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Na prahu novej sezóny 
Ak som sa v minulom čísle zamýšľal nad 

uplynulým kultúrnym letom, nastáva čas 
pripomen!Íť si, že fakticky bez výraznejšej 
pauzy vstupujeme do novej hudobnej sezó
ny 1997-1998 a nezdtlržBteľne sa približu
jeme k bránam nového storočia. Pravda, čo 
nám prinesie nová sezóna na blížiacom sa 
prelome 20. a 2 1. storočia v umeleckých 
hodnotách, to nemožno vyčftať z ohláse
ných dramaturgifkých plánov, zatiaľ veľmi 
kusých a neúplných. Možno len tušiť, že úsi
lie jednotlivých hudobných inštitúcií je síce 
evidentné, ale obsahovo zostávame ešte hl
boko v klasicko-romantickom zajatí (hoci 
aj tam sú zatajené mnohé hodnoty). 

Pravda, akousi nepísanou, ale skutočnou 
oficiálnou ouvertúrou novej sezóny sú už 
po niekoľko rokov Bratislavské hudobné 
slávnosti, zatiaľ náš jediný reprezentatfvny 
festival tradičnej koncepcie . V novembri to 
bude zase festival súčasnej hudby Melos
Étos, ktorý má síce krátku tradfciu, ale 
myslím, že jeho korene už hlboko zapustili 
do kultúrnej klímy nášho hlavného mesta. 
To sú ale naše dve špičkové podujatia. Na 
Slovensku však počas sezóny máme aj ďal
šie festivaly, ktoré práve v regionálnom 
prostredí zohrávajú významnú úlohu pri 
pestovaní národného kultúrneho povedo
mia, ktoré sa nepestuje proklamáciami, pod 
vejúcimi vlajkami, na schôdzach, ale aktív
nou materiálnou i duchovnou podporou a 
účast'ou na nich. Neraz som zac'ul konštato
vať, že máme množstvo hudobných poduja
tí, ktorým chýba koordinácia, pripadne už
šia spolupráca medzi rôznymi usporiadateľ

mi. Je to možné, ale - nazdávam sa - nie 
podstatné najmä z pohľadu rešpektovania 
či vedomého vytvárania priorít. Pravda je 
však aj tam, a to je to podstatné - priorita a 
atraktivita našich i podobných zahranič
ných podujatí závisí od ekonomických zdro
jov. Tie sú, žiaľ, limitované a je pochopiteľ
né, že aj ich organizátori pri ich projekto
vaní môžu kalkulovať iba s danými možnos
ťami. 

To je však realita, s ktorou sa síce nemu
síme uspokojiť, ale musíme s ňou nateraz 
počítať. Popri festivaloch ovšem náš hu
dobný život limitujú možnosti bežnej sezó
ny. A tak novou stránkou nastávajúcej sezó
ny bude jej umelecko-interpretačná kvalita, 
dramaturgická vynaliezavosť, schopnosť 
objavovať a realizovať diela málo hrané, 
obchádzané, no hodnotné. 

Neraz recenzenti koncertov poukazovali 
na malú dramaturgickú invenciu (ktorá 
zrejme súvisí aj s absenciou schopných 
dramaturgov v niektorých inštitúciách), ale 
aj na ma/tí náročnosť niektorých interpre
tov - priniesť na c•asto opakované repertoá
rové diela nové umelecko-interpretačné po
hľady. Nestačí splatiť daň jubilantom, žia
da sa väčšia tvorivá fan tázia, prístup k die
lam či už z historického alebo novátorskej
šieho, súčasného pohľadu . Aby bolo jasné, 
to neplat[ všeobecne, česť výnimkám. A však 
pravdou je, že veľa koncertov sa iba "odo
hrá", eventuálne splní sa akcia. Čiže v tom
to priesečnfku kvantity a kvality, finančné
ho "dostatku" a " nedostatku ", nazdávam 
sa, sú skľyté isté rezervy, ktoré by bolo 
vhodné hľadať, odhaľovať, samozrejme, je
dine v záujme kvality. Premýšľam o tom na
hlas v záujme tých, pre ktorých je umenie 
určené, čiže v záujme tých, ktorá chodia na 
koncerty, alebo nechodia, ak ich svojím ob
sahom alebo kvalitou nelákajú. Ono totiž 
osud nášho koncertného života vo svojej 
kvalitatívnej podstate ostáva iba v našich 
rukách. 

MARIÁN JURiK 
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Všetci milovníci vokálneho umenia a najmä krásneho hlasu koloratúrnej h viezdy svetových operných scén s napätím a radosťou.očakávajú galakoncert, 
na ktorom Edita Grúberová, opäť po rokoch obdarí svojich priaznivcov v bra tis lavskej Redute 22. septembra. 

Vitajte doma, král'ovná koloratúry! 
"Vrátim sa však k roku 1968. Bola som poslu

chálkou 6. rolm1w bratislavského Konzervat6ria a 
úspech na scé11e SND, kde som 19.febrrtára debuto
vala ako Rosina, ma 11apliíal11ádejou, že ma prijmú 
do s6listického súboru. Ziaľ, nestalo sa tak. Vtedajšie 
vede11ie opery SND mi však OZflámilo, že nemá v mo
jom odbore voľné miesto. Zala/a som si vybavoval" 
štipe11dium do Le11i11gradu ... Ale 21. augusta prišli 
voj ská Varšavskej zmluvy a rozhodla som sa nejsť do 
kraji11y okupantov ... " Týmto c itátom z rozhovoru 
Edity Grúberovej s Dr. Teréziou Ursfnyovou v reláci i 
Dotyky s operou z roku l 996 ju opäť vítame na domá
com koncertnom pódiu. 
Keď roku 1968 absolvova la sotva 22-ročná Edita 

Grúberová konzervatórium v svojom rodnom meste. 
mala za sebou už debut v SND, ale i trpkú skúsenosť 
zo strany vedenia divadla, ktoré mimoriadne talento
vanú speváčku odmietlo. Vtedajší riadite[ banskoby
strického DJGT Ján Hadraba však nezaváhal a pre 
mladú stredoslovenskú scénu získal v čerstvej laureát
ke prestlžnej speváckej súťaže v Toulouse citefnú 
umeleckú posilu. A navyše - čo vtedy ani netuši l -
umožnil, aby sa do análov divadla zapísalo meno, 
zdobiace dnes plagáty najväčšich operných domov 
sveta a reprezentujúce umenie dotýkajúce sa mét po
myselnej dokonalosti. Banská Bystrica poskytla Edite 
Gruberovej vefké šance: primerané (Rosina, Olympia, 
G ilda), ale i vzhfadom na vek menej optimálne 
(Violetta), ba až kuriózne (Giulietta. Antónia). 

V sviežej pamäti mám jej debut na pôde Slovenskej 
filharmónie pred Vianocami 1969. Popri koncertných 
áriách vtedy spievala tiež Kráfovnú noci z Mozartovej 
Čarovnej nauty. Tento virtuózny koloratúrny part jej 
čoskoro otvori l bránu priamo do Viedenskej štátnej 
opery. na doskách ktorej stála po prvýkrát 7. febn1ára 

1970. Päť dni po krste Kráfovnou noci nasledovala ne
menej náročná Olympia z Hoffmannových poviedok. 
Boli to prvé kroky ku "kariére storočia" ... 

"Clovek dodatol11e zistuje, že všetko zlé je 11a niečo 
dobré. Keby ma boli vtedy prijali do SND, nemala by 
som angažmán v Banskej Bystrici a zakrátko 11ato 
nešla predspievať do Viedne Kráľovnú noci. Na zá
klade to/tto predspievania som sa stala elévkou 
Státnej opery ... " 

Rovno z Bystrice vhupla na najhorúcejšiu opernú 
parketu. Samozrejme, na svoju Traviatu musela na 
dobrých pár rokov zabudnúť. istý čas stvárňovala epi
zódky - Floru, Tebalda, Esmeraldu. Prišie l však rok 
1976 a partia Zerbinetty v Straussovej Ariadne na 
Naxc v hudobnom naštudovanl Karla Bohma. Ohňo

stroj virtuóznych koloratúr, behov a skokov zatajoval 
dych nielen viedenských divákov, a le aj kritiky a in
tendantov, ktorl od tohto dňa považovali Editu Grú
berovú za absolútnu špičku v koloratúrnom odbore. 
Medzičasom sa na Slovensku stala z Edity Gru

berovej persona non grata. Okolnosti. ktoré spôsobili , 
že ostala za železnou oponou, priblfžila na tlačovej 
konferencii počas prvého ponovembrového návratu na 
Slovensko roku 1991 týmito slovami: "Dokončila 
som sezónu v Banskej Bystrici a nastúpila som vie
denské angažmán. čoskoro však nastali také po
mery, že akási umelecká r ada rozhodla, že všetka 
kapacita má byť stiahnutá domov. Zmluva so 
Státnou operou bola pre mňa vtedy d ôležitejšia, 
než volanie Slovkoncertu. Tak sa teda dvierka za
vreli a žiar, trvalo to tak dlho." Popri Zerbinette šo
kovala Edita Grúberová celý svet svojou vokálno
technicky a výrazovo fascinujúcou Gildou, Norinou, 
Constanzou, Manon a predovšetkým Donizettiho Lu
ciou di Lammermoor. 

"Hlas som zdedila pravdepodob11e po mamilke a 
lias/očne i po otcovi. Som rodálka z Rale. Vyšla som 
z tých najúbohejšíclt pomerov, aké si llovek môže 
predstaviť. Teraz vyšla o mne k11iha v nemline, kde 
je i biografická last'. Pravda, zďaleka /am nieje opí
sané všetko tak, ako som to prežívala v detstve a v 
mladosti. A mož11o by som si to a11i nepriala ... " 

New York, Londýn, Paríž, Milano, festivalový 
Salzburg a desiatky ďalšieh hudobných centier sveta 
tlieskalo nekorunovanej kráľovnej koloratúry. Dnes si 
už vyberá scény, na ktorých nachádza najoptimálnej
šie pracovné podmienky a tvorivý team. Najlepšie sa 
cíti vo Viedni , v Mníchove, v ZUrichu (" ... pripom{na 
mi Bratislavu, opem ý dom postavili t{ istí arclliiek
li ... "). Obrovský repertoár, obsahujúci okrem už spo
menutých titulov tiež Romea a Júliu , Gavaliera s ru
žou, Dona Giovanniho atď., v ostatnom čase redukuje 
a sústreďuje svoje sily na talianske bel canto. V jej ter
mínovom kalendári sa striedajú ústredné hrdinky z do
nizett iovskej Tudorovskej trilógie (Anna Bolena, 
Maria Stuartovna, Roberto Devereux) s Belliniho Pu
ritánmi a Námesačnou, Rossiniho Barbierom a Sem i· 
ramis, ale stále sa vracia i k obrúbenej Zerbineue. Jej 
najbližšou viedenskou premiérou bude Donizeniho 
Linda di Chamounix (19. IO. t.r.). 

"Keď ste mi poslali list, - spomf11a v citova11om 
rozhovore - odrazu som sa cftila ako doma. Pfsané 
slovo ma vrátilo domov. Som stále v 11emeckej sfére, 
spievam po taliansky, 11emecky, fra ncúzsky. A le slo
venčina je moja materinská rel. A tak je to aj so 
Slave11skom ako rod11ou zemou. Som Slovenka, 
samouejme, veď alli to -o vá som si z priezviska 11eod
strá11ila ... " PA VEL UNGER 



.2 AKTUALITY 

Barokový Elvis pod.l'a Breinera 
Skladatef, dirigent, aranžér a klavirista Peter Breiner patri k 

najviac nahrávaným umelcom na svete a nás mOže tešiť, že neza
búda na rodné Slovensko a pomerne často sem prichádza. 
Pracovné povinnosti ho priviedli aj koncom augusta. "Nahrávam 
tu filmovú hudbu pre kanadskú produkčnú spoločnosť", zdôvod
nil prítomnosť. To využila aj distribučná a vydavatefská poloč

nosť DIVYD na autogramiádu i krst jeho CD Elvis goes 
Baroque. V bratislavskom Múzeu J. N. Hummela sa najskôr stre
tol s desiatkami priaznivcov, ktorým podpisoval CD obaly, pla
gáty a iné, pridal i úsmevné slovo. Večer v Hudobnom salóne 
Zichyho paláca sa odohral krst. No netieklo šampanské, ale javo
rový sirup. Cédečko ním pokropil režisér Dušan Hanák a Jozef 
Krúpa, majiter spoločnosti DIYYD. Hudobný nosič obsahuje 
dvadsať pesničiek Elvisa Presleyho, ktoré P. Breiner upravil do 
štyroch koncertných celkov. Nahral ich ešte v novembri 1994 v 
Bratislave a svetoznáme vydavatefstvo Naxos CD už tretí rok di
stribuuje po svete. Teraz dozrel čas aj na distribúciu u nás. 

"Po úspechu CD Beatles go baroque sme sa rozhodli aj pre 
tento Breinerov projekt. Zastupujeme Naxos, ktoré patrí medzi 
komerčne najúspešnejšie vydavateľstvá vážnej hudby na svete, 
ale distribuujeme tiež nahrávky Hyperion, Harmonia Mundi, 
Opus Ili , Marco Polo a iných vydavateľstiev. V minulom roku 
podľa štatistiky IFPI - Medzinárodnej federácie hudobného prie
myslu predstavoval podiel spoločnosti DIYYD na slovenskom 
trhu v predaji vážnej hudby asi 30 %, čím sa dostal na druhé 
miesto v rebríčku distributérov. Po účasti na Medzinárodnom 
veľtrhu hudobného priemyslu MIDEM v Cannes v januári tohto 
roku spoločnosť DI VYD' rozšírila pôsobnosť i na iné hudobné 
žánre," informuje J. Krúpa. 

Na prestížnej značke Naxos sa už objavili nahrávky našich te
lies: Capella Istropolitana, Moyzesovo kvarteto, Symfonický or
chester Slovenského rozhlasu a Slovenská filharmónia . 

P. Breiner veľmi rád hrá a diriguje simultánne. Jeho repertoár 
je široký. Od Haydnových a Mozartových klavírnych koncertov 
po Gershwina až po jeho vlastné skladby. Jeho úpravy evergree
nov a súčasných hitov sú veľmi úspešné. Doteraz takýmto 
spôsobom zaranžoval vyše päťsto skladieb. 

Casto absolvuje umelecké turné. Napríklad v Ázii hral Gersh
winovu rapsódiu s hongkonským Filharmonickým orchestrom 
pre 70-tisícové obecenstvo. V auguste 1997 absolvoval svoje 
Osme turné, tentoraz s Orchestre National de Lille z Francúzska, 
kde hral a dirigoval diela Brahmsa, Schuberta a Cajkovského. 
Breinerov Beatles go baroque sa hral v talianskom Miláne a fil 
movala ho francúzska televízia. Nedávno túto nahrávku získal 
torontský Bravo speciality channel a vysielal ho niekoľkokrát 

celonárodne. Toto CD je medzinárodným bestsellerom. Beatles 
go baroque bol na 4. mieste hitparády Desať najlepších z klasiky 
v Japonsku, na 6. mieste v ABC Radio Top Twenty v Austrálii a 
niekoľkokrát na zozname hitparáda Desať najlepších po celej 
Európe. Nahrávku P. Breinera Granados vybrala finm Audio
phile Audition (zásobujúca 135 rozhlasových staníc s klasickou 
hudbou v USA) ako najlepšiu nahrávku roku 1995. Túto slávu 
zdieral P. Breiner spoločne s BSO s dirigentom Ozawom a 
Berlínskou filharmóniou s dirigentom Abbadom. Výpočet jeho 
filmovej , rozhlasovej, televíznej hudby je veľmi dlhý. Teraz do
končil so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu oje
dinelý projekt: 6 CD s hymnami všetkých štátov sveta, ktorý by 

"Dychári" v Dme úspešní 
V dňoch 19. - 22. júna 1997 sa konala v Brne l. interpretačná 

súťaž v hre na plechové dychové nástroje - lesný roh, trúbka, po
zauna a tuba. Súťaž bola vypísaná pre príslušníkov Ceskej a 

• Slovenskej republiky. Každý odbor mal tri kategórie. 
Slovensko reprezentovali na súťaži študenti konzervatórií z 

Košíc, 2iliny a Bratislavy. Farby YSMU obhajovali štyria poslu
cháči . Dvaja trúbkari a dvaja homisti. 

Slovenskí účastníci získali tieto ocenenia: 
Trúbka: ll. kategória - František Miko - čestné uznanie 

(VSMU) 
ll. kategória - Ľubomír Kamenský- Ili . cena (YSMU) 

Lesný roh: l. kategória- Karol Nitran -čestné uznanie 
(Konzervatórium Bratislava) 
fi . kategória - Filip Kováč- I. cena+ absolútny víťaz v 
odbore- lesný roh (VSMU) 
III. kategória- Tomáš Horkavý- III. cena (YSMU) 

J, B. 

mal vyjsť začiatkom novembra. Už len 1. tohto stručného t.ozna
mu aktivít P. Breinera vyplýva, ž.e jeho ~pomínané zaradenie se
dí. Pomohlo mu v tom i jeho odsťahovanie sa do Kanady, kde s 
rodinou žije od roku 1992. Tam zaloiil a je pre;identom Sympho 
Fun lncorporated. kanadskej spo ločnm.ti laoberaj(tcej sa nahrá
vaním klasickej a filmovej hudby. 

Prečo barokovo spracoval Beatles? "Keď si polOme vypočuje
te ich nahrávky, zistíte v nich barokové prvky. Hor~ie to bolo s 
ďalším projektom. Keď po úspechu Beatles go baroque ma !inna 
Naxos oslovila s pokračovanfm , dlho sme nemohli nájsť. koho by 
bolo vhodné takto spracoval. Nakoniec sa zdal najvhodnejší E. 
Presley. Ja som vyberal z trbto jeho pc~ničiel. a nebolo to jedno
duché," konštatuje P. Brei ner. Med;i vybranými sú známe 
Jai l house Rock, You're The Devil In Disguise, Love Me Tender, 
Don't Be Cruel, lľs Now Or Never, Crying In The Chapel, 
Hound Dog ... Nahral ich s na.~imi poprednými inštrumentalista
mi : Juraj Bartoš (trúbka), Vladislav Brunner (flauta), Igor Fabcra 
(hoboj}, Juraj Alexander (violončelo). Spolu 68 minút príjemnej 
hudby. Text a foto: PA VOL ERDZIAK 

O perspektívach 
slovenskej hudobnej kultúry 

O súčasnom stave a perspektívach profesionálnej a ama
térskej hudobnej kultúry v regiónoch Slovenska, o možnos
ti podpory pôvodnej hudobnej kultúry, ako aj o ďalšieh ak
tuálnych otázkach rokoval 28. 8. v Bratislave minister kul
túry SR Ivan Hudec s riad iteľom Národného hudobného 
centra (NHC) Pav lom Baginom. 

Minister l. Hudec sa zaujímal nielen o pracovné pod
mienky jednotli vých sekcií NHC, ale najmä aj o ich aktivi
ty v oblasti prezentačnej, metodickej , dokumentačnej , vý
skumnej a vydavateľskej. K naj zaujímavejším bude patriť 
napríklad vydanie Encyklopédie hudby. 

TASR o tom info rmoval tlačový odbor MK SR. 

!UNIVERZITNÁ DIELŇA '971 
Zdá sa, že aj výskum tzv. populárnej (nonartificiálnej, " ľahkej", 

zábavnej) hudby sa už na Slovensku má o čo oprieť. Druhú tohto
ročnú konferenciu o populárnej hudbe, jazze a iných "menšino
vých" žánroch pod názvom Univerzitná dielňa '97 (prvou bol se
minár pri príležitosti Bratislavských jazzových dní v októbri mi
nulého roku) sa podarilo zorganizovať Katedre Hudobnej vedy 
FFUK v spolupráci so S,lpvenskou jazzovou spoločnosťou, 
Open Society Fund a Hud~ný!JI fondom v jeho priestoroch. 
Dvojdňový workshop, na ktorom svoje príspevky prezentovalo 
okolo dvadsať muzikológov i študentov, venujúcich sa tejto ob
lasti, podnietil mnoho účastníkov k búrlivým diskusiám. Témy 
prfspevkov boli rôzne - siahali od problematiky jazzu a rocku až 
po výskum nekonvenčnej hudby. S kvantitatívnymi metódami 
spracovania melódií poslucháčov oboznámila doc. PhDr. Zuzana 
Martináková, CSc., pričom vyjadrila nádej, že sa takýmto pOso
bom časom dospeje k všeobecným hudobným zákonitostiam, po
dobne ako je to napríklad v lingvistike. Rytmickými archetypmi v 
jazze a rocku sa zaoberala Mgr. Yvetta Lábska-Kajanová, CSc., 
keďže práve rytmus je charakteristickým pre tieto žánre a býva 
často ich určujúcim činiteľom. Mgr. František Turák načrel do hl
bín slovenskej pop music a tvorby jej legiend - M. Vargu či D. 
Ursinyho, upozorňujúc pritom na modálne myslenie v prejave 
týchto hudobníkov, fi lozoficky zameraný príspevok o aktuálnosti 
nekonvenčnej a nekonvenčnosti aktuálnej hudby predniesol Mgr. 
Jozef Cseres. Nechýbali ani zahraničn i hostia, z brnianskej kated-

ry hudobnej vedy (Mgr. Simona Romportlová: Současná populár
ní hudba s kresťanskou orientací, Martina Blcščáková : Interpre
tácia country music v USA so zreteľom na ženské osobnosti v jed
notlivých desaťročiach vývoja) alebo z pra7.skej CA V (PhDr. Aleš 
Opekar, CSc.: Prunik rock and rollu do české hudební kultury na 
pozadí dobových pramen u). Známy 7nalcc janového diania Mgr. 
Igor Wasserberger, CSc., priblížil prítomným tvorbu Milesa 
Davisa, dominujúcej osobnosti jazzovej revolúcie 50.-70. rokov. 
Samozrejme, medzi referujúcimi bolo i viacero súčasných študen
tov či minuloročných absolventov bratislavskej katedry hudobnej 
vedy (Zuzana Balázsházyová, Zuzana Vachová. orbert Adamov, 
Marína Markušová, Martina Líšková, Margita Matúšková). 

Výskum populárnej hudby a jazzu je u nás len v zači atl.och , ide 
napokon o fenomén pomerne nový. Preto nie ú ešte dostatočne 
vyprofilované ani metódy bádania a terminológia tejto subdisciplí
ny - aplikovanie u' vži tého pojmo~lovného aparátu tradičnej mu
zikológie mOže nieJ...edy vie~ť k nepre~nostiam a nevystihnutiu 
podstaty sk(tmaných javov. DOiež.ité je však, aby sa aspoň raz za 
čas stretl i odborníci č i študenti , ktorí sa tejto oblasti výskumu ve
nujú a konfrontovali svoje názory s oMatnými. Ci už je v názve 
konferencia, seminár alebo worbhop. na tom ne..:áleží. Podstatné 
je, že sa podarilo položi( základy a celosvetový trend skúmania S Ll 

časnej populárnej hudby a jazzu sa udomácňuje aj na Slovensku. 
SLA YOM1R KREKOYIC 
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l Reprízy, reprízy ... l 
"Opakovanie je matkou múdrosti" . tým by sa dali reprízy v 

STV zdôvodniť. Ale všetci vieme, že príčina je inde: nie sú 
peniale. A tak s nostalgiou spomíname na televízne praco
vania opier, či slávne "bratislavské pondelky" , ktoré nám Ce
si tak závideli . 

Reprízy sa už začínajú objavovať aj v rozhlase. Napriklad v 
dlhoročnom obľltbenom a nazdávam sa, že i sledovanom cykle 
"Dialógy s hudbou". 

Na stanici Devín sme však zaznamenali v júli niekoľko 
zaujímavých hudobno-slovných relácií. 

3. júla v pravidelnom cykle Musica sacra osvedčená dvoji
ca- redaktorka Cárska a zvukový majster Bombík - pripravi
li rozhovor na tému "Gregoriánsky chorál, inšpiračný zdroj v 
tvorbe Mirka Krajčiho". Spomeňme jeho diela Lauda te Do
minum, Tu es Petrus, či Symfónia da rekviem. Mirko Krajči, 
absolvent VSMU, v dirigovaní žiak Bystríka Režuchu, v 
kompozícii Jozefa Sixtu, v poslednom čase prekvapuje ná
dejnými, ba zrelými umeleckými dielami. Prvá otázka znela: 
"prečo u mladého 29-ročného sk ladateľa tofko cirkevnej hud
by?" Úprimne priznal, že svoju vieru, svoju zbožnost', voju 
životnú filozofiu najpresvedčivejš ie vyjadruje formami cir
kevnej hudby, použitím gregorián keho chorálu . Ten ho zau
jal už v prvom ročníku VSMU. Gregorián ky chorál považu
je za základný kameň európskej hudby, prežil stároči a, a to 
nielen zásluhou liturgie. Gregorián je prirodzenou súčasťou 
hudobného myslenia tohto mladého k ladateľa. V jeho kom
pozíciách je rovnocenný vlastným tvorivým vyjadrovaním, 
ktoré nepotláča gregorián a ten nebráni jeho tvori vému du
chu vyjadri( sa aj tými najsúčasnejšími kompozičnými po
stupmi. Najmarkantnejšie je to v Symfónii da rekviem, ktorá 
bola ocenená doma i v zahraničí. 

Mirko Krajči, dramaturg SOSR a dirigent Detského roz
hlasového zbont, je veľkou nádejou . lovenskej hudby. 

Redaktorka Melánia Puškášová sa 12. júla zamýšľala nad 
partitúrou jednočasťového kvarteta Petra Martinčeka, ktorý 
dielo venoval Moyzesovmu kvartetu. Je v ňom lyrické vyjad
renie pocitu čistoty zimnej prírody. Nejde tu však o hudobný 
popis a výlučne o lyriku . V hudobnom procese jednej časti sú 
kryté kontrastné úseky vyjadrujúce drámu konfliktu č lovek 

-príroda. Autor vyslovil , že je tu viac plánov, z ktorých vzni
ká celá stavba "ako chrám z kach ličiek" . 

Peter Martinček spomenul s úctou a vďakou svojho učiteľa 

Dezidera Kardoša, čo som veľmi oceni la, lebo u mladej gene
rácie je to zriedkavé- skôr usiluje o negáciu všetkého, čo sa 
naučili. Ale to je hádam prirodzené, vždy to tak bolo. l keď a 
nájdu výnimky - v histórii i dnes .. . Bolo to pútavé a zaujíma
vé rozprávanie. 

V pravidelnej relácii "Co nového vo svete hudby" ( 16. 7.) 
zaiskril svojím intelektom Igor Javorský. Za zvukov Cajkov
ského skladby "Júl", ktorú zahrala Ida Cernecká, informoval 
o zaujímavostiach Kultúrneho leta v Bratislave. Potom struč
ne zhodnotil nedávne "Večery novej hudby", na ktorých do
minoval súbor YEN! vedený mladým sk ladateľom Danielom 
Matejom a poslucháč i relácie si vypočuli zaujímavú vokál
no-inštrumentálnu sk ladbu tohto skladateľa Gloria. 

V ďalšej časti relácie sa Javorský sústredil na náš najvý
znamnejší festival, aby poslucháčov upozorni l na L<llljíma
vosti programu. Igor Oistrach bude hrať Sostakov ičov 2. hu
sľový koncert, čo je atraktívne, naj mä ak vlani, keď si svet 
pripomínal nedožité deväťdesiate narodeniny tohto svetové
ho velikána, u nás z jeho tvorby zaznelo vefmi málo . 

Dirigent Aldo Ceccato opäť prinesie tvorbu J. Sibelia, 
obf(Jbeného skladateľa Javorského, ktorý pri tejto príležitosti 
predstavil novú CD nahrávku Sibeliovho raného diela Kla
vírneho kvinteta. 

Na záver odznela prekrásna Husľová sonáta Alfreda 
Schnittkeho. Javorský v komentári ~ipne pripomenul, že 
skladbu zaradi l preto, že aj na BHS odznie dielo Schnittkeho 
- síce iné - ale touto skladbou chcel poslucháčov presvedčiť, 
"že niet sa čoho báť!". 
Veľmi rada a pôžitkom počúvam Javorského relácie a ko

mentáre, iba mi nie je ja né, čo medzi týmto všetkým robil 
valčík Johanna Straussa "Víno, ženy, spev"? 

V banskobystrickej relácii S iločiary života ( 18. 7 .) hovoril 
Ladislav Burlas na tému Tradícia v našej hudobnej kultúre. 
Na pôdoryse práve vyšlej knihy (vyd. SA V) autorov Oskar 
Elschek a kol. "Dejiny slovenskej hudby", v stručnom priere
ze prešiel vývojom slovenskej hudby počnúc gregoriánskym 
chorálom cez Simbrackého, Zarevucia, Capricorna, Yieto
risov kodex, cez pastorely, koledy Pascha, Zimmermanna k 
Bellovi a Cikkerovi. Upozornil na vlastné špecifiká našej 
hudby, ktoré zapadali do makroeuróp kych vývojových tren
dov. Bola to fundovaná a poučná relácia, najmä dnes, keď sa 
prejavujú pochybnosti, či patríme do Európy. 

A ešte raz Burlas. Tento raz v relácii STV "Bez frak u" (19. 
7 .). Ján Szelepcsényi spovedal Bu riasa pri príležitosti jeho ži
votného jubi lea. Jubilant spomínal na svoje detstvo a dospie
vanie v rodnej Trnave, na očarujúceho Mikuláša Schncidera
Tranavského, na svoje vysokoškol ké štúdiá v Bratislave. S 
úctou a vďakou sa vyjadroval o svojich profesoroch 
Alexandrovi Moyzesovi a Jozefovi Kresánkovi. Hovoril s 
láskou o svojej rodine, vysoko ocenil vedeckú prácu svojej 
manželky- etnomuzikologičky. S pochopením priznal záko
nité umelecké konflikty so svojimi ynmi - skladateľmi. 

Bolo to pokojné, kultivované rozprávanie. Chýbalo mi v 
ňom trocha provokatívnosti a vzruchu. 

Na záver chcem poďakovať redaktorke M. Zvarovej za hl
boký zážitok, ktorý mi poskytla pie ňovým recitálom Lucie 
Poppovej, ktorá neopakovateľne interpretovala piesne Ri
charda Straussa, Arnolda Schonberga a Albana Berga. 

I keď to tiež bola ďalšia z repríz ... 
ANNA KOV ÁŔOY Á 
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J Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia l 
Je Gesualdo·schOobergom svojej doby? 

V úvislosti s hudbou Gesualda, ktorá bola znovuobja
vená v 50-60-tych rokoch nášho storočia , sa hovorilo o 
fenomenálnom zjave. Gesualdo údajne o nieRofko storočí 
predbehol svoju dobu podobne ako Bosch, č i Arcimboldo 
vo výtvarnom umení. Teoretici s prekvapením konštato
vali , že používal neobvyklé harmonické po tupy ča tým 
používaním chromatiky, ba dokonca postupy, ktoré mož
no nájsť až v atonálnej hudbe 20. storočia. Isteže sa analó
gie vždy nájdu, ak sa o to nažíme, ale ako ukázaJ neskor
ší výskum, Gesualdo nie je našej dobe bližší o nič viac 
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Príklad č. l 

ako gregoriánsky chorál, či indická hudba. 
V slovenskom kontexte najmä skladateľ a teoretik Oto 

Ferenczy (nar. l 92 1, zakladateľ odboru hudobnej teórie 
na VSMU) vyzdvihoval odvážnosť Gesualdovej chroma
tickej harmónie. 

Je však Gesualdo naozaj taký novátorský? 

Už vieme, že základom renesančnej modality je ll -tó
nový systém. Co urobil GesuaJdo s týmto systémom? 

Zjednodušene možno povedať, že ho rozšíril o dvaná-
ty tón v rámci jednej oblasti a aby do iahol širšie uplat

nenia diesis a tvarovania akordov v rámci jednej skladby, 
využíva moduláciu. Nie však ľubovoľnú a permanentnú, 
ako sa domnievali analytici, ktorí vychádzali z pr~dstavy 
tonálneho funkčného systému v európskej hudbe a ktorí 
musia jeho prekvapivé harmonické spoje vysvetľovať kr
kolomným spô obom cez celý rad mimotonálnych a alte-
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Príklad č. 3 

Cbldu vl · 
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rovaných akordov, chromatických nedoškálnych tónov a, 
samozrejme, modulácií. Na tomto mieste však treba 
zdôrazniť, že skladby renesančnej vokálnej polyfónie boli 
predovšetkým výsledkom vedenia hlasov a harmónia bola 
ekundárna, prispôsobená lineárnemu mysleniu. Gesualdo 

mal záľubu v chromatizmoch, ale jeho harmonické spoje, 
z nášho pohľadu akokoľvek odvážne, boli odrazom mysle
nia v modálnom systéme. 

Ukážme si na jeho skladbách, akým spôsobom rozší
ril modálny ll-tónový systém: 

V modálnom systéme sa spomínané tri diesis vo verti
kálnom smere v súčinnosti so všetkými hlasmi nevyskyto
vali ľubovoľne, ale ako tercia v akordoch: t. z. v C oblasti 
sa tón fis (fí) vyskytoval v akordickom spojení d-fís-a, tón 
cis (di) v akorde a-cis-d, tón gis (si) v akorde e-gis-h. V 
celom systéme, napr. v C oblasti, bolo aj s tónmi diesis k 
dispozícii 12 akordov: 
c-e-g do-akord (dur) l) 
d-f-a re-akord (mol) 
d-fis-a re-akord (dur) 
e-g-h mi-akord (mol) 
e-gi -h mi-akord (dur) 
f-a-c fa-akord (dur) 
g-h-d so-akord (dur) 
g-b-d so-akord (mol) 
a-c-e la-akord (mol) 
a-cis-e la-akord (dur) 
b-d-f ta-akord (dur) 
h-d-f ti-akord (zm. - vyskytoval sa väčšinou v tvare 

sextakordu) 
Gesualdo pridáva dvanásty tón, ktorým je v C- oblasti 

tón es a v dôsledku toho akord c-es·g, čiže: c-es-g do
akord (mol). 

Madrigal Moro tasso al mio duolo, takt l O· l l (Príklad č. l). 

Molový do-akord prechádza chromatickým postupom 
do durového do-akordu. 

Okrem týchto základných kvintakordov a ich obratov sa 
objavovali vo vertikále aj septakordy, alebo zväčšené a 
zmenšené kvintakordy, väčšinou však nezaznel! všetky 
tóny týchto akordov naraz, ale v sukcesívnom slede so zá
držou hlasov. Dôležité bolo vedenie hlasov a disonantným 
rezultátom vo vertikále bolo sa treba vyhnúť najmä na ťaž
kých dobách. V prípade, že išlo o zdôraznenie textu, v 
ktorom sa spievalo o smrti alebo utrpení, zazneli tieto 
akordy aj na ťažkej dobe. 

Madrigal Moro tasso al mio duolo, takt 17- 18 (Príklad č. 2). 

Z akordu c-e-g do-akord v ďalšom priebehu so zádržou 
tónov e, g a pridaním a, cis vzniká la- septakord a-cis·e·g. 

Madrigal Moro las o al mio duolo, takt 41 (Príklad č. 3). 

Zväčšený akord e-gis-c do-sextakord zaznie na ťažkej 
dobe na slove morte (smrť), rozvádza sa do e-a-c la-kvart
sextakordu. 
Ďalším rozšírením u Gesualda je modulácia v rámci 

skladby, a to veľmi často do oblasti na šiestom stupni. To 
znamená, že modus sa stáva oblasťou aj so všetkými ll 
tónmi. 

Madrigal Moro tasso al mio duolo takt 1-6 (Príklad č. 4). 

A-oblasť cis-eis-gis je mi-akord durový, c-e-a je do
sextakord molový, h-dis-fís je re-akord durový, g-h-d je 
la-akord molový, e-gi -h je so-akord durový, a-c-e je do
akord molový (posledné dva sú vo vzťahu , neskôr označo
vanom ako dominanta-tonika. 

Takty 4-11 sú v C-oblasti - jediný tón navyše je 12. tón 
molová tercia es do-akordu c-es-g (pozri príklad č. l ). 

Takt 12- 17 je opäť v A-oblasti; a tak možno pokračovať 
ďalej , pričom všetky akordy môžeme analyzovať na zákla
de týchto dvoch oblastí. Skladba končí na akorde a-cis-e 
v C-oblasti, t. z. , že j e v aiolskom mode2). 

Ako vidno, Gesualdove harmonické spoje a melodické 
tvary zodpovedajú modálnej praxi svojej doby, ktorú Ge
suaJdo ďalej rozvíja, ba hypertrofuje, podobne ako Wag
ner hypertrofoval tonálny harmonický systém. GesuaJdo 
stojí skôr na konci systému, nie na začiatku vzniku nové
ho. Zaslúžil sa o jeho rozpad tým, že ho doviedol do štá
dia, po ktorom niet pokračovania. To, čo nasledovalo, sa 
podobá rozpadu tonálnej harmónie, kedy po totálnej chro
matizácii (extenzívne rozvíjanie prostriedkov) zákonite 
musel nastať zlom. Ten prebiehal aj na prelome vrcholnej 
renesancie a baroka na báze selekcie a simplifikácie, pri
čom do dôsledku nezrušil platnosť predchádzajúcich pra
vidiel - vytvoril len nové obmedzenia. Ide predovšetkým o 
odbúranie mnohotvárnosti v spájaní rozličných akordov, 
ako nám ukazuje bežná prax modálnej renesančnej hudby 
a obmedzenie sa na využívanie predovšetkým akordov na 
1. , IV. a V . stupni v ich základnej kombinácii 1-IV-V-1 stu
peň , ktoré už poznala renesancia, ale nová doba ich pový
ši la v rámci dur-molového systému na prioritné miesto. Po 
vyčerpaní možností modálnej renesančnej hudby dochá
dza teda nielen k obmedzeniu využitia akordických spoj ov, 
ale aj modov, a síce v uprednostnení dvoch - iónskeho a ai
olského modu. Toto uprednostnenie nie je celkom náhod
né, pretože spomínané, často preferované tóny b (ta) + fis 

(fi- prvé die· 
sis), vytvárali 
modus g-a-b
e-d-e-fis, kto
rý poznáme ako 
harmonickú g 
mol so zvýše
ným siedmym 
stupňom. 

Aiolský modus 
nemal zvýše
ný siedmy stu· 
peň , aj keď gis 
je tretím diesis 
(tónorod C). 
Tiež veľmi pre
ferovaným bol 
tón es, ktorý je 
tónom "ta" v 
tónorode "F" a 
ktorý vedie k 
analogickej si
tuácii, akú po
známe v har
monickej c mol. 

Don Carlo Gesualdo di Venosa (asi 1560 • 8. 9. 
1613), syn Luigiho, prvého kniežaťa z Venosy, a 
Girolamy (netere pápeža Pia IV.), vo~iel do dejln 
predovšetkým ako skladatd • tvorca ~leslich 
knfh madrigalov • (za svojej éry si vyslúžil popu· 
laritu aj za menej záslužný čin, ktorým bola 
vražda manželky Márie a jej milenca grófa z 
Andrie) obdobia manierizmu. Jeho hudba sa v 
niektorých rcnex.iách 20. storočia pokladala za 
vrchol, rozklad renesancie, v niektorých za anti· 
cipáciu atonálnej harmónie začiatku 20. storočla. 

Ge ualdov harmonický systém je teda logický. 
Zákonite je odrazom rozširovania možností modálneho 
systému, zároveň však prispel k j eho rozkladu. Vznik to-
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Príklad č. 2 

Ab l, 

nálneho systému je teda logickým c'!ôsledkom extenzív
neho vývoja modality. 

Gesualdo síce narába s dvanásťtónovým systémom, ale 
jeho spôsob myslenia sa viac podobá Wagnerovi ako 
Scht>nbergovi, aj keď Schonbergova dodekafónia je jeden 
z rezultátov rozkladu Wagnerovho harmonického systé
mu, ktorý SchOnberg sám uplatňoval vo svojej preddode
kafonickej tvorbe. To, že sa stal Ge ualdo inšpiratívnym 
pre skladateľov v 20. storočí (pozri napr. l. Stravin kij, 
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Príklad č. 4 

ktorý v r. 1960 skomponoval svoje Monumentum pro 
Gesualdo di Veno a}, nemožno uprieť. Koniec-koncov 
druhá polovica 20. storočia v hudbe je charakteristická zá
ujmom o staršie epochy európskej hudby, ale aj o mimoe
urópske hudobné systémy. A tu už máme odpoveď na na
šu úvodnú otázku: 

Gesualdo je dieťaťom svojej doby! 
ZUZANA MARTlNÁKOV Á 

l l Rozlíšenie dur a mol daných akordov v období renesancie ne po· 
znali ; uvádzam ich lu len ako pomôcku. 

2l Všetky skladby sa v renesancii bez ohradu na modus končili du
rovým akordom. 



4 FESTIVALY 

l Opera vo svete l 

Boľšoj teatr· bašta opernej tradície 
PAVEL UNGER 

Tisíc tristo miestny operný dom v rakúskom 
Grazi sa stal počas troch júlových týždňov let
ným sídlom moskovského Veľkého divadla. 
Legendárny Boľšoj teatr, v minulosti výkladná 
skriňa operného umenia krajiny sovietov. sa v 
postkomunistickej ére dostal trocha do ústrania. 
Zatienilo ho St. Peterburské Mariinské divadlo, 
ktoré pod vedením dirigentskej hviezdy Valerija 
Gergieva čoraz viac preniká do povedomia zá
padného sveta. V každej sezóne sa prezentuje na 
významných zahraničných scénach a festivaloch 
(tohto leta je to talianska Ravena a fínska 
Savonlinna. v budúcej ezóne newyorská MET). 
produkuje špičkové CD nahrávky a napokon prá
ve k Mariinskému divadlu sa hlási najviac spe
váckych svetobežníkov, pochádzaj(lcich z Ruska. 

O moskov~kom Veľkom divadle bolo počuť 
podstatne menej. Ba začali prenikať kusé správy, 
že súbor j e v kríze. Aj 'l>reto, no tiež zo zveda
vosti, ako sa na poste šéfdirigenta darí Slováko
vi Petrovi Ferancovi, bolo mimoriadne výhod
né stretnúť kompletný súbor v neďalekom kul
túrnom centre Stajerska. Do Grazu si priniesli 
Moskovčania tri zo svojich produkcií (Musorg
ského Borisa Godunova. Cajkovského Pikovú 
dámu a Rimského-Korsakova Zlatého kohútika) 
a usporiadali jedno gala matiné, venované dob
ročinnej akcii "Liclll ins Dunkel". Z ponúknuté
ho programu som okrem Borisa Godunova videl 
všetky projekty. čo dovoľuje zaujať stanovisko z 
istého nadhľadu. 

Isto si nejeden slovenský operný divák spo
menie na bratislavské pohostinské vystúpenie 
Veľkého divadla v roku 1973 s Cajkovského Pi
kovou dámou. Striktne realistická réžia a výtvar
ná iluzívnosť dlho rezonovali v našom publiku. 
S tou istou inscenáciou, hoci už v čase bratislav
skej návštevy vonkoncom nie novou, zavítal sú
bor i do Rakúska. Na ruské pomery nejde o nič 
mimoriadne. V Moskve nájdeme produkcie s 
neobmedzenou živou1osťou, ktoré - bez straty 
diváckeho 7..áuj mu - ostávajú v repertoári i celé 
desaťročia po smrti ich tvorcov. Cajkov kého 
Piková dáma napríklad pochádza z dielne režisé
ra Leva Baratova (1895- 1964) a výtvarníka 
Vladimíra Dmitrijeva ( 1900-1948), čiže ide o 
historický počin v pravom zmysle slova. "Večne 
živá" verzia prináša svoje klady i zápory. Pokiaľ 
mám na mysl i pozitíva Baratovovej inscenácie, 
tak v prvom rade je to umelecká pokora k skla
dateľskému originálu, k partitúre, ale tie:G verná 
kresba koloritu prostredia, zmysel pre celok i 

Scéna z Cajkovského Pikovej dámy 

drobnokresbu. Rusi hrajú Pikovú dámu bez škr
tov, pre každý obraz majú vymyslenú super-rea
listickú výpravu, v ktorej nezanikne žiaden de
tail . Divák pri zhliadnutí takéhoto predstavenia 
má dokonca pocit, že v Boľ!~om teatri sa zastavil 
čas. Zavše ho vníma ako múzeum, najmä pri 
tých scénach, ktoré pôsobia anachronicky 
(úvodný obraz, plesová scéna) a zjavne pouka
zujú. že dnešná réžia a scénografia sú už úplne 
inde. Naproti tomu rad výjavov má stále silný at
mosférotvorný náboj (smrť grófky) a celé tretie 
dejstvo fascinujúcu gradáciu. Jednoducho, pri 
návšteve tej to taromilnej Pikovej dámy je zapo
treby na pár hodín zabudnúť na režijné divadlo 
dneška a preladiť sa na inú estetickú strunu. 

raz. Naproti tomu Marína Lapinová (Lf za) je ty
pom modernej, európsky orientovanej umelky
ne, disponujúcej kultivovaným, farebne príťažli
vým a veľkej dramatickej gradácie schopným 
sopránom. Na vysokej úrovni sa prezentovali 
obaja barytonisti: V ladimír Redkin bol nobles
ným Tomským s kovom a leskom v hlase, 
Sergej Mursajev dal Jeleckému mäkkosť a šťavu. 
Oľga Terjušnová zaujala ako grófka výrazovou 
drobnokresbou i krásou mezzosopránového tim
bru. Typickým ruským altom s rezonančnou 
hfbkou sa uviedla v kostýme Poliny Tatjana 
Erastovová. 

Zhodou okolností všetky tri operné produk
cie, ktoré Boľšoj teatr uviedol na svojom rakús-

Scéna z oper y Zlatý kohútik N. Rimského-Korsakova 

Kombinácia realizmu, ilúzie a citovosti vie i 
dnes čosi povedať. 

Veľmi prijemným objavom večera bolo hu
dobné naštudovanie Petra Feranca, slovenského 
šéfdirigenta Veľkého divadla. Po jeho odmietnu
tí bývalým vedením Opery SND viedla cesta už 
vtedy perspektívneho umelca cez prvé zahranič
né skúsenosti al. do čela moskovského súboru. 
Už fakt, že mladý dirigent a navyše cudzinec 
získal dôveru takej renomovanej inštitúcie, o 
niečom svedčí. Niet sporu, že Cajkovského dielo 
majú Rusi v krvi, no i tak, Ferancovo naštudova
nie plne zaujalo vybalansovanfm lyriky i drámy, 
obnažilo rad zaujímavých výrazových detailov, 
malo adekvátny temporytmus a účinnú gradáciu. 
Orchester Veľkého divadla má trocha iný zvuk 
ako stredoeurópske telesá, j eho farebný kolorit 
je o odtieň ostrejší, sýtejší, technicky je však 
znameni te disponovaný vo všetkých nástrojo
vých ~kupinách . Fascinujúci výkon podal zbor; 
je to kolektív svetovej úrovne. 

Sólistické obsadenie umožnilo spoznať viace
ro generácií divadla. Tú staršiu stele ňoval Vla
dimír Sčerbakov (Herman), dramatický tenorista 
s pevnou. objemnou a razantnou strednou polo
hou, ale tiež so zjavným úbytkom síl a lesku vo 
vysokých tónoch. Je to umelec "starej" školy, 
čomu zodpovedal aj šablónovitý, patetický vý-

kom turné, boli skomponované na Puškinove 
námety. Patrí k nim tiež trojdejstvová opera s 
rozprávkovo-komickou tematikou, Z latý kohú
tik od Nikolaja Rimského-Korsakova. Ide o po
sledné javiskové dielo skladateľa , skomponova
né rok pred jeho mrt'ou, pričom premiéry (roku 
1909 na súkromnej scéne v Moskve) sa už autor 
nedožil. Satirické ostne nastavili zrkadlo cárskej 
moci a jej cenzúra za odplatu dielo zakázala. 
Iróniou osudu sa vo viacvýznamovej a hlboko 
zmysluplnej rozprávke uvidel tiež komunistický 
režim a tak sa Zlatý kohútik objavoval iba výni
močne a v sfalšovanej podobe. 

Celé generácie ruských di vákov tak prichá
dzali o vskutku skvostné dielo, písané brilant
ným perom zrelého autora, o partitúru s nesmier
ne sviežou, vtipnou a farebnou hudbou. Situačný 
humor v zhode s rafinovane malebnou inštru
mentáciou tvorí jednotný celok a má najmä v pr
vom a treťom dejstve nesmieme ra.Gantný iah. V 
hudbe Rimského-Korsakova však nájdeme i 
prvky orientálneho koloritu, groteskné, ba aj im
presionistické motívy. 

Inscenácia Z latého kohútika patrí v Moskve k 
relatívne novším (vznikla roku 1988) a jej autor
mi sú režisér Georgij Ansimov s výtvarníčkou 

Marínou Sokolovou. Príťažlivej látky, podnecu
júcej tvorivú fantáziu, divadelnú imaginatívnosť, 

118. ročník Rossini Opera Festival l 

IPesaro.zmaturovalo na výbornú l 
Keď som sa pred ~tyrmi rokmi na stránkach HŽ 

zdôveril, 'e pesarský Rossini Opera Festival s opra
šovanfm .Gabudnutých diel a uvádzaním revidova
ných ver7ií známejších titulov slávneho au10ra má 
pre mňa priam silu drogy. bol som len - takpovediac 
- v polčase spolllávania tohto unikátneho podujatia. 
Odvtedy som navštívil ďalšie Iri ročníky a dovedna 
sedem letných pesarských "týždňoviek" vo mne vy
pestovalo vari najušfachtilejšiu "Lávis losť" . aká mO
le jedinca postihnúť. V čom t~ vie neopakovatefnosf 
Pesara? V ciefavedomej a koncepčne dokonalej dra
maturgii. v interpretačnom maximalizme. organizač
nej profe'>ionalite. Ros~ini Opera Festival je platfor
mou pre pokračovanie rossiniovskej renesancie, lri
búnou vhodnou na umelecké konfrontácie každého 
druhu, je vhodnou pôdou na odhafovanie mladých 
talen10v. A v neposlednom rade núka be11nála Moti-

sícové Pesaro krásnu prímorskú atmosféru, ale i rod
ný dom Rossiniho s múzeom a vidcosálou, úzke ulič
ky s kaviarničkami, kde ku chutnému ~apučínu znie 
lahodná rossiniovská melodika. 

Oslatný ročník bol osemnástym, skladal teda po
myselnú skúšku dospelosti. Maturitnými otázkami 
boli Iri operné inscenácie a niekofko koncertov. S 
neskrývaným napätím bola očakávaná najmä nová 
produkcia Ro>siniho Mojžiša a faraóna, ale i obno
vené uvedenie Barbiera zo Sevilly a Signora Bru
~ch ina. Koncennou atrakciou bolo naštudovanie ori
ginálnej ve17ie Malej slávnostnej omše. ako aj pás
mo uká1ok l menej hrávaných komických opier 
Rossiniho a - 7 dôvodov toh1oročného okrúhleho ju
bi lea - pri.Gvaného Doni7eniho. Festival obsahoval i 
ďal~ie podujatia, k10ré som 1. časových dôvodov ne
navštívil. 

Vefkým divadelným sviatkom sa stalo n~tudova

nie francúzskej verzie Mojžiša a faraóna v hale 
Palafestival, ktorým anglický režisér Graham Viek 
preukázal nevšednú dávku invencie, tvorivej odva
hy, ale i moderne poňatej pokory voči predlohe. O 
Rossinim je známe, že v istom období poul.íval 
vlaslné hudobné čísla vo viacerých dielach, a tiež, /.e 
niektoré panitúry pre Paríž úplne prepracoval. Po
kia! ide o žáner opery serie, tak 1 pôvodne pre 
Neapol komponovaného Mohameda ll. sa Malo 
Obliehanie Korintu a Mojžiš v Egypte dostal vo 
francúts~om vydaní názov Mojži~ a faraón. Spe
ciálne pre parížske javisko skomponoval Rossi ni tiež 
komického Grófa Oryho, či poslednú javiskovú prá
cu Viliama Tella. 

Taliansky a francúzsky Mojžiš sú dve svojbytné 
panitúry, majú odlišných libretistov a teda aj dejová 
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aj vypointovanie skrytých významov, sa 
t.hostili inscenátori sice skôr tradične, no s ver
kou dávkou vkusu a vúpu. ešlo vôbec o lacný 
humor, prehrávanie. či znásih,ovanie predlohy 
do neprirodzených polôh, celé dianie inšpiroval 
ráz hudby a poetika part itúry. Ruskými motívmi 
bohato zdobená scéna a kostýmy svojou ľahkos
ťou a vzdušnosťou otvárali priestor pre detailné 
vyhratie jednotlivých situácií. S kultivovanou 
réžiou Georgija Ansimova korešpondovalo bra
vúrne hudobné naštudovanie svetoznámeho 
Marka Ermlera. Z bohatej partitúry vyťaži lo ma
ximum výrazových nuansov, rafinovanej fareb
nosti a vyčarilo pravý korsakovovský esprit. 
Sólisti sa opäť nedali t..ahanbiľ. Javiskovému dia
niu dominoval v najväčšej postave cára Dodona 
basista Michail Krutikov, spevák s rezonanč
ným, tvárnym a inteligentne vedeným materiá
lom. Rovnako skvelý bol i jeho herecký výkon. 
Elena Bry lová ako Semachánska cárovná zvlád
la svoj pan s ľahkosťou, aj keď jej lyrická kolora
túra neoplýva mimoriadnou timbrovou krásou. 
V nesmierne exponovanom parte Astrológa sa 
zablysol prierazný. vysoko posadený charakte
rový tenor Michaila Agafonova. ale aj ďalšie po
stavy plne zodpovedali požiadavkám diela. 

Popri operných večeroch usporiadal Boľšoj 
teatr gala matiné. zostavené z reprezentatlvnych 
ukážok domácej tvorby. Sól istov. zbor a orches
ter dirigoval Peter Feranec. Program otvori la 
brilantne prednesená predohra ku Glinkovmu 
Ruslanovi a Ľudmile, ktorá podobne ako čísla so 
zborom (Polovecké tance z Kniežaťa Igora, úry
vok z Glinkovho Ivana Susanina) mala opulent
ný lesk, veľkú dynamickú škálu a výrawvú in
tenzitu. Zo sóli~tov sa najhlbšie vryl do pamäti 
basista Vladimír Matorin svojím filigránsky vy
šperkovaným, ale aj plným objemom majestát
neho tónu obdareným Kqnčakom. Upútal tie! 
ďalší basista, mladý Tigran Manirosjan (Pimen 
a scéna z Chovanščiny), umelec s veľkou budúc
nosťou. Už z Pikovej dámy známy Vladimír 
Redkin potvrdi l svoje nevšedné kvality ako 
Knieža Igor a Eugen Onegin. kde v duete mu bo
la partnerkou boh'atýtJI. no trocha ostrým soprá
nom vybavená Mária Gavri lová. Výborným in
terpretom árie Saklovitého .G Chovanščiny bol 
barytonista Jurij Vedenejev, zatiaľ čo prí liš for
sfrovane tnel hlas ďalšieho barytonistu Pavla 
Cernycha v ukážkach z Cajkovského Jolanty a 
Mazepu. Dvaja .G vystupujúcich sólistov však ul 
majú svoj umelecký zenit za sebou, takl.e v prí
pade Makvaly Kasrašviliovej a Zuraba Sotki la
vu sa vynori l i iba nostalgické spomienky na ich 
niekdajšie hosťovanie v Opere SND. 

Michele Petrusi (Moise) a Elizabeth Norberg
Schulz (Anai) 
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nej miere pracovali so symbolmi. pričom ich uplat
ňovali čitateľne a nenásilne. Javiskovú plochu obklo
povala reiílna voda, vo vitrínach boli umiestnené 
symboly jednotlivých kultúr, v poslednom dejstve 
fascinujC1co pôsobila mohutná šikmina, v zúvcre zná
wrňujúca rozoMúpené Cervené more. Práca s farbou 
a svetlom, ako i dôsledné vedenie postáv, sa stali v 
koncepcii tohto teamu samozrejmosťou. 

5 

Eva Mei a Juan Diego Florcz 

Pesar ký debutant, z Moskvy pochádzajúci diri
gent Vladimír Jurowski, doviedol majstrovskú parti
túru k brehom pomyselnej dokonalosti. Presne a su
gestívne ovládol početný a na obrovskej ploche roz
ptýlený súbor, dal dielu priliehavý temporyunus i 
štýl. Značný diel úspechu produkcie treba pripísať 
Pra1skému l..omornému zboru (zbormajMer Lubomír 
Máli), ktorého pravidelné návraty do Pesara hovoria 
vari La všetko. Na čele kvaliUJého orchestra Teatro 
comunale di Bologna stojaci Jurowski doká7_al, že s 
ním bude treba - a to nielen v Pesare - rátať na pres
líinych scénach sveta. V sólistických partoch sa 
stretlo to najlepšie, čo súčasná rossiniovská imerpre
tačná prax ponúka. Lyrický basista Michele Petrusi 
bol tónovo ušľachti lým a vo výraze emotívnym 
Mojžišom. Charles Work man výrazovo dravým a fa
rebne kovovým Amenophisom a Eldar Aliev sonór
nym faraónom. V ničom neLaostávala dámska časť 
ansámbl u, rcpret.cntovaná lyricky vrúcnou Eliz.abeth 
Norberg-Schulzovou (Anais), farebne sýtou a štýlo
vou Marianou Penčevovou (Sinaide). ale tie7 kulti
vovanou a tamatovým timbrom obdarenou Enkelej
dou Shkosovou (Marie). 

Paul Austin Kelly (Gróf Almaviva) a Roberto Frontali (Figaro) 

línia neprebieha paralelne. Do značnej miery je zme
nená hudba. pribudol pre Parí/ neodmysliteľný. aj 
keď 1 Arm idy vypoiičaný balet. niektoré postavy do
Mali nové mená. Z kritických textov odborníkov 
(festivalové bulletiny sú knih)' s článkami najrcno
movancj~ich expertov) \a ..točila me mnoho zaujíma
vo"í· 1 porovnávacích ~túdií oboch verz1í opery \a 
OLýva napríklad otátka, prečo v parížskej vertii 
Moj/i~a \Ll mená mcktorých postáv a ich rodinné 
vzťahy odklonené od hi\lorickej pravdy. Každý z 
Moj]i~ov- taliansk.y i francúz_sky. ba aj tnova do ta
liančiny po'>unutý parl/\ky - má plné právo na 'ivot 
a prax uivauicl o tom wedčí. 

Mal som 10 šťaMic pred tromi rokmi vi<licť v lon
dýnskej Covent Gar<len Opere Moj/i~a v Egypte v 
réžii Huga <lc Anu a hoci išlo o pôsobivú, <lo <lobo
vých reálií ta<,adcnú inscenáciu. pesar:.ký "franc(IL
:.ky" Mojm tancchal vo mne e~tc silnejší zážitok. 
Samotná hu<lba opery. hu<lba trelého maestra, kom
binuje prítnačn(l melodickosť a kantabilitu., bohatou 
farebnosiou in~trumentácie a harmonickou emotivi
tou. Akoby posvälllO'>ť tém). jej biblická zakorene
nosť, nabá<lali autora k úniku od kolormúrnej virtuo
zity a prehlbeniu citovej pravdivo,ti. V Mojži~ovi 
dominujú an\úmblové a tborové scény (tbory sú v 
kaidom <lcjMve. t kolektívnych výjavov spomeňme 
famótne 1.. vimcto L 2. dejstva, či v Láve re uplatnenú 
veľkolepú modlitbu). podčiarkujúce majestátnu pre
duchovnelosť diela. Mimochodom. niet divu. /e Bal
tac nazval Mojii~a monumentálnou hudobnou bás
ňou . 

Réžia Grahama Vicka povýšila statickú a k orato
riálnemu žánru inl..linujúcu partitúru na fascinujúce 
hudobné divadlo. Bez toho. aby ukrojil 7 biblickej 
atmosféry prlbehu. posunul svoj výklad do nadčaso
vého horitontu. Prerobená športová hala Palafestival 
s akustikou, l..torá je pre mňa 'tálym tajmmtvom. sa 
zmenila na amfiteatrálny <livadelný priestor s cent
rálnou hracou plochou (tvyčajne ju t_aberá čaoť hľa
diska). kde sa u\kutočnila podstatná časf deja. 
Graham Viek a scénograf Stefanos Lataridi' v tnač-

Roo'>iniho Barbier zo Sevilly sa vrátil do Teatra 
Rossiniho po piatich rokoch v apartnej inscenácii 
Luigiho Squarzinu a výtvarníka Giovanniho Ago'>li
nucciho. Po vtedajšej premiére sme ho recen7ovali, 
tak}e terat by som rád poukáLal na LO, ako tapOsobi l 
v novom hudobnom naštudovaní a s čiastočne čer
stvým ob;adením. Predovšetkým mladý kanadský 
dirigelll Yves Abel (v minulej letnej sezóne na~tudo

val v Pesare Matildu di Shabran) vyčistil partitúru od 
nánosov interpretačného klišé, odhalil v nej celý rad 
ncpo7mmých krás a del ikátnych výrat.ových odtie
ňov. Jeho dynamika siahala od tkJivých pianissím po 
búrkové forti\simo, tempá boli strhujúce. gradácie a 
rossiniovské brio dostali vt.orovú podobu. Skvelo 
<lisp<lnovaný ORT-Orchestra della Toscana - pod 
Abclovou razantnou taktovkou - vyhral všetl..y notič
ky krl.olomných partov s úplnou technickou wvere
nitou. 

Z ob.,adenia roku 1992 sa opäť predstavil v titul
nej role Roberto Fronta! i. barytonista ja<lrného, ko
vového timbru, suverénny vo výškach. ale i pružný 
vo vyspievaní koloratúr. Giovanni Furlancuo sa vrá
til do svojho vokálne presvedčivého a v komike kul
tivovaného Dona Basilia. Z nových tvárí Ob'>adenia 
na prvom mieste spomeniem Soniu Ganassiovú. 
Ro;inu s nevšedne IJásnou meaosopránovou far
bou. absolútne vyrovnanou v polohách. s hlasom 
schopným dynamických a výrazových kontrastov od 
nežného mezza voce po ent<rgjcké Jorte. Q.;!nassjovej 
Rosina je \ebave<lomé, emancipované dievča. ktoré 
spolu s Figarom má vo vlastných rukách celú "ré] iu" 
príbehu, nieje to teda žiadna skleníková subretka od
danú osudu. Veľkú dávku zdravej komiky - smno
zrejme. ~c v medtiach salónnej kultúry - vlo1il do 
partu Bartola herecky i hlasovo t.datný Bruno Pra
tico. Po predvlaň~u~om úspešnom pesarskom zA'\pisc 
sa viac očakávalo od amerického tenoristu Paula 
Austina Kellyho, ktorému občas unikali delikátnosti 
partu. obohateného o 7áverečnú áriu Cessa di pi u re
'>istere. Toto číslo . tväčša neuvádLané, pouJil skla-

datcľ ncokôr ako finálové rondo Cenerentoly. 
Nemôžem sa však nevrátiť aspo11 ~Lručne ku 

Squarzinovej réži i. Pôsobila nesmiei\ic či\to, ~ulti

vovanc. dokázala poštcklif vkusným humorom a bet 
ošúchaných gagov navodiť odľahčenú atmo.,féru. Z 
rcalisticl..y ladených výtvarných návrhov Agosli
nucciho \pomeniem prvý obrat .,o sevilhkým pro
spektorn v pondí. či luxusný interiér Bartolovho pa
láca. 

ll signor Bruschino je poslednou 1 radu komic
kých jednoaktoviek, ktoré Gioachino Ro\sini plodil 
v prvých rokoch tvorivého života je<lnu n druhou. 
Mal pre ne istO schému, do ktorej - s rafinovanými 
variáciami - vkladal jednotl ivé hu<lobné čí<,la, čo 
v~ak ne/Jlamená, lc tieto stručné buffy nenesú v sebe 
pôvab. vtip a pravý ro ~iniovský ohc1t Bruschino t.a
ujmc už predohrou, kde na viacerých miestach hráči 
klopkajú s l áčikmi do pultov, ďalej viacerými spevác
kymi číslami (ľúbostný dvoj'>pev. virtuózne kolora
túrna ária Sofie. briskné crescendové finále). ale i pre 
charakteristiku postavy pou,itým trikom s opakova
ním .,lov. re;p. ich častí. 

Pesarské uvedenie na javisku Auditória Pcd
roniho. v hbtorickej budove konzervatória, malo k 
dispozícii vku.,nll, polyfunkčn(l scénu Enrica Joba. 
na ktorej bol umiestnený i komorný orche.,ter. Rc
iisér Roberto de Simone však okrem viac-menej vy
skú~aných komických extempore nepriniesol výraL
nejší osobný vklad. Aj napriek tomu večer tiekol sa
"ilillspádbiil. iliktóV:Iŕl~j:lmfo~erkým hudbou, alro 
i majstrovstvom vokálnych interpretov, veľmi dyna
micky. Corrado Rovaris na čele toskánskeho ORT
Orchestra muzicíroval s veľkou dávkou espritu. vý
borní boli i realizátori recitatívov v t.aujímavej kom
binácii klavíra a violončela. 

Zo sólistov sa z_ablysla Eva Meiová (Sofia) krás
nym. zvonivým timbrom a skvelou kolorat(lrou. kto
rej rovnocenným partnerom bol mladý pcruúnsky te
norista Juan Diego Florez, dnes asi najvUč~ia nádej 
na,tupujúcej rossiniov.,kej tenorovej generácie. Vtip 

Fascinujúci Macbeth vo veronskej Arene 
Zo zaujímavej štatiMil..y o pre<l'>Laveniach v 

číslach, uverejňovanej pravidelne v ročen"-ách 

letnej sezóny vo veronskej Arene, sa dozvieme. 
že Verdiho Macbeth sa nachádza na 3 1. mieste v 
počte odohratých večerov. Na (]oskách slávneho 
antického am li teátra sa až <lo tohtoročnej premié
ry objavil iba desaťkrát. čo je v porovnaní s 
Verdiho Aidou (342 uvedení) značný rozdiel. 
Aida. ktorou sa roku 191 3 otvorila prevádzl.a naj
významnej~ieho open air festivalu na wetc, má 
však postavenie úplne špecilické a na programe 
je takmer ka/dý rok. V ostatnom čase sa vedenie 
Areny vracia k historicky prvej javiskovej ver ti i 

Paolo Gavanelli (Macbeth) 

diela, považovanej nielen La symbolu·adície, ale i 
t a optimálny javiskový model Verdiho opery. 
Keďže počas oboch vojen sa vo Verone nehra

lo, ostatný ročník bol jubilejný. sedemdesiaty pia
ty. Ponúl..ol päť operných titulov - Verdiho Mac
betha, Aidu a Rigoletta, Pucciniho Madame But
terfly a Bizetovu Carmen. ako i koncertné naštu
dovanie Verdiho Requiem, venované 50. výročiu 
prvého vystúpenia Marie Callasovej na doskách 
Areny. Macbeth, ktorý bol otváracou premiérou 
festivalu , sa do Verony vrátil po pätnástich rokoch 
a spolu s ním. po odmlke takmer raz takej dlhej, 
vrátil sa do Areny jeden z najlep~ích talianskych 

režb~rov Pier Luigi Pizzi. Jeho poňat i e Macbetha 
prevýšilo všetky očakávania. Bolo totiž presne ši
té na miery unikátneho exteriéru. dokáLalo bez 
Lbytočných okázalo Li. kašírovaných rekvizil a 
gýčovitých detailov, na ak~ som - žiar - zvyknutý. 
na obrovskom priestore vytvorii zvnútornen(l drá
mu. Pizzi. ktorý je súčasne autorom scény a kostý
mov, vymodeloval svojho Macbetha ako nadča~o
vé divadlo s vefkou dynamikou a gradáciou. 
Protagonisti sú traja: macbethovský manželský 
pár a - bosorky. Tie sú akousi ireálnou hybnou si
lou udalosti. Sú stále prítomné, mie~ajú sa medLi 
bojujúcimi, sú svedkami Macbethovho delíria a 
napokon. práve ony odvádzajú šialenú Lady <lo 
sveta tieňov. do večno Li . 

Výrazným č initefom inscenácie je jej výtvarná 
stránka. Celé javisko je kolorovan~ tromi základ
nými farbami: čiernou - znamená smrť, červenou 

- symbolizuje krv a konLraMnou bielou. Priečne 
celým javiskom je vedená šikmá lávka, ktorá spo
lu s centrálne situovaným hradom tvorí hlavnú 
hraciu plochu. Obklopujúce kamenné \chodiská 
sú obnažené a poskyllljú in~piratívne pozadie pre 
prácu so svetlom a tieňmi. Macbethov hrad sa 
pred aakmi divákov dvíha do značnej vý~ky a je
ho ponuro čierna farba evol..uje Llovestnú. '>mrto
nosnú ilúziu. Pizzi ako sprievodný výtvarný znal.. 
s obľubou poulíva z alžbetínskeho divadla po
chádzajúce vlajky, poukazujúce na miesto <leja. 
Casovo však tento fascinujúci Macbeth nechce 
byť ta radený. 

O hudobnú stránku produkcie sa pm.taral diri 
gent John Neschling. Prezemoval veľmi výrazné
ho, rytmicky presne č leneného m lad~ho Verdiho 
so sugestívne vystavanými hudobnými číslami . 

Vďaka Pi7Liho majstrovskému aranžmánu mal 
sólistov i Lbor vždy " na mu~ke" , tak7e i napriel.. 
rozľahlej scénickej ploche bol kontakt s účinkujú
cimi tesný a výsledok mimoriadne priaznivý. 
Inscenátori ponúkli verLiu so tväčša vynecháva
ným baletom v 3. dejstve, kde ako primabalcrína 
vystúpila legendárna Carla Fracciová. 

V sólistickom obsadení dominovala Maria Gu-

a '>pevácku kvalilll prinic.,ol i Roberto cle Ca nd ia v ti
tulnej role a Pietro Spagnoli ako Gauucn1io. 

Ro.,.,iniho Malá slávno"ná om~a (Petite me'>se so
lennelle) patrí do posle<lncj tvoriveJ periódy sklada
teľa . Jej prvé uvedenie ~a uskutočnilo roku 1864 ' 
komornej vertii pre sóla, tbor. dva klavíry a harmó
nium pri prílelito"i vywätcnia súkromnej kaplnky 
grófa Pi lieta-Willa v PaS\y pri Parí/i. Sám autor o tri 
roky neskôr omšu prepracoval pre veľký orchester. v 
tejto podobe v~al.. odlllcla a/ po jeho smrti. 
Tohtoročné l'lesar,ké uve<lcmc vy~lo 1 kritickej reví
tie Fondatione Rossi ni a vracia 'ia p<> prv) král 1.. • 
pôvodnému autografu. teda k najči\lcjšiemullleniu 1 

prvej pret.entácie. Súbor Interpretov - Arnold 
Bosm:m a Rosctta Cucchiová (klavír). Federica lan
nellová (harmónium). Prahký komorný tbor a kvar
teto sóli.,tov (ideálne zladené a výsostne kultivované 
hla.,y Cannely Remigiovej. Mariany Penčevovej. 
Juana Diega Floreza a Michele Penu.,iho)- <Jal dielu 
punc autenticko>ti, hu<lobncj a \týlovej brilanlno'>~i 
Bol to koncert, na l..torý ncmoino tabudnúi. 

Z iného súdka čerpali materiál dramaturgovia kon
certu árií a .,cén. zostavených z meneJ hraného komic
kého repertoáru Rossiniho a Gaetana Donitetuho. 
Bola Lo vzäcna príle/ito~ť spotnat také pôvahne ul..á/.
ky. akými \Ú árie 1 Donitelliho Bctly a Rity (i<leálne 
ich predniesla Evu Meiová). prlpitol.. a finále 10 

Zvončeka (>uverénny Roberto Fronta li). či búri.. u -.mie
chu vyvolávaj(Jca a do ženského kostýmu oblečená 
Mamma Agata alli a~ Bruno Pratico. Z rossin iovských 
vzoriel.. upútali vybrané čísla LO Skú~obného kameňa 

(očarujC1ca Sonia Ganassiová a Roberto de Candia). 
Turka v Talian>ku (kolonuúrnc t.datný Charles 
Workman) a Matildy di Shabran (Bruno Pratico). 
Orche\ter bolonského Teatra comunale dirigoval s ne
skrývaným odu~evncním Corrado Rovaris. 

Osemnásty ročník RoS\ini Opera Fe'>tival patrí 
rothodne k najúspe~nejším v jeho hi\lórii. a budú
cc leto sú ako ťa/iskové projel..ty ohlásené inscenácie 
Ot hella a Lu Cenerentoly. 

Maria Gulcghinová (Lady Macbeth) 

leghinová v titulnej úlohe. Táto umell..yňa. obja
vujúca sa čorat ča.,tej~ie na prcstíl.nych javbkách 
a v exkluzívnych obsadeniach. patrí dnes k vskut
ku mimoriadnym zjavom. Má objemný. pevný 
soprán, ktorý ., dramaticl..ou razantnos(ou a les
kom výšok dominuje nad orche\Lrom. no pritom 
je schopný zvládnuť i koloratúrne náro"-y a obla
/ if plasticl..ým legatom. Aj herecky a výratovo 
bola Gu leghinovej kreácia '>ugestívna. Paolo 
Gavanelli (Macbeth) je tie/ dobre vybavený pre 
aku'>tické pomery Areny, je typom výrawvého 
spcvál..a s bohato diferencovaným prejavom a prie
raznou vysokou polohou. l ďal ~ie roly boli ná lei i
te obsadené: Giorgio Surjan zaujal ako Banco a v 
tenorovej árii Macduffa sa so štý lovou čistotou 
uviedol Giorgio M erighi . Dokonca nad očakáva
nic l..valitný bol i Malcolm v podaní Pien·ea Le
febrea. 

Krásne hlasy a dramatické napätie vy7.arujúce 
z javiska akoby tapôsobili i na t lovestné mral..y 
nad arénou (20. júla), takže ol..rcm v1dialených 
bleskov a chvífkového vetra sa ooohral tento ne
zabudnutefný večer v úplnej pohode. 

Snímky archív autora. 



6 ZO ZAHRANIČIA 

VPLYV ZVUKU A HUDBY 
NA ČLOVEKA 

(Poznámky o jednom česko-slovenskom sympóziu) 

MESKA PUSKASOVA 

NA ÚVOD 

Počujúci Homo sapiens sa iba vefmi ťažko môže vyhnúť vplyvu zvuku na svoju 
psychiku. Hudba - v panteistickej ríši zvuku zaberajúca šfachtické krídlo · má 
všetky predpoklady obohacovať svet svojou ušfachtilou podstatou. A predsa · ne
raz už rezignovala na úroveň primárnych zvukových podnetov, znejúcich pre 
kultivované budobnícke, aj laické ucho iba ako zvuková kulisa, bez svojej du
chovnej podstaty a vyšších umeleckých ambícií. Ktoré zvuky a akú hudbu človek 
vníma ako "príjemné"?, hudobný "smog" a hudba ako droga; ktorý hudobný 
štýl a žáner môže prijímať nové funkcie, ako hudbou liečiť, artoterapia; multlkul
turálny aspekt hudby, v akom vzťahu sú zvuk a hudba v priestore fudského živo
ta?- o tom všetkom sa dva dni rokovalo na medzinárodnom sympóziu "VPLYV 
ZVUKU A HUDBY NA CLOVEKA, ktoré sa uskutočnilo 18. a 19. júla 1997 v 
Ceských Budejoviciach. Patronát nad sympóziom mala Ceská hudobná rada, po
riadatefom boli Mepzinárodná nadácia J. N. Hummela a Agentura Kraus z 
Ceských Budejovíc a sponzorom bol Open Society Fund. Sympózium bolo oboha
tené možnosťou navštíviť niektorý z koncertov Ceskobudejovického hudobného 
festivalu, v rámci ktorého prebiehali aj Medzinárodné majstrovské klavírne kur
zy ponúkajúce špecialitu - hru na originálne historické nástroje "Hammerkla
vier" Jakob Weimes 1800 a Ignace Pleyel1860. Tol'ko na úvod. 

TÉMA 

Téma tohto sympózia je bočným výhonkom 
rozličných aktivít Petra Sena (čembalistu , reš
taurátora, nadšeného propagátora a lektora hry 
na Hammerklavier) - pri organizovaní klavír
nych kurzov využil ponuku spomínaného fon
du a v spolupráci s Hummelovou nadáciou 
(PhDr. Ľ. Ballová) a odbornou poradkyňou 
PhDr. Lenkou Dohnalovou (ÚHV A VCR) do
tvorili pôvodnú tému - vplyv hudby na psychi
ku človeka - na už uvedenú tému, v ktorej 
chceli spojiť rozličné hľadiská a uhly pohľadu 
na problém - od čisto muzikologických a hu
dobno-teoretických 1\Ž po medicínske a úzko 
praktické. 

Nie je žiadnym tajomstvom, že interdiscipli
nárne stretnutia tohto typu prinášajú mnohé 
prekvapenia - na jednej strane pre odborníkov 
z oblasti vedeckého výskumu a teórie a na dru
hej strane pre špecialistov, ktorí daný problém 
riešia v "teréne", priamo v praxi so zdravou in
tuíciou a prekvapivými výsledkami. Hudba 
vplývajúca na psychiku človeka - to bol spod
ný myšlienkový prúd všetkých príspevkov, 
ktoré k téme zazneli. Azda sa neurazia česk! a 
slovensk! autori referátov, ak teraz vymenujem 
iba ich názvy ako tézy sympózia Vplyv zvuku 
a hudby na človeka: Hudobná štruktúra ako 
~rojekcia obsahov vedomia, Hudba ako multi
kulturálny jav v praxi , Art- a muzikoterapia, 
Úvaha k metodológii artoterapií, Posolstvo 
Jána Albrechta, Hudobná pedagogika pre 
predškolský vek, Význam hudobno-pohybovej 
výchovy pri rozvoji osobnosti mentálne po
stihnutého jedinca, skúsenosti z integrácie 
mentálne postihnutých, Využitie hudby k zlep
šeniu komunikácie, integrácie, kontaktu s prí
rodou u mentálne postihnutých, Motivácia v 
hudobnej výchove, Aktivity Ceskej hudobnej 
spoločnosti. Druhý dei'\ sympózia bol doslova 
prešpikovaný množstvom praktických ukážok 
na videokazetách; českí a slovenskí kolegovia 
ukázali, ako v praxi aplikujú hudbu ako liek na 
dušu. 

Deväť rokov prebiehajúci nemecko-izrael
ský projekt terapie zvukom - čiže "Resonanz
terapie Musik" - je iba jedným z mnohých vo 
svete súčasnej medicíny, ktorý môže byť inšpi
ratívny. Ako z priebehu sympózia vyplynulo, 
českobud~jovický teoreticko-praktický scree
ning mal za cieľ spojiť rôzne vedecké a liečeb

né pracoviská, teóriu s praxou, zoznámiť medi
cínskych odborníkov s hudobnými, aby si vy
menili poznatky, hovorili o s~ich špecializá
ciách a načrtli smer vývoja artotefapie, muzi
koterapie, zmysel ekológie zvuku a terapie 
zvukom. Hudba hrá v tom dôležitú úlohu. 

SYMPÓZIUM 

Dvojdňový maratón referátov a praktických 
ukážok nic je možné sprostredkovať úplne, 
preto iba stručne vyberám z poznámkového 
bloku. 

Bolo zaujímavé s ledovať, ako sympózium 
postupne naberala nové témy, ako me "lovi li " 
novinky, tu a tam aj na úrovni senzácií. Napr. 
viete, že Francúz Fabien Mamont (neručím za 
transkripciu jeho mena) dokáže oddeliť rakovi
nové bunky pomocou zvuku? Alebo, že silná 
beatová hudba s nepravidelným rytmom môže 

deštruktívne ovplyvniť rytmus srdca a krvný tlak 
a ohroziť pacientov po srdcových infarktoch? 
Agresívny škodlivý zvuk, bárs aj maskovaný 
hudbou (rock), je primárnym zdrojom napätia, 
podobne ako iné nevhodné zvukové podnety, 
ktoré vníma už aj dieťa v prenatálnom období. 

ČLOVEK MEDZI ZVUKOM 
A HUDBOU 

Aj toto som si napr. poznačila z fundované
ho úvodného rovnomenného referátu PhDr. 
Lenky Dohnalovej z Prahy, ktorá vymedzila 
rámec sympózia, tému a venovala sa ako jedi
ná prehľadu najsúčasnejších trendov v Európe, 
vo svete a prelínala medicínske aj muzikolo
gické hľadiská. Myšlienka rozdielneho vníma
nia sveta u sluchovo a vizuálne orientovaných 
kultúr našla nečakanú pointu vo výroku Pierrea 
Bouleza, ktorý povedal, že: "výchova nášho 
ucha zaostáva asi 50 rokov za výchovou oka". 
Zaujímavé bolo zdôvodnenie rozšíreného tren
du medzi poslucháčm i hudby, uprednosti'\ujú
cimi neanalytickŕ- počúvanie kontemplatívnej 
hudby a preferovanie jej jednoduchších foriem 
ako vyrovnávanie pravej a ľavej mozgovej he
misféry. Citát: hudba a zvuky nie sú exaktným 
liečebným prostriedkom, ale prevenciou na 
udržanie zdravia. Bioakustika je perspektív
nym liečebným postupom. L. Dohnalová vy
zdvihla význam rozvoja vlastného hlasu ako 
súčasť istých terapií - posun od interpretácie k 
zvnútornenej aktivite - teda nie spievať o nie
čom, ale o sebe, pre seba a zo seba. To je zá
klad novej zvukovej vnímavo ti a ekológie 
zvuku ... Ruku na srdce, kto z nás si niekedy 
zaspieval vlastnú melódiu, svoje slová, hľadal 
správny výraz a započúval sa do seba? Vnímať 
seba nie ako interpreta, ale tvorcu ... Seba ako 
zvuk v prírode ... 

ZVUK 

(Apropos - zvuk. Cez otvorené okno Novej 
radnice počuť šum dažďa. Príjemný sa však 
zdal iba nám v Budejoviciach. Ľudia v dedi
nách, mestách na Morave v tom istom čase 
vnímali zvuk dažďa ako posla ničivej povodne. 
Koľkí z nich si budú veľmi dlho pamätať hrozi
vý zvuk nočného prívalu vody, ktorá zaplavila 
ich príbytky? Zvuk ako terapia, zvuk ako hroz
ba! Symbolickou pomocou všetkým postihnu
tým bol j eden benefičný koncert v rámci spo
mínaného festivalu Pomoc Morave.) 

JE HUDBA "EURÓPSKA" A 
"MIMOEURÓPSKA"? 

Prepojenie sveta nadobudlo na sklonku toh
to milénia globálne rozmery. Nielenže temer 
všetko so všetkým súvisí, ale aj to, čo bolo na
pr. v hudbe dlhé stáročia dômyselne izolované, 
sa vďaka médiám zakoreňuje všade, kde nájde 
aspoň trochu žičlivého priestoru. Tento aspekt 
"hudby ako multikulturálneho javu" skúmal et
nomuzikológ Vlastislav Matoušek z Prahy. 
Zaujala ho najmä disproporcia prenikania eu
rópskej hudby na ázijský kontinent v pomere k 
prenikaniu orientálnej a inej etnickej hudby do 
Európy. Vyzdvihoval najmä význam vplyvu 
mimoeurópskej hudby na našu psychiku a fakt, 

že táto hudba nie je primitívnym predstupňom 

hudobnej civilizácie (častý omyl niektorých 
vedcov), ale svojbytným rozvinutým pohľa
dom inej hudobnej kultúry na potreby č loveka 
v styku so svetom zvukov. Venoval sa vníma
niu pre nás netradičných foriem, farieb zvu
kov, tónov, nástrojov ... (K tomu sme si analy
ticky vypočuli hudobnú ukážku). Ako malý 
happening pôsobilo kolektívne vytlieskávanie 
skladby od Steve Reicha celou lekársko-muzi
kologickou spoločnosťou, ba dokonca sme si 
pod vedením V. Matouška zaspievali originál
nu africkú uspávanku v jazyku kmeňa Kaka. 
Veru, niet nad osobnú kúsenosť, zistili sme, 
že k polyrytmickej precíznosti primitívnych 
afrických kmeňov má Európan dosť ďaleko ... 

HUDBAAKOPROSTRffiDO~ 
OVPLYVŇOVANIA 

Muzikologička Wanda Dobrovská z Prahy 
vystúpila na sympóziu s teoretickým pohľa
dom na "hudobnú štruktúru ako projekciu ob
sahu vedomia". Precízny štylistický a tennino
logický prístup k téme jej umožnil skúmať rôz
ne hľadiská: fungovanie hudby smerom k po
slucháčovi , náhodu ako prvok tvorcovej slobo
dy a poslucháčovej väzby; hudbu ako prostrie
dok nie cieľ v muzikoterapii , formy jednodu
chej i zložitej hudby - až po receptivnu muzi
koterapiu a otázky, či je alebo nie je hudba 
prostriedkom na manipuláciu s ľudským vedo
mím ... Oboznámi li sme sa s tennlnom "sculp
turing" a s veľmi zaujímavou skladbou Ame
ričana Thomasa Alberta "Bludisko". Skladba s 
inverzným variačným princípom odhalí tému 
starého amerického chorálu až na záver, čím 
poriadne zamiešala tradičné analytické chémy 
pri počúvaní hudby. Takmer u všetkých účast
níkov sympózia vyvolala širokú škálu pocitov, 
o ktorých sme hovorili v diskusii -od odmieta
nia až po poslucháčsku eufóriu. W . Dobrovská 
s touto skladbou "pracuje" na seminároch pre 
budúcich psychológov, prípadne muzikotera
peutov a priznala, že naše pocity sa vôbec nell
šili od tých, s akými sa bežne stretáva u štu
dentov. "Hudobná štruktúra" tohto diela je ne
obvyklou formou projekcie vedomia. Pre Ame
ričana je téma zmysluplná a aj variačné preme
ny obsahujú útržky informácie. Inak ju vníma 
Európan, ktorý až do jej konca rieši rébus -
uniká mu zmysel znepokojivej skladby, ktorá 
zasahuje jeho vedomie nevypočitateľnými me
lodicko-rytmickými vlnami, "hľadaním tuše
ného tvaru" a on ju nevie na úrovni svojho po
znania identifikovať. Ja som z nej mala pôži
tok, naozaj "kulinársky" hudobný kus v podaní 
súboru Relache ... Tak sme na vlastnej koži, 
opäť kolektívne, mohli precítiť onen povestný 
"hudobný zážitok", ktorý na koncertoch súča -
nej hudby ostáva často za dverami sály ... Záro
veň sme si uvedomili, aké dôležité je poznať 
dobre hudbu a jej účinky , vedieť vybrať správ
ne dielo pre pacienta, ak má prebrať funkciu 
liečivého média. 

HUDBA AKO CELOZIVOTNÝ 
PROGRAM 

Osobnosť muzikológa Jána Albrechta, jeho 
osobné spomienky, myšlienky, posolstvo; vý
znam domáceho hudobného prostredia v alb
rechtovskom dome, multikulturálnosť rodin
ných tradícií a mnohonárodnostné črty tej do
by v bratislavskom živote; osobnosť Bélu 
Bartóka a jeho vplyv na profesionálny rozvoj 
Jána Albrechta - to bola téma príspevku muzi
kologičky Ľ.uby Ballovej. Hľada la súvislosti k 
ústrednej téme sympózia - vplyv hudby na člo

veka- práve v nezvyčajne bohatom osobnom a 
profesionálnom živote Jána Albrechta a jeho 
bohatom odkaze v osobných pamätiach. Par
ciálny pohľad na jednu časť Albrechtových ak
tivít bol zaujímavým, ale jediným biograficky 
ladeným príspevkom na sympóziu o vplyve 
hudby na človeka. Ján A lbrecht je - vlastne bol 
- vlastne doteraz je živým príkladom symbiózy 
hudby a človeka. 

UCIŤ, ALE AKO? 

Hudobná výchova a jej rozličné alternatívne 
formy je neodmys l iteľnou súčasťou zmyslupl
nej cesty za hudbou. Aj o tom hovorila M ária 
Bohonyová, odb. asi tentka z Ped. fakulty UK 
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vo svojom emotívne ladenom vystúpeni o mo
tivácii v hudobnej výchove. Zaujímavé metó
dy, ktoré používa na seminároch so študentmi 
HY poukazujú na to, že čím sú spôsoby výuky 
inšpiratívnejšie pre študentov, tým ľahšie sa 
hudba odovzdáva tým najmenším. Sympózium 
celkom nezakryte inklinovalo k problematike 
postihnutých detí. Aj tomu sa venovala M. 
Bohonyová: metodika nácviku, ale aj metodi
ka rozboru pedagógových postupov pomocou 
tzv. "micro-teachingovej metódy" na skúma
nie direktívnosti a indirekt!vnosti vyučovacie
ho proce u, kvalita motivácie žiaka na hodine 
HY ... Táto metóda a používa na štandardných 
aj alternatívnych školách v záujme detí aj pe
dagóga. Osobitne zdôraznila prvok lásky vo 
vyučovacom prostredí, lebo ten je "živou vo
dou" všetkého ľudského konania. 

Kto počuje - zabudne. 
Kto vidí - zapamätá si. 
Kto robí- ten porozumie. 
Význam praktického aspektu pri styku s 

hudbou. 
(Citát z referátu V. Matouška) 
Na záver som si nechala poznámky o troch 

referátoch s muzikoterapeutickým zameraním. 
V nich naplno zarezonovala myšlienka o hu
manizačnej sile hudby ako prostriedku na ob
novu duševných schopností postihnutého je
dinca. Slovná časť vystúpenia Li bora Fridmana 
z Banskej Bystrice, Petra Sulistu z Oseku 
(Radomyšl) a Hany 2cjdlíkovej z Cernovic za
pôsobila nielen vnútorným zanietením, aké je 
vlastné charizmatickým osobám. Boli to pre
dovšetkým videoukážky z ich muzikoterapeu
tickej práce, lebo tá je súčasťou ich profesie v 
rôznych liečebných ústavoch. Na ukážkach 
sme obdivovali nesmiernu húževnatosť s akou 
prekonávajú problémy alternatívnej hudobnej 
výchovy s mentálne postihnutou mládežou. 
Uvedomili sme si, že hudba je pre handicapo
vaných ľudí významným, často jediným zdro
jom potešenia, radosti, vzdelávania, otvárania 
sa svetu, nezastupiteľným prvkom integrácie 
do ostatnej zdravej populácie. 

l RELATIVITA úSPECHU 

Každý z posledne menovaných kolegov má 
na svojom konte celý rad úspešných liečeb
ných výsledkov; hovorili o tom s vedomím re
lativnosti slova "úspech". Rozličné, často kom
binované diagnózy, si vyžadujú maximálne in
dividuálny prístup ku každému postihnutému, 
tak ako sme to videli na videoprojekcii. Otáz
ka: je to úspech, keď autistický chlapec prelo
m! pomocou hudby vnútornú bariéru? Je to ús
pech, keď mentálne aj telesne ťažko postihnutý 
chlapec si obľúbi pieseň Barcelona od F. 
Mercuryho a kvôli tomu sa naučí cengať zvon
cami? Je to úspech, keď chlapci z ústavu cho
dia na tanečný kurz a na večierku tancujú so 
zdravými dievčatami mazúrky? Odpovedzte 
si. Veľa ukážok predstavilo hudobné skupiny, 
v ktorých deti samé hrajú, podľa vlastných 
možností, ale zároveň na vrchole svojich 
schopnosti. Tieto deti sa "neulievajú", súťažia, 
spievajú a hrajú na nástrojoch, tancujú - hudba 
pre nich znamená významný prvok rovnocen
nej integrácie do normálnej spoločnosti a záro
veň konfrontáciu so zdravými. Držme im pal
ce, deťom aj ich ped<rgó8Qm ... Priznali, že prá
ca s deťmi ich nesmierne obohacuje. 

l čO MOZNO UROBIŤ HNEĎ? l 
Krásnu akciu spomínala pani Míla Smetáč

ková z Ceskej hudobnej spoločnosti. Koncert, 
na ktorom postihnuté deti hrajú zdravým. 
Výzva. Spomínala aj iné akcie, ktoré' táto spo
ločnosť pre po tihnutú mládež organizuje. Vy
slovi la presvedčenie, že aspoň niektorí skla
datelia občas skomponujú ľahké skladbičky pre 
takéto deti, aby svet hudby sa pre nich otvoril na 
inej úrovni. Zatiaľ to robia sami pedagógovia, 
muzikoterapeuti, ktorí sú nielen vychovávateľmi 
a psychológmi, ale aj multiinštrumentalistami. 
Tu naozaj platí zásada, že živo predvádzaná 
hudba viac "zaberá" u detí. Verím, že aj u nás 
prebiehajú podobné aktivity, a že na budúcoroč
nej konferencii s touto problematikou sa to po
tvrdí väčšou účasťou zo Slovenska. Organizátori 
plánujú otvoriť stránku na Internete. 

EPILÓG 

Na sympóziu zaznelo aj niekoľko príspev
kov zaslaných poštou, ale pre ne už, žiaľbohu, 
niet miesta v tomto článku. Kto by po všetkých 
tých referátoch a videoukážkach, ktoré sme 
zhliadli na sympóziu v Ceských Budejoviciach 
zapochyboval o význame muzikoterapie, o hu
manizačnej sile hudby a jej vplyve na človeka, 
ten je tiež "postihnutý" a potreboval by súrne 
nejakú artoterapiu. Nad celým sympóziom 
ostal vo vzduchu v i sieť otáznik, akou hudbou 
"liečiť" muzikanta "postihnutého" z praxe ... ? 
Azda " rezonančnou terapiou", alebo tichom? 
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L
eto vo Fínsku býva dosť krátke. 
Možno aj preto sa ho Fíni snažia 
prežiť čo najintenzívnej šie. Sto-

deväťdesiat ti íc j azier, ktoré majú k di -
pozícii (na j edno jazero pripadá asi 27 
Fínov), využívajú nielen k prázdninové
mu oddychu, ale aj ako lákavú turi stickú 
atrakciu. K tej patria aj letné hudobné fes
tiva ly, ktorých j e vo Fínsku vyše štyrid-
ai. Zači atkom júla tohto roku som mala 
možnosť osobne zaži ť atmo féru dvoch z 
nich. 

Musiikin aika (Čas hudby) vo Viita-
aari navštívi každoročne 5 000 návštev

níkov. "Ponúkame diverzifikovaný pro
gram, ktorý v našich oč iach vyzerá mi
moriadne bohato" hovorí umelecký riadi-

nechávanie vzdelávania o účasnom hu
dobnom umení v rámci vzdelávania sys
tému. 

Niektoré festi valy sa pokúšajú vycho
vávať i svoj e publikum sami celoročnou 

sériou vzdelávacích programov pre ama
térov (Huddersfí eld). Jednou z možností 
ako riešiť nedostatok financií by mohlo 
byť uprednostňovanie nových mien skla
dateľov a interpretov pred drahými "festi
valovými hviezdami" . Tento prístup však 
o sebou prináša riziko neú pechu pri 
presvedčovaní sponzorov a tak sa mu 
väčšina fe ti valov vyhýba. Podstúpenie 
takéhoto rizika na druhej strane otvára 
dvere do budúcno ti . 

Druhý letný festi val vo Fínsku sa niesol 

Čas hudby 
vo Fin.sku 

teľ festivalu skladateľ Järmo Sennillä. 
Dominantou 19. ročníka festivalu bolo 
predstavenie osobnosti a diela Maurícia 
Kagela, osobne prítomného na festivale. 
Jeho diela odzneli v podaní viacerých in
terpretov: súboru b'icích nástroj ov Breath 
Ensemble, akordeonistu Teodora Anze
louiho, Helsinského kvarteta, Temporary 
Ensemble a i. 

Z fínskych skladateľov bohato zastúpe
ných na festivale najviac zaujalo Sláč i
kové kvarteto V eli-M atti Puumalu ( 1965) 
vo vynikajúcej interpretáci i HeJ inského 
kvarteta. 
Počas festivalu sa konalo Generálne 

zhromaždenie Európskej konferencie pro
pagátorov novej hudby (European Con
ference of Promoter of New Music -
ECPNM), ktorého témou boli "Festi valy 
novej hudby: vízia budúcnosti". Svoj e ná
zory na problémy súvisiace s organizova
ním festivalov súčasnej hudby, počnúc 
dramaturgiou, návštevnosťou, sponzor
stvom a postavením fe tivalov v spolo
čen kej štruktúre pred tavili ri adi teľ fe ti
valu v Huddersfíeld Richard Steinitz, ria
diteľ Varšavskej jesene Kr.lysztof Knittel, 
manažérka festivalu Ars Musica Brusel 
France de Kinder a ri aditeľ Sonambiente 
Festival v Berlíne Christian Kneisel. 
Ukazuje a, že orientácia festi valov by a 
mala zmeniť smerom k užšej komunikácii 
s ďalšími druhmi umenia, možno až- ako 
to robia v Berlíne - k otvoreniu sa kvalit
nej pop kultúre v záujme získania mladé
ho publika. Všetky festi valy považujú za 
svoj e naj vážnej šie problémy nedostatok 
fi nancií a zanedbávanie, resp. úplne vy-

v znamení viacerých jubileí. Operný fes
ti val v Savonlinne slávil 30 rokov od 
svojho znovuoživenia a 85 rokov od svoj 
ho založenia. Na oslavu 80. výročia fín -
kej nezávislosti festi val uviedol svetovú 

premiéru opery Alexis Kivi od Einoju
hani Rautavaaru. Takmer 60-ročný skla
dateľ j e autorom viacerých symfónií a ôs
mich opier. Pre svoj e najnovšie scénické 
dielo i vybral životopi fínskeho národ
ného spisovateľa Alexisa Kiviho, od mr
ti ktorého uplynulo 125 rokov. Hlavnú 
úlohu spieval vetoznámy barytón Jorma 
Hynninen. Libreto využíva spisovatefove 
vlastné texty a básne. Ž ivot Alexisa Ki vi
ho bol poznačený hnutím fínskej mládeže 
za fín ky j azyk a nezávi lo ť. Opozíciu k 
tomuto hnutiu predstavuje švédštinu pre
sadzujúci autoritatívny profesor August 
Ahlqvist, ktorý považoval realistické 
stvárnenie vidieckeho spôsobu života za 
s labosť inteligencie, ktorá mala podľa ne
ho v iesť národ k ideálom. Prítomnosť 

my tickej roviny v príbehu úvisí s fín
skou prírodou ako aj s p ychickými stav
mi Alexisa Kiviho, ktoré sa nakoniec vy
vinuli do klasickej chizofrénie. 

Mysticko-romantická poloha príbehu j e 
veľmi blízka skladatefovmu naturelu. 
Jeho hudba využíva štruktúru ľudového 

hudobného j azyka s použitím synteti záto
ra na hudobné odlíšenie mystických ro
vín. Opera má dramatický pád aj pre po
slucháča, ktorý nerozumie po fínsky. 
Otázkou j e, či takéto úzko poňaté národ
né problémy sú konvertovateľné a zaují
mavé pre iné ako domáce publikum. 

Operný festival v Savonlinne je prvo-

l LETNÁ SEZÓNA V MACERATE l 
Arena Sferisterio v talian kej Macerate 

ponúka po Verone druhý naj renomova
nejší letný operný fe ti val pod voľnou ob
lohou. Každoročne sa tu chádzajú ti ícky 
návštevníkov, aby v príjemnom prostredí 
prežili atraktívne operné večery, na kto
rých nechýbajú svetoznámi speváci, ale i 
zaujímaví dirigenti a režiséri. Počas 33. 
ročníkov stála na j avisku maceratskej 
Areny celá plejáda hviezd: počnúc Nils
sonovou a Corellim, Gencerovou a Ber
gonzim, Stellovou a Prottim, cez Pava
rottiho, Scottovú, Bumbryovú, Carrerasa, 
Caballéovú, Homovú, Martonovú a Dvor-
kého až po súčasné top ob adenia. V dra

maturgii prevládajú populárnejšie diela, v 
80. rokoch však nemecké divadlá obohati
li ponuku tiež o Mozarta, Wagnera a 
Richarda Straussa. 

V porovnaní Veronou, ktorä ako kul
túrno-turistické centrum nemá obdobu, j e 
Macerata festivalom komornej šieho roz
meru, čo je, samozrejme, tvrdenie iba re
latívne. Veď divácka kapacita okolo 5 ti
síc miest a javisková plocha 1500 metrov 
štvorcových, to sú čís la vyvolávajúce reš
pekt. Tohtoročná letná sezóna trvala me-

siac, prinies la še tná ť večerov zo tave
ných z troch titulov. Bol to Gounodov 
Faust a Margaréta (dirigent Donato Ren
zetti a režisér Gilbert Deflo), Verdiho Na
bucco (Paolo Carignani - Renzo Giac
chieri) a Donizettiho Lucia di Lammer
moor (LU Jia - Henning Brockhau ). 

Z uvedenej ponuky sa mi podarilo nav
štív iť iba posledný titul. Zhodou okol no tí 
pochádza l z tvorivej dielne nemeckého re
ži éra Henninga Brockhausa a českého 
scénografa Josefa Svobodu, ktorých pred
chádzajúce inscenácie (Rigoletto, Tra
viata, Attila) som už na tomto festi vale vi
del. Práve tento umelecký tandem vnie ol 
do využitia enormne širokej javiskovej 
plochy novú poetiku, využívajúcu najmä 
proj ekcie, ale pokúšal sa aj o nekonvenč
né poňatia verdiovských predlôh. Z tohto 
hľadiska fa cínovala najmä Traviata. 
Donizettiho Lucia di Lammennoor - v po
dobe z roku 1993 - už tieto parametre cel
kom nesplnila. Nevyužitefnú časť scény 
ma kovala vi utá "náladová" opona, lú
žiaca súčasne ako projekčné plátno, pri
čom podstatná časť dej a sa odohrala na 
rozľahlom schodisku. Brockhaus a tento-

triednou ukážkou toho, ako sa dá spoj iť 

kultúra s cestovným ruchom. 70 miliónov 
fínskych mariek, ktoré turisti minú počas 
svojej návštevy festivalu, je mimoriadna 
pomoc malému mestu. Vyše 60 000 ná
vštevníkov má možnosť počas tridsiatich 
večerov na nádvorí zrekonštruovaného 
hradu z 15. storočia zhl iadnuť 5 vynikajú
cich nových naštudovaní klasických opier. 
Aj napriek komerčnému zameraniu fe ti
val každý rok zaradí jedno operné dielo 
súčasného fínskeho alebo svetového au
tora bez toho, aby sa hfadi. ko desivo vy
prázdnilo. Podpora vzniku nových oper
ných diel sa stala pre festi va l jednou z je
ho najvýznamnejších čŕt. 

Pre rok 2000 i festi val objednal uni-

Valeria Esposito a Giorgio Giuseppini 
Snímky: archív 

krát uspokoj il s konvenčným modelova
ním vzťahov a statickejším aranžmán. 
Čistotu štýlu pod ľa mojej mienky naruši lo 
naturalistické stvárnenie scény šialenstva 
Lucie, pohrávajúcej sa so zakrvavenou 
mŕtvo l ou manžela. Po dvoch úplne netra
dičných réžiách Donizettiho opery, ktoré 
som v ostatnom čase videl (Serbanova in-
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kátny proj ekt. Traja fínski skladatelia 
pracujú na trilógi i "Čas a sen", ktorej 
zjednocujúcim prvkom j e libreto j edného 
z najznámejších spisovateľov vo Fínsku 
Paavo Rintalu. Dielo bude začínať orató
riom Hermana Rechbergera, pokračovať 

operou "Mári ina lá ka" Olli Kortekan
gasa a nakoniec Kalevi Aho skompletizu
je všetko svoj ou treťou časťou ako aj pro
lógom a interlúdiami. Proj ekt má už teraz 
veľkú publicitu a stovky milovníkov ope
ry netrpezlivo očakávajú jeho premiéru. 

Operný Fe ti val v Savonlinne tak len 
potvrdzuj e svoju súčasnú prestíž j edného 
z najrenomovanejších operných festi va
lov vo svete. 

OCG_.A SMETANOVÁ 

scenácia v parížskej Opera Ba ti lle a Kup
ferova v berl ínskej Komickej opere), 
pôsobilo Brockhausovo poňatie- i napriek 
spomenutej epizóde- vcelku jednotvárne. 

Hlavnou príčinou však asi bude fakt, že 
rovnako za dirigentským pultom, ako i na 
javisku nestál i dosť výrazné umelecké 
osobnosti . Mladý čín ky dirigent LU Jia 
síce odviedol remeselne zručnú prácu, no 
k akejsi výrazovej nadstavbe sa nedostal , 
takže z predstavenia nevyžarovalo flui
dum výnimočnosti. Talianska sopranistka 
Valeria Espositová je už vo svete dosta
točne známa, no aj napriek tomu j ej v zá
. ade lyrická Lucia nedokáže emocionálne 
strhnúť. Lahké a č i sté koloratúry pôsobia 
síce technicky spoľahlivo, nie ú však pro
striedkom na vykreslenie drámy, bez kto
rej ostáva táto tragická postava akoby vo 
vzduchoprázdne. Tenori sta Roberto Aro
nica odspieval part Edgarda bez zakolísa
nia, no ti ež bez zreteľnejšieho osobnostné
ho vkladu. Barytonista Giovanni Meoni 
ako štandardný Enrico a nádejný basista 
Giorgio Giu eppini v postave Raimonda 
udržiavali predstavenie na slušnej, nie 
však festivalovej úrovni. Budúci 34. roč
ník letnej sezóny v Macerate avizuje zau
jímavú zostavu: Pucciniho Turandot, Ver
diho Falstaff a Bizetovu Carmen. 

PAVEL UNGER 
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RÔZNOSŤ UMELECKÝCH KVALÍT 
Medzi umelecky hodnotnými koncertnými 

podujatiami sa ojedinele vyskytujú aj menej 
úspešné. Takým bolo Letné medzinárodné 
stretnutie umelcov (údajne) z USA a niekto
rých našich, zrejme požiadaných o výpomoc, 
bez ktorých by sa zamýšľaný program nebol 
uskutočnil. Ako realizátor podujatia ( l O. 8.) 
sa uvádza málo známa organizácia Summer 
Arts Session International. Bližšie informácie 
neposkytol ani rozmnožený program, svojou 
úpravou naznačujúci nedostatočné odborné a 
organizačné skúsenosti usporiadateľa. Podu
jatie však malo svojho riaditeľa i umeleckého 
riaditeľa, ba aj tlmočníka do slovenčiny, kto
rého nebolo počuť ani v treťom rade hľadiska 
v Klariskách. S obľubou toti ž rozprával najmä 
vtedy, keď sa na pódiu pripravovalo ďalšie 
vystúpenie s hrmotom stoličiek, padaním pul
tov, hlasným hovorom a pod. 
Nesúrodosť obsadenia, hoci išlo o profesio

nálov, sa prejavila v prednese jednotlivých 
skladieb. Od úvodného Dychového kvarteta 
D. Hackendorna a •program vyvíjal cez 
Mozartovo Kvinteto pre klarinet a sláčiky, 
Monteverdiho Scherzi musicale a Renesanč
né tance, Schubertovu skladbu Pastier na ka
meni, Milhaudovu Suitu pre soprán, klarinet a 
klavír, až po Taliansky koncert pre s l áčikové 

nástroje a vibrafón od J. S. Bacha, v úprave S. 
Machamera. Takéto dramaturgické zlepence, 
nevedno, či inšpirované vidinou honorárov 
alebo túžbou po umeleckej sebarealizácii, v 
niektorých požiadavkách pokuľhávajú. Uve
dené podujatie však krívalo na všetky štyri, 
čo vplývalo na kvalitu súhry, štýlovú čistotu 
atď. Každej skladbe čos i chýbalo, najmä však 
tvorivý duch, zjednoc1.1júca a oslovujúca si la. 
Prednes programu ukázal, že aj technicky po
hotoví hráči potrebujú nevyhnutný počet skú
šok, aby sa výkonnosť posunula viac k hranici 
tvorivej umeleckej práce. Bez toho aj výkony 
profesionálov zaváňajú amaterizmom. 

V rámci koncertných Pondelkov v Klaris
kách ( ll . 8.) sa predstavili violončelista 
Jozef Lupták a klaviristka Eleonóra Slanič
ková-Skutová. Ich program zodpovedal ná
ročným kritériám dramaturgie. Začal predne
som Violončelovej suity G dur č. l od J. S. 
Bacha. Naspamäť uvedené dielo upozornilo 
na dobrú hudobnú pamäť interpreta, ale sú
časne dávalo najavo, že Bachova tvorba j e 
stále tvrdým orieškom pre akceptabilný pred
ne . Problémom je napr. už prvá časť suity -
- Prelúdium, postavené na rozložených akor
doch v rýchlom tempe. Z toho vyťažiť opti-

málny tvar je naozaj ťažké. Prístupnejšie sú 
azda ďalš ie časti. V ich začiatkoch autor na
znač í charakter starších i novších tancov, ale 
postupne sa od tohto základu vzdiali a tvorí 
nezávisle na pôvodnom zámere. To je ďalší 
problém pre interpreta. Ak sa teda Luptákov 
prednes zdal byť miestami akoby nedotiahnu
tý, nemožno mu zazlievať. K uspokojivejšie
mu výsledku sa prepracuje až po viacerých 
rokoch, ale s Bachom a treba vyrovnávať po 
celý život. 
Oveľa bližšia mu bola plnokrvná Beetho-

Komorné združenie Tubarose 

venova Sonáta C'dur č. 4, op. l 02 pre klavír a 
violončelo. Hoci v nej autor kládol zvýšené 
nároky na part klavíra, v jeho koncepcii neza
ostávala ani funkcia sláčikového nástroja. 
Naopak, jeho zásluhou sa dielo rozvíja do ši
rokého výrazového spektra. 
Väčšia zvedavosť publika sprevádzala dru

hú polovicu programu, v ktorom klaviristka 
sprístupnila modernej šie diela. Úvodná Skria
binova Klavírna sonáta F dur č. 9, op. 68 s 
autobiografickými črtami , nadväzuje na 
predchádzajúcu symfonickú trilógiu (Božskú 
poému, Poému extázy a Poému ohňa) a v ur
čitom zmysle slova mala predznamenávať 

pripravované M ystérium, ktoré však autor 
nedokončil. Uvedená sonáta mala byť prípra-

vou na časť zvanú Čierna omša. Už aj z toho 
vyplýva obsahová nápl ň, revolučná výrazo
vosťou a humanistická etickým posolstvom, 
čo interpretka stvárnila v plnom rozsahu. 

Smelou harmonickou štruktúrou polyto
nálnej adzby a bohatým lineárnym prevrst
vovaním sa vyznačuje aj hudba amerického 
sk ladateľa Charle a E. Ive a, ktorého tvorba 
sa postupne presadzuje aj v európskych kon
certných dramaturgiách. V Bratislave odzneli 
už viaceré jeho skladby, naznačujúce uvede
nú charakteristiku a v nej pokračuj(! aj Tri 

strany sonáty (Three Page Sonata), dielo ne
zvyčajnej kompozičnej dômyselnosti. Vie 
zaujať variabilitou nálad, prekvapuje paletou 
rytmicko-melodických variantných postup
ností a pri dokonalej technickej hre umelkyne 
sa stáva podmanivým. 

Gradáciu svojho vystúpenia E. Slaničková
-Skutová dosiahla uvedením troch častí z Mes
siaenových Pohľadov na Ježišovo detstvo 
(Vingt Regards sur I'Enfant-Jésus). V podstate 
mysteriózna, ale vi tálna hudobnosť veľkého 

tvorcu, formovaná obsahovým vlnením intimity 
až po grandiózne dynamické vzostupy, našli v 
prednese impresionistickú výrazovosť. Ohlas 
publika prejavoval vďaku za krásny tál itok. 

Komorné združenie T ubarose vzniklo z 

·l Dni organovej hudby v Bratislave l 
LÁKAVÁ VZNEŠENOSŤ UMENIA 

Organová hudba sa u nás teší stálej po
zornosti publika. Otvárací koncert na Bra
tislavskom hrade 17. augusta, ktorý uviedol 
Ján Vladimir Michalko, zaplnilo obecen
stvo po posledné miesto. Naznačuje to veľ
kú obľúbenosť organového umenia, čo vplý
va na vznik ďalšieh slovenských organo
vých festivalov (Bardejov, Kremnica). 
Nemalú úlohu zohráva aj nápaditá koncep
cia dramaturgie, formovaná účasťou domá
cich a zahraničných interpretov, v progra
moch slovenských umelcov rozšírená aj o 
iné umelecké žánre. Je to dobrá myšlienka a 
vzhľadom na vysokú úroveň umeleckej spo
lupráce sa tieto "miešané" programy stretá
vajú s primeraným záujmom. 

J. V . Michalko urobil IIQleleckým ťaži s

kom svojho vystúpenia výbt!r z tvorby 
Felixa Mendelssohna-Bartholdyho (Prelú
dium d mol, Andante D dur, Chorál D dur a 
i.), Partitu H. F. Micheelsena a výber troch 
častí z Grešákovej Organovej knihy. Na 
uvedených dielach umelec znova, ako už 
mnohokrát, dokumentoval svoj e umelecké 
názory, podporené pevnou technicko-ma
nuálnou bázou, zmyslom pre čistotu štýlu, 
vnútorným precitením hraných skladieb, 
podporeným vkusnou registráciou, frázova
ním, celkovou artikuláciou atď. Aj ťažšie 

prístupná tvorba slovenského autora sa dob
rou interpretáciou postupne prebojúva k po
slucháčovi , ale netreba skrývať, že v tomto 

smere Grešákovu Organovú knihu očakáva 
zdlhavá ce ta. 

V ďalšej ča ti programu vystúpil popred
ný trubkár Juraj Bartoš. Spoločným pred
nesom skladieb M .-A. Charpentiera, T. 
Albinoniho, H. Tomasa a G. F. Händla, sa 
program stal obsahovo bohatším, najmä 
keď sa zišli dve vynikajúce interpretačné 

kvality. Bartoš je naším "cenným vývoz
ným artiklom", ktorý suverénne pôsobí ako 
sólista v symfonických, komorných a iných 
programoch a rovnako veľké úspechy žne aj 
v spolupráci s džezovými súbormi a skupi
nami populárnej tvorby. Potvrdilo sa to aj 
pri uvedení dvoch džezových skladieb v zá
vere programu, na ktorých prednes si priz
vali aj axofonistu Zdenka Pialu a klavi
ristku Ľubicu Cekovskú. Takéto vyvrcho
lenie programu sa stretlo so živým zá
ujmom publika. 

Ďalší organový koncert ( 18. 8.) absolvo
val Imrich Szabó s účasťou huslistickej 
dvojice Anny a Quida Hotblingovcov a 
violonče li stu Jozefa Podhoránskeho. Spo
ločne s organom predniesli 14 Chrámových 
sonát W. A . Mozarta. Len málokedy znejú 
v programoch v takejto kompletnej zostave. 
Sláčiky sa pri ich prednese stávajú domi
nantnou zložkou a zvuk organu plnšie za
znieva iba v krátkych úsekoch medzihier č i 

spojovacích taktov; zá adne však dotvára 
celkový zvukový volumen v príznačnom 

nové bunKy pouav~.ovu ~.. ... ~u .• ··-- -· \ mimoeurópskej hudby na na~u 1-''.Y"'" ~u ~ ·~··· · ' 
vá hudba s nepravidelným rytmom môže 

mozartovskom tvarovaní. I pri rozmanitosti 
hudobnej tematiky a hudobno-výrazových 
prostriedkov sonáty pôsobia natoľko vzá
jomne podobne, že aj skúsenému posluchá
čovi je ťažké si zapamätať trebárs niektoré 
výraznejšie hudobné myšlienky. V predne
se skupiny hudobnosť diel vzbudzovala prí
j emné umelecké zážitky. 

Imrich Szabó predniesol M endelssohno
vu Sonátu A dur, op. 65, č. 3 a Mozartovu 
Fantáziu f mol, Kz. 608. Dobre známe ume
lecké prednosti interpreta povýši li hodnotu 
uvedených diel na piedestál vysokého maj
strovstva. Potvrdilo sa, že Mendelssohnova 
organová tvorba naozaj prečnieva nad hod
noty iných kladaterových skladieb, že 
ušľachtilé vlastnosti inšpirujú k optimálne
mu sústredeniu aj ich spoločenské sprístup
ňovani e, v ktorom nielen zručnosť, ale naj
mä hudobné poňatie predlôh zohráva roz
hodujúcu rolu. V tejto úlohe, ako aj v M o
zartovej Fantázii sa l. Szabó osvedčil v mie
re plného očakávania. 

Prínosom do cyklu organových koncer
tov bolo vystúpenie ukrajinskej umelkyne 
Taťjany Orlovej ( 19. 8.) . Oproti pôvodné
mu plánu zmenený termín koncertu pô. o
bil určitú dezinformáciu v radoch obecen
stva, ale účastníci podujatia poznali v pred
nese ólistky kvality, zrovnateľné aj s vý
konmi najväčších osobnosti. V prvej polo
vici programu uviedla diela J. S. Bacha. V 
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mladých hráčov orchestrov opery SND Ko
mornej opery v Bratislave. Pod vedením Da
niely Načevy (husle) si sedemčlenná skupina 
(dvoj e husieľ, viola, čelo, hoboj, tuba a spi
net) vytýčila úlohu - sprístupňovať niektoré 
menej známe skladby, v nezvyčajnom obsa
dení. Takto sa dostal k slovu aj dychový ná
stroj najhlbšieho znen ia - tuba. Ukázalo sa, 
že ho možno počúvať ako sólový i ensemblo
vý inštrument. Sólista Kristián Kadlečík tak
to uviedol neznámu Sonátu Henryho Ecclésa 
a v úprave aj Air z Bachovej Orche trálnej 
u i ty č. 3, kde znenie tuby bolo viac zaujíma

vé než krásne. V programe z tvorby staršieho 
dáta (Vivaldi, Bon i, Bach, Telemann) dostala 
príležitosť aj mladá hobojistka Andrea Klat
tová a solídne stvárnenie skladieb, bez efekt
nej zvukovosti zaujalo publikum na nádvorí 
Mirbachovho paláca. Záver programu tvorila 
Suita D. Simonoviča, hráča na spinet. Ku ko
munikatívnosti skladby prispieva spontánny 
rytmus, jasnosť tematiky a prehľadná harmó
nia. Svoju úlohu splnil aj dobrý prednes am
biciózneho dielka. 

V Zichyho paláci ( 13. 8.) sa uskutočnilo 
hu sľové soirée Petra Michalicu v spolupráci 
klaviristky Danice Sašinovej. Koncertný pro
gram, sprevádzaný kultivovaným slovom 
umelca po slovensky a anglicky, pozostával 
zo skladieb rôznych epoch, pripomínal niek
dajšie bratislavské koncerty Vašu Príhodu. 
Aj jeho programy tvorili menšie, technicky 
rôzne formované skladby, ale dominantou 
programu bolo vždy závažné umelecké dielo. 
Aj Peter Michalica takto koncipoval svoj 
program, ktorého ťaži kom bola Sonáta A 
dur od Césara Francka. Po Adagiu T. Albi
noniho, časti z tvorby Fr. Bendu (Affetuoso 
allegro), Adagiu od W. A. Mozarta, Franc
kova Sonáta so svojou duchovne pôsobivou 
úvodnou monotematickou časťou, ako aj tro
mi ďalšími, poskytla umelcovi priestor na de
monštráciu umeleckého majstrovstva, cha
rakterizovaného mužnou hrou, nuansovaným 
lyrizmom, bez sentimentality, triezvo, ume
lecky výrečne, založeného na absolútnej 
technickej istote. Vo svojich interpretačných 
koncepciách mal umelec dostatočnú oporu aj 
v znení klavírneho partu. Vždy sa mohol spo
ľahnúť na citlivý kontakt, čo sa prejavilo aj na 
vysokej kvalite uvádzanej tvorby, nech išlo o 
. kladby staršie či novodobé, reprezentované 
výberom z diel Cl. Debu yho, l. Zeljenku, 
G. Faurého, L. Kupkoviča, alebo Smetanovu 
Z domoviny, g mol, pre husle a klavír, pripo
mínajúcu nálady z M é vlasti, č i iných sklada
teľových diel. U Michal icu j e obdivuhodné, 
ako vie dať každej skladbe punc osobitosti , 
diferencovanej čistotou štýlu, jasnou formou, 
kompaktnou výstavbou a schopnosťou vyťa
žiť z predlohy pôsobivý hudobný obsah. V 
tom je zdroj jeho umeleckých úspechov i 
spokojnosti jeho poslucháčov . 

MICHAL PALOVClK 

Prelúdiu a fúge G dur, BWV 541, výstižne 
charakterizovala doznievanie tvorivého elá
nu, naznačujúceho mladšie roky tvorcu, i 
jeho mužnejšie cítenie a úspornejšiu kom
pozičnú prácu s hudobným materiálom. 
Tému tejto fúgy skladateľ použil aj v kantá
te č. 2 1, ale svojou bezprostrednosťou a for
mou sprí tupnenia splnila poslanie aj v 
tomto spracovaní. 
Ďalším závažným dielom bola Toccata a 

fúga d mol, BWV 538 (dórska), založená na 
šestnástinovom motíve a rade durézzových 
akordických sledov i ba ových zádrží. Pred
nes na dvoch manuáloch s diferencovanou 
dynamicko-výrazovou štruktúrou pripomí
na formu Concerta grossa. Pomerne rozsia
hla fúga pôsobí dosť nevďačne, ale v pred
nese T . Orlovej dostala švih, primeraný 
spád a tým aj si lu presvedčivej výpovede. 
Svoju veľkú hudobnú predstavivosť umel
kyňa demonštrovala na predne e Partity c 
mol, BWV 767, ktorej jednotlivé časti cha
rakterizovala dôvtipnou osobitosťou regist
rácie; úspešne ňou prehlbovala dosah hu
dobného obsahu, vyvierajúceho z inšpirácie 
chorálu O Gott, du frommer Gott .. . Podob
ný tvorivý prístup umelkyňa uplatni la aj v 
dielach C. Ph. E. Bacha, J. Haydna, Jo epha 
Reinbergera a F. M endels ohna-Barthol
dyho, v ktorého Sonáte B dur, č. 4 (podobne 
ako l. Szabó) rozvinula bohatý zdroj hudob
nosti . 
Taťjana Orlova j e vše tranne vyspelá 

umelkyňa, ktorá svoj e skúsenosti rozširova
la aj pod vedením nášho prof. Dr. Fer
dinanda Klindu. V jej výkonoch sa šťastne 
spáj a technicizmus hry s hlbokým umelec
kým cítením, opreným o pevný základ tek
toniky, výstavby formy, ktorej aj drobno
kresba je stmelená putom organickej jedno
ty a logickej väzby každého č lánku výrazo
vej palety. M. PALOVCJK 
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Bez ladu a skladu 

Konečne sa ľady pohli a aj na Slovensku máme 
rockový open air fe~tival veľkého kalibru. Odhliad
nuc od ~érie júnových koncertov pod hlavičkou 
Rock-pop Bratislava. ktoré zo .wačnej čaMi prebie
hali v neveľkom. no útulnom klubovom pro~tredí, 
je tu poriadne mamutie podujatie so všetkým, čo k 
tomu patrí. Teda- nie tak c~lkom so všetkým, ale k 
tomu sa ešte dostaneme. • 

Mo/no trochu neobvyklý ná~:ov Hurytan zname
ná HUdba, RYtmus a TAnec, a faktom je, le ani 
jedna 1. uvedených tlo/ick fe~tivalu nechýbala. 
Jeho nultý a pomeme ú!.pešný ročník sa uskutočnil 
už vlani v atraktívn<lm pro:.tredí Banskej Stiavnice. 
Tento rok sa však kliôli technickým problémom 
prewnul do Bratislavy a to rovno na tri miesta. 
Hlavným dejiskom bol amfiteáter na Búdkovej ces
te, v sC1časnoMi atda trochu ncvyu/itý pamätník vy
stúpení legiend formátu Johna Mayalla. Okrem ne
ho však fungovali ešte ďal šie dve scény - na Hlav
nom námestí prebiehali cet víkend zadarmo kon
certy skupín spadajúcich pod všezahŕňajúci žáner
nežáncr zvaný world music. na Kamennom mlyne 
zase pole~ila tancachtivých priunivcov diskotéko
vých rytmov llou'>e & techno show po celú noc. 

Plejáda účinkujúcich na tohtoročnom koncert
nom maratóne bola naoLaj početná - okolo troch 

desiatok skupin, z ktorých niektoré sa už stali le
gendami, iné sú u nás aLda menej známe. V kaž
dom prípade mo/no dramaturgiu fe\livalu označiť 
za pestrú, hádam al prlli ~. Vymenovanie všetkých 
interpretov by zabralo nielen veľa času a miesta, ale 
nemalo by ani nijaký zmysel. Niektoré vystúpenia 
však rozhodne za 1.mienku stoja, či ul potešili pre
kvapivou kvalitou alebo boli naopak sklamanim 
všeobecných ('?) očakávani. 

Ak by sme však chceli predsa len postupovať 
chronologicky. treba spomenúť. }e prvý vrchol pr
vého večera vytvorila show orchestra, ktorý vwi
kol spojením folk rockového AG Flek u na čele s gi
taristom a spevákom Vlastom Redlom a cimbalo
vou úderkou Jirího Pavlicu - Hradišfanom. Pred
viedli svoj klasický J..oncerlný program, ktorý po
väčšine tvorili pie'>ne 10 .,poločného albumu. Toto 
zoskupenie mu1ikantov je ojedinelé nenásilným 
spájaním prvkov melodit..y a harmónie morav\kého 
folklóru so spontánnym rockovým prejavom. 
Výsledkom je originálna fúzia. a navyše bolo vidie( 
i cítiť, že hudobnikom nechýba radosť z hry. 

Podobne to bolo aj v prípade skupiny Vidiek, 
ktorá však k folklóru (ako aj nicktori ďalši sloven
skí interpreti) prbtupujc skOr z hľadi ska paródie. 
Svojim charakteri~>tickým hlasovým prejavom do
dáva skupine neopakovateľné štýlové vyznenie naj
mä spevák Jňn Kuric. Zazneli všetky známe hity 7 

dvoch albumov, čim Vidiek vyprovokoval do t;mca 
publikum, t.hroma/dené vpredu pred burác<tiúcimi 
reproduktormi. Bolo to jedno z po~ledných vystú
pení pred nahrávaním novej platne, ktorn by a ma
la objaviť na jeseň . 

Nasledoval koncert dnes u/ bezmála legendy -
trenčianskej skupiny Bez ladu a skladu. Hoci u? 
prcdncdúvnom avitovali rotchod, kvôli festivalu sa 
movu spoji li, aby mohli op11f tuhrat' staré skladby. 
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Frontman skupiny Buty Radek Pastrňák 

IHURYTAN '971 
Niekofko poznántok k rockovéntu festivalu 

A tieto sa ukazujú byť stále aktuálnymi - kritika 
~poločensko-politických pomerov obdobia komu
nillnu akoby nestrácala na význame. Ci si to uve
domovali aj davy pred pódiom, to je ťažké odhad
nút'. V ka/dom prípade však Be1. ladu a skladu roL
pútali !>how, v ktorej nepomýliteľný sound dycho
vej sekcie na podklade pevnej rytmiky, v spojení s 
vtipnými textami plnými slovných hračiek. potvrdi l 
poves( jednej 1 najlepších slovenských undcrgroun
dových kapiel. Napokon, nikdy ich nebolo tak vera. 

V duchu tradícií britskej scény. ktorä so sebou 
priná~a také protirečivé /änre ako punk a štýl sku
pin typu Pink Floyd, ~a nieslo vystúpenie kapely 
Chumbawumba - hlavného ťahúňa prvého večera. 
Namačilo tak smer, ktorým sa uberá dnešná sveto
vá populäma hudba - východisko z krízy hľadá v in
tegrovaní viacerých hudobných vplyvov (funky, 
rap, rock), v obohatení zvuku napríklad o dychové 
nästroje (trúbka), ale aj v striedaní tvrdších a úder
ných p<l\{lli s viachlasmi pripomínajúcimi ~esťde

siatc ro~y. 
Kmmi na pomedti jauu, etnickej hudby a avant

gardy by sme mohli situovať Sluneční orchestr. 
Po;oMáva 1 troch bývalých členov skupiny Sum 
svistu, ktorí vytvorili prvé povšimnutiahodné vy
stúpenie sobotňajšieho poobedia. Hudba tohto IO

skupenia korešponduje s jeho näzvom a j e 1 veľkej 
Č<l\li t.alo/cná na rytme - v niektorých pasál.ach 
všetci členovia "orchestra" hrali len na perkusie. 
Inokedy sme však mali možnosť occnif aj nautu, sa
xofón, klarinet, klávesy č i elektrický kontrabas, čo 
je na troch hudobníkov úctyhodné množstvo ná-

Spevák skupiny Chumbawamba 

strojov, navyše pou/itých s presvedčivým výsled
kom. 

Ash Band je pre zmenu kapelou 1 trocha iného 
\Úclt..a. Gitaristu Andreja Sebana tentokrát sprevád
~:alo špeciálne 1.loženie: Oskar Rózsa na basgitare a 
bubeník Marcel Buntaj - v takejto .~:oslave vy tupo
val i napriklad s Richardom Mlillerom. Teraz však 
prejav skupiny stál na Scbanovej virtuozite - tento 
popredný slovenský inštrumentalista z nástroja do
ká/..e vydolovať maximum. Zazneli aj upravené 
"rot.jamované" verzie skladieb klasikov slovenskej 
i 1ahraničnej pop music (Po schodoch, Balada o poľ
ných vtákoch, Come Together). Mo/no by bolo 
~:aujímavé kvôli spestreniu 1.vuku vidieť a počuť v 
skupine tie/ čaMého Sebanovho spoluhráča. bri
lantného klávesistu Juraja Tat<'ira. V každom pripa
de však vystúpenie Ash Bandu rozhodne patrilo k 
vrcholom druhého festivalového dňa. 

Diväkmi, trejme, očakávaný Hex príliš nevyni
kol nad priemer ma..,ovej produkcie napriek host'u-

júccmu Scbanovi v j ednej z piesni. Ukázal však, že 
má svoje početné publikum, ktoré ho podporí, lak
že ... 

Laura a její tygi'i predviedli javiskovú perfor
mance s estrádnym nádychom, vrátane svoj ich naj
ú~pešnejších skladieb (album Žár trvá z roku 1988). 
S profesionálnym nadhľadom dokázali, le hoci je 
ich sláva už trochu za horizontom, stále dokážu 
publikum osloviť- veď členovia tohto funky-rocko
vého miniorchestra boli a sú nepochybne výborný
mi inštrumentalistami. 

Ostravské Buty ako hlavná hviezda večera na se
ba nechali trochu dlhšie čakať, zrejme kvôli tech
nickým fažkostiam. Už tradičný bohatý lVUk cnau
ta, klarinet, violončelo) a zaujímavé kompozičné 
nápady radia skupinu k špičkám českej scény, hoci 
ich vystúpenie na Hurytane možno označiť za po
slabšie. A nielen po zvukovej stránke. Určitá po
dobnosť niektorých skladieb so soundom Redlovho 
AG Flcku nic je vôbec náhodná. Gitarista a spevák 
Radek Pastn'ák totiž v tejto skupine istý čas. pôso
bil. Možno keď Buty v novembri .~:avítajú opäť clo 
Bratislavy s novým koncertným programom, bud(l 
ú~pe~ncjši. Hoci treba uznať, že patril i k tomu lep
šiemu zo sobotňajšieho programu. 

Zaujímavé nápady prezentovala v nedeľu popo
ludní na poslednom koncertnom "sedení" (respektí
ve "státi") česká formácia s čudesným názvom 
Kopir rozszwal bestar. Z podobne netradičného 
obsadenia (spev, akordeón, saxofón, kontrabas, bi
cie) by sa však možno dalo vyťažiť aj čosi viac ako 
len "bežná" avantgarda plná výkrikov a snahy au
jaf, pomaly sa už stávajúca konvenciou. Bolo vid
no, že inštrumentalisti majú na viac. 

Cas však pokročil, a lak sme sa preniesli do zla
tých časov hardrocku pri vystúpeni Led Zeppelin 
Revival, jednej z re vi valových skupín, o ktoré teraz 
v Cechách nie je núdza (Doors Revival, Beatles 
Revival...). Co si možno sľubovať od vystúpenia ka
pely, napodobňujúcej legendárny vzor? Hádam len, 
aby sa výsledok približoval pokiaľ možno čo naj
viac originálu. Myslím, že túto úlohu splnili Led 
Zeppelin Revival pomeme slušne a s prehľadom. 
DOielitáje najmä podobná farba spevákovho hlasu, 
ostatné je už vecou zohratosti, s ktorou skupina 
problémy nemala. A tak a jej hodinka mOže poči
tať k prijemnému osvieženiu posledného megakon
certu. 

Slovenská punková legenda Zóna A už má časy 
svojich najväčších úspechov zrejme za sebou - na
pokon tento žáner už je tak trochu prežitý (Punk's 
not that?), po páde minulého režimu zmizla už aj 
príchuť zakázaného ovocia na punkových koncer
toch. Svojich priaznivcov si Zóna našla i na Hu
rytane. 

Momentálna hviezda slovenskej rockovej scény 
- skupina O. B. O. napriek niektorým zaujímavým 
aranžmánom (dychová sekcia) príliš neobhájila ce
nu Zväzu autorov a interpretov za rok 1995. Jej pre-
7entácia by sa azda dala zhmúť do dvoch príslovl: 
"Hlavou múr neprebiješ" a na druhej strane z..ase: 
"Proti gustu žiaden dišputát..." 

Nasledujúce vystúpenie prinieslo do radov asi 
šcsťlisicového publika smiech a dobrú náladu 
(okrem toho práve prestalo pršať). Hoci Hurytan 
nesie neoficiálnu nálepku rockového festivalu, dra
maturgovia z..aradi li do programu aj hudobné zosku
penie 1. úplne inej oblasú. A treba uznať, že tento 
ťah sa vydaril. Účinkujúcim, ktorý si vyslúžil naj
väčši potlesk, piskot a iné prejavy nadšenia za celé 
tri dni, nebol nikto iný ako Ivan Mládek so svojím 
dixielandovým Banjo Bandom. Skvelú atmosféru 
vytvoril piesňami i humomým konferansom, ktoré 
predstavovali úryvky z koncertného programu Hrá
me vám L.a trest. Pridávalo sa asi päťkrát, medzi 
iným aj legendárne Prachovské skály či Jožin z ba
} in vo forme "živého klipu". 

"Miádkovci" by vraj mohli loviť v pamäti do rá
na, lenlc na programe už bolo vystúpenie zoskupe
nia trochu odlišného zamerania, hoci vekovým zlo
lcnlm podobného. Jedna z mála legendámych slo
venských skupín, ktoré sa po viac ako dvoch desiat
kach rokov dali opäť dokopy v pôvodnom zložení. 
aby o~ivi li staré a dobré skladby, ktoré ovplyvnili 
celú jednu generáciu a dnes patria už ku klasike. 
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Áno, mám na mysli Collegium musicum s typic
kým zvukom hammondiek Mariána Vargu. O jeho 
comebacku sa popísalo už mnoho, kapela už absol
vovala aj úspešné tumé po Slovensku. A aj tu sa 
predstavi li po úvodnej neodmysliteľnej Hommage ll 
J. S. Bach s "transformáciami" diel majstrov oblasti 
tzv. väžnej hudby ako Haydn (Kiavimy koncert D 
dur), Rimskij-Korsakov (Sehcrezáda) či Bartók 
(Mikrokozmos). Basgitarista Fedor Frešo okrem 
tradične príjemného spôsobu uvádzania nechal vy
niknúť aj svoj spev v jednej 1 najklasickejšich kom
pozícii - Strange Theme. Ako hosť vystúpil opäť 
Andrej Seban, ktorého gitarové sóla výrazne zme- .. 
ni li charakter starších skladieb (Vargova Ulica plná 
plášťov do dažďa). Tí, ktorí polnajú pôvodné ver
zie, nech porovnávajú ... Nic1 pochýb, že Collegium 
musicum, o ktorom sa kedysi plsalo v superlalivoch 
a ktoré sa počítalo k najlepším česko-slovenským 
skupinám, by si tento prívlastok .~:aslúlilo aj dnes. 

Posledným účinkujúcim, ktorý to poriadne "roz
pálil". bola známa skupina Lucie, ktorá pred ne
dávnom dvakrát vypredala športovú halu na brati
slavských Pasienkoch. Preexponovaná hlasitosť bo
la zrejme nutnou podmienkou dobrého vyznenia 
piesni z minuloročného albumu Pohyby, ale aj star
ších platní. Potešila zrejme priaznivcov tvrdšieho 
rocku. 

Pri pohfade na program Hurytanu by sa azda dal 
zostaviť jeden výborný megakoncert, tri sto korún 

Ivan Mládek 
Snímky: P. Frolo 

za jedno popoludnie sa však zdá príliš vera. A, aej
me, nielen mne - bolo mnoho takých, ktorí bezrad
ne postávali pred bránami a za plotmi amfiteátra, 
prípadne radšej zvolili kultúrne vyžitie pri world 
music na Hlavnom námesti. Podčiarkol by som tiež 
značnú nevyváženosť dramaturgie, keď sa vedra se
ba na plagáte i na koncerte ocitli laké neporovnateľ
né a najmä svojím zameran im i publikom úplne od
lišné zoskupenia ako Zóna A, Ivan Mládek a napri
klad Collegium musicum. Možno tu bola snaha o 
žánrovú rôznorodosť, výsledný dojem však nebol 
príliš kompaktný, na rozdiel od jednoznačnejšie 
profilovaných fesúvalov povedzme typu Bratislav
ských jazzových dní. Ani usporiadatelia Hurylanu 
neboli s malou návštevnosťou spokojní, komu to 
však klásť za vinu ... ? Vytknúť by sa podujatiu dalo 
tiež neveľmi zvládnuté zásobovanie hladných a 
smädných rockových fanúšikov. Snáď nabudúce - v 
tomto mcre ešte je čo doháňať. 

V zásade je však napriek všetkým výhradám 
cenné a pozitivne, že sa našla aj na Slovensku hŕst
ka nadšencov. ktorí neváhali podstúpiť náročný or
ganizátorský kolotoč a zabezpečiť tak prípravu a 
priebeh takejto monštruóznej akcie, akých na Slo
vensku vera nic je. Pretože zarobiť sa im na Hu ry
tane asi príliš nepodarilo a zrejme lo ani nebolo cie
rom. Napriek tomu však organizátori hodlajú v za
čatej tradícii pokračovať, len mie~to konania by už 
nemalo ležať na územi Bratislavy, ale niekde viac 
bokom od civilizácie. Znovu ožila idea woodsto
kovského festivalu kdesi na zelenej lúke, plného 
patričnej atmosféry, ktorý by nebol len sériou troch 
koncertov... SLAVOMIR KREKOVIC 
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W. A. Mozart: Der Schauspieldirektor -

Concert Arias 
Grúberová - Te Kanawa - Jungwirth -

Heilmann 
Wiener Philharmoniker diriguje Sir John 
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MOZART 

Der Schauspieldirektor 
THE IMPRESARIO 
CONCERT AtiiAS 

TE KANAWA · GRUBEROVA 
HEILMANN · JUNGWIRTH 
WIENER PHILHARMONIKER · SIR JOHN PAITCHARO 

Ako už názov edície Ovation naznačuje, CD na
hrávka j e postavená na interpretačnom maj strovstve 
umelcov svetového mena, ktorí už tradične požívajú 
pri svojich vystúpeniach vďačné ovácie publika. Hoci 
nejde o špičkový dramaturgický titu l, predsa j e v mno
hom veľmi poučný, no najmä vďačný na počúva nie 

krásnych hlasov a melódií. 
M ozartov singspiel Divadelný riaditeľ KV 486, sa 

všeobecne považuje za M ozartov odťažitý opus, uvá
dza sa zväčša zo študijných dôvodov na hudobných uči 
lištiach a sem-tam aj na profe ionálnych ja vi kách pre 
nenáročné publikum. Vo väčšine prípadov sa k tomuto 
Mozartovmu, na prvý pohľad " nenáročnému dielku" 
pristupuje ľahostajne a nevenuje sa mu náležitá inter
pretačná pozornosť. Nahrávka firmy DECCA nás však 
veľmi rýchlo presvedčí o opaku, keď si po j ej vypočutí 
veľmi zreteľne uvedomíme, že ide o dielo z hľadiska 
umeleckej interpretácie náročné, hoci pri j eho počúva

ní sa nám j eho ľahkosť môže zdať úplne prirodzená. l 
keď Mozartovi životopisci tomuto dielku venujú spra
vidla malú pozornosť, za zmienku stojí aspoň Hil
desheimerov výrok, že pri komponovaní tohto diela 
"bol Mozart v j ednom zo svojich živlov." 

CD nahrávka M ozartovho singspielu Divadelný ria-
. diteľ pozostáva z predohry a štyroch ťaž i skových vo
kálnych čísiel : Arietty "Da schlägt die Abschieds
stunde", Ronda "Bester Jung/ing!", Tercetta "Jeh bin 
die erste Sängerin" a V audeville "Jeder Kiinstler 
strebt nach Ehre". Interpretáciou vokálnych čísie l sa 
prezentujú Edita Grúberová ako M adame Herz, IGri 
Te Kanawa ako Mademoiselle Silberklang, Uwe 
Heilmann ako Herr Vogelgesang a Manfred Jung
wirth ako Buff. 

Nahrávka Divadelného riaditeľa vznikla v marci 
1990 vo viedenskom Konzerthause. Mozart napísal 
singspiel 3.2. 1786 v extrémne produktívnom roku, ke
dy vznikala opera Figarova svadba (dokončená v aprí
li, tri klavírne koncerty, početné koncertné árie a via
ceré komorné skladby, nehovoriac o tom, že v hlave už 
nosil Don Giovanniho, ktorého o rok premiérova( v 
Prahe. I napriek tomuto fyzickému i psychickému pre: 
ťaženiu napísal M ozart v Divadelnom riaditeľov i 

úsmevnú, invenčnú a stále sviežo pôsobiacu hudbu 
ako paródiu na taliansku "Prima la musica e poi le pa
role", čím geniálne skfbil taliansky komický operný 
žáner s nemeckým singspielom. Pravda, partitúra tej to 
kompozície, ak má zaznieť s pravým mozartovským 
espritom, eleganciou a ľahkosťou , si vyžaduje prvo
triednych interpretov. "- , 

Ako sme v úvode uviedli, na realizáci i nahrávky sa 
podieľajú hviezdy medzinárodného formátu. Okrem 
našej rodáčky, súčasnej opernej primadony vetových 
operných scén Edity Grúberovej , j e to novozélandská 
sopranistka Kiri Te Kanawa, ktorá sa etablovala na 
naj významnej ších európskych a amerických operných 
scénach a získala si vynikajúcu povesť o. i . ako Donna 
Elvíra pod Soltiho taktovkou. Ďalej j e to rakúsky ba
sista M anfred Jungwirth (od r. 1967 č len Státnej opery 
vo V iedni), ktorý sa medzinárodne uplatňuje ako mo
zartovský a traussov ký interpret najmä v bufóznych 
partiách. A napokon j e tu sľubný nemecký tenorista 
Uwe Heilmann, ktorý dotvára veľmi dobre ladiace 
kvarteto sólistov. Ťažiskovým speváckym č ís lom, 
azda výstižnejšie povedané vokálnym koncertom1 je 

terceto "Jeh bin die erste Sängerin! ", kde technicky bri
lantným a zriedkavo počuteľným spôsobom dominuje 
tvárnosť, ľahkosť a koloratúrne belcanto Edity Grúbe
rovej, pravda neupierajúc technickú a výrazovú ľahkosť 
Te Kanawy a kultivovanosť Jungwirtha. Je to majstrov
ská ukážka ansámblového spevu, ktorá na tak zdanlivo 
nenáročnom titule, za aký sa Divadelný riadi teľ všeo
becne považuje, nadobúda rozmery špičkovej umelec
kej interpretácie. 

Druhú ča ť CD nahrávky tvoria M ozartove operné a 
koncertné árie. Dramaturgia tejto časti j e umne rozdele
ná do troch blokov. Prvý patrí Edite Grúberovej, ktorá 
tu opäť excelentne interpretuje najprv koncertnú áriu 
"Mise ra, dove son!" KV 369, ktorú Mozart v roku 178 1 
napísal pre grófku Paumgartnerovú, favori tku kniežaťa 

Karla Theodora, na M etastasiov text z E::.ia. Potom na
sleduje ária z Figarovej svadby "Un moto di gioia", a 
napokon ária Ro iny "Schan lacht der holde Friihling" 
z roku 1789, ktorá mala byť údajne pôvodne použitá 
ako vsuvka do Paisiellovej opery Barbier zo Sevilly. 
Keďže tento zámer sa neuskutočnil , Mozart áriu nein
štrumentoval a na tejto CD nahrávke zaznieva v úprave 
prof. Franza Beyera. V j ednotlivých áriách tohto bloku, 
za sprievodu Viedenského komorného orchestra pod 
taktovkou Gyorgy Fischera, Grúberová naďalej suve
rénne demonštruje svoj e hla ové a technické prednosti , 
ktorými Mozartovej invenci i dáva novú ži votnosť a je
dinečnú zvukovú i melodickú kresbu. 

Druhý blok patrí Manľredovi Jungwirthovi, ktorý tu 
svoj buffo naturel bril antne kreuje v ári i Osmina "Ha! 
Wie will ich triumphiren" z Únosu zo Seraillu sade
kvátnym sprievodom V iedenského haydnovského or
chestra pod taktovkou Istvána Kertésza. U Jungwirtha 
okrem farebne a sýto znejúceho volumenu - zapôsobí 
hlavne vynikajúca deklamačná a tónová artikulácia. 

Kiri Te Kanawa sa na CD platni prezentuje naj prv 
koncertnou áriou "Vado, ma dove" KV 583, ktorú 
M ozart napísal pre Louise V illeneuve, prvú Dorabelu, 
potom nasleduje slávna ária "Bella mia flamma, ad
dio! ... Resta oh cara" K V 528, ktorú Mozart napísal 
štyri dni po pražskej premiére Don Juana pre svojho 
pražského priateľa a hostitcfa Josefa Dušeka, a napokon 
trojicu árií tohto bloku uzatvára ária "Nelunt meinen 
Dank, i hr holden Gänner!" KV 383, ktorú Mozart napí
sal pre svoju švagrinú A loysiu Langeovú. Kiri Te 
Kanawa oproti Grúberovej svojím tma vším a dramatic
kejším sopránom vnáša do nahrávky zaujímavé kon
trastnej šie tóny, a najmä v poslednej ukážke dokumen
tuje svoju technickú vyspe l osť, výrazový vkus a elegan
ciu melodickej línie. 

CD nahrávku uzatvára predohra k Figarovej svadbe s 
Viedenskými filharmonikmi a dirigentom Sir Johnom 
Pritchardom, ktorý sólistov sprevádzal aj v ukážkach v 
Divadelnom riad iteľovi. Pri tchard svoje plnokrvné mu
zikantstvo a zmysel pre mozartovskú ľahkosť a elegan
ciu preukázal už počas dlhoročného šéfovania na 
Glyndeburnskom festi vale, kde sa zaslúžil o celý rad 
vynikajúcich mozartovských predstavení, ale aj vo 
Viedni a na iných svetových operných scénach. Pod je
ho taktovkou hrajú V iedenskí filharmonic i Mozartove 
pôsobivé operné predohry plnokrvne a šťavnato, dôraz
nými a účinným i sforzzatami, crescendami a technic
kou brilanciou. Skrátka, je to CD nahrávka, ktorá poteší 
a núti č loveka vypočuť si j u znova a znova, obdivovať 

Mozartovu hudbu i pôvab maj strovského speváckeho 
prednesu. 

••• 
BACH-ARIAS 
Magdaléna Kožená - mezzosoprán 
Musica Florea - dirigent Marek Stryncl 
Archív Production PY 900 457 060-2 

Magdaléna Kožená práve pred dvoma rokmi absolvo
vala štúdium spevu na Vysokej škole múzických umení 
v Bratislave v triede prof. Evy Blahovej a dnes sa s jej 
menom stretávame v katalógu vetovej firmy i na strán
kach popredných zahraničných časopisov. Teda opäť 
hlas, ktorý z nášho speváckeho uči li šťa prenikol do 
medzinárodného hudobného sveta. 

Hlasový fond a muzikal ita Magdalény Koženej vzbu
dzovali pozornosť a nádej už počas štúdia a aj potom, 
keď zí kala l . cenu na súťaž i Mikuláša Schneidera
Trnavského a dvakrát 3. cenu na súťaži Antonína Dvo
l'áka v Karlových Varoch. Veľkým prekvapením bolo 
jej absolútne víťazstvo na 6. ročníku Medzinárodnej sú
ťaže W. A. Mozarta v Salzburgu v j anuári 1995. Po ab
solvent kom koncerte, ktorý už veľmi zreteľne nazna
čoval j ej budúci vývoj, sa vrátila do rodného Brna, kde 
sa j ej hneď ujali agilní manažéri -a začala sa jej rýchla 
kariéra. Už krátko po alzbur kom víťazstve tihla účin

kovať v Japonsku, USA a vo Viedni, v Prahe, s prof. 
Ľudovítom Marcingerom vo februári a v marci 1995 
nahrala prvú pozoruhodnú CD pre českú fi rmu Sin
fonietta z tvorby Roberta Schumanna (Láska a život že
ny), Antonína Dvol'áka (V národnom tóne a Styri pies
ne, op. 2) a Jaroslava Ki'ičku (Severné noci). Medzitým 
zača l a nahrávať pre rozhla , hosťovať v brnen kej opere, 
až napokon v auguste 1995 podpí ala prvú vážnu zmlu
vu s Viedenskou štátnou a Ľudovou operou. 

Popri práci v opere i nterpretačné schopnosti Magda
lény Koženej nateraz našli významné medzinárodné 
uplatnenie predovšetkým v oblasti interpretácie starej 
hudby. Prejavilo sa to hlavne v spolupráci francúz
skym súborom tarej hudby Les Musiciens du Louvre, 
ktorý vedie Marek M inkowský. Nahrávala s ním Gluc
ka, Charpentiera, no medzinárodnú pozornosť vzbudila 
najmä titulná postava v Händlovej opere A riodante. S 
prof. Christanom Elssnerom pripravila pozoruhodný 
bachovský recitál, ktorého výsledkom j e recenzovaná 
CD nahrávka. Je to spevácky a i nterpretačne vôbec veľ
mi náročný proj ekt, pretože udržať výrazové i percepč
né napätie a sústredeno ť v 14-ich bachov kých áriách 
rôzneho charakteru a tvorivého obdobia, je nárQčné aj 
pre skúseného interpreta. S veľkou radosťou môžem 
konštatovať, že v Bachových áriách Magdaléna K ožená 
dokumentuje svoj mimoriadne veľký umelecko-inter
pretačný vzostup. 

Výber árií je prevzatý zo svetských a duchovných 
kantát lipského majstra, doplnený je o ukážky z 
Matúšovych a Jánovych pašií, z M agni ficat D dur a 
Omše h mol. Ich zoradenie nesleduje skladateľovu tvo
rivú vývoj ovú kontinuitu, ale riadi sa iba vnútornými 
obsahovými a výrazovými kontrastnými princípmi, pri
čom CD p l atňa vyznieva ako dramaturgický celok, čo 
vysoko hodnotím. 

Magdaléna Kožená a zmocnila tejto náročnej inter
pretačnej úlohy naozaj so cťou a mimoriadne úspešne. 
Jej hlas po dvoch rokoch nadobudol vzácnu kultivova
no ť, precízne frázuje, obdivuhodne pracuje s j emnými 
odtienkami barokovej dynamiky a s melodickými klen
bami. Jej podanie bachovských ári í sa nesie v precízne 
frázovaných melodických a dyrian1ických oblúkoch, no 
hlavne ma prekvapila bohatým a triezvym emocionál
nym fondom. Ak by som z tejto CD nahrávky mal niečo 
osobitne vyzdvihnúť, tak sú to najmä skvosty z 
Bachovej tvorby, a to ária č . 39 "Erbarme dich, mein 
Gott " z Matúšovych paši í, ária č. 35 "Zerfliesse, mein 
Her;:.e, in FI wen der Zähren" z Jánovych pašií a 
"Laudamus Te" z Omše h mol. Sú to bachovské vokál
ne šperky, ktorým Kožená dáva svojráznu individuálnu 
farbu, adekvátne bohatstvo výrazových odtieňov, neho
voriac o muzika! ite, vďaka ktorej sa bezproblémovo vy
rovnáva s bachovskou kontrapunktickou technikou a 
vyhranenou štýlovo ťou . 

Na realizácii tohto bachovského projektu a podieľa 
český súbor mladých inštrumentalistov Musica Florea 
(nositeľ Ceny kri tiky z tohtoročného žil in kého festiva
lu), hrajúci na dobových nástroj och s veľkým zmy lom 
pre historickú dobovú zvukovosť a štýlovosť. Nahrávka 
bola realizovaná v júli a septembri minulého roka v 
Kromel'íži. Má výborný sound, hudobnú i zvukovú 
plastici tu. 

CD platňa sa prostredníctvom nemecké~o Polygramu 
pomerne rýchlo dostala na náš i zahraničný trh a doza
ista výraznou mierou pri speje k ďalšiemu prieniku ta
lentovanej speváčky na medzinárodnú hudobnú scénu. 
A zrejme ďal šie avizované nahrávky . a na našom trhu 
objavia rovnako aktuálne, ako táto. 

MARIÁN JURÍK 

P. S. Magdalénu Koženú s bachovským progra· 
mom si bratislavskí poslucháči môžu vypočuť na jej 
koncerte 27. septembra v Bratislave o 19.00 h v 
Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca. Spoluúčin· 
kuje súbor Musica Florea. 
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l Skončilo sa Kultúrne leto '971 
Poéziou Milana Rúfusa Zalm o človeku v 

Zichyho paláci a koncertom organovej hudby 
José Enrique Ayarra Jarne na Bratis lavskom 
hrade skončil sa 22. ročník Kultúrne ho leta. 
Podujatie zorganizovali Magistrát hl. mesta 
SR, Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s 
inými organizáciami a za podpory generálne-

ho sponzora Slovnaftu Bratis lava. V rámci 

prázdnin sa uskutočnilo vyše 400 podujatí. 

Najúspešnejšou akciou pre Bratislavčanov 

bo lo júnové popoludnie Naučme mladých 

korzovať, počas ktorého otvoril i v mestskej 

časti Staré Mesto obnovené korzo. 

Nová scéna pripravuje 
pôvodný slovenský tnuzik.ál 

Nová divadelná sezóna sa začala na brati
slavskej Novej scéne (NS). Divadlo bude 
uvádzať viaceré tituly z minulej sezóny, ako 
na príklad operety Grófka Marica, Hm6arsky 
bál a lebo činoherné predstavenie Tri 1• rom. 
Nová scéna "oprášila" aj titul Pokm1í bratia. 
keďže hlavný protagonista tohto muzikálu 
Maroš Kramár sa vrátil zo zahraničia. Práve 
do zahraničia si počas tejto sezóny viackrát 
zacestuje spevoherný súbor - napríklad počas 
troch týždňov v decembri bude v Nemecku 
uvádzať rockovú operu Eva11jelium o Márii a v 
apríli diváci tejto krajiny opäf uvidia hudob
nú revue Ples 1• hr~teli. Sa1•oy. Slovenskú 
premiéru tohto titulu v réžii Petra Oravca 
pripravujú na NS už na november, preto di-

vad lo vypísalo konkurz na obsadenie hlav
ných postáv. 

C::inohra NS uvedie 27. septembra premié
ru hry P. A. Breala Veľké ucho. Režisérsku 
taktovku bude mať v rukách Ivan Holub, kto
rý zároveň pripravuje vlastnú divadelnú hru. 
Nová scéna ju plánuje uviesť v divadle West. 
C::inohra chce svoj repertoár rozšíriť aj o 
Gogofovho Reví~ora, premiéru v réžii Stanis
lava Párnického uvidíme na jar. Producent
ské centrum NS popritom rokuje aj o uvedení 
pražského muzikálového titulu Hair a 7-lÍro
veň s novým autorským tímom rozbieha prí
pravu nového pôvodného s lovenského muzi
kálu, ktorý by NS chcela uviesť koncom tejto 
divadelnej sezóny. -r-

Kurz improvizácie a organovej hry 
V dňoch 18. až 23 . augusta 1997 sa uskutočnil 

v Trnave Kurt. improvi7.ácie a organovej hry. 
Kurz organizoval Slovenský spevácky t.bor 
ADOREMUS v rámci školení pre cirkevných 
hudobníkov. Hlavnú náplň kurzu tvori li hodiny 
improvizácie a organovej hry so ueteľom na li 
turgickú prax chrámových organistov. Kurz pre
biehal pod odborným vedením lektorov Mgr. 
Petra Reiffersa, Stanislava šurina, Petra Pavlíka, 
Dr. Mariána Mayera a Petra Hochela v trnav
ských chrámoch, na gymnáziu Angeli Merici a 
na základnej umeleckej škole. Týždenného J...ur
zu sa zúčastnili vo veľkom počte organisti zo 
všetkých diecéz Slovenska. 

Vyučovanie organovej hry bolo t.amcrané na 
správnu interpretáciu piesní Jednotného katolíc
keho spevníka a Liturgického spevníka, vyučo

vanie improvizácie na predohry, medzihry a do
hry duchovných piesní a liturgických spevov, 

Nová sezóna 
v Slovenskej 
filhannónii 
S uplynutím letných mesiacov otvorí už po 49. 

raz brány koncertných siení Slovenská filharmó
nia v sezóne 1997/98. V historickej budove Reduty 
a v Moyzesovej sieni na Vajanského nábreží si mi
lovníci vážnej hudby budú môcť dovedna vypočuť 
vyše 80 koncertov. Nadchádzajúca koncertná se
zóna je, ako aj po iné roky, rozdelená do viacerých 
abonentných koncertných cyklov. V prvom rade 
sú to cykly A aB obsahujúce po 24 koncertov. konané 
vždy vo štvrtok a piatok o 19.00 h v Koncertnej sieni 
SF, v rámci ktorých si návštevníci budú môcť vy
počuť v podaní popredných svetových a domácich 
sólistov, dirigentov, ako aj Slovenskej filharmónie, 
Slovenského komorného orchestra a Slovenského 
filharmonického zboru diela slovenských a sveto
vých skladateľov reprezentujúcich obdobia hudob
ného klasicizmu, romantizmu, ale aj 20. storočia. 
Prvé koncerty budú 30. a 31. októbra 1997. 
Najnavštevovanejší abonentný koncertný cyk lus C 
(prvý koncert 12. ll. 1997) bude v sezóne 1997/98, 
obsahovať 6 koncertov vždy v stredu o 19.00 h a 
predstaví sa v ňom predovšetkým Slovenský ko
morný orchester s umeleckým vedúcim Bohdanom 
Warchalom. Milovníci komornejších hudobných 
žánrov si budú môcť prísť na svoje, ak navštívia 
abonentný cyklus K obsahujúci 13 koncertov kona
ných vždy v Moyzesovej sieni SF (prvý koncert 21. 
IO. 1997). Interpretačné umenie komorného súbo
ru starej hudby Musica aeterna a Moyzesovho 
kvarteta doplnia v rámci cyklu mnohí hosťujúci 
zahraniční umelci. 

Slovenská filharmónia nezabudla pri príprave 
49. koncertnej sezóny ani na svojich najmenších 
poslucháčov a pripravila pre nich opäť 4 koncer
ty zoradené do abonentného cyklu R (Rodinné 
koncerty), ktoré budú vždy v sobotu o 16.00 h (prvý 
koncert 6. 12. 1997). Významné udalosti a výročia 
si Slovenská filharmónia v sezóne 1997/98 pripo
menie štyrmi mimoriadnymi koncertmi. 

Prednostný predaj abonentiek (výmena) na 
koncerty SF v sezóne 1997/98 pre návštevníkov, 
ktorí mali abonentku aj v minulej sezóne, sa zač
ne už 2. septembra. Voľný predaj abonentiek 
začne 22. septembra, pričom treba uviesť, že ve
denie SF pristúpilo na základe predchádzajúcich 
skúsenosti a požiadaviek hudobnej verejnosti v 
ústrety návštevníkom koncertných cyklov A a B 
možnosťou zakúpenia aj abonentky na kratšie 
obdobie s možnosťou výmeny v 3 poradiach. Pri 
zakúpení abonentky poskytne Slovenská filhar
mónia 25 až SO % zľavu z celkovej sumy. 

ELENA ZEMANOV Á 
tlačová tajomn íčka SF 

ako aj ich chorál ne spracovanie. Súčasťou kurzu 
boli prednášky 7 harmónie, organárst va a dejín 
cirkevnej hudby. Počas kurzu sa mali možnosť 
frekventanti zúčastniť koncertov II. ročníka 
Trnavských organových dní a navštíviť pamUtnú 
izbu Mikuláša Schneidera-Trnavského. 

Nara\tajúci záujem o školenia, ktoré ADO
REMUS od svojho vt.niku organiwje. ~vedčí o 
užitočnosti a polrcbe výchovno-vzdelávacích 
podujatí pre cirkevných hudobníkov. Cieľom 

všetkých kurzov a seminárov je prispieť k zvyšo
vaniu umeleckej úrovne hudby a spevu v našich 
chrámoch, k šíreniu a zveľadeniu duchovnej 
hudby na Slovensku. 

Záujemcovia o školenia chrámových organi
stov a dirigentov sa m6žu p1~hlásiť na adrese: 
Slol'ellský spe\'{ícky ~bor ADOREMUS, Hlavná 
1221, 952 Ol Vrdble. 

JOZEF VRÁBEL 

Interpretačné umenie 
na vidieku 

Súčasná nepriat.nivá ekonomická situácia v kul
túre má priamy negatívny dopad aj na rot.voj kon
certného života. O to je prckvapujúcejšie a poteši
teľné, le l>Ú obce, ktoré nájdu odvahu a finančný 
prameň vo svojej miestnej pokladnici na usporia
danie koncertu vážnej hudby a k tomu ešte reno
movaného zahraničného umelca. Touto príkladnou 
obcou sú Valaliky v okrese Košice-vidiek s asi 
3600 obyvateľm i. 

A práve tu sa konal ( l l. 7.) v obradnéj sieni 
Obecného úradu recitál amerického klaviristu, 
profesora na Univerzite of Florida Boaza Sha
rona, v!ťata niekoľkých klav!rnych súťaž!. umelca, 
ktorému tlieskalo publikum v mnohých európ
skych štátoch, v Izraeli , ako aj vo výLnamných hu
dobných centrách USA. 

Kontrastne budovaná dramaturgia koncertu po
zostávajúca L. diel Francoisa Couperina Pas acag
lia; lmpromptu č. l c mol, op. 90 Franza Schu
berta; Polonaise Fantasie in A Fryderica Chopina; 
Venezia ct NapoJi Franza Lis1ta (Barcarolla, 
Cantona, Tarantella). štyri časti z Prokofievovej 
sui ty Romeo a Júlia a t.áverečná Rap ódia v mo
drom Georga Gershwina predstavi li Boat.a 
Sharona ako klaviristu so širokou škálou farebných 
odtie~ov, technickou nástrojovou erudíciou, zmys
lom pre kontrast a výrazovú tektoniku diela. 

Do Valalík sa dostal tento vynikajúci klavirista 
vďaka spolupráci katedier hudobnej výchovy praž
skej Karlovej univerzity a oboch katedier Hv 
(Pedagogickej fakulty a Fakulty humanitných a 
prírodných vied) novokonštituovanej Prešovskej 
univer.lity a tiež osobným kontaktom tajomn!ka 
pražskej katedry PhDr. Miloša Kodejšku, CSc., au
tora učebnej didaktickej pomôcky "detský hudob
ný domček", ktorého výroba sa realizuje práve vo 
Valalikách v dielni Ing. Michala Tkáča. Po organi
začnej a propagačnej stránke podujatie výborne za
bezpečil starosta Ing. Mi lan Tólh, čo sa odzrkadli
lo aj na návštevno~ti - tvorilo ju 2,5 % miestneho 
obyvateľstva. O takúto percentuálnu účasť dnes bo
jujú aj vo vličš!ch kultúrnych centrách regiónu, ako 
sú Košice, Prešov či Bardejov, ktoré na ponúkaný 
reci tál B. Sharona nereagovali. Jste, takto sa hod
notné interpretačné umenie dostalo aj do "terénu", 
ale vážna hudba by mala byť celoplošne organic
kou súčasťou dramaturgie kultúrnych liet v našich 
mestách a nie ojedinelou a sporadickou záležitos
ťou závisiacou len od nadšenia a ochoty mieslnych 
organi1átorov. IRENA MEDŇANSKÁ 

Prezident SR M. Kováč zapožičal rady 
I.:. Štúra a Bieleho dvojkríža 

Pri príležitosti štátneho sviatku Sloven
skej republiky - Dňa Ústavy SR - zapožičal 
prezident S R Michal Kováč 12 osobnos
tiam, v súčasnosti i minulosti pôsobiacim 
na poli vedeckej i umeleckej tvorby, rady 
Ľudovíta Stúra a Bieleho dvojkríža. 

Rad Ľudovíta S túra sa zapožičiava obča
nom SR, ktorí sa mimoriadnym spôsobom 
zaslúžili o demokraciu a ľudské práva, 
obranu a bezpečnosť SR alebo za mimo
riadne významné zásluhy v oblasti politiky, 
riadenia a správy štátu, rozvoja n á rodného 
hospodá rstva, vedy a techniky, kultúry, 
umenia, školstva, športu a šírenie dobrého 
mena S R v zahraničí. 

Radom Ľudovíta Sttíra l . triedy za mimo-

riadne zásluhy o rozvoj Slovenska bol o. i. 
vyznamenaný: 

Prof. Dr. h. c . Cudovít Raj ter - za mimo
riadne zásl•hy o rozvoj slovenskej hudob
nej kultúry a ší~ ie dobrého mena Sloven
ska vo svete. Slovenský dirigent a hudobný 
skladateľ. V roku 1949 sa stal šéfdirigen
tom Slovenskej filharmónie a významne sa 
zaslúžil o j ej umelecký rast a profiláciu. 

Radom Ľudovíta Stúra ll. triedy bol pocte
ný: 

Prof. Ing. Stefan Nosáľ - za mimoriadne 
zásluhy o rozvoj slovenského ľudového 
umenia a za š írenie dobrého mena Sloven
ska vo svete. Od roku 1951 umelecký vedú
ci a choreograf Lúčnice. 

Výťažok koncertu na obnovu hradu 
Kultúrno-spoločenské podujatie v Nitre 

Hoj, vlasť moja bolo os lavou Dňa vyhlásenia 
Ústavy SR. 30. augusta sa "v réžii " geflerálne
ho ri adi teľa nitrianskeho Výstaviska-Agro
komplex Ladis lava Svihe la uskutočnil už tretí 
ročník. Jeho obsah spočíval v prezentáci i ľu
dových, dychovýc h súborov i popredných in
terpretov Opery SND. "Poznanie s lovenskej 
ľudovej ku ltúry je kľC1čom k národnému pove
domiu," povedal L. Svihe l. Podujatie bolo aj 
oslavou Roka zahraničných Slovákov. Pó
dium patri lo ukážkam slovenského folk lóru, 
ktorý vystriedal Spevácky zbor mesta Bratis-

Javy, Zbor Opery SND, poprední operní 
umelci a dirigent Ondrej Lenárd. V ukážkach 
zo Suchoňovej opery Svätopluk zarezonovali 
historické súvislosti s miestom konania kon
certu, so starobylou Nitrou. Divákov pozdra
vil predseda NR SR Ivan Gašparovič a nitrian
sky s íde lný biskup Ján C hryzostom kardinál 
Korec. Koncert v areáli Výstaviska-Agro-• 
komplexu finančne podporilo vyše 40 spon
zorov. Výťažok koncertu dosLane Nadácia 
Konšta ntína Fi lozofa. Peniaze poslúžia na ob
novu Nitrianskeho hradu. -r-

Koncert Musa Ludens 
Záverečným koncertom na nádvorí bratis lavského Mirbachovho paláca predstavil sa (26. 8.) 

komorný súbor Musa Ludens v rámci Kultúrneho leta '97. Ako hostia sa prezentovali herci 
Ladis lav Chudík a Stefan Bučko. 

Na podujatí odzneli hudobné a literárne skvosty slovenskej a e urópskej proveniencie od čias 
Veľkej Moravy cez gotiku al po neskorú renesanciu. Atmosféru tej doby priblížila hlavne S
členná rodina Jána Piptu , ktorá tvorí základ súboru. 

DOBROFEST '97 
Po š iestykrát privíta la Trnava (26. 8.) 

účastníkov a hostí medziná rodného hudob
ného festivalu Dobrofest '97, ktorý je veno
vaný pamiatke vyná lezcu rezofonickej gita
ry dobro, americkému Slovákovi Johnovi 
Dopjerovi. Dobrofest je ojedinelým poduja
tím v oblasti populárnej hudby nielen u 
nás, ale i v celej Eu rópe, počas ktorého sa 
Trnava stáva na týždeň oázou dobra - Dob
rolandom. 

Cenu tohtoročného festivalu získal ala
bamský rodák Curtis Burch za svoj inovova
ný príspevok v hre na dobro. Odovzdal mu 

Autorom Ceny J ohna Dopjeru je známy sloven
ský sochár a medailér Wiliam Schiffer žijúci v 
Paríži. Doteraz ju vlastnia Bob Brozman z USA, 
Peter Szabadoš zo Slovenska za rok 1995, 
Robert Ruth Taylor z USA za rok 1996 a čer
stvým držiteľom ceny je Curtis Burch z USA. 

ju syn vyná lezcu rezofonickej gitary John 
Dopjera jr. Na festival pricestova l so svojou 
kapelou The Nashville Family, ktorú okrem 
neho tvorí j eho manželka Ruth a brat 
Ricky. Výkonný riaditeľ Peter Radvá nyi 
zhodnotil festival slovami: "6. ročník pova
žujem za veľmi úspešný nielen podľa odo
zvy poslucháčov, ale aj samotných hudob
níkov. Tento rok sme mali hviezdne obsa
denie, do Trnavy prišiel z Kalifornie dob
rista roka 1996 Rob lceks (ocenenie mu 
udelila Medzinárodná bluegarssová asociá
cia). Na festivale zazneli rôzne štýly, mnohí 
očakávali iba country, a le Dobrofest je pre 
všetky hudobné štýly, v ktorých sa objaví 
rezofonická gitara - dobro. Preto sme tu 
privítali aj Františka Nedvčda so skupinou 
Príbuzní, piaty raz prišiel na festival neod-

mysliteľný, charizmatický a energiou pre
kypujúci rodák z New Yorku Bob Broz
man, trnavský rodák Allan Mikušek pred
stavil svoj nový band, ktorý je zložený z vy
nikajúcich osobností slovenskej country 
scény, pre deti zaspieval jediný slovenský 
spevák, ktorý hrá na dobro, Peter Nagy. 
Súčasťou Dobrofes tu boli aj klubové večery 
v K-centre organizované Slovenskou blue
sovou spoločnosťou, nedefňajšia country 
omša a výstava Dvorana slávy dobra v 
Dome hudby Západoslovenského múzea v 
Trnave. Celkovo sa uskutočnilo 30 poduja
tí, na ktorých vystúpilo vyše 150 účinkujú
cich a na prehliadke country tancov sme 
napočítali takmer 200 tanečníkov." f>alej 
Peter Radványi uvie(JoJ, že pred desiatimi 
rokmi boli na Slovensku 3-4 dobristi, dnes 
ich je okolo 25. 

Na Dobrofest sa do Trnavy schádzajú 
priaznivci z celého Slovenska. Okrem 
množstva podujatí a koncertov, z ktorých si 
môžu vybrať, ich sem lákajú aj nízke ceny 
vstupeniek, veď vstupné na koncert hviezd, 
kde na jednom pódiu počujú hrať najlep
ších dobristov na svete, stojí iba 150 Sk. 
"Rozpočet festivalu je okolo 1,5 milióna ko
rún. Hlavným organizátorom je mesto Tr
nava, ktoré dáva aj základ rozpočtu, zvy
šok doplnia sponzori. Celý organizačný 
štáb pracuje dobrovoľne, každ ý máme za
mestnanie inde a Dobrofest je náš veľký ko
níček," hovorí výkonný riaditeľ festivalu . 

Jedným z účinkujúcich bol aj americký 
bluesman, spevák, gitarista a skladateľ Cat
fish Keith, ktorého vlastné meno je Keith 
David Kozacik. Narodil sa v Chicagu, ale v 
jeho žilách koluje po otcovi slovenská krv. 
V priebehu svojej nedlhej karié ry už stihol 
nahrať päť albumov. Dobre sa baviaceho 
bluesmana na country bále sme oslovili s 
otázkou, ako on hodnotí Dobrofest. "Som 
na Slovensku po prvýkrát, v piatok som 
mal koncert a bolo to veľmi príjemné, pre
tože ľudia reagovali veľmi spontánne. 
Privítal som aj možnosť hrať s ostatnými 
hráčmi na jednom pódiu, j e to pre mňa no
vý zážitok, pretože v USA to nie je zvy
kom ," povedal Catfish, po slovensky Su
mec, ktorý svoju prezývku získal pre svoju 
rybársku vášeň. Sumec hrá na rezofonickej 
gitare z roku 1930, ktorej zvuk nemôže chý
bať na žiadnej z jeho platní. 
(Neoznačené správy sú zo servisu TASR.) 
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Národné hudobné centrum- Slovkoncert 
21. 9. 10.30 h 

22. 9. 19.00 h 

23. 9. 19.30 h 

28. 9. 19.00 h 

Bratislava, SNG, Mirbachov 
palác 
Klaudia Demerová, soprán 
Jozef Malik, klavír 
Rove/, Rachmaninov, Zando
noi, Hrušovský 
V spolupráci so Spolkom kon
certných umelcov 
Vyšné Ružbachy, SLK, Spo
ločenská sála 
Bardejovské kúpele, BK a. s., 
LD Astória 
Brilantné fantázie 
Dagmar Sebestová-Zsapková, 
tlauta 
Jozef Zsapka, gitara 
Bom e, Pujol, Villa-Lobos, Al
meida, Piazol/a 
Trenčín, Galéria M. Bazov
ského 

v 

Státna filharmónia 
Košice 

27. medzinárodný 
organový festival 

20. 9.- 20.00 h Komorni, koncert v rámci festi
valu PONTES '97 

Evanj . kostol Virtuosi di Praga 
Martin Gurbaf (SR), spev 
Mo~art - Viva/di - Beethoven 
Dvofdk - Pachelbel 

22. 9. - 20.00 h Organový reci tál 
Dóm sv. Alžbety Bartalan Hock (Maďarsko) 

Kodtíly- Liszt - Koloss - Widor 
Koncert v spolupráci s Maďarským kultúrnym in
štitútom v Bratislave. 
23. 9. - 20.00 h V. organové dni Jozefa Grešáka 

Chrám sv. 
Egídia 

v Bardejove 
SFK 
Richard Zimmer, dirigent 
Christophe Mantoux (Francúzsko), 
organ 
Mendelssohn - Bartholdy - Boiily -
Franck - Greštík 

25. 9.- 20.00 h Organový recitál 
Dóm sv. 
Alžbety 

Christophe Mantoux 
(Francúzsko) 
Grigny- Boiily- Franck - Durujlé 

Koncert v spolupráci s CHEMLON, a. s., Humenné 
a Francúzskym inštitútom v Bratislave. 

28. 9. 18.00 h 

29. 9. 19.30 h 

Katarína Tumerová, harfa 
Marián Tumer, tlauta, spr. lo
vo 
Bach, Fauré, Krum1Jholtz, Cho
pin, Watkins, Zeljenka, Rossini, 
Debussy, Donizeui, Nielsen, 
Rove/, lbert 
Poprad, MsKS, Hotel Satel 
(kaviareň) 
Otvárací koncert Popradskej 
hudobnej jesene 
Bardejovské kúpele, BK a. s., 
LD Astória 
Societa rigata (komorný súbor) 
Monika Streitová, tlauta 
Zuzana Gréková, hoboj 
Adriana Yessová, fagot 
Róbert Gašparík, klavír 
Telemann, Viva/di, Haydn, 
Gašparík 

NOVÁSCÉNA-BRATISL!VA 
20. 9.- 19.00 h 
21. 9.- 19.00 h 
26. 9.- 18.00 h 
27.9. - 19.00h 
28. 9. - 19.00 h 
29. 9. - 19.00 h 
30. 9. - 19.00 h 

Hrnčiarsky bál 
Gróll<a Marica 
Veľké ucho, verejná generálka 
Yell<é ucho, l. premiéra 
Yefké ucho, 2. premiéra 
Grand hotel 
Grand hotel 

Divadlo 
Janka Borodáča 

v Košice 
J8.9.- 18.30h 
19. 9.- 19.00 h 
20. 9.- 19.00 h 
21. 9.- 16.00 h 
22. 9. - 10.00 h 
23. 9.- 10.00 h 

- 19.00 h 
25. 9.- 19.00 h 
26. 9.- 19.00 h 
27.9.- 19.00 h 
30. 9.- 19.00 h 

Oliver! 
Oliver! 
Oliver! 
Oliver! 
Oliver! 
Oliver! 
Oliver! 
Nabucco 
Bachčisaraj ská fontána 
Pofská krv 
Carmen 

Slovenské národné divadlo - Opera 
16. 9.- 19.00 h W. A. Mozart: Čarovná tlauta 25. 9.- 19.00 h G. Donizeui: Lucia di Lammer-
17. 9. - 19.00 h L Minkus: Paquita moor 

J. Strauss: Ples kadetov 26. 9.- 19.00 h G. Bizet - Paco de Lucia: Car-
18. 9. - 19.00 h G. Verdi: Don Carlos men, l . premiéra (BHS) 
19. 9. - 19.00 h B. Smetana: Predaná nevesta 27.9. - 19.00 h G. Bizet - Paco de Lucia: Cam1en, 
20. 9. - 11.00 h L Kupkovič: Trojruža 2. premiéra 
20. 9.- 19.00 h L Delibes: Coppélia 29. 9.- 19.00 h W. A. Mozart: Čarovná tlauta 
23. 9.- 19.00 h G. Verdi: Don Carlos (BHS) 
24. 9. - 19.00 h G. Verdi: La Traviata 30. 9. - 19.00 h A. Boito: Melistofeles (BHS) 

Riaditeľ Slovenskej li l harmónie v Bratislave vypisuje konkurz do Slovenského filharmonického zboru 
do hlasových skupín: 

- TENOR 
- BAS. 
Konkurz sa uskutoční 28. IO. 1997 o 13.30 h v Slovenskej filharmóni i, v skúšobni SFZ, Bratislava-

Reduta, Medená 3. 
Požadované vzdelanie: konzervatórium alebo YSMU. 
Veková hranica: 35 rokov. 
O ďalších podmienkach konkurzu sa informujte v Slovenskej filharmónii u manažéra SFZ. 
Prihlášky so životopisom prijíma a informácie poskytuje personál. ref. SF a manažér SFZ, Slovenská 

filharmónia, Medená 3, 816 O l Bratislava. 

Odišiel bývalý riadi-ter 
1\t:e-tropoli-tnej opery 

Umelecký a hudobný manažér Ru· 
dolf Bing, v Rakúsku, Nemecku, Veľkej 
Británii a predovšetkým v USA známy 
ako "operný lev", zomrel 2. septembra 
v New Yorku vo veku 95 rokov. Rodák 
z Vied ne trpel Alzheimerovou chorobou 
a roky žil v domove dllrthodcov. 

V rokoch 1950-1977, t:da 27 rokov, 
pôsobil R. Bing ako generálny riaditeľ 
Metropolitnej opery v New Yorku. Jeho 
memoáre zverejnené r. 1973 pod ná
zvom S 000 nocí v opere sa stali sveto· 
vým bestsellerom. 

R. Bing ako impresário pôsobil ne· 
skôr v Berlíne a vo funkcii riaditeľa hes
senského divadla v Darmstadte. Po 
uchopení moci Hitlerom ako :l.id prišiel 

o miesto. Po pôsobení vo Viedni a v 
Prahe prišiel do Veľkej Británie, kde r. 
1947 založil a viedol hudobné slávnosti v 
Edinburghu. V tom istom roku dostal 
ponuku na funkciu generálneho riadite
ra Metropolitnej opery v New Yorku, v 
ktorej zotrval do r. 1977. V päťdesia
tych a šesťdesiatych rokoch bol j edným 
z najvplyvnejších a zároveň najspornej
ších operných manažérov sveta. Pod ve
dením Rudolfa Binga uzrelo svetlo sveta 
viac ako 60 nových produkcií, prevažne 
tradičných operných predstavení, pri
čom presadzoval, aj napriek ostrému 
odporu verejnosti, operné hviezdy tma
vej pleti. 

Štátny komorný orchester Žilina 
18. 9. 19.00 h OTY ÁRACf KONCERT 

KOMORNÉHO CYKLU 
Dom umenia VIENNA FLAUTISTS 
Fatra (svetoznámy súbor hráčov na 

rôzne druhy náut) 
Rossini: Sonáta D dur 
M ozart: Andante a variácie G 
dur 
Rahbari: Bejrút 
H aydn: Londýnske trio č. l C 
dur 
Fantázia v perzskom štýle pre 
subbasovú nautu 

25. 9. 19.00 h 
Dom umenia 
Fatra 

Grieg: Nórske tance, op. 35 
Mozart: Divertimento D dur 
KV 136 
KONCERT SKO ZILIN A 
Bagin: Sinfonietta slovacca 
Händel: Koncert pre harfu a 
orchester 
Schumann: Koncert pre klavír 
a orchester a mol 
Katerina Englichová, harfa 
Ivan Gajan, klavír 
Leoš Svárovský, dirigent 

Stredoslovenské štátne divadlo Banská Bystrica 
Štátna opera 

20. 9. - 18.30 h 
23. 9. - 18.30 h 
27. 9. - 18.30 h 

W. A. Mozart: C:AROYNÁ FLAUTA 
Emmerich Kálmán: GRÚFKA MARICA 
Giuseppe Verdi : NABUCCO 

Koncertné sály Slovenského rozhlasu naživo 
Jesennú koncertnú sezónu otvoria v kon

certných sálach Slovenského ro.lhlasu dve 
podujatia. 

V rámci Bratislavských hudobných sláv
nosti sa 29. septembra 1997 o 19.00 h v 
Koncertnej sále Slovenského rozhlasu usku
točni koncert, na ktorom bude účinkoval" 

Ukrajinský národný symfonický orchester. 
Dirigent: Teodor Kučar 
Sólo na husle: Dong-Suk Kanga 
Program: E. Stankov ič: Prometheus -

baletná suita 
P. l. Cajkov kij : Koncert pre 
husle a orchester D dur, op. 35 
S. Rachmaninov: Symfónia č. 
2, e mol, op. 27 

Vstupné na koncert zabezpečuje Slovkoncert 
BHS v predpredaji alebo l hodinu pred kon-

certom v hale Slovenského rozhlasu. 
Na deň 30. september 1997 o 19.00 hodine v 
Koncertnej sále Slovenského rozhlasu pripra
vilo Konzervatórium v Bratislave v spolu
práci so Slovenským rozhlasom koncert 
Mládežníckeho symfonického orchestra 
SBS rozhlasu a televízie Sydney Austrália. 
Dirigent: Matthew Krel 
Sólisti : Denisa Danielová - soprán (Slo

venská republika) 
Bruce Myers - pozauna (Austrália) 

Program: Ivan Hrušovský: Malá romanca pre 
komorný orchester 
Wolfgang Amadeus Mozart: árie 
Grófky z opery Figarova svadba 
William Lovelock: Concertino-Fi
naJe 
Franz Schubert: 3. symfónia D dur 

Zomrel dirigent Solti 
Britský dirigent a bývalý šéf Kráľovskej opery Covent Garden George Sol ti 

zomrel S. septembra vo veku 84 rokov v juhofrancúzskom Antibes, kde trávil 

dovolenku s rodinou. 

Počas svojej dlhej kariéry dirigoval najprestížnejšie orchestre a operné an

sámbly. Aj vo vysokom veku bol mimoriadne aktívny. 9. septembra mal diri

govať Verdiho Rekviem v londýnskej Royal Albert Hall. 

UPOZORNENIE PREDPLATITEĽOM 
Nakoľko PNS, a.s., začiatkom tohto roka zrušila dosiaľ zaužívaný systém objednáva

nia predplatného (na nadchádzajúci rok nebolo potrebné objednávku písomne znovu 
obnovovať), dovoľujeme si upozorniť všetkých bývalých predplatiteľo•, že na rok 1997 
je nevyhnutné si náš časopis znova písomne objednať. Objednávky na predplatné prijí
ma každá pošta, doručovateľ, predajňa PNS a stredisko PNS. 

Objednávky môžete zasielať aj na adresu redakcie Hudobného života: 
Michalská 10 

' . 
815 36 Bratislava. 

Týmto sa tiež ospravedlňujeme všetkým predplatiteľom a čitateľom, ktorí sa oprávne· 
ne sťažujú na nedoručovanie Hudobného života. 

Za porozumenie ďakuje 
REDAKCIA 

Upozorňujeme našich čitatefov a spolupracovníkov na zmenu ad
resy HUDOBNÉHO ZIVOTA: 

Michalská 10 
815 36 Bratislava 

Telefón a fax redakcie: 
Telefón šéfredaktora: 
Fax: 

07/533 03 66 
07/533 52 Ol 
071533 0188 

Objednávam si ..... ks časopisu HUDQBNY ZJVQT na adresu: 

Meno: 

Ulica: ........ ......... .................................................. Miesto: ......................................................................... . 

PSČ: 

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

'Objednávku pošlite na adresu: HUDOBNÝ 2:1VOT, Michalská IO, 815 36 Brati
slava Celoročné predplatné 192 Sk polročné 96 Sk. 
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