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Kritika: povolanie
alebo poslanie ... ?
No prosím ... Prihli!ne rak som '' due/nt aj
nahlas zareago\'(/1 11~ stfJ]('ekový príspevok
pani Nadi Hd kovej ,, 12. c fsle Hudobného l i''Ota. A aby som myšlienku dopovedal, doplním jej dmhlÍ fá:u: No prosfln . ako ľahko
mo:no l'eci uviesť do poltyhu. StoN jedno ''Y:nanie, ''YZIWnie osnol'(lné no u: pomem e bohatých "spiSOI'atrľských " sklÍsenostiach , ''Y: Iw llie vôbec nie te ndenčné (prosfm pani
Noďu o prepáčenie, ale . ako isto sama u:ná,
neod,•o!ál·al som sa na ! iadne oficiálne materiály ani na !iadne komuniké. či materiály
::jazdu a(vchsi strá n , hnwf. ti .\po/ko,•)- a po:rime sa. strany Hudolmého !ivota o!fl'(lj lÍ a
aktivi:ujlÍ mysle !Ídajných ndit(/fefo''· prfpadne nie prajníko1• ( IÍmyselne so ''yhýha slm•u
neprajn fkov). To sa mi pác<i a bodaj hy podobných polemík pribtídalo a prihLÍdalo.
A čo ja na w ? Stíhlasfm. Td í ma , ak som
dal :nena:dajky podnet k takej radikálnej a
na1•idomoc'i 1•ýhušnej kl·itike administratí,•nohyrokraticJ.ého syndrómu. (Prdo sa ''šak muselo l'akat' na môj miniprfspel·oJ... to ne1•iem ... )
A tera: príde moje ALE: nemyslím , :e
S/ll( hlina tíradnfckych kance/arit je jedinou a
kľLÍl'OI'Oll príčinou dd pektu ,. na:eranf na ''Ý::nam hudobnej publicistiky. Zruším onen
"majestámy plurál", ktorý dajako ''ym šilmoj u odporky1lu (mimochodom , aby sme si ro:u meli. to "my" som ''ysfo,•il :a tých. ktorí publicistike fandia, robia j u o osi som ich f.Í'm "my"
nijako nepodrá:!di/) a odra:ím sa I'Ori od ná:om , !e kritika je tídajne pm•olanie. Nie, nemyslím si to. Kritika je : môjho pohľadu poslanie a má 1•eľmi 1•efo spolol'ného s učiteľ
SII'Om - so sférou, '' ktorej sa tie! denno-denne
pohybujem. Nastalo teda akési nedorozumenie a hol hy som nerád, keh,y sme ,. 1Iom pokročol·ali: prosím 1·ás. ktokofloek Nta tieto riadoť'ky , :ahudnite na to, :e Jm·orský uí!i byť :o
.woju r:v. kriticktí c<innosť odmenený titulom
Mr. Ct·itic, alebo niečfm podobným. Och.
chrátlhože! J e mi nad Slnko ja.\'1/ej.fie, :e jedine pocit :odpo1•ednosti. rro.§ka ľudskej a profesionálnej hrdosti a odvahy dopomô:e hudobnej publicistike \')'Strieť plachty o :vý.§iť
rýchlosť na ceste /.. odlwľomniu krás hmlohného :átirku. Je to :aiste predo1•.ferkým \'ec
osobného postoja. Je ro 1•.fak aj ''ec moti1·ácie
prichádzajLÍcej ZI'Onka. Nerozumiem celkom
nikomu, kto si verejne a veľmi ( asto pred nádejnými adeptmi na pfsanie ":gusme" na dobre mienených akti1•itách iných ľudí- mám na
mysli napríklad hrdinskLÍ osád/..u Hudobného
!i1·ora. Kde ste v.fetci ''Y, ktorí l ' kuloároch
alebo 1•erejne /1'1'(/íte, :e 111 máme len IÍhohý
plátok? Ak je taJ.., rw: hor sa! Zatnite 1•eci naprá l•ať! Ale. prosfm l'ás. aktf1•ne, smelo. oť'i
''idne! Nie deštruktfvne. po:a htíc'ky'
Ne1•erím. :e len administr(/fívno-byrokratic/..á mašinéria je ''inOI'{IflÍ za to, :e ľudia nec/I('LÍ l'ylie:ť : ná=or01•ej ulity a takajLÍ naprfk/ad aj 110 spomínané '')'ZIWnie Noreka , ktorý
sa nechce 1 •:dať tie: u: spomínaného pocitu
::odpal•ednosti. Prečo je ro tak? Žeby "nehyuo
1'0 l'em "? Nemyslím. Puhlicistic/..ý dorast prosto nemá príklady, nemá 1•:ory, alebo ich má
málo. Kro im dá priamo naj a1•o. :e publicistika nie je :!iadna no1•inár6 na a :e skr: publicistiku I'Sitlpuje hudobná realita do aná lai' dejín '' jej primámom , teda :á:irkoi'0/11 pláne (o
l' o iné napokon mô!e ís()? Nik inf ako aktí,•ny
publicista. Tam !iadne '')'SI'etľomnie nepomô!e, tam treba konať. A 11 nás? Kde nič, ru
nh'. Stále tie isté mená. tie isté postoje a !iadna odo:1•a. Že hy kritika nebola hodna l'eľ
/..ýclt osobností? Že hy bola nao:aj :ačiatoč
IIÍckou dm'íou "''alenou na I')'Strašených šrudákol·? Ne1·erím tomu. A čakám ďa/Jie stf,}(' eky.

IGOR JAVORSKÝ
P. S. Mimochodom, pani Nacfa, kde ste sa
stratili Vy ... ?

Doznieva posledný tón ... aj to sú návraty Bohdana Warchala.

Hudbu -treba vn:ín~.ať s

snímka archív

otvorenýn~. srdcon~.

NÁVRATYBOHDANAWARCHALA
Keď

majstra Warchala pred rokmi "pasovali" za národného umelca, ktosi múdro
a trefne podotkol: ten titul mu síce oprávnene a stopercentne náleží, nehovorí však njč
nové. Naozaj. Bohdan Warchal a jeho SKO, familiárne warchalovci, spôsobili
v slovenskom umení, počnúc rokmi šesťdesiatymi, nemalý rozruch. Získali si davy
priaznivcov. Stali sa synonymom pojmu národný. Ich koncerty boli charakterizované
ako trháky, ich produkcie navštevované a aplaudované nie menej ako vystúpenia
"stars" z oblasti populárnej ľahkej múzy. T reba tiež zdôrazniť, že to nebola výsada domácich pódií, ale podobným "psychózam" radi podliehali poslucháči z blízkej i ďalekej
cudziny. Sú to všetko fakty chronicky známe. Myslím však, že nezaškodí čo-to zopakovať. Ľudská pamäť býva vrtkavá. Veď história zavše píše prapodivné sínusoidy kmitajúce v rytme návratov...
... Do:.nieva posledný tón. Počujeme výdych a pred zrakom máme šťastím prežiaremí
tvár. Podobu muža, ktorý sa práve vrátil. Zostúpil z nekonečných výšav velebnélw sveta
menom HUDBA. Kol'kýže raz sa vrátil tlo reality?...
Aj to sú návraty. Návraty Bohdana Warchala.
Pán Warchal, dvakrát ~ te vstupova li na pôdu
Slovenskej filharmónie. Prvý Htup sa udial 11red
desiatkami rokov. Prebehol ~ znamení sloganu
veni, vid i, vici. ebolo to však len pôsobenie kon certného majstra v orchestri. Vaše muzikantské
ambície prerástli do rozmerov, ktoré v mlsledujúcich rokoch napísali v histórii hudobného života
Slovenska mimoriadnu kapitolu.
Druhý vstup sme s pote~en fm kvitovali pred
niekoľký mi mesiacmi. Súc dosť čudným spôsobom exkomunikO\aný z pôdy filharmónie, s hlavou vztýče nou ste sa opäť vrátili, aby ste "vzkriesili" svoj "srdcový" súbo r, Slovenský komorný
orchester a nadviazali na jeho skvelú tradíciu.
Rada by som vás naviedla na charakteristiku
týchlo dvoch vstupov...
Prvýkrát ~om v~tupoval ce1 bránu fi lharmónie roku 1957, kedy som pri ~ i e l do Brati\lavy na t.áklade
výLvy vedenia SF. aby som sa Lúčas tn ilna ~on~ urte
na miesto koncertného majstra. Ako to v'etko /ača
lo? Do tých čias som ~ tudoval na brnenskej JAMU.
Môj pri a t e ľ a kolega Stanislav Apolín. ktorý pôsobil
v Slovenskom ~vanet e, pri ~ ie l 7.a mnou so tvesťou.
že prof. Strelec tak ladá v Bratislave komorný orchc'>ter. Vedel o mojej slabm.ti pre temo typ orches-

tra. Odkedy som poču l Strossov ~on1orný orchester.
nosi l \Om v hlave sen. mať ta ~ýto súbor. Priater .,a
chytil iniciatívy ;1 v mojom mene naphal prihlá~~u
do toho (vlastne domnelého) orchestra. Li'>t v\a~
kdesi npadol ako kameň do vody. eprišla /iadna
reakcia. t a ~ som teda prijal miesto v BROLN-e. a~o
primM. Zač u doval som sa, keď takmer po roku p ri~
lo pozvanie na konkurz do Bratislavy. Stále som tajne dúfal, /c pôjde o môj vysnívaný ~omorný orchester. Napriek tomu. 'íe to bol ~on ~ urt do verkého orche•,tra. túčast ni l som a na ňo m a š(aMiivo som vyhral. Na ohdobie. ~toré na\lcllovalo, spomínam rád.
l ketr "' môj taj ný sen nenaplni l. pô'>obcnie vo verkom orchestri ma obohacovalo. Vera '>Om thkal a
nauči l sa od verkých svetových, ale aj našich dirigenl\kýdl O'>Obností. Vďačím imt.a vera. Svojho tajného mtll i ~anl'>ké h o sna som sa v~a~ nevzdával.
Rat pri~l i ta mnou kolegovia s návrhom. aby sme
talo/ili ~varteto. Stalo sa. S l áčikové~ varteto je jedno 1 naj~raj~ích a najdokonalcj~ic h komorných tosk upcní. má tofko skvo,tnej literatúry ako atda iialien 10 s(lborov. A predsa. v jeho tvu~u mi stále niečo chýbalo. Ku kompletnému. ~ir~iernu a Llp l nej~ie
mu tvukovému obrat u mi chýbala basa ... V tom ča
se hola v orchc>tri pomerne dobrá ~on~telácia sluš-

ných hráčov, ktorí mali u rčite viac nc:í "dôchodcovské" ambície. t.j. odohrať v orchewi. Laba liť nástroj,
po dovolenke L neho vyfúknuť pavúk} ... Privítali môj
návrh Lalo:í iť komorný OJ;Chester. Bol som \i však vedomý toho. že okrem iniciatívy a nad~enia im ncv1cm
nič po'>kytn úť. emal som takmer /iadne skúsenosti.
len prcd~ tav u ... Moji úbohí kolegovia ~kúsili dáv~u
tvrdej práce. Niekedy al príliš tvrdej- bolo by to ~lo
aj inak. ale to viem až dnes. Napriek tomu, hudba ich
chytila a celkom pohltila. Terat, 1 dncšného pohľadu.
týmto fuďom vďačím ta to. ic to so mnou vydr'íali.
/c tento orchester mohol v111i~núť. pracovať. napredovať. Bola to aj vzácna thoda o~olností. Vted} boli
celkom iné ča~y ako dnes. Zili sme tu zatvorení. itolovaní. svoje tú7by sme upínali do iných realit<ícif
ako dneSná mladá generácia. Dnes treba mladých fullí wkmer prosiť, aby i~li hrať - majú vera iných " ti~t
ncj~kh" a lukratívnejšfch prfleiitostí.
Keď bol orchester ~onštituovaný . po/iadal som
pána Horvátha, vtedy vedúceho konce11ncj prcvádtky v SF. aby si nfu. vypoču l a ujal sa ná.s organitač 
nc. Táto vofba a fa~t. i.c pán Horváth moju ponu~u
a~ceptoval. boli druhýmtúsadným krokom v /ivotopisc orchestra. Vedel nás vidy motivoval. podr/ať
hráčov, nadchnúť. dokátal skvele po n úkn u ť na~u
prácu, vy h ľadával konwkty. Vo wojom čase hol
sku toč n e supermana,_
erorn. V hi'>tóri i orchestra tohrával vef~ ú rolu, na jeho napredovaní má obrO\s~é
d~Siuhy - také ako ja. ako všetci. ~torí s nad~ením
pracovali a budovali orchester. To boli ,-ačiat~y .
Prvý vstup do tejto ric~y. Ďalší v)•voj je u/tnámy.
Po šiestich rokoch srne sa mali osamostatniť. Tu.
v tomto momente. nastaltlom. Hráči. ktorí., tor~ ým
nad~cnim hrali a budovali orchester. sa nara~ali nctávislo'>ti, straty pocitu bc;pečia vo verkom orchestri... Ostal som sám s jedným jediným členom . čcli 
'>tOin, p. Tekulom. costalo mi iné. a~o sa dattnovu
do boja. Druhý~rát som Lačal stavať ordJC>tcr. Mal
som šťast ie: pán profesor Pragant mal na ~on;crva 
tónu orchester, vera jeho členov prešlo ku mne a tak
sa mi vďaka ~va l ite mladých hráčov podarilo pomerne skoro post aviť orchester, ktorý potom r)·chlc
(J>nkni ČO\an ie na 3. str.)
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Poradné orgány NHC

UMELECKÁ AVEDECKÁ RADA
NÁRODNÉHO HUDOBNÉHO CENTRA
Dr. Mariana Bárdiová
prof. Vladimír Bokcs
Dr. Jozef Búda
prof. Dr. Oskár Elschek, CSc.
Dr. Marián Jurík
prof. Miloš Jurkovi č
Dr. Ladislav Kač ic
Dr. Jana Kalinayová
Mgr. Július Kinček
prof. Dr. Ferdinand Klinda
Ing. Peter Lipa
Dr. František Matúš, CSc.
doc. Dr. Ladislav Mokrý, CSc.
doc. Marián Lapšanský
Mgr. Vladimír Godár. CSc.
Mgr. Martin Sarvaš
doc. Stanislav Zamborský

BRATISLAVSKÉ HUDOBNÉ SLÁVNOSTI2
Direktórium

Pavol Bagin
prof. Ladislav Burlas
doc. Marián Lapšanský
Ondtej Le nárd
Ing. Jozef Tkáč ik
Festi valový výbor prof. Ladislav Burlas predseda
Mgr. Igor Dibák
Mgr. Hanuš Domanský
Dr. Elena Filippiová
Mgr. Božena Horváthová
Dr. Mariá n Jurík
Mgr. Július Klein
Mgr. Marti n Sarvaš
Mgr. Ľubom ír M. Vajdička

Sekretari át

Dr. Izabela Paiítková
Mgr. Eleonóra Kyselová

UMELECKÁ RADA SEKCIE
UMELECKO-OBCHODNEJ
CINNOSTI
(agentúra Slovkoncert)
prof. Vladimír Bokcs
prof. Eva Blahová
prof. Ida Cernecká
Igor Fábera
doc. Dr. Igor Javorský
Boris Lenko
doc. Ján Vladimír Michalko
Dr. Alžbeta Rajterová

j

Mgr. Magdaléna Rovňá ková
Mgr. Ján Slávik
Mgr. Róbert Stankovský

FESTIVALOVÝ VÝBOR
SLOVENSKÉ HISTORICKÉ ORGANY
Prof. Dr. Ferdinand Klinda - predseda
Mgr. Emília Dzemjanová
Mgr. Eva Kamrlová
Doc. Ján Vladimír Michalko
Mgr. Vladimír Rusó
Mgr. Anna Zúriková-Prcdmerská
Mgr. Zlata Suchánková
Mgr. Ivan Sokol
Mgr. Imrich Szabó
Mgr. Marián Alojz Mayer
Mgr. Slávka Ferencová - tajomníčka

FESTIVALOVÝ VÝBOR
MELOS-ÉTOS
prof. Vladimír Bokes- predseda
Dr. Ivan Marlon
Dr. Naďa Hrč kavá
prof. Ju raj Beneš
Mgr. Peter Zagar
Mgr. Róbert Rudolf
Mgr. Slávka Ferencová- tajomníčk a

PRíPRAVNÝ VÝBOR
ROK EUGENA SUCHOŇA
(september 97 - december 98)
Ing. Tibor Bórik
Ing. Laura Gessnerová
Mgr. Božena Horváthová
Dr. Marián Jurík
doc. Andrej Kucharský (Mníchov)
doc. Marián Lapšanský
Ondrej Lenárd
doc. Dr. Ladislav Mokrý. CSc.
Dr. Tat]ana Masari ková ( Viedeň )
Ing. Ivan Pessel
prof. Ľudovít Rajter
Ing. Stefan Rosina
Róbert Stankovský
Dr. Lenka Suchoňov(t - t ajomníčka
prof. Alfréd Schleé ( Viedeň)
Dr. Danica Stilichová
Ing .. akad. arch. Ladislav Svihcl
doc. Stanislav Zamborský

l Za skladateľom Ivanom Dubeckým i
Folkloristi sa ešte nespamätali zo smrti hu• dobného skl adateľa Svetozúra Stračinua a na
budove Slovenského rozhlasu sa černie zástava. V ponde lok 23. j úna, mesiac pred 45.
narodeninami. dozne li posledné piesne nedokončenej partitúry Stračinovho pokračovate
ľa Ivana Dubeckého. Následn íctvo sa priam
manifes tačne prejavi lo doko nčen í m ostatného umeleckého projektu tanečné ho súboru
S ĽU K Haravara. Tá. ako sa sám vyznal.
Iva na Dubeckého doslova opantala. S choreografom Jaroslavom Mo ravčí kom a zanieteným súborom zreali zovali St rač in ov projekt
a Ivanovi Dubeckému sa otvorili dvere k
spolupráci s profesionálnym ta neč ným di vadl om.
Dubeckého up ravovateľské a aranžérske
úspechy sa zača li vo viacerých amatérskych
folklórnych súboroch a ich hudbách. Najvýznamnejšou časťou tvorivého sk l adate ľs
kého a umelecko-organizač ného pôsobenia
lva na Dubeckého však nespome bolo pôsobenie v Slovenskom rozhlase. Ako če rs t vý
absolvent hudobnej vedy na FFU K sa stal prvý m dramaturgom O Ľ.UN Radio Bratislava a

spolu s O. Demom. M. Dudíkom a S.
Molotom spoluformoval toto medzinárod ne
uznávané umelecké teleso v prvej rozhodujúcej etape jeho pôsobenia. Skladateľské a upravovateľs ké akti vity mladého hudobníka sa
prejavili v tvorbe skladieb pre medzinárodnú
súťaž rozhlasových nahrávok ľudovej hudby
Prix Bratislava i v spoluautorstve cyklickej relácie Hory, ľudia a pi eseň s Darinou Laščiakovo u.

Ak mu bol v umeleckej tvorivej práci príkladom S. Stračin a, v rozhlasovej reali začnej
tvorbe sa učil od P. Tonkoviča, O. Dema, V.
Slujku. Po odchode Slujku do dôchodku sa
Dubecký ujal vedenia redakc ie ľudovej hudby
a podieľal sa na vý raznom omladení redakcie.
Napriek vleklej chorobe sme mohli Ivana
Dubeckého stretávať na všetkých významných
folklórnych festi valoch, v práci Slovenskej
hudobnej únie, počú vať jeho hudbu v mnohých inscenáciách a rozhlasových hudobnoslovných pásmach. Až do chvíle, keď osirela
pi eseň, hudba, jeho rod ina i všetci priatelia.
SVETOZÁR SVEHLÁK

lOcenení reprezentanti hudobnej kultúry l
U/ druhý rok udeľuje mesto Prešov "Cenu mesta Prešova za kultúru " trom jednotlivcom a jedné mu kolektívu z návrhov, ktoré podávajú inštitúcie, ale aj občania mesta Prešova. Dňa 25. j úna
l. r. boli v obradnej sieni Mestského úradu v Prešove odovzdané za rok 1996. Medzi ocenenými
jednotli vcami bol i doc. PhDr. František Matúš, CSc. vysokoškolský pedagóg, muzikológ,
historik, organizátor hudobného života mesta i regiónu, autor a realizátor projektu
"Moyzesov hudobný rok" (1994) a najnovšie i editor odbornej hudobnej literatúry. V príhovore primátora Ing. Juraj a Kopčáka boli vyzdvihnuté doterajšie akti vity kolegu Matúša v oblaMi rozvoja hudobnej kultúry s dôrazom na jeho posledný autorský čin. kni žné vydanie spomienok na hudobného skladatcfa Antona Cígera pod názvom "S hudbou srdci Tatier", ktoré vyšlo
aj so samostatnou notovou prílohou obsahujúcou ll zošitov z inštruktívnej tvorby Antona
Cígera.
Hudobná kultúra "získala" tri zo štyroch udelených cien, pretože ďalším jednotli vcom bol sólista Spevohry Divadla Jonáša Záborského Stefan Senko a ako kolekt ív sa d ržiteľom tohto mestského ocenenia sta l Folklórny súbor Sarišan, ktorého interpretačný m kvalitám doteraz tlieskalo
publikum v 25 kraj inách weta.

Hudobný život '97

Aj Martinček
vo Viedni
V Hudobnom živote č. ll sme uverej nili
informáciu o muz ikologic kej konferenc ii a
koncertoch vo Viedni. Sklad ateľ Dušan
Martinček nás požiadal, aby sme informáciu doplnili, že v ana lýze R. Staara a z
magnetofónového záznamu zaznelo aj je ho
die lo COEXISTENC IE v podaní Ensemble Wiener Collage. Redakcia informáciu
čerpala z pozvánky, ktorú sme dostali v
deň podujatia a konštatuje me, že sme neboli na toto iste zaujímavé podujatie poz va ní, aby sme o ňom mohli informovať
našu čitateľsk ú verejno ť komplex nejšie.

R.

SYMFÓNIA
INŠPIROVANÁ
TICHOM
Sir Pete r Max well Davies plán uje skomsvoju nas ledujúc u symfóniu v
Antarktíde, kde sa nechá inš pirovať nieč ím, čo dosi aľ nezaži l - absolútnym tichom.
Tento 62-ročn ý penzionovaný ochranár
prírody pre ôskanie inšpirácie strávi mesiac v oblasti , kde teplota klesá až na hodnoty, kedy zamŕza aj piano. Spo lu s britskými vedcami bude ži ť v sume, čo považuje za obrovský luxus. "Dúfam, že hudba,
ktorá z toho vzíde, bude stáť za to," dodáva
skl adateľ.
TASR
ponovať

Otvorenie KL '97
v Bratislave
Slávnostným koncertom súbo ru C appella Istropolita na pod taktovkou Haralda Nerata (Sal zburg) otvorili 2 1. júna v
Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v
Bratislave Kultúrne leto '97. Na podujatí
odznelo Divertimento F dur KV 247 od
W . A . Mozarta.
Pred koncerto m prešli mažoretky so
sprievodo m hudby Ministe rstva vnútra
SR od hote la Forum na Primaciálne námestie. Záro veň na Hl avnom ná mestí prebiehal koncert dychovej hudby Radovanka, ako i vežový ko ncert, na ktoro m sa
predstavila Dychová harmónia Brati slava.

MUSICA SACRA '97
Nočným koncertom orchestra Komornej opery SND Bratislava sa začal 9. júna t. r . v piaristickom kostole v Nitre
medzinárodný festival sakrálnej a duchovnej hudby MUSICA SACRA '97.
Na podujatí, ktoré pripravilo mesto
Nitra, Slovkoncert Bratislava, rehoľa
piaristov a ďalší organizátori, sa milovníkom sakrálnej hudby predstaví 12
hudobných telies a speváckych zborov
z Ceskej republiky, Maďarska a Slovenska.
Koncerty pokračovali vo večerných hodinách v piaristickom kostole v Nitre,
známom popri inom vynikajúcou akustikou, až do 3. jú la. Vyvrcholením festivalu bol slávnostný večer duchovnej
hudby a Cyrilometodská akadémia,
ktoré sa konali v nitrianskom Divadle
Andreja Bagara 4. júla - v predvečer
Sviatku sv. Cyrila a Metoda.
TASR

Interpretačné kurzy
v Piešťanoch
Od 21. júla do 2. augusta sa uskutočn í v
Pi ešťa noch 9. ročník Medzinárodných interpretačných kurzov. Jeh účastníc i sa
majú možnosi zdokona ľovať pod vedením
významných osobností koncertného umenia: v hre na kl avíri (L. Berman, E. lndjic),
v komornej hre (M. Lapša nský, Kvarte to
8 . Martintl). speve (K. Meyer, M. Hajossyová, S. Kopčák) , hre na husliach (l.
Bezrodny, M. Tampere) a flaute (V.
Brunne r).

lA opäť Žilina••• !
Podľa bohatého ohlasu, aký mal žilinský festival mladých interpretov v elektronických médiách, patrí táto akcia k najvýznamnejším v slovenskom hudobnom dianí. Preto jej venoval Igor
Javorský aj svoju pravidelnú reláciu "Co nového
vo svete hudby".
Na túto reláciu zvykol prichádzať- ako sám povedal - obťažkaný kazetami. Tentoraz prišiel s
prázdnymi rukami, lebo všetko bolo v rozhlase
pripravené. Zásluhu na tom majú redaktorka
Cárska a zvukový majster Bombík, ktorí nahrali
celý priebeh festivalu. Vďaka im za to, takto sme i
my, ktorí sme v Ziline neboli, počuli aspoň niečo z
festivalu.
V úvode Javorský povedal, že tentoraz nebudú
žiadne kritické úvahy a pripomienky, ale len veľa
hudby. Tento sľub sám porušil, lebo každú ukážku fundovane a vtipne komentoval. O výkone
huslistky Ivany Pristašovej, ktorá študuje vo
Viedni a hrala na otváracom koncerte, povedal,
že to nebol vhodný výber. Nebolo mi však jasné, či
tým myslel Mozartov Husľový koncert G dur,
ktorý nepatrí medzi vrcholné diela skladateľa,
alebo sa to týkalo aj interpretácie. Tá sa mi, podľa
počutého, zdala síce korektná, ale nezaujímavá,
chladná.
Obšírnejšie hovoril Javorský o českom organistovi Martinovi Kovafíkovi, ktorý "vtrhol na festivalové pódium ..., aby rozvíril menší tajfún"
(Dohnalová Hl. č. 10). Nazval ho "zdravo drzým
interpretom " . Je žľakom Jeana Guilloua, organistu a skladateľa, ktorý opravuje a upravuje ktoréhokoľvek skladateľa či skladbu svetovej literatúry. Kovafíkovi to vyhovuje a sám si rád zaimprovizuje na koncertnom pódiu v cudzích skladbách.
Zdá sa však, že Guillou "prestrelil" v organovej
adaptácii Scherza z Cajkovského Patetickej symfónie. Javorský poznamenal, že pri počúvaní tohto výtvoru sa mu do očú tisli slzy smiechu, považujúc to 1-a humor v hudbe. Ja som to počúvala s
údivom (hádam som mala aj otvorené ústa), nič
som nechápala a stále som sa pýtala, prečo? K čo
mu je lo dobré? Priznám však, že som bola menej
pohoršená, ako keď počujem spievať neškolený
tenor prvú časť Chopinovej Etudy E dur, škrekľa
vý sólový soprán melódiu Verdiho Zboru l.idov či
Ódu na radosť z Beethovenovej lX. symfónie, alebo niektorú Bachovu skladbu v swingovom rytme. Vtedy si vzdychnem: "také zverstvo by sa
malo trestať"!

Okrem ďalšieho som s veľkým pôžitkom počú
vala anjelský soprán Jany Pastorkovej, ktorá s
oceneným súborom Musica florea spievala Telemannovu Kantátu. Skutočne, cena kritiky patrila
aj jej.
Svoju obľúbenú reláciu " Nad partitúrou" som
si vypočula 14. 6. Mnoho sa z nej dozvedám,
okrem iného aj o filozofii mladej a najmladšej
skladateľskej generácie, s ktorou už nie som v takom kontakte ako kedysi so staršou a strednou
generá ciou, ale veľmi ma zaujíf{la a snažím sa ju
pochopiť. (Ja si tuším do smrti nedám pokoj!)
Tentoraz redaktorka, moderátorka a autorka v
jednej osobe Melánia Puškášová opäť hovorila s
dvoma skladateľmi o dvoch skladbách - komorných, zduchovnelých, obsahovo bohatých. Toto
bolo spoločné obom spoveltaným skladateľom a
ich skladbám, no predsa rozdielnym.
Robert Gašparík založil komorný súbor Societa
rigata. Súbor dychových nástrojov sa prezentuje
v rôznych zoskupeniach od dua a ž po kvarteto.
Skladba, o ktorej sa hovorilo, je písaná pre fagot
a hoboj s názvom " Otvorené okno - uväznený
tieň". Gašparík priznal, že má rád poéziu,
sám tiež píše básne, ale nezverejňuje ich. Na otázku, prečo píše prevažne komornú hudbu vysvetlil,
že v dnešnom bombastickom životnom štýle intimita komornej hudby upokojuje a očisťuje.
Egon Krák napísal skladbu pre klarinet a klavír s pochmúrnym názvom "Včera som stretol
svoju smrt'" inšpirovanú dielom Giacomettiho. Sú
v nej dva opozičné póly: krása a hrôza, symbol
smrti a krásy. Základ hudobného mate riálu tvorí
provensalská ľudová pieseň spracovaná formou
kánonu, čo je obľúbený postup Krákovej tvorby.
Obsahovo ho zaujíma kontrast. Minulosť - prítomnosť, známe - neznáme, hrôza poznaného milosť nepoznaného. Jednotiaca sila - Boh.
Zaujímavým momentom relácie bolo, že sa obaja skladatelia vzájomne hodnotili a doplňali.
Záverom odzneli obidve skladby.
Nedá mi nespomenúť reláciu, ktorá síce nebola
z dielne hudobného vysielania, ale upútala ma.
Bol to rozhovor redaktorky Marlen Križanovej so
zakladateľkou Bratislavského chlapčenského zboru a súkromnej školy v Petržalke - Magdalénou
Rovňákovou . Rozhovor veľmi obsažný a inteligentný, z ktorého sa poslucháč doz vedel, že napriek mnohým peripetiá m a nepochopeniam máme na Slovensku chlapčenský zbor svetovej úrovne.

ANNA KOVA:A.OVÁ

Hudbu treba vnitna-ť s otvorený tn srdcotn

NÁVRATYBOHDANAWARCHALA
tzv. autentických, respektíve na kópiách dobových nástrojov a tomu zodpovedajúcemu štýlovému typu stvárňovania skladieb. Váš názor
ostáva nemenný: neutiekate sa k dobovým
vzorom.
VlOry s(l vefmi nebezpečné. Obávam sa, že je
tu riziko epigónskeho odvaru. možno aj karikatúry. Nie. nedokážem preberať filozofiu kohosi druhého. Keď chcem presvedčiť, sám musím byť presvedčen ý. Vyznávam hudbu tak ako ju cítim a tak
ju aj tlmočím, či so mnou pos luch áč je ochotný
s úhlas iť alebo nie. Jestvujú rôzne smery, rôzne
kritériá, lim ity. Spomínaný trend tzv. autentickej
interpretácie vnímam ako zvukovo zaujímavú
jednotku. po chvíli sa však pristihnem. 'í.e mi prekáža urči t á stereotypnosť. Nechcem nikomu upierať právo na názor. na vyjadrenie a ani nekritizujem. Myslím si, že povin nosťou každého je formuloval' tak ako cíti, ako je pre11ho vlastné. Inak
nie je pravdivý, štylizuje sa a nemôže ani pre-

ných orchestroch: v Prahe, Tepliciach, Ostrave . Každá životná etapa znamená určitú skúsenosť.

Spomedzi zástupu vašich autorských favori-

Mám prilcžitost' h ovo riť o Pražskom komornom orchestri, telese. ktoré je na vynikajúcej profesionálnej úrovni, s ktorým je naowj radosť pracovať. Pred tento súbor om predst(lpil so skladbou, ktorú predtým nepoznali: Spomienky Jána
Cikkera. Po dvoch skúškach som nemal čo dodať.
Spolupráca s týmto st1borom, najmä v spomínanom "krízovom" období. pre mňa znamenala verké zadosťučinenie. Boli sme spolu v Japonsku,
Nemecku, koncertovali sme v Prahe, čakaj(l nás
ešte ďalši e spol očné "úväzky". S Ostravským
komorným orcheMrom som pripravil neobvylde
n áročn ý program - odmenou bola maximálna súhra a spolupráca... Ďalšou "zastávkou" je Sebastian orchester v Teplic iach, kto1ý založil z čle
nov tamojšej fi lharmónie Libor Pešek. L:aká nás
koncert v Nemecku. V budúcnosti budem musieť
tieto "úlety", aj keď nie rád, zreduk ovať. Sú vefmi
ná ročné po každej stránke. Na druhej strane zis-

tov siahnem po Antoniovi Vivaldim. V priebehu vášho umeleckého pôsobenia sa pt·áve vám
podarilo spopularizoval' jeho hudbu v neobvyklých rozmeroch. Vivaldi je akýmsi "objavom" nášho storočia. Aký je v1íš pohľad na fenomén menom Vivaldi?
Je 10 v dejinách hudby obrovský ?jav, schopný
svojimi skladbami wpô,obil na každého človeka,
ktorý je citlivý a ktorý cfti hudbu. Dokúzal osloviť i takého velikána. akým bol J. S. Bach. ktorý
napr. jeho ko ncerty prepisoval pre organ - veď v
tom je maximál ny výraz obdi vu. Bacha zasa napríklad "oZivil " a objavil Mendelssohn ... História
píše svoju zvláštnu "históriu".
Nerobím rozdiely medzi autormi. skladbami.
Pre mňa predstavuj(! Olymp. Božstvo. ktorému
ľudstvo v akejkoľvek dobe nemôže byť dosta toč
ne vďač né za to. že tu žili . Že zanechali po sebe
taký dar, dedičs t vo mnohým pokolen iam. Skladby. ktoré podfa môjho názoru ani nie je v fud~k ých silách vym ysl i eť. Hudba je a\i vyš~ou substanciou, ktorá tu je a vždy bola. Boli a sll velikáni, ktorí sú schopní ju tachytit' a ako médiá
sprostredkoval. Neviem si predstav iť. l.e niektoré
1 tých dokonalých skladieb mohli vznik núť "len
tak", že ich ktosi vymyslel. Vraví sa tomu inšpirácia ... Lenže to sú také ab&ol(nne podoby, ktoré
asi vznikli tak, že ich autor opisoval pozerajllc
Pánu Bohu cez chrbát.
Vaša lapidá rna, originálna "teória" o vzniku hudby ...
Ďalšiu som postavi l na základe starozákon ného mesta Babylon, v ktorom sa miešalo množstvo
ľudských jazykov a človek človeku nerozumel.
Boh je milostivý a vždy ~a nad ľudským pokolením zľutuje. Tentoraz mu daroval uni vcrtálnu
reč. ktorou je HUDBA. Reč, ktorej rotumie č lo
vek. nech /.ije v akomko ľvek kúte !\veta.
Hudbou sa dá rozprúva ľ. lludbou. ktorá vyviera zvnútra, z podstaty a presve dče nia - len taká
dokáže prekonávať bariéry a prihovoriť sa. Tak(l
silu, akú má hudba. nemá t i ad ne iné z umení. Je v
nej Lakliaty ten okamih, keď cítite. že odrazu máte slzy v očiac h , že vás čos i vzrušuje, že nedokážete d ýchať. alebo sa vám nýchl i tep. Je to čosi
životodarné. Nic. nepoznám inú defi níciu hudby,
ne/. tú, ic ju v tónoch. a v mno/.Mvc čarovnýc h
sC1 vislostí potrebujem vnímať... počúvať.
Počas spomínaného bt·atislavského vákua
ste našli umelecký azyl pri viacerých komor-

kal som vera cenných skC1scností, ktorými môžem
di sponovať, ZLiročoval ich a posllvať hranice nárokov.
Jednou formou va~ej "pedagogickej" čin
nosti bol tromf, ktorým ste dokázali zmagnetizovať davy (hlavne mladých ľudí) a získať ich
za prívržencov krásnej, tzv. vážnej hudby.
f>alšia forma je vaše "oficiálne" pedagogické
pôsobenie - na VSMU. L:omu podriaďujete vašu náučnú činnosť?
Prvoradým a východiskovým monom je vzbudiť záujem. Treba vyc hádzať z clcmentámeho štádia. V di eťati možno vzbudiť interes, ktorý sa dá
um ocňovať počú vaním hud by. spievaním, spol očným muzicírovaním. Druhé štádium je tzv.
"nežný nátlak". L zn. forma, v ktorej treba dieťa
priviesť k názoru, že bez práce sa nedá nič dokázať. Tu sa dostaví azda najvä čš i e množstvo kríz.
V ďa l šej fáze, na úrovni konzervatoriálneho štúdia, je ešte prípustná istá dávka prísnosti. Tá vša k
konč í na stupni vysokoškol kého štúdia. Sem prichádzajú dospelí fudia a už nemôže is ť o kompromisy. Tu musí v l ádnuť demokracia. Snažím sa na
úvod s každým študentom preh ovoriť - každý si
musi byf vedomý. že pracuje vo svoj pro~pech .
Nie na slávu pedagóga. Snažím ~a tiež proklamovať pravdu, ktorá je známa, ale nie populárna nikto nikoho nenau čí hrať. Pedagóg môže figurovať len ako radca. V optimálnom prípade inšpiruje, vysvetlí, vyžaduje. Studenta je potrebné dostať
do štádia uvoľne nosti , do tvori vej atmosféry. Pedagóg nemôže byť mentorom. musi byť psychológom. Keď vidím, že študent má s ni ečím problém,
nemôžem sa n aňho pozerať ako na "druhú osobu" . Problém musim vzi ať na seba. Musím ho rieš iť v sebe a potom aplikova ť. Každý je individualita. Nejestvuje návod. univerzálna šablóna - i
keď l múdrej literatúry. Východi~kom je prax.
vlastný prístup. skúsenosť a metóda (na každú boľačku nájsť a vy miešať lú špeciálnu masť).
Vráťme sa k repertoárovým orientáciám.
Na jednej strane je hudba baroka, ktorú ste
spopularizovali a sprístupnili širokej pospolitosti. Na strane druhej j e hudba súčasná.
Prehupli ste sa k nej (prostredníctvom Brittena), onedlho sa vám začal i na pulte zhromažďovať partitúry autorov, ktorí sa ochotne vami
nechali inšpirovať. Aké sú s tyčné body a aké
anti póly pri interpretácii takýchto vzdialených
(relatívne?) štýlov a období?

svedč iť.

(Dokončenie z l. str.)
napredoval. V jeho histórii bolo. samonejme. viuc
zmien. Ľudia odchádzali, prichádzali, všetko kráčal o svojím krokom a zotrvalo až do onoho kritického bodu. keď som sa po nezhodách \ pánom
Fajthom rolhodol odísť z filharmónie.
Pre vás, človeka činorodého, aktívneho nadšenca, musel tento moment, toto rozhodnutie,
znamenať riadnu traumu ...
Odrazu ~om pocítil, že mám práLdne ruky.
Nevedel som. čo ďalej - akoby som padol do studenej vody. Znova sa však ukázalo, že ma má
Pán Boh rád: vždy, keď ma do tej vody ponorí. aj
ma vytiahne. aby som sa mohol nadýchnuť a pokračovať. Pokračovať v hudbe. Veď o viac nejde.
len o hudbu, t(l potrebujem k životu.
Vtedy som dostal ponuky l Prahy. Teplíc,
Ostravy. Všetko som sľúbil a podpísal, no medtičasom sa situácia zmeni la. Obrat nastal po ponuke. ktorá pri ~ la z filham1ónie od pána riaditcfa
Tk áčika. Navrhol mi návrat a obnove nie činnosti
orchestra. Hráčov som mal pohromade. pracovali
sme medz ičasom pod "hlavičkou " Komorný orchester Bohdana Warchala na tej báze sme obnovili Slovenský komorný orchester. Dlifam . /c sa
nám bude dariť. Kým budem vládať. ostanem s
orchestrom. verím však. že aj po mojom odchode
bude postupovať.
Vravíte o odchode. Znie to mierne pesimisticky. Mám totiž na mysli "wat·chalovského"
ducha, legendu zakódovanú v charaktere orchestra.
Je to celkom zákonitý, prirodzený jav. Legendy sa rodia. aj odchádzajú. Pozrite sa: Talich zakladal filharmóniu . S jeho odchodom filharmónia
nezanikla. Žije a napreduje. Možno i núš orchester bude mu sieť hľadať nový spôsob. novú formu,
iné vyjadrenie. Zat iaľ som tu, chcem ešte pracovať, usmerňovať. Budem sa s nažiť o to. čo som už
mal dávnejšie v úmysle- pozývať dirigentov. sólistov na spoluprácu. Teší ma, že tu v súčas n os ti
pôsobí nie koľk o komornýc h orche,trov. Nechcem si rob iť osobitné zá,luhy v tomto ~ merc.
ale nazdávam sa. že sa mi podarilo prekonať mýty. Do v~.:ni ku S KO bolo zdanlivo n emysliteľné.
že by u nás mohlo ex i stovať a prosperovať teleso
tohto typu. Sn áď som inšpiroval k v~.:nil..u tieto
komorné orchestre.
Na konte nahrávok máte neobvyklé množstvo titulov. K niektorým opusom ste sa v priebehu rokov viackrát vrátili. Dokázali by ste
zásadne prehodnotiť, či revidovať nahrá vku,
ktorá vznikla pred desiatimi-dvadsiatimi rokmi'?
Nahrúvky. To je špeciálna. osobitá ob l a!\ť ...
Keď nahrávam. robím všetko pre to, aby bol výsledok čo najlepší. Niekedy je atmo~ féra pri nahrávaní priaLnivá. inokedy sa ~nímka rodí ťažko.
Závisí to od mnohých okolností. Mikrofóny nein~piruj(l , sú len suchou technikou, proti ktorej čl o
vek musí vy nakladať veľa energie. koncentrácie.
veľakrát je nútený prác u prerušiť. počkať na impulz, vrá tiť sa... Neexistuje snáď jedi ná nahrá vi-.a.
s 1-.torou by som bol spokojný. Vo chvíli. keď je
snímka hotová a vypočujem si ju, poviem si išiel by som ju robiť znova... Pre mňa nejestvuje
uko nčenie. definitívna podoba. Vždy sa mi otvárajtl nové obzory, pribúdajú detaily, mo1nosti.
Nic v celkovej koncepcii. Tá súvisí s mojím presvedčen ím , postojom. Vrátil som sa napríklad k
Vi valdimu. jeho 4 ročn ým obdobiam, "zopakoval" som Corelliho Concert i gros ii a. i., východi~
ko sa nezmenilo, posun bol len v elementárnych
riešeniach.
Módnou vlnou ostatného desaťročia je vznik
súborov 7.apodievajúcich sa interpretáciou na
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Hudobný život '97

Každú skladbu vnímam na pozadí obdobia, v
ktorom vznikla. Nediferencujem však podfa "kolónky" štýlu. Tlmočím hudbu tak, ako ju cítim.
Nie v závislosti od štruktúry, vnútorného usporiadania. Hudbu vnímam ako HUDBU - štrukttlra,
žánre, obdobia nie sú pre mňa rozhodujúce.
Hrával som Straussove valčíky, polky. big-band.
ľudovky, jazz.... hral som na "trumpete·', base, bicích .... vždy som mal hudbu rád, po ki aľ to bola
hudba dobrá. Vivaldiho hrám s rovnakou radosťou ako Supvinského. Pretože nadovšetko je jediné kritérium. ~rá hudba.
L:írenie talentov je názov súťaže mladuč
kých adeptov-sláčikárov. Je to jedna z vašich
ďalších aktivít. ..
Je to podujatie situované do prostredia Oravy.
koná sa v Dolnom Kubíne. Autorom myšlienky je
pán Viliam Gruska, neúnavný organizátor, milovník folklóru, fudí. Je to duch in venč n ý, tvorivý. Oslovi l ma. cez túto peknú a ušfachtil(l vec
sme sa zbližili. Vefmi rád podporujem iniciatívy
toho druhu. Podporoval' malých hudobníkov- deti - vo forme súťaží má svoj zmysel. Nejde v nich
o dravé predieranie sa za v íťazstvom , skôr o myšlienku motivácie, prebudenie záujmu, podchytenie talentu. Nie som vyz n ávačom prestížnych súťatí. v ktorých sa rodia svetové hviezdy. Ako
možno objektivne bodovať, porovnúvať jeden výkon s dru hým, merať presne vymedzenou !\lupniecu? Ide predsa o hudbu. V súťaži ach tohto typu,
myslim, prevláda vera iných, postranných, nemul ikantských okolností a kritérií. Deťom nejde o
slávu. o biznis, dokážu sa úprimne n adc h ntlť. pres vedči ť ~nahou.
Nedávno prebehol v Bratislave nový Jarný
komorný festi val, na ktorom organizačne či
"autorsky" participujete. Kultúra v dnešných
nežičlivýc h dobách prežíva a " prešľapuje".
Predsa však vznikajú nové formy ... Aké "11chodiská vidíte pre záchranu kultúry práve
dnes, v dobách kruto podriaďova ných komcrcii?
Ťažkú odpoveď... Vefa závisí od toho, kto ~tojí
"na špici" a kto má kfúče k tým dverám. ktoré treba otvárať. aby kultúra mohla žiť. L:lovek. ktorý
nemá l iadnc možnosti čokoľvek ovplyvniť, môže
maf akékoľve k ideály. predstavy a túžbu po kultúre. Kultúrnu politiku treba robiť tak, že treba
s kult(lrňovať. Ľudia, ktorí sa z n ičo ho nič ocitli "v
balíku" pe1'azí. by mali mať aj urč i t ú zodpovednosi. Ak myslia len na svoje pozemské pôžitky.
mali by m y~ lieť na to, že existujú aj iné hodnoty,
o ktoré sú oni ukrátení.
Kedysi sa príslušník šľachtického rodu narodil
do blahobytu. Chápal to nielen ako svoju stavovSkl! výhodu a prednosť. ale snažil sa prostriedky
in vestova ť tak, aby zušfachtil prostredie, v ktorom existuje - užšie i širšie. Mohol si vydržiavať
kapel y, zakladať knižnice, galérie, arboréta.
Všetko to pôsobilo nielen izolovane, k jeho vlastnému prospechu. ale i smerom von, smerom ku
skullúrňova niu prostredia a rozmnožovaniu hodnôt. ktoré pretrvávajú.
Dnes je možné peniaze veľm i fahko z ískať, ale
aj rýchlo min(l ť. Nic je tu ká su ma peiíazí, la ktorú
by vám zlatnik nebol ochotný vytvoril ~perk, alebo fabrika. ktorá by vám nedokázala " ušiť" luxusné auto na mieru. Ľuďom , ktorí disponujú takýmito "výhodami", treba vysvetli ť (alebo sa sn až iť
vy~vet li ť). že jestvujú aj iné hodnoty. Hodnoty. o
ktorých dosiaľ nevedeli, alebo si ich nestihli
všimnút'.
Ak napríklad niekto apriori odmieta hudbu s
argumentom "ja tomu nerozumiem". snažim sa
ho presvedčiť. že hudbe netreba rozumieť. Musí
sa ju nauč i ť počúvať s otvoreným srdcom.
Netreba, aby mal hullobné vzdelanie, je len potrebné. aby sa na uč il chodiť na koncerty. počú
val..., čím ju viac bude počúvať, tým viac sa stane
súčasťou jeho života. Drogou, ktorá ho neohroó.
ale ktorá rozšíri jeho hori zonty.
Vždy budem zastávat' lapidárnu pravdu. overenú s kúsenos ťami : začínať treba od najmladšieho
pokolenia. od detí. Treba im predos trieť umenie
na najvyššej úrovni, pretože v útlom veku sa formuje vku~ a servírovaním priemeru č i podpriemeru by sme im mohli viac uškod i ť, ako ich ziskať...
Spomínam si. keď som prišiel clo Brna študovať, kde už vtedy vládol janáčkovský kult. bol
som, mierne povedané. zmätený. Vo mne. ktorému sa i Sukova hudba vtedy tdala až príli~ "moderná", J anáčkova hudba vyvolávala nevOfu. Žil
som však v J anáčkovom prostredí, kde je jeho
tradícia veľmi silne zakotvená, obklopený jeho
hudbou, postupne som sa dostal k jeho skladbám
a našiel som si k nim vefmi blízky vzťah. J anáček
sa stal pre mňa povznášajúcou drogou. Tento príklad spomínam ako paralelu, ako esenciu toho, o
čom hovoríme. O záchrane kultúry, ku ktorej
môZe prispie ť každý, kto je ochotný a prístupný
podri adi ť sa takému to vnútornému prcrodu.
Pripravila LÝDIA DOHNALOVÁ
P.S. Stratiac prehľad medzi orchestrami, s
ktorými majster Warchal vo svojom "vákuovom" období pôsobil a pracoval, pripísala som
mu vo svojej žilinskej festivalovej recenzii
(Hudobný život č. 10) na autorské konto i súbor Bratislavskí komorní sólisti, s ktorým vystúpil na spomínanom podujatí. Uvádzam na
správnu mieru: S týmto orchestrom Bohdan
Warchal spolupracuje, nie je však jeho zakladateľom. Za chybnú formuláciu u zavádzajúcu
informáciu sa týmto všetkým ospravcd l ňujl'm.
l
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HISTÓRIA
jeho tance veľmi klasické a vhodné na pedagogické účely.

Poklady klavfrnej literatúry
Schubertova vokálna orientácia a cítenie nepôsobí len na melodickú - ako sme
už spomenuli - ale aj na formovú stránku.
Vďaka tomu začal rozvíjať menšie hudobné druhy, ktoré sa stali typickým znakom
pre 19. storočie a našli odozvy u širokých
vrstiev ľudu . Áno, sú to práve jeho Moments Musicaux, najznámejší cyklus z
najkratších. Tieto malé kompozície majú
silnú výrazovú stránku a sú priam nabité
napätím a krásou. Majstrovsky v nich autor vystihuje protipólne náklady, skfbuje
program a formu. Toto dielo- cyklus - vyšlo medzi 1823 až 1827 rokom a dodnes si
nemôžeme byť celkom istí, či Schubert
pôvodne písal Moments Musicaux ako
cyklus. Totiž čís l a 3 a 6 boli vydané osobitne, jedno v roku 1823 a druhé o rok neskôr. Názvy k nim pripísal vydavateľ, a
nie autor. Roku 1828 vyšli vo Viedni ako
cyklus a mali veľký úspech - Viedenčania
i ich zamilovali. Moments Musicaux sú
rovnako vhodné do repertoáru profesionálnych klaviristov ako aj pre začiatoční
kov, obzvlášť sa páčia deťom. Nahrali ich
svetoznámi majstri ako Alfred Brendel,
Daniel Barenboim, Artur Schnabel, PauiBadura Skoda a i.
Ceský skladateľ a klavirista Jan Václav
Tomášek vynašiel formu Impromptu, a
ako také sa po prvýkrát objavi lo vo
Viedni v dvadsiatych rokoch 19. storo-

SCHUBERT
AJEHO KLAVÍRNA TVORBA
WALDEN HUGHES
V tomto roku si hudobný svet pripomína dvesto rokov do narodenia Franza
Schuberta, veľkého viedenského maj tra
( 1797-1828). Je neuveriteľné, koľko diel
za sebou zanechal tento trid aťjedenročn ý
autor: opery, rôzne orchestrálne práce a
symfónie, bohato zastúpenú klavírnu a
komornú tvorbu a vyše šesť to piesní, ktoré mu priniesli najväčšiu slávu. Franz
Schubert sa všeobecne pokladá za najgeniálnejšieho tvorcu melódií a piesni, a táto
orientácia a prenáša aj do oblasti inštrumentálnej hudby (skladateľ píše veľmi
melodicky, dôkladne pracuje na vedeni
hlasov, čim vytvára tzv. inštrumentálne
piesne).
Nemôžeme ne pomenúť obdiv, ktorý
prechovával Schubert voči Beethovenovi,
aj keď sa títo dvaja velikáni osobne stretli
nanajvýš dvakrát. Schubert bol o dvadsať
sedem rokov mladší, a predsa umrel len
rok po Beethovenovi. Je zarážajúce, že
hudobníci zvyknú Schubertovu hudbu
hodnotiť oveľa nižšie ako Beethovenovu.
Faktom je, že celý život stál v tieni tohto
veľkého revolucionára, ale nikdy Beethovenovi nezávidel, ani ho za to nenávidel.
Práve naopak. Priam ho zbožňoval, ale
voči hudbe za tával iný názor. Jeho tematická práca a nijako nepodobá Beethovenovej; Beethovenovi išlo o vytváranie
hudobných architektúr, zati a ľ čo Schubert
my lei v melodických líniách. Beethoven
sleduje viac Haydna (používa motívy a
rozvíja ich veľmi úsporne), zatiaľ čo
Schubert pôsobi dojmom Mozana (píše
celé témy).

Tento úvod bol veľmi dôležitý, keď~e sa
na našej výskumnej ceste s Beethovenom
a Schubertom spolu stretneme.

Schubertove tance
Mnohé z týchto opu ov patria k raným
prácam, a takmer vždy sa uvádzali na
Schubertových večierkoch - Schubertiádach- v kruhu priateľov, z ktorých väč
šina ho finančne podporovala a verila mu.

Schubert napísal viac ako tridsať súborov
rôznych tancov pod rôznymi titulmi .
(Vydavatelia často menili názvy jeho publikácii, no Schubert sa veľmi týmto zaraďovaním tancov nezaťažoval. Sám nazval
niečo Ländler, po napísaní to premenoval
na Deutscher, a vyšlo to pod názvom
Walzer.) Práve tieto tance sú zaujímavé z
hľadí ka harmónie a výstavby - Osem
Ländlerov v B dur a Päť éc~aišes v As
dur. V Siestich nemeckých tancoch používa len bé tóniny a v Dvanástich nemeckých tancoch čisto križikové. Ale väčšina

čia. Samozrejme, že Schubert ihneď zareagoval a výsledkom boli dva zväzky . Ale
ešte trochu späť do histórie. Vtedajší
skl adateľ, ktorý napísal Impromptu, mal
na mysli krátku skladbu pre klávesový nástroj v tzv. improvizačnom štýle, ktorá
zvyčajne mala trojdielnu formu. Schubertove dva zväzky Impromptus potvrdzujú majstrovstvo skladateľa. Každý zväzok
obsahuje štyri kusy - op. 90 a op. 142.
Každé Impromptu je špecifické, svojou
dfžkou a vážnosťou by každé mohlo byť
časťou sonátového cyklu.

jeho súborov mieša oba druhy. V Dvanástich Ländleroch vytvára tzv. kontrastné
tonality, kde tance pájajú vzdialené blízke tóniny (Ländler As dur vystrieda E durový, po ňom as molový a ukončí B durový). Komplikovanejšie a náročnejšie tance píše Schubert v čase, kedy vznikajú diela ako Lisztov Mefistovský valčík alebo
Chopinove Polonézy. V podstate sú však

O opuse 142 Robert Schumann vyhlá~
sil, že predstavuje klasickú štvorčasťovú
sonátu so všetkými jej charakteristickými
črtami. Veľmi obľúbeným je práve prvý
zväzok, op. 90. Opäť autor zaujímavo využíva harmónie - prvé Impromptu v c mol
ukončí v C dur. Vystrieda ho brilantné
Es-durové, s kontrastným stredným dielom v es mol (čiže opak tradičného mol na
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dur). Podobným systémom pracoval aj
J. Brahms v Es durovej Rapsódii, op. 119
č. 4. Tretie, Ges durové Impromptus je celé relatívne v hlavnej tónine. Haslinger,
Schubertov vydavateľ, využil príležitosť
a pretransponoval ho do G dur, s najpravdepodobnejším cieľom zvýšiť odbyt. Posledným z op. 90 je lmpromptu začína
júce v as mol, al e hlavnou tóninou je As
dur.
'
V opuse 142 sú l~romptus označené
číslami 5-8, čím autor jednoznačne dáva
do súvisu prvý a druhý zväzok. Schubert
povedal svojmu vydavateľovi, že sa môže
rozhodnúť, či ich vydá ako cyklus alebo
samostatne; očividne mu to bolo jedno. K
jedným z pokladov klavírnej literatúry
patri prvé z tohto opusu - f mol. Tu obhájime sonátovú i rondovú formu - hneď dve
v jednom. Druhé, As dur, je stavané ako
menuet a trio, čo vytvára dokonalý kontrast s ostatnými. Z oboch zväzkov je toto
Impromptu technicky najjednoduchšie.
Formu variácii používa v treťom
Impromptu. Zvolil si jeho vlastnú tému,
podobajúcu sa Rosamunde, a neskôr ju
využi l v a-molovom sláčikovom kvartete.
Tónina štvrtého lmpromptu je zhodná s
prvým z tohto zväzku, čím nám naozaj
skladateľ potvrdzuje, že môže isť o sonátový cyklus. Tu a inšpiroval če kou národnou hudbou, používa nepravidelné
rozdelenie prizvukov a nepravidelný rytmus. R. Schumann skutočne vedel, čo hovorí.
V oboch prípadoch, v Moments Mu icaux i lmpromtus, Schubert dokazuje svoje precízne majstrovstvo. Z každej skladby sa vinie tok citu a krásy. Nesporne ešte
dlho budú patriť k pokladom klavírnej literatúry a vera ľudi ešte nadchnú.

Sonáty a veľké formy
Schubert je autorom najväčšieho počtu
sonát v 19. storočí. Ale nemá ich viac ako
Beethoven (možno práve preto, že ho tak
obdivoval). Je zaujímavé, ako tieto formy
riešil, keďže niektoré časti ú len sčasti
vypracované, z iných sú len fragmenty.
Schubert veľa svojich diel nedokončil , no
i napriek tomu majú jeho sonáty tri až štyri čast i . Schubert zanechal len dvadsať sonát v takom stave, že ich možno predvádzať. Ale začal omnoho viac. Pozrime sa,
ako postupoval. Najčastej šie vnútorný
diel (diely) tej-ktorej časti vypracoval
najprv. Okrajové diely zanechal v štádiu,
kde sa rukopis končil v rozvedení alebo
pri repríze. Zrejme sa domnieval, že takto
rozpracovanú štúdiu - skicu môže ľahko
dokončiť aj neskôr. Lenže mnohokrát sa
tak nestalo. Domnievame sa, že najvysvetlitefnejším faktom pre toľko nedokončených diel (vrátane ôsmej symfónie, kde
tretia časť existuje len v klavírnej podobe)
bola jeho nekonečná invencia, kde ani pero nestačilo tempu mysle tt>hto človeka.
Ku sk utočným výškam siaha jeho
Der Wanderer spolu s Beethovenovou
Hammerklavier. Ide o fantáziu, ale hovoríme o nej ako o sonáte v jednej veľkej
časti. Opäť Schumann: "Schubert by chcel
v tomto veľdiele vtesnať celý orchester do
dvoch rúk. Začiatok je óda na Boha, vtedy
vidím modliacich sa anjelov. Adagio je
meditácia nad životom. A potom dravá
fúga oznámi nástup piesne s nekoneč
nou ľudskosťou a krásou. Som v siedmom
nebi!"
Názov dielo dostalo podľa piesne Der
Wanderer (z roku 1816). K napísaniu tejto
C-durovej fantázie ho inšpirovala práve
téma z tejto piesne. Dielo vyžaduje skutočne dobrého interpreta, aby mohli byť
odkryté všetky bohatstvá tohto skvostu.
Der Wanderer zasahuje hlboko do 19. storočia a stáva sa vzorom pre ďalších sk ladateľov, ako Franza Liszta (Sonáta h
mol). Dokonca Liszt v roku 1851 dal tejto
fantázii podobu koncertu pre klavír a orchester. Okrem iného ovplyvnila aj vývoj
symfonickej básne. Pozoruhodné je, že
bola napísaná v tom istom roku ako
Beethovenova posledná klavírna sonáta a
nesie výnimočne aj beethovenovské znaky. Povedzme však, ako to so Schubertovými a Beethovenovými sonátami naozaj je. Schubert píše kl a ickú štvorčasťovú
sonátu s charakteristickými časťam i . Casto nachádzame rozvedenie, ktoré sa stáva
(Pokračovanie

na S. str.)
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HIS TÚRIA
Veľmi populárne sú Marches Militaires
(prím hrá tému, sekund má sprievodnú
funkciu).
V technicky náročnejších veľkých klavírnych duetách hráči sú si rovnocenní,
majú rovnako dôležitú hannonickú či
kontrapunktickú úlohu. Veľa z týchto prác
má väčšinou vážny charakter, ako napríklad Fantázia f mol. Ide o jednočasťovú
kladbu so znakmi štvorčasťového sonátového cyklu (badať značnú príbuznosť s
Der Wanderer Fantasie). Ďal š ím reprezentatívnym dielom je Grand duo, nesúce
znaky orchestrálneho diela (veľká zvukovosť).

Schubertiáda
(Dokončenie

zo 4. str.)

zároveň

kontrastným dielom, kde často
krát predstavuje i nový tematický materiál
(netypické u Beethovena). Ale v žiadnom
prípade Schubertovým sonátam nechýbajú romantické črty, aj keď autor zachováva tradície tejto formy. Na rozdiel od
Beethovena Schubert uvádza ako prvú
časť vždy sonátové allegro. (U Beethovena sa niekedy sonátová fonna vôbec nevyskytuje, ako napríklad dve Sonatas quasi fantasia, op. 27.) Beethoven sa snažil
vybudovať akýsi most medzi jednotlivými
časťami , takpovediac spojiť ich (Appasionata, Piaty klavírny koncert, Piata ymfónia ...), zatiaľ čo Schubert poctivo každú
ča ť uzatváral do celkov. Taktiež nepoužíval fúgu, alebo štý l alla fuga, čo Beethoven priam miloval (posledných päť klavírnych sonát, Deviata symfónia, posledné
sl áč ikové kvartetá). O tematizme už radšej ani nehovoríme. Na znak obdivu venoval Schubert Beethovenovi jeho Variácie
na pieseň Reposez-vous bon chevalier,
op. IO (okolo roku 1820).
Liszt si od Schuberta prepožiča l jeho
techniku zmeny napätia, ktorú autor dosahuje tak, že z hlavnej tóniny urobí skok o
veľkú terciu nižšie, či m vytvorí novú tóni nu. Ako sme sa už mohli presvedčiť,
Schubert vedel s harmóniou zaobchád zať
veľmi obratne - oneskoruje očaká vanú
zmenu tóniny, nechá nastúpiť tému najprv
vo vzdialenej a až potom v očakávanej tónine. Taktiež s obľubou používa tzv. one.korené kadencie a skôr, než na túpi nová
téma, takt pauzy u neho nie j e nezvyčaj ný.

klavíry, ale postupom času , ako a začala
rozštruvať ltiMesntt:a"násrrojl:(, čdraz čas-:
tejšie sa začal i písať diela pre dvoch hráčov
za jedným klavírom - štvorručné skladby.
Schubertovi tento spôsob veľmi vyhovoval, pretože mu umožnil prehľadniť klavírnu faktúru . Skladby vyvolávajú dojem,
akoby to boli tran kripcie orchestrálnych
diel. Sir Donald Francis Tovey sa domnieva, že Schubert napísal také množstvo
týchto diel, lebo jednoducho nemal možnosť často počuť svoje orchestrálne diela.
Schubert je autorom vyše tridsiatich
jednotlivých diel a zbierok dvojklavírnych opusov rôznych stupňov obtiažnosti.
Sú tu zahrnuté ouvertúry, pochody, variácie, fantázie, rondá, polonézy, divertimentá či dokonca aj fúgy, taktiež sonáty, ako
aj tance (Ländlery, Deutsche Tänze) .

Diela pre dva klavíry
Dostali sme sa k poslednej časti nášho
výskumu, kde oboznámime s najmenej
zm1mymi Schubertovými prácami.
Schubert nie j e len autorom obrovského
množstva klavírnej literatúry, ale patrí
tiež k najvýznamnej ším s kladateľom , ktorí písali pre dva klavíry. Vlastne jeho prvá
vytlačená kompozícia bola Fantázia G dur
pre dva klavíry, O l , ktorú napísal v trinástich rokoch. Pravdepodobne touto literatúrou si vo svojich časoch získal najviacej
uznania, kým veľká časť o tatných diel sa
preslávila len v posledných desaťroč i ach.
V 18. s toročí vzniklo veľa diel pre dva

Schubert vo viedenskom hudobnom salóne

Kompletné vydanie Schubertových klavírnych duet sú dnes už v predaji v niekoľ
kých vydavateľstvách (od najjednoduchších až po koncertné). Veľa z nich je
vhodných na ukončenie koncertu alebo
recitálu - majú grandiózny charakter a sú
efektné. Je zaujímavé, že Schubert si na
svojom prvom verejnom vystúpení vo
Viedni vybral práve klavírne duo.
Schubertove diela pre dva klavíry alebo
pre dvoch klaviristov za jedným nástrojom by mali patriť do repertoáru každého
umelca- klaviristu. Ich čaro a krása by
mali opäť náj ť ohlas, mali by opäť rozozvučať siene dnes také preťažené hudbou
velikánov. Veď patrí k jedným z nich.
čo dodať na záver. Franz Peter
Schubert ne pome prispel k hudobnému
rozvoju a pozdvihol hudobné myslenie
začiatku 19. s toročia. Ovplyvnil mnohých
ďalších sk l adateľov - svojou precíznosťou
Schumanna, Liszt si berie príklad z novej
formy sonátového cyklu, a klavírne duá
ovplyvňujú Brahmsa a Dvoráka. V našej
analýze ho môžeme hodnotiť ako klasika,
pretože kompozičný štýl, elegancia a hudobná rovnováha boli vla tné jeho mysleniu a sú aj nosnými znakmi hudby 18. storoč i a (obdobia klasicizmu ). Jednoznačne
si zasluhuje miesto popri Haydnovi,
Mozartovi a Beethovenovi .
Keď uvážime, že jeho tvorivé obdobie
~rvalo-dlhšie~ko dvatisaf roko\', ostávame v pomykove, ako tento majster dokázal a stihol vytvoriť množstvo geniálnych
opusov.
Jeho umenie je skutočne veľké, a potvrdzuje nám to tále ra túci záujem o
Schubertovu hudbu, ktorá rozdáva svoje
krásy a bohatstvo už takmer dve storočia.

(Walden Hughes: Franz Schubert's
Piano Music; Celebrating the Composer's Bicentennial Year. Clavicr,
January 1997. Autor je americký muzikológ a klavirista.)
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Kpamätnému uvedeniu
Bratislavskej omše
ŠTEFANA NÉMETHA·
·ŠAMORÍNSKEHO
Nedávne
uvedenie
Bratislavskej omše Stefana Németha-Samorínskeho patrilo k významným poč inom dramaturgie abonentných koncertov Slovenskej filharmónie. Genéza a prvé predvedenie tohto kompozič
ne vydareného liturgického diela spadajú do zač ia tku štyridsiatych rokov, kedy umelec,získal dekrét profesora organovej hry na Státnom konzervatóriu. Premiéra
omše bola 20. mája 1943 v Dóme sv. Martina
pod taktovkou samotného skladateľa, a to
najprv v podobe benefič n ého chrámového koncertu venovaného v prospech vojnových sirôt
z detského zariadenia Ochrana Márie. Repríza
6. júna pri zdobila slávnostnú bohoslužbu celebrovanú hlavným mestským farárom, kanonikom ThDr. Karolom Korperom. Dramaturgiu
obidvoch podujatí dotváralo velebné Te Deum
Zoltána Kodálya. Na úspešnej interpretácii diela sa podieľal Spevácky zbor Bélu Bartóka spoločne s Bratislavským symfonickým orchestrom a organistom Františkom Oswaldom.
Exponovanejších sólových partov sa zhostili
renomovaní umelci: M ária Kišoňová-Hubová_.
soprán, Ružena Stogerová-Chovancová, alt, Dr.
Janko Blaho, tenor a Anton Mazán, barytón .
V kvartete sólistov popri známych osobnostiach
viac stojí za povšimnutie zmienka o Ruženke
Chovancovej ( 1903- 1987), bratislavskej rodáč
ke, ne~kôr rakúskej štátnej príslušníčke, ktorej
život sa zavŕš il pred desiatimi rokmi v St.
Pôltene. Patrila k absolventom Hudobnej adramatickej akadémie v Bratislave zo speváckej
triedy prof. Jozefa Egema a vynikajúceho viedenského hlasového pedagóga prof. Arthura
W olfa. Až do roku 1946 sa výraznejším spôsobom podieľala na vysielaní priamych prenosov
hudobných relácií bratislavského rozhlasu.
Patrila k dlhoročným sólistickým oporám Cirkevného hudobného spolku Dómu sv. Martina.
Pokiaľ by .sme po.odkzylLvzá.cne.strán.ky j ej dramaticky č l enenej životnej kroniky, určite by
medzi priateľmi a spolupracovníkmi nechýbali
významné osobnosti ako Alexander Albrecht,
Stefan Németh-Samorínsky, Frico Kafenda,
Anna Korínska, Rudolf M acudzinski, Leo
Slezák, Anton Dermoto, Ľudovít Rajter, Ladislav Slovák. Viliam Dobrucký st., Josef Stelzer
a ďalší.
Historické predvedenie Bratislavskej omše
sa s pozoruhodným záujmom stretlo aj u vtedajších odborných recenzentov. V denníku
Slovák 23. mája 1943 v čl ánku Koncert v bratislavskom Dóme sa okrem iného konštatuje, že
"Bratislavská omša je skladbou vysoko nadpriemernou, v ktorej sa hudobná erudícia autora
spojila s originalitou a zmyslom pre potreby liturgie". Au tor článku (pod iniciálkami J. H.)
zároveň vyzdvihol tiež jej atribút modernosti s
avantgardným významom pre rozvoj slovenskej chrámovej hudby.
Liturgické dielo s určitými inovač n ými znakmi v kompozičnom prejave sk ladateľa dominuje v celom jeho umeleckom odkaze. Je citlivo
koncipované. rešpektujúc podstatu omšového
ordinária, vyvažujúc meditatívne a dramatické
plochy, v prepojeniach dynamických vypätí
orientovanou polyfóniou. Popri tradičnej zostave inštrumentár omše je navyše obohatený o
harfu a početnejšiu skupinu bicích nástrojov
( timpany, tam-tam, čelesta a pod.). Dlhoročné
skúsenosti dómskeho organistu a jedného z dirigentov Cirkevného hudobného spolku ho priamo predurčovali k chrámovej tvorbe. Okrem
výnimočnej Bratislavskej omše, evidujeme v
kontexte našej liturgie Némethovu kompozičnú
akti vitu aj v štyroch menších omšových útvaroch, spoločne s motelom Domine Deus virtutum, miešaným zborom Pater Noster alebo dvoma verziami Ave M aria. Particello Bratislavskej omše skl adateľ zaslal na pamiatku aj s venovaním Mikulášovi Schneiderovi-Trnavskému. Bolo to práve v období, keď Schneiderov
umelecký esprit sa ambicióznejšie začal prejavovať v poslednej, ale aj naj výraznejšej fáze jeho chrámovej tvorby. Nastupujúca komunistická ideológia však okrem pozitívnych znakov
pri podpore formovania slovenskej hudobnej
moderny priniesla výrazne negatívne prvky vychádzajúce z pseudoestetických pohľadov. Ak
v začiatkoch pribrzdila umelecký rozvoj mladých tal entov (napr. Tibor Frešo alebo Simon
Jurovský), najviac však zasiahla vyhranenejšie
osobnosti, najmä M . Schneidera-Trnavského,
Alexandra Albrechta a, samozrejme, tiež
Stefana Németha-Samorínskeho. A, žiar, takouto zhodou okolností napokon aj Bratislavská omša musela počkať na svoju renesanciu
v archívnom depozite vyše päť dramaticky ladených desaťročí.
MARIÁN BULLA
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l(O hudbe, banalitách, Požoni ad'alšíc:h kontextoch s Markom Piačekom) l

INŠTITúCIU "SKLADATEĽ" JE POTREBNÉ PRE~ONAŤ
Marek Piaček (1972, Bratislava) tohto roku oslávil svoje 25. narodeniny. Roku
1992 absolvoval štúdium hry na flaute u Dagmar Zsapkovej na Konzervatóriu v
Bratislave. Popri štúdiu kompoz{cie na konzervatóriu navštevoval od roku 1986
súkromné hodiny u L Burlasa a od roku 1989 u l. Zeljenku, u ktorého roku 1995
ukončil štúdiá na VSMU. Súkromne študoval aj elektroakustickú hudbu v
Experimentálnom štúdiu Slovenského rozhlasu u }. Ďuriša. Zúčastnil sa na kompozičných seminároch vo švajčiarskom Boswile, na Nottingham Trent University
a v rakúskom Kremsi a Schwazi.
Spoluzakladal súbory, v ktorých pôsobi doteraz: VEN1, Tuletl, The Scratch and
Sniff E nsemble, Požoň sentimentál, VA PORI del CUORE.
Vr. 1991 za svoju skladbu Flauto dolce '91 z{skal prvú cenu na 13. ročníku
medzinárodnej súťaže elektroakustickej a computerovej hudby nadácie RussolloPratella vo Varese a roku 1992 čestné uznanie na "lntemational Rostrum of
Electroacoustic Music Denmark '92".
Kompoz{cie Marka Piačeka boli uvedené na festivaloch Melos-Étos, Večery novej hudby, Bratislavsk• hudobné slávnosti, Nová slovenská hudba, na Medzinárodnom festivale experimentálnej hudby v Bourges a v minulom roku na festivale
Varša vskájesetl. V súčasnosti j e doktorandom na VSMU a komponuje svoju prvú
skladbu pre bicie nástroje.
Pred vy.fe tromi rokmi si ::.a/ožil Stíbor
Po'!,oii sentimentál v obsadení j lallla, husle,
aA.orde6n a klavír, ktorý obnovuje multi-etnickú atmosf éru Bratislavy ( Pos::.ony,
Presslmrg), oživuje "kaviarenskLí" tradíciu
::.a6atku storo6a a prezenltlje "mestsk_ý
fo lklór", všetko s ironick_ým nadhľadom.
Po'!,mí sentimentál nech ýba ani 1w koncerje vlastne ::.mys/om
toch súčasnej hudby.
tohto súboru a na aký repertoár sa súbor
.špecializuje?
Asi naj lepšia prezenlá.cia súboru bola na
T ýždni novej tvorby v rámci Roka slovenskej hudby, kde koncert Požoň sentimentál
mohol vyniknúť naj lepšie. Keby mal hrať na
festi vale kaviarenských orchestrov, bolo by
to také "obyčajné", ale v kontexte súčasnej
vážnej hudby j eho poetika vynikne. Kontex t, v ktorom sa Požoň sentimenlá.l ocitol,
podčia rko l jedinečnosť súboru, ktorý hrá niečo, čo v Bratislave dovtedy chýbalo. Jednou
z inšpirácii pre vznik súboru bol Pengui n
Café Orchestra z Londýna pod vedením
sk lad ateľa Simona Jeffsa. Jeho súbor pôvodne vysw poval v k av i arňach , ale kvalita
hudby, ktorú hral, si nakoniec vyžiadala aj
ofi ciálne pódiá. Stal sa veľm i populárn y.
V brat i. lav kých kav iarňach chýba živá
hudba. A tá, ktorá existuje, nie j e ve ľmi
dobrá. Alebo potom existuje hudba profesionálna, j azzová, väčšinou uvádzaná koncenne. A le s kutočná kaviarenská hudba,
ktorá by bola kvalitná a zárove ň rátala s
tým, že sa pri nej budú ľudi a rozprávať, tu
neexi tuje. Samozrejme, že Požoň chce vypl niť tieto medzery.
Po'!,mí má ambfcie byť kaviarensk_ým stíborom, aran'!,uje diela ::.o za6atku storočia,
popu/drne piesne, ale zcírove1í objednáva
skladby od súčasných skladateľov...
Požoň chce byť zároveň súborom hraj úcim hudbu, ktorá ná baví. V znikal v období, kedy sa VE l hybernovalo a kedy na
pôde VENI vznikali paralelne iné proj ekty.
napr. V A PORI del CUORE, neskôr Opera
aperta. Požoň vznikol na konci roku l 993
ako súbor sk l adateľov. Prvý koncert srne
mali v Dúbravke v roku l 994. Roku 1995
po/ iada! Ľubo Burgr Petra Zagara o účinko
vanie pri uvádzaní poézie J. Cocteaua v
Stoke. Idea " Požoň" sa mu celkom páči la. a
tak sme začal i naše účinkovani e aj na pôde
Stoky. Interpreti sa meni li, spolupracovali
sme s tromi akordeonistami Petrom Celecom, Robertom J určom a Borisom Lenkom,
samolfejme, už vtedy s nami hral Ľubo
Burgr a Peter Zagar. Dnes s nami občas hrávajú aj M artin Corej, Petr Michonek a
Ronald Sebesta.
Spolupráca s divadlom sa vyvinula do
(/'aWch projektov (nedávno si dokon61
Inu/Im pre predstavenie divadelného súboru
"Línie Píg" v Gdaňsku) a ukazuje sa, že je
to vzájomne v_ýhodná kombinácia.
Spolupráca s divadlom bola celkom prirodzená, pretože Peter Zagar a Ľubo Burgr
spolupracovali so Stokou ešte predtým.
Nerobili sme zati a ľ hudbu k predstaveniam,
boli to väčšinou j ednorazové spo loč né proj ekty, ako už spomínaná hudba k poéL.ii.

Potom a rozvinul proj ekt Ľuba Burgra hudobný cyklus v Stoke. Prvýkrát bol realizovaný minulého roku . Bolo to spolu asi päť
koncertov, ktoré sme realizovali v spolupráci s hercami STOKY. Jedným z nich bolo

je fascinuj úca. Ak aj laik počuje predvedenie ťažkej skladby, povedzme Svätenie jari,
vo výbornej i nterpretácii, je tým viac nadšený, ako keby to poču l v amatérskej interpretácii. Vtedy to stráca energiu a neoslovuje
to č l ovek a. Ale keď j e to výborne zahraté,
vtedy to oslovi aj laika.
Prečo teda nie Krásna mlynárka?!
D omnievam sa, že počúvať Schubertove
piesne musi byť pre laika ve ľká nuda.
Aspoň ja som to ako študent tak vnímal.
M yslím, že celý cyklus si dobrovoľne nevypoč ujú ani konzervatori sti, možno speváci
áno ... A le viem, že v takomto "pestrom"
predvedení j e to zaujímavejšie, mladí ľud i a
si to vypočujú a spoznajú to. Zahrali a zaspievali sme všetky noty, ktoré sú tam, dokonca sme aj prek ladali texty.
To, čo sme veľm i skoro v Požoň sentimentál pochopi li j e, že sa nesmieme z klasickej hudby vysmievať. Recykl ácia alebo
aranžovanie tejto hudby do inej podoby neznamená stratu úcty k nej. Práve naopak.
Nemyslím si, že j e zdravé tabui zovať kl a ických s kladateľov, ako to robia niektorí známi muzikológovia (napriklad Dieter de La
M otte sa vyjadril. že Adamsovo spracovanie Beethovenovej Hammerklavier sonaty
narúša auru maj stra). Nemôžeme upodo-

kultúry (new age, punk, reagge, techno,
pop, reklamy, "ezoterická" či filmová hudba) stala základným stavebným materiálom
novej skladby. Pri komponovaní tejto
skladby som si asi prvý raz uvedomil, že pri
kompozícii vôbec nejde o to, aby bola "dobre" napísaná. Nevieme posúdiť, čo znamená
"dobre napísaná skladba". M ôžeme sa
zhod n úť na tom, že kvalitu diela určuje
množstvo nových udalosti, ktoré dokáže
vyvol ať vzťah mi vnútorných štruktúr, pri
vytvárani udalosti v rámci samotnej kladby, alebo v rámci j ej zapáj ania sa do externých súvislosti.
Zmeny kontextov, konfrontácia kontextov,
hra s kon textom je asi kl'tíúnn k tvojej tvorbe.
Keď j e č lovek otvorený, nebojí sa konfron tovať a odhaľovať nové možnosti.
Vo s1•ojej tvorbe kombinuješ viaceré '!,ánre. Ako v_ýclwdiská používaš materiál in_ých
aw oro1•, recykluj eš, a dostcíva.š vedľa seba
niebJ, cYo je .ft;ýlovo i : hľadi ska umeleckej
kvality 1•eľmi odlišné. V niektorých skladbách osci/uje.š na hranici banality. Zdcí sa,
akoby si banalitu programovo vyzd vihoval
na tírove1í "vcí'!,nelzo" umenia. Po koncerte
stíboru VENI v Prahe Alex Svamberk cltarakteri::.oval tvoj u skladbu !A HORA FUE-

c;

snímka J, Rolke
napriklad uvedenie kompletného pies ňové
ho cyklu Franza Schuberta - Krásna mlynárka. Tento cyk lus sa neuvádza ve ľmi čas
to, a ak, tak j e to v podaní nejakej hvieL.dy,
ako napr. Petra Schreiera, čo asi ml adých
ľud i veľmi neosloví.
Prečo si myslí.š, '!,e mlad.ŕch ľudí viac
osloví uvedenie tohto cyklu v podaní ctmatérov?
Lebo j e to ove ľa zaujímavej šie. K eď sme
to spievali my, každý pieval intl pieseň
(M artin Burlas, Ľubo Burgr, Peter Zagar.
Laco Kerata, Inge Hrubani čová, Lucia Piussi a j a). K aždý z nás to spieval inak, niekto
lepšie, niekto horšie. Bolo to pestré. Amateri zmus prevážil nad profesionalitou, ale
každý sa snažil spievať úprimne a s pokorou. Pri interpretácii nikto nemal v úmysle
skladbu parodi zovať . Nikto nemal v (1mysle
vysmievať sa Schubertovi. A lebo nebodaj
niekoho urážať.
Pre koniec d vadsiateho storo6a. kedy sa
kaid_ý SIWŽÍ o ma.ximcílnu dokona losť, je
tento prístup dosť netypický. Ty 11nlí.š, '!,e
hudohn_'Í' pe1jekcioni::.mus, j e p re laika, ktm:'ľ
be'!,ne nechodí na koncerty, nestrd1•itel'n.'Í'.
To nehovorím. I n terpretačn á dokon alosť

zrievať

Adamsa 1. toho, že by si klasickú
hudbu neváži!. A le úcta k Beethovenovi sa
nemusí prejavovať len tým, že budeme donekonečna "štýlovo" pred vádzať Deviatu
symfóniu. To je len j edna z možností.
A to tvoja diplomová práca Die schäneGienn Mi/lerin ?...
Nikdy som nemal vzťah k Schubenovi. A
tak jedinou cestou ako sa ~ nim L.Ozn ámiť,
bolo napísať o ň o m sk ladbu. Tak som si aspoň dôkladne analyzoval Krásnu mlynárku.
Je to jedna z prvýc h skladieb, kde som recykloval hudobný materi ál. Bol som inšpirovaný dielom Christiana Wol ffa a jeho
spôsobmi využívania chyby pri interpretácii, prekomponovanými skladbami L. Beria, "výskumom" náhody J. Cagea, či skladbami - portrétmi Johna Zorna. Z pôvodnej
nezáväznej slovnej hračky sa stal kompozičný zámer. V konečnej fáze komponovania som sa nechal inšp irovať I Ťingom, čim
vstúpi la náhoda do celkovej organizácie
skladby. Hoci názov odkazuje na Glenna
Millera, nejde o sw ing an i o romantickú
pi eseň Franza Schuberta. Oba /ánre treba
chápať ako populárnu hudbu. Tá sa spolu s
hudobnými prvkami dnešnej populárnej

RA DE BURLAS! en homenaje a (martin)
burlas. ako "plytkú kold: pok/es/ýclt Jt.Í'hll'". Ja ro vní11ta111 ako tvoju hru. Ako sadíva.š IW v_ýznam g'Í'cra a banality v hudbe?
Sklad bu som pôvodne písal pre festi val
st1 časnej hudby a chcel som napísať takú
hudbu, aká sa obyčaj ne na festivaloch tohto
typu nehráva. V tedy som sa a i hral. Neskôr, hlavne na základe rozhovorov s mojimi kolegami a najmä s mojim otcom, ktorý
pred n á~a fi lozofiu, som pochopil, aký to má
pre mňa zmysel. A to nesúvisí len s hudbou,
ale ~ celkovým náL.orom na život. Dospeli
sme k náwru, že pôvodnosť materiálu a
osobnosť '>kladatefa strácajú 7mysel. Preto
sú Požoňovské koncerty vlastne jedna
skladba. Sú dôležitejšie veci než to, č i píšeš
hudbu...
Preto komponuje.š?
Asi je to pre mňa nevyhnutné... Je to ťaž
ká otázka a zmysluplnú odpoveď stále hľa
dám... Hudba je súčasťou nášho života.
Všade nás obklopuje, dobrá alebo zlá. Môžem sa pokúsiť pred iíou utatvoriť, duchovne sa vt.del ávať a vo svojom svete idei a
hodnôt t vori ť t.mysluplné skl adby. Ja sa
(Pokračovanie

na 7. str.)
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snažím pristupovať k tomu z inej strany. Žiť
v tomto svete a komentovať to, čo vidím
okolo seba a snažiť sa to zmeniť. Ak moje
posolstvo vzniká odtrhnuto od okolitého
sveta.. nemusí ľudí osloviť tak, ako keď
vychádzam z každodennej reality, teda aj z
banality, ktorá nás obklopuje. Ak z nej dokážem spraviť niečo zmysluplné...
Ak banalitu použiješ, tak ju prostredníctl•om svojej kompozície cľalej ro::.množuješ...
Nemyslím, pretože ja nenapíšem samostatnú gýčovú skladbu. S banalitou motivicky, štrukturálne pracujem, dostáva sa do
nových kontextov, ktoré prinášajú nové významy. So znelkou z reklamy sa dá rovnako
štrukturálne pracovať ako s vlastnou sériou
tónov. "Ahora fuera de burlas" má napríklad veľa epizód, udalostí, ktoré vznikli
štrukturálnou prácou s banalitami. avonok
to nie je počuť. A le dobre technicky zvládnuť komponovanie nic je zmyslom komponovan ia.
Tvrdíš, že skladalefov_ým prv);m plánom
nemusí byť potreba komunikoi'Ctťjilo::.ojické
posolstvá, zárove1i sa VJ'ak ne1•::.ddvaš mo~
nosti nieto hudbou vyjadrovať. Je ::.mys/om
komponovania snaha zmeniť s1•et?
Áno. Myslím, že to je.zm_yslom kompozície. Určite chcem transformovať zlé veci na
dobré. A keďže som vyučený skladateľ,
mám najbližšie k zvukovému svetu. Mám
teda možnosť tran formovať Llé veci LVukového sveta do podoby, v ktorej môl.u pôsobiť energiou dobra~ Myslím, že sa to dá.
Niekedy stačí len upoLorniť na problém.
Sú vlastne dva možné prístupy. Alebo sa
snažím a priori vypovedať svoje posolstvo,
teda myslím na to ešte predtým, nel. Lačnem
skladbu tvoriť, alebo jednoducho na to nemyslím a komponujem preto/.e komponujem. Ale aj vtedy to dielo obsahuje posolstvo.
Aké sú tvoje hudobné v::.ory ?
Náhoda chcela, že som vyrástol na Stravinskorn. Paralelne so štlldiom skladby na
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konzervatóriu som sa stal súkromným žiakom Ladislava Burlasa, u neho som napísal
niekoľko svojich prvých kompozícií. Jedna
z najzávažnejších vecí, ktorú urobil, bolo,
že mi dal prečítať rozhovory Roberta Crafta
o Stravinským. Veľmi ma zaujali, a ja som
začal počúvať a neskôr aj zbierať všetky
Stravinského skladby, dokonca sa mi podarilo dos tať sa do Sacherovho archívu vo
Svajčiarsku, kde majú rnanuskripty jeho
pru1itúr, videá so Stravinským ako dirigentom. Jeho hudba mi od začiatku bola veľmi
blízka. Jeho skladby sú útržkovité, stručné,
jednoduché, sú tam banality, valčíky; bral,
kde sa mu zapáči l o. Nevadilo mu, že to napísal Cajkovskij alebo Pergolesi. Vlastne aj
on recykloval. Tam som si začal uvedomovať, že v kompozícii nie je podstatné ani to,
či je materiál pôvodný alebo nie. Aj keď
Stravinskij použil cudzí materiál, vždy dospel k originálnemu výsledku.
Neskôr, začiatkom roku 1989 som sa dostal k Zeljenkovi, ktorému sa páčila moja
skladba Drozd a začal ma súkromne uč iť.
Zeljenka ma učil potom aj na VSMU. Bol
medzi nami veľmi pekný, rovnocenný
vzťah , vzájomne sa ovplyvňujúci. Páči l o sa
mi, že Zeljenka napísal ne. kôr skladby pre
mňa ako flautistu, ba neskôr aj pre Požoň
sentimentál.
A tie mimohudobné vzory ? Otec ?
Mať filozofa v rodine je vynikajúce, a najmä takého otvoreného človeka. Mám pocit,
že si navzájom pomáhame. Pre oboch je veľ
mi dobré, že som nešiel do sveta teórie ako
on, ale do sveta praxe. Tak sme sa mohli navzájom podporovať. On ako teoretik, ja ako
skladateľ. On je č lovek nezávislý, ktorý komentuje, ja môžem jeho myšlienky odmietnuť, či zámerne alebo intuitívne aplikovať v
skladbe. Vznikajú nové kontexty, vzájomne
sa ovplyvňujeme. A čím viac ľudí je do toho
zapojených, tým \ir~ie mo/nosti sa otvárajú. Preto je dobré, ak ľudia nav~:ájorn komunikujú, inšpirujú sa, ak sú k sebe úprimní, otvorení aj v otálke tvorivých nápadov.
projektov. To sa v/dy vráti.

snímka R. Palkech

Otvorený list profesorovi Jurkovičovi
Vážený pán profesor!
K eby som mal možnosť, namiesto tohto li stu by som V ám napísal zopár strieborných tlautových nôt. Patrím v~ak do
inej če ľade hudbychtivých ľudí, a preto
mi dovoľte vyjadriť niečo z toho, čo ma
už roky rokúce obletovalo a stále oblet uje na pôde Hudobnej (teraz už aj taneč
nej) faku lty Vysokej školy múzických
umení.
Vedie ma k tomu predovšetkým pocit
úprimnej radosti súvisiaci s Vaším jubileom. Avšak, priznám sa ešte k inému
dôvodu, prečo som sa odhodlal začať písať. Stretávajúc V ás na mnohých miestach, na chodbách našej alma mater, v ro-

kovacích miestnostiach všakovakých komisií, č i v útrobách našich koncertných
siení som si vždy uvedomoval jednu skutočnosť: Vaša prítomnosť bola pre mňa
vždy akýmsi povzbudením, novým zdrojom pozitívnej energie. Bolo to tak už
počas mojich štúdií na akadém ii a je to
tak aj dnes, ked môžem s radosťou konštatovať, že občas spolupracujem na projektoch Opusu. To, čo mi ako študákovi
ustráchanému v kontakte s osobnosiami
Vášho rangu nebolo celkom jasné, začína
mi byi zrozumi te ľné dnes.
Pamätám sa na jeden zážitok: v rokoch
už dávnejšie minulých, keď som len a len
načerpával nové hudobné informácie a
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To stívisí s copyrightom, pohľad na ktorý
sa síce aj vcl'aka novým komunikačným
technológiám, Intemetu, mení, ale z komerčnélw hľadiska aj tvorivosť a nápad
môže byľ predmetom "obchodného tajomstva".
Všetko zrejme smeruje k tomu, že na autorstve prestane záležať. Je pravda, že skladateľ z toho žije. Ale vývoj pravdepodobne
smeruje k tomu, že umenie sa opäť stane
"public domaine". Skladateľ by predsa nemal písať skladbu preto, aby za ňu dostal
peniaze. Píše j u preto, že cíti potrebu písať
hudbu. Myslím si, že mnohé veci súvisiace
s ochranou práv sú proti umeniu. Inštitúciu
"sk ladateľ" je potrebné prekonať. Na svete
sú oveľa závažnejšie problémy.
Minul.v rok ti odznela skladba Fia uto dolce '91 na Medz.inárodnom festivale Vašavskd jese1i v ll•ojej vlastnej imerpretäcii s
veľmi tíspe§n_
ým ohlasom. Tdto skicu/ba dostala aj cenu vo Varese. Pri svojich neskoršfch elektroakustick,i'ch dielach využívaš
poc.Yítacr, ktor} programujeJ' na spracovávanie "recykldtov". Ak)í je tvoj vzťah k elektroakustickej hudbe?
Elektroakustická hudba, ako každý špecializovaný okruh, i vyžaduje plnenie istých
kritérií "úspešnosti". Skladateľ, pokiaľ chce
byť úspešný v tomto špecifickom svete hudby, si nemôže dovoliť vyt voriť niečo "iné",
lebo pritom to nie je akceptované. Ľudia,
ktorí v tomto smere robia veľmi nezávislú
hudbu, ako napríklad Klarinec Barlo či
Trevor Wishard, sú považovaní tak trochu
za "blá~:nov". V tej oficiálnej "mainstreamovej" elektroakustickej hudbe ide hlavne
o to, aby č l ovek ukázal, ako vie pracovať s
najnovšími technológiami, aké technické
prostriedky. filtre použije ... To sa hodnotí.
Je to fascinujC1ci a inšpirujúci !.Vet. je to ako
hračka. ale opäť: najdôle/.itejšie je to, či je
i>l..ladba "dobre" urobcn{t. a pod ... Akoby
unikal pníve ten umelecký zmysel. Tie isté
prostriedky sa dajú využí vať aj inak, než len
na pre~:entáciu technických vymožeností.
Výhoda elektroakustickej hudby je v tom,

že odkrýva svety, ktoré nám neboli prístupné predtým. Mnoho umelcov v súčasnost i
hrá na akustických objektoch také zvuky,
ktoré sme spoznali vďaka elektronickej
hudbe. Elektronika začala tým, že sa snažila
napodobňovať aku tické zvuky a teraz sa
spätne na aku tických nástrojoch snažia
hľadať zvuky objavené elektronikou. Myslím, že je to zmysluplné.
Aj l ' práci s elektroakustickou hudbou je
prítomný tvoj ~·ec)f/{Jaôtý prístup a vytvcíranie nov)>ch kontexto v kombináciou viacer.vch štýlov. Napríklad madrigalu s "techno" v skladbe Non avrei ma i creduto...
Madrigal som vytvori l pomocou permutáci í, kde sa štyri akordy vystriedali vo všetkých možných poradiach. Inšpirovalo ma
osvojovanie si techniky programovania. Počítač robil permutácie vefmi rýchlo. Vytvoril som takto dve pásma, jedno diatonické a druhé chromatické. Zoradil som ich
striedavo za sebou a vznikol zbor. Tvorba
trvala príliš krátko a zdalo sa mi to dosť primitívne na to, aby som to mohol vyhlásiť za
skladbu. To bolo r. 1993. Neskôr som k tomu pridal techno rytmus, bol to dobrý kontrai>t. Skladbu som dokončil s pomocou
Andreja Zmečka roku 1995 v Experimentálnom štúdiu SRo.
Akcí je tíloha humoru v tvojej hudbe?
Teraz už sa konečne blížime k tomu, čo je
podľa môjho názoru na kompozícii to najpodstatnejšie. Zmysel pre humor je jediná
policia, L ktorej môžeme vidieť problém
komplexne. Zmysel pre humor v praxi zna- •
mená nadhľad. Ak riešime problém, máme
viacero možností. Sme na jednej úrovni s
jednotlivými prvkami problému a vidíme
ich veľmi obmedzene, lebo nám neustále niečo zakrýva výhľad . Druhá možno. ť je dívať
sa na prvky problému z nadhľadu. Vtedy ich
vidíme všetky naraz, vo vzájomných relatívnych pozíciách, vzťahoc h ... Vtedy dokážeme odhadnúť aj budúcnosť. To funguje v
živote i v kompozíci i.

vytváral som si vlastné zdroje hudobných
zážiH\.av, natrafil sem, prehrabávajú ,~a
v kvantách LP-čok na titul , ktorý je u
m ňa v permanencii aj dnes. Bola to nahrávka Händlových gitarovo- nautových
sonát, ktorú ste kedysi zrealizoval i s kolegom Zsapkom. Viem, že odvtedy sa vefa vecí zmeni lo. Napriek tomu sa mi dnes
tento dávny zážitok obnovuje a naberá
konkrétnejšie obrysy. Kdeže by som vtedy, ako ledva čo -násťroč ný hľadač pokladov ~ípi l, že ma jedného dňa budete
prijímať ako mladého asi tenta na fakultu
a že ma bez akýchkoľvek náznakov
funkčnej nadradenosti a bez povýšeneckých gest nazvete svojím kolegom. Stalo
a tak, ako sa sta lo. Je to pre mňa cťou a
zároveň trvalým záväzkom. Pretože vo
Vašom prístupe k hudbe a jej zázrakom
om vždy registroval niečo oslobodzujúce, spontánne. Nikdy ste do svojho okolia v mojej prítomnosti neširili signály
znemožňujúce mne, ako "bažantovi" v
službách hudby neprehovoriť a nútiace
ma sti ahnuť sa do ulity. Tak som vním al
Vašu hru na striebornej kúzelnej paličke,
tak som vnímal Váš prístup k ľuďom vo
verbálnom styku. Vždy som bol pre vedčený o tom, že Vy o hudbe rozprávate s
maximálnym potešením, s nadšením, s
radosťou. Pozérstvo a tendencie urobiť z
hudby nasilu zaťažujúci bal van pre naše
duše, ma vo Vašich slovách a gestách
nikdy nestrašili a neodrádzali ma od práce. Viem, že hudba pre Vás bola vždy rehoľou , avšak zaži l som, ked ste celkom
pontánne a s pravou, nefalšovanou hrdosťou rozprával i o Vašich džezových
"výstrelkoch" (ak ma pamäť neklame, išlo
o zoskupenie The Old Boys ... ). Potom je
možné, že Vy, ako vážený pán profesor
dokážete pochopii a podporii vnútorné
poryvy v dušiach mladých umelcov a akceptujete nevšedné a nekonvenčné produkty ich myslenia - či už to bola zbierka
poviedok o hudbe alebo freudovsko-jungovské úvahy mladej dámy o erogénnosti hudobných nástrojov.
V pamäti mi zotrváva aj situác ia, akú
ste na fakulte vytvorili onehdy, v rokoch
čcrvcnších, na jednom z inak ubíjajúcich
politických školení zvaných I PV. Vtedy
ste sa vrátili z Fi lipín a razom ste zmen ili

"tému dňa" na tému Fi lipíny. V ten deň
sme všetci školenie s nadšením prijali a
dobrovoľne sme akceptovali ponaučenie
z neho vyplývajúce. Ten deň totiž bola
reč o hudbe a o tom , čo s ňou súvisí, povedzme aj tam. uprostred Tichého oceánu.
O Vašich dobrých úmysloch s hudobnou kultúrou v našich zemepi sných šírkach a dÍžkach s vedčí aj Vaša interpretač ná aktivita na poli súčasnej tvorby.
Viem. že pre človeka enormne vyiaženého pedagogickou činnosťou a povinnosťami rektora umeleckej akadémie, napríklad aj v ťažkých rokoch prelomu je koncertná aktivita skôr vytúženou fatamorgánou, než reálnym c ieľom. Nap1iek tomu sa na Vás naši tvorcovia vždy mohli
obrát iť a ponúknuť Vám nový materiál.
čosi podobné nebolo v obci interpretač 
nej vždy samozrejmosťou. Súčasná hudba skôr zastrašovala, než by podnecovala. Clovek s Vašimi ľudskými a odbornými skúsenosťami však isto rýchlo odhal il,
že magnetizmus súčasnej hudby je často
magnetizmom ľudskej duše a hudobnej
prirodzenosti, že je viac psychoterapeutikorn, než objektom určeným iba na obdiv. Napokon, kto sa nechá očariť džezom, je schopný dešifrovať tajničku akokoľvek "novej" hudby.
Nie len ja, vážený pán profesor, ale
množstvo hudobníkov pohybujúcich sa
okolo mňa je priam až dojatých nad
Vaším pracovným vziahom voči pani
Helene Gáfforovcj. Vaša vzájomná spolupráca je zasa jedným z prejavov profesionálnej etiky a cti , je prejavom hudobníckcj spo lupatričnos ti .
Dalo by sa pokračovať, veď život okolo
nás letí niekedy až nadzvukovou rýchlosťou a zážitky sa množia. Na tých mojich
zážitkoch ste úplne zreteľne a čitateľne
podpísaný aj Vy, pán profesor. Nemôžem inak, len Vám touto cestou poďako
vať. Chcem sa za každú cenu vyhnúť formalitám. Prajem Vám však, aby sa bilancia životných a profesionálnych "The
best of Jurkovič" ešte dlho a permanentne dynamicky vyvíjala a prekvitala.
Vinšujem Vám veľa dobrého, pán profesor!

Pripravila OĽGA SMETANOVÁ

IGOR JAVORSKÝ
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l Tosca v SND - nepobúrila ani neohúrila l
Počnúc jesenným návratom Cikkerovho
Vzkriesenia, cez staronovú Mozartovu Carovnú flautu a bednárikovskou poetikou servírovaného Verdiho Dona Carl osa, uzavrela
brati slavský premiérový obl(lk sezóny 1996/
/97 Pucciniho Tosca. Ako vidno, dramaturgia Opery SND sa opäť upla na overené repertoárové trvalky a neprejavi la vôľu , aspoň
symbol icky, redukovai biele miesta na mape
programovej ponuky prvej slovenskej scény.
Pokiaľ ide o žáner veri tmu, je pravdou, že
v časovom horizonte, povedzme, ostatných
dvoch desaťročí, sa jeho ~ignifikantné, či aspoň blízke vzorky neobjavovali často. Z tohto pohľadu teda nemožno mať voč i zaradeniu
veristického titulu námietky. Iná je však
otázka, či to mala byť t nova Tosca (naposledy obnovená pred l Orokmi) a ďalej , ak predsa Tosca, tak prečo nic v takom umeleckom
spracovaní, ktoré by do slovenskej interpretačnej tradície vnieslo istý výkladový a ná7orový posun.
Re7 isér a od lanskej jesene aj generálny riaditeľ SND Miroslav Fischer vo svojej tretej
(z celkového počtu štyroch! ) inscenácií v sezóne vniesol najavisko •en druh rukopi su. na
aký di vák reaguje spravidla pasívne. Nepobúri ho, ani neohúri. Podobných poňatí nftj deme vo svete desiatky. Opiera sa o realistické piliére, zväčša piétne rešpektuje pokyny
predlohy, vizuálne, výberom výtvarných prostriedkov, zaujme ilúziou skutočno. ti. To ľko
prvý pohľad. Pri hlbšej analýze inscenácie sa
však vyplavia na povrch aj jej spornejšie
znaky. Pasívna monumentálnosť kulís Milana Ferenčíka a exkluli vi ta kostýmov Jote fa
Jelínka toti2 v predstavení "nehrajú", sú atmosférotvornými svedkami drámy, ktorá sa
v nimi vytýčenom poli odoh ráva. Ako urč itú
kolíliu medzi realistickou (veristickou) hodnovernosiou výpovede a šty lizáciou do romantit ujúcich polôh vnímam projekcie. V
urč itých okamihoch, napríklad v l . dejstve
počas árie Rocondite armonia, kreslia myšlienkový pochod aktérov (dvojexpozícia portrétu Tosky a Attavanti). inde- v 2. dejstve 1náton~ujú simultánne deje, konkrétne mučeni e Cavaradossiho. Tento popisný trik jednoducho nevyšiel. V prvom dejstve mi ďalej
chýbal ratantnej ší zlom v atmosfére pri príchode Scarpiu a jeho agentov. Prefektovi slied iči už obkľúči li ~an ti aceh o kostolníka a
miništrantov, no tí akoby lmen u situácie nevnímali. Polemilovai by sa dalo i s tým, či
taká nábožná duša, akou je Tosca, dokáže v
chráme - a na zem i ! - podľahnúť ľúbostn ým
hrám. Zv l ášť, keď rc2isér nerozvíja jej portrét vo viacerých vrstvách. Fi~cherova Tosca
totiž nepri chádza na javisko ani ako exaltovaná primadona, ani vMnivo tami lovaná a
spontánne reagujúca mladá /ena. Je herecky
kdesi uprostred, je a:l príliš prostá, chladná,
skoro introvertná. Na druhej strane, chrámovú atmosféru pozitívne ovpl yv ňuje prítomnosť detského zboru v kostý moch miništrantov a scéna graduje mohutným Te Deum,
kde však namiesto dymu l kadidiel (ak u2
chceme byť popisní) objaví sa trad ičný divadelný dym.
Druhý akt sa odvíja konvenčne, nemá

však ostrie naturalizmu (čo nie je chyba), ale
ani z neho nevanie smrtonosné fluidum,
predzvesť tragédie. Konflikt tentokrát splošiuje Scarpi a. Je príliš mäkký, jeho gesto nevzbudzuje hrôzu, chýba mu rozmer rafinovanej perfídnosti . Scéna mučenia, sprostredkovaná projekciou, pôsobí nenáležite a kľúčo
vý moment, vražda policajného šéfa, s doznením dejstva ostávajú schematické.
V treiom dejstve sa Miroslav Fischer pokúsil rozohrať expozíciu jednak akti vitou postavy pastierika (vo výstižnom podani člena
Bratislavského chlapčenskéh o zboru), jednak
oživením diania na väzenskom nádvorí (?),
čo už je istý posun oproti predlohe. Zaujímavejšie je rie~ené finále, najmä poprava
Cavaradossiho a Toskin skok z Anjelského
hradu.
Je to možno zhoda okolností, ale po verdiovských premiérach v rokoch osemdesia-

Ľ.

Rybárska a M. Babjak v jednej zo scén.

tych, stáva sa Ondrej Lenárd na bratislavskej
scéne dirigentom výsostne pucciniovským.
Svojou Bohémou ( 1994) vysoko pozdvihol
latku kritérií. kladených na koncepčnosť a
dôslednosť hudobného naštudovania. Na túto, stále živú produkciu nadviazala po odmlke, pre O. Lenárda spolupracujúceho s Operou SND v periódach typickej, Tosca. Tentokrát však už l pozície ri adite ľa súboru .
Lenárdova kreácia ~a odvíjala opäť l dôverného vzťahu umelca k pucciniovskej hudobnej poetike. Prihováral sa z nej veľký cit pre
farebný kolorit orchestra, pre nuansovanie
malých plôch i ve ľk ých gradácii, pre kontrast, taký typický pre vcristický štýl. Lenárd
znamenite cíti kantilénu. vie podporil" vokálnu frázu, vyklenúť i stlmiť, dokáže so spevákom dýc hať. Pozitívne treba hodnotiť dirigentovo sprevád;anie spevákov, neprekrývanie hlasov, poddajnosť v kolorovaní lyrických i pianissimových plôch. Ba dokonca -

ako celok - na mňa zapôsobila Lenárdova
Tosca ako dráma s ťažiskom v lyrickej polovici výra.wvého spektra. Niektoré ku lminácie by zniesli ešte monumentálnejší dramatický akcent. Možno to ide na vrub preťaže
nosti dirigenta, možno nedostatku času, ale
isté manko dirigentovho vkladu vidím vo
výrazovom vypracovaní niektorých sólistických po1ícii. O tom však neskôr. Zborové teleso pod veden ím Nade Rakovej, ako i Bratislavský chlapčenský zbor (zbormajsterka
M agdaléna Rovňáková) si ~plni li svoje úlohy kvalifikovane a s muzikantským oduševnením.
Dve premiéry naznačili, le aj napriek imidžu. ktorý si starostli vo chráni bratislavský
operný dom, vynoril sa celkom nečakaný
problém, postavii dve alternatívne obsadenia. Dokonca pre rolu Cavaradossiho, čo je
pre odbor spinto tenora celkom štandardný

snímka K.

Marenčinová

part, nie je k dispozíci i žiaden slovenský interpret. Povedľa Gurgena Ovsepjana čítame
v bulletine meno Sergeja Larina. t jedného
plagátu Valerija Popova, z druhého Igora
Jana, pre prvú reprílu bol avizovaný "externi~ta " Peter Dvorský. Nakoniec všal-. na premiérach ostal Ovsepjan sám. Oveľa lepšie sa
mu darilo prvý večer. Tu, akoby sa zbavil
svojho komplexu z vysokej polohy (hoci
"háčko" v L a vita mi costasse bolo na hranici
lvládnutia). ro7vinul svoju kreáciu do štýlovej čistoty, plynulej kantilény, lyrickej vláč
nosti i dramatických atakov. Druhý večer sa
však obnovili niektoré technické ncdopracovanosti, vedúce k forsirovaniu výšok, hoci
exponované miesto Vittoria! Vittoria! malo
údernosť. korunu i lesk.
O titu lnú postavu sa delia dve predstaviteľ
ky - Ľubica Rybárska a M agdaléna Blahušiaková. Rybárska je v pucciniovskom teréne nováčikom , bola to jej prvá Tosca, na-

opak, Blahušiaková má s touto rolou bohaté
skúsenosti z viacerých produkcii. Sú to
osobnostne, charakterom hlasu, ale i herecky
rozdielne interpretky. Rybárskej Tosca prekvapila nečakane lyrickým prvým dejstvom,
priam verdiovskou kantilénou, štíhlo vedeným tónom a pôsobivými pianovými frázami. Strednému dejstvu nechýbali potrebné
gradácie, vystavala ich stupňujúcou dramaticko ťou tónu, ale i exponovanim hrudného
registra. Jednako však, ani v pasážach zvádzajúcich k veristickému afektu (ani ten
však nie je v rozpore s charakterom roly),
neopustila Rybárska líniu striedmosti a vokálno-výrazovej kontrolovanosti. Po hereckej stránke - to však už súvisí s textom adresovaným réžii - bolo možné rozohrať viac
charakterových polôh, viac sa ci tovo otvoriť
a menej predstierať.
Tosca Magdalény Blahušiakovej bola oča
kávaná s napätím. Po meaosopránovom výlete do partu Eboli sa vrátila na svoju vlastnú
parketu a pokúsila sa come-backom do niekdajšej parádnej roly presvedčiť, že tzv. prvý
odbor jej ešte patri. Tento cieľ sa podari lo
splniť iba čiastočne. Blahušiaková je vskutku
vcristickou Toskou z toho hľadiska. že jej
dynamický diapazón je nesmierne široký, že
jej mezza voce má stále vnútorný obsah a
forte neobmedzenú razanciu. Talianske výrawvé finesy vie z(lroči ť, no zakryť ubúdajúci lesk tónu. farbu a najmä jeho kulti vovanosť sa už nedari. Vo forte spieva pani Blahušiaková ostro. rozkolísane a hrubo. Chúlosti vá ária Vissi ďarte tiež upozorn ila na
problémy s dychom. takže modlitbu dospievala iba za cenu krátenia fráz. Z hereckého
hľadiska bola jej Tosca málo in~pirativ na a
neznamenala jej osobnostný rast.
Tretia dom inantná rola opery, barón Scarpia, bola zverená M artinovi Babjakovi. Nepovažujem to v danej chvíli za šťastné riešenie . A to aj napriek tomu, 2e Babjakov barytón vari po prvýkrát odkryl svoju dramatickú
dimenliu, že tón znel objemne a voľne.
Manko tejto kreácie sa začalo prejavovať
najmä v 2. dej. tve, kedy ešte stále mladému
umelcovi začali unikať adekvátne výrazové
nuansy. Dynamická prepracovanosť. ktorú
Babjakovi nemožno u prieť, nestači l a na sformovanie psychologicky nesmierne náročnej ,
na rafinovane kryté charakteriLačné pol tóny
bohatej postavy, nestač il ani herecký potenciál, tvarovaný prevahou romantických a
priamočiarejších zástojov. M ožno, keby
Scarpiovi v tejto sezóne nepredchádzali dve
veľké roly (Nechľudov a Posa), keby mal čas
nad rolou premýšľať oveľa dlhšie, výsledok
mohol byť vierohodnejší. Co nebolo, môže
byť - a ja verím, že Martin Babjak za pár rokov bude Scarpiom par excellence.
K epizódam už len pár slov. Obsadené boli veľmi starostl i vo, č i už ide o onórneho
Angelottiho Vladimíra Kubovčíka, oboch
prepracovaných kostolníkov (Martin Malachovský a Juraj Peter), aleqo o ďalšie malé
figúrky.
Podčiarknuté a zrátané. Tosca vyvolala
dojmy, ktoré som sa pokúsilthrnúi v názve
recenzie. Nie je to málo, ani vera. Bola bodkou za nervóznou sezónou, ovplyvnenou neldravou politickou klinTou, za sezónou, ktorá by mala dať zbohom improvizácii a otvoriť
novú kapitolu v histórii nášho divadla.

PAVEL UNGE R

V informačne skúpom bulletine je okrem obligátneho obsahu opery čarovná
flauta (premiéra 13. a 14. júna) iba krátke "Slovo režiséra". Po pravde (aj prečítaní) je sumarizáciou - odborníkovi známych reálií genézy epilógu génia klasicizmu - laikovi neznámych skutočností. Obom adresátom však nedeterminuje
bližšie režijné zámery. Autentických režijných je iba niekofko viet, v ktorých
" ...inscenátor zbadá (pozn. rozumej pod vplyvom hudby), že pôda, na ktorú
vstupuje, nieje až taká neistá, ako sa na prvý pohľad zdalo". Vzápätí nasledujú
dve opýtania (sa) a zvol!htiej Filozofia? Rozprávka? ZIVOT! Aký je javiskový
život Smolíkovej ''flauty"? Pokúsim sa odpovedať aj na nepoložené otázky.
Optika 2ivota sa re/i~érovi Pavlovi Smolíkovi 1úžila na dve dominantné farby, čiernu
a bielu, symbolizujúcc zlo a dobro. Žiar. táto
optika neplatí v skutoč nom živote. Iné "farbičky" mixoval si tuač ne a sporadicky koloruj(lco. Podľa tejto legendy farebnej použi teľ
nosti, č ierne sú tri dámy, militantne naladené
kopijničky vo večerných toaletách, ale v teenagerských bagand/iach. Hada, tradičný
symbol slobodomurárskeho t la. v expoL.ici i
personifikuje samotná č ierna Kráľovná noci.
Dokonca v prvej árii (0 1ittre nicht, mein
liehcr Sohn) ~a naprie!-. 1-.oloratúram ako had

obtáča okolo svojej obeti. Čierni sú aj traja
chlapci, pehaví kominárikovia pre ~ťasti e,
ktorých biele čiapky v závere nie sú iba
ochranou v Limnom nečase, ale mohli by spokojne anticipovai biely svet.
Svet svetla a dobra sa bezhlavo kúpal na javisku v bielych antikizujúcich kostýmoch.
Režisér "strči l " všetkých do jedného vreca.
Poprel fi lowfický rítus predlohy, súvisiaci s
intelektuálnym ra\tom aj te~tom čl enov bieleho kráľovstva , suitu "sarastrovcov" nediferencuje ani hierarchicky, ani sociálne. V tejto in((>okračovanie

na 9. str.)

Tamino - J. Babja k a Pam ina - A. Trgová.

snímka j. Lomnický

Káltnánova Grófka Marica

... aj na Novej scéne
Neviem, či je to zhoda náhod, alebo schválnosť osudu, možno však i
dramaturgií a vedenia divadiel, ak sa premiéry konajú
na slovenských operných či spevoherných scénach v jeden vikend (pozri
situácia uprostred júna, keď boli premiéry v SND, v Státnej opere
Banská Bystrica i v Košiciach ... ), alebo ak jeden titul uvádzajú v tej
istej sezóne v dvoch divadlách, hoci výber diel je nekonečný. Posledná
poznámka sa dotýka Kdlmáno••ej klasickej operety Grófka Marica. Po
premiére inscenácie v Státnej opere (20. a 21. 12. m. r.) ju prvýkrát vo
vojej histórii naštudovala aj spevohra Novej scény v Bratislave (premiéra 23., 24. a 25. mája 1997), dokonca s tým istým režisérom
Petrom J. Oravcom. Keďže som videla obe produkcie, viem - nielen z
ú tnych informácii - 1.e režisér sa v pomerne krátkom časovom obdobi
nemohol a azda ani nechcel pokúsiť o nejaký nový pohfad na dielo, ale
si zopakoval - vrátane scény Vladimíra Suchánka - vizuálny aj inscenančný kfúč z Banskej Bystrice. Tá sa mu vlastne stala akousi skúšobnou dielňou pre bratislav kú podobu klasickej operety. Po Hrnčiar
skom bále Gejzu Dusika je Kálmánova opereta ďalšim potvrdenim
priklonu dnešnej spevohry NS k operetnému žánru, ale aj k cierovedomej inovácii súboru. Hoci možno robiť divadlo aj formou angažovania
sólistov do istých projektov, terajši riaditer Dušan Jarjabek sa rozhodol udržať súbor spevohry ako profe ionálny celok, v ktorom však ul
bolo treba omladiť niektoré sólistické skupiny. Táto "kúra" začala v
Dusikovi a pokračuje v Kálminovi, čo považujem za prezieravý krok
smerom k perspektive súboru a pČdanú ruku adeptom spevu, ktorí niekde musia L.ačať rásť- a bez šanci sa im to sotva podarí.
Za najväčš í prínos bratislavskej Grófky Marice považujem hudobné
(orchestrálne) naštudovanie diela Zde1lkom Macháčkom, ktorý akoby
nabral nový dych a za dirigentským pultom dokazuje svoje profesionálne kvality. Tie spoč ívajú nielen v dokonalom polnani partitúry a
presnom vedeni orchewa. ale aj v temperamente a vzlete, ktoré dokáže dať majster Macháček výslednému hudobnému tvaru . Radosť, s
akou sa chopi danej priležitosti, je nielen obratom jeho muzikantskej
duše, ale i vážením si práce, čo /ase dokážu vybadať tí, čo ju vždy milovali a cit ia, le by mohla s pribúdajC1cimi rokmi ubudnúť . Macháček a
cimbalová muzika Alexandra Kleberc:;a, pritomná na javisku, dodali
bratislavskej podobe Grófky Marice iskru a maďarský temperament podporený občas slovenským l.lnyslom pre sentiment. Druhou devízou
predstavenia bol už spomínaný vstup radu mladých spevákov medli
skúsených kolegov. Videla som premiéru. na ktorej Tassila spieval
mladý Mtírio FančovicY (rolu hrajú a spievajú aj J. Benedik a D.
Jarjabek). Tenorista s prijemným, zaobleným tónom a trochu barytonálnou farbou hlasu. L.vládol vokálne požiadavky úlohy takmer bezchybne - zrieť mu však treba po výrazovej stránke a v hereckej akcii,
ktorá je u neho neraz naivná. Marie u spievala EI'Cl Seniglovd (alternujú
Jana Somošiovd a Mária Andra.fovwwvtí), hosť z opery SND. Bola vokálne skvelá, sebaistá, jej strieborný soprán smeroval k finále bez zaváhania. Krásny 7jav i sebaistý prejav umocnili uspokojivý dojem 7
predstaviterky hlavnej úlohy. Dve komické postavy - Kolomana
2upana z Varaždina a Mórica Populescu stvárnil v prvom prípade
Augustín Grtíf (alternácia Róbert Halák), v druhom pripade Karol
Cálik (alternácia LAdislav Mi.fkcwič). sporahlivo a vždy s ohlasom publika, ktoré miluje komické po~tavy. Mladá poslucháčka VSMU
Juliana Jamrišková hrala a spievala subretnú rolu Lily (alternuje
Dagmar 'tt1ludkovtí). Spevácky pôsobila príjemnejšie, herecky trochu
prehrávala naivitu a rozšantenosť. Dve starokomické postavy - Pani
von Rosenthal a Johanna Penischeka hrali z,,zcmo Maáarovcí (alt. s
Grétou Svercelovou) a 11'0 Heller (alt. s Antonom Balcílom). Aj keď
neprezieravosť
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HUDOBNÉ DIVADLO

Hudobný život '97

Ivo Heller nezaprel schopnosť priniesť do ka}dej figC1ry osobitý rukopis
a svojskú črtu, 7dá sa, že v hovorenej reči prehnal jazykové skomoleniny
- a občas ho nebolo ro/umieť... Erliku, peknú Cigánku, spievala sopranistka Oľga Be~a,Yimktí (alt. Eliška Homtí) s jasným. ale dobre vedeným
hlasom -aj keď táto rola môže byť spievaná aj speváčkou s tmavším. tajomnejširn, osudovejším timbrom. Mladého Cigána Bcrka hral Miloš.
Stančík a menšiu úlohu Karola Lienberberga Juraj Romančík (alternovaný M. Srančíkom). llonu Darnbossi - primefku Marice vedenie divadla
a re' isér obsadili- Jtmou Juríčkovu, ktorá sa úspešne pred.ravila uJ ako
Anička v Hrnčiarskom bále (alt. Magdaléna Ko• ·dc.wvtí). Figúrku Čeka,

l Don Pasquale na VŠMU l

MLADÉ, SVIEŽE,
VOKÁLNE ZAUJÍMAVÉ
PREDSTAWNIE

Okrem nástupu nových hlasov a tvári do sólistického ansámbl u teši aj
rast tanečnej zlony súbom, 1-.torú v choreograficky precízne premyslenýc h a nacvičených čb l ach pripravila Elena Z,íflortíkm·tí. Rovnako treba
pochváliť Kristiána Seidmamw. ktorý vždy sporahlivo na~tuduje tborové
party. Ale i v tejto 7loJke súboru treba postupne prijímai mladšie kádre...
Reži\érovi Petrovi Oravcovi, ktorý týmto in:.cenačným činom sli1vi
návrat na NS po viacerých rokoch, sa viac ne7 v Bam.t..ej Bystrici darilo
vytvoriť verkolepý svet maďarskej šrachty a zbohatlít..ov - džentríkov.
ktor! sa vedeli neopakovateľne t.abávať pri tónoch cigánskej muziky,
keďže ich nikdy neiažilo nič, iba city sentimentálnej lásky.
K dispozícii mal pomerne vyrovnaný súbor osobností, ktoré neraz
osobito kreovali svoje postavy (Čálik, Heller, Gráf). inokedy boli dominantné spevácky (Seniglová, Jamrišková, Fančovič, Bet.ačinská). V tom
bola bratislavská Grófka Marica o niečo t.aujímavej\ia než banskoby. trie ká, aj keď reccnten\3 mrlf kópia tamoi ej ~cény, ba i réžie. V kos!jimovej tlo1ke ponúkla Naďa Si11umm•cí výpravné. materiálovo bohaté
obleky, ktoré dotvorili Jest.. divácky lát..avého diela.
Nepochybujem, :l.e Kálmánova Gróft..a Marica bude mai na Novej
scéne C1spech. Jej kvality sú v serióznej príprave celku (čo je 7ásluha režiséra), v inovácii súboru mladými hlasmi (čo je ambícia vedenia divadla), v lákavej hudobnej partitúre. ktorú skvele pripravil Z. Macháček, v
rehabilitúcii klasickej operety - vedfa mut.ikálu ... , ktorý by však nemal
celkom vypadnúi / láskavej pozornosti vedenia divadla. Nová scéna by
totiž mala byť mladá nielen súborovo- ale aj divácky.

V rámci prezentácie svojich po~lucháčov a absolventov pripravila
Hudobná a tanečná fat..ulta - Katedra spevu VSMU inscenáciu Donizeuiho trojdejstvovej buffy DON PASQUALE. Premiéra bola 9. 6.. recenl.ia je L. reprízy l l . 6.
Réžie dielka, bohatého na zápletky, ale aj na núročnú . hudobne stále
sviežu partitúru, sa ujal pedagóg fakulty- doc. Branisla•· Kri.fka. Ten nielen odovzdáva na VSMU bohaté poznatky o opernom umení, ale v kmhu
nádejných spevákov i sám /iskava elixír mladosti. Nie je to poetická licencia, ale fakt. ktorý sa premietol aj do tejto in ~cenácie. Jeho videnie
Dona Pasquala bolo iné na študentskej scéne, než by ho realiL.Oval v profesionálnom divadle. Mnohé ovplyvnili "c hudobnučké" finančné podmienky školského divadielka, iné- prfležitosi pracovai s ničím net.aiaženými talentmi 10 speváckych dielní kvalitných pedagogičiek ~pevu.
B. Kriška posunul dej z polovice 18. storočia priam do súčasnosti, čo charakterizoval najmä kostýmami alebo detailami, akými sC1 napr. kolieskové
korčule , na ktorých "prichádza" na scénu lyrický hrdina Ernesto ... Mladí
rozohrali pod rukami uvorneného režiséra celý rad gagov, na ktorých sa
zabávali spolu so svojimi generačne rovnocennými divákmi. Skoda, te
škola je taká chudobná, l.e nemá(?) na to, aby spoluúčinkoval orchester. a
tak inštrumenty zastupoval pod taktovkou Rastislm•a Sním jediný nástroj
- klavír, za ktorým bola neomylná Tatiana RolwtYekcmí. Dirigent teda
prevzal nie úlohu čarodejníka s orchestrálnymi a vokálnymi /VUkmi, ale
iba udávača tempa sólistom. Treba povedať, že viedol svojich (moZno)
bud(lcich kolegov v profesionálnom divadle rovnako profe~i o nálne a t.odpovedne- i keď ani jemu nechýba ešte mladistvý esprit, ktorý vy/aroval z
ka/dého ge ta, 'akým dirigoval toto pred. tavenie.
llralo ~a na scéne a v kostýmoch Pavlíuy Mrm·corej a Tatiauy Mora••covej, /a výdatnej pohybovej spolupráce Eleny Zlíflorcíkm•ej. ktorá
tentokrát nečarovala s tancom, ale najmä pohybovými nápadmi. l vďaka
jej porozumeniu s re/isérom bol Don Pasquale 20. ~toročia plný burlesknosti. Zo speváckych partov treba spomenúť 1viMť Kamila Kambercll'h' a
z 5. ročnika, basistu s dobre vedeným hlasom, ktorý preukálalnielen peknú farbu a technické kvality svojho hlasu, ale i t.mysel pre buffó;ne spievanie. Hneď vedra neho zažiaril poslucháč 3. ročníka - barytonista Michal
Maô liw. u' dnes vokálne t.relý. s dobrou hereckou prípravou. podporenou prirodt.cným talentom. Norinu spievala tretiačka Jana Juríc'ko1Yí,
ktorá v tejto se1óne dostala dokonca príležitosi aj v spevohre NS (v
Hrnčiarskom bále). Koloratúrne party v Donovi Pasqualovi nic \ll lah ké ak ich mladučt..á adeptka neza~pievala na výbornú, určite si /a'>lúJi chválitebnú ... Jej prirodt.ený dievčenský pôvab a šarm ju predurčujú - ~pol u ~
hlasom- na lyrické či subretné hrdinky. Ernesto v podani Otokara Kleina
t.aujal prcdov ~etkým krásnym fondom lyrického tenora - ale ako po'>IUcháč 2. ročnlka rná e~te re7ervy v dobudovaní hla.~u a upevnení výšot... ale
i v precUení fráq. V malej "úlolle" notára sme /aevidovali prváka
Roberta Remeselníka. 1-.torý tu nemohol prejaviť naplno svoj talent a v
pantomimickcj úlohe sluhu sa t.askvel talentovaný Peter Ďuro••ec-.
Don Pasquale bol dramaturgicky ideálne vybrar.ŕm dielkom. na !-.torom
(aj v alternáciách) sa mô/u prezentovať takmer všetky hla~ové odboľ),
nehovoriac o príležitosti, vniesi do ncuveriterného dej<l (z dnešného hradiska!) nadhlad a recesiu. To v~etko sa podarilo. Skoda len toho ab!lentujúceho orche\tra! To by sa nemalo stá vať...

TERÉZIA URSI YOVÁ

TERJ;:ZtA URSI YOV Á

snímka archív
Maricinho sluhu, stvitrnil na malej, ale pov~imnutiahodnej ploche Emil
Hlubo vi{.

Mozartov operný epilóg po prvýkrát vBanskej Bystrici
(Dokončenie z 8. str.)
terpretácii je "vsjo rovno" . Polemickú dišputu
o vstupe Tamina a Paminy do spol očenstva
bielych aranžuje Smolík zjavne dojmológiou
slovenských prostonárodných rozprávok.
Vládcovi v kruhu zasvätencov chýbal už len
vatráľ a vatra. Nedo tatočná pohybová kultúra s nevypracovaným prozaickým prejavom
vyznievali v kulminačnej scéne nielen neprofesionálne, ale aj neúctivo. Chrbáty mužov
bieleho sveta poskytli dokonca funkciu projekčného plátna pre skúšky ohňom a vodou.
Netušila som, že sa Tamino s Paminou vyšvihli po c hrbtoch iných ...
Ciemo-bielu fádnosť dobro-zlého života
narúšali scény s Papagenom, neskôr aj inými
pestrofarebnými bytosťami. Kým papagenovské scény sa nažili zachovať štýl jarmočného
divadla, Tamino a Pam ina- kráľov. ké deti - v
rukách režiséra strati li pôvodnú tvár. Boli
mestskí, miestami kostýmovo nevkusní. Markantné poškodenie dejovej významovej roviny sa udialo hneď na začiatku. Divák sa nedozvedel, kto je Tam ino a identifikačné symboly mozartovského "prepadnutia" lásky k člo
veku, s prezentáciou známeho antropocentrizmu, zapadlo do zabudnutia. Pritom krátky, ale
dôležitý dialóg v mienkotvornosti, v scéne
Sarastrových "lustrácií". deklasuje nevyhovujúce spoločenské zriadenie. Ale načo by sa
mal divák dozvedieť, že Tamino je viac ako
princ, že je CLO VEK! Pod fa Smolíkovho vierovyznania, s akcentom na 21VOT,je to asi v
živote samozrejmý fakt a nie titul! Stačí sa len
rozhliadnuť, koľko je okolo titulovaných, koľko je ľudí a koľko je ľudí s titulom Clovek ...
Skoda, že si režisér zvoli l z niekofkých významových ciest ponúkaných predlohou, iba
cestu životom. Potkýňal sa chtiac-nechtiac o
filozofiu, mytológiu, ale aj rozprávku. Významová jednoznačnosť v tejto inscenácii je tak-

mer nemožná. Otázky bez odpovedí v bulletinovom "Slove režiséra" ostali v rovine nevyčerpávajúcej profesionálnej odpovede, či lepšie, bez odpovede. Nech sa divák rozhodne?
Rozhodnúť sa môže iba divák, ktorý pozná
dôverne o čo v tomto geniálnom diele jeho
autorom išlo. A aj dnes ide! Intelektuálne limitovaný banskobystrický divák (to je fakt,
nie znevažovanie) bude chodiť na opernú rozprávku s prózou. A to ul je zavMzanie! K celkovej javiskovej nedotiahnutosti prispel aj
hosťujúci scénograf OTIO S UJ AN. Scénické
prvky s trojkovou symbolikou pôsobili viac
bezradne a samoúčelne, nel funkčne. Nezvládnuté boli aj premeny scén a obrazov,
ktoré v konštantne do čierna "zamurovanej"
scéne s trojobláčikovým horizontom, ncnahraditeľným hmlovým oparom, s portálovými
výsuvnými kaktusovými plochami, boli ako
vystrihnuté z komiksov.
Dirigent PAVOL TU2JNSKÝ nepochybne
pristupoval k partitúre zodpovedne. Kým
skúškové investície sú podporným štatistickým faktom, kritériom profesionálnej spôsobilosti je až výsledný hudobný tvar. Ten sa na
dvoch premiérach rôlllil. Mowrt prvého večera bol rozkúskovaný v stavbe hudobných
celkov, pomalý v te mpách, miestami unavujúci poslucháča. "Ťažká" priehľadnosť partitúry upozornila na každý nedostatok, i keď
žiadnym z.'\važným kolíziám nedošlo. Druhá
premiéra priniesla potrebnú jasnosť v inštrumentálnych hlasoch, artikulačnú zrozumiteľ
nosť. Dirigent doťahoval záverečné klenby
hudobných fráz, bol pozorným partnerom sólistom. Mozartovsky muzicíroval.
Pri prevádzkovej aj dramalllrgickej polyfunkčnosti využitia členov súboru Státnej
opery je - a asi aj zostane- iba zbožným prianím inscenátorov obsadiť úlohy zod povedne,
akceptovaním interpretačnej štýlovosti.

Ideál totiž neexistuje, ex istuje iba v praxi roky zaužívaný kompromis, usilujúci sa o čo
najväčšmi možný ideál. Preto ani tentoraz pozvanie do in~cenácie neodmietli hostia. S výnimkou dvoch kráľovniných árií klasický model plnohodnotného operného spevu vo "flaute" neexistuje. Dielo je výsledkom nesmiernej
muzikality skladateľa, pramení však v ľudo
vých melódiách a piesni. Divákmi očakávaná
a obludne ťalká Der Holic Rache kocht im
meinem Her1en v 2. dej~tve priniesla z.aslúžený aplauz druhopremiérovej hosťujúcej
BLANKE MELLENOVEJ, ktorej i keď v lyrickom balení, vyšli i krištáľové vysoké "efká". MARGARÉTA VAJDOVÁ, vynikajúca
v bratislavskej inscenácii , akoby nezvládla
úlohu favoritky. V dramatickejšom vydaní síce oveľa presvedčivejšie akcentova la významový kontext árie, výšky ostal i "nemé".
Interpretačne najštýlovcjším a najčistejším
výkonom bola bezkonkurenčne Pamina JANY PASTORKOVEJ . Vokálna kult(lra sa snúbila s decentným hereckým prejavom. Achilovkou, na prvej premiére spievajúcej AL2BETY TRGOVEJ, bola nedisciplinovaná najmä '>tredná poloha, prílišná o trosť vo výškach. Dve dámy z troch (HROMADOV Á,
LUCKÁ) účinkovali na oboch premiérach.
Spevácku aj hereckú suverenitu dámy ponúkli v druhej premiére, s hosťujúcou Helenou
Veselskou. Traja chlapci, študentky konzervatória - ONDREJCÁKOVÁ, KURINSKÁ,
SIMÁKOV Á - nujali viac, než ich spolužiačky o deň ne. kôr. Pekný, talian~kym ti mbrom obdarený tenor JÁNA BABJAKA, zdá
sa, nebol vo Vojvodovi momentálne indisponovaný, ale "vysoká" poloha v nie vysokom
parte Tamina mu tiež nesedela. Rozhodne by
asi prospel hlasový pokoj, či voľno v niektorej
z inscenácií. Vokálna priamočiarosť a svojská
tónová "bezfarebnosť" JÁNA VACULfKA

spôsobili, že misky váh sa prevážili 1.. interpretačnej aj štýlovej spokojnosti tentoraz na
jeho stranu. Aj keď ani jeho výkon nebol beL.
chýb. Sympatická bola aj snaha v kultúre frázovania a dynamiky. Sar11stro ruského basi stu
ANDREJA IZUGRAFOV A mal bc;;konkurenčne lepšie východiskové dispozície než alternant IGOR LACKO. Najmä spodná poloha
bola kráľovstvom mladého Rusa. Rušivo
pôsobil v prozaických scénach. Monostatovi
býva zvyčajne prisúdené adjektívum nedefinovateľného ži vočícha. Obaja - PETER
SCHNEIDER aj hosť MARIÁN PA VLOV!C
- nimi skutočne boli. Herecký aj spevácky
leitmotív opery - Papageno - vyšiel na oboch
premiérach. Prvému - SIMONOVI SVITOKOVI by nezaškodilo ubrať v hereckom
stvárnení. Miestami zbytočne prehrával.
ZOLTÁN VONGREY príjemne prekvapil
hlasovým fondom, ale aj hereckou mierou pre
vkus a mizanscénu. Apendixová Papagena
popri bezproblémovej JULIANE JAMRISKOVEJ zaujala najmä exotickým výzorom na
druhej premiére, v interpretácii NAO HIGANOVEJ.

P. S.
Aj bytosti s IQ 74 by bolo jasné, :e Bystrica
nieje Mníchov, f.e Edita G. nieje Blanka M. a
"našské javištiatko" sa netrbliece stotisícovými markami. Všetko - bez ro:dielu miest - mtí
však svoj :abawk, peripetie. len "špica" mtí
však rozdielnosti v bohoch a bohyniach sveta
superdiv a opem.ých idolov. V f. aby sme aj my
prekonali asp01T tLÍ forreswvskú hranicu existencie b neexistencie. Inak sa budeme uráža( a za dobre mienen)ínli radami budeme vidiet' nepriateľa. Lebo na Slovensku je to -:.atia{ wk! Alebo žeby :äverdn_ý altruistick_ý
odkaz W. A. Mo:arw mal aspml terapelllické
tíčinky... ?
MÁRIA GLOCKOV Á

lO

FESTIVAL
'V

Hudobný život '97

,

,

KOSICKA HUDOBNAJAR
l Orchestrálne koncerty l
Kým tohtoročná Košická hudobná jar prebehla za zvýšeného záujmu obecenstva, denná tlač ju totálne odignorovala. Písalo sa o nej dokonca menej, ako o
bežných sezónnych koncertoch. Je zarážajúce, že oproti pozornosti, akú noviny
venujú rozličným podenkovým pop-skupinám a klebietkam o známych osobnostiach, vážny festival umeleckej hudby s dlhoročnou tradíciou, ako keby neexistoval. Pre súčasný stav našej kultúry je azda aj toto symptomatické.
8. mája. Otváraci koncert KHJ: Státna filharmónia, Košice. Dirigent Stanislav Macura, sólista Marián Lapšansk ý - klavír. Program: Jozef Podprocký : 2. Symfónia "Ecce
homo", Wolfgang Amadeus Mozart: Klavírny koncert d mol KZ 466, Igor Stravinskij:
Svätenie jari - suita.
Koncert priniesol hneď dve závažné udalosti:
premiéru novej symfónie K oši čana J. Podprockého a prvé ko~i cké uvedenie Stravinského
Svätenia jari. J. PodprocJcý hovorí, že ústrednou
témou jeho 2. sym fónie je č lovek na konci
20. stor., ktorého cesta životom je často podobná
ceste na Golgotu s jeho pozitívnymi i negatívnymi vlastn osfami, s jeho napredovaním i padaním. vlfazstvami i prehrami, ale aj so \k lamaním, nenávist'ou a beznádejou. Á no, jednoča fová, dôsledne dodekafonicky l.omponovaná symfónia to všetko pri liehavo a výstižne vyjadruje.
Jej celkové vyznenie je- v korelácii s našou súčasnost'ou - pesimistické a bezvýchodiskové. taký je môj výsledný pocit z diela. Podrobnejšie
posudzovanie na jedno počutie by bolo, nazdávam sa, trochu priodvážnc, no to ľko možno povedal', že skl adateľ urobil ďal ši krok vpred v
sprehfadnení hudobného materiálu a v pôsobi vej
inštrumentácii. S. M acura naštudoval symfóniu
vermi starostli vo a nemálo prispel k jej pozitívnemu ohlasu u publika. Veľkú prácu vykonal aj
na parti túre Stravi nského, ktorá stavia i tie najlepšie orchestre pred ncrahké úlohy. Nedosiahol
azda iba dostatočnú rytmick(t dra vosť, na druhej
stra ne však odhalil plné bohatstvo in ~trumcntál 
nych farieb a citli vo vytvaroval lyrické pasáže.
Zdá sa, že dnes - 84 rokov po vzniku tejto kedysi tak provokatívnej hudby - o tré harmónie a
komplikované rytmy prij íma pos lucháč ako samozrejmos!'. Úspech bol v Košiciach nemalý - a
to nás naplňa optimizmom.
Lapšanského M ozart bol ako vždy precí.my a
brilantný, hoci tentokrát trochu upätý a akademický.
IS. mája. SFK, dirigent Johan Georgiadis
(Veľká Británia), sólista Hector McDonald lesný roh (Austrália). Program: Franz Liszt:
Les Préludes, Richard Strauss: Koncert pre
lesný roh a orchester Es dur, op. ll , Piotr
lfjič Cajkovskij : 6. symfónia h mol "Pate·
tická", op. 74.
Cajkovského "Patetická" ponú ka priam ne~ prebemé množstvo interpre tač ných výkladov.
Samotný autor totiž ponecháva agogické zmeny
neraz na rubovôru dirigentov. Poňatie Cel ibidacheho žiaka J. Georgiadisa oscilovalo kdesi
uprostred medzi krajnosťami. medzi akými sa
podanie tohto diela zvykne pohybovať. Bol to
Cajkovskij odsentimentalizovaný, ale nie bez
emócií, vecný. ale nie strohý. Dynamicky bol
vybrúsený a stavebne domyslený - jednotlivé
tempá, popri všetkej svoj ej variabi lite newácali
súvis, rubáta nebol i pre hn anč.
Koncert pre lesný roh a orchester R. Straussa
sa ocitol v dobrých rukách. A u strálčan M cDonald sa prejavil ako výborne cítiaci mu.d kant,
intonoval spoľah l ivo, tón tvoril rahko. frázoval
vzorovo. Aj orchester výborne sekundoval v
peknom a pútavom predvedení.
22. mája. SFK. Dirigent Dr. Ľudovít Rajter. Program: Franz Schubert: Symfónia h

J. Georgiadis

mol "Nedokončená" , Johannes Brahms: 4.
Symfónia e mol, op. 98.
Neuvcritefné, ale Dr. Rajter diriguje aj po
vojej deväťdesiatke - a dobre! Je hoden už
azda aj zápi su do Guinessovej knihy rekordov veď profesionálne diriguje vyše 70 rokov !
Problémy so zrakom nútia Dr. Rajtera čerpať zo
vojich programových zásob zafixovaných v
pamäti, no tie sú - našťastie - dostatočne bohaté.
" Nedokončen á" bola distigvovaná a elegantná,
akurát chýbal azda väčší tempový kontrast medzi oboma ča ťa mi . Tešili sme sa však hlavne
na Brahmsa, ktorého bol Rajter vždy zasväteným vyk ladačom. Kto by bol čak al dáke " usadlé", starecké tempá, či j ednotvárny prednes, bol
by sa veľmi mýlil. Rajter servíroval Brahmsa plnokrvného, dynamicky vycizelovaného, tempicky ži vého, so strhujúci mi, dramati ckými vrcholmi . Orchester hral v maximálnom sústredení, presne, s peknými sólovými vstupmi. Sugestívna osobnosť, obrovská skúsenosť a ncochabujúca duševná sviežost' dirigenta vykonali svoje: výsledok bol j edinečný.
29. mája. SFK. Dirigent: Tomáš Koutník
(CR), sólistka: Michaela Fukačová - violončelo (Dánsko). Program: Eugen Suchoň:
Malá suita s passacagliou, op. 3, Josef Suk:
Rozprávka, Antonín Dvoi'ák: Violončelový
koncert h mol, op. 104.
Pri pohfade na program si poviete: čo treba
štandardnému návštevníkovi koncertov viac?
Sukova naozaj "rozprávková" hudba k Radúzovi a M ahuliene, najkraj ší vi olončelový koncert, aký kedy bol napísaný, navyše v sk vo tnej
interpretácii Košičanom dobre známej sólistkya predsa bol záujem - oproti ostatn ým koncertom - chabý. Košické publikum j e niekedy naozaj nevyspytatefné.
Mladfcke dielo E. S u choňa nebolo iba "povinným" prilepkom programu. Jeho j ednotlivé časti
sú milými, muzikantsky vypointovanými miniatúrami, ktoré vedia zaujať. Stýlovo dobre korešpondovala so Sukom i Dvol'ákom. Koutník
Suchoňa nepodcenil a odviedol v ňom pocti vú robotu, i keď, pochopitefne, hlavný akcent položil
na nasledovné. Suk mu spieval, plakal, radoval sa
- bola to interpretácia doslova prežitá. K rásne husrové sólo vyni kajúco zvládol P. Sklenka.
Fukačovej hra v Dvol'ákovi nemala chybu:
odkryla všetko, čo v tejto stále sviežej a podmanivej hudbe väzí. Svoj osobn ý pôvab akoby prenášal a aj do svoj ej hry, ktorá je vášnivá i lyrická, tónovo krásna. Orchester SF pritom nehral
"druhé husle", veď zástoj telesa je tu priam rovnocenný sólovému partu. Koutník dirigoval s
absolútnym nadhfadom. pozorne a zreteľným ,
veľmi čitatefným gestom us me rňoval tok hudby. Zážitok par excellence!
S. júna. Záverečný koncert KHJ. SFK.
Dirigent: Oliver Dohnányi, sólisti: Henrietta
Lednárová -soprán, Ida Kirilová -al t, János
Bándi - tenor (Maďarsko), Peter Mikuláš bas. Zbor mesta Bratislavy, zbormajster Ladislav Holásek. Program: Ludwig van Beethoven: Egmont, predohra, op. 84 a 9. symfó·
ni a d mol, op. 12S.
Už som sa nazdával, že o orchestrálnej časti
koncertov KHJ budem môd podať jednoznačne
pozitívne svedectvo, keď tu zrazu prišlo skl amanie. Tam, kde by som bol najmenej očaká
val. Deviata bola nedopečená, akoby ušitá horúcou ihlou. V mnohých pasážach nesplňal a ani
len elementárne po1iadavky presnej súhry: tak
sa "sypal'" orchester. ako tomu bolo v scherze
som už dávno nepočul. Azda tu zohralo negatívnu úlohu n etradič né rozsadenie orchestra, ale to,
pochopiteľne, poslucháča nezaujíma. Ale nielen
to - už prvej časti chýbali dôsledne dotiahnuté
gradáci e, dynamické zlomy (sub. piano) boli
nevýrazné, alebo absentovali vôbec. V pomalej
časti zvolil Dohnányi prirýc hle tempo, takže
miestami pôsobila až etudovito, bez potrebného
napätia a širokej kantilény. V záverečnej Óde na
radosť zachra ňoval zbor, čo sa dalo (znel výborne!), t al iar čo sólistické k varteto nebolo celkom
vyvážené. Spev P. Mikuláša bol pozn ačený indi pozíciou, Lednárovej nevychádzali presvedčivo výšky. Prijatcfný výkon podal M aďar J.
Bándi, v záskoku za L Ludhu , kým alt Idy
Kirilovej nemá v 9. symfónii významnejší
priestor pre sólové uplatnenie.
Skoda, úroveň orchestrálnych koncertov bola
na tohtoročnej KHJ na reprezentatívnej úrovni a
bolo to hádam po prvýkrát, kedy O. Dohnányi
neodviedol plnohodnotný výkon. V minulosti
sme nikdy nemali dOvod k nespokojnosti.

Pre zauj í mavosť by sme boli, pravda, pri vítali
orchester - abyže sme neupadli do bohorovnej spokojnosti sami so ebou.
Nuž ale, rozhodujú financie a bohvie, či sa ešte
vrátia časy dávno minulé, kedy sa na KHJ striedali vynikajúce orchestrálne telesá.
Prídavkom d ovoľte malý exkurz do oblasti
komornej hudby:
9. mája. Bartókovo kvarteto, Budapešť.
Clenovia: Péter Komlós, Géza Hargitai, Géza
Németh, László Mezo. Program: Joseph Haydn:
Sláčikové kvarteto D dur, op. 64, Béla Bartók:
ll. sláč. kvarteto, op. 17, Zoltán Kodály:
sláč.
kvarteto, op. IO, Antonín Dvoi'ák: Sláč. kvarteto F dur "Americké", op. 96.
aspoň j eden hosťujúci

n.

Hoci za tento koncert môžeme vďačiť vlastne
politikom (bol darom budapeštianskeho primátora K ošiciam), patril k najmilšim prek vapeniam festivalu. Chýme k varteto, napriek pokročilejšiemu veku členov, nestratil o nič na svojej
sviežosti a dynamickosti, nech sa to tý ka hociktorého štýlového obdobia: hravý Haydn,
úchvatný Bartók a Kodály- škoda, že nezazneli
kompletné diela - až neuveriteľne "český"
D vofák. Lahôdka pre zasvätených i laikov.
Nazdávam sa, že pri retrospektívnom pohfade
na 42. KHJ môžeme byť - v daných podmienkach
- napriek či astkový m výhradám, spokojní. Treba
dúfať, že aspoň takúto úroveň si uchová i v budúcom ročníku .
ROMAN SKfU:PEK

l Kom.orné koncerty l
Aj keď o úrovni Košickej hudobnej j ari ani v
tomto roku nemožno hovo riť práve v superlatívoch, nezaujatý pozorovateľ musí oceniť aspoň
snahu organizátorov (minimálne v prípade komorných koncertov) o plnohodnotný výber,
pestrosť, dokonca akúsi komplexnosť dramaturgie. Veď posúďte sami : sláčikové kvartetokomorný orchester - koncert starej hudby "kl asická" tanečn á hudba a j azz - exoti ckofolkloristické odra hčenie - klavírny recitál súčas nej hudby ...
Napäto očakávaným bonbónikom festivalu
malo byť vystúpenie Slovenského komorného
orchestra Bohdana Warchala, na ktorého interpre tačný prejav po nedávnych peripetiách
okolo tohto telesa so slávnou minul osťou sme
boli mimori adne zvedaví. Vzhľadom na ledva
polročnú ex istenciu orchestra v tomto zložení
sme určite nemuseli byť sklamaní, napriek tomu to, čo sme 12. mája v podani SKO B.
Warchala počuli , iba vzdialene pripomínalo
niekdaj šie svetlé časy "warchalovcov". N a jcdnej strane radostný, svieži a temperamentný
výraz, nadhľad a známe muzikantské kvality
B . W ar chala, na druhej strane menej precízna
súhra a menšia sýtosť zvuku, menej výrazný
ťah a menej presvedči vá odu ševnenosť - a, i čo
sa týka dôsledného frázovania, celkovo menej
senzitívna interpretácia. A zároveň veľmi zaujímavý repertoár: od klasicistov F. Bendu a L.
Boccheriniho cez takmer neznámeho čes kého
" kleinmeistra" 18. storočia Karla Kohouta až
po neorenesančné Antické tance a árie O.
Respighiho (interpretačne naj vydarenejšie čís
lo programu) a Rumunské ľudové tance B.
Bartóka. Práve Bartókovi ostali warchalovci
naj viac dlžní; v ich prej ave mi chýbala zdravá
agre i vita a elementárna rustiká lnosť, bez čoho
j e kvalitné tlmočenie diela tohto m aďars kého
génia nemysliteľné. V Boccheriniho Vi olonče
lovom koncerte Bdur, op. 34 (mimochodom,
ide o obsahovo nie príliš oslňujúci titul s prek vapujúco " moderný mi" harmóniami v 3. čas
ti) sa zas bl ysla pocti vým a solídny m výkonom
Eva Cermanová, a to i odhliadnuc od nie
vždy najč istej ších virtuóznych pasáží.
Priaznivci starej hudby a starých nástroj ov si
tiež prišli na svoj e, o čo sa 19. máj a postaralo
Kammertrio Linz-Wien (i zásluhou Rakú keho kultúrneho centra v Bratislave). Mladi
umelci od našich západných susedov prišli v
zložnl barokové husle + zobcová fl auta + gitara
(v j ednom prípade 2 zobcové flauty + gitara) a
s repertoárom , klenúcim sa zhruba cez 350 rokov. Miesto si v ich programe našli tak ranobarokový Peuerl ako neskorobarokový Fux, tak
rakúsky cisár Leopold l. ( ináč šikovný amatér)
ako Haydn, Mozart a Schubert, ale aj súčasní
autori z Rakúska B . Sulzer a F. Dallinger ...
Kammertriu nijako nemôžeme vyčítať nedostatok schopností uvorneného, spontánneho muzicírovania č i snahy o štýlovosť, no niektoré
technické výpady, č i nie vždy vyrovnané tempá
zaprfčinili pochybnosti, č i ich vôbec mOžeme
považovať za pravých profesionálov. A veru,
žiadalo by sa aj citlivej šej artikulácie i (najmä v
prípade Schubertových Nemeckých tancov)
j emnej šej agogiky, nehovori ac už o väčšom odstupňovaní zvukovej intenzity v súhre.
Za významné obohatenie festi valu pokladám Večer židovských piesní a próz, ktorý sa
uskutočnil 25. máj a. V kontexte pem1anentného poškodzovania židovských hrobov (posledný prípad sa stal nedávno práve v Košiciach) a
ostatných protimenšinových výpadov na Slovensku išlo o pozoruhodný a beztak ojedinelý
či n ; zaslúžil sa oli otec nápadu a autor scenára
Dr. Igor Berger (mal na starosti i klavírny sprievod), mladá sopranistka Helena Veselská, sólistka košickej opery Mária Repková, sólista
SND Ivan Ožvát (ktorý text každej piesne
pred j ej zaznením najprv, a to veľmi výrazne a
precítene, prečítal) a bratislavský herec Fran-

tišek ť'>uriač Ueho prednes však miestami bol
nczáži vnejší a monotónnej ší, než by sme od
profesionálneho herca očakávali ; v tejto súvi slosti sa priam núka otázka, prečo by nemohol
aj tieto poviedky čítať radšej I. Ožvát). Počuli
sme tonálne a náladovo ozaj pestrý výber piesní zo života židovskej komunity na našom území (sféra jiddišskej kultúry), pochádzajúcich
zo 16.-20. storoči a, presiaknutých nezriedka

S. Zamborský

snímkaM. Jurík

absurdným humorom či trpkou satirou, s j ednoduchým, ale dôvtipný m a niekedy i značne
chromatickým kl avírn ym sprievodom i stého
(ako mi to Dr. Berger prezradil) André Asriela.
V podstate jediným nedostatkom koncertu mohla byť hádam jeho prílišná dlžka, veď s prestávkou trval bezmála tri hodiny.
A nakoniec, ale nie v poslednom rade, klavírny recitál Stanislava Zamborského - a
opäf snaha o pestrost' či akcentovanú "polyštýlovosť" repertoáru: blízko seba sa náhle ocitli
Bokes, Hrušovský i D ebussy ... T akáto nekonve nč n á dramaturgia si j ednQz nač ne zaslúži pochvalu. Co keď súčasnej hudbe naozaj pomôže
dostať sa z izolácie? A aj výber z diel slovenských autorov bol vďačný a šikovný - v prvej
polovici koncertu zazneli " neoimpresionistické" Piesne o padajúcom lístí l. Parika, "tradič
no-avantgardné" štyri ~relúdiá a fúgy V. Bokesa, virtuózne a ko mpozične majstrovské V ariácie na Beethovenovu tému od L Hrušovského
(autor nikoho nenechal na pochy bách, že ide o
variácie, nakoľko aspo ň náznaky z hlavnej
myšlienky 3. časti Beethovenovej Sonáty,
op. 2, č. 3 boli väčšinou postrehnuterné) a pol yrytmicky úderné Perpetum mobile pre preparovaný klavír od l. Szeghyovej , rozširujúce
zvukové možnosti klavíra napríklad o dupanie
na pedáloch. V druhej polovici sme si na dobu
cca l O minút zas mohli vychutnať tvorbu francúzskeho (neskoro) romantika E. Chabriera,
ktorého zaraďujeme kôr do 2.-3. " ligy" skl adateľov 19. storočia; 3 časti z j eho "Pieces pittoresques" však priniesli isté vítané exotikum,
kde sa svoj ský m spôsobom stretli a prelínali
prvky j emnej nostalgie " fin de siecle" a španielskeho temperamentu, barokových sekvencií
a rapsodickej u voľnenosti, v časti č. 8 s podozri vým ťahom ku skrjabinovskej expresii. A na
záver " klasik" Debussy (N ottumo, štyri kusy z
Prelúdií a zriedka hrávaný, no výnimočne
efektný Ostrov radosti), ktorého Zamborský
tvárnil vcelku výrazovo adekvátne, pravda s
farbami j ediného hudobného impresionistu
všetkých čias by sa mohol zahrať i trochu viac
a nechýbala mi aj väčšia transparentn osť zvukových štruktúr (D ebussy má síce byť zvukovo
tlmený a do istej miery "nekonkrétny ", ale zato
zretefný a počuteľný). Inak, nepochybne náročný repertoár večera zvládol Zamborský bez
väčších problémov.
A úplne na záver si neodpustím subjektívnu
po1námku o úrovni tohtoroč nej KHJ - bola už
aj horšia. To vari na dnešnom Slovensku stač i?
TOMAS HORKA Y
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l Festival vo veľkom štýle l
Novinkou v bratislavskej festivalovej
ponuke je JARNÝ
FEST! V AL KOMORNEJ H UDBY. Jeho
prvý ročník sa konal
počas troch nedeTných podvečerov 25. mája, l. a 8. júna.
Už na prvý pohľad, alebo kdesi na povrchu,
festival upútal číms i , čo by sme v našich podmienkach mohli nazvať exkluzívnym vonkajším vyhotovením. Najmä ak je organizátorom
v tejto oblasli predtým neznáma umelecká
agentúra. Už pred vstupom do Reduty pútali
pozornosť autá firmy Opel, jedného z množstva sponzorov podujatia. Foyer Reduty zase
zaplnila expozícia galérie MIRO. K trblietavému obalu patrila i elegantná konferencierka (i
keď miestami jej účinkovanie pôsobilo samoúčelne , najmä keď ci tovala pasáže z ponúkaného bulletinu). Toľko k obalu.
Na prvom jarnom festiva le komornej hudby

sa predstavili tri komorné orchestre. Festival ·
otvoril Slovenský komorný orchester. "Vzkriesení" warchalovci predviedli F-durovú suitu z
Vodnej hudby a Hudbu k ohňostroju Georga
Friedricha Händela. Monotematická dramaturgia tohto koncertu by bola zaťažkávajúcou
skúškou bdelosti aj abonentného návštevníka
Redutových cyklov, nieto ešte sv iatočných
poslucháčov , ktorí v to popoludnie tlieskali po
každej časti ...
Aj keď z pôvodného SKO zostalo len torzo,
interpretačný image súboru sa nezmenil, samozrejme, vďaka osobnosti Bohdana Warchala. Skoda, že warchalovci neponúkli aj niečo
iné ako barokové tituly. Pri súčasnom boome
tzv. autentickej interpretácie starej hudby sa
mi zdá trochu riskantné pre súbor typu SKO
"nie ť kožu na trh " s čisto barokovou dramaturgiou, akokoľvek hráčsky profesionálne je
jej predvedenie.
Oprávnené nadšenie vzbudil Komorný orchester Franza Liszta z Maďarska. I keď puristi

ll

by výkonu Maďarov mohli vyčítať intonačné
nečistoty v orchestrálnej verzii Schubertovho
kvarteta Smrť a dievča, či samotný interpretač
ný výk lad tohto diela, ktoré častými akcentmi
strácalo niektoré širšie romantické línie, celkový dojem musel na našinca zapôsobiť. Orchester pod vedením koncertného majstra Jánosa
Rolla disponuje obdivuhodnou dynamickou
škálou, sýtym zvukom a rafinovanou dramaturgiou výstavby každého diela. Okrem spomínaného Schubertovho diela v transkripcii Gustava Mahlera predviedol orchester Divertimento Bélu Bartóka a spolu s tlautistkou
Erikou Sebók Koncert pre flautu a orchester d mol Carla Philippa Emanuela Bacha.
Výkon Pražského komorného orchestra bez
dirigenta provokoval k zamysleniu. kam sa až
môže posúvať hranica počtu hráčov, ktorí sú
schopní hrať bez dirigenta. Takmer tridsať hráčov predviedlo Stvorenie Promethea Ludwiga
van Beethovena, Haffnerovu symfóniu Wolfganga Amadea Mozarta, Griegovu suitu Z
Holbergových čias a Klasickú symfóniu Sergeja Prokofieva. Co titul, to "klasika" každého
komorného orchestra. To čo zaujalo v tomto
prípade oproti predchádzajúcim festivalovým
výkonom, nebola ani súhra (občas predsa len

zlyhala), ani zvuk, ale skôr interpretačná nevtieravosť, elegancia prejavu a adekvátne frázovanie najmä klasicistických tillllov (vrátane
Prokofieva).
Jarný festival komornej hudby začal svoju
existenciu, dá sa povedať, vo "veľkom štýle".
Umeleckej agentúre PAT-EX sa podarilo pril ákať na dnešné časy nezvyčajný počet nezanedbateľných sponzorov. ktorí podporili tri
koncerty renomovaných stredoeurópskych komorných orchestrov. Je to vera alebo málo?
Organizátori budú určite spokojní s návštevnosťou . (K zaplneniu Reduty možno pomohol
aj začiatok koncertov v nedeľu o 17. h.)
Nezaškodilo by však nabudúce viac odkryť
karty, čo sa týka celkovej dramaturgickej koncepcie festivalu. Ak by sme sa riadili len názvom festivalu, určite by sa objavi la otázka,
prečo organizátori prezentovali len komorné
orchestre. A ešte jedna chybička krásy - programový bulletin by mal okrem informácií o
interpretoch, množstva rekl{tm na kvalitnom
papieri, obsahovať aspoň elementárne údaje o
skladateľoch a predvádzaných dielach. A
možno aj pokyny, kedy je potlesk odmenou
pre interpreta a kedy naopak ...
ANDREA SERECINOVÁ

l SOSR- tento raz naozaj rozhlasovo l
Clovek mieni, chrípka mení... Ešteže koncerty Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu vysielajú naši ro~h/a
sácki mágovia v priamych prenosoch, takže aj príležitostné
kolízie, či krízy je možné rieši( a zmätenému smrteľníkovi,
zaskočenému v.(akovakými peripetiami je umožnené udržiavar' kontakt. Nie je to síce celkom to pravé, ale budi{. aspoií
takto...
Májová produkcia SOSR-u bola zasa ukážkou dmmaturgickej pohotovosti. S pomocou Francúzskeho inštitútu pomikli hrá6 orchestra, ich šéfdirigent Róbert Stankovsk.v,
hostia - sólisti, štyri zaujímavé kapitolky z dejínfrcmc:tí~skej
hudby.
Prvá polovica programu patrila vzývaniu leta. Tento hudobnícky rituál otvorilo Letné pastorale, ako ho videl
Arthur Honegger v roku 1920. Skladba je vlastne Honeggerovou orchestrálnou prvotinou, preto nemôžu nikoho prekvapi( stopy postdebussyovs/...jch, faunovských ingrediencií. Letné pastorale je hudbou pohody, bezproblémovosti,
perspektívnosti a životného optimizmu (ak.Ý nie je v hudbe
Arthura Honeggera príliJ častý). VJetko som pocítil pri
rozhlasovom prijíma6 a verím, že Róbert Stankovský mal
malý orchester pod povestnou kontrolou. Mesiac pred letným slnovratom pripomenuli hráči SOSR-u, Róbert
Stankovský a me-:.wsoprcmistka Denisa Slepkovskcí blí:iace
sa horúce roô1é obdobie aj vďaka piesiíovému cyklu Le fllé
noci od Hectora Ber/io-:.a. Tento cyklus mal pomerne búrlivé osudy, ked' ho Ber/io-:. prepracováva/ do rô~nych hlasov.vch polôh a transponoval. Zv/cí./ftne sú aj jeho osudy tu, v
Bratislave. Dlhé roky o Letn.vch nociach nebolo počut' a ~a

posledné tri roky už stí tu tretí ra-:. (dvakrát v rcímci BHS).
Vzhľadom na to, že týchto .(est' piesní je veľmi ťažkým spievaním, je ttíto frekvenrovcmost' -:.aujíma vá. Denisa Stepkovskcí vlak na mľía zapôsobila vel'nli pozitívne. Disponuje vyrovnaným hlasom znejúcim v ka:,dom registri plnokrvne a
Havnato, takže duchovné ópium Berliozovej, chvíľami priam až mystickej, hudby na./flo v jej v.vkone dostatok kand/ikol', ktorými preniklo a:_ ku mne. Orchester znel farbisto
podporoval koncepciu sólistky a dotváral dojem v01lavých
letných nocí s rozochven.vm ''~.duchom a letným vtínkom.
Zatiaľ c<o Honeggerova a Berlio::.ova hudba priniesla pod
Pyramídu skór lyriku, po prestávke pri./fiel rad na iskriv.Ý hudobný humor Camille Saint-Saen.w. Každ.Ý sa istotne dovtípi, že v Koncertnom ./ftúdiu l mel Karneval zvierat (a klaviristov.. .). Aktérmi efektnej krmcertanmej skladby pre dl'a
klavíry a orchester boli dwtja mladí hrdinovia Peter Pažick.Ý
a A/el Solcírik. Dlhoročná spolupráca f)íchto dvoch hudobníkov je pre mľía vždy poistkou a ~drukou spoľahlivého výko/ILI. Nenechali ma "na holic<käch" ani v prípade ~oolog ic
kého hudobného kaleidoskopu. Pri posluchu som mal doj em, akoby koncertnú sie1/ ožiaril vel'k1í, mii.Ý tísmev a dobrd
nálada. Vydarili sa aj chtílostivé miesta, zabodovali aj hrá6
SOSR-u, takže Saint-Saens: no problem.
Fintí/nou hudbou ro-:.hlasového projekfll bola Ravelova
poéma La Va/se. Musím len ::.opakova( to, čo som kon./ftatoval v predchád~ajtícich spomienkach - mdjov.Ý koncert
SOSR-u mal aj v ro::)t/asovom pr(jíma6 dobrú atmosféru a
e/egal1f11.e ::.avŕ.W ďaW cyk!tt.\' koncertov SOSR-u.
IGOR JAVORSKÝ

Denisa Slepkovská

snímka archív

l Z PREDPOLUDNÍ V MIRBACHU l
l Opäť pôvodná tvorba l
V úvode jedného z ďalších nederných
dopoludňajších koncertov v Mirbachovom

paláci ( ll. 5.), odznela Elegická miniatúra pre flautu sólo Mojmíra Hanáka.
Excelentná interpretácia Moniky Streitovej nám poodhalila auto rov citli vý vnútorný svet a hlbokú substanc iu diela.
Skladba bola komponovaná roku 1980, ešte počas jeho štúdií na Hudobnej akadémii
v Bazileji , no je už kompozične vyzretá a
badať v nej poč i atky Hanákovho osobitého
a individuálneho hudobného jazyka, ktorý
sa počas ďalších rokov naďalej rozvíja.
Stanislav Hochel sa prezentoval publiku skladbou Tubafónia, 4 kusy pre tubu
a klavír v podaní Emila Culinku za sprievodu Vilmy Lichnetlji)vej. Kompozícia je
ďalším obohatením tubO\fej literatúry, tak
málo obsiah lej oproti iným inštrumentom .
Materiál skladby, témy a ich spracovanie
však poukazoval i skôr na inštruktívny
charakter, než na autorovu osobnú výpoveď.

Napriek štúdiám na VŠMU v Bratislave
u jednej z najväčš ích osobností slovenskej
moderny, Jána Cikkera, diela Igora Dibáka, Juraja Pospíšila a Ilju Zeljenku sa
vyznačovali rôznorodosťou hudobnej reči ,
výrazovou pestrosťou každého jedného z
nich.
Lyrické piesne pre spev a klavír, op.
61 od Igora Dibáka sa niesli v duchu

skladaterovho štandardného štýl u. Popri
vynikajúcej klaviristke Jordanke Palovičovej je škoda nevyváženej interpretác ie
sopranistky Kataríny Silhavíkovej, momentálne poslucháčky 3. ročníka konzervatória v Bratislave. Pri jej artikulácii nebolo možné rozoznať, č i ide o slovenský
alebo japonský text piesní, poslucháč len
zťažka rozoznával isté slová.
Jednou z najinteresantnejších kompozícií koncertu bol Brass quintet č. 2
"Zimná cesta", op. 81 od Juraja Pospíšila s pevnou a určeno u ideou, tektonikou a celkovou štruktúrou skladby. K nevšednému umeleckému zážitku prispelo
aj skvelé predvedenie diela Brass Quintetom Bratislava. Pospíšilova hudba stále viac oslovuje svojho poslucháča. Quintet je ukážkou dokonalej kompozičnej
techniky a nadhľad u nad jej všetkým i
zložkami.
Vyvrcholením matiné boli Hry pre
Bianku a klavír a štyri bongá Ilju Zeljenku, ktoré sme si mali možnosť vypočuť
už aj na iných koncertných pódiách. No
oproti iným interpretom brilantné z vládnutie vermi náročného partu, už spomínanou Jordankou Palovičovou a sprehľadne
nie zloži tej metrorytmickej faktúry vtiahlo
obecenstvo do širších a hlbších dimenzií
diela.
Pravidelné koncerty Spolku hudobných

s kladateľov sú istotne prínosom a výrazne
obohacujú hudobné dianie v kultúrnom živote Slovenska, ale je škoda, že sa v súčasnosti dáva málo priestoru mladej gene-

rácii. študentom, ktorí by mohli a majú takisto čo povedať našej hudobnej verejnos•
ti.
ANTON STEI NECKER

lV rozlete umeleckej činnosti l
Národné hudobné centrum - Slovkoncert v
spolupráci s Galériou mesta Bratislavy vytvorilo
l . 6. priestor pre dve mladé interpretky; Zuzanu
Paštékovú - husle a Janu Nagyovú-Juhászovú klavír. V auditóriu Mirbachovho paláca dostali
teda opäť príležitosť mladé adeptky interpretač
ného umenia, ktoré stoja na prahu svojej umeleckej činnosti . Už prvé tóny Jan áčkovej Sonáty
pre husle a klavír rozozv učali a rozospievali
večné janáčkovské struny mladosti, reflektujúc
priam živelnú lásku k životu, úžas z objaveného
- hoci i malého nápevku, z ktorého sa postupne
rozrastie vefká hudba. Veľká, čo do citovej výrečnosti a vyžarujúceho účinku na poslucháča.
Janáč kova več n e mladá hudba mala v rukách
oboch interpretiek zvláštny punc niečoho, čo Sllvisí s dneškom, čo je nesmierne aktuálne, a patrí
výlučne dnešnej mladej generácii. akoby len za
nich táto hudba hovorila na sklonku odchádzaj(lceho storočia. V interpretácii dominovala súzvučnosť husľového a klavírneho spevu. Zati aľ
čo Janáč kov hudobný génius "dovidel" až za horizonty dvadsiateho storočia, Chaussonove dielo
pre husle a klavír Poéma Es dur, op. 25 je hlboko
zakotvené v dobách rrancúzskeho hudobného
romanti zmu. Melodická výrečnosť, nepretržitá
prepojenosť husľového a klavírneho panu pôsobili ako sk utoč n ý rrancútsky romantický obrúzok z druhej polovice minulého Moročia .
Husfový part by miestami zniesol i väčšiu mäkkosť. nehu, Iáskanie sa s tónom. To v\ct"o bolo

však len v mojich predstavách, ako jeden možný, ďal ší výklad tejto nesmierne poetickej hudby. Poetickej jednak vo svojich harmonických
premenách, ale i v melodickej bohatosti. Istú
mladícku priamočiarosť najmä v husľovom parte
by tu mohla vystriedať širšia výrazová a farebná
pestrosť- taká príznačná pre interpretáciu francúzskej hudby - i tej predimpresionistickej. V interpretácii sú vždy možné rôznorodé výklady. Je
dobré zača ť o nich u važovať v čo najmladšom
veku, aby sa neskôr nezafixovali vžité šablóny,
ktoré sú najväčšou bariérou skutočnej -takej potrebnej tvorivosti.
Niekoľko slov treba povedať i na adresu Beethovenovej Romance F dur č. 2, op. 50 (v úprave
pre hu~le a klavír). Huslistka i k laviristka akceptovali v interpretácii ~pevnosť. Jasný a priezrač
ný tón, široký spev, IO Sll azda najprirodzenejšie
interpretačné vlastno,ti Zutany Pašté"ovej.
Záverečná hudobná ukáJ.ka Humoreska v štýle Albéniza od R. Sčedrina patrí k najväčším lahôdkam hudby 20. storočia. Prebásnená úsmevnosť v hudbe. čarovný kaleidoskop klaksónov a
najúžasnejších disonancií, aké kto kedy napísal.
Úsmevnosť hudby mala svoj šťastný dopad i v
interpretácii. A tak celok vyznel zmysluplne,
presvedčivo a pravdivo. Poslucháč odchádzal z
tohto koncertu \ pocitom dobrej interpretácie i
dramaturgie.

IGOR BERGER
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BRATISLAVSKÁ LÝRA '97- KROK SPÄŤ(?) l
Uplynulo len niečo vyše polroka a opät
je tu festival pOpJilámej piesne. A tak po
dvoch súťažiach Miss máme v podstate aj
dve lýry. Dúfajme však, že konečne sa definitívne ustáli jeden termín. Tento rok to
bol síce v poradí už 32. ročm'k, ale predsa
sa organizátori nevyhli niekoľkým dramaturgickým "prešľapom". J e zaujímavé, že
sa snažia lýru prezentoval' ako vzácnu kulttímo-spoločenskú udalost; hoci ja osobne
som mal pocit, že ide skôr o tú spoločen
sklí zložku. Po Dunaji sa plavila lýrová
loď so smotánkou, v meste premávala lýrová električka, lístok bol pomeme drahý,
ale hlavne úrovetí skladieb bola nižšia ako
na poslednom ročnfku. Napriek všetkému
sa práve tento festival teší priazni ministerstva kultúry a množstva sponzorov...

kou V. Valoviča, sl áčiková sekcia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu
a nemohlo chýbať obligátne vokálne trio
Trend. V. Valovič okrem dirigovania a
aranžovania sk ladieb celému festivalu aj
riaditeľoval.

Existuje niečo také ako prototyp lýrovej
piesne- najlepším úvodom do tejto problematiky je diplomová práca P. Breinera,
uverejnená v časopise Slovenská hudba č.
2/94. Aj tento ročník priniesol množstvo
priemernej produkcie domácej. ako aj zahraničnej. Prvým účinkujúcim bolo sloven-

'vale bola omylom podobne ako u tria
Trend, ktoré nápadne pripomínalo doby
bývalého režimu. U poľs kého zástupcu Z.
Gniwaszewského nepochopiteľne obleče
ného v dlhom plášti, konferencierka A.
Heribanová upozorňovala na štyri a pol oktávový hlasový rozsah, hoci jedi ný kto sa v
skladbe Ten m6j Novy York predviedol, bol
s nadhľadom a v pohode hrajúci big band.
Speváčka Rebecca zo susedného česka v
skladbe Do nikam zaujala peknou farbou
hlasu, a napriek tomu , že v jednej pasáži vo
výškach zaváhala, ak si vyberie vhodnejšie

Piatok - deň prvý
Pozitívom bolo to, te ešte deň predtým
do!>tal i šancu vystúpiť mladé amatérske
skupiny, ktoré rozhodne nemajú veľa možností predvedenia svojej-produkcie. Koncert mal názov Mladé lýrové pódium. Na
prvý oficiálny lýrový deň organizátori proklamovali Mega Dance Party v hale na Pasienkoch, určenú vraj predovšetkým mladým. Nuž, podfa m(ljho názoru namiesto
štyroch dancetloorových skupín mohol vystúpiť ktokoľvek iný. Takto je vlastne nemožné napísať čoko fvek o piatkovom koncerte, nakoľko ide o zá ležitosť v prvom rade
imidžovú - čiže nie hudobnú. Je to "hudba"
skôr pre sociologický či psychologický výskum než na počúvanie.

Sobota - deň druhý
Do výberového konania bola tentora~:
prihlásená takmer polstovka piesní. z ktorých komisia tvorená z autorov, interpretov
a po prvý raz aj novinárov, vybrala !>lovenských súťažiacich, ktorých doplnili ví(aLi
festivalov Košický zlatý poklad a Bystrické
zvony. Zahran ičnú konkurenciu predstavovalo osem účinkujúcich. Lákadlom okrem
financií (prvá cena - 5000 dolárov) mala
byť aj prisfúbená účasť najlepšieho slovenského interpreta na Veľkej cene EurovíLie.
Večerný koncert za asistencie kamier
Slovenskej televízie začal až o 20.30 h. Vypredané síce bolo, ale našlo sa niekoľko
prá7dnych sedadiel. Ako sprievodné telesá
hrali Gustav Brom big band pod taktov-

K. Hasprová, C. Virág a Marleen pri preberaní cien.
ské trio Cross the Roads, ktorého repertoár tvorí fúzia rôznych žánrov a štýlov.
Skladba Súkromné po~J(//·e na text J. Mravca patrila k tomu lepšiemu, čo sme mohli
počuť, aj keď v refréne tejto skladby slovenský text ~:neJ trochu kostrbato. Maďar
Péter Gerendás predniesol príjemnú bossa-novu v brazíbkom duchu. hoci nepotvrdil svoju povest' gitarového virtuóza.
Zaujímalo by ma, odk iaľ čerpa li organizátori informácie o interpretoch uverejnené v
sprievodnom bulletine, pretože sa tam vyskytlo množstvo záhadných údajov. Napríklad rakúska skupina Ruediger mala na
kilometre ďa l eko k avantgardnému rocku.
Ich skladba bola obyčajnou "štvorakordovkou" v duchu punk-rocku. čomu zodpovedalo aj ob lečenie. Ich účasť na tomto festi-

lAd: Collegium musicum l
Od čias, kedy v neveľkom bratislavskom
V -klube zvedavci a rockoví fanúšikovia sa
po prvýkrát stretli s neobyčajnou zostavou
známych hudobníkov s neznámym názvom, uplynulo už mnoho rokov. Muzikanti sa volali Fedor Frešo, Dušan Hájek,
Marián Varga a na plagáte sa skvel nápis
"COLLEGIUM MUSICUM". Onedlho sa
ut správa o novej skupine na našej l.Céne
rozšírila po celej krajine. Niet sa čo čudo
vaf - vo svete módna vlna náročného art či
classic rocku, avšak adaptovaná na naše
pomery a podmienky, to bolo niečo nové.
Niečo fascinujúce. Niečo, čo nemohlo zostať bez povšimnutia, nota bene ak išlo o takých zdatných inštrumentalistov, ako v prípade Collegium musicum. S vyše štvrť
storočným odstupom možno dnes bez obáv
kon štatovať, že sa zapísali raz a navždy do
dejín česko-slovenskej popu lárnej hudby.
Populárnej? No, povedzme. O vtedajšej popularite tohto súboru napokon iste nemôže
byť pochýb, vypovedá však len málo o jeho
hudobných kvalitách. Len málokto by si
trúfol spracovať a pretvoriť diela velikánov.
akými boli Prokofiev, Rimskij-Korsakov.
Haydn. či Musorgskij . Collegium dos lova
pretavi lo tento bohatý a rôznorodý materiál
do horúceho prúdu hudby, hranej dnešným
č l ovekom a určen ej pre dnešného človeka.
Išlo mo~no aj o to, odhaliť pre svet novú
tvár starého umenia, ktoré sa takto Lnovu
hlási o slovo, nazerané súčasnou optikou a
vyjadrené
svojskými
prostriedkami.
Prehfňajúc sa v tvorbe tejto slovenskej legendy (mimochodom dostupnej väčšinou

už aj v reedíciách na CD) nara7íme aj na
množstvo pôvodných skladieb, ktoré sú
ukážkou invencie autorov. Potvrdzujú, že
Varga a spol. naozaj neboli odkázaní len na
tvorivý potenciál majstrov epochy klasicizmu či romantizmu. Lenže tak ako ni č netrvá večne, ani Col legium musicum nefungovalo dlho. Po j eho rozpade sa zdalo, že
j edna etapa vývinu slovenskej rockovej
hudby sa uzavrela a zo taJi len praskajúce
platne - jedinečné artefakty.
Píše sa rok 1997. Doba sa zmeni la, a s
ňou prirodzene aj hudba a hudobný vkus.
Vyrástli nové generácie muzikantov, či už

snímka O. Kittler

piesne, ešte by sme o nej mohli počuť.
Mladá slovenská skupina No Name síce
pôsobila suverénne, ale myslím si, že rovnako ako B. černák by sa mala poobzerať
po vhodnejších miestach na koncert, ako
bola BL so svojou snobskou a trochu studenou atmosférou. Rocková hudba je v podstate vopred bez šancí na nejaké dobré umiestnenie na takomto type festivalu. Priznám sa, že vystúpenie Chorvátky Branky
B., Nemky j. Scherer a Holanďanky Marleen mi splynu lo do jedného celku a po jednom počutí si neviem vybaviť skoro nič.
Typické eurovízne kladby. Ďa l š i a slovenská akvizícia B. Szelidová ešte nemá nato,
aby bola dobrou sólovou speváčkou . Detský zbor bol použitý samoúčel ne, aj text
piesne patrí medzi tie, pri ktorých už doprenadväzujúcich na tvorbu ich predchodcov,
alebo ju negujúcich (ak je to vôbec možné).
Deväťdesiate roky však popri mnohých iných
smeroch a prúdoch pri niesli aj trend, označova ný ako revival izmus (potvrdenie teórie
špirálového vývoja?). Nájdeme ho aj v
hudbe. Je to len náhoda, že znovu obnovujú
či nnosť skupiny a interpreti, zažívajúci vrchol svojej slávy kedysi dávno, v časoch
rockového praveku? A je to len náhoda, že
koncertné haly sú vypredané a verejnosť s
ve ľkým záujmom sleduje tieto pokusy o
znovuoživenie zvučn ých mien, ktorých je
tak veľa, že vymenovanie by nemalo zmysel? Tak je to aj s Collegium musicum, s
tromi mušketiermi po dvadsiatich rokoch.
Po d lhoročnej pauze, ako blesk z jasného
neba, čítame na plagátoch znovu ten nápis
ako kedysi. Či má význam vracať sa k urči 
tým miestam našej histórie, to už posúdia
diváci - pamätníci i mladí posl ucháči.

du uhádnete tri štvrtiny rýmov. Speváčka
C. Vigar z Malty už v jednom z ročníkov
s úťaže získala bronzovú lýru. Jej skladba
The Cali "trčala" o niečo viac z festivalového priemeru, a tp hlavne vďaka zaujímavému aranžmánu. Mil!lrle rytmické problémy
v súhre s big bandom mala l áč iková skupina, asi preto, lebo aranžmány z half-playbacku boli zrejme dielom rôznych autorov.
Bezpochyby najlepšou skladbou večera bola skladba Jedno zbohom autorov Lehotský/Peteraj v podaní výbornej speváčky K.
Hasprovej, čo potvrdil verdikt nielen medzinárodnej poroty pod vedením M . Sarvaša, ale aj udelenie ceny novinárov za najlepšiu pieseň. "Jedno zbohom" nepatrí síce
medzi ori ginálne skl adby, je to skôr typický rukopis J. Lehotského, ale na BL 1997
sa v tomto prípade zhodli publikum aj porota. Na druhé a tretie miesto som tipoval
viacero interpretov, nakoniec druhá skonči
la Malťanka C. Vigar a tretia priečka patrí
Holanďanke Marleen. Bolo určite šťastím,
že napriek avizovaným hlasovým problémom (navonok to nebolo poznať) sa K .
Hasprová úťaže nakoniec zúčastnil a, lebo
inak si neviem predstaviť, kto by mohol reprezentovať Slovensko na Eurovízi i . Skandalózne faux pas však spôsobilo hľadanie
strateného autora víťaznej piesne J. Lehotského v priamom prenose.
Po skončení súťažnej časti večera vystúpil ešte B. Balogh s ni eko ľkými hitmi svetovej scény (S. Wonder, Q. Jones, C.
Basie, P. McCartney), ktorému takáto hudba zrejme najviac sedí a na záver si prizval
na pódium české vokálne kvarteto Prestissimo, aby si spolu "zajamovali" v zmes i
melódií. To naj lepšie prišlo na úplný záver. Po polhodinovej prestávke prišla na
pódium momentálne určite jedna z najlepšieh speváčok na celom území bývalej federácie - Lucie Bílá so sprievodnou skupinou Boom Band. V súčasnosti sa venuje
hlavne účinkovaniu v muzikáloch, ale patrí
medzi málo interpretov populárnej hudby,
ktorým nerobí problém akýko ľvek žáner.
Ave Mariu venovala okrem V . Hav la aj K .
Hasprovej a sľúbil a, že sa na ňu pôjde pozrieť.

BL tak absolvovala svoj

ďa lší ročník .

Žiaľ, organizátori sa nevyhli niektorým ne-

dostatkom hlavne v dramaturgickej koncepcii a tak naďalej zostáva otázkou, komu
je vlastne tento festival určený ...

OLIVER RE H ÁK
Záujem o túto legendu však, zdá sa, ani
pôsobením zubu času nestratil na intenzite.
Azda tu hrá svoju rolu aj nedostatok kvalitnej súčasnej produkcie. Ktovie, čo z dnešnej hudobnej tvorby pretrvá desaťročia a
ľudi a sa k tomu budú radi vracať.
Collegium musicum takýl'll fenoménom urč ite bolo.
Či vzniknú nejaké nové kompozície, nové nahrávky, nové projekty, to je ešte ťažko
odhad núť. Nedávne koncertné turné obnovenej skupiny však zaplnilo športové haly a
ukázalo, že táto hudba časom nestráca na
hodnote. čo dodať k starým a dobrým
skladbám, ktoré opäť po rokoch zazneli naživo? Boli medzi nimi úpravy (ako vraví
Varga - transformácie) diel klasikov: Po
tradične úvodnej Hommage il J. S. Bach zazneli Haydno v klavírny koncert D du r,
Bartókov Mikrokozmos, Prokofievove miniatúry, slávna Šeherezáda RimskéhoKorsakova, ale aj vlastné skladby skupiny
(Strange theme s charakteristickým Frešovým spevom, rytmická Burleska, Si nemož-

ná, Naozaj budem musieť odísť).
Kvíliaci a zavýjajúci Hammond organ
Mari ána Vargu, úderná a sónická Frešova
basgitara, rockovo presné bicie Dušana
Hájeka, v troch skladbách dokonca brilantné gitarové sóla ho. ťa Andreja Sebana, cez
dymovú clonu sa prediera blýskajúce rôznofarebné osvetlenie, ukazujúce publikum
pod pódiom. Taký bol koncert Collegi um
musicum dneška. Skupina, ktorá už nemusí obhajovať svoje miesto v dejinách slovenskej hudby, napriek tom u sa však na
pódiá vracia, pretože má čo povedať. Ten
pocit malo zrejme aj ni ekoľko tisíc divákov
potom, ako sa rozsvietili svetlá po definitívne záverečnej , dnes už legendárnej
Ulici, plnej plášťov do dažďa.
SLA VOMtR KREKOVIČ

ZAHRANIČIE

Hudobný život '97

lLohengrin na Pražskej jari l
Na rozdiel od Bratislavy, kde
je operný odkaz Richarda Wagnera dávkovaný s opatrnosťou
hraničiacou s ignorantstvom ,
dramaturgia pražskej Státnej
opery neváhala k produkcii Tannhäusera pridať do repertoáru v
novom naštudovaní i Lohengri na. Hoci opäť ostala pred bránami tzv. veľkého Wagnera, treba
považovať ostatnú premiéru ,
zaradenú do programu Pražskej
jari 1997, za poteš iteľný počin .
Lohengrin je poslednou Wagnerovou romantickou operou
(nasledujúci Tristan a Izolda už
predstavuje hudobnú drámu s
odlišnou štýlovou i výrazovou
poetikou) a teší sa veľkej obľú
beno ti pre voju melodi ckosť,
priehľadnú a pôsobivú in štrumentáciu, ako i spevácke party
formované skôr kantibil_ne, než
v štý ly "Sprechgesangu". Siahajú po ňom i tie súbory, ktoré
nie sú vybavené vysoko dramatickými , wagnerovskými hlasmi, hoci dlžkou diela sa už
Lohengrin blíži k obávaným
monumentom z pera slávneho
reformátora opery.
Z inscenačného hľadiska nepatrí k obzv l ášť problémový m
predlohám , pokiaľ sa podarí réžii roz lúsknuť zj avenie a rozlúčku titulného hrdinu, resp.
zmysluplne vyjadriť oba výjavy
s labuťou. Po premiére Ponchielliho Giocondy zverilo vedenie
divadla aj Wagnerovo dielo do
rúk režiséra Martina Otavu a
slovenského výtvarníka Jána
Zavarského. Tvorcovia sa tentokrát pokúsili romantickú látku interpretovať prostriedkami
súčasnej divadelnej optiky, takže rezignovali na kreslenie hi storizujúcich reálií. Navrhli j ed-

notný scénický priestor, ktorý je
jednoduchý, vzdušný a praktický. Tvoria ho sústavy schodísk
a stlpy, pri čom sila výpovede,
kreovanie dramatického vývoja
a symboliky sa deje prostredníc-

tor pre hudobnú výpoveď. Hlavný problém - zjavenie a labuterežisér obišiel tak, že kritické
miesto j ednoducho schoval za
javisko a maskoval ho valiacou
sa plazivou hmlou. Isteže, reál-
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jil. Hudobné plochy kreoval s
prehľadom i nadhľadom, a jeho
poňatie kráča lo strednou cestou
medzi pátosom a vecno ťou,
malo vnútorné napätie i potrebnú gradáciu. Pravda, niektoré
výrazové detaily ostali iba naznačené, najmä v predohre a l .
dejstve, kedy sa orchester iba
postupne dostával do formy.
Obrovský zástoj zboru zvládlo

Elisabeth-Maria Wachutková ako Elsa a Thomas Sunnegardh v titulnej úlohe Wagncrovho Lohengrina
Snímka: O. Pernica
tvom svete lnej réžie. Niekoľko
základných farieb, doplňaných
efektom akýchsi neónových priamok. skutočne vytvorili atmosféru i kontrast, avšak nie všetky zámery inscenátorov boli
celkom či tateľné. V ýklad diela
sa odk lonil od naivnej popi snosti a svojím, takpo vediac pragmatickým tvarom pripravil pries-

na labut' pôsobí smiešne, no ani
tento tri k neznamená zmysluplné riešenie. Za väčší faul však
poYažujem, že Lohengrinov vstup
i rozlúčka znejú zo zákuli ia pomocou mikrofónov.
Svoj diel zodpovednosti za
tento postup nesie i dirigent
Jiľí Stárek, ktorý inak koncepč ne v z n ačnej miere uspoko-

Ešte jeden pietny akt

"Alfonso aEstrella"F. Schuberta vo Viedni
Carostrelec C. M. von Webera otvoril
opere novú epochu: po drážďanskom uvedení znamenala senzáciu berlínska premiéra
Carostrelca r. 182 1, "prelom" nového sviežeho typu hudobného divadla, reformne a
národne naladeného, previateho už vánkom
predmarcového obdobia. Koniec nadvlády
medzinárodnej talianskej opery prišiel zároveň s koncom starootcovskej spevohry.
Weberova syntéza veľkej opery, spevohry a
čarodejnej hry trafil a nerv doby. Už 3. novembra 182 1 vtiahol Carostrelec aj do
Viedne - skrížil tam operné plány Franza
Schuberta. Potom, čo sa mu r. 1820 spevohrou Carovná harfa v Divadle "an der Wien"
nesplnil očakávaný javiskový úspech, utiahol sa 24-ročný Schubert so svojím priateľom Franzom von Schoberom na hrad
Ochsenburg. Obaja mladi - pravda ešte neskúsení - umelci húževnato pracovali. Boli
si isti, že v starošpanielskom romamickom
sujete našli látku, s ktorou by mohli vo
Viedni zarezonovať .
Ešte pred Weberovou Euryanthou a Jessondou Louisa Spohra, napísali prvú prekomponovanú operu romantizmu (za predpokladu, že Schubertova libreto skutočne
neobsahovalo hovorené dialógy - to sa dnes
už, pravda, nedá verifikovať, keďže všetky
originálne ruk opisy ú stratené). Obaja
geniálni mladíci pracovali, ako poznamenal
Schober. ešte tri desaťročia po oneskorenom
prvom predvedení opery Franzom Lisztom
vo Weimare, "vo veľmi šťastnej blaženosti",
"s veľmi nevinným srdcom a duchom".
Súčasne s 2. dejstvom, ktoré dokonč il vo
Viedni , komponoval Schubert Nedokonče
nú, a súčasne s 3. dejstvom Pútnika - Fantúziu pre klavír. op. 15. Carostrelec však pred-

behol Schubertovu operu , Lameranú na veľ
ké javisko rokov 182 1-22.
Preto divadelní riaditelia 20-tych rokov
18. storočia, ktorí zamiet li Schoberovu a
Schubertovu operu, mali pravdu: dielo nemohlo a nemôže vážne kon kurovať s Weberovým opus summum. Výnimkou bola
len predohra k opere, ktorá ako Rosamunda
prenikla do koncertných siení a teraz z nej
Nikolaus Harnoncourt - na úvod Wiener
Festwochen 1997 - urobi l pomocou explo;ívnych zvukov v pomalom úvode, doslova
1.javenie.
A lfonso a Estrella pojednáva o šťastnom
ľúbostnom príbehu z dejín kresťanského
stredoveku. Základom j e epizóda z bojov
Saracénov v tábore pred Leónom. keď Mauregato povstane proti právoplatnému kráľovi
Froi lovi a vyženie ho do hôr. Tam medzi
bralami žije zdanli vo šťastn ý a milovaný národom . S prvým najvydarenejším obruom
(scénograf Erich Wonder), pri zmrákavo sa
vmášajúcich pianových tónoch, pred červe
no-hnedou ~tenou sa z tmy vynára španielska sedliacka chudoba i pôvab sedliačok;
rovnako pekne a náladovo pôsobí aj jednoduchá spálňa exilového monarchu. či biedermeierovsky vyma ľovaný a vy~vietený
výklenok. Režisér Jiirgen Flimm použil,
ako vždy pri spolupráci s Nikolausom Harnoncourtom, konven čnú gestik u a vedenie
postáv.
Zjavením večera je hudba. Má nim byť a
od začiatku aj je: od ro1.jasnenia v predohre,
ceL lyricko-spevoherné roLvinutie vidieckej
idyly až k zvukomalebne turbulentným bojovým scénam a palriotickému vyzneniu fináhlych ansámblov.
V opere A lfonso a Estrella do7nieva voj -

domáce teleso. posilnené externistami L Prahy i Brna, s plným
nasadením tvorivých síl.
Prekvapením prvej premi éry
bolo, že s výnimkou postavy
Kráľovského hl ásate ľa všetky
ro ly stvárnili zahraniční sólisti .
Vo svete to nie je nič neobvyklé,
jednako by bol o zaujímavé zisti ť, ako by sa . Wagnerom doká-

nová epocha, v ktorej Schober i Schubert
vyrastali a ktorá ich poznači l a oveľa väčšm i ,
ne/.. to mnohí biografi primávajú. Estrella,
dcéra uzurpátora trónu, ktorú obletuje vrchný kapitán jej otca Adolfo, sa ocitne na poľovač ke, kde zablúdi . Alfonso, syn vyhnaného Froila (ktorého tento dr/..í v šachu). pomýš ľa síce na hrdinské vojenské č in y , ale
cestu mu skríži Esu·ella. U Flimma a Wondera sa scéna odohráva na pustých piesoč
ných vysočin ách Kastílie. Počas dlhotrvajúcich bojov sa Adolfo dostáva do zajatia,
uzurpátor Mauregato do~iahne uLnanie,
Froila do. pieva k Lmiereniu a Alfonso sa
dostáva na leónsky trón po boku s Estrellou.
V "salón nom obraze". kde visí Schubertov
portrét, defilujú dobové lokálne konOikty rozostrieľaná obrana, panciere, vojenské vozidlá. Táto aktuali7ácia posúva dej 7 romantického zorného uhla a pohľadu na ~tredo
vek, do dneška.
Znovuu vedenie opery sa ne talo senzáciou, znamená ale obohatenie presýtcnej hudobnej a divadelnej prevádlky. Dielo j e milé i trochu "krvilačné", ale nie do. ť záva/..né
či vážne. Chorľavie na nedostatok rýmov, na

zali popasovať českí interpreti .
Ak by som chcel vokálnu úroveň večera porovnať povedzme
s obsadením, ktoré som necelý
mesiac pred Prahou počul vo
Viedni (Studerová, Connellová,
Heppner, Fox ...), označi l by
som ho za slušný priemer. Bolo
by to však voči divadlu, čelia
cerflu ~ámym ekonomickým
problémom, nefér. Z hľadiska
reálnych možností sa zišla na
javisk u
vyrovnaná
zostava
umelcov, bez slabšieho miesta.
Svédsky tenorista Thomas Sunnegardh imponoval štýlovosťo u prejavu a leskom tónu,
u vo ľnenej šieho v strednej, než
trocha napätej vysokej polohe.
Suverénnym, dramaticky naliehavým a plným objemom tónu
spievajúcim Telramundom bol
Nemec Florian Cerny. Elisabeth-Maria Wachutková (Elsa) po málo presvedč i vom l .
dejstve sa postupne rozospievala a priniesla nejedno podmanivé lyrické miesto. Nie j e to však
Elsa európskeho form átu. K nemu má bli žšie americká sopranistka Lyone Wickendenová,
formujúca rolu Ortrudy detailne
nuansovaným výrazom a charakterovo presný m hereckým
výkonom. Matnejšie než v minulosti znel bas Jevhena Sokala (Heinrich), zato domáci
Roman Janál ako Kráľovský
hlásateľ vynikol krásnou barytónovou farbou a voľn e plynúcim tónom. Premiéru Lohengrina v Státnej opere Praha možno
považovať za úspešnú a obohacujúcu repertoárovú ponuku divadla. V budúcej sezóne by sa
mali objavil' postupne nové produkcie Eugena Onegina (september), Fausta a Margaréty (november), Fedory (marec 1998)
a Dona Carlosa v máji budúceho roku .
PAVELUNGER

zastaralé veršové schémy, ako aj na prílišnú
fixovanosť skl adateľa na ne. Predvedenie v
japončine alebo suaheli by bolo dobrodením. Hoc i Ľuba Orgonášová nie je ideálnym zj avom mladistvej milenky, premiéra
ukázala jej hudobné kvality. To platí aj o výrazných hlasoch o moc zápasiacich mužov:
Thomasa Hampsona a Olafa Bära v úlohách znepriatelených a napokon zmierených
otcov a Alfreda Muffa ako kapitána Adolfa.
Zo Schubertových tiUdobných diel sa doiaľ dopočul svet najmä o melanchólii a výkriku trpiaceho . ubjektu. To, že jeho operné
di elo nes ledovala viac než splnenie normy
druhu, len opatrne "i novovalo", ako aj to, že
Schubert balansoval medzi tradíciou spevohry a nedokonale adaptovaným Bellinim - to
všetko počuť v Alfonsovi a Estrelle. Ale urč ite to roLpozná len vzdelanejšie publikum.
Pre väčšinu divadelných návštevníkov je
Harnoncounova snaha, podobne ako snaha
FranLa Liszta z polovice minulého storoč i a,
len ďal ším pietnym aktom.
FRIEDER REININGHAUS
Prelož ila lngeborg Sišková

Novi šéfdirigenti i
Taliansky dirigent Aldo Ceccato sa stal na najbli žšie tri roky novým šéfdirigentom
Státnej filharm ónie Brno. Milán~ky rodák má za sebou bohatú hudobnú kariéru. Pôsobi l
ako generálny riaditeľ Hamburských filharmonikov, pracoval ako šéfdirigent fi lharmónie v
nórskom Bergene a viedol ro7h lasové orchestre v Hannoveri a Turíne. V rokoch 1989- 199 1
pôsobi l ako umelecký šéf Slovenskej filharmónie. Do Brna prišiel z Madridu, kde pracoval
ako hudobný riaditeľ Spaniclskeho národného orchestra.

•••

Klavirista a dirigent Vladimir Ashkenazy. ktorý v šesidesiatych rokoch emigroval zo
Sovietskeho zväLu a ako osobnosť svetového významu teraz stojí na čele Nemeckého symfonického orchestra v Berlíne. bude od l . januára 1998 súčasn e šéfdi ri gentom Ceskej filharmónie, ktorá nemá šéfdirigenta od predčas ného odchodu Gerda Albrechta v j anuári
1996. Ashkenazy má byť na poste do júna 200 l a ;mluvu možno predlžiť o ďal š ie dva roky.
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lProf. Albín Vrtel jublluje l

Opantala ho hudba
a kysucká príroda
Prof. Albína Vrtefa netreba našej verejnosti predstavovať. Skôr si neviem predstaviť bratislavské koncerty, na ktorých by chýbal, č i už ide o absolventské, komorné alebo
aj symfonické podujatia. A to i napriek veku, ktorý si uňho, pri jeho prí lovečnej aktivite, umeleckej zvedavosti a večne optimisticky naladenej tvári, akosi neviem dať dohromady s neklamným letopočtom. Veď len
nedávno ho priatelia, známi a jeho žiaci pozdravovali pri sedemdesiatpäťke, či pri milej
a srdeč nej os lave jeho 50-ročného pedagogického pôsobenia na pôde bratislavského
Konzervatória. A človek sa ani nenazdal,
prichodí nám opäť vyslovif sviežemu jubilantovi obdiv a úctu k jeho osemde iatym
narodeninám.
čo nové možno o prof. Albínovi Vrtefovi
povedať. Azda iba to, že pred nedávnom vyšla vďaka finančnej poopore štátneho fondu
Pro Slovakia vo vydavateľstve PRINT-SERVIS jeho autobiografia Husle s dračou hlavou, na ktorej intenzívne pracoval posledné
roky. Táto útla knižka je v našej chudobnej
memoárovej literatúre naozaj čosi nové. Je
písaná úprimne o sebe, milovanej manželke,
rodine. priatefoch, učiteľoch, spolupracovníkoch, kolegoch, hudbe, o žiakoch a, samozrejme, o rodnom kraji.
Albín Vnef ceL !>Voj bohatý a plodný ľud
ský i umelecký život. ktorý sa začal v chudobnom kysuckom kraji na pokraji Čadce
6. júla 1917, kde ní:ke drevené chalupy a
ich liroké. téro1 •_vm papierom kryté "dachy"
sa tak opierali jeden o druhý, že l'y:.erali ako
deti, dr5ace sa pri hre ::.a ruky, ľahko plynú-

cim jazykom rozpráva príbeh, ktorý zaži l,
ktorý sa stal jeho životným i umeleckým
Osudom, a ktorý bol popretkávaný nielen
radosťami , ale aj strasťami reálneho života.
Cez prizmu Vrteľovej osobnosti však spo-

Aibín

~~rl'o:; ~b -

Vrtcľ

'

snímka M. Jurík
harmonikov cez americké, japonské orchestre a učilištia až po domáce telesá. vrátane jeho pedagogických nasledovníkov.
Keď som dočítal po druhýkrát Vrtefove
memoáre. s neskrývajúcim obdivom som
mu stále viac a viac závidel jeho neuveriteľ
nú životodarnú až posvätnú úctu a lásku k
rodnej 1.cmi. Pre mnohých je to dnes už len
azda prátdna fa lošná floskula. ba mnohí sa k
tomu u/ aj hanbia priznať, že v1.išli L tejto
zeme. U Vrtefa je to sine qua non, čo roLhodujúcim spôsobom formovalo jeho životnú i
svetonázorovú fi lozofiu a je súčasťou jeho
bytia dodnes. "Krác'am ;:110\'a pomaly kysuckou strminou... Tam hore ponad 1Tu sa ::. ka:dej strany skláiíajú akoby v pokore mohlllné
kol/(íre 1'.\'.wkánskych smrekov, rovn_vch, hrd_vch. ::.oraden_vch ako py~~né píHaly \'esmírnelw organa. Zdá sa mi, : e si niec'o hudú.
Vyrdstli ::.drove1T so 111110u. Je to môj ro( ník...
Musím vyjsť ešte vyššie do hory, a: ponad
krkoJkovs/..:ý pľac, aby som pocítil pod nohami miikk ú, trdvnattí pôdu i jemný praskol suchélw. padaného ihli6a. D_v clwm : hlhoka.
Chcem sa dos_ľta nad_vchať mne takej ::.ndmej ostrej, korenistej I'ÔIIe rodn ého kraja ... "

Slová, ktorým nemožno nerozumie(. Som
rM, 7e takto myslí ešte veľa ľudí. Aj jeden
mOj priateľ, herec, ktorý mi vštepoval lásku
k hore, pri vchode do nej vždy hovorieval:
znávame aj prostredie, v ktorom ži l, ktoré už
dávno nie je identické s dnešným prostredím
či dne~nými možnosťami, a žije už iba v
umelcových spomienkach. V jeho rozprávaní sa stretávame s celým radom umeleckých
osobností, nielen hudobných (významnú
úlohu vo Vrtcfovom živote hrá J. Sturdík.
ktorého pastelový portrét mladého huslistu
je aj na titulnej strane knižky), ktorí spolupôsobili na Vrtefovo umelecké zrenie a jeho
osobnosť. Čadca, Praha, Viedeň , Glasgow,
Helsinki , Colmirano a celý rad ďalších európskych miest, kde študova l, alebo pôsobil
ako č l en medzinárodných porôt, u č iteľ, konzultant, to všetko sú cesty zbierajúcich skúseností, ktoré vždy prenášal na svojich žiakov. Ťažiskom jeho umeleckého pôsobenia
bolo. až na krátke obdobie ( 1965-8 1) na VSMU, skoncentrované na pôde bratislavského
Konzervatória, kde vytvoril vlastnú husľovú
školu, ktorú dnes reprezentuje stovka talentovaných, schopných huslistov. ktorí našli
svoje uplatnenie od pultov Viedenských fil -

"Ked' vchádzaš do
materi prWel!"

h01:v.

ako hy si k rodnej

Citované slová z Vrtefových memoárov
sú jeho vyznaním a bytostným obrazom.
Jeho memoáre sú knižkou, ktorú možno iba
odport:1 čať, pre poučenie, obohaten ie vlastného života a vzťahu k umeniu, okoliu i prírode a, ~amozrej me, pre lepšie spoznanie jeho osobnosti. A tak pri jeho terajšom jubileu
chcel by ~om mu zaželať, aby po nej siahli
najmä mladí umelci dnešnej doby. Pretože
takéto kn ižky vznikajú z hlbky duše ako
svedectvo a odkaz do budúcna. A verím, že
pre profesora Vrtefa to bude najväčšia odmena, ak nájde svojho čitateľa, tak ako jeho
pedagogické dielo našlo pokračovanie v jeho žiakoch. Pevne dúfam, že profesorovi
Vrtefovi Osud dá ešte vera prílditostí, aby
kóda jeho životnej symfónie bola oddialená
čo najďalej, aby sa aj v týchto jubilejných,
ale aj ďalších rokoch čoraz častejšie nadýchal sviežeho kysuckého vzduchu a pokochal jeho krásnou prírodou o/ivujúcou v
ňom svie/osť myslenia.
MARIÁN JURÍK
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Niekoľko poznámok k zborníku

Staré vnovom
Nedávno publikované texty :bomíka Staré
v novom sú výstupmi sympózia, ktoré bolo súčasťou

tretieho ročníka festivalu súčasnej hudby Melos-ttos ( 1995).
Hudobný program festivalu dramaturgicky
sleduje interpretáciu čo možno najnovšej hudobnej tvorby a jej atraktívnosť- v súčasnosti
je to neodmysl iteľný stimul pre návštevníka
požadujúceho najnovšiu kvalitnú informáciu.
Stratégia má svoj účel , lebo festival sa stáva
predmetom záujmu mladých, identifikujúcich
sa s produkciou doby, ktorej sú ú častníkmi , so
svojím životom, vkusom, záujmami, rôzne
motivovanými predstavami a požiadavkami.
Na túto líniu nadväzuje sympózium, pravda, ucelenejšie v tom zmysle, že príspevky sú
sústredené okolo danej tematickej osi.
Zborník bratislavského vydavateľstva Litera, v dvojja1.yčnej mutácii (slovenčina, nemči
na), prezentuje texty odrážajúce spOsob tvorivej koncepcie súčasnej hudby, z čoho možno
posúdiť aj rozloženie síl výskumu, ale aj vážneho odborného Láujmu o súčasnú problematiku hudobnej tvorby: Nemecko, Poľsko,
Rakúsko. Informatívne a zaujímavé príspevky
sú aj z Čiech , Slovenska, Maďarska, Talianska, Ukrajiny. Z textov je pozorovatcľná šťast
ná symbióza medzi tvorbou a teoretickou reflexiou, riadiacou sa vecnou argumentáciou a
hlbkou odborného poznania.
V krajinách, kde má súčasnú hudba svojich
recipientov a tradíciu reflexie, sa dávno ncproblcmatizuje jej ex i s tenčné oprávnenie. ale poní ma sa ako fakt súčasného kultúrneho spektra. Táto idea bola ci teľne prítomná v referátoch, ktoré ponúkam do pozornosti či tateľa.
Vo všeobecnosti z textov Lborníka vanie
núdych postmoderny - dnes už pod kritickým
okom odborníkov; u nás, a to hlavne u mladej
generácie, pojem asociovaný s rozličnými javmi, trendmi v spojení s rôznorodými predstavam i. Sem smeruje text J. Vysloužila: "Otázka
po novom a starom v hudbe". Ide o proti postavenie pojmov, o obmenu ich významu a zmyslu v 20. Moročl s náčrtom a kvantifikovaním,
čo všetl<o rozumieme v súvi~losti s predstavami o "starom" a "novom". Grand seigneur v
oblasti bádania diela F. Chopina, M.
Tomaszewski, pojednúva s detailnou znalosťou materiálu hudby o možnostiach, eventualitách, reálnosti prepojenia hudby minulosti a
súčasnosti. Je to koncentrovaný, hutný text,
sumarizujúci a kategorizujúci reflektovanie
tvorivého subjektu umelca v spätej väzbe.
Jeho druhý príspevok "Pcndcrccki: vstrebať
všetko, čo vzniklo", je ukážkou mo.lností premostenia navonok zdanlivo rôznorodých
kompozično-technických konkrétností a má v
texte podtón výzvy a zvolania. M ožnosť duchovnej komunikácie medzi '\tarým" a "novým" interpretoval A. Chlopecki na príklade,
alebo už snáď aj na "prípade" J. S. Bacha, chápajúc ho v posune do postmoderny s poukaLom na schopnosť prechodu do roviny barokového hudobného myslenia u súča~ných skladateľov. V tom zmysle rozvinu l aj erudovaný
a nekonvenčný analytik Dietrich de la Motte
svoje myšlienky o "starých" )..ompozičných
technikách. Svoju hypotézu dokazoval na pdkladoch skladieb od stredoveku po súčasnosť,
v úvode však vecne vyhradil predpoklady aktivizácie preklenutia medzi "starým" a "no-

vým". Podľa autora spočíva v tom, že skladateľ musí vl ádnuť dostatočnou silou schopnosti
"tvarovania" a "tvt>riv~ si lou". Tu je predpoklad pre recipienta, "llorý rozlišuje medzi
"prevzatým" a "pôvodným", preživa novú
hudbu a "vníma jej novú výrazovú si lu ".
Ako tvorivý umelec- pod tlakom doby- reagoval skl adateľ F. Mache, necítiac sa dobre
ani v možnosti retlektovania minulosti, ani v
novej progresívnosti. Volá po tretej ceste- nede!inovanej a n eurčenej. Je to pociťovanie
sveta, ako ho zažila generácia Fin-de-si~cle, a
skladateľ v tomto rozpoložení nebude jediný.
(Príspevok je vo francúzštine.)
Vzťah k hudobnej tradícii dnes najvýznamnejšieho maďarského sk l adateľa G. Kurtága
riešil P. Halász konštatovaním istého ideálneho estetického a technického vstrebania hlavne Bachovej tvorby - Kurtágom. Podľa toho sa otázka po "starom" vôbec jav! byť nezmyselnou. Z pozície žijúceho svedka určité
ho úseku dejín slovenskej hudby je napisaný
príspevok N. Hrčkovej , vyjadrujúci náklonnosť k tejto hudbe, 71lalosť a neovplyvnitefný
subjektfvny názor.
Tematikou sú aktuálne a pozoruhodné aj
ďalšie texty zborníka: W. Dobling kriticky objasňuje "zaobchádzanie" so stredovekou hudbou v účasnosti na ekonomickým úspechom
určovanom trhu s umeleckou produkciou a reprodukciou. R. Favaro skúmal odraz hudobnej
tematiky v literatúre analýzou románu Concierto barroco kubúnskeho spisovateľa A.
Carpenticra, J. Fukač v pátraní po línii "nového" v českej hudbe od r. 1860 objavil jej
Jánusovu hlavu, Ľ. Chalupka postupoval na
ceste hľadania a "nújdenia" odrazu neoklasicizmu v slovenskej hudbe v priamej nadväznosti - príspevok s možným diskusným ohlasom u oslovených sk l adateľov a teoretikov.
Upozorňujem aj na ďal ~ ie príspevky, ako
napr.: text H. Junga, oricntujúci pozornosť na
nové poňatie mýtu v diele Stravinského a
Orffa, príspevok A. Maleckej. A. Holzera, A.
Sčeti nského, A. Maycr-Hirzbergerovej, M.
Blahynku, text P. Sidlíka z oblasti hudobnej
náuky, A. Thuryovej, .woberajúccj sa problémom umeleckej interpretácie, fantúziou obdareného a talentovaného N. Adamova a literárne ladený príspevok 1nalca praxe, tvorby a
prevádLky F. Reininghausa.
Zdá sa, že pre hudobnú tvorbu ostáva pohľad doLadu bez hnevu aktuálnym stimu látorom. ktorý bude určitý ča~ nápomocný pri prekonávani ~oku z konca storočia. V dejinách
hudobnej tvorby sa ~kepticizmus ohlasoval
vždy v súlade s P,rcchodom na nové štýlové
pozície, čo spadá. 7hodou okolností, v súčas
nosti aj do časového Llomu. Závažnejší je kultúrny skepticizmus a nedôvera (čiastočne
oprávnená) voči multikulturálnej perspektíve.
Pre slovenskú hudobnú tvorbu konkrétne je
otázka zblíženia s curóp~kym trendom z hľa
diska kompozičných techník dnes irelevantná.
Relevantný je funkčný a otvorený kultúrny
systém sprostredkujúci vofnôsť tvorby a voľ
nosť sprostredkovania ideí prostredníctvom
nej. Tri ročníky sympózií a tri roč níky festivalu "Melos-ttos" cielili k tomuto. pre kultúrne
prežitie dôležitému bodu.
INGEBORG SISKOVÁ

l Proca.n:toru.•n l
Vydavateľstvo Hudobného fondu v Bratislave sa editorsky pričinilo o vydanie malých organových prelúdií pre kantorov od Mira Bázlika - Procantorum.
Viem, že nebýva zvykom, a naj mä v súčasnosti, venovať pozornosť novému skladateľské
mu počinu, ktorý dozajsta nepatrí medzi tie, čo " hýbu dejinami ... " Nedá mi však nevšimnúť si túto, v našej hudobnej literatúre nanajvýš potrebnú notovú publikáciu, keďže si podra môjho názoru bezozvyšku zasluhuje úctu, a zo strany kantorov a regenschoristov na
Slovensku nevšednú pozornosť.
Procantorum j e účelovou kompozíciou, nazval by som ju VADEMECUM organistov...
Koncipovaná je na základe veľkých kompozičných, ale i ľudských skúseností, so zdravou
muzikalitou, na mnohých miestach s primeraným nadhľadom až humorom, s priamo pedagogickým prihliadnutím na rôznorodú technickú vyspelosť budúcich interpretov.
Miro Bázlik, skladateľ s dôkladným poznaním barokovej literatúry i organovej sadzby
rôznych štýlových období, pristúpil k tvorbe z aspektu využitia skladbičiek v prevažne sakrálnom prostredí. Možno konštatovať, že skomponoval dielo, ktoré na dlhé roky môže byť
- nie síce s pompou a slávou - cennou hudbou pre chvíle spojené s cirkevnými obradmi, pre
chvíle naplnené modlitbou a rozjímaním ...
Vtipne riešený projekt dur-molového striedania skladbičiek a chromatickej postupnosti
jednotlivých celkov od C dur po h mol, to je pätnásť suít, ktoré poskytujú interpretom širokú paletu rôznorodých, všestranne použiteľných hudobných miniatúr. Po.važujem za nepotrebné na tomto mieste robiť umelecko-estetický rozbor tejto- z drobností zloženej -veľkej
kompozície. Mojím zámerom bolo len upozorni ť, že v slovenskej organovej tvorbe sa objavilo účelové, ale nanajvýš profesionálne uchopené a pre produkciu sakrálneho charakteru
výnimoč né dielo. Verím, že Procantorum Mira Bázlika si nájde cestu do významnej časti
nášho hudobného života, verím, že svoje poslanie bude plniť tak dôstojne, ako ho so zanietením autor skomponoval.
PA VOL BAG IN
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l VSD v Nemecku l

Tešin.esa
na druhý

Jednou z najpopulárnejších opier svetovej hudby 19. storočia Carmen od francúzskeho skladateľa Georgea Bizeta uviedla
20. júna v nemeckom Kapsenbergu opera
Východoslovenského štátneho divadla z
Košíc, ktorú s členmi operného zboru naštudoval mníchovský re~i sér Michael Lochar vo francúzštine. V titulných úlohách
sa nemeckému publiku predstavili Natália
Kadenceva, Alojz Harant, František Balún,
Oleg Korotkov, Svetlana Tomová a ďalší.
Obnovenú premiéru Carmen uviedli v košickom VSD 18 .. apríla ako tretí novonaštudovaný titul tohtoročnej sezóny.

OTVORILI
ZÁMOCKÉ HRY
ZVOLENSKÉ
Galakoncertom lovenských operných
sólistov v netradičnej polo cénickej realizácii s názvom čaro opery slávnostne otvorili 22. júna t. r. na rijídvorí Zvolenského
zámku XXIV. ročník Zámockých hier zvolenských (ZHZ).
V populárnom programe zo svetovej romantickej a veristickej opery sa predstavili
Cubica Rybárska, Martin Babjak, Cubica
Vargicová a ďalší.'Spoluúčinkoval banskobystrický Symfonický orchester Jána Cikkera pod taktovkou Dušana Stefánka.
Pre milovníkov opery sú určené úspešné
predstavenia Verdiho Nabucca a Rigoletta.
S pravoslávnymi liturgickými spevmi vystúpi Zbor ruského patriarchátu z Moskvy
ako i Bratislavský madrigal kvintet.
V programoch pre deti vystúpia Trnavské divadlo, domáce DJGT Zvolen, Divadelný súbor SME z Lučenca a bratislav. ké
Divadlo Ludus.
Hlavnými
u sporiadateľmi
ZHZ sú
Stredoslovenské štátne divadlo Zvolen a
Národné divadelné centrum Brati !ava v
spolupráci so Slovenskou národnou galériou Bratislava - zámok Zvolen a zvolenským Mestským úradom.

V. Kúpeľné
hudobné leto
v Bojniciach
Tradičným fanfárovým koncertom, ktorý zaznel z veže Bojnického zámku sa 15. 6.
začal jubilejný V . ročník festivalu vážnej
hudby - Kúpe ľn é hudobné leto. Na otváracom koncerte sa v Hu~adyho sále predstavil Státny komorný orchester zo Ž iliny s
dirigentom Leošom Svárovským a sólistom Jánom Figurom. Návštevníci, medzi
ktorými boli aj početní kúpeľní hostia, i
vypočuli skladby Josefa My livečka, Petra
Breinera a Ludwiga van Beethovena.
Program hudobného leta ráta s 13 kon certami. Predstavia sa na nich popredné
slovenské i zahraničné hudobné telesá i sólisti. Okrem iných Moyzesovo kvarteto,
Slovenský komorný orchester pod vedením Bohdana W archala, Kvarteto Bohuslava Martinu a Saxofónové kvarteto Bohémia z českej republiky, Karadar Bertoldi Ensamble z Talianska, operná speváčka Anna Lorencová z Poľska, klaviristka Jana Nagyová-Juhásová z Rumunska,
violončelistka M ári a Čajkovskaja z Ruska
a ďalší.
Tak ako úvodný, aj všetky ostatné koncerty sa uskutočnia v historickej Hu~adyho
sále, čo podľa organizátorov mimoriadne
u moc~ uje umelecký záži tok. Sú v nej inštalované obrazy z obdobia baroka i veľký gobelín zo 17. storočia s biblickou tematikou
starého zákona - Jozef a jeho bratia.
Podľa Jozefa Jamricha, riaditeľa akciovej spoločno ti Kúpele Bojnice, j edného z
organizátorov podujatia, bojnické hudobné
leto patrí medzi najnavštevovanejšie festi valy tohto druhu na Sloven ku . Počas
uplynulých šty roch ročníkov zaznelo na
zámku 76 koncertov, na ktorých vystúpilo
vyše 12 sólistov a 20 umeleckých telies zo
Slovenska i zo zahraničia. Vypoču l o si ich
takmer l Otisíc ľudí.

ročn.ik.

Erika Farkašová, profesor Viliam Roháček, Barbora Mezrui, Martina Spačková a profesor
Snímky: autor
Bakay

l

Hlasy zo Žiliny l

Sú chvíle, na ktoré čl ovek ne,abúda. Chvíle,
kedy niečo začína a iné končí. Práve vtedy člo
vek zažíva premiéru nového života. A ako Moji
pripravený na známych doskách, azda si na
chvífu uvedomí, 1.e sa odrazu ocitol nad úrovňou
tých, ktorí ho prišli povzbudii a preto nesmie
sklamať.

Prakticky počas celého apríla sa ozývala koncertná sála žilinského Konzervatória skladbami
v rámci absolventských koncenov poslucháčov
šiesteho ročníka. Niet divu. že slávnostnej atmosfére zavŕšenia štúdia neodolali rodičia. pedagógovia, priatelia aj žurnalisti. Tesne pred premiérou som počas niekoľkých dní pobudol na prípravách absolventiek speváckeho odboru. S profesorom Viliamom Roháčkom som vkročil do
učebne, kde za pianom sedel č lovek, ktorý pracoval dlhé roky ako výkonný spevák v divadlách
v Bratislave a Banskej Bystrici - Mgr. Alojz
Kubíček . "Nostalgia prichádza a/ v júni." prezradil mi, "pretože dievčatá čakajú e~te technické skúšky." Dozvedel som sa. že práve v tomto
období si profesor uvedomuje, ako rýchlo uteči e
šesi rokov. Pre speváka však ni č nekončí, pretože sa vyvíja až do 22 roko v veku. A ak bude pokračovať na vysokej umeleckej škole, musí sa
stále zdokonaľovať. Nu:Z nezvyčajne tvrdá realita
v intenciách mú ty. Zo svojej 2 1 -ročnej praxe

i spomienku na známeho speváka
Karola Konárika, ktorý sa taktiež zdoko naľova l
pod jeho vedením. To však bolo dávno. Svedčí o
tom i reali1ácia monografie prof. Kubička, v autorskom vyhotovení jednej 1.0 iiačok. A veru bude o čom písať - 972 predstavení a 36 postáv je
dosi i na viacero monografií. "Som presvedčený.
že muzika dáva človeku vera," dodal na záver,
"pretože sa tu pracuje s krásou, pocitmi, estetikou. Takýto čl ovek by sotva dokázal urobi i v živote niečo 7lé."
Mgr. Irenu Lukáčovú. vedúcu speváckeho oddelenia. som našiel pri skú~ke v koncennej sále.
Nastúpila do ~koly v roku 1984. "Tento rok bol
pomerne (lspešný, lebo je tu i jedna absolventka,
prijatá na vysokú školu, ale bolo by ich viacej,
keby dievčatúm siC1/.ilo zdravie," pre~radila mi.
Podľa jej názoru LOdpovednosi a pokora pred
umením nic je dnes taká, akú cítila jej generácia.
Zaujímavým javom sú alergie, ktoré u žiakov
predtým neboli. " Vera potili\ neho môžu urobii i
lekári, ak nebudú brai žiakov školy ako bežných
paciemov, pretole sa mu,.ia do~tať l chorôb
rýchlo a dokonale." povedala. Na .láver mi prezradila filo7ofiu, v zmysle ktorej by mali profesori školy chápai fudsk(l stránku svojich .liakov,
ale v odborných veciach musia ostať jednotní a
nckompromisní.
LOLO MINTÁL
vyťahuje

Čírenie talentov pre 21. storočie
Medzinárodná s ú.t:a ž a tvo rivá dielňa ZUŠ
v hre n a h uslia ch a viole
Výsledky súťaže

mavná cena: Stanko MAD IC - B e o grad -Juhoslávia
l . kategória:

3. Adriana Magyarová - ZUS Panenská,

l . Katarína Mikšíková - ZUS P. M. Bohllňa
O. Kubín
2. Lukáš Pecháček
- ZUS Opava
3. Simona Vajduláková - ZUS P. M . BohC1ňa
3. Monika Adamová
- ZUS Topolčianska,
Bratislava

Bratislava
IV. kategória:

l. Alexej Rosík
2. Jozef Lednický

3. Anežka Drmolová

ll. kategória:
l. Alexander Koša

2. neudelené
3. Pavla Sláviková

- ZUS Panenská,
Bratislava
- ZUS Opava

- ZUS J. Cikkera
B. Bystrica
- ZUS Stará Turá
- ZUS Karloveská,
Bratislava

V. kategória:
l . Ana Miljkovic
2. Lada Fedorová
3. neudelené

III. kategória:

VI. kategória:

l . Stanko Madic
- Beograd, Juhoslávia
2. Zuzana Ferenčlková - ZUS L . Árvaya
Žilina

l. Saša Mirkovic
2. neudelené
3. neudelené

- C:upria, Juhoslávia
- ZUS Opava

- C:upria, Juhoslávia

l Úspech slovenských kontrabasistov l
V dňoch 7. až l O. 5. prebehol v moravskom
jedenásty ročník kontrabasovej súťaže Fr. Gregora, na ktorú bolo prihlásených
37 účastníkov z Európy, USA a Ázie. Títo
mladí adepti boli rozdelení do dvoch kategórií (do a nad 20 rokov). V staršej kategórii bol
predsedom poroty prof. Klaus Trumpf z Vysokej školy v Mníchove a v mladšej kategórii
Radoslav Sašina z VSMU v Bratislave. V
oboch kategóriách bola súťaž trojkolová. Do
finále v mladšej kategórii postúpili (z osemnástich súťažiacich) dvaja slovenskí účastníci,
z ktorých Peter Jurčenko (poslucháč VSMU v
Bratislave, z triedy R. Saši nu) získal druhú
cenu a Roman Patkoló (talentovaný žiak
Konzervatória v Žiline, z triedy čerstvého abKrom~l'lži

solventa VSMU J. Krigovského) obsadil tretie miesto.
V priebehu sllťaže sa konali večerné koncerty, na ktorých sa pretentovali niektorí z
č lenov odbornej poroty - A . Michno (Moskva, Spanielsko), Piotr Kurzawa (Bydgoszcz), Mil. Jelínek (JAMU Brno), R. Sašina (VSMU Bratislava) a kontrabasový virtu óz a pedagóg Konzervatória v KromHíži
Miloslav Gajdoš, ktorému patrí vďaka za dlhoročné organizovanie tohto medzinárodného
podujatia.
Pekný úspech študentov slovenských hudobných učilíšť zaväzuje, ale aj otvára šancu
kontrabasu ako sólovému nástroju.
R.S.

·

V dňoch 2. až 4. mája sa uskutočnila medzinárodná sút'až v hre na husliach a viole "Čí
renie talentov'Pre 21. s toročie" spojená s tvorivou dielňou, k'PPirú viedol prof. Bohdan
Warchal spolu so Slovenským komorným orchestrom (SKO). Okrem toho prebral aj umeleckú záštitu nad súťažou , na ktorej sa zúčast
nili žiaci ZUS zo Slovenska aj zo zahraničia 
Ukrajiny, Juhoslávie, Poľska, česka.
Tri spomínané dni boli naplnené tvorivou
atmosférou a aktivi tami, ktoré mali naozaj
vysokú úroveň. Ako vlastne prebiehali? V prvý deň po oficiálnom otvorení účastníkov prijal zástupca primátora mesta Ing. Vladimír
Mišala, ktorý vyzdvihol prínos takejto medzinárodnej akcie pre rozvoj kult(lrneho života v
meste Dolný Kubín. Odpoludnie už bolo v
znamení súťaží. V prvom kole súťaži lo v piatich husľových kategóriách šesťdesiatštyri
mladých umelcov. Siestou kategóriou bola
hra na viole, do ktorej a prihlásili traja hráči.
Najbohatšie boli zastllpené tretia kategória, v
ktorej bolo dvadsaťštyri a štvrtá, v ktorej bolo
dvadsaťjeden účastníkov. Poroty mali čo robiť, aby vybrali postupujúcich do druhého kola. V podvečer sa uskutočnila spoločná skúška mladých sólistov, ktorí potom večer vystúpili v Ev. a. v. kostole v Leštinách. Na tomto
koncerte vystúpili tí, ktorí predstavujú v tejto •
kategórii to najlepšie na Slovensku. Všetkých
prítomných zaujala hra sólistov, akými boli
J(l lius Patkoló ( 12 r.) zo Sale, Mária Tomíšková ( 15 r.) z Bratislavy, hráč na viole
Ľudovít Kara ( 15 r.) z Nitry, či gitari stka z
Dolného Kubína Eva Kavuljaková, vít'azka
mnohých medzinárodných súťaží. Pre ochorenie nemohol prísť Dalibor Karvay ( 12 r.) z
Vrútok, no plnohodnotne ho nahradil žiak
ZUS P. M . Bohliňa v Dolnom Kubíne Daniel
Turčina zo Žaškova. Úspech koncertu bol veľ
ký a každý, kto prišiel do Leštín, určite neoľu
toval. Koncert a konal pod názvom "Budúci
virtuózi".
Druhý deň bol v znamení "tvrdých bojov" v
druhom kole, kde už išlo o dobré umiestnenie.
Výkony mladých huslistov a violistov hodnotila Hlavná hodnotiaca rada v zložení:
Bohdan Warchal - predseda, Kaj Anderberg
(Svédsko), Mária Karlíková (Konzervatórium
Bratislava), Jozef Kopelman (VSMU Bratislava), Cubomír Kudja (Konzervatórium Ži lina), Milan Kyjovský (Konzervatórium Košice), Peter Vrbinčík (Bratislava), M ária Danišová (ZUS Žilina) a Mladá hodnotiaca rada,
ktorej členmi boli sól isti koncertu "Budllci
virtuózi". V podvečer sa v rámci Tvorivej dielne uskutočnila skúška s SKO pod vedením
Bohdana Warchala . prihlá~enými záujemcami a to nielen z radov súťažiacich. Dostali ponuku piatich skladieb, z ktorých si mohli vybrať tie, ktoré chceli a trúfa li si za mesiac naštudovať a potom hrať s SKO. Večer bol v Ev.
a. v. chráme Božom v Dolnom Kubíne koncert pod názvom "Hudba v srdci Európy". Na
tomto koncerte odzneli skladby naštudované
počas tvorivej dielne a spolu s SKO na ňom
vystúpil o do trid. ai mladých muzikantov.
Aj táto akcia mala vefký úspech u prítomného publika, potlesk nemal konca kraja. No
najväčším zážitkom pre hráčov bola možnosť
hrať s telesom, akým je SKO, známe po celom
svete. Nedeľa privítala účastníkov o niečo
chladnejším počasím, aké bolo v predchádzajúce dni. To však neubralo na záujme. Už
ráno sa v koncertnej sieni ZUS P. M. Bohúňa
v Dolnom Kubíne uskutočnila "Rozprava o
čírení talentov". Zúčastnila sa na nej porota
na čel e s majstrom Bohdanom Warchalom.
Boli to dobré a zaujímavé dve hodiny výmeny
náLorov. Účastníci mohli pripomienkovať, čo
by bolo treba zlepšii, usmerniť pre budúce
ročníky. Nakoniec sa prítomní zhodli, aj keď
sa, samozrejme, vyskytli rôzne názory, že
tvolená forma je najvhodnejšou pre súčasné
obdobie, keď najmä z tinančných dôvodov je
problém usk utočniť súťaž a Tvorivú diel~u
zv lášť. Sláčikový orchester ZUS P. M .
Bohúňa privítal na nádvorí Oravskej galérie
okrem zainteresovaných aj viacero občanov
mesta. Predseda poroty Bohdan Warchal, riaditeľ slifaže P. M. Bohúňa Leonard Vajdulák,
predsedníčka Mladej hodnotiacej rady Mária
Tomíšková odovzdali ocenenia víťazom , kt oré boli zhodné s vyjadrením Hlavnej hodnotiacej poroty.
V nedeľu sa v divadelnej sále MsKS uskutočnil galakoncert C:lrenia talentov pre 2 1.
s toročie, na ktorom vystúpili víťazi jednotlivých kategórii, ako aj účastnici tvorivej dielne spolu s SKO pod vedením Bohdana
STANISLAV MARKOVIČ
Warchala.
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SERVISHŽ

V. ORGANOVÉ DNI
JOZEFA GREŠÁKA
CHRÁM SV. EGÍDIA V BARDEJOVE
l. 7. 97

OTVÁRACIKONCERTAJEHO
SPRIEVODNÉ PODUJATIA:
15.00 - Vernisáž výstavy ak. mal.
EVY GRESÁKOVEJ
(Výstavná sieň MsKS Bardejov)
16.30, 19.30 - Vežové koncerty Chrám sv. Egídia
LEO WEIN ER KVINTET, Maďarsko
MIKLÚS TELEK!
organ. Maďarsko
J. S. BACH - J. GRESAK- F. LISZT
- W. A. MOZART

GR ESA K- KARO - ELERT- Ch. M.
WIDOR
26.8.97 MAR IA BROJER
soprán, Rakúsko
WOLFGANG REIS !NGER
organ, Rakúsko
F. MENDELSSOHN - BARTHOLDY - J. BRAHMS - D. MILHAUD w. REISINGER - J. GRESAK KARO- ELERT

9.9. 97

29.7.97 MICHAELA VLCKOV Á
oran, CR
J. ALAIN - O. MESSLAEN - J. GRESAK - B. MARTl Ú - C. FRANCK L. VIERNE

Koncert v rámci FEST! VALU UMENIA "BARDEJOV 97"
23.9.97 STÁTNA F!LHARMÚNIA KOS!CE
RICHARD ZIMMER
dirigent, SR
CHRISTOPHE MANTOUX
organ, Francúzsko
F. MENDELSSOHN - BARTHOLDY - A. P. BOÉL Y- C. FRANCK - J.
GR ESA K

Patroncít: Ger!ncílny konzul ČR v
Košiciach
Spon:or: Českd sporite/na, a. s., zasttípenie pre SR v Bratislave
12.8.97 JÁN VLADIMIR MICHALKO
organ, SR
N. BRUHNS- M. REGER- F. MENDELSSOHN - BARTHOLDY - J.

~
NÁRODNÉ HUDOBNÉ CENTRUM~
Koncerty
a literárno-hudobné
programy
12. 7.

16.00 Kežmarok, MsKS, Dre-

Patronát: Raktiske ku/tLime centrum v
Bratislave

15.7.97 JANICE BECK
organ, USA
J. S. BACH - J. GRESAK - F. MENDELSSOHN - BARTHOLDY - L.
VIERNE - D. LOCKLAIR

EVA KAMRLOVÁ
organ, SR
N. GRIGNY - J. S. BACH - J. GRESAK- J. LANGLAIS - E. KRÁK - A.
CABEZON

Patronát: Franctízsl'Y inštittít v Bratis/ave
Sponzor: CHEMLON, a. s. , Humenné

14. 7. 20.00

AP projek-t:, s. r. o., Bratislava
Veľké

u s poriada
spirituálov 1997 v rámci umeleckého festivalu

augustové večery
dni '97
Miesto: Evanjelický kostol Bratislava-Prievoz, Radničné nám. 2
Spoje:216,218,220

2.

Reformačné

17. 7.

19.00

Úžasn á milosť I. - A m azing G r ace I.
Nedeľa, 24. 8. 1997, 20.30 h
Účinkuje:
Vokálne zd ruženie CLOSE HARMONY FRIENDS
hosť: Ja na Kocianová
Vstup voľný - Zbierka pre Zborovú diakoniu
Úžasn á milosť II. - A maz ing G r ace II.
Utorok, 26. 8. 1997, 19.00 h
Úči nkuj ú : J a na Kocianová, Peter Lipa, Soňa Norisová, Helena Krajčiová- spev, Gabriel J onáš a
Pavol Bodnár - klávesy, Juraj Ba rtoš - trú bka, František Ka rnok - trombón, Erich " Boboš"
Procházka- ústna harmonika, J uraj Griglák a Andrej Sebo- basa, Cyril Zeleňák- bicie.
Hostia: Katka Korcek (USA)- spev
Peter Cardarelli (USA) - saxofón
Promotion - uvedenie nového CD Petra Lipu Spiritual
Vstup voľný- zbierka pre Občianske združenie Podhorie

SLOVENSKÁ HUDOBNÁ MODERNA
Slovenská muzikologická asociácia pri
SHÚ nadväzujúc na dlhoročnú tradíciu,
usporiada v rámci Bratislavských hudobných slávností muzikologickú konferenc iu s názvom "NÁSTUP SLOVENSKEJ
HUDOBNEJ MODERNY" so zameraním na 30. a 40. roky 20. storočia.
Konferencia sa us kutoční v Brati Jave v
dňoch 2.-3. októbra 1997. Jej cieľom je
vedecky objektívne zhodnotenie a prehodnotenie tohto zložitého, no významného obdobia slovenskej hudobnej histórie. V centre pozornosti by mala byť hudobná tvorba a pôsobenie zakl adateľ
ských osobností slovenskej hudobnej

moderny (A. Moyzesa, E. Such oňa, J.
Cikkera a ďa lších), ktorí práve v uvedenom období zaradi li našu hudbu do európ keho kontextu. Materiál z konferencie by mal poukázať popri národnom a
individuálnom prejave aj na európske
väzby našej hudby, čo sa prejavilo okrem
iného aj jej uvádzaním v zahraničí.
Dovoľujem si vás rdečn e pozvať na
naše podujatie. Dfžka predneseného príspevku, vrátane krátkej di ku ie k nemu,
je 30 minút. Prihlášku zašlite, prosím,
do 15. j úla 1997 na adresu SMA pri
S HÚ.

PRIHLÁŠKA
na muzikologickú konferenciu v r á mci BHS s n ázvom "NÁSTUP SLOVENSKE J
HUDOBNEJ MODE RNY" so zamer a ním na 30. a 40. roky 20. storočia, ktorá sa
uskutoční v Bra tislave v dňoch 2.-3. októbra 1997.
Priezvisko, meno, t itul .~. ·; .. . . . ........... . . . . ... ... .. .... .. .... . .... .
Inštitúcia ..... .. . .. . . .. .... . .... .. .. . ... .. . • .•.. • . .. .. . . .. .... . ..... . .
Adresa ... . . .. . . ... .•.• . . . .. . • •. • •• ••••••••• . • •. •... ..... . ... . .•. •• . ••
Telefón/Fax . . . . ....• . •. . .•.•.• .. . ..... .••• ••...• • . .. . ...... .. .... .. ••.
Tém a príspevku ..• •. • .. .. . . . .. ..... ... . .• • .•••. .• .. . •.. .. ... .. ..• •• . •.

Hudobný život '97

21. 7. 20.00

28. 7.

20.00

4. 8.

20.00

ll. 8.

20.00

vený artikulárny evanjelický kostol
Z čistého prameňa
Božidara Turzonovová
umelecký prednes
Ján Babjak, tenor
Alžbeta Plaskurová, husle
Viktor Simč i sko, husle
Darina Turňová, kJavír
Komorný súbor PRI MAVERA
Peter Csiba, zobcové flauty
Agne a Ferienčíková, čem
balo
Gabriel Sárai, gitara
Rúfus, Byrd, Couperin.
Händel, Vivaldi, Sfl·adel/a,
Mo zart, Dvoŕák, Móry,
Franck, Wieniawski, Donizetti
Bratislava, Koncertná
sieň Klarisky
Juraj Čižmarovič, husle
Zuzana
Či žm arovičová ,
klavír
Brahms, Ysaye, Szymanowski, Prokofiev
Ba rdejov, MsKS, Kazetová sála v Mestskej radnici
DUOBAROCCO
Vladimír Rusó, spinet
Vojtech Kovács, kontrabas
Corelli, Bach, Eccles, Marcello
Bratislava, Koncertná
sieň Klarisky
Magdaléna Hajós yová,
soprán
Marta Beňačková, mezzosoprán
Marián Lapšanský, klavír
Dvoi"ák, Bagin
Bratislava, Koncertná
sieň Klar isky
Koncert účastníkov Medzi národ ných in terpretač
ných kurzov Piešťany
Bratislava, Koncertná
sieň Kla risky
Gustáv Beláček , basbarytón
Dana Sašinová, klavír
Radoslav Sašina, kontraba
Zimmermann,
Mozart,
Haydn, Sperger
Bratislava , Koncertná
sieň Klarisky
Jozef Lupták, v i o l ončelo
Eleonóra S l aničková-Sku
tová, klavír
Bach, Beethoven, Skriabin, Messiaen

slovkoncert

rfal

SLOYKIIICfJIT

TATRANSKÉ
HUDOBNÉ LETO 1997
9. 7. 19.00
Nový Smokovec
OLÚRCh

ll. 7. 17.30
Vyšné Hágy
OLÚTaR Ch

Z KLENOTNICE
HUDOBNÝCH
KRÁS
Al žbeta Plaskurová,
husle
Viktor Simčisko, husle
Milan Tclecký, viola
Program: Gluck, Boccherini, Mozart, Milhaud,
Bartók, Dvofák, Suchoň
PRJMAVE RA
komorný úbor renesanč
nej a barokovej hudby
Peter Csiba, barokové
zobcové flauty, lutna,
spev
Agnesa Ferienčíková,
barokové čembalo, bicie nástroje
Gabriel Sárai, gitara
Program: Byrd, Couperirl, Dowland, Händel, Frescobaldi, francúzske a španielske renesančné piesne

Vyšné Ružbachy
Kúpele
13. 7. 19.00
Tatranská
Polianka
Wolkrov
OLú RCh

HUDOBNÉ
PRECHÁDZKY
Ján Babjak, tenor
Alžbeta Plaskurová, husle
Viktor Simč i sko, husle
Darina Turňová, klavír
14. 7.19.00
Vyšné Ružbachy Program: Vi va/di, Händel, Mozart, Mó1y, Dvofák, Curtis, Bixio, Capuo, Bartók, Lehár
17. 7. 19.00
Nový Smokovec
Kúpele, LD Palace
DUOBAROCCO
Vladimír Ru ó, spinet
Vojtech. Kovács, kontrabas
Program:
Core/li,
Bach, Ecc/es, Marcello
28. 7. 19.00
Kog10rný koncert
Starý Smokovec Dagmar Sebestová-ZsapVila Flóra
ková, flauta
29. 7. 19.00
Jozef Zsapka, gitara
Tatranská Kotlina Program: Bome, Pujo/,
Villa-Lobos, Almeida,
Piazzol/a, Lennon-McCartney
30. 7. 18.00
Dagmar Sebestová-ZsapLevoča
ková, n auta
Rímskokatolícky Jozef Zsapka, gitara
Program: Quatll~. Vimldi,
kostol
Giuliani, Vil/a-Lobos,
sv. J a kuba
Almeida, Gnatalli

Upozorňujeme

našich čitateľov a spolupracovníkov na zmenu adresy HUDOBNÉHO ŽIVOTA:
Michalská 10
815 36 Bratislava
Telefón a fax redakcie: 07/533 03 66
Telefón šéfredaktora: 07/533 52 Ol
Fax:
07/533 0188
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