiadanie koncertu piesní 
Zidov, žijúcich v Spanielsku, hebrejsky 
nazývaných Sefard. I šlo teda o pie -
ne a melódie sefardské, sprístupnené 
Kultúrnym centrom Rakú keho Veľ

vyslanectva a Ústredného zväzu židov
ských náboženských obcí na Slovensku, 
v prednese inštrumentálnej skupiny, sp-

revádzajúcej spev Leny Rothstein. Sesť
členná skupina pochádza z Vefkej Britá
nie, Chile, Grécka, Turecka a Rakúska 
a prednesom svojho programu vzbudila 
zaslúženú pozornosť. 

Pradávny rozptyl Zidov do rôznych 
končín sveta spôsobi l , že pôvodná kultú
ra a nemohla vyvíjať priamočiaro v lo
gicky nadväzujúcom vývinovom proce
se. Po celé stáročia si však ponechávala 

IPoniUM caoRALisl 
V cykle zborových koncertov usporiada

ných v kultúrnych zariadeniach Petržalky v 
Dome kultúry - Zrkadlový háj pod názvom 
Podium choralis a predstavili (23. 5.) dva 
detské spevácke zbory SKOVRÁNOK z 
Petržalky a LASTOVICKA z Nových 
Zámkov. Početné melódie interpretované 
na pódiu DK pripomenuli publiku vzlet a 
štebotanie vtáčikov. 

Program, ktorý si pripravili, bol skutočne 
bohatý. Ocenili sme prevahu skladieb do
mácej proveniencie, ktoré zbory zvládli vý
borne. Výber repertoáru bol zaiste ovplyv
nený i nastávajúcou účasťou na celosloven
skej zborovej úťaži Mládež spieva vo Vra
nove nad Topľou. Môžeme konštatovať, že 
umelecky i po obsahovej stránke zodpove
dal vekovým kategóriám. Priliehavá nároč
nosť skladieb, primeraný časový limit sa 
kladne odzrkadlili v interpretácii. 

Skovránok a člení na prípravný, detský 
a mládežnícky komorný zbor. Prípravný 
zbor, vedený dirigentkou a klaviristkou 
Katarínou Balogovou, . a predstavil sloven
skou ľudovou piesňou Zahrajte mi muzi
kanti v úprave s ľahkoovládateľnými ná
strojmi, ako aj rytmicky pregnantnou sklad
bou Počítadlo T. Frešu. Pôsobivo vyzneli 
dve piesne Surka a Naša mama od J. 
Hatríka. Stimulom nadšeného, pre. vedči
vého muzicírovania bola dotaista aj prí
tomnosť autora. 

Detský zbor Skovránok, založený r. 
1991 Bohumilom Bičanom, sa prepracoval 
medzi popredné detské zbory na Sloven-

ku. Bez problémov zvládol i náročné zbo
rové diela, s ktorými tu vystúpil: M . 
Schneider-Trnavský: Hoj, v lasť moja, P. 
Cón: Zabaramburumburimburujme si, L 
Hrušovský: Jar, J. Hatrík: Vysoký otec, Jar 
sa rada pestro oblieka a i. Na záver spojené 
zbory zaspievali dve piesne Kotkodák, Ga
ga ... od M. Nováka. 

Mládežnícky zbor Skovránok svojim 
zložením a obsadením tvorí spevácke mie
šané noneto zamerané na interpretáciu ľu
dových piesní - trojhlasných úprav a cap
pella. Nakoľko začína svoju činnosť, uvie
dol sa na koncerte premiérovo a veľmi dob
re. 

Hosťujúci detský spevácky zbor Lasto
vička vznikol r. 1968. Má za sebou mnohé 
úspešné koncertné zájazdy (Juhoslávia, 
Maďarsko, Morava, Čechy, Taliansko, Ra
kúsko). Patrí k najstarším, ale aj najlepším 
detským speváckym zborom na Slovensku. 
Jeho umeleckou vedúcou, zakladateľkou a 
dirigentkou je skúsená hudobníčka Magda
léna Kissová. V ich podaní sme si vypočuli 
ľudové piesne- slovenské, české, anglické, 
mexické a i. Decentne a vrúcne vyznelo 
Largo z opery Xerxes G. Fr. Händla. Zo 
slovenskej zborovej tvorby uviedli päť 
skladieb z cyklu M. Nováka Večne zelené 
melódie. 
Návštevnosť na podujatí môžeme hodno

tiť pozitívne. Koncert priniesol sviatočnú 
chvíľku do života občanov kultúrne pomaly 
sa prebúdzajúcej Petržalky. 

BOZENA DLHÁŇOV Á 

Koncert slabozrakých 
vMirbachu 

Mirbachov palác poskytol svoje priesto
ry v nedeľu 18. mája na koncertné vystúpe
nie zrakovo postihnutých hudobníkov. Za
slúžili sa o to bratislav ké Konzervatórium, 
ZUS v Púchove, ZUS pri ZS! pre slabozra
kých a nevidiacich v Bratislave, Únia nevi
diacich a slabozrakých v Bratislave a iné 
organizácie. 

Prvoradá zásluha však patrí hudobným 
pedagógom, ktorí obetavo vychovávajú 
umelecký dorast zrakovo postihnutých. In
štruktívnu hudobnú literatúru a prednesové 
skladby naštudovávajú zrakovo handicapo
vaní prostredníctvom Brailleovej notácie 
naspamäť, pri plnom rešpektovaní predne
sových pokynov skladateľa i pedagóga, 
tempa, dynamiky a všetkých štýlotvorných 
znakov, vrátane súhry so spoluúčinkujúcim 
hudobným nástrojom. O čo príroda týchto 
ľudí ukrátila na zraku, štedrejšie ich obdari
la sluchovými a pamäťovými dispozíciami. 
U mnohých jedincov ide o absolútny sluch 
a z toho vyplývajúcu schopnosť zapamätať 
si skladbu zavše skôr ako ostatní posluchá
či , nevynímajúc technicky najzložitejšie 
kompozície. 

Úvodným prekvapením bolo vystúpenie 
dvoch mladých flautistov, žiakov konzer
vatória z triedy Kataríny Brejkovej - Da
niela Sobotu a Petra Leckého. V prednese 
Vaňhalovho Dua O dur bola zjavná dôklad
ná príprava, technická istota a muzikalita. 
Tieto vlastnosti v klavírnej spolupráci Jany 
Nagyovej-Juhászovej vynikli aj pri ich só
listických výkonoch. Peter Lecký prednie
sol v ďalšej časti programu Mozartove 
Andante C dur a Moderato Skroupovho 

svojskú melodiku, rytmu , podmanivý 
obsah popretkávaný prirodzenými ľud

skými emóciami, no talgiou, baladickou 
vrúcnosťou, epickými príbehmi, lyriz
mom i tematikou, od ktorej nie je ďaleko 
ani k veselosti, k tanečnej spevnosti, za
vše súvisiacej so židov kými poločen

skými tradíciami, ale aj nádejami a pros
bami. Pôvodné znaky hudobno ti sa však 
v prostredí života skupiny Zidov oboha
covali o cudzie prvky, vždy prispôsobené 
vlastnému naturelu, ktorý však nezabrá
nil vzniku nesmierne bohatej židovskej 
multikultúry. Z celosvetového hľadiska 

Koncertu G dur. Daniel Sobota obohatil 
program dvoma časťami z Koncertu O dur 
A. Filsa. Výborná polupráca klavíra bola 
obom flautistom dobrou oporou. 

Ďalší dychový nástroj - fagot - v rukách 
Petra Kajana s klavírnou účasťou Perly 
Čápovej, sa suverénne vyrovnal s predne-
om Koncertu a mol A. Vivaldiho. Aj v 

tomto výkone dominovala technická i tota 
a schopnosť formovať svoj prednes. Mladý 
umelec má cit pre modulácie tónu, pre zvu
kovú proporcionalitu i výstavbu skladby. 

Prvý z klaviristov účinkoval žiak ZUS 
pri ZSI pre slabozrakýcl] a nevidiacich v 
Brati Jave, z triedy E. Skenderovej. Skria
binovo Prelúdium De dur a Mendelssoh
nova Pie eň bez slov v prednese Ivana Je
lenčiča boli programovým prínosom, os
vedčujúcim, že prijatie mladého klaviristu 
na konzervatórium bÔio správnym rozhod
nutím. Ako vo výkonoch predchádzajúcich 
interpretov, aj na výkone tohto žiaka bola 
markantná dobrá práca pedagóga. 

Na záver programu vystúpil absolvent 
Janáčkovej akadémie múzických umení v 
Brne, pedagóg ZUS v Púchove, Juraj Ol
šák. Debussyho Potopená katedrála a pod
statne náročnejšia, rap odicky koncipovaná 
Sonáta č. 4 L. Fišera tvorili znamenite vy
gradovaný program, v ktorom interpret pre
javil veľké umelecké dispozície. Svojimi 
danosťami pre vedčuje o schopnosti absol
vovať aj celovečerný program, nevyníma
júc skladby virtuózneho charakteru. Fiše
rova Sonáta v prednese Juraja Olšáka reali
záciu tejto myšlienky doslovne provokuje. 

MICHAL PALOVčfK 

ide vlastne o najviac diferencovaný 
kultúrno-umelecký vývin, ale súčasne 
aj o najpestrejšiu mozaiku židovskej 
hudobnej kultúry ako celku. Preto je za
ujímavé s ledovať a porovnávať rozdiely 
medzi kultúrno-etnickými skupinami, 
raz bližšími, inokedy vzdialenejšími 
európskemu hudobnému cíteniu. 

Zračilo a to aj v programe v krás
nom, podmanivom speve sólistky i v 
prejave inštrumentalistov (gitara, flau
ta, kontrabas, bicie), hoci niektoré pies
ne by ešte krajšie vyzneli so sláčikmi. 

MICHAL PALOVČÍK 



Hudobný život '97 KONCERTY 

l Z májovej Reduty l 
robustná "organová" registrácia v chápaní or
chestrálneho organizmu, zdlhavé gradácie, 
repetičnosť mnohých "pútnických" pasáží v 
pomalej časti, návraty, návraty ... Hráčom 

akoby nebolo čo závidieť. Mnohí z nich budú 
možno prekvapení, ak poviem, že ja som im 
úprimne závidel - aj účasť v Schubertovi, aj 
prácu pod vedením Arkadiho Shteinluchta. 
Ich práca mala tento raz hlboký zmysel, čo sa 
hneď odzrkadlilo na koncentrácii a v nasade
ní. Laxné gestá nezainteresovanosti, aké sú 
príznačné pre mnohé pulty v sekcii huslí, boli 
minimalizované, pretože kto väčšmi, než hu
dobníci SF museli cítiť vo vzduchu, že 15. a 
16. mája v Redute o niečo išlo. Meno Arkadi 
Shteinlucht ma preto na plagátoch, či v bulle
tinoch SF vždy určite poteší. 

15. a 16. mája. Peter Iľjič Cajkovskij: 
Francesca da Rimini. Sergej Rachma
ninov: Ostrov mŕtvych. Franz Schubert: 
Symfónia C dur "Veľká". Slovenská fil
harmónia. Dirigent Arkadi Shteinlucht. 

Uprostred mája mali hráči Slovenskej fil
harmónie zasa raz možnosť presvedčiť sa na 
vlastnej koži, čo to je náročný program. 
Arkadi Shteinlucht má zrejme záľubu vo 
vyhľadávaní nevšedných lahôdok, aké síce 
potešia, ale môžu spôsobiť aj zažívacie ťaž
kosti. V rámci minulej sezóny (pokiaľ ma pa
mäť neklame) Arkadi Shteinlucht zabodoval 
dvakrát počas jediného týždňa : naj skôr s 
Mahlerovou 4. symfóniou a hneď na to s 
Rachmaninovou 3. symfóniou a Musorgské
ho Kartinkami v neravelovskej inštrumentá
cii . Ani jedno z uvedených diel nepatrí u nás 
k repertoárovým stáliciam. O trvalkách na 
našom dramaturgickom záhone nemožno 
vravieť ani v prípade Cajkovského symfonic
kej fantázie, ani pri Rachmaninovovej trud
nomyseľnej vízii mftveho ostrova. Schuber
tovu "Veľkú" symfóniu síce filharmonici 
vďaka Aldovi Ceccato""- m.ajú v prstoch, ale 
sami istotne uznajú (najmä hráči na sláčiko

vých nástrojoch), že Schubert ich veľmi ne
šetril a napí al do partov veľmi veľa nôt - a 
predovšetkým rýchlych nôt. Babka k babke a 
vznikol podľa môjho názoru program, na zá
klade ktorého hosťujúc i dirigent otestoval 
kondíciu členov Slovenskej fi lharmónie. Ne
viem, čo si o tom myslí amotný Arkadi 
Shteinlucht, ale po koncerte som si s ľúbos
ťou vydýchol a skonštatoval som, že tento 
koncert nebol zbytočný, ba dokonca, že bol 
vynikajúci. Vystúpenie bratislavských fi lhar
monikov, organizovaných precíznou a um
nou prácou a najmä intelektom Arkadiho 

Shteinluchta, na mňa pôsobilo ako neuveri
teľne kompaktný monolit, ako majestátny vr
chol posiaty vzácnou, pestrou flórou. Nešetril 
tam, kde sa šetriť nemá (veľmi sa mi naprí
klad páčila podpora znejúca spoza pultov 
hráčov kontrabasovej skupiny), nepreháňal , 
kde by sa mohol on alebo hráči SF popáliť. 
Francesca da Rimini bola strhujúcim výja
vom plným napätia a pravej infernálnej at
mosféry. Nechýbali ani kropaje vzrušujúceho 
sentimentu typické pre lyriku Petra lfjiča. 

žasol som nad razantným, nekompromisným 
con fuoco a nadchýňal som sa, do akých di
menzií dokázali všetci zúčastnení vybičovať 
dramatickú cénu záveru tejto ojedinelej 
kompozície. Výsledkom bol pocit toho dru
hu, že som zatúži l Francescu da Rimini počuť 
v Bratislave zas a znova. 

Na pochmúrnom teritóriu Ostrova mftvych 
skúsil Arkadi Shteilucht na našich filharmo
nikoch čosi odlišné. Na rozdiel od dramatic
kej evolúcie Cajkovského fantázie ponúka 
Rachmaninov v neradostne nazvanej skladbe 
jednu neuveriteľne klenutú, permanentnú 
gradáciu, jednu mohutnú vlnu s vypätým vr
cholom. Udržať túto vlnu v koryte a v napätí 
je určite neľahká úloha. V Redute som bol na
pätý dostatočne, takže žiadne krízy sympto
matické pre druhé čísla programu sa nekona
li. Aj vďaka Rachmaninovovi, ale predovšet
kým vďaka aktivite dirigenta a hráčov SF. 

Schubertov udivujúci symfonický príbeh 
vystavil hudobníkov množstvu chúlostivých 
situácií. Ci už sú to technické záludnosti, ale
bo nároky v sfére podchytenia filozofie diela, 
Schubert je zložitým interpretačným priesto
rom. "Veľká" symfónia je naozaj veľkou uda
lost'ou. Je to zároveň filigránska metrorytmi
ka, pôsobivé melodicko-harmonické zvraty, 

22. a 23. mája. Antonín Dvorák: Serenáda 
d mol pre dychové nástroje. Serenáda E dur 
pre sláčikové nástroje. 9. symfónia. Sloven
ská filharmónia. Dirigent Ewald Danel. 

Dvoi'ákovský filharmonický balíček bol 
zaiste jednou z dramaturgických výnimoč
ností 48. koncertnej sezóny. To, čo nebolo v 
rámci orchestrálnych koncertov dopriate na
príklad Schubertovi alebo Brahmsovi (alebo 
napokon aj Beethovenovi) pri oslavách ich 
jubileí, doprial len tak, "z pasie" neskonale 
aktívny Ewald Danel všeobecne milované
mu Antonínovi Dvoi'ákovi. Urobil dobre, na 
jeho zámere niet čo spochybňovať, lenže ... 

Všetko bolo krásne, všetko bolo milé, 
sympatické. rýdzo muzikantské, entuziastic
ké. Ewald Danel spôsoboval na pódiu neustá
ly rozruch, pracoval veľmi temperamentne 
(ktovie, čo si o jeho polotanečných kreáciách 
my lia páni profesori dirigovania ... ?), bolo 
zrejmé, že opraty drží v rukách pevne a že je
ho kolegovia zo Slovenskej filharmónie mu 
fandia. Povedal by som, že najcitlivejšie a 
najobozretnejšie reagovali na Danelove po
kyny tento raz dychári v ich Serenáde. Táto 
náročná skladba bola dokonca najlepším čís
lom programu, pretože sláčiková Serenáda a 
predovšetkým notoricky známa "Novosvet-

l Dni ruskej kultúry na Slovensku l 
Výmena umeleckých hodnôt 
Na otváracom galakoncerte 31. mája sa v 

SND vystriedalo niekoľko žánrov. Začiatok 
patril predohre Glinkovej opery Ruslan a 
Ľudmila a v druhej polovici programu odznela 
predohra z Rossiniho opery Barbier zo Sevilly, 
obidve v prednese orchestra opery SND pod 
taktovkou dirigenta orchestra moskovského 
rozhlasu a televízie Igora Golovčina. Na úvod 
programu nadviazala ária Onegina z Caj
kovského opery v podaní ruského sólistu , pô
sobiaceho v opere SND, Sergeja Tolstova. 
Krásny, kovoznejúci hlas oživi l prítomnému 
obecenstvu veľké umenie mnohých známych 
ruských spevákov. 

O úspech u publika sa pričinila aj mezzoso
pranistka Margarita Marunová áriami z 
Pikovej dámy a Dona Carlosa. Aj pri urči tej in
tonačnej labilite predstavila svoj veľký hlas s 
príjemnou farbou. V bufóznej árii dona Basilia 
z uvedenej Rossiniho opery vynikol Piotr 
Glubokij. 

Ľahšie koncipovanC1 časf programu otvoril 
tenorista Vjačeslav Vojnarovskij prednesom 
operetných melódií z Cigánskeho baróna od J. 
Straussa a F. v. Suppého Donny Juanity, s prí
davkom O, sole mio ... , napodobňujúc pritom 
niektoré maniery Luciana Pavarottiho (vrátane 
bielej vreckovky v ruke). Z inštrumentálnych 
zoskupení si zas iC1ženú pozornost' vynútil Ko
morný orchester Antonia Vivaldiho. Pod ve
dením huslistky Svetlany Bezrodnej uviedol 
skladby Vivaldiho a G. Bizeta - R. Sčedrina 
Bolero. Znamenitý výkon asi 1 8-členného 
dievčenského orchestra zapôsobil pôvabom. 
ú spech zaznamenala baletná dvojica Nina 
Semizorová a Mark Peretokin prednesom 
Pas de deux od A. Adama, so všetkými znakmi 
ruského baletného umenia. 

to hľadiska klasické Divertimento D dur od W. 
A. Mozarta dýchalo dynamicky prirodzenej
ším, vyrovnanejším tvarovaním. Medzi pred
nesom obidvoch diel (síce rozdielnych štýlov) 
bol až príliš markantný, pritom diskutabilný 
rozdiel. Vo výkone orchestra je obdivuhodná 
technická precíznosť, pôsobivé frázovanie, 
ktoré aj pri decentnom zvuku vyniká plasticky. 
V tom je veľká prednosť umeleckej kvality toh
to telesa. 

dur od P. l. Čajkovského je dielo bohatej melo
diky, majstrovsky zvýraznenej kultúrou sláči

kového orchestra, ktorý dokázal naplno rozo
zvučať intimitu rozmanitých nálad. 

V spoločnom programe sa predstavilo aj 
Vokálne koncertné trio RELIKT a Petro
hradské inštrumentálne kvarteto (akordeón 
a tri brnkacie nástroje) TEREM. Bol to znova 
ohňostroj virtuóznej produkcie, s umelecky 
výraznou dynamikou a rytmicko-melodickou 
variabilitou. V programe zazneli známe meló
die, dokonca z repertoáru Alexandrovcov, ale 
aj skladby nové. Do náročnej tvorby siahlo 
kvarteto, ktoré program obohatilo o l . časť 
Mozartovej Malej nočnej hudby, Schubertovu 
Ave Mariu, Rossiniho predohru (znova) z ope-

Záver otváracieho programu tvorili vokálne 
trio RELIKT so sprievodom dvoch gitár, Pet
rohradské inštrumentäJne kvarteto TEREM a 
napokon Orchester džezovej hudby pod ve
dením Olega Lundstrema. 

Z inscenácie Pikovej dámy v stvárnení moskovského divadla Helikon. 

Komorný orchester A. Vivaldiho sa v nasle
dujúce dni (2. 6.) predstavil na samostatnom 
koncerte, ktorý začal Vivaldiho predohrou z 
opery L'Oiimpiade, striktným rešpektovaním 
zaužívaných interpretačných zásad barokovej 
hudby. V stupňovitej dynamike subito pianá 
orchester nahrädzal až priveľkým pianissi
mom, čo je azda v rozpore s realizáciou tohto 
procesu v praxi iných podobných telies. Z toh-

V týchto intenciách, znásobených bravúrnou 
hudobnosťou , odznela aj Rossiniho Sonáta pre 
sláčikový orchester č. 3 C dur. Vitálna hudba 
bohatej invencie, výraznej tematiky, strhujúce
ho rytmu a aj jemných impresií (v druhej časti) 
sa v modelovaných hudobných obrazoch me
nila raz v doslovných prívaloch hudby, inoke
dy v mäkko znej(1cich náladách, pôsobivých 
ako osviežujúci vánok. A hoci každá časf 

Sonáty tlmočí iný hudobný obsah, celok splý
va do organicky uceleného tvaru. 

Serenáda pre s láčikový orchester, op. 48 C 

ry Barbier zo Sevilly, až po Montiho Čardáš, 
humorný Psí valčík od Ponomarenka atď. 

O existencii moskovského divadla Heli
kon, ktoré sídli v paláci kňažnej Sachovskej, 
sa u nás mnoho nevedelo. A pritom ide o veľmi 
zaujímavú scénicko-experimentálnu divadelnú 
skupinu ľudí, rozvíjajúcich svoju činnosť pod 
umeleckým vedením režiséra a šéfa Dmitrija 
Bertmana. Divadlo má v repertoári asi 20 titu
lov známych i dosiaľ neuvádzaných opier. 
Avšak Cajkovského Piková dáma patrí k fre
kventovaným dielam aj na svetových javis-
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ská" symfónia priniesli do mojich vnútor
ných percepčných sietí aj drsnejšie zrnká a 
chvíľkovú nepohodu. V Serenáde mi celkom 
neulahodila intonačná strana mince, čo ma 
prekvapilo vzhľadom na hudobnícky "pôvod" 
huslistu Danela. Nechcem tvrdiť, že hráči 

hrali falošne a zle, cítil som však stále neisto
tu a labilitu v nasadzovaní a homogenizovaní 
harn1onických súvislostí. Niečo podobné 
však patrí k bežnej koncertnej prevádzke, 
preto sa netr~ba ~liš vzrušovať, tobôž roz
čuľovať. 

9. symfónia, síce známa, obľúbená a hráva
ná, bola z môjho pohľadu obťažkaná najväč
ším otáznikom. Ewald Danel a filharmonici 
pokračovali v zdravom duchu a v pravom 
muzikantskom nasadení. Základným problé
mom sa však stala koncepcia prepájania jed
notlivých segmentov členitej štruktúry sym
fónie. Tie totiž neboli často dodýchané, do
spievané a často medzi nimi vznikali príliš 
citeľné cezúry. Symfónia mi potom pripomí
nala stavbu, ktorej steny neboli dostatočne 
precízne omietnuté - bola síce impozantná, 
lákavá a páčila sa, medzi jednotlivými panel
mi som však často videl (či skôr počul) trh
linky, medzierky. Tá stavba na mňa zapôso
bila skôr ako divadelná budova, než ako tichý 
hudobnícky chrám presiaknutý meditáciou a 
hlbkovým ponorom. Verím však, že ak by 
Ewaldovi Danelovi dirigentskú paličku po
núkli častejšie, túto koncepčnú problematiku 
by riešil poľahky . Ide predsa o človeka s rý
dzim hudobníckym srdcom, obdareného na
vyše vysokým ľudským aj hudobným intelek
tom. Ewalda Danela vidno na mnohých mies- • 
tach, vzhľadom na to, že je tu i tam, že sedí na 
prvom mieste Slovenskej filharmónie, že 
okrem toho usilovne učí, vystupuje ako sólis
ta. Ako to všetko stíha, ťažko povedať. Jeho 
dvoi'ákovský večer však potvrdil individuál
ne tvorivé ambície a schopnosti a možno ho 
pokojne považovať a označiť za nadštandard
ný výkon. 

IGOR JAVORSKÝ 

kách. Tým väčší obdiv si zasluhuje odvaha 
upravovateľ a. 

Dielo by sa žiadalo vidieť ešte raz, ale aj pod
Ta jediného videnia bolo zjavné, že tvorcom 
išlo v zostručnenom deji o podstatné upred
nostnenia hudby, ktor.í aj v ldavírnom znení N. 
Aruťunovovej nútila návštevníkov Novej scé
ny v Bratislave k plnej koncentrácii. 

Máme skúsenosti so sledovaním opier na 
koncertných pódiách (niekedy aj so scénický
mi náznakmi), avšak divadlo Helikon sa ne
chcelo vzdať "divadelnosti inscenácie". Chcelo 
operu iba dejovo zjednodušiť. Zo siedmich 
pôvodných obrazov v troch dejstvách, boha
tých na zmeny prostredia, prepychu, kostý
mov, svetiel i tragédie, inscenančný pôdorys 
zúžili na dve čast i , v ktorých centrom deja zo
stal kartársky stolík, pri ktorom sedí Líza, 
Grófka, Tomskij a Jeleckij. Príchod Hern1ana 
naznačuje vnútorný stav, z neho začína rozví
jať dramatizmus deja, v ktorom sa účastníci ja
via niekedy v panoplikálnych pózach, inokedy 
v plnej vitalite, celkove však v skromne rozví
janých vzájomných hereckých vzťahoch. Úlo
hou starej grófky v tejto inscenácii reprezentu
je mladá, eroticky dráždivá žena, s miernou pi-
kantériou v oblečení. " 

Z pôvodnej predstavy o príbehu vypadlo 
všetko, čo by retardovalo dejový vývin. Vo 
viacerých úsekoch režisér až opovážlivo rátal 
s tvorivou fantáziou a schopnosťami divákov 
domýšľať, čo sa v hereckom priestore iba na
značuje a kde zavše iba drobnosť stačí na vy
jadrenie dejovo podstatného úseku. 

V dômyselných režijných riešeniach sa všet
ko odohráva akoby v jediný večer pred očami 
divákov. Avšak (napr.) náznakom maškarného 
bálu, vyznaniu lásky Jeleckým Líze, smrť gróf
ky, rozprávkovej medzihre na antický námet 
atď., by ľudia bez znalosti deja kde-čomu ťažko 
rozumeli. Mnohé síce napovie spievané slovo, 
ale tento umelecký produkt môže plnšie akcep
tovať iba skúsené operné obecenstvo. Tento 
posun do polohy náznakovosti utvoril optimál 
ny priestor na skvelé spevácke výkony, de
monštrujúce veľké operné hlasy, volumenmi 
až presahujúce priestorové dimenzie Novej 
scény. 

Ústredná postava Hermana, hudobne posta
vená na tenorovom parte, kládla na V. Zap
lečného najväčšie nároky a po rozospievaní sa 
jeho mohutný hlas ponára! do povznášajúeej 
krásy melódií i psychológie nimi stvárnenej 
postavy. K jeho výkonu možno prirovnať pred
staviteľku Lízy N. Zagorinskú, ktorej mlado
dramatický soprán ovládal scénu i hľadisko su
gestívnym kultivovaným prejavom. Nie men
šie hodnoty tónovej kultúry sa mohli registro
vať v znamenite formovanej výrazovej škále 
grófky J. Gučšinovej. 

Túto trojicu vkusne herecky a v primeranej 
hlasovej kultúre doplňali ďalší dvaja sólisti - S. 
Koťuk a l. Tarasov v úlohách Tomského a 
leteckého. MICHAL PALOVC1K 
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l Klavírna súťaž D. Kardoša l 
dovej, ZUS Žiar nad Hronom, 6. miesto 
Sil vi i SchwarL.bacherovej, ZU.S Humenné, 
7. miesto Márii Kolarov ičovej, ZU.S 
Ivanka pri Dunaji. V tretej kategórii (deti 
nad 15 rokov) si ceny odniesli : l . mimo
riadnu Klaudia Simonová z Konzervatória 
v Banskej Bystrici, 2. Jana Vozárová, ZU.S 
Topoľčany, 3. Anna Kopičová, ZU.S .Stú
rovo, 4. Stanislava Lacková, ZU.S Berno
lákova, Koš ice, 5. Antónia Petrášková, 

ZU.S Jantárova, Košice, 6. Gabriela Čre
pová, Z U .S Partizánske. Okrem týchto cien 
porota udelila aj cenu za objavnú drama
turgiu Zuzane Jurčackovej zo ZU.S Topoľ
čianska, Bratislava, cenu za interpretáciu 
Bagately č. 7 od O. Kardoša Dárii Ďuri
šovej zo ZU.S E. Suchoňa Bratislava a ce
nu za interpretác iu Humoresky od D. 
Kardoša Ivone Egyedovej zo ZU.S Ž iar 
nad Hronom. 

Druhý ročník Klavírnej súťaže D. Kar
doša sa konal v Bánovciach nad Bebravou 
na ZU.S D. Kardoša. Jej cieľom j e objavo
vať mladé klavírne talenty i vzbudzovať 
záujem slovenských skl adateľov o tvorbu 
diel pre mládež, ako aj objavovať zaujíma
vé diela svetovej klavírnej tvorby 20. sto
ročia a adekvátne ich interpretovať. Za
meraním sa na klavírnu tvorbu 20. st. so 
špecifickým dôrazom na slovenskú tvorbu 
j e táto súťaž prvou svojho druhu na 
Slovensku. 

Súťažná prehliadka sa stala aj naplnením 
odkazu D. Kardoša, ktorý mal blízky 
vzťah k deťom a mládeži . 

Bratislava, 2. miesto Alexandre Ráczovej , 
ZU.S E. Suchoňa, Bratislava, 3. miesto 
Petrovi Fančov ičov i , ZU.S Piešťany, 4. 
miesto Zuzane Jurčachovej, ZU.S Topoľ
č ianska, Bratislava, 5. miesto Ivone Egye-

Súťaž v klavírnom duu bola rozdelená do 
dvoch kategórií. V prvej súťažil i žiaci od ll 
do 15 rokov. l . miesto obsadil i: Réka Galo
vicsová a Lívia Teigi zová, ZU.S Hlavná 
ul., Košice, 2. miesto Dominika Faberová a 
Peter Pindjak, ZU.S Sklenárova, Bratislava, 
3. miesto Mária Kloknerová a Martina 
Pavlíková, ZUS Trnava, 4. miesto Jana Ku
bernfltová a Daniela Stachová, ZU.S Vrút
ky, 5. miesto Katarína Gašpírová a Zuza
na Gašpírová, ZU.S Nitrianske Pravno, 
6. miesto Z. Dzugdová a l. Egyedová, ZUS 
Žiar nad Hronom. V druhej kategórii boli 
výsledky nasledovné: l . miesto Jana Vozá
rová a Miroslava Bobulová, ZU.S Topoľ
čany, 2. Anna Kopičová a Szi lvia Hor
ňáková, ZUS .Stúrovo, 3. Radoslav Bielik a 
M iloslav Fabry, ZU.S J. Cikkera, Banská 
Bystrica, 4. Mária Koleva, Martina Krá
ľová, Stefan .Simek, Jana Makoviová, ZUS 
Exnárova, Bratislava. 

Umeleckým garantom Klavírnej súťaže 
D. Kardoša a zároveň predsedníčkou od
bornej poroty bola Daniela Kardošová. 

V Klavírnej súťaži O. Kardoša súťažia 
žiaci zu.S v sólovej hre a v klavírnom duu. 
Na druhom ročníku v sólovej hre v l . kate
górii (žiaci do ll rokov) získali: l. miesto 
Dávid Kocsis ZU.S .Samorín, 2. miesto 
Lubica Jakušoyá, ZU.S Vrútky, 3. miesto 
Alena Hučková, ZU.S E. Suchoňa, Bra
ti Java, 4. miesto Katarína Olahová, ZU.S 
M. Ruppeldta, BratisLava, 5. miesto Jana 
Popluhárová, ZU.S E. Suchoňa Pezinok, 
6. miesto Andrea Ruž ičková, ZU.S Berno
lákova, Košice, 7. miesto Lenka Slováko
vá, ZU.S Hlohovec. V druhej kategórii (de
ti od ll do 15 rokov) udelili l. miesto 
Andrei Gerlíciovej , ZU.S E. Suchoňa Andrea Gerlíciová zo ZUS E. Suchoňa z Bratislavy sa umiestnila na l. mieste v druhej kate~:6rii Text a foto: DANICA JAKUBCOVÁ 

UMENIE NIE JE VÝSLEDKOM, VYžARUJE PRIAMO ZO SRDCA ... 
Tak oslovili verejnosť žiaci 

popradskej ZU.S v pozvánke na 
slávnostnú akadémiu, ktorú pri
pravili pod vedením svojich pe
dagógov pri príležitosti 45. vý
ročia založenia školy (25. 4.). 
Sála plná priaznivcov školy a 
hostí odmeni la potleskom sna
hu žiakov všetkých odborov, 
ktorí sa tu predstavili sólovou i 
komornou hrou na hudobných 
nástroj och, spevom i ukážkami 
moderného scénického i ľudo
vého tanca i výtvarnými práca
mi. Veľký úspech zožala najmä 
záverečná skladba, ktorú veno
val popradskej ZU.S skladateľ 
Milan Novák. Skladba s ná
zvom Melódia dala možnosť 

predstaviť sa žiakom všetkých 
~hudobných oddelení i hláskom 
detí Popradského detského zbo
ru. 

Roku 1952 dal škole základ 
František A scher, ktorý sa stal 
j ej prvým riaditeľom. Skola 
rozvíjala svoju činnosť najprv 
len v hudobnom odbore, kde 
pedagógovia postupne využí
vali možnosť zúčastňovať sa so 

žiakmi na súťažiach s láči ko

vých, ľudových i dychových sú
borov, i na súťažiach v komor
nej hre. Výborné výsledky zí -
kati na Celo lovenských súťa
žiach L.SU a M elódiách priateľ
stva zásluhou obetavej práce 
svojich pedagógov. 

Prvé kroky k hudbe na škole 
začali Q. Holbl ing, V. Rusó, 
J. Timčák, J. Vernar ká ... Na 
štúdium na konzervatóriách i 
iných školách umeleckého za
merania bolo pripravených 51 
žiakov. 

Druhým najstarším odborom 
s 35-ročnou tradíciou je odbor 
výtvarný. Svoju činnosť zača l v 
školskom roku 196 1/62 záslu
hou akad. maliara J. Olexu. O 
ďalší rozvoj a zaslúžili E. Ga
raj ová, L .Skrinárová, PaedDr. 
T. Weissová, akad. soch. L. 
Kacvinský, M . Olej árová, S. 
Lach, J. S lameň, F. Žoldák. Výt
varný odbor sa zúčastňova l na 
mnohých medzinárodných súťa
žiach (Fínsko, Japonsko, India, 
česká republika}, z ktorých si 
priniesol cenné trofeje. Výtvar-

ný odbor je aktívny i na domá
cej pôde, je poluutváratefom 
kultúrneho života v meste. V 
súčasnosti sa or ientuje na kres
bu, ma ľbu, grafi cké techniky, 
modelovanie a fotografovanie. 
Zásluhou výtvarného odboru 
školy sa tomuto odboru profe
sionálne venujú: P. Pollág, M . 
Či žmári k, A. Fedáková, R. Ko
čan a ďal ší. 

Odbor je aj realizátorom 
medzinárodnej výtvarnej súťaže 
"Hory, ľud i a, šport". 

V školskom roku 1979/80 za
ča l pod vedením pedagóga 
Plačeka pracovať literárno-dra
matický odbor. Do povedomia 
sa dostalo jeho bábko-herecké 
oddelenie pod vedením R. 
Repkovej. Inscenácia "Malé čer
toviny veľkých če t1ov alebo na
opak?" získala na prehliadke 
detských divadelných súborov 
na BÁ BKARSKEJ ŽILINE 
hlavnú cenu. Zážitkom bola aj 
účasť v televíznej súťaži Talcn
tárium s dramati zovanou roz
právkou "O Červenej čiapoč
ke". V súčasnosti vedie odbor 

uč i te rka Z. Krupková. 
Od roku 1980/8 1 pracuje na 

škole i tanečný odbor. Prvou 
učiterkou bola A. Blahušiaková 
a ľudový súbor školy PRA MIE
NOK zača l pracovať pod vede
ním E. Hrčovej. Dnes má pod 
vedením M . Smikovej za sebou 
rad vystúpení a medzi najvý
znamnejšie patria vystúpenia na 
"Zamagurských folklórnych sláv
nostiach". Pri súbore pracuje i 
rudová hudba, ktorú vedie S. 
Pi toňá k . Od roku 1994 zača l 
pod vedením uč ite rky Blaščá

kovej činnosť i moderný balet, z 
ktorého vyrást lo už dnes taneč
né divadlo ETYD. Do povedo
mia verejnosti sa dostalo viace
rými choreografiami. 

V škole pracuje i detský dy
chový orchester, ktorý vedú L. 
Felber a J . .Stafura. Medzi naj
významnejšie ocenenie činnosti 

tohto orchestra patrí II. miesto v 
krajskej súťaži detských dycho
vých orchestrov r. 1989. 

20 rokov pô obenia si pripo
menul v októbri Popradský det
ký zbor. Vo svoj ej históri i zís-

kal veľa významných ocenení 
na , ú ťaži ach doma i v zahraničí 

(Česká republ ika, Nemecko, 
Poľsko, Taliansko, Maďarsko, 

Bulhar ko, Francúzsko, Juhoslá
via, Ukraj ina). Pravidelne pod 
vedením J. Budu (v spolupráci 
s P. Dankovou a J. Kočanovou) 

účinkuje s profesionálnym .S tát
nym komorným orchestrom v 
Ž iline, s ktorým absolvoval vy
stúpenie na Bratislavských hu
dobných slávnostiach a nahral 
3 kazety. 

V súčasnosti má škola 823 
žiakov, ktorí pracujú pod vede
ním 30 in terných a externých 
pedagógov. 

Všetkým žiakom a najmä pe
dagógom treba poďakovať za 
obetavú prácu i ostatnú aktívnu 
umeleckú či nnosť, popriať im 
mnoho tvorivého elánu. A zá
roveň nám i všetkým zu.S že
lám, aby me magickú si lu 
umenia. c;,itlivo vk ladali do 
vienka nasledujúcich generácií 
a dokázali z každodenného ži
vota urobiť vefkú slávnosť. 

VIERA GROHOV Á 

l Soirée ZUŠ Sklenárová ll Piata Husľová dielňa 1997 v Žiline l 
Bratislavská Moyzesova sieň bola miestom o Javy 40 . vý

ročia založenia (30. 4 .) ZUŠ Sklenárova 5, ktorá vznikla 
ako piata hudobná škola v Bratislave v septembri roku 
1956 - vtedy pod názvom Súťažná. Po roku 1989 k nej pri
budla nová budova na Sklenárovej ulici a odvtedy tiež ško
lu úspešne vedie Mária Krňová. 

Výsledky školy sú ."ozpruhodné, pretože žiaci si z rôz
nych festivalov a súťaží prinášajú hodnotné ocenenia, škola 
má tiež družobné styky s francúzskou školou v Seyssins
Grenoble, ktorú žiaci už dvakrát navštívili . 

Koncert v preplnenej Moyze ovej ieni bol obrazom ús
pešnej práce pedagógov a, samozrejme, žiakov všetkých 
odborov. Pekným vyvrcholením tohto soirée bolo vystúpe
nie školského komorného orchestra, ktorý predniesol or
chestrálne úpravy diel Glucka, Veraciniho, Mozarta i Pie 
Jesu z Requiem A. L. Webera. Možno si len želať, aby tvo
rivé výsledky pedagogickej práce pri zveľaďovaní estetic
kého cítenia našej mladej generácie pretrvávali ešte dlhé 
roky. 

TATIANA PAVLÍKOVÁ 

V dňoch 4. a 5. apríla 1997 sa ko
nal v 2i line na ZUS L. Árvaya V. roč
ník Husľovej dielne. Stretl i sa na ňom 
nadaní hu l isti - žiaci ZUS a ich pe
dagógovia L. celého S loven~ka. Na 
ro7dicl od všetkých t radičných typov 
súťaží v 2 iline nejde len o súťaženie. 
Je to súhra podujatí, ktoré t.ačínajú 

koncertom všetkých L.účastnených 

žiakov. Z tohto koncertu si garant ce
lého podujatia - vynikajúci husľový 
pedagóg, výkonný umelec vyberá 
účastníkov tvorivej dielne, s ktorými 
individuálne pracuje pred v~etkými 

zúčastnenými. Garantom všetkých pia
tich ročníkov HD bol doc. Jindl'ich 
Pazdera, ktorý v záverečnom hodno
tení ocenil z roka na rok stúpajúcu 
úroveň žiackych výkonov. Tieto mo
hol posC1diť okrem koncertu aj pri 
práci so žiakmi. V tejto, snáď najL.au
jímavejšej časti podujatia J. Pazdera 
detai lne rozobral pripravenú hudobnú 
skladbu každého žiaka. Pri tom sa 
často odhalili problémy, ktoré sa nie
len diagnostikoval i, ale podari lo sa 

nájsť aj správnu "terapiu". Obyčaj

ne išlo o "velké mal ičko~ti ", ktoré si 
žiadajC1 jednoduché, ale účinné rie
šenie. A to je v pedagogickej práci 
vari to najťažšie. Pri komplikovanej
ších problémoch naznači l spôsoby, 
ako odstrán iť u rčité 7lot.vyky, ktoré 
bránia roL.víjaniu talentu. Ukazuje sa, 
le táto časť HD naberá na kvalite. 
Pritomní pedagógovia, \O žiakmi ale
bo bez nich, poznajúc spôsob práce 
vo workshope a problematiku, vedia 
na aké otá7ky sa majú pripraviť a ta
merat'. HD takto pomáha aj tým, ktorí 
začínajú prácu s mimoriadnym talen
tom, alebo chcú byt' dobre pripravení 
na mo1nost' stretnutia s ním. 

Jedným z "vrcholov" HD bol ve
černý koncert v DU Fatra v 2iline. 

Predstavil sa na ňom vlaňajší lau
reÍil HD '96 Alexej Rosik- mimoriad
ny žiak Konzervatória v Ziline z trie
dy prof. B. Urbana. V druhej časti 
programu účinkoval husľový virtuó7 
a garant HD J. Pa1dera v mimoriadne 
náročnom programe tostavenom l 

diel F. Schuberta, B. Bartóka a C. 
Francka. 

Statút HD umo1.ňuje vystúpif na 
koncertnom pódiu laureátovi pred
chádt.ajúceho ročníka HD spolu s 
koncertným umelcom - profesioná
lom. Táto možnosť je pre žiaka inšpi
rujúca a lákavá. 

Laureátom V. HD 1997 sa stal 
Daniel Turčina - žiak Márie Hrnčia

rovej zo ZUS P. M. Bohúňa v Dol
nom Kubíne (v H2 z 30. 4. 97 bolo 
chybne uvedené merio pedagóga). 

Ako je už pomaly na Slovensku 
dobrým t.vykom, aj tomuto podujatiu 
pomohli, okrem vyhlasovateľa - Mi
nisterstva školstva SR - aj Asociácia 
učiteľov hudby Slovenska. Prvá ko
munálna banka 2 ilina, Moravia ban
ka Žilina, IFM Melodia Zilina, firma 
DO-DO, nadácia Matice Slovenskej 
"Korene". Nemálo práce odviedli or
ganizátori - pedagógovia a pracovní
ci zo ZUS L. Árvaya v Ziline. 

IRMA KÁ LLA YOV Á 



Hudobný život '97 ZAHRANIČIE 

l Zlatá I•raha l 
níci a hudobné nástroje. (NOS, NPS, Hilversum, 
Holandsko) 

K maximu na stupnici vizualizácie sa blížil 
pätnásiminútový film ROZKLAD. Na obraze 
vidno zostrih skutočnej udalosti -asanácie mest
skej časti a vo zvuku znie hudba J. Pock. (The 
Arts Council of England, Veľká Británia) 

Medzinárodný televízny festival Zlatá Praha, 
ktorý sa konal v dňoch 7. až ll. mája v praž
skom Zofine, patrí medzi najstaršie televízne 
festivaly vo svete. Zo všeobecného televízneho 
festivalu sa postupne vyprotiloval na festival 
špecializujúci sa na hudobné programy z oblasti 
tzv. nekomerčných žánrov. Minulý rok to bola 
tzv. vážna hudba a tento rok sa festival otvoril aj 
jazzu. 

Festi val televíznych hudobných programov 
ZLATÁ PRAHA sústreďuje každý rok medziná
rodnú zostavu s televíziou spolupracujúcich 
hudbymilovných intelektuálov. Medzi "ohroze
né druhy na televíznej obrazovke" (to bol názov 
jedného z okrúhlych stolov) organizátori zaradi
li tohto roku aj jazz. Oproti minulému roku sa 
väčšia pozornosť venovala programom s balet
nou či tanečnou tematikou - a to jednak v súťaž
nej kategórii, ako aj informatívnej prehliadke 
vybraných programov ocenených za posledné 
roky na medzinárodnom festivale tanečných fil
mov, videozáznamov a dokumentárnych progra
mov IMZ Dance Screen. Tejto problematike bol 
venovaný druhý okrúhly stôl "Tanec a choreo
grafia - posledná nád~ pr,e súčasnú hudbu?". 
Novinkou bola aj organizácia projekcii pre ve
rejnost' a akreditovaných návštevníkov. Zatiaľ čo 
minulý rok mali akreditovaní návštevníci pevný 
harmonogram projekcií, ktoré prebiehali od rána 
do večera, a verejnosť mala k dispozícii videoki
osky fungujúce ako samoobsluha. tento rok to 
bolo naopak. Pre verejnosť boli určené tzv. ve
rejné prezentácie vybraných programov (zväčša 
nesúťažných) a akreditovaní návštevníci sa "sa
moobsluhovali " vo videokioskoch. Výhodou vi
deokioskov je možnosť vlastnej organizácie ča
su, ktorý chcete stráviť pozeraním súťažných 

programov, ako aj možnosť pozrieť si z progra
mov len fragmenty, na druhej strane posledný 
deň festivalu zistíte, že poznáte veTa nových te
levíznych programov, ale žiadneho z ostatných 
návštevníkov festi valu ... 
čo je vlastne televízny hudobný program? 

Organizátori festivalu Zlatá Praha sa rozhodli 
pre toto delenie: dokumentárne programy (napr. 
portréty osobností), hudobno-dramatické pro
gramy (TV inscenácie opier, operiet, muzikálov, 
baletných, tanečných a iných diel), záznamýZI
vých koncertov (vážna hudba a jazz) a predsta
vení (opera, balet, tanec). Ponúka sa však aj iné 
delenie, ktoré ignoruje televízny žáner a forsíru
je spracovanú tému. Nie j e dokonalé, ale lepšie 

poslúži na vytvorenie si predstavy o programoch 
tohtoročného festiva lu. Prvú skupinu tvoria pro
gramy spracúvajúce silnú tému, alebo reagujúce 
na problém. 

Izolovaní a osamel!, ako strážcovia majáka, 
sú súčasní skladatelia v programe PROTI PRÚ
DU. Práve vo veži majáka sa odohrávajú rozho
vory moderátora so S. Gubajdulinou, H. Goeb
belsom, P. Boulezom, S. Reichom, L. Beriom a 
ď. Okolo len samé more a publikum v nedohľad
ne... (Medias Res, Nemecko) V programe 
VZŤAH SANDERLINGA A SOSTAKOYIČA 
študuje K. Sanderling s Dánskym rozhlasovým 
orchestrom 5. symfóniu D. Sostakov iča. San
derling ako svedok vzniku tohto diela poskytuje 
výklad - program symfónie. (Danmarks Radio 
TV, Dánsko) 

PRENIKANIE K BEETHOYENOYI. Inter
pretácia Beethovenových symfónií videná cez 
názory a ukážky práce viacerých dirigentov mi
nulosti i súčasnosti. Sprievodcom prvého dielu o 
tempových špecifikách je G. Solti, v druhom 
dieli sa R. Multi zaoberá koreňmi interpretácie 
Beethovenových symfónii. Téma je spracovaná 
veľmi pozorne - di vák má možnosť sledovať v 
partitúre tempové odlišnosti v predvedení rôz
nych dirigentov, prácu dirigenta na skúške, ale 
aj porovnávať jednotlivé tempá, vyjadrené čísel
ne v metronomických jednotkách. (Omega TV, 
Taliansko) 

Druhou skupinou sú programy, ktorých hlav
nou témou je prezentácia kompaktného hudob
ného diela (nescénického). Sem patria záznamy 
koncertov, hudba realizovaná v televíznom štú
diu s rôznym stupňom vizualizácie. Ukážkou 
čisto zosnímaného živého koncertu bol napr. 
záznam ženevského predvedenia 8. SYMFONIE 
G. Mahlera (TY Suisse Romande, Svajčiarsko), 
ako aj záznam rarity - predvedenie Stockhau
senových GRUPPEN v Birminghame trojicou 
dirigentov - S. Rattle, J. Carewe, D. Harding. 
Náročné dielo bolo predvedené s neuveriteľnou 
presnosťou zo strany dirigentov, hudobníkov, 
ale aj televízneho štábu. (RM Associates, Veľká 
Británia) 

Určitú dávku vizualizácie mal v sebe program 
PICTURING MUSIC. Schonberg Ensemble pod 
vedením M . Kagela interpretuje diela Stravin
ského, Kagela, Schulhoffa a ď. Obraz využíva 

' viacnásobné expozície, digitalizáciu a ďalšie 
efekty, pričom spracované sú len zábery zo sa
motného hudobného predvedenia - teda hudob-

Programy, ktoré prezentujú balet, tanec, teda 
choreografické útvary, tvoria ďalšiu skupinu. 
Oproti väčšine programov, v ktorých bola cho
reografia snímaná vo svojej celistvosti, vynikol 
MAKOMSHEHU- YIDEODANCE. Základom 
televízneho tvaru je lu tiež choreografia, ktorá 
by mohla existovať aj mimo televízneho média, 
napr. v javiskovej podobe. V televíznej podobe 
je súčasťou choreografie aj televízny strih so 
svojimi rôznymi vymoženosťami, ako napr. 
spätný chod, viacnásobná expozícia, bliky, pre
rušovaný pohyb a pod. (Israel Educational 
Television, Izrael) Vzniká tak výsostne televíz
ny tvar. 

Stvnou možnou skupinou sú programy o 
osobnostiach hudobného života, zväčša doku
menty. V tejto skupine bolo vidieť veľkú rôzno
rodosť tvorivých prístupov. Od klasických doku
mentov, približuj(Jcich žijúce slávne osobnosti 
pri práci i v bežnom živote (často upadajúce do 
filmárskej rutiny, keď sa vám všetci snažia uká
zať ako maestro šoféruje, alebo ako sa prechádza 
v parku ... ), až po menej tradičné postupy. 
Napríklad: YO VETRE PREMlEN -animovaný 
film, s iróniou a čiernym humorom približujúci 
životné osudy rumunského skladateľa A. Balens
cu (The Arts Council of England, Veľká Bri
tánia), alebo PREPOJENIE - polhodinka o Bar
tókovi na pozadí jeho 2. sláčikového kvarteta a 
cez hľadanie dobových súvislosti s tvorbou 
Muncha, Baudelaira, Joycea aď. 

Piatu skupinu tvoria hudobno-dramatické die
la, či už záznamy divadelných predstavení, ale
bo pôvodné televízne diela. HELLO DOLLY, 
GOODBYE MUMMY je krutou rozprávkou o 
malej V asi lise, ktorej zomrie matka a otec je stá
le na služobných cestách. Yasilisa "bojuje" s 
macochou a zlými sestrami. V hudbe znie niečo 
ako postmoderný gu láš s prevahou prvkov swin
gu, celkový dojem je však veľmi dobrý, vtipný a 
komunikuje nielen s detským divákom. (The 
Arts Council of England, Veľká Británia) 

Poslednou skupinou sú programy, v ktorých 
je hlavnou témou významná udalosť, ako napr. 
MAJSTROVSKÝ K URZ S TALIANSKOU 
V ASŇOU, o letnom speváckom kurze vedenom 
G. Ciannelom (Sveriges Television AB, Svéd
Sko), alebo dokument zo slávnostného koncertu 
k 60. výročiu založenia Izraelskej filharmónie 
(EuroAns International GmBH, Nemecko). 

Na festivale sa objavilo pomerne málo vizua
lizácií hudobných diel. A to je škoda. Práve tie 
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majú výrazný popularizačný účinok, i keď v se
be skrývajú nebezpečenstvo popisného vyklada
nia hudobného priebehu. Na druhej strane, akú 
razanciu a dosah dokáže mať šikovné spojenie 
hudby a obrazu, dokazuje už roky v pop music 
forma č. l , videoklip. 

Festival Zlatá Praha je vďaka svojej ojedine
lej špecializácii komorným televíznym festiva
lom. Chýba mu lesk veľkých star a s tým spoje
ný náležitý ~ozruch. Ale o tieto prejavy snáď 
Zlatá Praha ani -.,estojí. Posledný 34. ročník 
opäť dokázal, že tento festival ponúka reprezen
tatívnu vzorku svetovej produkcie. O tom sved
či nielen počet súťažných programov ( 134 zo 48 
krajín), ale aj pozornosť veľmoci z tejto oblasti 
televíznej produkcie, ako napr. BBC, ARTE, 
ZDF. 

Ocenené programy 

Zlatá Praha 
Chimére (Prelud), France 2, Francúzsko 
Český krištáľ 
Solidarity Song- Hanns Eisler (Pieseň solidarity 
-Osud Hannsa Eislera), ZDF/ARTE, Nemecko 
Swan Lake (Labutie jazero), BBC Television, 
Veľká Británia 
Slightly Sinful (Ľahko hriešne), BRTN, Belgicko 

Čestné uznanie 

Prinw musica (Prvá je hudba), ORF, Rakúsko 
Hello Dolly, Goodbye Mu11m1y, The Arts 
Council of England, Veľká Británia 
Israel Philharmonie Orchestra, 60th Anniver
sary Gala Concert (Izraelská filharmónia, Gala
koncert k 60. výročiu), EuroArts International 
GmBH, Nemecko 
In Search of Beethoven (Prenikanie k Beetho
venovi), Omega TV, Taliansko 
Makomshehu- Videodance, The Kibbutz Contem
porary Dance Company, Israel Educational TY, 
Izrael 
Against the Current (Proti prúdu), Medias Res, 
Nemecko 

Zvláštna cena 

televíznej spoločnosti Lithuanian Radio and TV, 
Litva 
(Slovenská televízia súťažila s dokumentom 
Juraja Lexmanna Umenie dirigenta) 

ANDREASEREČINOVÁ 

l Z abonentných koncertov Viedenských filharmonikov l 
Viedeň , jedna zo svetových metropol hudby s 

veľkou tradíciou, vykazuje aj v dnešnej dobe 
bohaté hudobné dianie. Denne sa tu koná 5 až 
IO koncertov rôzneho druhu, zamerania a kvali
ty. Vrcholnými udalosťami hudobných podujatí 
sú nesporne priemerne raz mesačne uskutočne
né abonentné koncerty Viedenských filharmo
nikov. Koncerty sa konajú v tú-ktorú sobotu po
poludní a v nedeľu predpoludním s ohľadom na 
to, že Viedenskí filharmonici tvoria jadro or
chestra Státnej opery a sú večerami obsadení. 

Na jar t. r. som mal vzácnu príležitosť zú
častn iť sa na dvoch koncertoch Viedenských 
filharmonikov v ich sídle, vo Veľkej sále v ie
denského Musikvereinu, známej svojou vyni
kajúcou akustikou. Pri pulte orchestra, ktorý 
nemá svojho šéfdirigenta, sa strieda výkvet 
najpoprednejších dirigentských hviezd našej 
doby. 

Prvý z uvedených koncertov dirigoval Daniel 
Barenboim, ktorý t. č. pôsobí v USA. K jeho 
obľúbeným skladateľom patri Mozart a Beet
hoven, kde ako vynikajúci pianista občas pred
vádza ich klavírne koncerty vo funkcii sólistu i 
dirigenta, ako aj Bruckner a Wagner - j e stálym 
hosťom Bayreuthských hudobných slávnosti. 
Na programe viedenského vystúpenia D. Baren
boima boli dve Beethovenove symfónie, ktoré 
boli spolu uvedené po prvýkrát 22. decembra 
1808 vo Viedni : 6. symfónia F dur, op. 68 
(Pastorálna) a 5. symfónia c mol, op. 67 (ozna
čovaná ako Osudová). Viedenskí filharmonici 
vlastne reprízovali historickú premiéru oboch 
veľkých Beethovenových umeleckých činov. 

Beethovenove symfónie tvoria kmeňový re
pertoár orchestrálnych telies na celom svete, 
Viedenskí filharmonici majú však Beethov na 
lak "v krvi", že iné teleso sotva dokáže hlbšie 
preniknúť do podstaty Beethovenovej výpove
de. Zhodou okolnosti som mal v poslednom ro
ku príležitosť počuť iné Beethovenove symfónie 
s Viedenskými filharmonikmi (nic vo Viedni), a 
lo raz pod vedením špecialistu pre starú hudbu, 
druhý raz s odborníkom, zameraným na súčas
nú tvorbu. V prvom prípade prevládala snaha o 
historizujúcu tendenciu, v druhom úsilie priblí
žiť Beethovena k niektorým trendom súčasnej 
tvorby. Boli Lo iste zaujímavé pokusy, ale sku-

točne kompetentný, klasický prístup k Beetho
venovi znamenala Barenboimova koncepcia. 
Barenboim vytvoril pravú beethovenovskú 
uchvacujúcu atmosféru, plnú vzruchu, drama
tizmu, bezprostrednosti prístupu, jednoducho 
dokonalého zážitku. Každý detail, každá fráza 
boli plasticky a podrobne vypracované so zrete
ľom na veľké plochy a celkový účinok. Jednot
liví hráči a sekcie nástrojových skupín sa navzá
jom počúvali , medzi sebou komunikovali ako 

Daniel Barenboim 

pri komornej hudbe. Zvuková kultúra, dynamic
ká rovnováha, zvuková homogénnosť sú len 
niektorými z atribútov Viedenských filharmoni 
kov. Beethovenova Osudová sa javila v prvom 
rade nie ako boj proti nepriaznivému subjektív
nemu osudu, ako sa traduje, ale ako sociálne an
gažovaný reflex revolučných nálad a postojov 
spoločnosti po francúzskej revolúcii. Interpre
tácia "Pastorálky" sa zasa držala viac hesla, kto
ré Beethoven vpísal do partu prvých husieľ: 
"Viac výraz citov ako maľba" (= tónomaľba). 
Prílišné zameranie sa na programové nadpisy 
jednotlivých časti môže viesť k určitému reduk
cionizmu. čím by sa nedostatočne uplatnila č i s-

to hudobná zložka, hoci zostal aj priestor pre 
asociácie obsahového zámeru. 

Druhý koncert dirigoval Angličan Sir Simon 
Rattle, ktorý síce ešte nie je taký známy, ale je
ho strmá kariéra ho katapultovala medzi špičko
vé dirigentské osobnosti našej doby. Ako šéfdi
rigent City of Birmingham Orchestra odmieta aj 
tie najlákavejšie ponuky a ostáva verný "svoj
mu" orchestru, častejšie však pohostinsky vy
stupuje v svetových hudobných centrách. Rattle 

je hudobne všestranne orientovaná osobnosť. 
Má rovnako blízky vzťah ku klasickej ako i sú
časnej hudobnej tvorbe. Spolupracuje napr. s 
"Orchestrom obdobia osvietenstva" s historic
kými nástrojmi, ako aj s poprednými filharmo
nickými orchestrami s repertoárom, siahajúcim 
až po avantgardu. Je miláčikom viedenského 
publika, kde ho vždy srdečne pr ivítajú. Pre svoj 
abonentný koncert si Rattle vybral zaujímavý 
program: prakticky neznámu Haydnovu symfó
niu D dur, Hob 1:70, zriedka programované ne
skoré dielo R. Straussa Metamorfózy a Berlio
zovu Fantastickú symfóniu, op. 14. 

Dnes existuje len málo sku točne zasvätených 

haydnovských dirigentov (na rozdiel napr. od 
Mozarta). Rattle k nim rozhodne patri a treba 
vyzdvihnúť najmä to, že si vždy vyberá z veľké
ho počtu málo uvádzaných symfónii. Kto však 
siaha po takomto diele, musí počítať s prekvape
ním a s otázkou, prečo sa vlastne delí haydnov
ský symfonický odkaz na slávne a neznáme die
la? Hlbokým vcítením ~a do subtílneho, kontra
punkticky umne stvárneného i bodrým humo
rom vyznačujúceho sa sveta 70. symfónie, do
kázal Rattle reprodukovať nevšedné krásy tohto 
skvostu haydnovského symfonizmu. 

Metamorfózy R. Straussa majú zvláštne ob
sadenie ( 15 huslí, 5 v io l, 5 violončiel, 3 kontra
basy). Autor sám dal skladbe podtitul: "Stúdia 
pre 23 sólových sláčikových nástrojov". Sklad
ba vznikla na sklonku druhej svetovej vojny -
skladateľ spracoval hlavnú tému smútočného 
pochodu z Beethovenovej 3. symfónie (Eroica), 
ktorú podrobil neustálym variáciám a preme
nám voľným spôsobom - vlastná citácia témy sa 
objavuje v basoch až ku koncu skladby a i tam 
je natoľko obklopená inými zvukovými vrstva
mi, že ju sotva možno identifikovať. Rattle do
kázal oživiť dielo neobyčajnou farebnosťou, vý
razovou intenzitou a dynamickou diferenciá
ciou. Partitúra stareckého majstra je zložitá, ne
poskytuje nejaké záchytné body pre dirigenta. 
Treba obdivovať perfektnú pamäť dirigenta, 
ktorý celý koncert - teda i Metamorfózy - diri
goval suverénne naspamäť. 

Po pauze zaznela známa, pomerne obohraná 
Berliozova programová Fantastická symfónia, 
ktorá v bežných interpretáciách pôsobi ako vy
páchnutá, dnešnej dobe akoby vzdialená hyper
trofická romantická kuriozita. Svoju mienku 
som však pri fascinujúcom Rattlovom výklade 
musel od základu revidovať. Jeho eruptívny, vý
bojný, v lyrických partiách nežný, vždy plne sú
stredený angažovaný výkon pôsobil neobyčajne 
sugestívne. Partitúra bola čo najpodrobnejšie 
vybrúsená, orchester šepkal, burácal, žiaril vo 
všetkých bohatých nuansách. 

Sir Simon Rattle je typom impulzívneho, dy
namického, pritom disciplinovaného dirigenta, 
ktorý dokáže inšpirovať spoluúčinkujúci súbor a 
vyťažiť z neho maximum tvorivých sil. 

PAVOL POLÁK 
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Johannes Brabms: 
The 4 Sympbonies 
Symfónie l - 4, Rapsódia pre alt, 
mužský zbor a orchester, Tra
gická ouvertura. 
Viedenská filharmónia. Dirigent 
James Levine. Sólistka Anne 
Sofie von Otter. Arnold Schon
berg Chor. Zbormajster Erwin 
Ortner. 
DGG 449 829 - 2 (3 CD) 
ODD 

Hľadiac na pôsobivý design trojcédeč
ka nasýteného brahmsovskou hudobnou 
fi lozofiou sa považujem za šťastného člo
veka. Spomínam si, ako často som ob
chádzal predajne s CD-zameraním, ako 
som postával pred výkladmi alebo medzi 
regálmi túžobne vzdychajúc nad rôznymi 
kolekciami Brahmsových symfónií, uve
domujúc si krutú realitu, že nemáme len 
"holé ruce", ale aj prázdne vrecká. Kde 
sú tie krásne časy, keď mi postačilo de
fraudovať rodičovské peniaze určené na 
zakúpenie stravných lístkov a ilegálne sa 
zásobovať hromadami platní - hoc' aj boli 
len také čierne, asfaltové? Touto zai ste 
neškodnou aktivitou som sa okrem iného 
dopracoval aj k dvom kompletom s 
Brahmsovými symfóniami: Slovenská 
filharmónia - Ľudovít Rajter a Gewand
hausorche ter Lipsko - Kurt Masur. Obi
dve si veľmi vážim, sú pre mňa mimo
riadne vzácnym dokumentom práce diri
gentov, ktorí toho mali s pánom Brahm
som rozrobeného viac než dosť, takže im 
možno s pokojným svedomím veri ť. Nie 
som však nevďačník, ani snob prahnúci 
len po zahraničnom a pokiaľ možno zao
ceánskom tovare, keď som sa rozjaril nad 
nečakaným darom z nebies (rozumej z 

rredakcie HŽ). Zaujímavá Levinova ver
zia výkladu Brahmsových orchestrál
nych skvostov, realizovaná s Vieden
čanmi , j e ozajstným "do tretice všetko 
dobré", pretože je naozaj dobrá. Dnes sa 
na mňa z pekne zostaveného bukletu k 
nahrávke díva Brahmsova múdra tvár a 
tvár Julie Schumannovej, ktorá priviedla 
Brahmsa do citovej krízy a stavov bezná
dej e, roztavuj úcich sa vo vrúcnosti A lto
vej rapsódie alebo pasionátnych afektoch 
Tretej symfónie. Ja sa z toho teším, j a sa 
radujem sťaby cynik a sebec, ktorý ne
hľadí na to, že z hudby šíriacej sa z HI-FI 
veľa radosti nevanie. 

Viem, že prozaicko-lyrická tvorba 
Franc;oise Saganovej nie j e tým pra
vým mužským čítaním. V kontaktoch na 
Brahmsovu hudbu mám však stále na 
mysli titul jej novely Aimez-vous 
Brahms ... Francúzska spisovateľka totiž 
trafila klinček po hlav ičke. K aždý hu
dobník, ak je k sebe čo l~ troška úprim
ný a veci berie s vážno ťou ~zodpoved
nosťou, si musi priznať, že cesta k výši
nám konč i arov Brahmsovej hudby j e 
ťažkým výstupom pomedzi húštiny, rok
liny a tra oviská. Symfónie tvoria v 
úchvatnej , mohutnej panoráme hudob
ných konč iarov isto j eden z imponujú
cich bodov. Nech sú akokoľvek nádher
né, neradi k sebe púšťajú poslucháča po
vrchného, poslucháča - hedonistu, aj keď 
rozkošnicke pôžitkárstvo v kauze Brahms 
vôbec nevylučujem z hry . Existuje hud
ba, ktorá mi pripomína prírodný princíp 
vonných kvetov atakujúcich intenzívnou 
vôňou včelstvo so zrejmým zámerom 
vykonať akt reprodukcie. Brahmsova hud-
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ba až tak výrazne neopáj a a neopíja pri
márnu, senzorickú sféru, dáva však za
brať ľudskému a hudobníckemu intelek
tu. Preto sú ľudia často voči Brahmsovi 
opatrnícki, váhaví, nesmeli. Všetci vie
me, že Brahms neponúka lacný tovar a 
nič neponúka gestami významového po
lopatizmu (preto možno nevedel prísť na 
chuť Čajkovskému a napokon ani Wag
nerovi). K zážitku z Brahmsa sa človek 
musí doslova tvrdo dopracovať - či už je 
interpret alebo poslucháč . Nahrávky ta
kého rangu, aký ponúkla firma DGG, sú 
jednou zo schodných ciest, akými mož
no zdolať túto cestu bez boľavých otla
kov a bez lapania po dychu. James Le
vine a hráči Viedenskej filharmónie pou
kázali v symfóniách na vera pekných 
útulných zátiší, ponúkajúcich aj chvíle 
relaxu a občerstvujúceho pramienka. 
Vraví sa, že Beethovena alebo Brahmsa 
môžu Viedenčania hrať aj sami. Tradícia 
tohto orchestra je naozaj silne prepojená 
s tvorbou dvoch veľkých "B". Preto j e 
obzvlášť vzrušujúce (a dnes môžem po
vedať, že aj poučné) , ak sa viedenský 
duch ocitol pri neopernom Brahmsovi zo
či-voči fenoménu kryštalizujúcemu sa 
predovšetkým v majestáte operných do
mov, teda zoči-voči Jamesovi Levinovi. 
Levinove aktivity sú mi dostatočne zná
me. Patrí k tým produktívnejším umel
com, a disponujem mnohými nahrávka
mi (samozrejme, výlučne opernými), 
mal som možnosť sledovať jeho vystúpe
nia v MET alebo pri koncertných show 
na televíznej obrazovke. Považoval som 
ho vždy za teatrálnejšieho dirigenta túži
aceho po veľkom priestore, sýtom zvu
ku, ohurujúcich gestách nasávajúcich do 
j eho výkonov hustú hudobnícku miazgu. 
Priznám sa, že som si donedávna neve
del predstaviť hrkútať si Jamesa Levina s 
Johannesom Brahmsom. A však tak, ako 
samotný Brahms v neskorom veku stia
hol široké plachty symfonizumu a svoj 
svet vymedzil intimitou klavírnych mi
niatúr op. 116- 119, resp. meditujúcimi 
organovými Chorálovými predohrami, 
aj James Levin s pribúdajúcimi rôčkami 
(pričom ho vôbec nechcem zaradiť do 
klubu dôchodcov!) asi uznal, že aj v as
ketizme a výrazovej cudnosti, typickej 
pre mnohé situácie z Brahmsovej hudby, 
tkvie sila a energia oslobodzujúca ducha. 
Poznanie vnútorných, hlbinných väzieb 
v Brahmsových dielach je naozaj po
vznášajúce. Levi ne však celkom nezane
vrel na divadelnícku veľkoleposť a na 
úsilie všemožne podporovať rétorickú 
ostrosť interpretovaných skladieb. Brahm
sove symfonické diela preto naberajú 
pod jeho rukami troška iné dimenzie, na 
aké sme zvyknutí tu, v centrálnej Eu
rópe, ovplyvňovaní výrazne nemeckou 
hudobnou tradíciou. Naj silnej šie som si 
tvorivú potenciu a vynaliezavosť Jamesa 
L evina uvedomoval, a pri opakovanom 
posluchu si ju stále uvedomujem, v sú
vislosti s 3. symfóniou. Koľko zbytoč
ných rečí sa navravelo o "absolútnosti" 
Brahmsovej hudby a o "programovosti" 
hudby j eho odporcov! James Levine vra
ví svojou koncepciou Trojky niečo iné. 
Tempová réžia, akú zvolil, je balzamom 
na dušu: veľmi umne tempicky zblížil 
druhú a tretiu časť, respektíve tretej časti 
podstatne ubral na allegrettovitosti a po
stavil ju viac do blahodarného tieňa ná
stojčivého Andante (zo zaužívanej päť
minútovky tohto krásneho intermezza 
Levine vykresal sugestívnych sedem mi
nút a šesť sekúnd čistého času) . 

Výsledný efekt j e fascinujúci. Jedna z 
naj vzrušujúcej šfch kantilén, aké Johan
nes Brahms napísal, má dostatok času, 

dostatok pokoja a pôsobí naozaj priam 
až erogénne. Nevdojak sa mi vďaka kon
cepcii Jamesa Levina potom natíska 
"sprogramovanie" 3. symfónie podľa 
scénara: vášnivá sonátová dráma reality 
prvej časti , odzbrojujúca uspávank a v 
druhej časti , ktorá uvádza človeka do 
sladkého sna v tretej časti. Sen však pri
náša nové nápory reality z povedomia 
(temný pianissimový úvod Finále) a na
pokon opäť trpké, bolestivé bdenie (radi
kálny nástup tutti vo Finále). A tam, po 
posledných taktoch poslednej časti , kedy 

sa hudobný prúd doslova rozptyľuje do 
éterických zón a lúč i so svetom pokor
ným chorálom, môže nastúpiť zasa vý
stražná fanfára prvej časti. Kruh sa uza
tvára, niet z neho úniku. Toto mi úplne 
mimovoľne napadlo pri počúvaní 3. 
symfónie. Takže - aká tam absolútnosť? 
Áno, Brahms j e absolútny, ale ktorý z 
hudobných velikánov nie j e absolútnym 
hudobníkom? Alebo naopak, ktorá hud
ba nemá program ... ? Už to, že vznikne, 
je programom, zámerom, aj algoritmom. 

James Levine však zapracoval aj v 
mikroštrukturálnych vzťahoch štvorice 
symfónií. Uprostred zložitej polylineari
ty Brahmsových skladieb sa ern-tam 
mihne napríklad aj impozantný tieň Giu
seppe Verdiho - toho Verdiho, ktorého 
Levine tak rád a tak pekne diriguje. Pre
ráža dopredu predovšetkým v zvýrazňo

vaní hrdej, teda nie zbabelej sentimenta
lity prieťahových situácií (najmä v s l áči 

kovej sekcii), v dynamických mikrovl
nách pomalých častí, na akých sa hojdajú 

držané tóny. Levine však tieto triky ne
aplikuje samoúčelne a už vôbec nie tea
trálne, alla opera. Páči sa mi, ak smeruje 
od rezervovanosti a odosobnenosti k pre
ferenciám affettuosa a sugestívnych oka
mihov a obrazov. Aj tým čosi naznačil a 
zavelil na nástup od suchopárnej absolu
tizácie Brahmsa. 

Jedným z večných problémov interpre
tácie sonátovej hudby j e problém repetí
cií expoz ičných dielov. James Levine si 
vysvetľuje aj tento otáznik po svoj om: 
raz repetíciu dodržiava, inokedy zasa nie. 
Dalo by sa tvrdiť, že ide o nedôslednosť a 
bezzá adovosť. M ožno. A možno ide o 
vyrovnávanie časových propozícií j edno
tlivých symfónií (44,27 - 43,46 - 39,06 -
37 ,28). 3. a 4. symfónia sú zj avne struč
nej šie, preto im vari prospelo repetičné 

bujnenie celku. Iný zážitok : počiatku , 

ešte predtým, ako som si vypočul naprí
klad Altovú rapsódiu, som bol dosť pre
kvapený, keď na obale kompletu Brahm
sových symfonických diel láka oko č lo

veka reprodukcia nádhernej sklenenej 
kompozície Alfonsa Muchu. Dávať do 
súvisu Brahm a s Muchom som nebol, 
a myslím si , že aj väčšina iných priazniv
cov Brahmsovej hudby (resp. Muchovho 
diela), nikdy zvyknutý. Dne viem, že 
som bol krátkozraký a že som vlastne vo 
vedomí lenivo premieTal naučené infor
mácie o "klasicizujúcom romantizme" 
Johannesa Brahmsa. Opäť som sa ui til v 
tom, že občas šliapeme kapustu, t.j . zotr
vávame na overených staručkých sprá
vach z minulého letopočtu a neráčime 
vykonávať odvážnej šiu sondáž do zdanli
vo nebezpečných myšlienkových sfér, 
ktoré akoby mali znesväcovať tisíc ráz 
omieľané frázy. Rapsódia na Goetheho 
text má v matrike opusov maj stra číslo 
53 a na vet prišla v období ci tovej krízy 
skladateľa roku 1869, teda v roku, kedy 
Gustav M ahler ešte asi netušil, čo o nie
koľko rokov spácha vo svete hudby. Po
užil som meno Gustav M ahler. M ohol by 
som použiť ešte krikľavejšie meno j edné
ho z generácie skladateľov narodených v 
časoch, kedy Brahms už realizoval veľa, 

veľa svojich predstáv: meno Richard 
Strau s - lenže nie ten zarathu trovský, 
lež ten zo Styroch posledných piesní. 
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Použil som tieto mená v nevhodnom 
kontexte? Pýtal som sa ám seba, teraz sa 
pýtam do pléna. Nemyslím si, že by to 
bolo celkom márne. Človek, ktorý počú
va Brahmsove lamentoso a vrúcne vy
znanie mužskej lásky, a ak ten istý člo

vek pozná vokálne situácie z Mahlero
vých symfónií, prípadne ešte viac Mahle
rove a Straussove piesne s orchestrom, sa 
neubráni pocitu podobnosti , spoločných 

čŕt j edného a druhého fenoménu. Brahms 
v mojich ušiach evidentne anticipoval 
svet unaveného fin de siecle už v hlbine 
19. storočia. Zahľadme sa okrem iného aj 
do už spomínaných opusov l 16 - l 19 a 
zistíme, kam to dotiahol ku koncu j eho 
tvorivého života. Altová rapsódia j e pou
čením a potešením - kto by povedal, že 
odvrhnutý a klamaný Brahms ju podľa 
j eho vlastných (a pomerne cynických) 
slov koncipoval ako "svadobnú pieseň 

pre grófku Schumannovú" v stave pozna
čenom zlobou a nenávisťou .. . ). Dialóg 
Mucha - Brahms na obale kompletu 
Johannes Brahms: The 4 Symphonies j e 
teda veľmi podnetný a nie j e vôbec már
ny. Design zvukových konzerv by mal, 
mimochodom, vždy rešpektovať fakt, že 
výtvarnícky podnet dokáže posunúť mys
lenie dopredu. 

Ojedinelej Rapsódii som v zásade ne
venoval doteraz asi dostatok pozornosti 
(to j e tiež j eden z dôsledkov ši iapania ka
pusty - Rapsódia sa mi vždy páčila, bral 
som ju takú aká je a hotovo!). James 
Levine, Viedenskí filharmonici, Anne 
Sofie von Otter a páni zo zboru Arnolda 
Schänberga mi toho v posledných dňoch 
o tejto skladbe - poča uplynulých 
brahmsových sviatkov strávených s 
kompletom CD - povedali dosť vefa. 
Možno si viem predstaviť v sólovom par
te sýtej ší, tmavší alt (Anne Sofie von 
Otter sa oprela skôr o vyššie polohy), na
priek tomu som počas tých necelých tri
násť minút ledva dýchal. Okrem toho 
som sa rozhodol, že budem zo všetkých 
sil pracovať na tom, aby som vyháňal z 
myslí hudobníckeho dorastu zlých du
chov nútiacich mladého, po rozhľade tú
žiaceho človeka len ž i voriť a sýtiť sa 
stuchnutými starými slovami, prežratými 
moľami a vetami o kla icizujúcom ro
mantikovi a absolútnikovi (či absoluti
stovi?) Brahmsovi . 

CD - to j e prienik umenia a techniky. 
M ožno som mal informáciu, ktorú idem 
teraz zverejniť, uv iesť už skôr. A le veď 
vieme, že nikdy nie j e neskoro: všetky 
štyri symfónie a Altová .rap ódia ú live 
nahrávkami realizovanýmj vo Vefkej sá
le viedenského Musikvereinu v časovom 
rozpätí troch rokov ( 1992- 1995). Účin
kujúci umelci, ale aj technici (ktorí mi 
vari prepáčia , ak. icl1 všetkých nevyme
nujem, pretože o Brahmsa sa v DGG po
staral naozaj značný počet ľudi pracujú
cich pod vedením Wernera M ayera), teda 
všetci títo zúčastnení vykonali kus vyni
kajúcej profesionálnej práce. Na jednej 
strane (umeleckej ) ma až zarazila č i stota 

hry a suverenita v každom okamihu, na 
druhej strane (technickej ) zvuková ho
mogenita, vyváženosť, efektná, avšak nie 
predimenzovaná "podpora" basov a mi
nimalizácie ruchov zo sály. Ak aj daj aký 
ten vrzgot alebo pokašliavanie, nahrávke 
to skôr osožilo. Človeka teda necíti ť len v 
Levinom výklade Brahm a, ale aj v reál
nom zvukovom komplexe. 

Vydareným, tentoraz dramaturgickým 
nápadom j e spôsob radenia skladieb za 
sebou. Skladby nasledujú podfa chrono
logického kľúča, teda od l . symfónie, A l
tovú rapsódiu (CD 1), cez 2. symfóniu, 
Tragickú predohru (CD 2) až k po Jed
ným dvom symfóniám (CD 3). Tento 
plán sa mi vidí byť tvorivejší, než plán 
využívajúci žánrovú stratégiu, ktorý by 
bol tiež použiteľný (prvé dve CD symfó
nie, tretie CD predohra a Rapsódia). 
čo dodať... Najlepšie bude tento epilóg 

skrátiť, v ráti ť sa päť k prvým riadkom 
tohto vyznania a (vôbec nie samoľúbo) 
citovať sám seba: 
"Hľadi ac na pôsobivý design trojcé

dečka nasýteného brahmsovskou hudob
nou filozofiou sa považujem za šťastného 
č loveka . " IGOR JAVORSKÝ 
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/PETER DVORSKÝ V CATANII / 
Zriedka inscenovaná opera Umberta 

Giordana Madam Sans-Gene (z roku 
1915) mala premiéru na scéne Teatro di 
Bellini v sicílskej Catanii (5. 6.). V titul
nej úlohe Napoleonovho pobočníka Le 
Févebrea sa zaskvel náš tenorista Peter 
Dvorský so svojou dlhoročnou partner
kou, hviezdou talianskej veristickej ope-

ry Mirellou Frcni v úlohe Madame Sans
Gene. Po uvedení piatich predstavení sa 
Peter Dvorský vracia domov, kde ho ča

ká Tosca, pripravovaná pre Japonsko, v 
Lučenci celoštátne finále súťaže Slo
venského slávika v speve ľudových piesní 
detí a na záver sezóny Verdiho Requiem 
v Prahe. 

l Úspech zboru Ozvena l 
So zlatým a strieborným ocenením vrátil sa 5. júna z III. medzinárodného fe ti valu zbo

rového spevu Bedl'icha Smetanu v Litomyšli Spevácky zbor slovenských učiteliek- Ozvena 
so sídlom v Trenčianskych Tepliciach. Podujatie patrí do festivalového seriálu Musica 
Mundi, ktorý usporadúva nemecká nadácia lnterkultur ako najväčšiu súťažnú sériu v 
Európe. 

Spevácky zbor Slovenských učitel iek - Ozvena sa na festivale v Litomyšli zúčastnil prvý 
raz. Zlaté ocenenie v kategórii ženských zborov získala za interpretáciu skladieb Bohuslava 
Martinu, Johannesa Brahmsa, Petra Breinera a Dezidera Kardoša. 

V kategórii sakrálnej hudby zí kala strieborné ocenenie za interpretáciu skladieb Jana 
Blažeja Kopi'ivu, Giuseppe Verdiho, Randala Thomsona a Mareka Jasinského. Spevácky 
zbor slovenských učtteliek - Ozvena, ktorý bol založený pred 51 rokmi , vedie dirigent 
Sergej Mironov. 

Vranovské zborové slávnosti 
Zborovému ~pevu patril ;:á ver prvého jtino

l'ého f.ý~difa vo Vranove nad Topľou a blíz
kom okolí, kde sa od 6. do 9. júna konal jubi
lejný X. ročník med::.indrodného festivalu 
Vranovské ::.barové sldvnosti. Podujatie, do
plnené v 10m10 roku o sú(až školských ::.borov 
Slovenska a Kres(anské sltívnosti zborového 
spevu, mesto Vranov ::.organizovalo v spolu
práci s Ndrodn_ým O.\'l'etov_ým celi/rom, 
Umeleckou agentúrou Vilmy Krauspeovej a 
cf'aWmi inštitúciami. Dejiskom festil•alových 
vystúpení boli aj okolité mestá a obce. 

Med::.inárodný festil•al spe1•okolov ::.ac<al1•o 
vranovslwm Dome kultúry predpolud1laHím 
koncertom Deti det'om, na k/Orom sa okrem 
tamojlích detských zborov MS Srdiečko, 
O::.venka, ako aj Vldčik : Košíc predsta
vili i zahraničné súbory, napríklad diel'čensk_1í 
zbor Kempeleen Nuorisokuoro z Kempele vo 

Ffn.~ku, dievcYensk.Ý a mie.\'an_ý zbor Ozvena, 
dievčenský ;:.bor Cancms -;;o Stikromnej ume
leckej .školy v Bratislave, či taliansky folklór
ny stíbor IS GULDANA PEARL. 

V rámci l. celoslo1•enskej stí(aže Mltíde~ 
spieva dostali pocYas druhého festi\'(/lového 
diía priestor najlep.šie .školské spevácke ::.bory 
zo Slol'enska a to: ::. Bratislavy, Ni/l)', Mar
tina, Humenného, Košíc, Kamienky, Spiš
ských Vlachov, Banskej Bystrice a Myjavy. 
Účasmíci festivalu sa predstavili l'erejnosti 
na galakoncerte v rímskokatolíckom kostole. 

Jubilejnd prehliadka zb.Qrového §l~evu po
kračovala 8. jtína '' kultúrnom dome vo 
Vyl1wm lipove Krest(msk.ými slávnosťami 
;:.bor01•ého spevu, 11a ktor_ých títinkol'ali evan
jelické a katolícke stib01y z Vranovského 
okresu a hosť ;: Fínsko. 

CD s duchovnou hudbou 
M. SCHNEIDERA-TRNAVSKÉHO 

Prvý zvukový nosič, na ktorý bude za
chytená duchovná tvorba Mikuláša Schnei
dera-Trnavského, nahrali v týchto dňoch v 
autentickom prostredí Dómu sv. Mikuláša 
v Trnave, kde skladateľ pôsobil niekoľko 
rokov ako regenschori. Na CD sa dostáva 
päť väčších diel a štyri prelúdiá pre organ 
v podaní miešaného zboru Musica Vocalis, 
orchestra Capella Tirnaviensis a organistu 
Stanislava Surinu. Diriguje Branislav Kost
ka. Producentom projektu je Nadácia M. 
Schneidera-Trnavského. 

Zo svetskej tvorby M. Schneidera-Tr-

navského vyšla doteraz LP, ktorú v osem
desiatych rokoch naspievali Peter Dvorský 
a Magdaléna Hajóssyová, ako i dvojalbum 
so symfonickými dielami. Ostatné zvukové 
záznamy existujú len v archíve Sloven
ského rozhlasu. 

Ako v rozhovore pre TASR informovala 
predstaviteľka Nadácie Mikuláša Schnei
dera-Trnavského muzikologička Edita Bu
galová, práve v čase nahrávania nového cé
dečka sa narodila v Trnave prvá prapra
vnučka majstra, ktorú pomenovali na j eho 
počesť Nikoleta. 

l Vraj o hudbu nie je záujem ... / 
Starý park v Zeliezovciach už nezdobí krásna bronzová busta veľkého rakúskeho skla

dateľa Franza Schuberta. Asi 60-kilogramovú bustu ukradol z podstavca doteraz neznámy 
páchateľ, čím Mestskému úradu v Zeliezovciach spôsobil škodu asi 60 tisíc korún a milov
níkom skladateľa smútok nad stratou umeleckého diela, zapísaného aj v zozname kultúr
nych pamiatok. Po páchateľovi krádeže sa pátra, aby sa získala odpoveď na otázky, či ho 
na krádež inšpirovala láska k hudbe, tohtoročné dvojsté výročie narodenia skladateľa, ale
bo bronz, z ktorého je busta odliata. 

l Rostropovič v Poľsku/ 
Celý svet si pripomína životné jubileum tohto 

významného, ešte stále aktívneho umelca Mstí
slava Rostropoviča. Poľská vláda pozvala 
Rostropoviča i s celou rodinou na oslavy jeho 
narodenín, ktoré sa konali vo Varšave s výdat
nou pomocou Elisabethy a Kryštofa Penderec
kých. 

Akadémia múzických umení udelila Doctor 
honoris causa Mstislavovi Rostropovičovi a pre
zident Poľskej republiky Alexander Kwasniew
ski mu odovzdal Kríž komandorski. Ruská am
basáda pri tej to príležitostí usporiadala veľkú 
recepciu za účasti diplomatického zboru i osob-

ností poľského kultúrneho, politického a hospo
dárskeho života. Videli sme tu aj kardinála J, 
Glempa, či premiéra W. Cimoszewicza. 

Na počesť umelca usporiadali krátky koncert 
poslucháči Európskej mozartovskej fondácie, 
sám Rostropovič sa 16. apríla predstavil vo 
Varšavskej filharmónii ako violončelista s 
Rokokovými variáciami P. I. Cajkovského a na
pokon aj ako dirigent - odznela Seherezáda 
Rimského-Korsakova. 

Varšava takto vzdala hold nielen veľkému 
umelcovi, ale tiež veľkému humanistovi. 

E. 8. 

Zlatá Bratislavská lýra '97 
zostáva na Slovensku 

Katarína Hasprová 

Víťazkou 32. ročníka tradičného med
zinárodného hudobného festivalu Bra
ti slavská lýra '97 sa stala Katarína Has
prová s piesňou Jedno zbohom osvedče
nej autor kej dvojice - Kamil Peteraj a 
Ján Lehotský. V brati lavskom kongre
sovom a umeleckom centre Istropolis o 
Lom rozhodla odborná porota pod vede
ním Martina Sarvaša, šéfredaktora Hlav
nej redakcie zábavy a hudby STV. 

V rámci súťažného večera , ktorý v pria
mom preno e odvysielala Slovenská tele
vízia, vystúpilo 14 interpretov z ôsmich 
krajín vrátane Slovenska. Striebornú lýru 
si odniesla Catherine Vigarová z Malty, 
ktorá už v roku 1983 získala na Brati
slavskej lýre tretie mie. lo. Bronzovú BL 
pri údila porota Marleen z Holandska. 

Okrem víťazky zastupoval i SR v súťaži 
Brigita Szelidová, Braňo černák a skupi
ny No Name, Cross The Roads a Trend. 
Svoje schopnosti si zmerali s konkuren
ciou zo zahraničia- skupinou Ruediger z 
Rakúska, Brankou Bliznacovou z Chor-

Snímka Pavol Majer· 

vátska, Zbigniewom Gniewaszewskim z 
Poľska, Jill Shererovou z Nemecka, Pé
lerom Gerendásom z Maďarska, Re
beccou z ČR. 
Čakanie na verdikt poroty divákom 

kráti l svojím vyst(Jpením Berco Balogh, 
víťaz BL '88. Vyvrcholením večera bol 
recitál Lucie Bílej , v súčasnosti najpopu
lárnejšej českej speváčky. 

32. ročník BL sa vyznačoval niekoľký
mi novinkami - dramaturgia sa zamerala 
aj na mladých priaznivcov hudby a po
núk la jm veľkú celonočnú how Mega 
Dance Party. Priestor na prezentáciu svo
jej hudby dostali tiež začínajúce sloven
ské kapely na Mladom lýrovom pódiu. 

Víťazka Katarína Hasprová bude 
Slovensko reprezentovať na najbližšom 
ročníku renomovaného festivalu O veľkú 
cenu Eurovízie, ktorý sa uskutoční v 
Londýne v roku 1998. Ako sa vyjadrila 
na t lačovej besede, spolupráca s K . Pe
terajom aJ. Lehot kým nebola ojedinelá 
a bude pokračovať. 

l Bude Luciano Pavarotti znovu otcom? l 
Pri poobedňajšej kávičke sa Taliani v týchto dňoch zaoberajú najnovšou klebe

tou, ktorá sa rýchlosťou blesku rozšírila po Ríme, píše neme~ý bulvárny denník 
Bild. 

Temperamentní južania totiž v očiach talianskej tenorovej h viezdy Luciana 
Pavarottiho (61) a j eho družky Nicoletty Mantovaniovej (27) zbadali onen podi
vuhodný lesk. Výsledok? Bývalá sekretárka opernej hviezdy čaká od Luciana bá
bätko. 

V marci minulého roku sa Pavarotti a jeho manželka, s ktorou má tri dcéry, po 
35. rokoch manželstva dohodli na odlúčení. Rozhodli sa tak po tom, keď talianska 
bulvárna tlač publikovala fotografie speváka, ako sa ruka v ruke prechádza a 
bozkáva so svojóu sekretárkou po karibskej pláži. 

J acksonland? 
Po minuloročnom úspe§nom koncerte 

krá{ populárnej hudby Michael Jackson 
opä( zavítal do Varšavy. Tentokrát však 
pricestoval, lebo plánuje v poľskom hlav
nom meste zalo~.if :.ábavný park. So sta
rostom Varšavy Marcinom Swiecickým 
slávnostne podpísal príslu~Yné vyhlásenie 
o zámere. 
Podľa dohody sa "obe strany chcú po

kúsit' o zriadenie tematického zábavného 
parku pre rodiny". "Pot sko je krajina pl
ná lcísky. Chcel by som urobif' všetko pre 
to, aby V dm bol prejavený re§pekt, aký si 
zas!tí:ite, "povedal Michael Jackson pred 
ceremóniou podpísania, odetý v čiernej 
uniforme, čiernom klobúku a slnečných 
okuliaroch. 

Experti oboch zmluvných strán by mali 
v priebehu 12 mesiacov predloži( správu 

týkajúcu sa výstavby parku. Rozhodnutie 
o tom, {i "Jackson/and" vo Varšave nao

zaj vznikne, padne až potom. Poľské úra
dy dúfajú v investície v hodnote sto milió
nov amerických dolárov. 

Jacksona pred slávnostným podpísa
ním vyhlásenia prijala manželka poľské
ho prezidenta Jolanta Kwasniewská, kto
rá "krcíľa popu" u: pri ich prvom stretnu
tí pred ósmimi mesiacmi nabádala na in
vestície v Poľsku. "Rád by som tu žil a 
rcíd by som sem chodil {astejšie, "pozna
menal Jackson v televí:;nom rozhovore. 
Varšavské médiá sa domnievajú, že su
perstar si chce zriadiť v Poľsku svoju eu
rópsku rezidenciu. 

(Neoznačené materiály 
sú zo ervisu TASR) 
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BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ 
ZBOR VO FRANCÚZSKU 

Z koncertného turné po Franc(lzsku sa vrá
til Bratislavský chlapčenský spevácky zbor 
(BCHZ). Absolvoval tam osem koncertov v 
Bourge a Nancy a zároveň sa zúčastnil na 
l O. ročníku medzinárodného hudobného fes
tivalu, na ktorom vystúpilo 19 zborových te
lies zo všetkých kontinentov. Popri bratislav
ských chlapcoch sa na festi vale predstavil 
unikátny Filharmonický zbor z Pekingu, muž
ský černošský zbor z Angoly, exotické telesá 

z Guatemaly a Kamerunu, ale aj z Mex ika, 
Fínska, Litvy, Talianska a ďalších kraj ín. 
Kritika omačila BCJ·IZ L.a "chlapcov s krištá
ľovými hlasmi" a ocenila zaujímavý a pestrý 
repertoár. Záverečný galakoncert sledovalo 
IO 000 poslucháčov. Zbor sprevádzala klavi
ristka Viera Doubková. sólové party pred
niesla sopranistka Darina Tóthovú. BCHZ 
získal zaujímavé ponuky na koncerty do 
Fínska, Argentíny i ďal š ích krajín. 

FI:N"AT.E 
Učebnica počítačovej notácie 

V týchto dňoch vyšiel v Prahe preklad origi
nálnej americkej učebnice s úplným ná7vom 
Finale, The Art of Music Notation, Volume l, 
lnstallation and Tutorials, 3.0 for Windows, 
ktorá je určená najmä poslucháčom mu.dJ..oló
gie. Manuál s prílohami i slovníčkom použitých 
počítačových a hudobných pojmov sa pre svoj 
nízky náklad a špecifický charakter nedo~tá-

va do kni/nej distribučnej ~iete. Záujemcovia 
zo Slovcm.kej republiky si ho však mô2u objed
nat (cena bez poštovného 220,- Kč) u naJ..Iadate
ra: 
KLP - Ko11iasch Lati11 Press 
Na Hubálce 7 
169 OO Praha 6- Sti'ešovice 
tel.: 00420212051 168 1 

Riaditeľ Slovenskej filharmónie v Bratislave vypi~uje konkm7 do komorného ~úboru MUSICA AETER
NA na miesto 

- hráča na klasický a barokový fagot. 
Konkurz sa uskutočnl4. júla 1997 o 13.00 h v Moyzesovej ~i eni SF. Prihlá~J..y so iivotopbom prijíma a 

informácie poskytuje Personálne oddelenie SF, Medená 3, 816 Ol Bratislava. 

UPOZORNENIE PREDPLATITEĽOM 
Nakorko PNS, a.s., 7.llčialkom tohto roka zrušila dosiaľ zaužívaný systém objednávania predplat

ného (na nadchád:tajúci rok nebolo potrebné objednávku písomne znovu obnovovať), dovoľujeme 
si upozorniť všetkých bývalých predplatiteľov, že na rok 1997 je nevyhnutné si náš ča1oopis znova 
pisomne objednať. Objednávky na predplatné prijíma každá po~ta, doručovateľ, predajňa PNS a 
stredisko PNS. Objednávky môžete zasielať aj na adresu redakcie Hudobného života, Spitál~ka 35, 
811 08 Bratislava. 

Týmto sa tief ospravedlňujeme všetkým predplatiteľom a čitateľom, ktorí sa oprávnene sťažujú 
na nedoručovanie Hudobného života. 

Za porozumenie ďakuje 

Objednávamsi ..... ks časopisu HUDQBNY ZIVQT naa(iresu: 

Meno: 

Ul k•: ................................................................... Micslo: ........................................................................ . 

PSČ: 

Dátum: ......... ....................................... .. Podpis: ....................................................................... .. 

Objednávku pošlite na adresu: HUDOBN Ý Zl VOT, Spitálska 35, 811 08 Brati51ava 

Celoročné predplatné 192 Sk polročné 96 Sk. 

REDAKCIA 

Klasická hudba 

DIVYD - výhradné zastúpenie pre Slovensko vydavateľstiev: 

l Staňte sa členom CD klubu! l 
Podmienky členstva v "CD klube" 

- členstvo v CD klube je bezplatné 
- členom CD klubu mô/u byť jednotlivci. ale aj kolcl..tfvy (školy, podniky atď ... ) 
- po tacvidovaní vašej prihlášky vám pošleme preut..at a katalóg vá/nej hudby, ktorý obsahuje cca 2 500 

titulov CD a MC no~ičov, betplatne 
- J..atalóg janovej hudby \pracovävame a pošleme ho kaidému členovi J..lubu na požiadanie 
-členovia CD klubu majú IO % zľavu pri näkupc CD a MC nosičov 
- va:;e objcdnävky budeme evidovat' a pri odbere nad 15 ks CD alebo MC nos ičov vám pošleme prémiový 

CD alebo MC nosič zdarma 
- CD J..lub ponúka ~pcciálne sl u/by pre svojich členov. Na 1áklade va~ej požiadavky vyhľadáme v 7ahra

ničných J..atalógoch vami poiadované tiwly a budeme vás inľonnovaf o ich cene a možnosti dodania 
- kaidý člen CD klubu mOle vyhrať hodnotné ceny (CD prehrávače, videorekord~r. kolekcie CD a MC 

nosičov a iné t:aujímavé ceny). výhercov vy.lrebujeme v januári 1998 výhradne 1. prihlásených č lenov klubu. 

Prihláš ka do "CD klubu" 

Meno a prictvisko .............................. .. ................................................................................................................. ........ . 

Organitácia ....................................................................................... .. ....................... .. ... ............................................. .. 

Adresa - ulica. č. domu ............................................................................... ................................................ .. ............... .. 

PSC. mesto (obec) ..................... .................................................................................................................................... . 

Telefón. fax ( + pred\ o tba) ............................................................................................................................................ . 

Prihla~ujem ~a ta člena CD klubu. 

Dátum ................................... ......... . 

Mám túujem o katalóg vážnej hudby 

MámtáUJCill o katalógja11ovcj hudby 

*)ÁNO 

ÁNO 

Podpis .... ........................ ....... .. .. ........ . 

NIE 

NIE *l prosím LakrMkujle 

Pnhlú\ku po~l ite na adre~u: "CD klub" 
ll vieLdoslavo,•a l S 
974 OO Banská Bystrica 
tciJfax: 0!!8n2 SS 4S 

XI. Medzinárodná súťaž P. I. Čajkovského 
a 

III. Medzinárodná súťaž husliarov 
Roku 1998 sa uskutoční v Mo~kve Xl. 

Mcd1.inárodná súťaž P. l. Cajkovského, na 
ktorej ~a môžu zúčastniť klaviristi , huslisti a 
vio lončeli sti narodení medzi l . j anuárom 
1966 a 3 1. decembrom 198 1 : speváci narode
ní medLi l. januárom 1964 a 3 1. decembrom 
198 1. Prihlášky treba L.as lať Organizačnému 

výboru súťaže do l . decembra 1997. 
Prihlášky na 111. medzinárodn(! súťaž hus

liarov treba Las l ať do l . februára 1998. Súťaž 
nie je vekovo obmedzená. 

Podrobné podmienky záujemcom o obe sú
ťaže sú k dispozícii v redakcii Hudobného ži
vota. R. 

Prihlasujem sa za člena - členku 

MOZARTOVEJ OBCE BRATISLAVA 

Meno, priezvisko, titul 
Presná adresa (aj PSČ) 

Dátum Vlastný podpis ________ _ 

z katalógu 

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. 

HUDOBNÝ ZIVOT - dvojtýždenník. Casopi' Slovenskej hudobnej únie. Vychádza v Národnom hudobnom centre, Michalská IO, 815 36 Brathlava. Séfredaktor: Dr. Marián JuriJ... Redakcia: Katarína Zigová Uazyková re· 
daktorka), Mgr. Lýdia Dohnalová (hud. kritika, publicistika). Mgr. Elena MlynárčiJ..ová (tajomníčka redakcie). Adresa redakcie: 811 08 Bratislava, Spiláhka 35. Tel./fax: 07/36 83 06, 36 12 51. Tlačia Nitrianske tlačiarne, a.s., 
949 50 Nitra. Roz.~iruje PNS, a. s., objednávky na predplatné prijíma ka1dá po~ta, doručovateľ. predajňa PNS a stredisko PNS. Objednávky do zahraničia vybavuje PNS, a. s., Expedičné stredisko - vývoz tlače, Košická l, 813 81 
Bratislava. ObjednávJ..y na predplatné prijíma tie/ redakcia časopisu. Neobjednané rukopisy sa nevracaj(!. Podávanie novinových Lásielok povolené RPP BA - Pošta BA 12, dňa 23.9. 1993, č. 102/03. Indexové čís lo 49215. 


