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Leto '97
že kultúra v lete nemá prázdniny. ro isto nie je
! iadna novinka. Samozrejme, je dobré, ~e na!e
mestá aj potas prázdnin a lákavých pomík na rôzne formy rrá1•enia dovolenky. nie sú bez kultúrnych podujat(, ale naopak, z1·ý!enou aktivitou svojich zariaden( usilujú sa dtmáNm i hosťom sprfjenmi( chvfle oddychu kulttírno-ume/eckými zá~it
kami. Potas tohto leta sled01·al som prostrednfcrvom médif a informat nej databázy TASR-u kultúrny fi vot na Sl01•ensku. A konštatujem, že podujat( bolo netírekom, azda 1•iac ako po in~ roky.
Pochopiteľne, prevládt~li fánrové druhy produkci(
prfstupné naj!ir!iemu okruhu posluchátov a náv! tevnfkov. VäUinou sa konali na nád1•oriach a v
amfiteátroch i napriek tomu, fe časť leta z meteorologického pohľadu kultúre prfli! neprialo.
Samozrejme, nie je v silách jednotli1·ca. ani jedného t asopisu (aj zfinant ných dôvodov), aby absolvoval aspoň väé!im1 dominamných podujatí.
Musfme sa uspokojiť s informáciami, často : neodborných prametiov, alebo od ľud(, ktorí sfce
subjekrfvne fandia ist~mu druhu a fánrtt hudby ti
kultúre, av!ak bez ambfci( fundo1•anej!ieho komentovania. Z pre!tudovan~ho prehľadu je zrejmé, ie hamira pre1•y!uje haliru. A ak spomfnam
hamiru , rak sa mi vynára otázka. ako je ro vlasme
sfinanCOI'Onfm masy týchto podujat(. Veď stále sa
hlása, fe na kultúru niet petiaz(. A to, to sa cez lero produko1•alo. muselo stáť ,.efa petla:í. Odkiaľ
sa vlastne vzali? Prawla bude asi tam, fe peniaze
boli, stí a budtí, ale zrejme nie pre kafdého a nie
podľa význanm podujatia , jeho hodnoty a najmä
podľa na! ich predstáv. Kľúč kritéri( naďalej zostál•a záhadou ... To rovnako plat( pre ! tá tnu správu, ako aj pre sponzorov (pra1•da čes( 1•ýnimkám,
1•ďaka ktorým sa dar( mnohé veci realizol•a(). Veď
nedávno si (alka/i spiso1•ate/ia , le na počem~ ~ia
dosti o sponzorstvo nedostali ani odpo 1•eď, podobne hovoria 1•edci o žiadostiach na vý;:namné medzinárodné podujatia, a pripojil sa môžeme aj my. s
na!imi fiadoslami zo Slovenskej hudobnej tí nie na
v!etl..) ' strany ... Väi!!inou bez odozvy. Hla vná 1•ec,
le Spartu Praha zachránili slovenské železiarne.
Vráťme sa v!ak k letu. Slowmsko má pre kultúru veľmi priazni1·é zázemie I'O svojich historických
pamiatkach , architekttíre, ale aj v pr(rode. Napr(k/ad o festivale vo Východnej uf roky čltame slová
chvály z hľadiska umeleckého, no z ltfadiska technického rozvoja prostredia, mofnosti bývania, turistického ruchu sa nič neurobilo. Zvolenské zámocké hry svojfm arrakrfvnym prostredfm sa priam
míkajú na medzinárodnú umeleckú atrakciu. Zrejme tí, čo by mohli z tohto predpokladu la~il, o ro
asi :áujemnemajú. V Ko!iciach vrcholom kultúrneho leta bol koncert tria amerických sopranistiek
(p fsali sme o ňom v minulom čfsle). Koncertu sa
údajne zúčasmilo 8 000 poslucháčov, podsrame
viac ako v Budape!ri, i napriek nepriazni počasia.
Brarisla1•a mala zase podujatie zvané Htlľ)'tan,
ktorý podľa tlače pre/eudo na!fm hlavným mestom
sťaby hurikán bez toho, aby narobil !kody. Keď
som si v!ak pozrel forografie, ko!ické námestie
bolo naozaj preplnené, av!ak na fotografiách z
amfiteátra na Btídko1•ej ceste bolo hľadisko zaplnené iba v centrálnej časti. Samo:rejme. ro nie je
pre kvalitu rozhodujtíci aspekt. Ale o čomsi s1•edčf.
Po pn•é, nie je pravdou, fe o náročnejšie umenie
nie je :á ujem , po druhé, fe barnumská reklama a
slogany o svetovosti nemusia byl adekvátne spoločenskému záujmu a po tretie, čo je podstatné, fez
hľadiska percepcie nastái'O 1•ýrazný prfklon k náv!reve podujat( rôzneho charakteru \'O veľkých auditóriách, kde poslucháč môže be;: snobského a
spoločenského zalafenia, neformálne a be:prosrredne spontánne obco1•ať s akýmkoľ1•ek kultúrnoumeleckým fenoménom. Svedčia o tom úspe!né
s1•etové turné trojice tenoristo1• Domingo, Pavarouiho a Carrerasa, ako aj skúsenosti spomínaných
sopranistiek. Veď napokon isté skúsenosti máme
aj doma, keď pred niekofkými rokmi sa kultúra !íri/a aj zo Športo1·ej haly Na pasienkoch, keď nÚI'·
!tevnfci z celého Slovenska aplaudovali Petrovi
Dvorskému alebo José Carrerasovi. Ko!ice na budúci rok budú mať zase Pamrouilto. Čo budeme
mal my, l' hlavnom meste, w e§re nevieme. Ale
chvalabohu, fe na konci tohtoročného lemého slnovrcl/ll sa k nám aspotl do koncertnej siene 1•rári
Edita Grúberová. Tým, ktorým sa to podarilo, treba zagraflll01•al a rf, ktor( sa do koncertnej siene
nedosta nú, nech nestrácajú nádej pre bud1íci rok.
Teda peniaze boli, stí a budtí a kultúme letá tiel.
Čo keby sa namiesto kl>amiry penia:e spojili v
prospech niekoľkých skmočne hodnomých atrakcii...? Dúfajme teda , fe kultúrne letá budú o rok
boltar!ie a čoraz hodnotnej! ie. MARIÁN JURiK

medzinárodnej súťaže speváckych zborov v Trenčianskych Tepliciach Grand Prix Slovakia položil základy pre ďalšie
Vysoký umelecký štandard zaznamenali príspevky viacerých domácich i za hraničných telies. Na snímke je vynikaj úci lotyšský zbor INTIS.
Prvý

ročník

pokračovania.

Historický medzník
slovenskej zborovej hudby
IVAN HRUSOVSKÝ
Pamätám si na niekoľko pokusov o založenie medzinárodnej zborovej súťaže u nás
- pokusov, ktoré boli neúspešné z viacerých
známych dôvodov. Vznik medzinárodnej
zborovej súťaže a pociťoval veľmi naliehavo; nielen preto, že na celom svete (nielen
v Európe) je stále ra túce veľké množstvo
zborových súťaži a festivalov, ale hlavne
preto, že slovenská zborová kultúra má vysoké kvalitativne parametre a jej špičkoví
predstavi telia Uednotlivé zbory a dirigenti)
prakticky každoročne zožínali najvyššie
tromfy na viacerých zborových súťažiach .
Zastúpenie našich dirigentov v porotách
medzinárodných súťaži bolo a dodnes je
však veľmi slabé, prakticky nulové. Takže
dOležité kontakty na s úťaži ach sa získavali
sporadicky len ce tou výhry alebo ceny či
diplomu, čo však len relatívne vstupovalo
do povedomia zahraničia, nie však globálne
i detailne ako povedomie o vysokých kvalitách slovenskej hudobnej kultúry zvlášť.
V šeobecne v každej ľudskej činnosti, ale
v umení predovšetkým, hrá dominantnú a
nezastupiteľnú úlohu aktivita osobnosti. V
súvislosti s l . medzinárodnou súťažou speváckych zborov v Trenčianskych Tepliciach bol takouto veľkou osobnosťou, bez
ktorej by Láto súťaž nemohla exi stovať, doc.
Ing. Michal Kostelný z Technickej univerzity v Košiciach, predseda A sociácie speváckych zborov Slovenska a prezident Veľ
kej ceny Slovenska. Doc. Kostelný vytvoril
v pravom zmysle slova zázrak - zázrak pozitívneho fanatizmu a bezvýhradnej odda-

nosti zborovému umeniu. Kostelný prakticky vytvoril takmer všetko sám - od najmenšieho, zdanlivo bezvýznamného detailu až
po najvyššiu koncepčnú a organizačnú prácu. Skutočnosť, že dokázal presvedčiť a získať niekoľkých dôležitých sponzorov, ale
predovšetkým si zabezpečiť plnú podporu
predstaviteľov mesta a kúpeľov Trenč ianske
Teplice, hovorí sama za seba.
Celá medzinárodná súťaž mala značne
vy okú umeleckú úroveň , hoci tu išlo len o
zač iatok, ktorý mal trochu experimentálny
charakter s istým počtom otázn ikov, týkajúcich sa kvality jednotlivých zborov, alebo
čiastočne organizačného zvládnutia celého
podujatia. Ak bola organizácia vynikajúca,
spoločenský úspech Grand Prix Slovakia už
nebol taký zreteľný, ale predsa len dostaču
júci na to, aby definitívne vstúpil do povedomia slovenskej hudobnej society.
Umelecké výkony jednotlivých zborov
boli dosť rozdielne. Pre mňa ako č lena medzinárodnej poroty bol dominantný španielsky zbor z Teneriffe, zbor s krásnou hlasovou kultúrou (najmä v mužskej zložke) a
perfektnou, takmer profesionálnou interpretačnou technikou. Ašpiroval na absolútneho
víťaza súťaže, bohuži aľ, tento c i eľ si pokazil
slabým výkonom vo folklóre ( !) a nesplnenim časového limitu vo voľnom programe.
Interpretácia Spanielov v troch povinných
skladbách bola však najdokonalejšia, najmä
prednes vysoko náročnej Tučapského
skladby bol klenotom celej sú ťaže. Prví v
A-kategórii, Košičania (Collegium Technicum), splnili svoj vysoký interpretačný

štandard, vcelku nesklamali, ale bolo na
nich badať znaky nesústredenosti i prehnaného spoliehania sa na technickú rutinu.
Zbor prežíva i prekonáva istý generačný
zlom, najmä v málo početnej muž kej zložke so labšou vokálnou kultúrou.
Víťaz S-kategórie (folklór), lotyšský lntis,
je krásne, umelecky ušľachtilé spoločenstvo
mladých ľudí, s typicky severským vystupovaním a hlasovou kultúrou. Jeho folklórny
program bol ďalším, i keď trochu menším
klenotom úťaže, ale vcelku zbor potvrdil
veľkú lotyšskú zborovú tradíciu, ako aj svoje
inklinovanie k zborovej tvorbe 20. storočia.
Zapôsobilo ich vystupovanie v krojoch, s národnými hudobnými nástrojmi.
20. storočie, teda skladby súčasných poľ
ských skladateľov vynikajúco interpretoval
poľ ký Pomerian vo svojom voľnom programe. Boli pre mňa zážitkom, škoda len,
že zbor podával kolí avé výkony a jeho interpretačná kvalita často klesala na úroveň
priemernosti. Veľmi sympatický bol študentský zbor Vox Iuvenalis z Brna, ktorý
predstavuje snaživý lepši priemer. M á mladé hlasy, ktoré sa veľmi odvážne, ale napokon výborne prezentovali v náročnom dvojzbore od F. Martina. Výkon, ktorý bol svojim spôsobom ozdobou súťaže.
Maďars ký miešaný zbor Primavera voj
folklórny program zaspieval spoľahlivo,
takmer brilantne, ale na ďalšie dve kategórie už výkonnostne nestačil. Zbor však pôsobil celkove sympaticky. "Ciemeho Petra", t.j. posledné miesto v obidvoch kategó(Pokračovanie

na 3. str.)

POSTREHY-POSTOJE

2

Žilina stále rezonuje
l Ad: OČAKÁVANIA A11JŠENIA l
V článku Tušenia a očakávania (Hudobný
život č. 10/97) podáva I. Javorský svoj pohľad
na žilinský festival koncertného umenia a dotýka sa vo veľkej miere študentského workshopu. Po prečitani tohto článku sa zo mňa definitívne uvoľnili všetky sebakontrolujúce psychomechanizmy, blokujúce vrátiť sa k sponúnanému workshopu hneď po jeho skončení. A
v duchu tézy celého workshopu, i tohto článku,
že v otázkach hudby máme byť len a len osobni, sa ako jedna z "tábora ortodoxného muzikologického dorastu" musím k tejto udalosti
vrátiť taktiež len a len osobne.
Prejdem rovno k podstate (podľa mňa) problému, ktorý spustil taký chaotický, deštruktívny až frustrujúci priebeh posledných dvoch
popoludni workshopu. Spôsobil ho nepochopiteľný nezáujem z radov "neštudentov" (zámerne sa vyhýbam terminu ~tikov, ktorý bol ako
jeden z mnohých súhrnných pojmov v hudbe
tzv. voľnomyšlienkármi na tejto akcii spochybnený) a odborný dialóg so študentami na danú
tému. Na sobotňajšom popoludní sa z "neštudentov" nedostavil na workshop nikto a na nedeTné popoludnie až dvaja "neštudenti", ktorí
na základe informácií z druhej ruky (vraj od
voľnomyšlienkárskeho a sebakriticky neskúseného dorastu, podľa mňa skOr a priori mudrlantského a apaticky spoluprfsediaceho) si prisvojili právo jednoznačne rozsúdiť priebeh sobotňajšieho názorového pingpongu študentov,

o priebehu ktorého by sa snáď neodvážil referovať ani magnetofónový záznam. A tak sme si
absolútne bezprecedentne vyslúžili nálepku
kričiacich, jednostranných, konvenčných, systematizujúcich a ortodoxných mladých muzikológov, ktorí ako "sasanky v kfči" nevedia
pochopiť, že v hudbe žiaden systém, termín, či
vnútorná vývojová logika so svojimi zákonitosťami neexistujú a oháňajú sa len cudzími
slovami, ktorým vlastne ani poriadne nerozumejú (veď je vraj oveľa väčšie umenie vedieť
rozprávať o hudbe trojročnému dieťaťu ... ). A
pritom som stopercentne presvedčená, že nikto
z prítomných v podstate nevedel, o čom sa tie
celé dva dni vlastne rozprávalo, či chcelo rozprávať (podľa mňa malo rozprávať...), až na
spominaný (aj kuloárový) výsledok: "sasanky"
kontra revolucionári.
Ak sa totiž mladé "sasanky" snažili na odbornom sedení o hudbe upozorniť (rozumej kričať),
že ak už chceme negovať, trebárs pojem štýl, je
samozrejmé najskôr tento pojem ozrejmiť, porozprávať sa o ňom ako ho kto, kedy a prečo
chápal, poukázať na jeho úskalia v aplikácii na
hudobnú interpretáciu a až potom ho spochybniť a negovať, tak revolucionári im naopak deklarovali ako jediný správny patent na vnimanie
hudby "príjemné hrejivé pocity v brušku", či
"strašidelné vízie ako pri hororovom filme" a
pod., pri ktorých, pochopiteľne, sa stávajú otázky štýlu nepodstatné. A tak som a zrazu zarazí-

lMYSLÍM, TEDA SLON.•. ,
Ako študentka hudobnej vedy - vtedy ešte
tesne pred ukončením štúdia- som sa zúčastnila
Stredoeurópskeho festivalu koncertného umenia v Ziline a úprimne som a tešila nielen na
koncerty, ale aj na následné diskusie o nich na
workshopoch. (Oscar Wilde by sa asi vopred
netešil a zanovite by tvrdil to svoje: "Všetky
cesty vedú k jedinému cieľu - sklamaniu.")
Keďže workshop znamená seminár, pracovnú
konferenciu, kurz, predpokladala som, aj vďaka
účas ti študentov vysokých škOl, diskusie na
istej odbornej a vzdelanostnej úrovni. Nuž, člo
vek je tvor omylný ... a doľahne na neho smútok,
keď zistí, že základom kvalitného dialógu sa nestanú odlišné názory, ale nevedomosť.
Možno to nebude znieť práve altruisticky, ale
na niektoré momenty žilinského workshopu som
sa vedome snažila zabudnúC, alebo aspoň sa tvá,riť, že v mojej šedej kOre nikdy nič podobného
nebolo. Po prečitaní článku Tušenia a očakáva
nia I. Javorského (H2: č. l 0/97) sa mi prisnil prfšerný sen a tak som usúdila, že v mojom podvedomi predsa len nebude všetko v poriadku.
Považujem si za povinnosť vyjadriť sa aspoň
niekoľkými súvetiami k niektorým neuveriteľne
transcendentálne, až absurdne poznačeným myšlienkami, ktoré na workshope odzneli.
Budúci muzikológovia, pedagógovia, kriticitých, ktorí sa štítia tohto terminu, uspokojíme s
alternatfvou publicisti - a ostatní si v ono slneč
né sobotňajšie popoludnie zvolili neomylnú cestu krédom: zanedbajte štýl v hudbe!!! Kvôli
objektivnosti treba poznamenať, že na zrod tejto
- zdravý rozum šokujúcej myšlienky - vplývali
minimálne tri vonkajšie faktory: l . mladučký
skladateľ a deštruujúci moderátor v jednej osobe - Marek Piaček, 2. priestor bol vyplnený len
študentmi a nikým z neštudentov - názory nebo-

li selektované a odborníkmi usmerňované (ostáva preto záhadou, ako ľahučko sa v nedeľu mohlo nadviazať na tému a poznať všetky okolnosti
búrlivej diskusie zo soboty). Každopádne i treba ceniť fakt, že študenti kategoricky zamietli
alternatfvny návrh riešiť problémy hudobnej
kritiky v krčme oproti - išlo o impulz zo strany
fakulty, ktorá bola zastúpená skutočne len
z lomkovo... , 3. necháme na fantáziu a predstavivosť jednotlivcov. Zamyslime sa teda spoloč
ne nad niektorými povážlivými výrokmi, ktoré
tu odzneli, mená autorov v rámci diskrétnosti
neuvádzam.

Stý/ vôbec nie je prejavom historického vývinu tvorivého myslenia, ako tvrdf Michajlov. A
preto teda Bacha môžme interpretovať ako
Brahmsa a naopak. To je potom tzv. progresívna interpretácia. Myslím, že aj IO-ročné dieťa
Z U.S pozná rozd iel medzi historickými obdobiami vážnej hudby a interpretuje dvoch uvedených skladateľov odlišným spôsobom. Aj Beet-

hoven bol sfce hviezda, ale musíme kašľať na
jeho štýl. Hlavné je hedonisticky sa nechať undšať robustným prfvalom hudby a nezamýšľať sa
nad štýlom, obsa/wm, osobným vkladom interpreta. Odchádzajme z koncertu plnf zážitkov a
pocitov - ach, tá úžasná hudba! A nie, že sa
opovážime vyjadriť sa "štýlom": frázovanie interpreta nevystihlo lyriku a poetiku diela, gradácie neboli dostatočne dramatické ... Uchráňte sa
od podobných slovných charakteristik, lebo
ukážu prstom a vykríknu : To je vedec! To je

muzikológ! Nevie sa odpútať od predchádzajúcej sktísenosti! Kritik jeden obyčajný! Pretože
kritik hodnot{, a publicista nie. MOj skromný
názor, pán Javorský, je, a prosím, neurazte sa,
hodnotíte aj Vy, hoci ste sa snažili negovať na
workshope tento pojem, podľa mňa však zastre-
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S pra-va
z p a •·•za
Keď som vlani pisala do llkidobné ho ž ivota
o dojmoch z Paríža, netušila so~. že po roku
budem znovu písať o novýc h dojmoch. Tentokrát z Letnej akadémie, na ktorej som sa zúčastnila v dňoch 23.-28. 6. 97 v parížskom
IRCAME.
Akcie sa zúčastnili skladatelia zo všetkých
kútov sveta. Z európskych krajín boli najviac
zastúpení Francúzi a Taliani, ďalej to boli
účastníci z Rakúska, .švajčiarska, Holandska,
.Svédska, N órska, ale aj z USA, Kanady, Argentiny, Turecka, Hong-Kong u ... , zo Slovenska som bola jediná a žien vôbec bolo len zopár.
.Sesťdňový program bol doslova nabitý prednášky, hodiny kompozície, work hopy,
počitačová hudba... Pracovalo sa de nne od

9.00 h do 19.30 h pod vedením výrazných
skladateľských osobností súčasnej hudby Ta-

liana Ivana Fedeleho a Fína Magnusa Lindberga. Každý deň o 20.00 h boli koncerty z
diel popredných skladateľov 20. stor., v podani orchestrov z Viedne (Kiangforum), Bruselu (lctu s), Londýna (Electric Phoenis), Amsterdamu (Asko) ...
Nakoľko štud ujem kompozíciu na V.SMU v
Bratislave, účasť na tomto podujatí bola pre
mňa veľkým prínosom.
Chcela by som vysloviť poďakovanie Sarasovej nadácii Charty 77 a predajcovi francúzskych áut Peugeot, firme - AUTO RÁCZ Levice, ktorí sponzorovali moju účasť na tomto
zaujímavom a hod notnom podujatí.
PETRA BACHRATÁ

la, kde som sa to vlastne ocitla? Kto, s kým a
tu sedi? Je to s náď tým, že nemáme možnosť zúčastňovať sa odborných hudobných podujati v zahraničí...? Alebo je to len mOj subjektivny názor, že "neštudent" by mal byť tak trochu psychológom a akýmsi vzorom a držať kormidlo erudovanosti , vecnosti a odstupu, neprikladajúc polienko frustrácie svojim nasledovnikom, aj keď majú opačný názor? Akým právom
sa škatuľkujú ti študenti hudobnovedných odborov, ktorí sa chcú s partitúrou v ruke opýtať, čo
to napr. znamená komentovať Beethovena nevšedne a vtipne, hrať "o dušu", alebo sa v problematike hudobnej interpretácie zaujimajú nielen o otázku "prečo nie", ale aj o odpoveď "prečo áno"? Veď človek sa (na workshope, chvalabohu, chcel) učí po celý život...
Je oveľa pohodlnejšie niečo negovať pre negáciu, či spochybňovať pre spochybňovanie, ale
je už namáhavejšie vysvetliť, čo vlastne chceme
spochybňovať a, najmä, prečo potrebujeme niečo negovať. A tam už nemOže vystačiť sféra pocitov a zážitkov, ale vecný muzikologický postoj so všetkými tradičnými zákonitosťami a vývojovými výsledkami poznania. Ak teda negácia, tak ako následok poznania. A nerozdeľujme
nerozdelitefné, veď rovnako veda, ako aj publicita, kritika, interpretácia atď., majú predsa spoločný predmet záujmu - hudbu. Aby sme teda
nakoniec neboH prekvapeni (či zahanbeni), ak v
rozhovoroch o hudbe, s trebárs takými "matfyzákmi", alebo aj toľko pretriasavanými snobskými návštevníkmi koncertov, si zrazu nevystačíme s vetou "zo sály som odchádzala užasALEXANDRA SCHMIDTOVÁ
nutá"...
prečo

šujete ďaleko viac ako suchopárne "kritiky".
Toto však nebol kameň úrazu, respektíve bol jeden z tých zanedbateľných. Na workshope, kde
sa streili ľudia "od fachu", je nutné "konštruktívne" vyriešiť pojem a význam filozofie telocvi-

ku, holej vety Mama má Emu a iných záležitost(
nerozlučne sa snúbiacich s problematikou hudobnej kritiky v praxi, využijúc slovnfk dostupný
vekovej kategórii a intelektuálnej kapacite detf
materských šktJI. A tiež, podľa slov moderátora,
prečo nemôžeme hodnotiť takto: koncert sa mi
páčil. Basta. Načo odôvodňovať? Načo pomenovávať? Charakterizovať? Stý/ v hudbe?
Pchi... Koho to zaujfma? Vás vedcov, ktorým
nikto nerozumie...
Nič nemám proti citom, emóciám, hudobným
zážitkom. Myslím ale, že v kritike nevystačíme
tým, že sme boli ohromení, uveličení, unesení
znechutení, unudení, nadšení. Ze interpretačný
výkon bol fantastický, výborný, hrozný, muzikant nám bol sympatický. Co ďalej? Mladý kritik zrazu pride na to, že čistého papiera je ešte
stále vera, pretože emocionálna sféra má tiež
svoju pojmoslovnú kapacitu, ak už zabúdame
na fakt, že študujeme hudobnú vedu, teóriu
etc... Snáď ešte zopár viet na margo vedy. Ako
mladej muzikologičke mi, namOjveru, pán Javorský, zle padol Váš zvýšený hlas, adresujúci
nepríjemné slová priamo pod kožu, že my, vedci, sme ako "sasanky v kfči" a používame slovník cudzích slov, ktorému ani sami nerozumieme. Neviem, prečo by som sa mala hanbiť za
existenciu modulácie, frázy, dynamiky či obsahu v hudbe ...
Záverom mi napadá: aká neuveriteľná škoda,
že p. Javorský sa nemohol zúčastniť onoho sobotňaj šieho workshopu. Práve Pogorelicova interpretácia tu bola hodnotená z úst "ortodoxného muzikológa" priaznivo a kladne. Celkovo mi
v priebehu workshopu miestami unikal zmysel
a hlavne logické súvislosti tvrdení, a preto sa
pýtam, či namiesto známeho výroku neplatila
skOr parafráza: Myslím, teda slon ...
ZUZANA V A CHOVÁ
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l Hudba v STV l
Na prelome mesiacov jún a júl STV odvysielala množstvo hudobných relácií (väčšinou išlo o
reprízy), ktorým venujem nasledovný priestor.
V pravidelnom magazíne Fragmenty umenia
(22. 6.) hovorila autorka a moderátorka Eva
Holubánska s muzikologičkou a hudobnou kritičkou Lilkou Dohnalovou o prehliadkach mladých koncertných umelcov - v minulosti v
Trenčianskych Tepliciach, v posledných rokoch
v Ziline. L. Dohnalová vo svojom hodnoteni
zdôraznila nielen kladný prínos tejto akcie pre
koncertných umelcov, ale aj pre mladých kritikov, ktorí si v diskusiách obohacovali pohľad na
interpretačné umenie. Rozhovor bol doplnený
interpretačnými výkonmi z minulosti - skvelý
akordeonista Zovic a znamenitá Paulechová,
ako aj z posledného žilinského vystúpenia vynikajúceho Rema Urasina.
Veľmi zaujimavý a pôsobivý bol príspevok
Fragmentov, ktorý prinášal spojenie výtvarného
umenia s hudbou. Diváci sa oboznámili s prekrásnym prostredim trnavskej synagógy, ktorá
je teraz súčasťou Galérie Jána Koniarka a slúži
prevažne prezentácii súčasného umenia. Pestrofarebné vitráže vytvárajú v priestore čarovnú
hru farieb. Autorka vitráží, Dorota Sádovská,
veľmi pútavo hovorila o symbolike farieb. Mladý hudobný skladateľ Daniel Matej vytvoril zaujímavé dielo inšpirované týmto prostredím.
Hudbu v priestore - violončelo, akordeón a klarinet umne rozostavené - tvoria zvukové farby,
ktoré dotvárajú farebnosť oblokov. Vizuálne a
zvukové vnemy splývajú v pôsobivú jednotu. Vo
mne to vyvolalo zvláštne pocity a mala som dojem, že tí, ktorým pred synagógou postavili pomník na pamäť holokaustu, môžu byť spokojní s
dôstojným využívaním posvätných miest ich
predkov.
Veľmi štýlovo nadväzoval ďalší príspevok o
Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave-Petržalke. Riaditeľka Eva Malatincová predstavila školu, ktorá má zatiaľ štyri odbory: spev, cirkevná
hudba, klavír, organ. 63 žiakov sa vzdeláva pre
potreby cirkví, ale nie iba pre ne. Vyučuje sa tu
podľa štátnych osnov a učebných plánov a vyučujú tu kvalifikovaní, skúsení pedagógovia.
Hneď po nej sme videli koncertné predvedenie Pucciniho opery Tosca v medzinárodnom
obsadení, kde zažiarili slovenski operní umelci
Peter Dvorský a Martin Babjak.
25. júna som si už po niekoľký raz so záujmom pozrela "Svätoplukovské témy v slovenskej opere". Relácia z dramaturgickej dielne
Gabriely Vyskdčllovej z cyklu Hudobné spomienky upútala odborníka i laika. Kultivovaný
Marián Slovák diskutoval na exkluzívnu tému s
režisérom B. Kriškom a dirigentom O. Lenárdom. Porovnávali prístup A. Moyzesa a E. Suchoňa k svätoplukovskej tematike, ich opery o
Svätoplukovi a osobitne televízne spracovanie
Suchoňovho Svätopluka.
Moyzesov Udatný kráľ skôr v oratórnom štýle
je poňatý ako antická dráma, kde chór zastupuje postava ženy-komentátorky (v ukážke ju výborne spievala M. Blahušiaková), zatiaľ čo Suchoň - romantik sa viac prikláňa k Stodolovej
dráme. Podľa názoru Krišku, režisér Jozef Zachar v televíznom spracovaní na operu zabudol
a spojil Stodolovu drámu so Suchoňovou hudbou. Lenárd sa vyznal zo svojej lásky k Suchoňovej hudbe. Aj Svätopluka Suchoň chápe ako
človeka, trpiaceho, trápeného', viac otca ako panovníka, prevláda ľudské nad monumentálnosťou.

Pri sledovaní televízneho spracovania Suopery Svätopluk 5. júla, prišla som k
záveru, že to ľudské a~ panovnícke je tu nádherne
vyrovnané. Vo výkriku "Som ešte kráľ" je toľko
sily, dôstojnosti, veľkosti - hádam viac, než otcovského citu vo vyhlásení "Omilostil som vás".
Pochopila som opäť, že je to veľká opera, vyrovná sa čestne s inými európskymi historickými
národnými operami. Uvedomila som si tiež, že
postava Svätopluka bola životnou úlohou Ondreja Malachovského. A s vďakou som si spomenula na bývalého vedúceho hudobnej redakcie
Jaroslava Meiera, ktorého zásluhou máme v televíznom archíve takmer všetky slovenské opery.
Populárna hudba a džez nie sú mojou parketou. A predsa ma niektoré relácie z týchto žánrov upútali.
Zaujal ma vydarený profil kultivovaného speváka Pavla Hammela (18. 6). Veľmi sympatický
je mi jeho vzťah k živému koncertnému prejavu,
ktorý má radšej ako neosobné nahrávanie v štúdiách. Zaujímavý bol rozhovor s básnikmi, ktorí
mu dodávajú texty a spolupracujú s ním. Kým
Boris Filan tvorí text na hotovú hudbu, Kamil
Peteraj žiada tvoriť hudbu na text. Hammel s
uznanim spomínal na spoluprácu s Mariánom
Vargom. ečudo, že si rozumeli, veď obaja sú
hudobnici na vysokej úrovni.
Džez- mostík, či rovnováha medzi tzv. vážnou
hudbou a džezom. Koľk[ veľkf liudobníci sa venovali obom žánrom: Gershwin, Bernstein,
Guida, Ježek a ďalši. O tom sa hovorilo v hudobnom klube Dvorana (19. 6.) Zišli sa tam zapáleni
nadšenci džezu zo súboru Bratislava hot Serenades. Súbor je víťazom mnohých medzinárodných súťaží a festivalov. Združuje ľudí rôznych zamestnaní, klaviristka je poslucháčkou
hudobnej teórie na VSMU. Amatérski členovia
sú na profesionálnej úrovni.
Bohatá žatva vysielania hudobných programov v STV bola tentoraz v prijateľnom vysielacom čase a verím, že mala svojich poslucháčov a
divákov.
ANNA KOVÁ~OVÁ
choňovej
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ZBOROVÝ SPEV

Historický medzník
slovenskej zborovej hudby
(Dokončenie

3
nie. Napr. taký m s labší m článkom pravidiel
j e k a tegória 8 ( folklór), ktorá je obsahovo
veľmi široká a nemá vyhranenú objektívnu
základňu pre hodnotenie a porovnávanie.
Veľká cena Slovenska v Trenčianskych
Tepliciach je úspešne za nami a treba s i le n
žel ať, aby aj v ďal šieh ročníkoch bol a ešte
úspešnejšia a získavala si stále väčší m edzináro dný ohlas.

'

"'IVAN HRUSOVSKÝ

z l. str.)

riách, si "vytiahol" čiernohorský zbor Stanko Dragojevič. Zbor s pútavou vizualitou
urastených mladých ľudí, najmä v národných krojoch, s i nemohol v ani jednej kategórii nárokovať na lepš ie umiestnenie. Zbor
bez medzinárodnýc h skú seností, bol po juhoslovanskej vojne vôbec prvý raz v zahraničí.

Dirigentské výkony boli v prevažnej miere veľmi uspokojivé, bez ohľadu na to, či
boli ich nosite lia amatéri, alebo profesionáli . Spičkový profesionálny výkon preze ntoval najmä š pa nie lsky dirigent AJfonso
López Ray mond, a le dôstojne sa k nemu
priraďoval či už košický Karol Petróczi,
Poliak R yszard Handke, temperamentná dirigentka lotyšské ho Inti~ llze Valce, ale aj
J a n Ocetek z Brna. Maďarský zbor Primavera viedla Ottilia Horányi, juhoslovans ký
Stanko Dragojev i č dirigoval Ilija Dapčovič.
Rela tívne vysoká dirigentská úroveň bola
spoločným menovat,eľom celej súťaže.
l . medzinárodná súťaž speváckych zborov v Trenčianskych Tepliciach má cenné
špecifikum, ktoré by sa v j ej ďalších roční
koch ne malo meniť: interpretácia zqorovej
tvorby 20. storočia. Nevera medzinárodných súťaží má toto progra mové vyhranenie
( napr. maďarský Debrecín), ktoré kl adie na
súťažiace zbory vysoké interpretačné nároky. Samozrejme, že v podmienkach, pravidlách a organizácii našej súťaže je niekoľko
problémových, otvorených miest, ktoré s i v
záujme vylepšenia žiadajú diskusné rieše-

Spanielsky zbor Coro Polifónico Universitario de la Laguna pri defilé mestom.

l Výsledky Granit Prix Slovakia l

proľ. Peter Hradil, Slovensko, členovia: pr!)f. Dr.
Ivan Hrušovský, CSc., Slovensko - Antonín Tučapský, Veľká Británia- Pekka Kostiainen, FínskoMarián Vach, Slovensko.
Súťaž bola pre miešané spevácke zbory v dvoch
kategóriách:

A-kategória - miešané zbory a cappella.

Kategória A
l . Collegium Technicum, Slovensko- z.latý diplom
2. Coro Pol. Univ. da la Laguna, Spanielsko - zlatý
diplom
3. Liepajas Jugendchor In tis, Lotyšsko- zlatý diplom
4. Chor Pomorskiej Akad. Muzycznej, Poľsko •
zlatý diplom
S. Vox Iuvenalis, Ceská republika- zlatý diplom
6. Primavera, Maďarsko - strieborný diplom
7. Stanko Dragojevič, Juhoslávia - bronzový diplom
Kategória B
J. Liepajas Jugendchor lntis, Lotyšsko- zlatý diplom
2. Collegium Technicum, Slovensko -zlatý diplom
3. Chor Pomorskiej Akad. Muzycznej, Poľsko •
zlatý diplom
4. Primavera, Maďarsko- strieborný diplom
S. Coro Pol. Univ. de la Laguna, Spanielsko- strieborný diplom
6. Vox Iuvenalis, Ceská republika - strieborný diplom
7. Stanko Dragojevi č, Juhoslávia -strieborný diplom

:Ziadny zo zúčastnených zborov v ani jednej kategórii nedosiahol zlaté pásmo s pochvalou poroty,
t.j. nad 90 bodov. To znamená, že nik sa nestal absolútnym víťazom Grand Prix Slovakia, ale ani laureátom kategórie A i kategórie B. Tým odpadol aj
koncert absolútneho víťaza, ktorý sa mal uskutočniť
IS. júla 1997 v Dóme sv. Martina v Bratislave.
l. medzinárodnú súťaž v Trenčianskych Tepliciach otvori) slávnostným nesúťažným koncertom
špičkový slovenský amatérsky zbor, Spevácky zbor
mesta Bratislavy s dirigentom Ladislavom Holáskom, pri organe (syntezátore) bola Milada Synková.
Program: Ján Simbracký: Omnes gentes plaudite,
Mikuláš Schneider-Trnavský: Missa in honorem
Sanctissimi Cordis Jesu pre miešaný zbor a organ.
Faktografia: Grand Prix Slovakia - J. medzinárodná súťaž speváckych zborov, Trenčian ske Teplice 9. -l3.júla 1997. Koncertná sieň kúpeľnej dvorany. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Asociácia speváckych zborov Slovenska, Národné hudobné centrum.
Prezident Veľkej ceny Slovenska: doc. Ing. Michal Kostelný
Hudobný riaditcf súťaže: Dr. Stefan Klimo
Medzinárodná porota súťaže: predseda poroty

Súťaž bola vypísaná pre vyspelé amatérske miešané zbory, dirigenti zborov môžu byť profesionáli.
Minimálny počet spevákov v zbore - 32, maximálny
počet - 48. Každý zbor musí súťažiť v kategórii A i
B. Hodnotenie medzinárodnej S-člennej poroty je
100-bodové v každej kategórii Al, A2 aB 90-100 b zlatý diplom s pochvalou poroty, 80-90 b.- zlat.ý di-

etské školské spevácke zbory (t.j. zbory na základných školách) tvorili v minulosti najpočetnejšiu kategóriu speváckych zborov. Ich význam nikdy nespočíva! v
dosiahnuti vysokej umeleckej úrovne interpretácie (v tomto smere ich výrazne predstihli tzv. mimoškolské alebo výberové zbory), ale skOr vo vytvorení vzťahu detí k spievaniu. Jednoducho povedané, plody ich práce sa zbierali s istým časo
vým po unom. Cinnosť v detskom zbore nielenže
kultivovala osobnosť detí, ale tiež nepriamo prispievala k formovani u hudobne pripravenejšieho
a náročnejšieho publika v rámci koncertného života, a napokon tiež k širšej členskej základni
zborov dospelých, ktorú v prevažnej miere tvo ria
ti, ktor! začali so zborovým spievaním na základnej, príp. strednej škole.
V konkurencii iných umeleckých záujmov, najmä z tých žánrových oblastí, ktoré sú bližšie k
detskému naturelu a navyše sú mohutne forsírované na umeleckom trhu (predovšetkým v masmédiách), ale aj v konkurencii ďa l ších záujmov,
ktoré s vývojom spoločnost i vystupujú do popredia (oblasť osvojovania cudzích jazykov, ale aj
počítačovej techniky), je čoraz ťažšie podnietiť
záujem deti o činnosť v školskom zbore, ktorý sa
častokrát nemOže oprie( o svoje bezprostredné
okolie (od rodičov deti po vedenie školy), ktoré
má tendenciu chápať túto aktivitu ako nepraktickú, luxusnú a zbytočnú. Aj preto do'šlo v posledných rokoch k úbytku týchto zborov. Kedysi sa

do trojstupňovej súťaže - na úrovni okresu, kraja
a celoštátnej úrovne - zapájalo viacero desiatok
zborov. Dnes sa už v mnohých okresoch nedá
zorgani zovať okresná súťaž detských zborov, takže tí, ktorí vytrvali, sa potom na okresnej prehliad ke stretávajú so zbormi dospelých či ci rkevnými zbormi. Pokiaľ ide o krajské súťaže, hoci sa

vrcholnú prehliadku mimoškolských zborov ( 16.17. mája '97 v Prievidzi) a súťaž nú prehliadku
školských t.borov vo Vranove (7. júna '97).
Zo šiestich. naozaj skvelých výberových t.borov, ktoré sme mali možnosť počuť aj v Bratislave
na j esennom Festivale slovenskej zborovej tvorby, sa z rôznych dôvodov teraz v Prievidzi pre-

D

A l - povinné skladby:
A. Bruckner- Christus factus est
A. Tučapský- une est bibendum
l. Hrušovský -Gloria
Všetky skladby sú v latinskom jazyku.
A2- voľný program- 4 skladby (min. 12'- max.
18' čistého času):
l skladba z renesančnej polyfónie do r. 16SO
J skladba súčasného autora, napísaná por. 1980
2 skladby podľa vlastného výberu, nie folklór.
B-kategória- folklór. 3-4 skladby min. 10'- max.
IS' čistého času. Viachlasné zborové úpravy folklórnych prejavov, ktoré reprezentujú danú krajinu
resp. oblasť. Skladby nesmú byť jednohlasné, vylučuje sa klavírny sprievod, nie však rázovité hudobné nástroje.

l Deti a zborový spev l
v tomto roku počet krajov zdvojnásobil (aj v rokoch 1993 a '95 sa realizovali po štyri krajské
prehliadky pre východné, stredné a západné S lovensko a Bratislavu), počet zborov do nich zapojených opäť poklesol a v štyroch krajoch sa súťaže
neuskutočnili, pod čo sa popri problémoch s ich
financovaním podpísal aj nízky počet zborov,
uchádzajúcich sa o účasť.
Za danej situácie sme sa domnievali, že pre
tých nadšencov-zbormajstrov, ktorí vo svojej aktivite vytrvali, by bolo povzbudením, keby sa
zvýšili ich šance zúčastniť sa na celoštátnej konfrontačnej súťaž nej prehliadke. Preto v tomto roku po prvý raz Národné osvetové centrum (od r.
1982) umožnilo školským zborom súťažiť samostatne, rozdeliac tradičnú súťaž Mládež spieva na

zentovali len domáci Úsmev a Magnólia zo
Sobraniec, pričom najmä posledne menovaný
nadchol hlasovou kultúrou i náročným repertoárom (Gallus, Bárdos, Koszewski, Sommerro,
Hrušovský). Priestor využili niektoré zbory z
"druhého sledu" ako Námorníček z Komárna,
Harmónia z Trebišova, zbor ZUS L. Árvaya zo
Žilin y a novozámocká Lastovička, ktorá vzorovo
predviedla Novákove Vtáčie dialógy. Piesne z
tohto cyklu potom o tri týždne neskôr zneli
Vranovom, kde ich ako povinnú skladbu interpretovalo 9 školských zborov, pričom osobitnú
cenu za jej najlepšiu interpretáciu získal bratislavský Skovránok, cenu Hudobného fondu zbor
ZS z Radvane. Najvyššie však porota (vedená Dr.
S. Klimom) hodnotila (ocenením v l. pásme s po-

Snímka: archív
plom, 70-80 b.- strieborný diplom, 60-70 b, - bronzový diplom.
Víťaz v A-kategórii - zbor s najvyššou priemernou známkou v kateg. A l a A2, s minim. umiestnením v zlatom pásme (80-90 b.). Ak dosiahne hodnotenie v zlatom pásme s pochvalou poroty (90-JOO b.),
stáva sa laureátom Grand Prix Slovakia v knteg. A.
Víťaz v B-kategórii -zbor s naj vyššou známkou a
s minim. umiestnením v zlatom pásme (80-90 b.).
Ak dosiahne umiestnenie v zlatom pásme s pochvalou poroty (90-100 b.), stáva sa laureátom Grand
Prix Slovakia v kateg. B.
Absolútny vlťaz Grand Prix Slovakia - zbor s
najvyššou priemernou známkou z kategórií Al, A2
a B a s hodnotením v zlatom pásme s pochvalou poroty (90-100 b.).
Súťaž sa realizuje každý druhý rok, vždy v Trenčianskych Tepliciach.
Zbory zú častnené naJ. medzinárodnej súťaži:
Coro Polifónico Universitario da la Laguna, Spanielsko (Teneriffe)
Chor Pomorskiej Akademii Muzycznej, Poľsko
(Stetrn)
Liepajas Jugendchor lnlis, Lotyšsko (Liepaja)
Primavera, Maďarsko (Széltesfehérvár)
Stanko Dragojevič, Juhoslávia (Cierna Hora
Podgorica)
Vox Iuvenalis, Ceská republika (Brno)
Collegium Technicum, Slovensko (Košice)
Pôvodne prihlásené zbory: Choral (Bulharsko) a
The Matthews Singers (Juhoafrická republika) odriekli účasť.
chvalou) Pramienok z Kanianky a Nezábudku z
Humenného. Prvý zo zborov dokazuje, ako rýchlo sa so schopnou dirigentkou možno vypracovať
k najvyšším métam, druhý potvrdzuje, že sa oplatí pracovať s deťmi systematicky. Obe podujatia
mali kvalitných hostí. V Prievidzi popri domácom miešanom Rozkvete to bol špičkový český
detský zbor Permoník, ktorý o i. uviedol Horníkovu Missa Vinea Crucis a vo Vranove, kde simultánne so úťažou prebiehali Vranovské zborové slávnosti, bol ozdobou fínsky dievčenský zbor
Nuorisokuoro Kempellen, ktorý vokálne kultivovane zvládol nielen Bizeta, Kodalya, Tormisa, no
hlavne fínsku zborovú literatúru. Vo Vranove ani
tentokrát nechýbali slovensk! skladatelia, ktorých
tu zastupovali osobne Z . Mikula, M. Novák a l.
Bázlik a sprostredkovane v repertoári zborov aj
Hrušovský, Ferenczy, Hatrík, Andrašovan, Zemanovský, Matušík a Felix.
Naša snaha podporiť zborové spievanie deti na
školách dvoma podujatiami Mládež spieva mOže
mať určitý, ale len limitovaný efekt. Žijeme v dobe, v ktorej sa individualita a pestrosť životných
prejavov čoraz viac univerzalizuje do sveta číse l
a klávesníc, chŕli acich nie hudbu, ale informácie.
V tomto svete je úsi lie zbormajstrov-učiteľov,
snažiacich sa naučiť deti nielen intonovať, ale aj
cítiť (a nielen hudobne) čoraz viac podobné konaniu Rytiera smutnej postavy. Ešteže máme tých
niekoľko Quijotov!
VLADIMIR BLAHO
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dic/.:ý, mixolydický, aiolský, i6nsky, hypod6rsky, hypofrygický (neskôr lokrický), hypolydický, hypomixolydický, hypoaiolský a hypoi6nsky modus. (Príklad č. 3)
Všetky tieto mody sú súčasťou jednej modálnej oblasti. Napr. v základnej modálnej
oblasti C začína iónsky modus od c, dórsky
odd, frygický od e, lydický od f, mixolydický od g, aiolský od a, lokrický od h; ak je
však základná modálna oblasť F, potom iónsky modus začína od f, dórsky od g, frygický
od a, lydický od b atď.
Každá oblasť obsahuje okrem svojich siedmich základných tónov ôsmy tón, ktorým je
znížený siedmy stupeň, t.j. v C-oblasti tón b

Zámerom predkladaných úvah, ktoré budú vychádzať v Hudobnom živote
na pokračovanie, je snaha odhaliť modálny charakter hudby 20. stor. v premenách a metamorfózach. Ich vzniku predchádzalo niekoľkoročné štúdium
hudby 20. storocia, ktorej korene nie náhodou treba hľadať v antickej, stredovekej a renesančnej európskej hudbe, ale aj v mimoeurópskych hudobných
kultúrach. Mimoriadne inšpiratívna bola pre mňa práca maďarského muzikológa Lajosa Bárdosa ''ModáUs harmóniák" (Budapest 1961; preklad "Modální harmonie", Brno 1986), v ktorej autor na základe reflexie predovšetkým
vokálnej renesančnej polyfónie a rodovej hudby odhalil podstatu modálneho
hudobného myslenia.
Pre mňa to bol podnet k vykroceniu do neznámych svetov - k odvahe postihnúť metamorfózy modálnej harmónie v oblasti hudby 20. storočia z aspektu jej
genetickej podmienenosti.

ZUZANA MARTINÁKOVÁ

Modalita vo vzťahu k hudbe
20. storočia
20. storočie sa neodvratne chýli ku koncu.
Zjednodušene ho možno charakterizovať prekonaním romantickej dur-molovej tonality
a nahradením starými i novými harmonickými, resp. tónovými systémami na jednej strane a prenesenim ťažiska na zvukovo-farebnú
zložku (sonoristiku) na strane druhej. Durmolová harmónia sa úplne nevytratila, stala
sa súčasťou širšie ponímanej modality, ktorej
korene siahajú do obdobia gotickej a renesančnej európskej hudby, avšak aj etnickej
hudby európskej a mimoeurópskej proveniencie. Je v harmónii hudby 20. storočia
všetko dovolené? Chýba hudbe 20. storočia
logika tonálneho harmonického systému
predchádzajúcich storoči? Obsahuje prvky
kontinuitného či diskontinuitného vývoja?
Skôr než bude možné hľadať odpovede na
tieto otázky, je potrebné aspoň v základných
tézach charakterizovať pojem modalita. Môj
niekoľkoročný záujem o hudbu 20. storočia,
spojený s analýzami skladieb, ma zákonite
priviedol k štúdiu stredovekej a renesančnej
európskej hudby, ale aj hudobných prejavov
rozličných etník. Rozvoj masovokomunikač
ných médii, migrácia rozličných národov
a národnosti, zjednodušené možnosti cestovania po celom svete, ale aj nové archeologické objavy spO obili, že takmer nebolo
skladateľa, ktorý by nereflektoval vo svojej
tvorbe hudbu či už starších vývojových štádií, alebo rozličných etnických skupin v súčasnosti. Hlbšie teoretické zdôvodnenie hudby 20. storočia sa častokrát nezaobíde bez
znalosti modálneho harmonického systému.

• Co je modálny systém v hudbe?
Modálny systém predpokladá prácu s modom. Modus (plur. mody) je určité tónové
a intervalové usporiadanie 1, ktoré je charakteristické pre daný hudobný text. V tom
zmysle má širšie vymedzenie ako modalita
obdobia európskej renesancie, ktorá má
vlastné špeciálne mody a zákonitosti.
V najširšom vymedzení možno v modálnej
hudbe rozlíšiť:
l. antické mody
2. stredoveké a renesančné mody
3. mody v európskej etnickej hudbe
4. mody v mimoeurópskej etnickej hudbe
5. mody v tzv. umelej (či už tzv. vážnej
alebo zábavnej) hudbe 20. storočia, ktoré
možno ďalej členiť na:
a) horeuvedenými modmi ovplyvnené
b) novovytvorené.
Antické mody sú kombináciou dvoch tetrachordov určitej intervalovej štruktúry: tonustonus-semitonus T-T-S, t.j. 2-2-1 (číslo označuje počet poltónov), ktoré sú spojené celým
tónom TTS-T-TTS, t.j. 2-2-1-2-2-2-1.
Tento základný modus bol vytvorený od
tónu el zhora nadot2: e-d-c~a-g,--f-e;
Ďalšie mody sú odvodené od tohto modu
tak, že počiatočné tóny jednotlivých modov i
tóny medzi sebou majú stále rovnakú štruktúru (T-T-S-T-T-T-S):
e-d-c-h-a-g-f-e
fis-e-d-cis-h-a-g-fis (2 #)
gis-fis-e-dis-cis-h-a-gis (4 #)
a-g-f-e-d-c-b-a (lb)
h-a-g-fis-e-d-c-h ( l #)
cis-h-a-gis-fis-e-d-cis (3 #)
dis-cis-h-ais-gis-fis-e-dis (5 #).
Grécky diatonický systém, tzv. systema teleion, obsahoval tri oktávy, ktoré sa v praxi
najviac využívali. Stredná oktáva e'-e, tzv.
harmonia, bola najvyhovujúcejšim priestorom, v ktorom sa mali realizovať všetky mo-

dy, čím zároveň po tejto úprave z!skali rozdielne intervalové usporiadanie sekúnd:
dórsky: e-d-c-h-a-g-f-e
frygický: e-d-cis-h-a-g-fis-e (2 #)
lydický: e-dis-cis-h-a-gis-fis-e (4 #)
mixolydický: e-d-c-b-a-g-f-e (lb)
hypodórsky: e-d-c-h-a-g-tis-e (l #)
hypofrygický: e-d-cis-h-a-gis-fis-e (3 #)
hypolydický: e-dis-cis-h-ais-gis-fis-e (5 #)
Niektorí teoretici vysvetľujú odvodzovanie
modov iným spO obom, na základe rotácie
základného modu (tak ako to·· poznáme zo
stredovekých modov, avšak smerom nadol)
a transpozície od tónu e:
e-d-c-h-a-g-f-e
d-c-h-a-g-f-e-d transp. e-d-cis-h-a-g-fis-d (2 #)
c-h-a-g-f-e-d-e transp. e-dis-cis-h-a-gis-!is-e (4 #)
atď. (Priklad č. l)
Stredoveké m ody sa vyvinuli z hexachordálnej praxe (pozri Guido z Arezza), ktorá
rozlišovala tri hexachordy s rovnakou intervalovou štruktúrou:
hexachordum naturale: e-d-e-f-g-a;
hexachordum du rum: g-a-h-c-d-e;
hexachordum mo/le: f-g-a-b-c-d.
Názvy pre jednotlivé tóny ut-re-mi-fa-solla odvodil Guido z textu jedného hymnu na
sv. Jána z 8. storočia, ku ktorému skomponoval melódiu v dórskom mode. (Priklad č. 2)
Spojením hexachordov vznikol neskôr
8-t6nový systém: e-d-e-f-g-a-b-h (do-re-miJa-so-la-ta-ti- nie si, pretože zvýšený piaty
stupeň so sa tiež nazýva si), ktorý sa vyskytuje dodnes v ľudovej hudbe a ktorý tvorí základ renesančnej modálnej hudby. Mody renesančnej hudby preberajú názvy antických
modov, avšak ich intervalové usporiadanie s
nimi nesúhlasí. Spočiatku rozlišovali osem,
neskôr dvanásť modov: d6rsky, frygický, ly-
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(ta) a ďalšie tri charakteristické tóny tzv.
"diesis" (t.j. zvýšené tóny), ktoré sú výsledkom vedenia hlasov v renesančnej vokálnej
hudbe. V C-oblasti sú tieto diesis tóny fis (fi),
cis (di), gis (si), ktoré sa nevypisovali, avšak
speváci ich pri určitých tónových konšteláciách automaticky spievali. Ide predovšetkým o tieto prípady:
a) ak po sebe nasledovali tri tóny smerom
nahor (scandicus), napr. h-c-d spievalo sa automaticky h-cis-d, nakoľko cis smerovalo
k tónu d (vzťah citlivého tónu k základnému).
Obdobná situácia vzniká pri tónových spojeniach e-fis-g. Tri tóny smerom nadol (climacus) sa spievali v tvare d-c-h, resp. g-f-e, alebo od tónu c v tvare c-b-a,
b) ak sa melódia vracala na ten istý tón
(striedavý tón) smerom nadol a späť (porrectus) d-cis-d; g-fis-g; a-gis-a.
Opačný smer (torculus3) nesúvis! s diesis,
avšak nájdeme ho v spojeniach e-f-e, c-h-c.
alebo a-b-a.
Z uvedeného vyplýva, že ak sa napr. skladba renesančnej vokálnej polyfónie pohybuje
v nejakom mode, patriacom do základnej C
(Do) oblasti (genus naturale), bude sa v nej
vyskytovať ll tónov (e-d-e-f-g-a-b-h + tri
diesis: cis-fis-gis). Tón dis do tohto tónorodu
nepatrí - pravdepodobne preto, lebo tón e už
má jeden poltón vedľa seba (tón t). Na základe toho, ktorý tón sa v skladbe napísanej v C
oblasti zdôrazňuje (začiatok a koniec skladby), určíme jej modus: ak je to tón mi, ide o
frygický modus, ak tón so, skladba je v mixolydickom mode atď.
Skladba sa môže pohybovať aj v modoch v
základnej F (Fa) oblasti (genus molle). V
tomto prípade je v predznamenaní jedno b,
znížený siedmy tón je es a tri diesis h-fis-cis.
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Ak ide o základnú G oblasť (genus durum) bude v predznamenaní jedno fis, siedmy znížený tón f +tri diesis: gis-cis-dis atď.
Modá lny systém je teda jedenásťtónový!
Vyskúšajme si to prakticky na ukážke od
Claudia Monteverdiho:
Celá skladba je v C (Do) oblasti (genus naturale), v dórskom mode (začiatok i záver na
tóne d), s možnou škálou l l tónov (e-d-e-fg-a-b-h+ tri diesis: cis-fis-gis). V skutočnosti
tomu tak naozaj je! (Príklad č. 4)
Neskôr si ukážeme, ako sa tento jedenásť
tónový systém transformoval na dvanásťtó
nový u Gesualda a ako sa ešte stále automaticky premietal do barokovej harmónie.
Mody v európskej etnickej hudbe predovšetkým takých národov, ktoré nepodliehali
kozmopolitickým vplyvom a vplyvom me tskej kultúry, si zachovali svoj niekoľko storočí starý základ, siahajúci minimálne do obdobia stredoveku.
V etnickej európskej hudbe sa vo veľkej
miere využívajú stredoveké mody: napr. dórsky, frygický , lydický, aiolsky, iónsky, alebo
kombinácie ich tetrachordov (napr. podhalanský4 modus, ktorý obsahuje spojenie lydického a dórskeho tetrachordu: c-d-e-fis-ga-b-c); nájdeme tiež tzv. mezzotetrachord,5
v ktorom sa kombinujú dva pol tóny a zväčše
ná sekunda. V ľudovej hudbe európskych
krajin sa však vyskytujú melodické štruktúry,
ktoré sú spoločné s mimoeurópskymi hudobnými kultúrami, ako napr. pentatonika, heptatonika, rôzne kombinácie sekúnd a tercií.
Mimoeurópske etnické fiUJdy majú predovšetkým pentatonicktí a heptatonickti tónovú
štruktúru.
Cínska pentatonika rozlišuje modus leng:
kung-šang-ťao-či-jii (názvy doložené zo 4.
stor. p. n. 1.; c-d-e-g-a), ktorého rotáciou je
možné vytvoriť celkom 5 mopov, vždy od iného základného tónu, podobne ako to poznáme v stredovekej modálnej teórii a praxi. Od
14. stor. bol šeng modus so zmenou tónu ťao
e na f nasledovný: c-d-f-g-a (pozri Oesch,
Hans 1984, s. 15).
Na ostrove Java sO zl9áme dva základné tónové systémy (taras): slendro a pelog.
Slendro je usporiadanie piatich tónov v rámci
oktávy, ktorých vzdialenosti sú rovnomerné:
rozdiel medzi tónmi je približne 240 centov
(5 x 240 = 1200), čo je v porovnaní s európskym systémom ( l pol tón= l OO centov; 12 x
100 = 1200) vzdialenosť približne jedného a
štvrť tóna. Pelog je usporiadanie piatich (najdôležitejšie pelog melódie sú pentatonické)
alebo siedmich tónov v rámci oktávy, ktorých vzdialenosti sú nerovnomerné.
slendro: barang-gulu-dada-lima-nem-(barang alit)
1------2------3----4-----5--------( l)
pelog (pentatonický) pozostáva približne
z kombinácie vzdialenosti 1-2-4---1-(4) (čis
ta predstavujú počet pol tónov) = h-c-d-fis-g-(h) alebo 1-4-2--1-(4) = h-c-e-fis-g-(h)
(vzdialenosti sú približné).
Hudba na ostrove Bali pozná dve ladenia,
resp. mody (patutan) - 5-tónové a 7-tónové v
rozličných gamelanových zoskupeniach.
Rozlišujú dva základné tónové systémy: saih
Iima (rad z piatich tónov, ktorý možno prirovnať ku slendro, nie je však rozdelený na
aequidistantné, L j . veľkosťou rovnaké intervaly) a saih pitu, ktorý pozostáva z väčšieh a
menších intervalov.
Saih Iima: dong-deng-dung-dang-ding
fis----gis----h----cis----e----(tis)
205---272---259---269--195
(vzdialenosti v centoch).
Iná je varianta tohto S-tónového systému,
ktorá sa približuje rozdeleniu oktávy na aequidistatné intervaly: ding-dong-deng-dung(Pokračovanie na S. str.)
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Príklad č. 3
(Dokončenie

zo 4. str.)

dang (f----as---b----c----es)
Cínska heptatonika pozná modus šeng,
ktorý vznikol z pentatonického šeng modu
rozšírenim o dva pien tóny:
ku ng - šang - ťao - ~n-Ji - či -jU - pien-kung
c - d - e - fis - g - a - h.
Ciňania disponovali vysoko rozvinutou
matematikou, ktorá inšpirovala aj uvažovanie v oblasti hudobnej teórie. Poznali 12-tónovú netransponovateľnú škálu IU-IU, ktorá sa
však v chromatickej podobe nepoužívala
a tvorila len bázu na tvorenie módov. Rozšírením pentatoniky na heptatoniku, ktorá sa
mohla utvoriť od každého z 12-tich tónov IU,
Ciňania rozlišova 84 modov, pričom v praxi
sa využívali 28:7 mody, t. j. štyri rozdielne mody, s intervalovou štruktúrou, ktorá je
odvodená na základe rotácie, ktoré sa tvorili
od každého tónu edemtónového radu (čiže
4 x 7):
7 x 2-2-2-1-2-2-2
7 x 2-2-1-2-2-1-2
7 x 2-1-2-2- 1-2-2
7 x 2- 1-2-2-2- 1-2
Ani jedno intervalové usporiadanie nezodpovedá iónskemu modu (2-2- l-2-2-2- 1).
Prvé zloženie zodpovedá lydickému, druhé
mixolydickému, tretie aiolskému a štvrté dórskemu modu.
Jndiclui heptatonika pozná dva základné
tónové rady:
l . sa-grama (sadjagrama)
(ni)-sa-ri-ga-ma-pa-dha-ni
h----c--d--e--f---g --a----h
2----4--3--2--4---4----3- (čisla predstavujú počet šruti, t. z. v rámci oktávy ich je spolu 22)
2. ma-grama (madhyagrama):
(ga)-ma-pa-dha-ni-sa-ri-ga
(e)--f---g---a----h--c-d--e
2----4---3---4--2--4--3
Tieto rady neobsahujú rovnaké poltóny a
celé tóny. Preklad do európskeho systému
(sa=c, ri=d atď.) j e len približný, pretože
Indovia delia oktávu na 22 šruti (t.j. najmenšie počuteľné mikrotóny, ktoré sa nevyskytujú ako samostatné intervaly). Medzi jednotlivými stupnicami je rozdielny počet šruti,
pričom prvý tón je vyjadrený vzdialenosťou
od predchádzajúceho (v stupnici sa-grama
tón c je vzdialený od ni 2 šruti atď.). Mody
majú rozdielnu vzdialenosť medzi tónmi g-a;
v sa-grama štyri, v ma-grama tri šruti . Jedno
šruti vzniklo delením oktávy ( 1200 centov)
na 22 mikrotónov, čo zodpovedá o niečo väč
šiemu štvrťtónu (cca. 54,5 centov) oproti štvrť
tónu v temperovanom ladení (50 c.), pričom
je blízke antic kému enharmonickému štvrťtó
nu 3 1:32 =55 centov). Uvedené heptatonické
tóny je možné alterovať len nasledovným
spôsobom:
sa-----ri---· ga-ma----pa---dha--ni
c-des-d-es-e--f---fis-g--as-a--b-h
t. z. sa(c), pa(g) sa nesmú alterovať, ma(t) len
smerom nahor; ri, ga, dha, ni smerom nadol.
Javanská hudba pozná sedemtónový pelog, ktorého frekvencie a vzdialenosti tónov
sa len s ťažkosťou dajú porovnať s európskym
systémom:
be m-gulu-dada-pelog-lima-nem-barang(bem)
1------2-----3-----4------5-----6-----7--------( l)
-120- 150--270--- 130-- 11 5--165----250.
V porovnaní s temperovaným ladenim, kde
sa jeden pol tón rovná l OO centom, bude približný zápis (ak za prvý tón dosadíme h) radu
vyzerať nasledovne
l 2 3 4 5 6 7 (l)
h c+ -d e+ -fis -g as+ (h)
(+,-= vyšší alebo nižší tón oproti tónom v
temperovanom ladeni).
V skutočnosti sú však tónové výšky oboch
systémov pelog a slendro v rámci šesťoktávo
vého gamelanu (javanského orchestra) roz-

dielne.
Nástroje gamelanu (gender panerus; gender barung) sú v pelogu ladené pentatonicky
v poradí tónov:
6 1 2 3 5 6 12 3 5 6 12 3
g h c d fis g h c d fis g h c d
iné možnosti sú:
12456
h-c-e-fi s-g
K sedemtónovým modom patri saih pitu na
ostrove Bali. V rámci neho sa však tiež väčši 
nou zdôrazňuje pentatonický základ + dva
vedľaj šie tóny. Väčšina gamelan-orchestrov
je naladená v saih pitu.
saih pitu:
1---------2---------3------4----5--------6---------7

5

o niektoré zo známych modov a intervalových tónových systémov, alebo si vytvára
vlastné mody (resp. tónové systémy). Oba
spôsoby sa však nemusia vylučovať a ako
uvidíme neskOr, nejestvujú medzi nimi jasné
hranice. Treba si zároveň uvedomiť, že tonálny systém je špeciá lny prípad modality a vyvinul sa z renesančnej modálnej hudby preferovaním iónskeho a aiolského modu (ako
sme sa mohli presvedčiť východiskom bol
iónsky tónorod - genus naturale) a určitých
autentických akordických spojov I-IV-V-l.
Ak si uvedomíme, že renesančn á modálna
hudba narábala s ll -tónovým základom (dore-mi-fa-sol-la-ti + ta=b + tri diesis di=cis,
fi=fis, si=gis) pochopíme, že sú tu spojnice
medzi rozšírenou tonalitou vrcholného romantizmu (chromatizácie a alterácie), atonalitou moderny prvých desaťročl nášho storoč ia, dokonca i dodekafóniou. Modalita však
nebola znovuobjavená skladateľmi 20. storočia, ale uplatňuje sa ešte na báze rozšírenej
tonality v spojeni s romantickým, ale aj klasicistickým štýlovým prejavom (folklórne motivy u Beethovena, aziatské vplyvy u Liszta,
byzantské a východoeurópske intonácie u
Korsakova, Musorgského, Cajkovského, ale
aj spätosť s gotickou a renesančnou modalitou v omšovej a liturgickej hudbe atď.).
Harmonický či tónový systém ešte sám
osebe nie je garanciou štýlového prejavu,
ktorý vzniká v priesečníku viacerých štýlotvorných prostriedkov: napr. tonalita prechádza štýlovým obdobím baroka, klasicizmu, romantizmu, dokonca viacerými premenami hudby 20. storočia. Na druhej strane jeden štýlový prejav možno dosiahnuť viacerými tónovými systémami: napr. štýlový prejav
expresionizmu vznikal na báze tonality, modality, atonality, dodekafónie atď. , ak boli zachované ostatné pre neho charakteristické
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Pokúsme sa o systematizáciu modálneho
myslenia v tzv. umelej (či už v tzv. vážnej
alebo zábavnej) hudbe 20. storočia, ktorá je
štrukturovaná na báze:
a) existujúcich modov: t. j. stredovekých,
európskych a mimoeurópskych folklórnych
modov,
b) novovytvorených modo v: na základe pozorovania ľudskej reči , resp. vtáčieho spevu,
alebo raciohál~ph operácii.
Na tomto mi~te si treba uvedomiť, že toto
rozčlenenie má viac charakter teoretický a v
praxi sa jednotlivé typy často miešajú.
V druhej časti tejto práce sa budeme zaoberať typmi modálneho myslenia v tvorbe
veľkých sk ladateľských osobnosti, ktoré by
mali byť zároveň odrazom napinavého zápasu o nový pohľad na známe historicko-vývojové premeny harmónie v európskej hudbe.
Hudobnl teoretici väčšinou diela týchto osobností analyzovali' a analyzujú na základe toná lneho funkčného myslenia, čo sa mnohokrát neobíde bez krkolomných a násilných
deformácii, či sporných výkladov. Zákonitosti modálnej harmónie naproti tomu vystihujú charakter ich hudobného myslenia oveľa
logickejšie, čo však neznamená, že nenájdeme výnimky "potvrdzujúce pravidlo". Nemyslim si však, že ide o náhody, ad hoc vytvorené väzby, na ktoré nesedi žiaden analytický meter. Nie som toho názoru, že umenie
sa nedá logicky postihnúť a už vonkoncom
analyzovať vedeckými metódami, ktoré bez
znalostí zákonov a zákonitosti nemOžu mať
atribút vedeckosti. Náhoda je nepoznaná skutočnosť, a v tomto zmysle niet náhod, je lell'
hranica nášho poznania, za ktorou sa tieto náhody stávajú zákonitými.
Ponúkam mOj terajši stav poznania tým,
ktor! sa zaujímajú o nový pohľad na harmo-

Su, su, su, che'l giorno e fo re

e---------f---------g-------a----h--------c---------d.
Každý z týchto siedmych tónov saih pitu sa
mOže stať základným v rámci päťtónových
modov- napr. v rituálnom gamelane sú to tieto možnosti (základný tón je hrubo vyznače
ný):
1-2-3---5-6
e-f--g---h-c

1-2---4-5-6-e-f---a --h-c
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Hudba arabsko-perzského okruhu poukazuje na spojitosti s antickou a byzantskou teóriou, aj keď písomné doklady spred 9. stor.
n. l. neexistujú.
Clenenie oktávy je spoločné s antickým
systémom, t. z. celý tón= 204 centov (v temperovanom ladení l poltón = 100 c)
veľká tercia = 408
čistá kvarta = 498
poltón (limma) = 90
pytagorejské komma = 24 centov.
Safl ad-Dín (zomrel 1294) v Kitab al-adwar (Kniha cyklov) vytvoril tónový systém v
rámci oktávy, ktorý pozostáva z dvoch tetrachordov a jedného poltónu (limma), pričom
každý tetrachord j e vytvorený z dvoch celých
tónov a jednej limma a každý celý tón z
dvoch limma a jednej komma, čo spolu tvori
členenie oktávy na 17 intervalov.
90+90+24--90+90+24--90; 90+90+24--90
+90+24--90; 90+90+24 (17 intervalov)
----204---------204------90; ---204---------204------90; ----204--- ( 1200 c)
g-------------a------------h----c------------d------------e---f--- --------(g).
Týchto sedemnásť intervalov možno aj
inak kombinovať, a sice zmenšením alebo
zväčšenlm daného intervalu o štvrť tóna.
Arabská teória ďalej rozlišuje 12 základných
a šesť sekundárnych modov. Kým modus
rozsahom zaberá dvojoktávovú vzdialenosť,
je pre arabský maqam charakteristická konkrétna melodická štruktúra, ktorá sa ďalej
člení na tetrachordálne, pentachordálne alebo
trichordálne mt;lodické modely - tzv. adžnas
(celkove ich je 17). Maqam možno porovnať
s indickým raga systémom.
Modalita v hudbe 20. storočia
Modálna hudba 20. storočia sa buď opiera
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Priklad č. 4
znaky (veľké a disonantné intervalové postunické myslenie Gesualda, Bartóka, Rostavca,
py, strohosť a stručnosť vyjadrenia, dramaticStravinského, Debussyho, Satieho, Messiaeké zvukové prostriedky, asymetrické metrona, Crumba, ale aj Johna Lennona, Paula Mcrytmické postupy atď.). Takýmto príkladom
Cartneyho a ďalšieh .
je napr. expresionistické štádium 8 . Bartóka,
Poznámky
l Ex istuj6 tiež rytmické a melrické mody, ktoré obsahujO urči
L Stravinského, A. Schonberga, P. Hindeté usporiadanie metrorytmických jednotiek. Napriek tomu.
mitha, pričom každý z nich použil odlišný tóže sa často uplatňovali v mo<!Ainom myslen!, nebudú tvori(
nový systém. •
podstatu úvah v tejto pnici.
2 Postup zhora nadol nie je náhodný. nakolko Gréci mysleli
Uvedomenie si týchto faktov nám pomOže
podla usporiadania stnln na strunových nástrojoch, kde najpochopiť premeny hudobného myslenia v
vyšši tón je na naj spodnejšej strune a najniž!i tón je umiestnený hore. Preto postup zdola nahor je v praxi od vyššieho
hlbších súvislostiach. Totiž každé teoretické
tónu k niž!iemu.
zdôvodnenie a popis systému je abstrakciou,
3 N:lzvy scandicus, porrectus, torculus sa prebraté z neumovej
tradicie, kde označovali skupiny tónov. ktoré sa spievali na
zjednodušením, či už ide o náuky vokálnej
jednu slabiku pri melizmatickom prednese.
polyfónie obdobia renesancie, teórie kontra4 Rozhrnnie seve mého Slovenska a Polska.
$ Bližšie o tom pozri Kresánek: Tonalita, 1982.
punktu baroka, resp. formové a harmonické
Literatúra
náuky vObec. Schéma fúgy sa nedá do dOBárdos, LaJos: Modálni hannonle, Brno 1986 {preklad
sledku aplikovať na Bachove fúgy, schéma
Modálls hannónlák, Budapest 1961)
sonáty sa bez "výnimiek" neobjavl u BeethoOesch, Hans: Aussereuropäische Musik, In: Neues
vena, tonálny systém má rOzne podoby u rôzHandbuch der Musikwlssenschaft, Band 8, Luber
Vrlg. I984
,
nych skladateľov, nehovoriac o dejinných
DTV-Atlas zur Musik. Tateln und Texte. Band l.
premenách ...
Munchen,IO.vyd. l986
A však - napriek nemožnosti postrehnúť jav
Krednek, Jozef: Tonallta, Bratislava 1982
vo svojej komplexnosti má zmysel sa nim za(Pokračovanie v budúcom čísle.)
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Hudobný život '97

Z KUL'I.ÚRNEHO LETA
l Hudbou žije celý rok ll S vkusom a oduševnením l
Bratislava - mesto hudby. Túto metaforu si dali ako motto i organizátori
Kultúmeho leta '97 v hlavnom meste Slovenska- Bratislave. Keďže Bratislava žije
hudbou po celý rok, koncerttlé sály nezmlkli alli počas letných dnl. Organizátori Mestské kultúrne stredisko (na prvom mieste) za výdatnej sponzorskej účasti (najmä Slovnaftu) pripravili bohatú kolekciu komome ladených koncertov. Trochu
nevýrazne (a podobne!) znie názov troch cyklov KL '97: Letné komomé koncerty
v Klariskách, Pondelky v Klariskách a Komorné podvečery na Nádvorf Mirbachovho paláca.
Komorný orchester mesta Bratislavy
Cappella Istropolitana pozmenila oproti
pôvodnému programu a sólistovi svoju letnú
ponuku takto: na úvod zaznela Suchoňova
priam klasická Serenáda pre sláčikový orchester, op. S z r. 193~ ktorá sa tohto roku
"dožíva" 65. narodenín ... Cappella Istropolitana pod vedením svojho umeleckého vedúceho
Roberta Marečka, ktorý kvázi suploval chýbajúceho dirigenta, zahrala Suchoňa veselo
a rázne v úvodnom Pochode, nostalgicky v
Uspávanke - s husľovým úvodným sólom,
iskrivo v energickom Schene a emotívne
i zvukovo bohato v Nokturne. Záverečné
Finále potvrdilo mladistvý temperament i tanečnosť diela l ranej tvorby E. Suchoňa, ktoré
pOvodne napísal pre dychové kvinteto...

Trochu objektivizujúcu náladu dvoch tretin
koncertu podporilo zaradenie a interpretácia
. Haydnovho Koncertu pre husle a orchester
č. 2, G dur, v ktorom sólový part hral mladý
husľový virtuóz Dalibor Karvay. Predviedol
č istú, štýlovo azda bezchybnú hru, ktorá hnala
hudobný prúd bez zaváhania vpred. Je to
vskutku technicky výborne pripravený sólista škoda, že jeho tvárička a azda aj vnútro nevibrujú viac prirodzenou radosťou a emotívnosťou
l hrania. To uzavretie sa do technickej brilancie budúcemu muzikantskému vývoju nemusí
prospieť! Rovnako odvážne ako Haydna zahral
malý Karvay - ako prídavok nadšenému obecenstvu - 3. časť z Burlasovej Sonáty pre sólové husle.
Oduševnenosť a pravé iskrenie, ktoré charakteriLUje Cappellu Istropolitanu v romantickom repertoári, sme zažili a:l v Mahlerovej
úprave Schubertovho Sláčikového kvarteta
č. 14 d mol "Smrť a dievča". Dielo zaznelo
nepochybne aj ako pripomenutie si Schubertovho roku ( 1797- 1828). Skladateľ ho napísal dva roky pred smrťou - Mahler mu dal orchestrálne dimenzie. Bohatá fantázia Schuberta ponúka priam dramatické obrazy s programovým náčrtom. Je to však predovšetkým
nádherná hudba s absolútnou krásou, dokonale
vyvážená kontrastmi a mn~tvom hudobných
viet i členeni. Cappella lstropol PI:a na finalizovala týmto krásnym opusom koncert, ktorý
mal veľký úspech pred zaplnenou sálou Klarisiek. Vera našich a cudzích poslucháčov sa
presvedčilo, že orchester hlavného mesta
patrí k špičkovým - súznením, zvládnutím
akéhokoľvek štýlu hudby, ale aj detailnou
vypracovanosťou nástrojových skupín a celku. Pravda, trochu mi chýbala na tomto
koncerte osobnosť dirigenta, ktorá by dodala
Cappelle Istropolitane svoj autogram do knihy
doterajších úspechov. Takto vyznel koncert až na strhujúceho Schuberta - trochu akademicky ...
Ani huslista Juraj Cižmarovič a jeho životná i klavírna partnerka Zuzana Cižmarovičo-

vá sa nevyhli tohtoročným jubilantom. Boli
ním Johannes Brahms (1833- 1897) a Karol
Szymanowski (1882- 1937). Nevedno, či to bola náhoda alebo zámer, každopádne aj títo
autori pomohli vystavať zaujímavú programovú ponuku.
Už Brahmsovo Scheno c mol pre husle
a klavír nastolilo vysoké interpretačno-virtuóz
ne kritériá na hru popredného slovenského
huslistu Juraja Cižmaroviča. Ten, aj keď žije
v Kolíne nad Rýnom, kde je koncertným majstrom Gônenich-Orchestra, si uchováva sólistické ambície. Nepochybne ich aj cibrí, čo vyžaduje neustálu sólistickú pohotovosť a umeleckú vnímavosť. Cižmarovič na tomto koncerte dokázal, že je našou huslistickou špič
kou. To teší - aj keď (na druhej strane) zarmucuje, že jeho osobnosť, vývoj a rast nemôžeme
sledovať častejšie. Postavil si vskutku vysoké
kritériá. Spočívali zvlášť na prezentovaní brilanUlosti hráčskeho aparátu, čo gradovalo po
Brahmsovi v Sonáte č. 2, op. 27 pre husle sólo od E. Ysaya. "Thibaudovská" sonáta (každú
zo svojich šiestich husľových sonát venoval
belgický skladateľ niektorému husľovému virtuózovi svojej doby} je plná rafinovaných, pritom krkolomných efektov, pri ktorých poslucháč tají dych nad hráčs kou pripravenosťou. Je
to ako vyliezť na vysoký alpský štít po dlhoročnom tréningu. Juraj Cižmarovič na ten vrchol vyšiel - aj keď sme sledovali najmä jeho
techniku výstupu a zabudli sme pritom na krásu hudby. Alebo na to zabudol sám autor?
Skoky a arpeggia, trilky, dvojhmaty, oktávové
a decimové paralely atď. - to všetko zaznievalo
v interpretácii J. Cižmaroviča s podčiarknutím

Odchádzajúc z koncertu Dany SašinovejSaturyovej, Radoslava Sašinu a Gustáva
Beláčka na tohtoročnom bratislavskom Kultúrnom lete, mala som pocit, že aj letná dramaturgia sa dá zostaviť
premyslenosťou
a vkusom. Mladí umelci si totiž vybrali diela
klasicizmu, vyladené dokonca autor ky tak,
že sa viažu k Bratislave. Tu totiž pôsobil nielen A. Zimmermann a J. M. Sperger, ale aj
J. Haydn, ba mesto poctil svojou návštevou
aj malý Mozart. Nepochybne sa však v Bratislave pestovala hudba všetkých spomenutých sk ladateľov, ktorí ju vyžarovali ďalej do
miest sice menších, ale rovnako kultivovaných hudobnou kultúrou klasicizmu.
Na úvod koncertu v Klariskách 4. augusta
zaznel Zimmermannov Koncert D dur pre
kontrabas a klavír v podaní R. Sašinu
a jeho manželky a hudobnej partnerky Dany
Sašinovej-Saturyovej. Už na tomto vstupnom čísle svojho vystúpenia Sašina demonštroval vysoký stupeň hráčskej virtuozity, absolútnu koncentrovanosť, kde nebolo miesta
pre intonačné pokfznutia - ani na takom impozantnom, no pritom náročnom nástroji,
akým je kontrabas. D. Sašinová má trochu
sklon k rubatovým, romantizujúcim vlneniam, ktoré skladbu sice oživujú, ale stierajú
z nej striktný klasicistický charakter. Tomuto
emotívnemu vzruchu občas podľahol aj sóli ta. Výkon Sašinu gradoval v Spergerovej
Sonáte D dur č. l pre kontrabas a klavír,
kde takmer "odhmotnil" zvuk kontrabasu
a ušľachtilou kantilénou i dokonalou virtuozitou, čistou a delikátnou hrou nadchol publikum a presvedčil o sólistických špecifikách
svojho hudobného nástroja, na ktorom je
ozajstným majstrom. Ale Radoslava Sašinu
sme ako spoluúčinkujúceho počuli aj v dvoch
koncertných áriách - Mo1.artovej Per questa
bella mano KV 612 a Spergerovej Selene
del tuo fuoco non mi parlar, v ktorých okrem
sólistu - speváka spoluúčinkovala klaviristka
a kontrabasista. Ani tu mu nebola zverená iba
úloha doplňujúceho sprievodu, ale i melodického partnera ľudského hlasu, R. Sašina okrem tejto funkcie - splnil aj predstavu výborného komorného hráča, ktorý jemne cíti,
kde hrá prím, resp. kde musí ustúpiť do úzadia v prospech sólistu - speváka. To isté plati
o komornej hre jeho partnerky Dany Sašinovej. Tá sa okrem klavírneho sprievodu
predstavila i v sonáte ďalšieho v Bratislave
istý čas pôsobiaceho klasika - J. Haydna.
Jej sólistický výkon v Sonáte C dur Hob.
XVI:SO bol zaujímavý z aspektu potvrdenia
recenzentského postrehu, že ide o umelkyňu ,
ktorá má v sebe priam pretlak emócií. Prejavilo sa to v tempe (l. časť sonáty bola priam
"odpálená"), v dynamike (roztúžené pasáže v
Adagio cantabile-s romantickým pianissimom) i v globálnejšom pohľade na celok, bez
"šperkovania" detailov (kde-tu vo virtuóznom tempe sa strácala jasnosť a úhowvá kvalita tónu). Ale ako celok bola Haydnova so-

Gustáv

Beláček

náta strhujúca muzikantskou iskrou -s aktualizačným interpretačným prednesom. Tretím
účinkujúcim bol mladý basista Gustáv
Beláček, odchovanec VSMU v triede prof.
Evy Blahovej. Priznám sa - po Sašinovcoch,
ktorých poznám z recitálov- bol pre mňa najväčším prekvapením nielen vokálno-technickou pripravenosťou hlasu, ale aj štýlovou
precí7nosťou,
ktorou predniesol drobné
skvosty i koncertné árie Mozarta i Spergera.
Jeho bas má príjemnú, skOr kovovú, než zamatovú farbu, patričný lesk, jeho prednes pri všetkej štýlovej akurátnosti -je plný mladistvého espritu. Nešpekuluje nad výrazom
každého slova, ale nad zmyslom frázy a jej
gradácie, pričom ju naplňa obdivuhodným
hudobným ob ahom - zmyslup lným aj pre
tých, čo nerozumejú talianskemu textu. Pekný, vyrovnaný tón, vzorová výslovnosť, dynamika. ktorá sa neprieči slohu, nadhľad nad
menšími i veľkými celkami, spolucítenie
partnerstva s klaviristkou, re. p. aj s kontrabasistom - to boli moje výsostne kladné postrehy z výkonu G. Beláčka.
Predniesol nám Molartove koncertné áriepomalú, zadumanú lo ti lascio, živšiu Un
baccio di mano a veľkú, náročnú Mentre ti
lascio, všetky s vysokými opu ovými číslami
• (KV 621, KV 541 a KV 513). Vrcholom jeho
koncertného vystúpenia v rámci tohtoročné
ho Kultúrneho leta v • Bratislave bola
Mozartova koncertná ária Per questa bella
mano KV 612 (za sprievodu klavíra a kontrabasu) a koncertná ária J. M. Spergera Selene del tuo fuoco non mi parlar. Zvlášť
Mozart KV 612je t.áludný svojimi tónovými
skokmi, v ktorých sa ~šak Beláček pohyboval bezpečne, pevne nasadzujúc hlbky ... Výkon troch spoluúčinkujúcich na tomto koncerte by som súhrnne nazvala ušľachtilým
a inteligentným porolumením troch muzikantov...
TERÉZIA URSfNYOV Á

Zuzana Čižmarovičová
vonkajšieho efektu a ľahkosti hry. Ale keďže
hudba je aj "o inom", či "najmä o inom", dobre
nám po prestávke padlo zahlbenie sa do impresivneho sveta Mýtov, op. 30 K. Szymanowského. Táto nádherná hudba, ktorá kladie rovnako veľké požiadavky na huslistu, ako aj na
klaviristu, dala zaznieť súzvuku dvoch dobre si
rozumejúcich hudobníkov i partnerov. Dýchali
ako jedna duša. l tu - ako v Ysayovi - boli naznačené programy jednotlivých časti - ale aký
to rozdiel v hudobnom stvárnení, v poetickom
prínose, v citovej premenlivosti! Na záver pozoruhodného recitálu Juraja Cižmaroviča a jeho brilantnej klavírnej partnerky Zuzany Cižmarovičovej zaznela Prokofievova Sonáta
f mol, op. 80. V nej - zvl ášť v pomalých čas
tiach - Cižmarovič dokázal , že je mu bllzky
nielen svet hudobného akvarelu ä la Szymanowski, ale aj mužnej lyriky a la Prokofiev.
Jeho tón je pevný a ani v pianissime neupadá
"do nekonečna" , ale je vždy plnohodnotný,
zvučný, s perspektivou a vidinou nadväzných
hudobných plOch. Cižmarovič dokáže budovať
veľké plochy, pričom vyhrá i detaily. Je sebaistý - a zdravo sebavedomý. S týmto pocitom
predviedol zaujímavo a náročne postavený
program, v ktorom bolo treba doslova preliezť
štyri obrovské štíty rozmanitej obtiažnosti. ..
Bravó. majstre!

Na slávnostnom otvorení umelecky dotvoreného Korza v bratislavskom Starom Meste sa
koncom júla v bohatom programe podieľali aj hudobníci. Traditional Band prišiel z Lučenca, ostatní boli domáci. Na rôznych miestach sa striedali Požoň sentimental, CaK komorný dychový orchester (na fotografii), ktorý rezkou muzikou aj roztancoval vranovských divadelníkov na choduliach a Peter Lipa s Blues Bandom Andreja Sebana. Týmto
hudobníkom a ich priateľom patrilo aj polnočné finále v podobe Jam Session. Vydarené
9-hodinové podujatie výrazne spestrilo Kultúrne leto.
Text a foto: Pavol Erdziak
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Z KUL'I'ÚRNEHO LETA
Od roku l 994, keď z inicial!vy Petra Drličku
vzniklo Bratislavské k larinetové kvarteto, slovenský koncertný život obohacujú nové dramaturgické
podnety vo vzniku novej tvorby pre toto nezvyčajné
nástrojové obsadenie a napokon aj v zahraničnej reprezentácii. Hlavný prfnos však spočfva v príjemných
umeleckých zážitkoch, aké vedia vylúdiť štyri dychové
nástroj e rovnakého rodu a tej istej školy svojim mäkkozvučným tónom, dokonalou technickou súhrou a
rovnakým hudobno-umeleckým cftenfm. Práve tieto
vlastnosti interpretácie otvárajú súboru dvere na domáce i zahraničné koncertné pódiá (v Cechách, v
Rakúsku, Poľsku i Maďarsku), nehovoriac o jeho účin
kovaní na rOznych festivalových podujatiach.
V prednesenom programe na nádvorí Mirbachovho
paláca (5. 8.) súbor (P. Drlička, M atej Drlička. Jozef
Eliáš a Vladimir Kanta) demonštroval svoj u vysokú
umeleckú pozfciu, tvarovanú najskOr Hummelovým
Allegrettom, dielom klasickej tektoniky, zvukovo
čistého hudobného obrazu, čo plne skoncentrovalo pozornosť publika aj na sledovanie Francúzskej suity od

Chorus 77
Dánsky Chorus 77 svojím koncertným
na bratislavskom Ku ltúrnom lete (29. 7.) oslávil aj svoje jubileum- 20. výročie vzniku. K výzrlamnému medzníku jeho
umeleckej práce to iste nebolo jediné koncertné vystúpenie, no prítomné publikum v
Mirbachovom paláci toto účinkovanie prijalo
o to sympatickejšie, že jedna zo opranistiek
vo funkcii moderátorky sa obecenstvu prihovorila ľúbivou slovenčinou. Klaviristka, absolventka žilinského Konzervatória Anna
Lysáková sa pred 27-mi rokmi tata manželkou dán keho občana a od tej doby nosí meno
Hansenová. Moderovaním programu priblížila aj históriu 27-členného miešaného zboru,
ktorý diriguje 27-ročný zbormajster Niels
V. Rahbech.
Súdiac podľa ume lecké ho výkonu v Bratislave Nie ls Ra hbec h je technicky dobre pripravený, muzikálne citlivý dirigent. Aj z niek'torých kompozične menej nápaditých skladieb vedel vyťažiť adekvátny hudobno-zvukový obraz. Dozvedeli sme sa, že úvodná skladba Dronning Dagmar je vlastne spomienkou
na obľúbenú dánsku kráľovnú, dcéru Pfeúčinkovaním

Bratislavské Kultúrne
leto '97 prekvapuje viacerými umelecky hodnotnými podujaúami.
Sympatický hudobný večer v Klariskách (7. 8.)
pripravilo obecenstvu
rakúske Klavírne trio
Hermanna Swietlyho,
ktoré okrem primária
(husle) tvorí violonče
listka M ichaela Eybergová a klaviristka· Junko Tsuchiya (Japonsko). Súbor spolupracuje od začiatku deväťde
siatych rokov a možno
predpokladať, že bilancia jeho činnosti je už
bohatá. K názoru nabáda vyspelá forma muzicirovania, opierajúca sa
o technicky suverénnu
hru jednotlivcov a ich
precízne vypracovanie Swietly Klaviertrio
prednesu skladieb. To
všetko tvorilo predpoklad pre pri aznivý dojem
z predneseného programu.
Je priam obdivuhodný spôsob oživovania
trebárs už úvodnej Schubertovej Sonáty B dur,
D 28, v ktorej súbor dal najavo, že nehrá iba
notový zápis, ale usiluje sa vyjadriť aj náladu
doby jej vzniku (z mladších rokov skladateľa),
jej psychologické podhubie, ovplyvnené schubertovským obdivom prírodných krás, presýtených láskou k životu a jeho radostiam.
Z Osmich tri l Felixa Mendelssohna-Bartholdyho ú činkujúci vybrali Klavírne trio d mol
op. 49. Utvorili si tak priležitosť rozospievať
hudobné myšlienky skladateľa, charakteristické bezproblémovosťou, uhladenosťou a prijemne plynúcim kompozičn ý m procesom.
Prednes diela sa niesol v duchu pOsobivého
hudobného toku, s mierou vkusu, bez sentimentalizovania či prelyrizovania, ale naopak v

mysla Otakara - Drahomíru, vydatú za dánskeho panovníka, kedy dostala meno Dagmar. Už na prednese tejto skladby bolo zjavné, že zbor je v dobrých rukách; znie vyrovnane, hoci mužskú časť tvoria iba desiati speváci. Najmä basové polohy zohrávajú v kontexte hudobného procesu očakávanú funkčnosť. Hlasovo-technická kultúra prejavu náležite zvý razňuje hudobnosť skladieb Carla
Ni el. ena, Sergeja Rachmaninova (Sláva Bohu,
A ve Mária), Edwarda Elgara a i. Kompozície
vyzneli s istotou , azda iba drobnosti by sa žiadalo vylepšiť po stránke plastického tvarovania markantnejším zvýraznením niektorých
úsekov. Chorus predniesol aj Cantatu profanu
od súčasného autora Vagn Holboe, spievanú
na vokály a slabiky, z ktorej najmä rýchle
čast i zazna menali veľký úspech.
Svoje vystúpenie dán ky Chorus 77 ukonči l prednesom niekoľkých zborovo upravených ľudových piesní a nášmu publiku sa prihovoril uvedením aj dvoch skladieb Mikuláša Schneidera-Trnavského, pričom texty
obidvoch vyzneli zrozumiteľne.

Pod názvom Kremnický hradný organ '97 usporiadala umelecká agentúra Ars Consulting, riadená
M gr. Renátou Košťá lovou a M gr. Stanislavom Kowalskim, organový festival , ktorý umeleckým zameranfm
rozširuje zoznam dôležitých hudobno-umeleckých podujatí na Slovensku.
Staré, historicky vzácne mesto Kremnica, nadväzujúce na dávne kultúrno-umelecké tradície, má aj v tomto úsili náležitú podporu meMských orgánov a osobitne
primátora lng. Miroslava Nárožného, ktorý príhovorom festival otvoril. Záujem o podujatie sa prejavil na
plne obsadenom auditóriu Kostola sv. Kataríny.
Rôznorodé obecenstvo spontán ny m potleskom odmeňovalo interpretáciu Imricha Szabóa, ktorý aj týmto
koncertom podrobil nový kremnický organ (postavený
roku 1992 českou firmou Rieger-Kioss z Krnova)
umelecko-technickej previerke. Odborníci sa o nástroji
vyjadrujú s uspokojením a považujú ho za najlepší na
Sloven ku. Troj manuálový stOJ aktivizuje tri a poltisfc
pišťal, umiestnených v dvoch veľkých. vkusne riešených skri niach, štýlovo moderných a predsa zohľad
ňujúcich dvoj l oďové gotické prostredie kostola. Tretia
píšťalová sada našla miesto v bočnom oratóriu a v samostatnej lokalite sú umiestnené španielske trúbky,
ktorých esteticko-zvukovú funkčnosť p,os lucháčom
umelec demonštroval v skladbách Fmnza Liszta.
Na úvod predniesol chorál - Nun danket alle Gott,
ktorý spolu s Variáciami Weinen. Klagen. Sorgen,
Zagen... patri medzi technicky a umelecky n áročné
diela, plne využívajúce zvukové dispozície hudobného
nástroja. Obidve vyzneli v absolútnej suverenite. znamenite vyrovnanom zvuku vkusnej registtácie, ktorú si
v intenciách romantickej poetiky a Jisztovskej virtuozity volf interpret sám. Organ je ešte stále v štádiu sústavného preverovania celého organizmu a dolaďova
nia, ktoré sa rokmi "usádzania" vynárajú ako drobné
upozornenia.
Aj záver programu patril tvorbe Franza Liszta. Bolo
však správne, že zvukovú hu tnosť umelec dramaturgicky "prestrihol" Bachovým Prelúdiom a fúgou a mol
(BWV 543), čo vnieslo do sledu skladieb umierne n osť

Y . Desportesa, ktorou autor v šiestich častiach pripomenul staršie barokové kompozič né formy . Na ich
francúzsky charakter upozorňuje lahodné znenie, jasná
kompozičná štruktúra. vkusne použitá kontrapunktika
a priznačná francúzska noblesa a uh l adenosť. Všetky
tieto vlastnosti interpreti naplnili citlivo modelovanou
hudobnosťou .
Zvedavosť publika uspokojila skladba V. Kubičku
Kvarteto pre klarinety, op. 97. Dielo súčasnej doby
prenádza celková koncepcia, obsahove výraznejšia
ako predchádzajúce diela. Harmonické postupy. výstavba. dynamicko-rytmická a tempová zložka. všetko
vystihujú názvy čaMi- Jarná lúka, Volanie a Styria.
V intenciách súčas nej poetiky vyznela aj Suita T. S.
Smitha a Styri romantické kusy od J. Gyulaia-Gaála.
Umeleckou účinnosťou však nepôsobia tak bezprostredne ako Kubičkovo Kvarteto. Viac však podporili
rekreatívny odľahčený zámer programu, ktorý rešpektoval požiadavku usporiadateľov na uvedenie prístupného a nezd[havého programu. V ňom umelecky kulminovala skladba slovenského autora.

Imrich Szabó

Snímka: l. Krá lik

s trochou mysterióznej velebnosti.
Záver koncertu tvorila Lisztova Fantázia a fúga na
Meyerbeerov chorál Ad nos, ad salutarem undam.
Dielo z mladších rokov skladateľa pôsob! trochu zdlhavo, ale veflolepý lVuk organu a výborné stvárnenie
vzbudili zaslúžený ohlas, dotl'rdený dlhotrvajúcim potleskom.

l Príspevok Američanov l

citlivo vyváženom formovani obsahovotvorných dimenzií. Prednes diela zanechal príjemný pocit pohody a bezprostrednej krásy.
Najzávažnejším prínosom programu bolo
uvedenie Brahmsovho Tria pre klavír, husle a
viol ončelo, op. 87, lO začiatku osemdesiatych
rokov m. st. Dielo vznikalo paralelne so Sláčik ovým kvintetom F dur, op. 88, ktoré sa právom zaraďuje medzi elitné skladby tohto žánru. Umelecká dokonal osť je príznačná aj pre
uvedené Trio C dur. Jeho epicko-lyrický charakter prelína však bohatá škála interpretačno
výrazových požiadaviek, nemalou mierou dotváraných aj vlastným cítením hráčov. Hudobý
obsah ako interpretačné východisko zabezpečil
poslucháčom dostatok podnetov na doznievanie hlbokého zážitku, o ktorý sa Swietlyho súbor z Viedne postaral primeranou mierou.

Perform America, Performing Arts 2002 a Teris
2002 uviedli na Nádvorf starej radnice v Bratislave
koncert Schenectady Orchestra Society USA.
Dirigent Ch arles Schneider zaradil do programu diela zodpovedajúce technickej úrovni cca 50-čl e nného
amatérskeho orchestra, posi lneného desiatimi č l e nmi
profesionálnych hráčov moravských orchewov. V
kvalite dychových skupin, v bicfch nástrojoch a v harfe sa to prejavilo ako nesporné pozitívum. Dobrou
umeleckou kvalitou disponujú aj s láčikové skupiny,
medzi ktorými sa vyskytujú jednotlivci. schopn! pozoruhodných sólistických výkonov.
Ukázal o sa to pri prednese baletnej hudby Rodeo
od Aarona Coplanda, skladbe s výrazovými prostriedkami zobrazujúcimi súťaženie kovbojov na svojráznych fonnách L.ábavy. Hudobné ťaži sko Rodea tvori
razantný rytmus, ale ľudový tanec Hoedown a nevyhnutný milostný príbeh, utvárajú priestor aj pre lyric~é nálady. Zauj fmavá inštrumentácia ponúka viacero
zvukovo brilantných, technicky virtuóznych možnoslf, ktoré by boli sústom aj pre najlepšie profesionálne
orchestre.
Väčšiu náladovo-výrazovú variantnosť ponúka
Skótska fantázia od M axa Brucha. Kompozične zruč
ná skl adba v štyroch častiach vznikla na tému škótskych populárnych melódiL V spracovan[ sa uplatňujú aj sólové husle takmer na úrovni koncertu.
Koncertný majster telesa Michael Emery predniesol
svoj part so značnou istotou, podporenou dobrým výkonom orchestra. Tba v najvyššieh polohách sólistickej hry vznikal niekedy dojem určitej intonač nej nedotiahnutosti, čo sa mohlo stať tým. že večerné v lhko
pôsobilo na ladenie inštrumentu.

Dalšiu zaujimavú Coplandovu skladbu orchester
uviedol pod náLvom Lincolnov portrét. Konkrétne
úryvky l rôznych prejavov a listov s~ ladateľ zosúladil
do celku ako posolstva veľkého amerického politika.
ktorý všetko úsil ie svojho života vložil do formovania
a realizácie vysokých etických ideálov pre budovanie
spo l očné ho štátu rôznorodej spoločnosti. Krásne myšlienky textu prednic~la na prijatefnej úrovni huslistka
·orchestra Helen-Jean Arthurová. Historiwjúci i perspektívne zameraný obsah umocňuje fascinujúca hudba. ktorú stvárnil orchester pod vedením svojho dirigema.
Vynikajúci só listic~ý výkon poda la Jennifer
Spiwaková, taktiež č l enka prímov, v H usľovom koncerte č. 5 od H. Vieuxtempsa. Jednočasťové vnútorne
č l enené dielo naznačuje tri rOzne náladovo-tempové
plochy v prednese sólistky, decelllne sprevádzanej
zvukom orchestra, sa rozvfjali ako logický hudobno-obsahový proces. sprbtupnený pôsobivou krásou sólového výkonu umelkyne. Zásluhou takýchto výkonov sa aj výkon celého orchestra a jeho dirigenta jav[
v priaznivom svetle. Program uzavreli dve suity z muzikálov Loď komediantov od Kerna a Fantom opery
od Lloyd-Webbera, čo prítomné publikum s radosťou
prijalo.
Po Valticiach. Brne a Bratisl ave ďame koncerty telesa nasledovali v Budapešti. Viedni a v Prahe. Zájazd
sa realizoval so štedrou podporou nadácie The Arthur
Foundation. Inc. a ďa l š ieh sponzorov. V zhfadom na
celkové zameranie bratislavského Kultúmeho leta
1997. sledujúceho viac rekreatfvne než výruné umelecké č iny , bol to vhodný prfnos do programu.
MICHAL PALOVCIK
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Festival stradíciou i perspektívou l

Už 22 rokov patrí v Bratislave zamedzinárodnému gitarovému festivalu, ktorého duchovným otcom je gitarista-umelec, pedagóg a
organizátor v jednej osobe - Jozef
Zsapka. Pri tejto príležitosti uverejňu
jeme s ním krátky rozhovor.
e Cím bol typický ale i výnimoč
ný 22. ročník med~inárodného gitarového festivalu?
Ťažko povedať, pretože každý roč
ník pripravujeme rovnako zodpovedne s úmyslom priniesť publiku niečo
nové a zaujímavé. Ak môžem hovoriť
o výnimočnosti , tento rok to bol bezpochyby otvárací koncert, ktorého
protagonistom bol svetoznámy gitarista z Kanady Alvaro Pierri, ktorý momentálne patrí medzi najlepších gitaristov vo svete. Na koncerte, kde tohto vynikajúceho umelca sprevádzala
Cappella Istropolitana, odzneli hneď
tri mimoriadne náročné diela a to
Gulianiho Koncert A dur, op. 30,
Brouwerov koncert Tres danzas Concertantes a Concerto H. Villa-Lobosa.
SóJi ta i orchester boli fantastickí,
priznám sa, že Cappellu Istropolitanu
om tak hrať ešte nepočul. Samozrejme, adekvátny bol aj ohlas publika.
e Gitarový festival od začiatku
zastrešuje v rámci Kultúrneho leta
Mestské kultúrne stredisko, ale už
niekoľko rokov ho má na starosti
súkromná umelecká agentúra Interartist, ktorej majiteľkou je pani
Kováčiková. Od tohto času je evidentná vyššia organizačná úroveň
festivalu i samotná jeho propagácia.
Áno, je to pravda. S jedným člove
kom je totiž komunikácia oveľa jednoduchšia ako s niekoľkými , resp. s
veľkou organizáciou. Predtým sa nám
napr. stalo, že sa zabudlo ísť po interpreta, alebo sa zabudlo na kvety a
mnohé ďal šie "organizačné nedostatky" . Spolu s Janou Kováčikovou máme teraz všetko od A po Z pod kontrolou a i vďaka tejto spolupráci od
nás odchádzajú interpreti spokojní, s
prísľubom, že kedykoľvek
ú opäť
ochotní prísť.
e Všimla som si, že tento rok bol
veľkoryso riešený i programový
bulletin. Predpokladám, že i vďaka
sponzorom, bez ktorých sa nezaobíde ani toto podujatie.
Tento rok sme skutočne mali vynikajúco spracovaný i realizovaný programový bulletin. Rád by som na
tomto mieste vyzdvihol Tomáša Píseckého a jeho ftrmu ~R~ 333, ktorá
nám pomohla výdatne. Nielenže nám
vychádzal v ústrety, ale promptne reagoval na všetky naše predstavy. Dúfam, že táto spolupráca 22. ročníkom
gitarového festivalu nekončí a bude
pokračovať i v budúcnosti.
e Mnohí interpreti svetového
mena prichádzajú do Bratislavy
predovšetkým vďaka vašim osobným kontaktom. Ich hosťovanie
určite nie je jednoduchou finanč
nou záležitosťou. Možno vôbec hovoriť o ich adekvátnom finančnom
ohodnotení?
čiatokjúla

Kvalitní interpreti
- sólisti i komorné
zoskupenia, zaujímavá dramaturgia - to
je alfa i omega ú pechu nášho gitarového festivalu. Samozrejme, bez osobných
kontaktov by ich angažovanie bolo mnohokrát nereálne a
zo talo by len v rovine našich priani. Vo väčšine prípadov sa snažíme presvedčiť umelcov o
našom zámere, ale i s realitou slabších
finančných možností, ktoré sú neporovnateľné o situáciou na Západe.

Som rád, že koncert,
resp. recitál Jána Labanta splnil očakávania po
každej stránke. V mojom zámere budem pokračovať i v budúcich
ročníkoch festivalu.

Mnohí si myslia, že organizovať
festival je vecou jednoduchou: spomeniem si na nejakého umelca a odniekiaľ ho zavolám do Bratislavy..
Takto to vôbec nie je. Celý rok veľmi
intenzívne Jedujem gitarové koncerty
vo svete a všímam si aj to, ktorý z interpretov má aké kritiky, akú odozvu,
pretože mojou snahou je, aby v Bratislave hrali tí naj lepší. Festivalové
koncerty sú vla tne vý ledkom sústavnej práce. Na moju adresu zaznelo
viacero kritík napr. za to, že dramaturgia festivalu nepozostáva výlučne zo
sólových gitarových koncertov. Mojou snahou je však popri umeleckej

e Narážate na konkrétne festivaly?

e Vráťme sa k otázkam umeleckým. Ako koncipujete dramaturgiu
festivalu, aký je váš hlavný dramaturgický zámer?

e

Festival sa už traviaže k prvému
júlovému týždňu. Ako
sa vám osvedčil tento
termín?
dične

Veľmi

dobre, ba až naže mnohí, ktorí
mali termín po nás, začali usporadúvať svoje
fe ti valy tiež v tomto ča
se. Dva festivaly vzdialené od seba 100 km myslíte si, že im to
môže prospievať?
toľko,

Áno, . myslím na Mi- Jozef Zsapka
kulov, 1 keď tento rok
nasledovali naše festivaly za sebou,
čo bolo dobré i z toho hľadiska, že študenti, ktorí boli na festivale v
Bratislave, pokračovali vo svojich
študijno-festivalových pobytoch v
Mikulove.

e Medzinárodný gitarový festival
sa už niekoľko rokov prezentuje aj
majstrovskými kurzami gitarovej
hry...

Tieto kurzy organizujeme už deviaty rok. Pred rokom 1989 bolo toto podujatie nežiaduce a tí, ktorí o tejto
skutočnosti nevedeli, ča tokrát adresovali na moju adresu výčitku, že vraj
brzdím rozvoj gitarovej hry na
Slovensku. Postupom času sa však situácia zmenila v prospech kurzov a
mnohí jeho účastníci sa do Bratislavy
pravidelne vracajú práve kvôli nim.
Sú to nielen študenti, budúci profesionálni interpreti, a le aj pedagógovia,
umelci i amatéri, ktorým gitara učaro
vala. Na nezáujem sa naozaj nemôžeme sťažovať. V tomto roku sme po prvýkrát zorganizovali aj gitarovú súťaž
napriek tomu, že záujem, re p. účasť
neboli až také veľké, ako sme predpokladali (snáď .i z dôvodu, že me pomerne neskoro publikovali povinné
skladby), verím v budúcnosť tejto sú-

(profil gitaristu Jorge Cardosa vydal OPUS pri príležitosti jeho účin
kovania v roku 1988).
Z mikulov kého gitarového festivalu vznikla napr. každý rok aspoň kazeta s výberom nahrávok hosťujúcich interpretov. Som presvedčený , že takáto
forma "dokumentácie" jednotlivých
ročníkov by sa ujala i v Bratí !ave.
Pre úplno ť by som rád doplnil o informáciu , že pred tromi týždňami dokončil v Bratislave svoju nahrávku
maďarský gitarista József Eotvos a
dovolím si povedať, že Goldbergove
variácie J. S. Bacha vo vlastnej úprave, ktoré realizoval pre vydavateľstvo
Akcent sú doslova svetovou raritou.
Na záver sa mi žiada dodať už len
krátku rekapituláciu 22. ročníka Medzinárodného gitarového festivalu:

ťaže.

Kto tvoril porotu a kto sa stal vítejto súťaže?

ťazom

Ján Labant

kvalite predstaviť gitaru ako nástroj,
ktorý je rovnocenným partnerom iným
hudobným nástrojom. I preto sme v
minulosti mali možnosť počuť komorné duo v obsadení gitara - mandolína,
či gitara a sólový spev. Ak sa mi podarí, tak na budúci rok zaznie v Bratislave po prvýkrát profesionálne duo
klavír a gitara. Budúci ročník by mal
opäť spestriť aj džezový koncert, na
ktorom by sa mal prezentovať i môj
absolvent Henry Tóth, vynikajúci gitarista, ktorý sa sta l r. 1996 inštrumentalistom roka. Rád by som prezentoval gitaru ako nástroj širokých možností a Medzinárodný festival Johanna Kaspara Mertza i publikum, ktoré
ho navštevuje, poskytujú mojim predstavám dostatočné možnosti.

e V dramaturgii festivalu nechý:
bajú koncerty, na ktorých sa predstavujú naši gitaristi. Vlani to bol
koncert vašich absolventov, tento
rok sme mali možnosť počuť recitál
ďalšieho vášho absolventa Jána Labanta, dnes pedagóga na žilinskom
Konzervatóriu.

Porotu tvorili hosťujúci umelci festivalu a víťazom sa tal poslucháč VSMU Martin Krajčo.

e Za 22 rokov existencie gitarového festivalu Bratislavu navštívili
gitaristi svetového mena. Pre profesionálne agentúry je to jedinečná
platforma i výzva. O nezáujem zo
strany návštevníkov by som obavy
nemala, pretože tie ojedinelé gitarové koncerty, ktoré v koncertnej sezóne občas zaznejú, dokázali koncertné sály vždy naplniť.
Absenciu gitarových koncertov počas roka pociťujem i ja veľmi intenzívne. Ak by som mal hovoriť len za seba, napriek tomu , že na svojom konte
mám viac ako 30 gramafónových nahrávok, z nich ni ekoľko s orchestrom,
napr. i so Slovenským komorným orchestrom, Sloven ká filharmónia si
ma dosiaľ nevšimla.

e Medzinárodný gitarový festival
Johanna Kaspara Mertza je vhodnou príležitosťou pre ďalšie sprievodné podujatia. Určite by sa jeho
kredit zvýšil, keby bol spojený napr.
s predajnou výstavou gitarovej literatúry, či nahrávok umelcov, ktorí
sú známi i z hosťovania na festivale

Juan Martín

Snímky: archív

konal sa v d1!och 29. 6. až 4. 7. Generálnym sponzorom Kultúrneho leta, a
teda i gitaro vého festivalu, bol Slovnaft, a. s., finančne ho podporili Prvá
americko-slovenská poisťoviía, a. s.,
Amslico, firma Ergon Bratislava a
Baliarne obchodu Poprad, počas šiestich koncertov na t1om host'ovali
okrem Alvara Pierriho, duo Dagmar
Zsapková -flauta - Jozef Zsapka -gitara, venezuelský gitarista Gabriel
Gui/len, slovenský umelec Jcín Ltlbant, holands/...j gitarista českého pôvodu Pavel Steidl a s flam encom oča
ril Španiel Juan Martín.
Pripravila: MARTA FôLDESOVÁ

Hudobný život '97
prostred tohtoročného leta zomrel v
Moskve po niekoľkoročnom pobyte v
Parfži jeden z posledných vefkých legendárnych klaviristov 20. storočia Sviatoslav
Teolilovič Richter. Hudobný svet na sklonku
storočia, pre hudbu tak významného a revoluč
ného, s pocitom úcty a obdivu sa rozlúčil s
osobnosťou, ktorá vzbudzovala aj napriek jeho
istým netradičným interpretačným i reflexívnym podaniam, prameniacich z momentálnej
tvorivej inšpirácie, rešpekt a autoritu. Crty jeho osobnosti nikdy neboli dané jeho kultúrnospoločenským postavením, žiadnymi funkciami
ani pedagogickou katedrou, ale výlučne iba jeho koncertnou tvorivou individualitou.
Sviatoslav Teofilovič Richter prežil svoj život
prakticky v ústranl koncenného umelca i napriek
tomu, že okolitý život i politicko-spoločenské podmienky, ktoré ho obklopovali, mu priam núkali exkluzlvne postavenie a rOzne výhody angažovaného
umelca. Narodil sa 20. marca 1915 v ukraji nskom
meste :Zitomlr. Rok po jeho naroden! sa rodina
Richterovcov presťahovala do Odesy, vtedy kultúrneho, hospodárskeho i spo ločenského strediska
vtedajšej Ukrajiny. Richterov otec bol nemeckopofského pOvodu; vo Viedni, kde žil vyše dvadsať
rokov, vyštudoval konzervatórium. Keď prišiel do
:Zitomlru, zlskal miesto organistu a učitera hry na
klavlr. Tu sa oženil so svojou žiačkou , ktorá bola
vzdialenou prlbuznou slávnej sopranistky, "švédskeho slávika", Jenny Lindovej. Keď sa Sviatoslav
narodil, jeho otec mal už 42 rokov. Detstvo a roky
mladosti Richter prežil v Odese. Hudobné základy
ziska! u svojho otca, avšak jeho prvou učitell::ou
hry na klavlri bola otcova~iačka- Ceška. l napriek
výraznému talentu, aký prejavujú tzv. zázračné deti - Richter prejavoval v detstve aj kompozičné nadanie - nedali ho rodičia do hudobnej školy pre mimoriadne nadané deti, ale zlskal kompletné základné vzdelanie na nemeckej škole v Ode e, kde
jeho otec vyučoval hUdbu.
O rodinnom živote sa Richter nikdy osobitne
podrobne ne zmieňoval. Zostal zaodetý rúškom tajomstva. Do jeho života kruto zasiahla druhá svetová vojna a hlavne rok 1941, keď bol jeho otec po
ústupe nemeckých vojsk popravený v rámci komunistických represálil. O dva roky sa jeho matka, Anna Richterová, vydala za mladšieho brata
Sviatoslavovho otca Sergeja Richtera, ktorý bol
taktiež profesorom hudby. S ním urýchlene opustila Odesu a usadila sa v Spolkovej republike
Nemecko, kde v roku 1963 zomrela. Richter zostal sám.

U

INMEMORIAM

Sviatoslav Richter
20.~.1915-1.8.1997
vot, naplnený vzácnou harmóniou a obojstranným
porozumenlm.

lFORMOVANIE OSOBNOSTI l
Je všeobecne známe, že krátko po skončení druhej svetovej vojny sa rozvinula bohatá umelecká
výmena predov~etkým v hudobnej oblasti, na čom
sa podiefali hlavne medzinárodne etablované interpretačné súťaže a festivaly . Na obe podujatia boli z
bývalého Sovietskeho zväzu z taktických a prestlžnym propagačných dôvodov vysielané najlepšie
špičky. Jedine Richter sa na takejto súťaži nezúčastnil. Hral doma a až v roku 1950 podnikol svoje
prvé zahraničné turné, a to do Ceskoslovenska na
Pražskú jar. Na programe sólového koncertu mal
diela Cajkovského, Rachmaninova a Musorgského, s Ceskou filharmóniou za dirigovania Kirila
Kondrašina predniesol Mozartov klavlmy koncert
d mol. Schumannov Koncenný kus, op. 92 a Brahmsov 2. klavírny koncert. Bol to pravý triumf. Bol to
typický prejav richterovskej sily a vitality. Vtedajšl Humíkov postreh, že "Schumann je tým schumanovskejší, čím je Richter vo SI'Ojej i11terprerácii
richrerol'skejšf", sa v .wvšeobecnení stal nadlho

okrídlenou metaforou interpretačného naturelu
mladého klaviristu. Po Ceskoslovcnsku už nasledovali konceny v ďalších krajinách: Pof~ko a
Maďarsko (1954), Pofsko (1955). Clna ( 1957),
Maďarsko. Rumun~ko, Bulharsko ( 1958). znova
PoTsko a Ceskoslovensko ( 1959) a v máji 1960 cestoval Richter po prvýkrát do kapitalistickej krajiny, do Flnska. Jeho vstup na svetové koncertné pódiá a na ceste k medzinárodne umávanej, vyhľadá
vanej. ale aj vysoko ctenej a váženej osobnosti sa
už nedal nijako zastaviť ani napriel.. jeho utiahnutosti a rezervovanosti voči domácemu politicl..ému
a spoločenskému ~ivotu. Richterova popularita
prerastal a 7 jednej krajiny do druhej. jeho meno sa
stávalo synonymom geniality, jeho fenomenálna
vinuozita vyvolávala p1ichuť legendy. Casom v~ak
legenda slabla, odborníci vecne analyzovali jeho
interpretačný štýl. dramaturgickú orientáciu a najmä stavbu programov, ktorá bola obt.vlášť zaujlmavá a podnetná a konštatovali, že máme do čine
nia s geniálnou osobnosťou.
Ra!>t Richterovej interpretačnej osobnosti však
v skutočnosti nebol daný iba jeho vrodenými technickými fenomenálnymi parametrami. Opieral sa
o princípy dokonalého, hlbokého a historicky vše-

l TALENT A SŤASTENA l
Tak by sa mohla nazvať ďalšia kapitola Richterovho života. Jeho talent bol absolútny. Okrem
schopnosti študovať nemeckú literatúru v origináli,
priam hltal aj dejiny umenia a aj napriek evidentným klaviristickým prednostiam nesmieme miloval
operu, na klavlri brilantne hral najťažšie operné diela, istý čas pOsobil ako korepetítor v odeskej opere,
chcel byť tiež operným dirigentom. Sťastenou možno
nazvať Richterovo stretnutie s jedinečným klavírnym pedagógom moskovského konzervatória H.
Gustavovičom Nejgauzom v roku 1937. Slávny pedagóg neskOr s pýchou spomínal na ich prvé stretnutie, keď ho jeho žiaci požiadali, aby si vypočul
mladého klaviristu z Odesy. Nejgauz bol najprv zarazený, ako chce niekto študovať na moskovskom
konzervatóriu, keď neabsolvoval hudobnú školu.
Ale vyhovel im. "Zaujímalo ma pozrieť sa 110 tohto
odvážlivca - spomína Nejgauz. Vysoký, vyziab/y
mládenec, svetlovlasý, modrooký, s živou prekvapivo príťažlivou tvárou, sadol si ku klavínt, položil na
klávesy veľké mäkké, nerov11é ml.:y a hral. Hral veľ
mi zdrf.a11/ivo, povedal by som i dôrau1e, jednoducho a odmerane. Jeho podanie ma zaujalo. Pošepkal som svojej f.iačke: -Myslím, f.e je geniálnym hudobníkom. Po 28. Beethovenovej sonáte zahral
chlapec niekoľko vlasmých skladieb, hra/tiel. z lisru. A všetci sme si priali, aby hral ešte a ešte... V
tento deň sa Richter stal mojfm žiakom." A neskOr

slávny pedagóg neváhal
"Hľa, konečne

vys lov iť

legendárnu vetu:

f.iak, o akom som sníval celý živor!"

2:e to nebola fráza, svedči aj skutočnosť, že Nejgauz
mu v nasledujúcich rokoch nebol iba pedagógom,
ale aj otcom a priatefom. Veď napokon dlhši čas
Richter aj u Nejgauzovcov býval. Nejgauzovi, pochopitefne, okrem samotného talentu u Richtera
musel imponovať aj jeho všestranný záujem o umenie ako také, jeho umelecká zvedavosť, a napokon
spájali ich aj spol očné korene ich profesionálnych
tradícii, prameniace z nemeckej duchovnej kultúry.
Po absolvovaní moskovského konzervatória
Nejgauz i Richter premýšfali ako ďalej. V tom ča
se v bývalom Sovietskom zväze o perspektlvach
mladých umelcov rozhodovali s úťaže. Hoci Richter nebol súťažný typ, podvolil sa vyžadovaným
procedúram ar. 1945 sa zúčastnil na Všezväzovej
interpretačnej súťaži, ktorej sa stal víťazom spolu s
26-ročným Viktorom Meržanovom. l napriek tomuto úspechu bol Richter jedným z mála umelcov, ktorý sa neuplsal funkcionárskej či pedagogickej kariére. Chcel zostať a zostal po celý život
slobodným umelcom. Jeho jedinou "pracovnou
zmluvou " bola nekonečná túžba po slobode, ničlm
neobmedzovanej tvorivej či nnosti , po práci na sebe a odkrývanl tajomných horizontov umenia. Po
celý život zostal verný posolstvu koncertného
umelca.
Rok 1945 bol pre Richtera významným aj po
osobnej stránke. Na autorskom večere Sergeja
Prokofieva vystupoval spoločne s Ninou Dorliakovou, sopranistkou francúzskeho pOvodu. Spoločne predviedli skladatefove piesne na verše
Anny Achmatovovej, op. 27. Richter v umeleckom partnerstve sN. Dorliakovou našiel novú obl asť svojich umeleckých záujmov a tiež vnlmavého a citlivého človeka pre spoločný manželský ži-
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stranného štúdia vrcholov svetovej klavlmej literatúry 19. a 20. storočia, o nenapodobiteľnú pracovnú húževnatosť, systematickosť a cieľavedo
mosť. Hneď na začiatku jeho umeleckej dráhy stála hudba Johanna Sebastiana Bacha. Dokonca roky 1946-48, kedy okrem iných skladieb lipského
majstra dvakrát verejne predniesol kompletný
Temperovaný klavlr, možno hovoriť o Richterovej
"bachovskej periode". Na jeho interpretáciu Bacha- podotýkam, že sa k nemu po celý život vracal - sa nemo'tno ~.zerať z úzkeho akademického
pohfadu. Richtero\!"'prlstup k Bachovi je prlstupom vefkého umelca s obrovským tvorivým potenciálom, fantáziou, historicky fundovanou filozofiou,ale aj úctou a pokorou. Základnou črtou jeho interpretácie bola idea presvedčivosti a schopnosti výpovede osloviť poslucháča tak, aby v ňom
oživil hudobnú fantáziu, aby ho poslucháč pochopil, aby mu veril. Zvládnutie Bacha bolo pre~ho
predpokladom obsiahnutia celého klavlmeho diela Ludwiga van Beethovena. V Beethovenovi
Richter hfadal vždy živého človeka, vefkého humanistu a tvorcu klasickej dokonalosti. Beethoven
nebol preňho história, múzeum, poučky o sonátovej forme, ale naliehavý, dynamický, plnokrvný
umelecký odkaz pre prltomnosť i budúcnosť.
Franz Schubert a Sviatoslav Richter je samostatná téma hodná knihy. Sonáty, ale aj malé schubertovské miniatúrne skvosty. jeho intelektuálna.
ale aj bohatá romantická štylistika. patrili vždy k
zlatým klincom jeho koncenných programov. Od
Schuberta bol už len krOčik k Schumannovi,
Brahmsovi a napokon k Lisztovi, čo predstavuje
akýsi Parnas Richterovho zrejúceho interpretačné
ho majstrovstva. To je však jedna stránka Rich-·1
terovej interpretačnej osobnosti. Druhou je jeho
vzťah k Debussymu a Ravelovi, ktor! ho lákali
svojou zvukovosťou, premenlivosťou, senzibilitou
nálad a tvorivou slobodou harmónie, výrazu a ob- ..
sahu. Richterova reflexívna povaha tu nachádzala
nové prvky uplatnenia nielen technickej virtuozity, ale aj zmyslovej obsažnosti. Nie náhodou ho
mnoh! považovali za jedného z najlepších interpretov oboch francúzskych majstrov.
Skúsenosti zo svetovej tvorby Richter znamenite zúročil pri interpretácii ruskej hudby. osobitne
Rachmaninových, Prokofievových a Sostakovičových skladieb, ktoré sa usiloval zbavovať domáceho konzervativizmu a chápal ich ako rovnocennú súčasť svetovej pianistiky a kompozičného
myslenia.
Richterovo interpretačné umenie na vrchole
zrelosti fascinovalo pokorou a oddanosťou hudobnej matérii. Bol básnikom, ale aj búrlivákom, bol
architektom klasických foriem, ale aj novátorom
odkrývania myšlienok. bohatstva nálad, hudobných krás a nekompromisným odporcom historického konzervativizmu.

l RICHTER A SLOVENSKO l

"Hlavnú úlohu, ktorú sí Richter vytýčil, bol presný a tvorivo strhujúci výklad skladaterových zámerov. Tomuto cieľu venoval celý svoj mohutný talent a všetko svoje fenomenálne
majstrovstvo"
(D. Sostakovič o S. Richterovi)

Na Sloven ku koncertoval Richter niekoľko
krát, hoci mal záujem koncertovať u nás častejšie.
Boli to prevažne sólové recitály, a čo bolo preňho
obzvl ášť typické, rád účinkoval v menšlch mestách (a to nielen u nás, ale aj v m.tatných krajinách). Bolo to buď po náročných koncertoch vo
vefkých svetových metropolách, alebo pred nimi.
Poznal naše kúpele, rád spomlnal na koncerty v
Tatranskej Lomnici, itre. v Spišskej Novej Vsi.
v Lučenci i na svoj prvý koncert v :Ziline a na
stretnutie s obyvatefmi tohto mesta i na ich dar,
nádherný koberec, ktorý stále visel na stene jeho
moskovského bytu. Túžba hrai v Banskej Bystrici
sa mu splnila v roku 1972. Ale jeden koncen na
Slovensku predsa bol výnimkou. Jeden podjesenný deň roku 1971 zazvonil v Slovkoncerte telefón
a jeho pražský priatef p. Stárek (bývalý pracovník
nášho zastupiteľstva v MO!Ikve, ktorý bol po roku
1968 zo služieb prepustený so "známych dôvodov". pracoval de facto ako Richterov neoficiálny
manažér pre Ceskoslovensko) oznámil, že Sviatoslav Richter si praje 3. novembra účinkovať v
:Ziline. Ráno ho treba prevziať na pofských hraniciach (Richter totiž vefmi nerád ce~toval lietadlom, najradšej autom). A tak sa aj stalo. VeTa nadšencov cestovalo za Richterom do :Ziliny a neofutovali. A prečo v :Ziline? Nuž len preto, že sa mu
tam páči l o srdečné publikum a potreboval si trochu "oddýchnuť'' po koncerte v Moskve. Breste a
pred koncertom v Rlme s orchestrom Santa Cecillia. To bola typická povahová vl astnosť Sviatoslava Richtera, umelca bez "hviezdnej choroby",
povýšenosti, umelca, ktorý sa neváhal prostrednlctvom klavíra prihovoriť obyčajnému poslucháčovi a otvoriť mu svoje umelecké srdce. Miloval
jednoduchých, ale úprimných Tudí. vášnivo miloval prlrodu, architektúru malých miest a starožitnosti. A keď mu ich raz naše "ostražité" colné orgány na hraniciach v Bergu násilne vzali, pán
Stárek ma požiadal o možnosť ich prinavrátenia.
Bol som šťastný, že sa mi to podarilo. vďaka čomu
som sa zoznámil s týmto vefkým umelcom a napokon to bol aj podnet napísať o ňom skromnú
monografiu. Jeho dar, ikonu, si dodnes nesmierne
vážim a má pre mňa cenu naj vzácnejšieho drahokamu. Naše stretnutia, ktoré potom nasledovali
častejšie na rôznych miestach, ale aj uňho v
Moskve, patria k tým najkrajšlm zážitkom, čo mi
hudobné umenie dos iar dalo.
Odchod Svialoslava Richtera je síce fyzicky
definitívny, avšak stále vnímam jeho životnosť.
Jeho umenie žije na početných jedinečných
gramafónových platniach, resp. revitalizovaných CD nosičoch. Jeho umelecký odkaz patrí
celému pokrokovému, ale predovšetkým mierumilovnému fudstvu. Bol jedným z mála
umelcov, ktorý po celý život zostal verný sám
sebe a hudobnému umeniu. MARIÁN JURlK

lO
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Rostropovičov koncert

Počítač

Organove dni
kontponuje symbolom obnovy Libanonu J. Grešáka
Americkí vedci vyvinuli počítač, ktorý
komponuje "nové" diela takých hudobných
velikánov, akými boli Wolfgang Amadeus
Mozart, Ludwig van Beethoven a ďalší klasici, napi al americký denník International
Herald Tribune s odvolaním sa na informácie z odborného časopisu New Scientist reports.
"Počítačový program s názvom Experimenty v hudobnej inteligencii už napísal
aj 'nové' hudobné diela Bacha, Brahmsa,
Chopina a Rachmaninova," vysvetľuje David Cope, hudobný sladate{ a počítačový
expert, ktorý sa na vývoji programu tiež
podieľal. Podľa kritikov táto hudba, aj keď
pôsobivá, vyznieva ako snaha menej významných skladateľov napodobniť veľkých
majstrov.

Ruský violončelista Mstislav Rostrovystúpil 31. júla na koncerte usporiadanom v zrúcaninách antických rímskych stavieb v libanonskom Baalbeku v
rámci letného kultúrneho festivalu. Pred
desiatimi rokmi neďaleko odtiaľ väznili
západných rukojemníkov.
Koncert, na ktorom sa zúčastnilo 2500
poslucháčov, sa uskutočnil len niekoľ)<o
hodín po tom, ako USA zrušili desaťročný
zákaz návštev svojich občanov v Libanone.
Rostropovičov koncert je jedným z vr.cholov prvého Baalbeckého -festivalu
usporiadaného od roku 1974. Toto významné kultúrne podujatie v impozantnom prostredí starovekých stavieb sa
uskutočnilo každoročne až do roku 1975,
keď vypukla občianska vojna v Libanone.
povič

"Zdá sa, akoby sa krajina pokúšala
na svoju vlastnú pamäť. Kultúrny život pokračuje nielen Baalbeckým festivalom, a le je časťou všeobecnej
kultúrnej atmosféry," povedal sedemdesiatročný Rostropovič pred koncertom
pri Jupiterovom chráme vo východolibanonskom údolí Bekáa. Ruský umelec
predniesol spolu so symfonickým orchestrom Radio France Dvorákov violončelový koncert.
Baalbek sa stal pre turistov zo Západu
zakázaným územím v osemdesiatych rokoch, keď sa stal základňou militantného
islamského hnutia Hizballáh. Túto teroristickú organizáciu USA obviňovali zo
zodpovednosti za únosy a dlhoročné väznenie západných rukojemníkov.
nadviazať

Odkaz rodáka, hudobného skladateľa
Jozef Grešáka si koncertnými vystúpeniami interpretov organovej hudby z Ciech,
Francúzska, Maďarska, Rakúska, Slovenska a USA pripomínajú v Bardejove počas
Organových dní. Jubilejný piaty ročník podujatia, ktorý je pomenovaný po tejto významnej osobnosti hudobného života na
Slovensku, sa začal l. júla a potrvá do 23.
septembra. Tradičný sviatok organovej
hudby zorganizovalo mesto Bardejov v
spolupráci s tamojším rímskokatolícl(ym
farským úradom a Státnou filharmóniou
Košice.

Nový zborník
lDomingo prerušil recitál i Symfónia ľudových piesní
P Ofn.OCOU
P oc:t:taca
Pre náhle zlyhanie hlasu musel Placido
Domingo hneď po úvode prerušiť svoj
recitál v Santiagu. Cílske hlavné mesto
totiž pokryla poriadna vrstva smogu.
Placido Domingo, ktorý oslavoval
30. výročie prvého recitálu v Chile, len s
námahou začal druhú časť árie, keď pocítil, že nemôže ďalej spievať. V sprievode čílskeho prezidenta Eduarda Freia
vysvetlili publiku, ktoré naplnilo mestské divadlo, že spevák aj napriek bronchitíde chcel dokončiť svoj recitál, ale cíti, že nemá potrebné podmienky pre
spev. Riaditeľ divadla Andrés Rodriguez

pripustil, že momentálne atmosferické a
klimatické podmienky v Santiagu porušili hlasové kvality speváka, ktorý nemá
vo zvyku nedokončiť svoj recitál. Niekoľko hodín pred otvorením divadelných
brán sa v hlavnom meste objavili lístky,
ktoré mali varovať obyvateľstvo pred
zvýšeným znečistením ovzdušia, ktoré
prekročilo kritickú hranicu.
Placido Domingo spieval bez problémov začiatkom augusta v brazílskom
Buenos Aires a predtým absolvoval viaceré recitály v Londýne.

Opera SND do Japonska
O novom dramaturgickom pláne Opery
SND pred začiatkom divadelnej sezóny informoval novinárov Miroslav Fischer, generálny
riaditef Opery SND. Na divadelnú sezónu
1997/98 sú pripravené štyri premiéry: obnovené naštudovanie Rusalky od A Dvoráka (premiéry 17. a 18. októbra 1997), W. A. Mozartova Cosi fan tutte (16. a 17. januára 1998),
Námesačná od V. Belliniho (20. a 21. marca
1998) a Aida G. Verdiho (19. a 20. júna 1998).
Naša prvá divadelná scéna sa pripravuje na
veľký zájazd do Japonska (ide o historicky prvú návštevu tohto teritória) s naštudovaním

opier Bohéma a Tosca (15 vystúpení a l galakoncert), ktorý potrvá od 26. októbra do 22.
novembra 1997. Podfa M. Fischera má slovenské divadlo vynikajúcu prOežitosf etablovať sa
na japonskom umeleckom trhu. O. Lenárd
zdôraznil, že veľký problém vedeniu Opery
SND spôsobujú sólisti, ktorí majú záväzky v
zahraničí (napríklad M. Dvorský, zamestnanec viedenskej Volksopcr), a nemôžu sa zúčastniť ani na takomto reprezentačnom turné.
Zároveň označil správanie niektorých sólistov,
ktorí dali v SND v poslednom čase výpoveď, za
cynické.

Hudobné nástroje v kontexte
kultúry Indie
Slovenské národné múzeum
Hudobné múzeum a Veľvyslanectvo
Indie pod záštitou Ministerstva zahraničných vecí SR sprístupnili
19. 8. výstavu Hold Sarasvatí - indické hudobné nástroje v kontexte
kultúry. Expozícia, ktorá potrvá do
júna budúceho roka, prináša exponáty a sprievodnú dokumentáciu,
ponúkajúce možnosť, aby si návštevníci pri príležitosti SO. výročia nezávislosti Indie na základe indického
umeleckého prejavu rozšíril vedomosti o tejto kultúre i o vlastnom
kultúrnom zázemí. Keďže indická
kultúra je nám značn.,.vz~alená, jej
hudobné nástroje i hudba si prezentáciu v kontexte kultúry vyžadujú
ešte nástojčivejšie. Výstava má vyvolať podnety na diskusiu, polemiku a
na formovanie vlastných názorov.
Má byť priestorom na stretnutia a
vzájomnú komunikáciu návštevníkov expozície. Výstava je prvou z
cyklu Hudobný zemepis, v rámci
ktorého ešte predstavia čínsku a islamskú kultúru. Expozíciu doplní i
viacero sprievodných podujatí, napr. koncert indickej hudby v Bratislave a Trenčianskych Tepliciach v

v

_,

v

Paul McCartney, člen bývalej legendárnej skupiny Beatles, s pomocou počítača
zložil 75-minútovú symfóniu. Premiéra
skladby Standing Stone je naplánovaná do
londýnskej Albert Hall na november.
Symfóniu, ktorá obsahuje mnohé keltské
námety, si u P. McCartneyho objednalo hudobné vydavateľstvo EMI k stému výročiu
svojho založenia.

Elán
dostane zlatú
platňu
Hranicu 15 000 predaných kusov dosiahol na Slovensku v týchto dňoch album
skupiny Elán Hodina nehy. Podfa kritérií
Medzinárodnej federácie fonografického
priemyslu - IFPI to znamená, že dlhoroční
lídri slovenského rocku okolo Joža Ráža a
Jána Baláža získajú do svojich vitrín už
ďalšiu Zlatú platňu. Je zaujímavé, že album sa predáva rovnako úspešne aj v
česku a preto celkový počet predaných
nosičov už presiahol hranicu 30 000 kusov.
Podfa informácie česko-s lovenského
vydavateľstva MBG Ariola skupina v súčasnosti dokončuje dlhoočakávaný nový
album s názvom Hodina pravdy, na ktorom sa podieľal aj Vašo Patejdl.
Fanúšikovia Elánu na ňom nájdu už známy hit Odkazovač, aktuálnu novinku Hej,
hej, zlato, cover verziu pie ne legendárnych Taktikov Desať deka tresky, akustickú verziu hitu Zaľúbil sa chlapec ako aj
ďalších desať noviniek.

Sériu zborníkov ľudových piesní z rôznych regiónov Slovenska obohatila v
týchto dňoch zbierka piesní z Dolného a
Hot:ného Badína v okrese Krupina, ktorú vydal Dom Matice slovenskej v spolupráci s Katedrou folkloristiky a regionalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v
Nitre. Jej autor známy folklorista, umelecký vedúci súboru Ponitran a vysokoškolský pedagóg Marian Járek, zostavil
zbierku asi sto piesní podľa magnetofónových záznamov spevu badínskych
žien. Sú to piesne rôzneho zamerania, ľú
bostné dievčenské, žartovné, baladické,
o víne a pálenke, regrútoch, práci na poli, zbojníkoch a iné. Nájd~ sa medzi nimi
aj rarity, napríklad pieseň o incestnej
láske medzi sestrou a bratom alebo pieseň o túžbe ženy po vražde svojho neverného muža. Dokazujú, že ľudových tvorcov zaujímala každá téma a prostredníctvom piesne vedeli vyjadriť city, túžby,
radosti i starosti obyčajného človeka.
Podobne ako predchádzajúce zbierky,
poslúži najnovší zborník hontianskych
ľudových piesní pod názvom Odkážte,
odpíšte súborom, ľudovým hudbám,
osvetovým a kultúrnym zariadeniam.

Luciano Pavarotti
vreflektoroch
kontroly
Daňové priznaoiaJalianskeho operného speváka Luciana Pavarottiho prešetruje Federálny daňový úrad. Kontrola
sa začala na podnet talianskej daňovej
správy, uverejnili v jednom brazílskom
časopise. Podľa Folha de S. Paulo tenor
nepriznal svoje príjmy v Rio de Janeiro
z roku 1995.
Hovorca Federálneho daňového úradu
odmietol komentovať túto záležitosť pre
nedostatok potrebných informácií.

lKurzy chrámovej hudby v Tmavej
Po druhý raz sa v Trnave stretli
tretieho augustového týždňa
vyše tri desiatky organistov z celého
Slovenska, aby sa na kurzoch chrámovej hudby zdokonaľovali v hre na
tomto kráľovskom hudobnom nástroji. Frekventanti Trnavských organových dní '97 "mali k dispozícii
výber organov v niekoľkých kostoloch. Pedagógovia kurzu, mladí profesionál ni organisti Peter Reiffers,
Stanislav Surin, Peter Hochel, Peter
Pavlik a Marián A lojz Majer, poskytli účastníkom individuálne hodiny improvizácie a hry na organe,
prednášky o dejinách cirkevnej hudpočas

septembri, Týždeň indického filmu v
januári budúceho roka, výstava súčasných indických umelcov v marci,
kniha indických filozofických a poetických textov v preklade Aleny
Adamkovej, semináre a prednášky
až do osláv SO. výročia nezávislosti
Indie v auguste budúceho roka.

by. Hlavnou témou organových dní
bola práca s Jednotným katolíckym
slovníkom M. Schneidera-Trnavského, správna interpretácia piesní a ich
chorálne spracovanie. V rámci
Trnavských organových dní pripravilo mesto Trnava a Trnavský hudobný kabinet organové koncerty,
počas ktorých v Dóme sv. Mikuláša
odzneli diela skladateľov baroka a
romantizmu v podaní slovenských a
rakúskych interpretov - Marka Vrábela, Jána Blahutu, Antona Gansbergera (organ) a Ursuly Kondrafovej-Hofrichterovej {spev).
Neoznačené správy sú z TASR
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MIMORIADNY
KONCERT
pondelok 22. 9. 1997 o 19.00 h
Konc.ertná sieň SF (Reduta)
operný recitál

d
7. 9. 10.30

dirigent
Ondrej Lenárd
spoluúčinkuje

Slovenská filharmónia
PROGRAM
zaznejú árie z diel
G. Donizettiho
G. Rossiniho
V. Belliniho
A. Alabieva
L. Bernsteina
J. Straussa
Predaj vstupeniek od utorka 26. 8. 1997 v pokladnici SF na Palac~hO'ul. č. 2 (Reduta).
Otvorené denne od 13.00 do 19.00 h
Ceny vstupeniek od 400,- Sk do 500,- Sk

Predaj abonentiek a vstupeniek na
koncerty SF
v49. sezóne 1997/98
Ak si chcete zabezpečiť pravidelnú návštevu

koncertov, využite možnosť zakúpenia
celosezónnej

abonentnej vstupenky
pričom vám bude poskytnttá zľava z celkovej
sumy až

Bratislava, GMB, Mirbachov palác
Slovenské Olharmonjcké trio
Igor Fábera, hoboj
Jozef Luptáčik ml., klarinet
Roman Mešina, fagot
Mozart, Rajter, Milhaud, Bagin,
Francaix

7. 9. 19.00

Bojnice, SNG, Huňadyho sála Bojnického zámku
Z operety do operety
Ľudmila Hudecová, soprán
Ivan Ožvát, tenor
Mikuláš Doboš, basbarytón
Daniel Buranovský, klavir
Dusík, Elbert, Lehdr. Strauss, Lincke,
Piskáček, Kd/mdn

9. 9. 19.30

•

NÁRODNÉ HUDOBNÉ CENTRUM - slovkoncert

Koncerty a literárno-hudobné
programy

EDITY
GRÚBEROVE.J

ll

Bardejovské kúpele, BK, a. s., LD
Astória
Klavírny recitál
František Pergler
Chopin, Liszt, Schumann

11:9. 18.00 Námestovo, MKP, Slanický ostrov
umenia
K našim prameňom
Literárno-hudobná kompozfcia venovaná pamiatke sv. Gorazda
Eva Kristl nová, umelecký prednes
Ondrej Malachovský, bas
Ján Salay, klavfr
14. 9. 10.30 Bratislava, SNG, Mirbachov palác
Koncert yenoyaný 70. narodeninám
Milana Nováka
Michaela Nováková, flauta
Milan Novák, klavfr
Henrieta Lednárová, soprán
Ján Salay, klavír
Moyzesovo kvaneto
Milan Telecký, viola
Helena Gáfforová, klavír
Marián Turner, flauta
V spolupráci so Spolkom slovenských
skladatefov

SLIMONCERT

•

50%

•

pre návštevníkov, ktorí mali abonentku
v koncertnej ezóne SF 1996/97 bude prebiehať

od 2. 9. do 19. 9. 1997
(abonentku z minulej sezóny prosíme predložiť)

•

pre tých, ktorí v sezóne 96/97 abonentku
nemali , bude v termíne

od 22. 9. do 10. 10. 1997
na

ktorýkoľvek

•

koncert SF v sezóne 1997/98
a začne

15.10.1997
Pokladnica SF
Reduta, Palackého 2, Bratislava
otvorené denne
pondelok - piatok: 13.00 - 19.00 h
Rezervácie

10. 9.- 19.00 h Otvárací koncert sezón

1997198
Státny komorný orchester Zilina

14. 9. 19.00 Bojnice, SNG, Huňadyho sála Bojnického zámku
Husľový recitál
Peter Michalica, husle
Dana Sašinová, klavír

Ľ. Rajter: Impressioni rap.._sodiche
'A. Dvofák: Koncert a
mol, op. 53 pre husle a orchester
F. Mendelssohn-Bartho1dy: Symfónia č. 3 a mol
"Skótska", op. 56
Vdclav Hudeček, husle
František Vajnar, dirigent

Benda, Čajkovskij, Schneider-Tnwvský, Paganini, Lehár, Wieniawski, Hubay, Dvoi'ák, Smetana

16. 9. 10.00 :!arnovica, KS Mú, Rímskokatolícky kostol
Krehká sviatosť krásy
Rzífits. Bach, Schubert, Paradis, Fauré. Debussy

19.00

Epištoly k ľuďom
Rúfus, Gounod, Schubert, Viva/di,
Franck, Zeljenka, Smetana

Libuša Trutzová, umelecký prednes
Peter Michalica, husle
Dana Sašinová, klavír
16. 9. 19.30 Bardejovské kúpele, BK, a. s., LD
Astória
Ľudmila Kojanová, klavír
Pavel Novotný, klavír
Bacl~

16. 9. 19.30

Slovenské národné divadlo
OPERA
5. 9.- 17.00 h

6: 9.- 19.00 h
8. 9.- 19.00 h

Hummel, Case/la, Bizet, Busoni

Trenčianske

Teplice, Rímskokatolícky kostol
Katarina Turnerová, harfa
Marián Turner, flauta, spr. slovo
Bach, Mozart, Gossec, Schubert, Sa/zedo, Gounod, Debussy, Chopili, Ravel, lbert

19. 9. 19.00 Skalica, Dom kultúry
Yám. Yám. jedine len Vám ...
Ľudmila Hudecová, soprán,
Ivan Ožvát, tenor, spr. slovo
Daniel Buranovský, klavfr
Program zostavený z populárnych
operetných árii a melódii
19. 9. 19.30 Bojnice, SLK, a. s., LD Mier
Klavirny recitál
Ida Cernecká
Schumamz, Čajkovskij, Chopili

25 %
dôchodcom, študentom, vojakom a zdravotne
po tihnutým

Štátny komorný
orchester Žilina

VIETE ČO JE MODALITA?
J e v harmónii hudby 20. storočia všetko dovolené? Bol Gesualdo Schonbergom
svojej doby? Požičali si Lennon a McCartney harmonické spoje od Palestrinu? Ak
chcete poznať odpoveď na tieto, ale aj iné otázky súvisiace s modálnym systémom,
čítajte od tohto čísla HUDOBNÝ ZIVOT, kde začíname uverejňovať sériu článkov
doc. Dr. Zuzany MARTINÁKOVEJ, CSc.
Nedzabudnite si zabezpečiť HUDOBNÝ ZIVOT.

9. 9.- 19.00 h

IO. 9.- 19.00 h
ll . 9. - 19.00 h
12. 9.- 19.00 h
13. 9.- 11.00 h

13. 9.- 19.00 h

V. Patejdl- B . Filan: SNEHULIENKA A SEDEM
PRETEKÁROV
G. Puccini: TOSCA
B . Smetana: PREDANÁ
NEVESTA
D. Rapoš: DETI TITAN1CU
A. Boito: MEFISTOFELES
KONCERT pre Jacobs Suchard
G. Verdi: LA TRA VIATA
V. Patejdl- B . Filan: SNE- •
HULIENKA A SEDEM
PRETEKÁROV
G. Rossini: BARBIER ZO
SEVILLY

Stredoslovenské štátne divadlo
Banská Bystrica
Státna opera
l l . 9. - 18.30 h G. Verdi: NABUCCO
16. 9.- 18.30 h I. Zeljenka: BÁTORYCKA

Nová scéna
ll. 9.- 19.00 h TRI V TOM - divadlo
West
13. 9.- 19.00 h HRNCIARSKY BÁL
16. 9. - 19.00 h GROFKA MARICA
17. 9.- 19.00 h GROF Z LUXEMBURGU
18. 9. - 19.00 h STRATENÍ V NEW
YORKU

~

S-tátna filhar111.Ónia Košice
8.- 13. 9.

Ili. medzinárodné dirigentské kuny
(denne od 9.00 do 13.00 h),
Dom umenia
12. 9.- 19.00 h Koncert v spolupráci s NHC
MKS Humenné Slovkoncert SFK
A. Moyzes: Naše Slovensko
L. v. Beethoven: Klavírny
koncert č. 3 c mol
W. A. Mozart: Symfónia č.

Klasická hudba

'

40 g mol, KZ 550
Hiroko Enamí Yoshida, klavír (Japonsko)
Bystrík Režucha, dirigent
Medzinárodný organový festival
15. 9.- 20.00 h Organový recitál
Dóm sv. Alžbety Wolfgang Kreuzhuber (Rakúsko)
Brahms - Bach - Heiller Mendels ohn-Bartholdy

18. 9. - 19.00 h Státna filharmónia Košice
Dom umenia
G. F. Händel : Vodná hudba
A. Heiller: Koncert pre organ a orchester
J. Grešák: Organová symfónia
Wolfgang Kreuzhuber, organ (R'akúsko)
Iva n Sokol, organ (SR)
Bystrík Režucha, dirigent

'

z katalógu
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Lýdia Dohnalová (hud. kritika, publicistika), Mgr. Elena Mlynárčiková (tajomníčka redakcie). Adresa redakcie: 815 36 Bratislava, Michalská IO. Tel./fax redakcie: 07/533 03 66, šéfredaktor tel .: 07/533 52 Ol , fax: 07/533 Ol 88. Tlačia
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269.-10.10.1997

PONDELOK l 22. september

EDITA GRÚBEROVÁ
SLOVENSKÁ FILHARMONIA
Dirigent ONDRI\1 LENÁRD
Árie z diel G. Donizettiho, G. Rossiniho,
V. Belliniho, L Bernsteina,}. Straussa
PIATOK / 26. september

17.00 Zrkadlová sieň Pr!mac!;tlneho paláca
SUVNOSTNi OTVORENIE 33. ROCNIKA BIIS
BRATISlAVSKÝ DETSKÝ ZBOR
Dirigent ONDRI\J ŠARAY
NAT~A BEZEKOVÁ l klam
Sóh,u: PETER ŠARAY l husle
)ÚI.JUS HORVÁTH husle
J. Novák, G. Fam'é, l. Dibák, V. Bokes,
E. Suchoil, M. Novák, L Voigtllitlder, B. Martinu
20.00 KONCERTNÁ SIEŇ SLOVENSKFJ FILHARMÓNIE
OTVÁRAd KONCERT33. ROCNIKA BIIS
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Dirigent: ONDRI\J LENÁRD
Sóhsta: MARCO RIZZI ' hu~lc - Taliansko
J. Cikker: l'ariácle na s/oveiiSktí ľudovú pieseň
Ll Jostakovič Koncert pre busle a orcbester č. l a mol
L van Beethoven: Symj6tJia č. 7A dur op. 92

SOBOTA / 1.7. september
17.00 Moyzesova sieň Slovenskej lllhannón.ie
MEDZINÁRODNÁ TR/BONA MLADfCH
INTERPRETOV (UNESCO)
MARKUS LEOSON l bicie nástroje - Švédsko
F. Dmultonl: Omar - dve 5kladby pre vibra/ótl (1985)
N. FukushL· Grormd pre biele 11ástro;e (1976)
N. Slve/Ov: Surte para marimba (1995)
l. Xenakis: Psappha pre biele 11ástroje (1975)

ll

19.30 KONCERTNÁ SIEŇ SLOVENSKFJ FILHARMÓNIE
MEDZINÁRODNÁ TR/BONA MUDfCH
INTERPRETOV (UNESCO)
SYMFONlCKÝ ORCHESTER
SLOVENSKÉHO ROZHlASU
ŽENSKÝ ZBOR SPEVÁCKEHO ZBORU LÚČNICA
Dirigem: RÓBERT STANKOVSKÝ
Zbonnajster: PETER HRADll.
Sólisti: ANDREA DANKOVÁ l soprán
MORTEN ERNST LASSEN l barytón- Dánsko
lSTVÁN KOVÁCS l bas- Maďarsko
Árie z opier A. Catalat~iho, G. Pucciniho,
W. A. Moz arta, G. Verdiho
j . S. Bach: ,QUOillam Ili so/us SDIICIUS"
z Omše b mol BWV 232
G. Mabler: Piesne na texty F. Rilckerta č. 3, 4,5
G. llolst· Planéty, suita pre veľký orchester op. 32

111

19.00 Koncertná sieň Slovenskej Filharmónie
MIMORIADNY KONCERT BHS
OPERNÝ RECITÁL

PONDELOK. / 29. septaDber
19.30 Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
lJKRNINSKÝ NÁRODNÝ SYMFONlCKÝ
ORCHESTER
Dirigent: TEODOR KUČAR l Ukrajina
Sóhsta: DONG-SUX KANG l husle -Južná Kórea
E. Stat~lwvič: Prometheus, baletná stlita
P. L ÓJ}kovsklj: Koncert pre busle a orchester D dur ep. 35
S. RachmatlitWv: Symfónia č. 2 e mol op. 27
Ul'Olt()l( l 30. 5qltember
17.00 Zrkadlová sieň Prlmacl&eho paláca
AURYNOVO KVARTETO l SRN
B. Brltten: Sláčikové kvarteto č. 3 op. 94/1976
ll. Wolf: Intermezzo Es Dur
L va11 Beethoven: Sláčikové kvarteto f mol op. 95

19.30 Koncertnol sieň Slovenskej filharmónie
ORCHESTRE PHILHARMONlQUE
DE RADIO FRANCE
Dirigent: MAREKJANOWSKI l Francúzsko
F. Scbtlbert: Predohra v taliamkom štýle D dur D590
Symfónia č. 8 b mol D 759 " Nedokončtmá"
H. Ber/loz: Falllasliclul symj611ia op. 14

STUN a STEVEN KOIACNY klavírne duo - Belgicko
F. Schubert: R01rdo A dur op. 107 D 951
STIU!DA / l. október
}. Bralmr.s: lúbosmé piesne op . 52a
~
MEDZINÁRODNÝ DEŇ HUDBY
F. Schubert: Nemecký tarrec G dur D 618
Marche Militaire č. l op. 51 D 733
17.00 Moyzesova sieň Slovenskej lllhannónle
KOMORNÍ SÓUSTl BRATISlAVA
19.30 Koncertná sie ň Slovenskej filhannónle
Dirigent: ANTON POPOVlČ
MEDZINÁRODNÁ TRIBÚNA MLADfCH
Sólisti: JOZEF LUPTÁK l violončelo
INTERPRETOV (UNESCO)
ELEONÓRA SlANIČKOVHKUTOVÁ l klavir
ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽIUNA
F. Metldelssoht1 Bartholdy: Symfónia č. 10 b mol
SLOVENSKÝ FILHARMONlCKÝ ZBOR
A. Scht~ittke: Kor1cert pre kiavír a sláčikový orchester
Dirigent: LE~ SVÁROVSKÝ l Ceská republika
V. Godár: Barkarola pre violončelo a orchester
Zbonnajster: JAN ROZEHNAL / Ceská republika
}. Ha)'till: Symjó11fa č. 44 e mol l/ob. 1:44
Sólisti: KATERINA. F.NGUOIOVÁ / harfa- Má republika
IGOR FlODOROV klarinet - Rusko
ADRIANA KOHÚTKOVÁ soprán
19.30 Koncertnol sieň Slovenskej filharmónie
MARTA BEŇAČKOVÁ l ah
SYMFONlCKÝ ORCHESTER ERMITÁŽ
SANKT PETERBURG l Rusko
JOZEF KUNDLÁK l tenor
GUSTÁV BELÁČEK bas
Dirigent: SAUUUS SONDECKJS l Litva
G. F. lländeL· Kollcert pre harfu a orchester B dur ep. 4 č. 6
Sólista: IGOR OISTRACH l husle - Rusko
W. A. Mozart: Kollcert pre kkmr1el a orchester A durKV622
M. l. GIInka: Valsejamaisie b mol
}. Brabms: Koncertpre btiSfe a orcbester D dur ep. 77
F. Schubert: Omša As dur D 678
S. Prokofiev: Klasiclul symf6tlla D dur op. 25
Ll fostalwvli!: f/amlet (budba k bre)
NEDEľA l 28. ~tember
l 0.30 Zrkadlov:l sieň Primaciálneho pal;lca
ŠTVJn'OK l Z. október
KVARTETO YSAYE l Francúzsko
17.00 Koncertnh!eň Klarls.k y
L van Beelboven.: Sláčikové kvaneto c mol op. 18 č. 4
LONDON BAROQUE l Velká Británia
H. Du/11/eux: .AitlSI la Nult "
Umelecký vedúci: CHARLES MEDLAM l Velká Británia
}. Bra hms: Sláčikové lumeto c mol op.51 č. l
Sólistka. LORNA ANDERSON l soprán - Velká Británia
ZLATfVEK RlMSK./if KANTÁTY DA CAMERA
17.00 Moyzesova sie ň Slovenskej filharmónie
A. Corel/~ G. F. Hliw4J. Ravenscroft, D. Scar/atti
MEDZINÁRODNÁ 1.7UB0NA MUD fCH
INTERPRETOV (UNESCO)
19.30 Koncertn:l sieň Slovenskej filharmónie
ADAM KLOCEK VIOlončelo - Po[sko
ČESKÝ KOMORNÝ ORCHESTER OLOMOUC
GRZEGORZ SI.EDIACZEK l klavír - Po!sko
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
L va11 Beethoven: So11áta pre violortčelo a klavír
Umelecký vedúci: BOHDAN WARCHAL
Cdurop. 102č. l
l. llruJovský: Suita quaslutrajalllasla
M. Bn.ch: Kol !l'ldrei
M. Tippett· Koncert pre dva sláčikové orchestre
}. Brahms: Scherzo c mol
A. Dvof'áll: Serenáda Edur op. 22
W. LutoslalllskL· Grave - Metamorfózy
pre violo11dlfa a klavír
C Debussy: Sonáta pre violo11čelo aik/a vír d mol
PIATOK l 3. október
17.00 Moyzesova sieň Slovenskej filhannónle
1
KVINTETO CONCORDIA dychové kvinteto - Maďarsko
MUSICA AETERNA
F. l. Danzi: Dycbol'é kvinteto e mol
Umelecký vedúci: PETER ZAJÍČEK
S. Barbet7 Summer Mu.slc
Sólisti: MARTINA LESNÁ l flauta
G. Rát~ki: Pe111aerophonia
VINCENl'VAN ~ / hoboj- Holandsko
JAROSIAV ROUČEK l trúbka - Ceská republika
W. F. Bach: SitljOIIIa F dur/ F 67
C P. E. Bach: Koncert G dur pre flautu, sláčiky a b.c.
G. P. Te/eman11: Taje/musik, ouvertura D dur
Bratislavské hudobné slávnosti
pre bobo}, tnlbku, sláčiky a b.c.

li

SOIJťJfAJ 4. ~

10.30 Zrkadlovot sieň Primaci&eho paláca
KVINTETO CHRlS11ANA ALTENBURGERA / Rakúsko
F. Schm/dl: Kvinteto č. 2 B dur (1932)
F. Schubert: Sonáta pre busle a k/av(r A dur D 574
}. Brahms: Klavíme trlo a mol op. 114
17.00 Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie
KLAVÍRNY RECITÁL / Sll.VlA ČÁPOVÁ-VlZVÁRYOVÁ
F. Schubert, C Frand, R. Berger, C Deb~,
S. Prokofiev
19.30 Koncertná sieň Slovenskej filhannónle
BUDAPEST SYMPHONY ORCHESTRA l Maďarsko
Dirigent: TAMÁS VÁSÁRY l Maďarsko
Sólista: MIKLÓS PERÉNYl l violončelo - Maďarsko
F. Liszt· Mazeppa, symforlicktí básell
R. Schumat111: Koncert pre violotJčelo
a orchester a mol op. 129
B. Bart611: Kotlcert pre orchester

I'O!DW l ~- olll6ber
10.30 Moyzesova sieň Slovenskej filharmónie
KLAvfRNE DUO TAL-GROETHUYSEN l Izrael, SRN
Koncen z diela Franza Schuberta

PREFERT a.s.
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19.30 Blumentálsky kostol
JAZZOVÝ KONCERT
GUSTAV BROM BIG BAND l Ceská republika
Dirigent: VlADIMÍR VALOVlČ
}. llnlličJca: Misso jazz
19.30 K<?_ncertná sieň Slovenskej filharmónie
MUNCHNER SYMPHONlKER l SRN
Dirigem: IVAN ANGUÉLOV l Bulharsko
Sóbsta: MJNČO MINČEV l husle - Bulharsko
R. Schuman· Genovéva, predohra k opere op. 81
N. PaganiNi: Koncert pre busle a orchester č. 5 a mol
j . Brahms: Symfónia č. 4 e mol op. 98
STIU!DA / 8. ~
17.00 Koncertn:l sieň Klarisky
MUNJCH OPERA BRASS
SEKCIA PLECHOVÝCH DYCHOVÝCH NÁSTROJOV
BAVORSKEJ ŠTÁTNEJ OPERY l SRN
Umelecký vedúci: RALF SCHOLTES
M. Praetorius, E. ll. Gr/eg, A. Brucklter,
}. S. Bach, R. Strauss, G. Puccin~ G. Blzet,
E. Crespo, R. Goffrey

19.30 Koncer1nol sieň Slovenskej filharmónie
ST. PAUL CHAMBER ORCHESTRA l USA
Dirigent: HUGH WOLFF l USA
Sólista: RICHARD GOODE l klavír - USA
A. J. Kert~ts: Too Hot Toccata
W. A. Mozart: Koncert pre klavír a orchester c mol KV 491
W. Bolcom: Commedia
A. Coplatul: Appalacbian Spring

trvm&/,.oWber

16.00 Velký Evanjellckf kostol
ORGANOVÝ RECITÁL l IVAN SOKOL
F. Metldelssoht1 Banholdy, j. Rhelllberger,
l . Parili, J. Podprocftj, M. Reger
19.30 Koncertnol sieň Slovenskej lllhannónJe
SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
Dirigent: FtODOR GWŠČENKO l Rusko
Sóbsta : PIETRO DE MARIA / klavír- Taliansko
P. Bag/11: Allegrofestivo, predohra
}. Brahms: Koncert pre klavir a orchester č. 2 B dur op. 83
}. Sibellus.· Symfóttia č. l e mol op. 39
~ l 6. ok1óbcr

19.30 KonceMl_!á sieň Slov~nskej filharmónie
PRAŽSKY KOMORNY 9RCHESTER l Ceská republika
Umelecký vedúci: ONDR.I\J KUKAL l Ceská republika
Sólista: DMITRI BERLINSKY l husle - USA, Rusko
G. Rossitli: Tam:redi, predohra k opere
F. MeNdelssohn Banbo/dy: Ko11cert pre buste
a orchestere mol op. 64
L Burias: Pamiatke ŠOStakoviča
B. ManiNu: Sitifotliella La joJ/a

17.00 Zr~od sieň PrlmacJ;llneho pal;lca
KUBlNOVO KVARTET9 OSTRAVA l Ceská republika
Sólista: IVAN KLÁNSKY l klavír- Ceská republika
l. Szeghy: Sláčikové kvarteto Musica dolorosa (1985)
C Stamltz: Sláčikové kvarteto D dur
C Ditters 11011 Dtttersdorf. Sláčikové kvarteto Es dur
R. SchullfQtlll: Klavíme kvfllteto Es dur op. 44

19.30 Koncertnol sieň Slovenskej filharmónie
AUSTRAUAN CHAMBER ORCHFSTRA
Dirigent: RICHARD TOGNE'JTI
Sólista: MARTIN KOFLER l flauta - Rakúsko
L jat~dčell: Sláčikové kvarteto č. 1 ( Kr!!lltzerova
sotláta), úprava pre sláčil:ový orchester
F. Schubert: Andante zo sláčikového kvarteta
Smrť a d/etJČI.I, típrava pre sláčikový orchester
G. S. Mercadollle: Koncert pre flautu e mol
M. Ravel / R. Togllettj: Kaddisb
P. Sculthorpe: String Sorlata 2
P. l. ÓJ}Iwvskij: Souverrlr de Flore11ce
PIATOK l 10. old6ber
20.00 Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
ZÁVEREČNÝ KONCERT 33. ROČNÍKA BHS
SYMFONICKÝ OBO:IFSI'F.R $.0YENSKÉHO ROlliWU
SWVENSKÝ FlUIARMONlCKÝ ZBOR
Dirigent: GEORGE CLEVE l USA
Zbonnajster: JAN ROZEHNAL l Ceská republika
Sólisti: MARIÁN lAPŠANSKÝ l klavír
JOlANTA WEBER l l. soprán- Rakúsko
llJDMIIA VERNEROVÁ-NOVÁKOVÁ
• • l 2._soprán - Ceská repJIJtika
MIROSlAV DVORSKY l tenor
Mll.AN BÍJRGER l bas - Ceská republika
l . ZeljeNka: Ouvertura glocosa
S. Rachmat~ltWv: Rapsódia na Paganinlho tému
pre klavír a orchester op. 43
W. A. Mozart: Omša c mol KV 427

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená

/l;/f4 V IDSTORICKIU' BUDOVE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO DIVADlA

<lakujú za láskavú podporu
svojim partnerom

1 ·1 i li i i i Ili

NÁRODNÉ HUDOBNÉ CENTRUM - Slovkoncert

19.30 Koncertnol sieň Slovenskej filharmónie
BAMBERGER SYMPHONlKER l SRN
Dirigem: HORST STEIN l SRN
L ~ Beetbovelr: l'rometine lt!Xmlla, Silila ep. 43 (zfoer)
F. Ml!lfdelssolnt Banbold)c S)'mfónta č. 1 c mol ep. 11
R. Strauss: Tak riekol Zarathustra op. 30

ll

PROGRESS

d

Člen Európskej asociácie festivalov (AEF)

Akad mal.arjozef BUBÁK, SYMFÓNIA OČLOVEKU l detail

Hlavný usporiadateľ:

26./ 27. september

2. október
19.00
B. Smeta~~a: PREDANÁ NEVESTA

premiéra
29. september
19.00
W. A. Mozan: áROVNÁ FUUTA

30. september
19.00
A. Boilo: MEFISTOFELES

3. október
19.00
J. Ciklter: VZKRIESENIE
4. október
19.00
P. l. č'.ajltovs/11}: LABC!I1BJAZERO
7. október

19.00
L A. Mit~ltus.· GRAND PAS
l. október

z baletu PAQUITA
}. Strauss mL: PLES KADE/UV

C

DebuSS)~

19.00
PEUEAS A MEIJSANDA

8. október

19.00

9. október
19 OO
STREDOSLOVENSKÉ DIVADW
ŠTÁTNA OPERA BANSKÁ BYSTRICA
l. Zeljenka: BÁTORYOO

IO. október
1900
MOYZESOVA SIEŇ
SLOVENSKFJ FlLHARMÓNIE
KOMORNÁ OPERA
SWt'F.NSKÉHO NÁROONÉJ:IO DIVADlA
G. Dotllzet1i: CATER.INA CORNARO
slovenská premiéra

G. VertiL• DON CARLOS

PREDPRED4J VS1VPENIEK NA PODU]A11A BHS
V KONCERTNfCH SIEŇACH
v poltladt~lcl NdrodMbo hutiobMbo celllra,
Micbalská 10, 815 36 Bratislava od 8.9.1996
Pokladtliálé bodirry.
pondelok- piatok od 13.00 do 17.00 bod.
Tel ++421 75334 558
a v poltlad~tici S/overtsltej fllharmóllie,
Palackébo2
Poltladtliálé bodirry.
pondelok - piatok od 13.00 do 19.00 bod.
Tel. ++421 7 5333 351

ČES KOSLOV E NSKÁ

~:~~f.~l

19.00

G. Blzet · Paco de Lucia: CARMEN

llromaiiM objedtldvlty:
Sekretariát BIIS, Michalská JO, 815 36 Bratislat.'ll
Tel. ++421 7 5330 378
Fax: ++421 7 5332 029
PREDPRED4J VSITJPENIBK
NA BltLEI'NA A OPERNA PREDSTA VENJA
v poltladt~icl SND, Komenského nám
Pokladničné bodirly: od 12.00 do 18 OO bod
HromaiiM objedtldvlty:
Propagač11é oddelenie SND, Gorlaíbo 4, 815 86 Bra/Is/mo
Tel/Fax: 7 5333 890

~GR~FERT a.s.

