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Zamyslenie...
V roku 1975 uzawel Sl'e/o::námy huslista Yelmdi Me11uhtit Sl'oje c/1/wroôté
pôsobe11ie l'O fimkoi' piie::i.{len/a Med::inárodnej lmdobnej rady (UNESCO) rým,
:!el' hlaFnommesre Kanady Ottawe, spolu s premiérom Pierrom Trudeauom, lJ'Illásil l. október ::a Medzinárodný deň
hudby. Od rýdt äaf si lmdolmki a lmdbymilovná Fere;itosl11a celom SJ!ele ka:!doroc"ne J' len/o delÍ pripomína;ií na koncer/och,.festil'aloFýdt pódiádt i l' ro:d!lase a relel'í::ti ro jedti1eéné bolwtstJ•o ct
krásu, kloní ľuclsfl'O nadtád::a JIO vfelkýclt dm/well a fánroclt Ime/by ako na;~
tlllil'erzálnejfom ::o Pfe!I..')Ích umenf
Odwedy uplynulo takmer frwlsroro/ie,· srali sme sa svedkami aj tÍčaslllíkmi
prenikavýclt ::mien v postavení hudob11ej
kulttíty l' slÍéasnej spoločnosti. pric~om
poznatky stí poP::bud::u;iíce - i c/eprinw;iíce zároFetf. Taká je dialektika spoločen
ského :!ivora...
Opä!Ol'JU' sa preJ'J'tedi'cliJJe o ::á::rac.<
m:J
sile lmdobného umenia. kroré FO vierkých svo;ir:h podobách je výnimobwu
hodnotou, .rcltopnou znova a ::no1'a obohaco11a/ c<IOJ'eka. V nui11tlom roku, Roku
.rlo,,enskej hudby, sme si itt/eiiZÍI'Ite ovenlt; le aj sloFenská Ime/ba alo stíc<as/ národnej kulttÍiy i celosverovélw hudobnélto umenia je :!iF0/1 a stálou lwdnolotr,
schopnou pozitívne oslollol'almt!Ol'llíkov
Ime/by doma i za lll<micami nafej Flasri.
Uvedomujeme .rt; le spoločenské premell)' po roku 1989 ako keby uvoľm!i stal'idlá 11ovýdt lmdobnýdt akli11ÍI. Aj keď s
mnohým môleme •yjadn/ spoko;iwsl
(zdola budovaný koncenný :!ivo/ ,, re,f{t'ónoch, do fírky rozJJtimré pesiOI'OIIie dmimol/ej hudby a najmä zboroPého speJJlt,
prudký nástup noFých la/en/oJ! vo vferkýd! .iférac/7 lmdobnýcll ôimosrí a pod),
proces vcelku po::iiÍJJneho ~ý11oja rmns.formácie nafej hudobnej kulttíty má aj
svoje tienisté stránky. Absencia urriecľo
IIOnia hodno/OI',ÝCh krilérií " m'ekrotfdt
médiáclt, prest/a kon::umné!to pri;!mania
umeleckých hod11ô1 - a žiaľ, c'<osrolmfr
pseudolwc/nôr, pokles kFaliry a /..'Vonrity "
IVOtiJJej .ifére, IO SlÍ bo/estné Sll'tft1/..y I/CIfej s!ÍČasnosli .. S nimi ruka 11 ruke F::nika;ií problémy, kedy je doslo Fa ::neu:!ívaný rrcm.iformačnýproces. Poslec/11ým príkladom je vrcholiaca kri vka po.rrupnélw
záni/ar '')'davareľstl'a OPUS. Nepremyslená primrizácia prenika11o okliefrila je110 étimosl Na istý čas zachoFala aspoií
edíciu huclobnýclt nosic<o J•, 110 '' .rtíc'<osnosri prebieha;iíci proces zánilm OPUSu ako auto11ómnelto producell/a /mc/obllýc/7 nosičoF je hmbým zneužitím mo:!ností rrlwvého lwspoc/ársfl'a a a!arrmljiÍcim signálom pre ce/tí slove11skLÍ lmdobmí kul/lÍru ...
Preto pró11e v spo;ilosri s rohroro67ým
Medzit1órodným diíom hudby musíme
dôrazne l'J'Sftípil na obranu nafej nároc/nej hudobnej kulltÍJY vo l'ferkých jej zlol kóch. Ptipome1Jme si rohroroôtý sFiarok
lludby, lmclične ku/mirw;iíci 110 Bmlt's/aJJSkýdt lwdobných sló11nosriach, v pevnej viere, le móleme a musíme robt/ pfelko, čo je v naficll st/ách, aby nafe hudobné umenie ako pev11ó a nedeliteľná stíčas/národnej kulrtíty bolo tíétimým aklivizólorom spoločenského o duchoFnélto
fiPola spoločnosti.
PAVOL BAGIN

c$ALZIJUI2G MEKKA IfUDIJ Y
MARIÁN JURÍK
Skôr ako som sa začal venovať úvahám nad tohtoročným 77. ročníkom Salzburských slávností, položil som
si otázku, ktorá ma počas tamojšieho pobytu prenasledovala: prečo sme u nás tak často akcentovali, že
Bratislava je mestom hudby. Pritom zdôrazňujem, že Bratislavu mám zo srdca rád a uznávam jej historické
miesto na hudobnej mape Európy, no predsa sa mi to zdá istá zakomplexovanosť. Veď ked' prídete do
Salzburgu - napokon chodí tam od nás množstvo ľudí, ktorí to môžu potvrdiť - zblednete závisťou a uvedomíte si, že je absolútne zbytočné si nahovárať, že sme čosi, keď nie sme, a to najmä dnes .•. Salzburg je tradícia,
minulosť i prítomnosť, ale aj budúcnosť existencie hudby. Samozrejme, nikde nič nespadne z neba samo od
seba, ale niekto to musí zariadiť, niekto musí chcieť, aby to tak bolo, a tí čo to chcú, aby to tak bolo, zrejme vedia, čo chcú a hlavne ako na to. Tieto myšlienky mi vírili hlavou po šesť salzburských festivalových dní.
Dnešná tvár salzburského festivalu je predsa o poznanie iná ako pred desiatimi až pätnástimi rokmi. Po rokoch istého tradicionalizmu, podľa názoru mnohých aj konzervativizmu, vďaka súčasnému vedeniu festivalu
na čele s Gérardom Mortierom a jeho ďalšími spolupracovníkmi, a samozrejme, vďaka podpore a záujmu o
umenie rakúskeho štátu, salzburskej spolkovej krajine, samotného mesta a mnohých sponzorov, všetci menovaní aj nemenovaní vytvárajú nenapodobiteľnú klímu mesta v horúcich júlových a augustových dňoch, aby
si salzburský festival aj naďalej udržiaval svoj vysoký umelecký kredit, atraktívnosť a pozornosť celého sve.
ta.
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CENY SOZA ZA ROK 1996
Pri príležitosti 75. výročia začatia organizovanej kolektívnej ochrany práv autorov
hudobných diel a udeľovania cien Slovenského ochranného zväzu autorského (SOZA)
za rok 1996 sa uskutočnil 17. septembra v
bratislavskej Redute galakoncert, na ktorom
boli ceny rozdelené takto:
l. Cena SOZA za najúspešnejšiu skladbu
mladého autora v oblasti vážnej hudby
"Sonáta pre
husle sólo""
Mirko Krajči
2. Cena SOZA za najúspešnejšiu skladbu
mladého autora v oblasti populárnej hudby
"Say U Love Me"
Ľubomír Liba
Martin Hybben
(skupina "O-night")
Marcel Sustrík
Milan Nagy
3. Cena SOZA za najúspešnejšiu skladbu
mladého autora v oblasti dychovej hudby
"O rieke a čase"
Juraj Hidvéghy
Stefan Kasarda
4. Cena SOZA za najúspešnejšiu skladbu
mladého autora z oblasti folklórnej hudby
"Samudovské
dzifčata"
sprac. Peter Jantoščiak
5. Cena SOZA za najúspešnejšiu skladbu v
oblasti vážnej hudby
"Bagately
pre klavír"
Hanuš Domanský
6. Cena SOZA za najúspešnejšiu skladbu v
oblasti populárnej hudby
"Do You Love Me?" Ľubor Priehradník
Katarína Korček

(skupina "Made 2
Mate")
7. Cena SOZA za najúspešnejšiu skladbu v
oblasti dychovej hudby
"Kúty, Kúty"
Adam Hudec
Albín Skoviera
8. Cena SOZA za najúspešnejšiu skladbu z
oblasti folklórnej hudby
"Zahučali hory"
upr. František
Slavkovský
9. Cena SOZA pre najúspešnejšieho a utora
hudobných diel hodnoteného roka
Kamil Peteraj
10. Cena SOZA za najúspešnejšiu skladbu
zahraničného autora
"Fastlove"
Mich ael George
(ASCAP)
ll . Cena SOZA za najúspešnejší nosič zvukového záznamu hodnoteného roka
"Svet lásku má"
Pavol Habera
(Polygram
Slovensko,
spol. s r. o.)
12. Zápis do zlatej knihy SOZA
Gejza Dusík
Eugen Suchoň
13. Veľká cena za celoživotný prínos k slovenskej hudobnej kultúre
Karol E lbert
14. Cena Gejzu Dusíka pre komerčnú rozhlasovú stanicu s najväčším podielom domáceho
repertoáru
Rádio Nitra

Skladateľ Karol Elbert pri slávnostnom udeľovaní Veľkej ceny za celoživotný prínos k slovenskej hudobnej kultúre.
Snímka: M . Jurík

Spirituály v chráme i na cédečku
Po veľmi vydarenej minul oročnej premiére, keď
sa v preplnenej Moyzesovej sieni Slovenskej filharmónie uskutočnil prvý večer spirituálov, sa tohto leta konala dvojnásobná repríza. Tentoraz v bratislavskom Evanjelickom kostole v Prievoze.
Hlavný orga ni zátor a otec myšlienky tejto novej
tradície je Ján Juráš z AP projekt s. r.o.
Kým v minulom roku z finan č n ej zbierky podporili vydanie Evanjelického spevníka pre nevidiacich, tentoraz podporili obč ianske združenie
Podhorie a zvýšili konto postihnutým povodňami .
Prvý večer zača la komorne Jana Kocianová s ,
klávesistom Gabrielom Jonášom (na snímke).
Neskôr sa pridali ďalší čl enov ia skupiny: Ľudovít
Horský (trúbka), František Karno k (trombón),
Erich "Boboš" Procházka (ústna harmonika),
Andrej Sebo (basa) a Cyril Zeleňák (bicie).
Repertoár predstavova li americké ľudové piesne a
svetoznáme spirituály. Pri pesn i čke Go, Teli It On
The Mountains si Jana Kocianová zaspomínala:
"Ňou som začínala v Zlatej kamere roku 1968.
Potom k nám prišli sovietske vojská a po anglicky
som dlho nesmela spievať." Tu bola vo svojom živle a nadšeným pos lu c h áčom v preplnenom kostole
musela pridá vať.
Aj Peter Lipa mal veľký úspech. Obklopený bol

výbornými hudobníkmi (Andrej Seban gitara,
Pavol Bodnár klávesy, Andrej Sebo basa, Cyril
Zeleňák bicie a Američan Peter Cardarelli saxofón) v speve mu pomáhali Soňa Norisová, Helena
Kraj č iová a Katka Korče ková . P. Lipa uvjedol
vlastné verzie niektorých pesničiek z repertoáru J.
Kocianovej a pridal i ďalš ie.
Súčasťo u koncertu bolo uvedenie nového céd eč
ka. Kým pred rokom Ľudovit Rajter s P. Lipom
krstili hudobný nos ič vokálneho združenia Close
Harmony Friends s názvom Happy Day, teraz to
bolo CD Spirituals Put Your Hand In A Hand v podaní P. Lipu. Krstnými rodi čmi boli J. Juráš a
Marta Foldešová z vydavateľstva Radio Bratislava,
ktoré s touto novinkou prišlo na trh.
Druhý večer pokračovali spirituály v zborovom
prevedeni nitrianskeho združenia Close Harmony
·Friends, vedeného Mariom Fančovičom. Ako hostia sa predstav ili J. Kocianová a P. Lipa. Koncert
potvrdil zámery organizátorov pokračovať v zača
tej tradícii, ktorá začína výrazne ovplyvňovať hudobné dianie v hlavnom meste. Potvrdzuje to záuj em umelcov i poslucháčov . A cédečkom z prvého
koncertu spirituálov sa nemôže poc hvá li ť žiadne
iné hudobné podujatie u nás.
Text a foto PA VOL E RDZJAK

Hudobný život '97

Každý sa
stará o seba...

Slovenskej speváčke svetového mena Edite
Grúbcrovej, odovzdal prezident SR Michal
Kováč vysoké štátne vyznamenanie - Rad
Bieleho dvojkríža II. triedy, ktoré jej u delil za
vynikajúce výsledky v oblasti hudobného
umenia a za šírenie dobrého mena SR vo svete.

Ceny Hudobného fondu
ahudobnej kritiky
26. septembra sa začal 33. ročník Bratislavských hudobných slávností. Na slávnostnom otvorení, tak ako tradi čne, boli
odovzdané ceny Hudobného fondu. Rada
Hudobného fondu ich za rok 1996 udelila:
Cenu Jána Levoslava Bellu za hudobnú tvorbu v obla ti vážnej hudby Mirkovi
Krajčimu za dielo Sinfonia da Requiem
Cenu Frica Kafendu za vynikajúce interpretačné výkony v oblasti vážnej hudby Helene Gáfforovej za celoživotné interpretačné dielo v oblasti interpretácie
komornej hudby
Cenu Jozefa Kresánka za muzikologickú tvorbu v oblasti vážnej hudby
Darine Múdrej za dielo Hudobný klasicizmus na Slovensku v dobových dokumentoch s prihliadnutím na celoživotné
dielo
Cenu Pavla Tonkoviča za autorskú,
interpretačnú a organizátorskú činnosť v
oblasti hudobného folklóru Ondrejovi
Demovi za hudobno-folklórnu zberateľ
skú, publicistickú a hudobnovednú etnomuzikologickú činnosť, s osobitým prihliadnutím na 30-ročný rozhlasový cyklus
Klenotnica ľudovej hudby a najnovšiu
publikáciu "Folklórna hudba v rozhlase
na Slovensku vr. 1926-1995"
Cenu Karola Pádivého za autorskú,
interpretačnú a organizátorskú činnosť v
obla ti dychovej hudby Ľudovítovi Bekešovi za tvorivé a zanietené rozvíjanie
dychovej hudby.
Cena hudobnej kritiky bola udelená:
prof. Ivanovi Hrušovskému za skladateľ
ský prínos v inštrumentálnej a vokálnej
hudbe s osobitým zreteľom na rozvoj
pôvodnej zborovej literatúry
prof. Stanislavovi Zamborskému za vynikajúcu interpretáciu súčasnej slovenskej
klavírnej literatúry

AD Igor Javorský:
Dozvuky ll
Milí priatelia,
6 18 slovenských korlin j e podľa zhruba platného
kurzu ( l DM =20 Sk) 30 DM; to nie je celkom lacné, ale ani nie vysoká cena za lístok na dobrý koncert. Nemyslím, že takáto cena by japonskú občian
ku šokovala, ja som už platil za lístky na koncert aj
oveľa viac.
Sokujúce je skôr, že nie všetci platia to isté- podotýkam, že nemám nič proti tomu, aby organizované návštevy cez cestovné kancelárie viac vyberali; to súvisi so servisom, ktorý takúto službu sprevádza - ja sám som sa na Slovensku často čudoval,
čo musím napriklad platiť za ubytovanie v hoteli, to
sú celkom iné sumy ako pán Javorský uvádza, a je
to aj špecialitou len postkomunistických štátov. 2e
napr. v Grécku je ubytovanie v hoteli lacnejšie než
v Nemecku, to je normálne a aj z toho dôvodu mnohí do Grécka napr. cestujú. Ale, že dvaja fudia s
rozličným pasom platia za ten istý produkt rôzne
sumy, to je podľa mňa neslýchané vydieranie a potom sa netreba č ud ovať, že turisti, ktorí sa cítia podvádzaní, druhýkrát neprídu, alebo cestuj ú tam, kde
tento dojem nemajú.
V každom prípade pokladám za správne, ak sa
na tieto metódy v médiách poukazuje.
Srdečne zdraví Váš
LACO KUPKOVIC

Začn em tak trochu "z iného súdka". l. septembra redaktorka Táňa Sušková v relácii "V
zajatí tónov" spomen ula pri príležitosti životného jubilea známeho bratislavského nástroj ára Emila Matoviča. Stará sa o klavíre umeleckých škôl od základ ných až po VSMU, o nástroje v koncertn ých s ieňach i v súkromi klaviristov. Stará sa a opravuje i iné klávesové
nástroje. Poznajú ho domáci za hran i ční klaviristi a chvália jeho precízne ladenie. V rozhovore sa poslucháči dozvedeli, ako sa k tomuto
vzácnemu remes lu dostal, ako k nemu vedie
svojich synov, aké zál udnosti a problé my toto
prepotrebné remeslo prináša. Spomínal na
umelcov, s ktorými sa poznal a priateli l. V závere sa priznal, že by rád napísal spomienky.
Mohlo by to byť zaujímavé. A mne bolo tak
trochu fúto, že pred dvoma rokmi sme si nespomenuli na nedožité deväťdesiatiny priekopníka tohto remesla, pána Arnolda Hanku.
Ani Koš ičan ia, ani jeho žiaci ...
Mám rada reláci u Melánie Puškášovej
"Nad partitúrou ". Nazdávam sa, že má svojich
pos luch áčov, vysiela sa v obotu v popoludňajších hodinách, teda vo veľmi vhodnom ča
se. Bola som vefmi prekvapená, keď som v náhodných stretnutiach s niektorým i sk ladateľmi
zistila, že ju nepočúvajú a vôbec nečítajú
Hudobný život. Pochopila som, čo zname ná v
praxi heslo dňa: "Nech sa každý sta rá o seba !"
Rozpadli sa ume lecké zväzy na spolky, únie,
asociácie, ba aj zanikli. My hudobníci ne máme ani svoj klub, kde by sme sa občas stretli a
vyme nili si názory, podebatovali si. Každý sa
stará o seba ...
Snažím sa veriť, že je to prechodné štádium,
daň transformácii kultúry.
Redaktorka Puškášová sa zamýšfala (6. 9.)
nad partitúrou skladby Igora Dibáka Concertino da camera. Dielo bolo napísané pre Súťaž
kráľovnej Alžbety. Dibákova skladba je napísaná pre sólové husle a komorný orchester. Na
súťaži sice ne uspela- to je už riziko súťaži - ale
bola s úspec hom uvedená niekoľkokrát doma v
interpretácii SKO Žilina a Jindl'icha Pazderu,
pod taktovkou Otakara Trhlíka. Sólistka i dirigent sa o skladbe veľmi pochvalne vyslovili a
páčila sa aj publiku . Dibák vtipne podotkol, že
sú skladby v s ú ťažiach ocenené'<! nehrané a neocenené a hrané. V rozbore skladby zdôraznil,
že akýmsi vodítkom mu bolo meno Elizabet,
ktoré mu znie vefmi hudobne, tak vznikla téma, základná myšlienka, s ktorou pracuje v celej skladbe. Snažil sa v nej o rovnováhu sólového nástroja a orchestra a volí inštrumentáciu
takú, aby dala vy niknúť sólistovi. To je podľa
neho v koncertantnej hudbe najdôležitejšie.
Concertino sme si vypočuli vcelku a presvedčili sme sa, že te nto názor sa skladaterovi podarilo realizovať.
V rozhovore Dibák zdôrazňoval spol očen 
ský význam hudby, jej pôsobenie na č loveka a
spol očnosť. O to sa snažil na každom pracovisku, kde pôsobil - v rozhlase, televízii i na
ZUS. Rád píše pre deti, hlavne to, čo v inštruktí vnej literatúre chýba. •
Pred časo m sa vrátil do televízie a zdá sa, že
sa situácia pre umeleckú hudbu začína zlepšovať. Je jej viac a hlavne v prijateľnejšom čase.
V auguste zaujala relácia Hudobné spektrum - magazín o vážnej hudbe, ktorú pripravila dvoj ica Staňová-Kr;,áfová. Ingrid Krá ľová
magazín v časti venovanej Trenčianskym
Tepliciam šarmantne moderovala v módnom
oblečení z tridsiatych rokov. Bolo totiž venované prvému hudobnému festivalu v Ceskoslovensku, ktorý vznikol v roku 1937 v
Trenčianskych Tepliciach pod názvom Európsky festival komornej hudby. O ňom zaujímavo hovoril pamätník a účastník prof. Ján
Pragant. Zdôraznil, že tento festival mal skutočne európsku umeleckú úroveň a svetovú
publicitu. Postarali sa o ňu také osobnosti,
akými boli dirigenti Otto Klemperer a Václav
Talich. Po krátkej prestávke festival v Trenčians kych Tepliciach pokračuje už nie ako komorný, ale zahrňuj úc i všetky žánre.
V tomto roku pribudol ďal ší festival:
Medzinárodn ý festival speváckych zborov s
Ve ľkou cenou Slovenska. Hovoril o ňom jeho
iniciátor a prezident Michal Kostelný. Predsedom poroty bol prof. Hradil z VSMU. Grand
Prix Slovakja - znie to trocha športovo, či nie?
Na prvom mieste sa ocitol slovenský zbor
Collegium Technicum z Košic, zbormajster
Karol Petróczi, druhú cenu získal zbor z
Kanárskych ostrovov, tretiu zbor z Lotyšska.
Ukážky potvrdili, že toto hodnotenie bolo
spravodlivé.
V ďal šieh častiach magazínu pozýval
Ferdinand Klinda na Dni organovej hudby na
Bratislavskom hrade, Marian Lapšanský na
fes tival Historické organy. Medzinárodné interpretačné kurzy boli vysoko hodnotené
účastníkmi, no v superlativoch i vedúcimi,
svetovými interpretmi ako sú Lazar Berman,
Eugene tndjic, Igor Bezrodnij, Sergej Kopčák,
ktorí chválili aj organizáciu a najmä nádherné
prostredie kúpeľov Pi ešťany.
Zdá sa, že v hudobnej oblasti začíname byť
svetoví.
ANNA KOVAt'WVÁ
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(Pokračovanie

z l. str.)

Salzburg, rodisko Wolfganga Amadea
Mozarta, už od rokú 1802, kedy sa stalo
sídlom salzburského arcibiskupstva,
bolo mestom, kde sa hudobné umenie,
divadlo a literatúra pestovali na vysokej úrovni a významnou mierou ovplyviíovali aj okolitý svet. Už v l 7. storočí
tu boli postavené nádherné múzeá, divadlá a zriadené vysoké školy, z ktorých
hlavne vysoká hudobná škola, neskôr
nazvaná Mozartewn, sa preslávili v celom svete. Na mozartovské tradície,
ktoré kládli také osobnosti ako Hans
Richte1; Joseph He/Lmesberger, Richard
Strauss, Gustav Mahler, Arthur Nikisch, Felix Mott/, Franz Schalk a i.
nadviazala v roku 1917 Festivalová
spoločnos(, na čele ktorej stáli také
osobnosti, ako Reinhardt, Strauss, Scha/k,
Hoffmannstahl, Roller a ďalší významní
wnelci, ktorí v Salzburgu spoluvytvárali
klímu umeleckého zrenia, vrcholiaceho
v roku 1920, ked' sa uslq;točnili prvé
Festivalové slávnosti.
•
Počas up/ynuf.ých 77 rokov, stal sa
Salzburg mestom hudby v pravom
zmysle slova. Sedemdesiatsedem rokov
existencie tohto festiw;;lu, to sú vlastne
dejiny hudobného tvorivého a interpretačného umenia Strednej Európy, ale aj
dejiny drárny, divadla, poézie v najro-;,manitejších premenách a podobách. To
je úcta k tradícii, ale aj viera a vzt'ah k
súčasnosti. Salzburg, to nie je iba jeden
festival. V Salzburgu sa od januára až
do konca roka konajú desiatky festivalov, cyklov, prehliadok a tisícky koncertov s rôznym tematickým a programovým záberom.
Toto leto som navštívil Salzburg po
dlhých rokoch. V pamäti mám predovšetkým Karajanqyu éru nielen Letného
festivalu, ale aj prvé roky jeho Vel'konočného festivalu. Bol som preto zvedavý, čo sa tu zmenilo. Na meste v podstate nič mimoriadne, okrem dynamickejšieho turistického ruchu, na každom

Roger Norrington
kro_ku naďalej dýcha vo vás kus lústórie, či už je to samotná atmosféra mesta
priam presiaknutá kultúrou a umením,
jeho architektúra, s dominantami ako
Salzburský hrad, rezidenc.'(né námestie,
kostoly, ale najmä nový Vel'ký festivalový dom, Mozarteum, Zemské divadlo,
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obchody ponúkajúce Mozartove fotografie a povestné "Mo~artkugeln" a iné
atraktivity. No hlavne si uvedomujete,
že celé mesto žije touto hudobnou udalostou.
Tohtoročný 77. ročník Salzburských
slávností- v časovom horizonte od 19. júLa do 3/. augusta -ponúkal takmer 200
podujatí, čo pochopitel'ne žiaden jedinec - tobôž našinec - nemôže absolvova( Napokon to ani nie je ::.mys/om
salzburského festivalu. Ponuka je taká
pestrá, že uspokojí aj špecializovaného
návštevníka, študenta i solventnejšieho
turistu. Väčšina podujatí, i napriek vy-

vale to platí dvojnásobne. Súčasný charakter salzburského, ale aj iných významných svetových festivalo v, j e výsledkom konkrétnej ciel'avedomej koncepcie nielen jednotlivcov, ale aj ctižiadosťou štátu, mesta a /'udí v ňom žijúcich - byť podla možnosti v popredí svetového záujmu.
Salzburský festival je dramaturgicky
rozdelený do niekol'kých blokov, ktoré
sú dané jednotlivými druhmi a žánrami
umenia (dráma, koncerty, opera, komorná klasická či súčasná hudba, vokálno-orchestrálna hudba, duchovná
hudba a pod.), ako aj lokalitami ich re-

Marc Minkowski
sokým cenám siahajúcim až po 4 200
šilingov za jedno operné predstavenie
alebo koncert vo Vel'kom festivalovom
dome, Láka hostí~ celého sveta. Sarnozrejme, majetnejších je tu viac, ale sú tu
aj podujatia, napríklad v Mo::.arteu,
prístupné aj mladým ľudom. A tak každý večer pred festivalovým domom, u~
hodinu pred predstavením alebo koncertom, sa za prítomnosti početného
zvedavého publika a fotoreportérov (tu
si na nich nik nest'ažuje, skôr naopak,
spoluvytvárajlÍ imidžfestivalu a mesta)
koná neoficiálna prehliadka významných hostí a večerných garderób (šampanské- pohár za l 50 .šilingov - sa ponúka už na ulici). To je už tradičný salzburský spoločenský rituál. Samozrejme,
dôležitejšia stránka fest ivalu spoc.Yva v
umeleckej ponuke, pretože salzburský
festival naozaj ponúka svetové špičky,
ktoré sú pre mnohé európske mestá a
festivaly nedostupné. A tak prvá otázka
pre návštevníka Salzburgu by mohla
znieť: prečo si to Salzburg už po dlhé
roky môže dovolil'... ?

V čom j e vý nimočnosť
salzburského festivalu?
Ak sa máme pridŕf.cd slovníkov, že
festival, festivalové slávnosti sú §pičko
vou a nie každodennou kultúrnou udalostou, ktorá sa od bežnej sezóny líši
svojou dramaturgiou, výberom účinku
júcich a vytvorením adekvátnej slávnostnej, spoločenskej či inej mimoriadnej atmosféry, tak o salzburskom festi-

alizácie. Vel'ký festivalový dom je vyhradený pre najvýznamnejšie a najnáročnejšie operné a koncertné podujatia.
fažisko orchestrálnych koncertov spočívalo aj tohto roku na Viedenských filharmonikoch, ktorí s dirigentmi ako sú
Bernard Haitink, Riccardo Muti, Roger
Norrington, Seiji Ozawa, Claudia
Abbado, Valerij Gergijev, Christof von
Dohnányi a na ďalších, hostitjúcich teLesách s významnými dirigentmi a sólistami, spoluvytvárajúcirni špitkové interpretačné kreácie v symfonickom, komornom i opernom repertoári.
Dramaturgický akcent tohtoročného
festivalu už tradične spočíval na hudbe
Wolfganga Amadea Mozarta. A tohto
roku aj na hudbe Franza Schuberta,
ktorého 200. výročie narodenia si pripomína celý kultúrny svet.

Mozart - od tradície
k Internetu
Z Mozartovej tvorby okrem symfonických a komorných diel to boli hlavne jeho opery Mitridate, Re di Ponte, Lucio
Silla, La Clemenza di Tito, Únos zo
Serailu a Carovná flauta, ktoré akcentovali mozartovskú tradíciu festivalu.
Prvá a posledné dve menované Mozartove opery boli novými pôvodnými salzburskými premiérami v nekonvenčnej,
azda až recesnej podobe.
Okrem opakovaných inscenácií z minulých rokov (opery Lucio Silla a La
Clemenza di Tito) všetko boli nové
pôvodné naštudovania. Prvou úvodnou
opernou premiérou festivalu bola inscenácia opery Mitridate, Re di Ponto,
realizovaná v koprodukcii s Medzinárodnou nadáciou Mozarteum. Odznela
v hudobnom naštudovaní Rogera
Norringtomi, v réžii Jonathana Millera a s čoraz populámejlou Veselinou
Kasarovou ako Mitridates, v taliančine
s nemeckým a anglickým prekladom
(Mitridate mala veľký úspech na svetovej premiére v Miláne v decembri
1770). Súdiac podla ohlasu v tlači si inscenácia vyslúžila vysoké ocenenie
vzhl'adom na triezvu až asketickú inscenáciu, no hlavne za Norringtonovo precízne hudobné naštudovanie. Opakované uvedenie opery Lucio Silla zaznelo
za dirigovania Sylvaina Cambrelinga

od čembala s Cameratou Academica,
Salzburg.
K najväčším novinkám a azda aj senzáciám festivalu patril salzburský debut
palestínskeho režiséra Francoisa Abou
Salema, ktorý spolu s francúzskym dirigentom Marcom Minkowsk.im naštudoval Mozartovu komickú operu
Únos zo Ser ailu. Štyridsaťročný Abou
Salem priniesol do !vfP.zartovho rodiska
absolútne nové viden!'e nielen témy, ale
aj spôsobu jej scénického stvárnenia.
Svoju umeleckú kariéru začal v roku
1969 ako herec. Naterazje jedným z významných predstaviteľov palestínskej
kultúry a od roku l 971 pracuje ako režisél; autor a divadelný riaditeľ predovšetkým v Jeruzaleme a v Paríži. Salem
sa nazdáva, že Mozart svojou operou
ponúka publiku cestu do arabsko-mosLimskej kultúry ako produktu osmanskej
ríše. Podľa neho má Mozartova hudba
všetky znaky pozitivizmu a vynaliezavosti, čo je predpokladom jej slobodnej
interpretácie. Jeho otec bol chirurg,
matka hrala na klavíri a v dôsledku tzv.
šestäňovej vojny s Izraelom v roku 1967
museli opustiť svoj domov.
Po premiére opery Únos zo Serailu sa
jeden kritik vo svojom článku pýta:
"Bol Mozart Palestínčanom?" i ronická
otázka vyplýva zrejme z koncepcie palestínskeho režiséra Abou Salema, ktorý vo svojej inscenácii vyšiel z koloritu
osmanskej ríše, a pôvodne jednoduchú
a komickú fabulu opery si svojsky vysvetlil. Stručne povedané: v pekle
lntifády, ohraničenej ostnatým drôtom,
sníva hlavný hrdina svoj sen o mieri,
diktatúre a tolerancii. Že myšlienka
mala politický podtext, je evidentné.
Hranice vkusu a divadelnej obrazotvornosti boli zrejme značne prekročené,
pretože publikum vel'mi zreteľne a najmä počuteľne dávalo najavo svoj nesúhlas s takouto adaptáciou Mozartovho
diela. Ďalšou zaujímavostou tejto inscenácie; pokia/' ide o jej polit::::."ý podtext, je, že dirigentom bol Francúz
Marc Minkowsk.i (1963 ), jedna z nastupujúcich dirigentských hviezd. A tak
sa pri Mozarta vi stretli palestínsky režisér a židovský dirigent. Podľa ich vyhlásenia palestínsko-izraelský konflikt
neohrozil ich spoluprácu (Minkowského matka je dokonca prekladateľkou
arabskej literatúry), ale naopak, chceli
dokázať, že v kultúre a umení je možná
spolupráca i napriek rozdielnym politickým či náboženským konfliktom.
Mozartov Únos zo Serailu mal však v
Salzburgu aj inú podobu. V mestskom
kine uviedli svetovú premiéru internetovej verzie tejto opery, spracovanej
computerovou technikou. Autorom tejto
verzie je salzburský choreograf, režisér

Claudio Abbado

a scénograf Huber t Lepkas. So svojou
skupinou Lawine Torren spracováva
predovšetkým najrôznejšie zvuky strojov, rušňov, áut a pod. Lepkasova vízia
sa pohybuje medzi reálnym a virtuálnym svetom a t'ažisko "príbehu" tvorí
trio postáv: Konstanze, Blonde a
Pedrillo. Lepkasov prístup, ako aj computerové spracovanie Mozartovej hud(Pokračovanie

na S. str.)
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jWagnerov hudobnodramatický kolosJ
ZUZANA MARTINÁKOVÁ
Wagner sa svojim operným gigantom Ring
des Nibelungen (Prsteň Nibelungov) zaoberal
veľkú časť svojho tvori vého života - od roku
1848 do roku 1876, kedy od 13. do 17. augusta
prvýkrát zaznela tetralógia ako celok - Das
Rlzeingold (Rýnske zlato), Die Walkilre (Valkýra), Siegfried a Gonerdiimmerung (Súmrak
bohov) - v rámci prvých Bayreuthských slávnosti pod taktovkou Hansa Richtera. Wagher
sa vtedy po skončen i slávno ti so značným ebavedomim obrátil na publikum so slovami:

"Vy ste te ra::. videli. čo my dokážeme: mi[ a tera::. je 11a Vás, ahy ste chceli. A ak Vy budete
chcieť, rak budeme mať umenie!"

Freia (Nina Stemme)

Až do dnešných čias Prsteň Nibelungov zažil dvanásť inscenácii, z ktorých sa najnovšia v
Bayreuthe uvádza od r. 1994 - James Levine
(dirigent), Alfred Kirclr11er (réžia), Rosa/ie
(scéna a kostýmy).
Z týchto inscenácii poznám, žiar, okrem tejto len jednu (ré~ ia Patri ce Chereau), a to len z
videozáznamu, čo vzhľadom na obmedzené
možnosti zhliadnutia tohto kolosu, či už v
Bayreuthe alebo na iných operných scénach, je

turi stickými prvkami v geometrickom spôsobe
tvarovani a límcov, rukávov (osobitným dojmom pôsobil Gunther v Súmraku bohov s rukávom posk.ladaným na spOsob mecha harmoniky), pridavkov v tvare trojuholnika (napr.
Gutrune v Súmraku bohov mala šaty vyzdobené do priestoru vytŕčajúcimi trojhrannými
tvarmi), kruhu, elipsy, obdlžnikov, na druhej
strane autorka zachovávala, alebo hypertrofovala realistické prvky (napr. obri Fafner a Fasolt nesú na krku obrovskú kon štrukciu plochej hlavy - akejsi elipsy s naznačen ý mi oča
mi, nosom a ústami; alebo náznaky štitov,
oštepov, mečov, resp. nahej ženskej i mužskej
hrude z tvrdeného materiálu, odrážajúc zrejme
frivolnosť života bohov a bájnych bytosti).
Scéna tiež využívala jednoduché geometrické
tvary: pohybujúca sa plocha v tvare štvorca,
kruhu alebo povrchu gule; zhora sa spú šťajúce
valce, pretinajúce čiary, trojuholníky, alebo
efekt oblohy, resp. koruny stromov z dáždnikov. Mimoriadne pôsobivá bola hra so svetl om
a farbami, ktorá pripomínala praktiky filmovej
a projektovej techniky. To bol práve ten dominantný moment, ktorý v súč innosti so spominanými prvkami najviac prezrádzal, že to čo sa
odohráva na javi sku pred očami diváka, j e
umenie konca 20. storoči a.
Pre mň a dosť nepochopiteľný z hľadiska tradicie a skúsenosti Bayreuthského festivalu bol
výber režiséra, ktorým bol Alfred Kirclmer, v
Nemecku známa osobnosť. Jeho režijné zásahy
pôsobili často groteskne, mnohokrát neprepracovane, akoby zámerne chcel vážnym situáciám dodať punc satirickosti . Možno to ho preslávilo v j eho javiskových inscenáciách. Tu
však vyznievalo nezmy elné pobehovanie
Siegfrieda po javiskovej ploche, alebo rozpači 
té preťahovanie a Brtinnhildy z dlhého spánku
s akou si štylizovanou pusou v závere, dosť neopodstatnene a komi cky. Nehovoriac o tom, že
speváci často postávali bez pohybu na j avi sk u,
alebo robili neohrabané gestá. Nuž v tomto

Oberhausene) ako Mime (v Bayreuthe od r.
1977), ktorý však chvirami výkonom nedosahoval naj vyššiu úroveň a Ekke/zard Wlasclrilza
(nar. v Pirne) v role A lberi cha (v Bayreuthe od
r. 1986). Ziada sa mi ešte vysloviť slová uznania sólistom, ktori v Bayreuthe vystúpili len
nieko ľkokrát, avšak s veľkým úspechom: Ni11a
Stemme zo Stokholmu (Freia), Joyce Grryer z
USA (Wolglinda a W aldvogel), Ti11a Kiberg L
Kodane (Sieglinde), Wolfgang Schmidt, pôvodom z K asselu (Siegfried), Re11é Pape z Berlina (Fasolt), Eric Halfvarson z USA (Fafner,
Hagen), Sarah Fryer z Anglicka ( Wellgunde),
Fa/k Srruckmcmn z Ki elu (Gunther), Frances
Ginzer z K anady (Helmwige, 3. Norn), Anne
Sc/nvanewilms z Kolina nad Rýnom (Gerhilde,
Gutrune); svoju premiéru zaznamenali v Bayreuthe John Wegner, Nemec žijúci v Austrálii
(Donner) a Yvomre Na.ff zo St. Gallenu (Waltraute, 2. Norn).
Na záver ešte niekoľko úvah o samotnom
diele. Prsteň Nibelungov je cyklus hudobných
drám, plánovaný na tri dni a j eden večer.
Rýnske zlato ako úvodná dráma trvá bez prestávky dve a pol hodiny, ostatné tri drámy viac
ako štyri hodiny, čiže ~potu IS a pol hodiny,
strávených na tvrdých stoli čkách v nenapodobiteľnej atmosfére Richardom Wagnerom projektovaného Festspielhausu. Organizátori v
rámci tohoročného festivalu naprogramovali
Prsteň Nibelungov trikrát, pričom Rýn. ke zlato
a Yalkýru zaradili po sebe a medzi ostatnými
drámami bol vždy deň voľna. Ten, kto mal to
šťastie absolvovať celý Prsteň Nibelungov (pre
obyčajných smrteľníkov je to temer nemožné,
pretože dostať lístk y na štyri pred~taveni a pri
mnohých rokoch čakania, pokiaľ len nemáte
známosti, j e temer vy lúčené, takže úspešnejší
sú len tí prominentní hosti a, alebo píšuci kritici) pochopil, prečo tie pauzy. Vydržať v kuse
sledovať celú tetralógiu by sa aejme priečilo
psychologickým danostiam č loveka. Co sa týka postavenia v rámci Wagnerovej tvorby je

Chcela by som sa naj skOr podeliť o zážitky a
dojmy, ktoré vo mne bezprostredne zanechal
Prst eň Nibelungov a až potom predostrieť reflexiu, ktorá je odrazom zamýšľania a nad ich
priči nami.

•

Tristana W agner vytvoril nový typ hudobnej
drámy, kde orchester nemá sprievodnú funkciu
a speváci nestoja na javisku, aby predvádzali
virtuózne árie, ale obe zložky sa rovnocenne
podieľajú na celom hudobnodramatickom diani. Oproti Parsifalovi, ktorý j e podľa mOj ho názoru najvyspelejšou Wagnerovou hudobnou
drámou nielen preto, že je v poradí poslednou,
ale preto. že Wagner odbúral rozvláčn e a málo
dramatické plochy, s ktorými sa ešte v Prsteni
Nibelungov (najmä v Siegfriedovi) stretávame
dosť často a zdôraznil funkciu zboru ako dôležitého nositeľa kľúčových momentov v dráme.
Ak by bol skomponoval Prsteň Nibelungov po
Parsifalovi, zrejme by viaceré výstupy dostali
väčši ťah , nehovoriac o odvážnej harmonickej
reči, ktorá v Parsifalovi ohlasuje zánik tonálneho systému.
Ale vráťme sa do Bayreuthu - do svätyne
W agnerovho umenia. Zmenil by dnes svoj názor Nietzsche, ktorý vyjadril vo svojej úvahe
Nierzsclre contra Wagner roku. 1888?

"... Kiarheir und Wagneria11er! Ich sage kein
Wort mehr. Es gab Grii11de, 11oclr lrinzu::.ufiigen
'seien Sie doch ei11 wenig elrrliclrer gegen siclr
se/bst! wir sind ja 11icht in Bayrewh. In
Bayrewh ist man nur a/s Masse ehrlich, a/s
eill~e/11er liigt ma11, beliigr man sic/r.... 111 das
Thearer bringt niemand die feinsten Simre seiner Kunst mit, Cll/1 we11igsren der Kiinstler, der
fiir das Tlreater arbeitet, - es fehlt die
Einsamkeit, a/les Vollkomme verrriigt keine
Zeugen... Im Thearer wird man Vo/k, Herde,
Weib, Pharisäer. Stimmvieh, Patronatsherr,
Idiot - Wag11ericmer: da umerliegr noch das
personlichste Gewisse11 ·dem 11ivel/ierenden
Zauber der groflen Zahl. da regiert der
Nachbar, da wird ma11 Naclrbar... '

pochopiteľné.

Vynikajúce hudobné naštudovanie, zaujimavá, miestami až fascinujúca scéna, bizarn é
kostýmy, pútavé scénické efekty, slabá réžia,
vcelku dobré, v ni ekoľkých rolách obdivuhodné sólistické obsadenie. Z celej Wagnerovej
hudobnodramatickej tetralógie, ktorá čerpá z
germánskej mytológie (treba podotknúť, že základ je spol očný celou indoeurópskou mytológiou), j e koncepčne i hudobne naj slabši
Siegfried a najlepšia Valkýra.
Hľadajúc opodstatnenie pre dojmy a zážitky
ponúkam sľúbenú reflexiu.
Dirigenta Jamesa Levina netreba osobitne
pred tavovať. Jeho doménou j e dOraz na vypracovanie detailov v hudobnej interpretácii a
jemnosť, odlíšenie fines vo výraze. Festivalový
orchester vzniká každoroč ne tak, že ho tvoria
konkurzom vybran! hráči z rôznych orchestrov
a mie t, väčšin ou z domácej krajiny, kým v
zbore sú zastúpeni zborov! speváci z rôznych
kútov Európy. Vybraní interpreti v takejto zostave existujú počas príprav a realizácie festi valu a treba poved ať, že zozbieraní profesionálni hudobnici fungujú v tomto obdobi ako
špičkové telesá.
A utorkou spominanej zaujímavej scény a
kostýmov j e Rosa/ie. Kto j e Rosalie, odkiaľ
pochádza a ako sa dostal a k tomuto typu práce,
sa mi nepodarilo zi stiť. ~j scéna a kostýmy
(vzhľadom na moje skúsenostt) mi evokovali
vnManie viac estetickovýtvarného, dizajnérskeho citenia so zachovanim prvkov iluzionistického divadla. Zrej me boli šité na bayreuthské publikum, ktoré len veľ mi ťažko znáša nové ponimanie práve v tejto oblasti (v hudobnej
interpretácii Wagnera sa toho veľa meniť nemOže), napriek tomu sa ešte stále našla časť divákov, ktorá Rosalie na javisku po odzneni
j ednotlivých hudobných drám tetralógie "vyhúkala" (výkriky nesúhlasu v Nemecku tvoria
citoslovce bú, resp. bii. .. ). Vnášanie moderných výtvarných č i dizajnérskych prvkov do
scény a kostýmov nie je nová zá ležitosť (napr.
Picasso, Picabia v 20. rokoch v Paríži v súvislosti so Satieho a Stravinského baletmi). V
kostýmoch Rosalie sa mi na jednej strane vynárali analógie s niektorými kubi tickými a fu-

Rosa l ie

Tretie dej st vo
ohľade j e doslova nemožné zrovnávať túto réžiu s réžiou Patrica Chereaua ...
Sólistické obsadenie tetralógie bolo veľmi
dobré, ba dokonca niektorí protagonisti znesú
najvyššie hodnotiace kritériá. K mojim mimoriadnym zážitkom patrila Brtinnhilde v stvárnení Deborah Polaski (napr. v Richland Center, Wisconsin; štúdium pevu v lndiane; prvýkrát vystúpila v Bayreuthe r. 1988), ktorej zvonivý dramatický soprán, dobrý herecký výkon
oča rúva l i publikum vo Walkýre, Siegfriedovi
a v Súmraku bohov (jej ro.la patri k n ajvyťaže
nejšlm). K tým najlepším patril aj Angličan
John Tomlinson v úlohe Wotana a pútnika
(zhodou okolno ti účinkoval ti ež prvýkrát v
Bayreuthe v r. 1988), mužne vyzerajúci Poul
Elming z Dánska v úlohe Siegmunda vo
Valkýre (prvý raz v Bayreuthe r. 1990), Ha11a
Schwarz v úlohe Fricky (Zlato Rýna, Valkýra)
a Waltrauty (Súmrak bohov), ktorá j e už v
Bayreuthe - a treba poved ať, že zaslúžene - naozaj pojmom (spieva tu už od r. 1975), Birgiua
Svendé11 zo Svédska v úlohe Erdy (Zlato
Rýna), Grimgerdy (Valkýra) a l. Nornu (Súmrak bohov), ktorú poznajú v Bayreuthe od
roku 1983 . Presvedč ivý výkon podal v Bayreuthe od r. 1977 znovuobsadzovaný Siegfried
Jerusa/em (nar. v Oberhau ene) v úlohe Logeho (Zlato Rýna}, ďal ej Ha11s Sorin, j eden 1 najvernej ších a naj starších Wagnerových interpretov (v B ayreuthe od r. 1972) v úlohe Hundinga (Valkýra), tiež Manfred Jung (nar. v

Prsteň Nibelungov vykryštalizovaný typ hudobnej drámy v ponímaní celostného (tčinku
všetkých zložiek (tzv. Gesamtkunstwerk), s
leitmotí vovou prácou a vtiahnutim vokálnych
prejavov do celého hudobného diania. Už od

Druhé dejstvo

"Cistota a wagnerián! Nepoviem už ani slovo viac.
Sú dôvody, e~te dodaf~buďtc predsa trochu úprimnejšl voči sebe! Nie ~mc predsa v Bayreuthe. V
Bayreuthe je č l ovek úprimný len ako masa, ako jedinec klame, klame sám seba .... Do divadla si nil.to
neprináša so sebou najjemnejšie zmysly svojho
umenia, najmenej umelci , ktor! pracujú pre divadlo,
- chý ba samota, všetko dokonalé netnáša svedko' ... V divadle sa čl ovek stáva národom, stádom,
l.enskou, faritejom . prikyvujúcim dobytkom. patronátom, idiotom - wagneriánom: tu podlieha ešte aj
osobné svedomie ni velizuj(Jcemu kúzlu ve ľkého
poč tu , tu vládne sused. tu sa č lovek stáva susedom .. .'

~ALZ13UIJG
(Pokračovanie z 3. str.)
by skladateľom Petrom Valentinom, vyvolalo veľké diskusie. Možnosti computerovej techniky v nastávajúcom storo(.Y
zrejme už nebude mo~né o krátky (."as
podceiíovat". .. V každom prípade s podobnými proj ektami v budúcnosti treba
rátať, no v danom prípade problém
spočíva skôr v rešpektovaní podstaty
skladatelovej autorskej v_ýpovede a jeho
rukopisu.
Ďalšou udalostou fes tivalu bola nová
inscenácia Mozartovej opery Čarovná
flauta, ktorú režíroval Achim Freyer
( 1934 ), absolvent majstrovskej školy v
odbore grafiky a Majstrovskej školy
Berrholda Brechta v Berlíne. Najprv
pracoval ako divadelný výtvarník, spolupracol'al i s R. Berghausovou, od
konca 70-tych rokov pôsobí na nemeck_ých scénach aj ako re~isér a j e všeobecne pova~ovan.Ý za mága vizuálnych
di vadelných obrazov. Dokázal to aj v
prípade Čarovnej jlat~v, "kde je autorom
réžie, scény a kost_ýmov. V tomto smere
má inscenácia bezpochyby štýlovo j ednotn_ý rukopis. Freyer reflektuje prvky
commedie dell' aq e, ktoré však dotvára
vlastným videním rozprávkového a filozofického podtextu diela. Jeho poiíatie
Ča rovnej flauty nds vo Fe/senreirsclwle
vovedie pod obrol'ské surreálne cirkusové .šapitó, bez dekorácie, opony, iba s
f unkc'<n.vmi a charakrerizac'<n_ými rekvizitami. Je to divadlo hýrivej obrazovej
imaginácie, polarizujúcej medzi groresknostou, naivitou, hegelovskou filozofiou, ale aj rozprávkol'ou metaforou,
symbolikou a utópiou. Na dokreslenie
zložitosti Freyerol'ej koncepcie: Pamina sa ;:jal'í najprv v zrkadle ako symbol
äsrot)~ krásy -'~ ne.vinnosti. K rá{OI'IIá
noci príde na scénu ako hrbatá ~obrát
ka s po/m esiacom na pleci, no počas
árie sa stáva z nej vlädkyiía, ktorá v krvavo červenom plášti končí svoju brilantnú koloratúru v šestinetrovej V)íške,
z ktorej ::.áhadne bleskovo zmizne a na
pódiu zostáva iba jej plcíšt" (bol to j edi-

MEKKA /IUD13 Y

nečný efekt!). Sa rast ro je antický mudrc
posadnutý večným osvietenským poučo
vaním o mravnosti. Monastro j e chlípny
gay, ktorému na hlave vyrastie veľký
pohlavný úd. Tamino j e rozprávkový
hrdina, ktorému z hlavy vyrastie sedem
smrtelilých hriechov v podobe rôznych
divých zverov a plazov, ktorých zastrelí
Sarasto. Sú ru aj bravúrni klauni, j e tu
aj bohatá varietná herecká štúdia
Papagena s j eho károu a vtá(ou skrinkou a pod. Zmysel Freyerovej inscenácie si musí vybrať každý sám, pretože
svoj ou viacvrstvostou j e skôr nasmero-

inscenácie venované operám 20. storoô a. Prvou bola Pelléas a Mélisanda od
Claudea Debussyho, ktorá 30. apríla
1902 otvárala nové horizonty opernej
drámy, druhou. bola opera Wozzeck od
AlbCllw Berga, dielo dn es už považované za vrchol európskeho avantgardného
úsilia medzivojnového obdobia a tretou
bola opera Le Grand Macabre od
Gyorgya Ligettiho, ktorá vo svojej koncepcii ako hudobná Anti-anti-dráma
završuje storo( ný v_ývoj modernej opernej f ormy. Debussyho operu som, žiaľ,
nevidel; bolo to tiež nové salzburské

Mozartov Únos zo Serailu v internetovej podobe.

vaná na premý:Hanie o etickom náboji
diela, o v_vrazov_ých mo~nostiach di vadla, ne~ na klaňanie sa tradícii.
Hudobné našrudovanie Christofa von
Dohnányiho, v dôsledku dynamického
a pestrofarebného diania na scéne, znelo ICikmer sekundárne, pretože Freyer
sa zrejme dôsledn e držal princípu, že
Čarovnájlawaje vlastne singspiel. Hudobná stránka nebola síce objavná, ale
korektná, av.šak s výborn_ými speváckymi výkonmi hlavne Sylvie McNair
( Pamina), Michaela Sch a de (Tam ino),
Natalie Dessay ( Kráľol'luí noci), Matthiasa Goerne ( Papageno ), René Pape (Sarastro) a i.

Modernej opery
sa netreba báť!
Osobitnú kapitolu f estivalu tvorili Iri

naštudovanie v koprodukcii s Opérou
National de Paris v origináli a s nemeck)ím a anglickým prekladom. Podľa
ohlasu doménou tejto inscenácie bolo
hudobné naštudovanie Sylvaina Cambrelinga s Londýnskym jillwrmonickým orchestrom a hlavne réžia, scéna a
svetlo Roberta Wilsona, spolu so
skvelou ly rickou sopranistkou Dawn
Upshaw.
Bergova opera Wozzeck je hudobnou
drámou par excellence. Biichnerova
dráma je Bergom zhudobnenú takmer
doslovne, j ednotli vé scény sú formovo a
stavebne geniálne premyslené a sklbené, hudobný a dramatick_ý tok j e plynulý
a vyústi~je do katarzie neobyc'<ajne
pôsobivej emocionálnej sily. Claudio
Abbado s Viedenskými filhannonikmi a
výborným medzinárodn_ým sólistick_ým

lSlávik -Varínska "bis" l
die lami C. Ph. E. Bacha (Symfónia č .
4 B dur) a Antonína Dvoráka
(Se renáda pre s l áčiky E dur). Na
úvodnom koncerte Salzburger Mozart-Serenaden, spo luúč inkova li František Torok a Ján Slávik.

Nároč n ý program mal u tamoj šieho
publika, ale i v tlač i , mimoriadne priaznivý ohlas. Kritik Schwäbi che
Zeitung Friedrichshafe n Karl Heim
vo vojom č lánku o . i. konštatoval, že
s lovenskí hudobníci Ján Slávik a

V popredí zámok Montfort
Letné festiva ly sú obfúbené v rôznych reg ió noch Európy. Nie všetky
sú honosné, ale niekedy stač í aj niekoľko koncertov s atraktívne lade no u,
trebá rs komornou dramaturg iou vo
vhodn om pro tredí a po lu cháči si
môžu prís ť na svoje. Jedným z takýchto festi val ov, na ktorom sa podieľali aj slovenskí ume lci, je aj poduj atie Langenargener Sommerkonzerte '97, na zámku a M ontfort pri
Bode nsee, kto ré prebi eha od 6. júna
do 29. augusta. Jeho o rganizátoro m
je ko ncertná agentúra NERAT v
Sa lzburg u (Nerat je vi o listom a dirigento m spo lupracujúc im s Cappe llo u
Istropo lita na, inic iátor celoroč n ého
koncertného cyklu v Salzburg u "Salzburger Mozart-Serenaden ") . Na tomto festivale okre m rakúskyc h umelcov úč inkova l a aj Cappella Istropo litana pod Nerato vou taktovkou s

s
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Daniela Varínska a Ján Slávik na koncerte v Montforte
Na samotno m recitáli sa predstavila Danie la Varínska a Ján Slávik s dielami L. v. Beethovena (So náta pre vio l ončelo a klavír O Dur, op. l 02 č.
2), F. Schuberta (Sonata "Arpeggione", op. posth .) aJ. Brahmsa (Sonáta e mo l, op. 38).

Danie la Varín ka dokázali vyt voriť
večer plný čara. "Dobre posta vený
klasicko-romantický program - ko nštatuje autor čl ánku - ktmý pripomenul 200. výročie F. Schube rta, ako aj
100. výro(ie smrti J. Brahmsa, sa zatal Beethovenovou posledno u Soná-

obsadením dali dielu všetko, čo mu patrí. Abbado vyt'ažil z Bergovej partitúry
hudbu netušenej, objavnej melodickej,
vokálnej a inštrumentálnej krásy, veľkej
emocionálnej sily.
Zúčastnil som sa premiéry tejto opery
a jej uvedenie bolo v centre pozornosti
prominentných osobností medzinárodného hudobného života a zahraničnej
odbornej tlate. ~baclo, dirigujúc operu spamäti, definitívne zlikvidoval f ámy
o nespevnosti, alebo nevokcílnosti tejto
opery a presvedó l nás skôr o opaku.
Celé predsta venie viedol ako jednoliaty
prúd hudby, vytvarovaný do monumentálne klenutého oblúka, v ktorom každý
obraz, medzihra, divadelná situácia,
boli logickým a pevným stavebným prvkom tohto monolitného celku. Na úspechu spontánne prijatej premiéry sa popri Abbadovi podieľali všetci sólisti inscenácie, no najmä hla vní protagonisti,
vynikajúci štyridsaťjedenročný nemecký wagnerovský bas-barytonista Albert
Dohmen, spevák nosného a krásne zafarbeného hlasu a veľkej interpretač nej
kultúry, dramaticky presvedčivá Angela Denoke (Mária), jedinečne herecky tvarovaná a hlasovo kreovaná postava Tambormajora Jonom Villarsom a i.
Ur( ujúcim dramatickýrn akcentom inscenácie je vzťah Wozzecka k Márii, kto- . •
rý obaja predstavitelia rozohrali s plnou škálou speváckych a hereckých fi nes, jemných nuansí, ostrých dramatických zvratov, no hlavne s bohatším emocionálnym napätím, ktoré v predposlednej scéne ich smrti dosiahlo zriedkavo
po(utý účinok a katarziu, akú poznáme
z mahlerovskýclz partitúr. Toto popri
skromnej, ale funkčn ej výtvarnej zložke
inscenácie dotváral jedinečný výkon
Viedenských f ilharmonikov, ktorí pod
Abbadovou taktovkou podali obdivuhodný majstrovský výkon.
Abbado bol ústrednou umeleckou interpreta( nou postavou f estivalu. l napriek tomu, že :;'(éfuje Berlínskym filharmonikom, j eho posta venie u rakúskeho
publika j e pevné. A nielen Wozzeck, ale
aj diela iných majstrov hudby zazneli v
j eho vynikajúcej interpretácii.
(Pokračovanie v budúcom čísle)
rou. pre violon(."elo a kla vír D dur č.
2... Hold Schubertovi zaznel v obľú
benej "A1peggione"... Práve tu. ma l
Jcín Slávik príležitosť uplatnil' svoj
kantabilný a bohato mod elovaný tón
na svojom nádhernom nástroji, ako v
sonórných hfbkach tak v najvyššej
jlažoletovej polohe, ako aj svoju. brilantnú sláčikovú techniku ... "Na adresu Brahmsovej sonáty autor píše,
"bolo frapantné, ako stupňovali Allegro non troppo počnúc elegickým za6atkom cez zrnito zhustenú vedľajšiu
tému až po vášnivé rozvedenie ... pric.'<om zvláštny význam nadobudol
Danielou Varínskou. ovládaný klavírny part ... "
Kritik Sven Koblischek v denníku
Stidkurier na margo Beethovena konštatuje, že "Varínska tu preja vila s voj e umenie. Vo svoj ej hre nepreháňa a
svoj klavírny pa rt cíti ako doplňujú
ceho partnera v rozhovore s violon (elom. " Na adresu Slávikovho Beethovena autor č l ánku konštatuje, "že
j eho tón odkrýva hlbku plnú citu" a v
Schubertovi sa podľa neho "Slávik
zmocnil j eho sonáty mimoriadne
d obre a dokázal obís( mnohé úskalia
kompozície, pretože tento Schubert j e
síce ľahký na po(ú vanie, ale ťažký na
hranie. " Účinkovanie oboch umelcov sa u publika stretlo s priaznivý m
ohlasom a vyžiadalo si niekoľko prídavkov.
Dobrá správa- dobrý pocit. Takéto
slová o úč inkovaní našich umelcov
vo svete nielen radi č ítame, ale aj
uverejňujeme.

-mj-
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l Hovoríme s riaditeľom Experimeotal lotermedia Foundation vNew Yorku Phillom Nibloc:kom l
1 ...

zbaviť sa zaužívanej formy l

P hill Niblock (1933), známa osobnosť intermediálneho sveta, riaditeľ
Experimenta l Intermedia Foundation v New Yorku, dlhoročný profesor
''Video and Film Production and Photography, Department ofPerforming
and Creative Arts College of Staten Island, the City University of New
York", sa už vyše 40 rokov venuje práci s hudbou, počítačmi, videom, fotografiou a filmom. Jeho výstavy, " performance" a inštalácie zneU v Múzeu
moderného umenia a Whitney múzeu v New Yorku, na popredných medzinárodných i európskych festivaloch súčasnej hudby (v roku 1993 aj na
Večeroch novej hudby v Bratislave). Spolupracuje s ďalšími centrami ako
Het Appolohuis, Logos Foundation.
Okrem vlastnej umeleckej tvorby sa už niekoľko desaťročí aktívne venuje organizátorskej práci v oblasti experimentálnej hudby. Séria koncertov
Experimental Inter media Foundation sa počas svojej 25-ročnej činnosti
zaradila k popredným na newyorskej scéne. V čase prázdnin ho náhoda
opäť zaviedla do Bratislavy a umožnila nám položiť mu zopár otázok.

e Experimentallntermedia Foundation, založená v roku 1968 Elaine
Summers, poskytuje na downtown
scéne v Mannhatane priestor pre experimentálne a intermediálne projekty. Okrem spolupráce s renomovanými umelcami, ako napr. Joseph
Cel/i, Daniel Goode, Tom Gura/nik,
Tom Johnson, Guy Klucevsek, Takehisa Kusugi, George Lewis, Paul
Panhuysen, Eliane Radique Richard
Teitelbaum, Lois Vierk, Elliot Sharp
a. i. objavuje aj nové osobnosti. Ako
by si hodnotil v.vznam El a jej aktivít?
Experimental lntermedia bola založená ako priestor 'pre umelcov,
kde môžu spolupracovať a tiež preto, aby prostredníctvom El ako nonprofit organi zác ie moh li žiadať
g ranty. Pôvodná idea E laine Summers bola zdru žova ť mal ý počet
umelcov (6-8). V roku 1973 som zača l organizovať séri e koncertov vo
s vojom dome pod hl av i čkou El. Od
tej doby me realizovali vyše tisíc
koncertov. Keď Elaine Summers
o pusti la New York v roku 1985, stal
som sa ri aditeľom El a rozš íril som
možnosť u ch ádzať sa o g ranty naším
· prostredníctvom pre oveľa širší
okruh ume lcov. V s ú čas nos ti El tiež
poskytuje technické video a audio
vybavenie pre umelcov. F inanč ná
s ituácia sa pre umenie v USA v pos ledných rokoch zhoršila najmä
kvôli ma nipul áciám extrémnej pravice s fondom National Endowment
for the Arts. Mnoho dotácií bolo
úplne z rušených. Napriek tomu sa
s nažíme pokračovať v našej práci,
všetky koncerty di g itálne nahrávame, niektoré maj ú aj kompletné, niektoré aspoň čias točn é videozáznamy. Mož nosť získať kvalitnú dig itálnu life nahrávku je jednou z výhod
pre ume lcov.

e Spolupracujete s ďalšími organizáciami v "downtown"?
Počas

našej ex iste ncie sme robili
viaceré spo loč né projekty a koncerty s iným i organizácilkni. V podstate je naša spolupráca viac-menej voľ
ná, neformálna. Tá je hlavne v sociálnej a spoločenskej oblasti. Poskytujeme priestor na stretávanie sa ľu
dí. Prichádza tam veľa ume lcov, aj z
Európy.

me realizovali sériu výstav v spolupráci s umelcami v okolitých krajinách. Teraz začíname sériu projektov v spolupráci s ďal š ími organizác iami v Belgicku (Logos Foudation), v Holandsku a Nemecku
(MeX v Dortmunde) a i.

e Experimental lntermedia vydáva sériu CD platní v edícii "Xl". Ty
si jedným z kurátorov. Ako sa rodí
dramaturgia týchto platní?
Doteraz sme vydaJi 16 titulov a
by malo vyjsť čoskoro .
Vo všeobecnosti možno povedať, že
sa orientujeme na akýsi druh minimalistov, nie tých č i stých min imali stov, ale na ľudí , ktorí tvoria veľmi
špecifick ý typ hudby. Týmto potom
umožňujeme mať malý kútik pre seba a prostredníctvom CD platne sa
prezentovať. Vytvorenie tejto edície
umož ňuje aj jednoduchšiu distribúciu platní, než keby si to mal zabezpečovať každý individuálne. Doteraz sme sa sústreďovali viac na autorov, ktorí vo svojej oblasti pracujú
niekoľko rokov, než na najmladších
umelcov. Takže CD platne sú viacmenej prehliadkou toho najlepšieho z
ich tvorby.
päť ďalších

e Tvoje diela sú prevažne hrané z
pásu alebo elektro-akustické s pridaním akustického nástroja. Pás j e
väčšinou vytvorený nadstavovaním
viacerých dlhých tónov na seba, takto vznikajúce harmonické tóny dávajú skladbám nielen špecifickú fa rebnosť, ale zároveň vytvárajú aj
neustále sa meniaci pulz. V prípade
použitia akustického nástroja j e
princíp rovnaký, hráč nie j e dominantný, j eho úlohou j e sa čo najviac
priblížiť k tónovej výške materiálu
na páse s malými odchýlkami a
opätovnými návratmi.
Ako vznikajú tieto skladby? Do
akej miery pri tvorbe využívaš počí
tač?

Pôvodne skladby využívali "multitrack" pás, ktorý umožňoval nadstaviť viac úrovní nástrojov. Zvyčajne si nahrá m čisté aku tické zvu -

Dom v Gente má výstavný priestor a j e tiež akýmsi rezidenčným
mie tom , kde umelci môžu bývať.
Okrem výstav v samotno m dome

e Súčasťou koncertov sú aj projekcie filmov alebo videozávwmov,
ktoré si robil v rôznych častiach sveta: v Číne, v Japonsku, na Sumatre,
väčšinou zachytávajú život a prácu
"obyčajných" ľudí. Aký je vzťah
medzi Tvojimi videami, filmovými
dielami a hudbou ?
Sarkastická

odpoveď

by bola - poaby sa mali na čo pozerať. V skutočnosti moje videá alebo filmy využívaj ú podobnú techniku "multitracks" , o akej s me hovorili v hudbe. Chcel som, aby poslucháčovu pozornosť zaujalo vždy
ni ečo iné. Iš lo mi predovšetkým o
zbavenie sa akejsi zaužívanej formy.
V prípade filmu a videa som chcel
zru šiť bežne používanú techniku
strihu, takže moje zábery sú obyčaj 
ne dosť dlhé . Zaujíma ma návrat k
základnej štruktúre. V hudbe to zname ná zbaviť sa melódie a tradičnej
harmó nie a v rátiť sa k podstate zvuku, prirodzenej farebnosti nástroja a
pod. Vo filme ma zauj ímaj ú ľudia v
pohybe pri svojej bež nej či nnosti. O
svojicn pohyboch neuvažujú ako o
umeleckej aktivite. V tom z mysle
ma zaujíma niečo ako "antidance
activity".
núknuť ľuďom ,

ky nástrojov a potom ich editujem s
použ itím viacstopového pá u. V niektorých dielach som použ il čisté
elektronické zvuky, ale tie sa veľmi
nepáčili. Zvuky nástrojov a farebnosť, ktorá z ich kombinácie vzniká,
sa mi páč i oveľa viac. Teraz pracujem viac so samplami spracovaný mi
na počítači tak, že nahrávam viac
nástrojov naraz, napríklad naj novšia
skladba pre g itaru využíva 24 g ita ristov... Pokiaľ ide o živých muzi ka ntov, je to presne ako hovoríš. Hráč
nie je sólistom s pásom v pozadí, ale
je súčasťou diela. Obyčajne sa hráč s
akustickým nástrojom pohybuje v
priestore, čí m vynikajú nové harmonické tóny a z toho vyplývajúce
zmeny rytmu.

e Ako vlastne komponuješ? Máš
najprv ideu o štruktúre celej skladby, alebo jednoducho nahráš zvuky
a pracuješ na ich kombinácii ?
Pracovný proces je vl astne úplne
intelektualizovaný a používal som
ho oveľa skôr, než boli k dispozícii
počítače. Pôvodne som vychádzal z
idey kombinovani a tónov, ktoré sú
si veľmi blízke vo výške. Vy bral
som s i tónové centrum a potom s
použitím chromatickej škály som
zvolil pár ďal ších tónov s minimálnymi odchý lkami. Hráči naladení na
tieto tóny mi nahrali krátke segmenty. Dychári mohli napríklad nahrať
tieto tónové výšky v zhruba l 5 sekundových d{žkach. Takže som si
nahral celú sériu takýchto kratuč
kých úsekov. Mal som, povedz me, 2
minúty každej tó novej výšky. Potom
som urobil partitúru. Celý proces
prebiehal bez použitia počítača.
Takže dielo som nepočul dovtedy,
kým partitúra nebola dokončen á.
Nikdy doteraz som nerobil skladby
tak, že by om počúval, ktoré ú eky
znejú "pe kne" a podľa toho ic h kombinoval.

e Máš vopred j asnú predstavu o
forme diela?

Áno. -Moje diela sa zdajú š truktu-
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e V roku 1994 otvorila El svoje
vysunuté pracovisko v belgickom
Gente. Ako sa rozbehla spolupráca
v Európe?

ralistické, ale v skutoč nosti sú to
kombináciou tónov. Dynamická štruktúra sa však v mojich dielach nevyskytuje. Zmeny v jednotlivých úsekoch skladby sú evidentné, keď s i
prehráš krátke výseky diela, ale pri
s úvislom počúvaní je z mena takmer
neregistrovatefná.
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e Pri koncertnom uvádzaní TvoJ
j ich skladieb je nutná vysoko kvalitná reprodukčná technika, ktorá rozmiestňuje zvuk a umožňuje "vychutnat'" zážitok z jeho rozpínania sa v
priestore. Rovnako dôležitá je aj pomerne vysoká intenzita prezentácie.
Čo j e zámerom takejto zvuko vej in.5talácie? Je intenzita zvuku niečo,
čo umožiíuje odlišný zážitok z tej
istej skladby?
Áno, musí to byť hlasno. Pretože
vtedy sa deje oveľa _viac v oblasti
harmonických tónov. Keď sa dielo
hrá s nízkou intenzitou, isté miesta
absolútne nevyznejú, čo radikálne
zmení doje m zo skladby. Intenzita
skladbu výrazrre <Vvplyvňuje. Moje
diela najlepš ie vyznejú vo veľkých ,
architektonicky členených priestoroch, ktoré um ožň ujú z menu zvuku .
Ve ľmi vhodné je, keď a ľudia môžu
v priestore voľne pohybovať a v rôznych rohoch počúvať zvláštne kombinácie zvukov.

e Počas svojho pobytu v Bratisla·
ve v roku 1993 (koncert na Večeroch
novej hudby spolu s trombonistom
Jamesom Fulkersonom) i teraz si sa
zoznámil s viacerými slovenskými
umelcami. Ako vidíš dalšie možnosti
rozvoja týchto kontaktov a spolupráce s umelcami na Slo vensku ?
Jedna mož no ť by bola pozvať lovenských umelcov prezentovať svoje diela pro tredníctvom Experimental Intermedia. Problé m je, že
na Slovensku nie sú pe niaze na vysielanie umelcov, ExperimentaJ Intermedia tiež nemôže hradiť všetky náklady. Tento finančný problém musíme nejako prekon ať. Uvažujeme o
vytvorení rezide nčných projektov,
ktoré by umožňovali umelcom sústredene pracovať.

Pripravila:
OĽGA SMETANOVÁ
Z

Večerov

novej hudby
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l Modali-ta vo vťahu k hudbe 20. s-toroči

l

Požičali si John Lennon aPaul McCartney harmonické spoje od Palestrinu?
ZUZANA MARTINÁKOVÁ
Anglická skupina Beatles, so svojimi členmi John Lennon ( 1940-1980;
gitara, spev), George Harisson (*1943;
gitara, spev), Paul McCartney
(* 1942; basgitara, spev) a Ringo
Starr (vl. m. R. Starkey, *1940; bicie,
spev), počas svojej éry (1962-70)
svojou hudbou doslova dobyla svet
(vznikla tzv. beatlesmánia). Parila k
najprogresívnejším a najúspešnejším
rockovým skupinám a jej hudba sa
stala klasikou populárnej hudby.
Život človeka nepozostáva z priamych determinácií. Kauzálna príčin
nosť má oveľa menšiu pl atnosť, než
akú jej prisúdil Darwin, inými slovami nie všetko, čo vzniká, je priamo
niečím podmienené. Mnohé spoločné
rezultáty vznikajú nezávisle na sebe
už len preto, že doba je na myšlienky,
či predpoklady vedúce k týmto rezultátom tehotná a oní géniovia, tvorcovia či objavitelia, sa podobajú pôrodným babám, ktoré ich privádzajú na
svet. To vysvetľuje, prečo dochádza k

výstižné, pretože v skutočnosti v prírode, a teda aj v živote a konaní člo
veka neexistuje doslovné opakovanie
(Herakleitov známy výrok: Do tej
istej rieky nevstúpiš dvakrát).
Akú však má súvislosť vyslovená
otázka v názve s týmto úvodom ?
Tónový modálny systém, harmo-

Michelle

~·'l r

P . l' 1

f

r 1., r 1=, 1

l

l

-~

·-

l

J

určitým podobným (aj keď na inom
stupni vývoja) objavom niekoľkokrát
v histórii ľudstva (napr. objavovanie a
spútavanie elektrickej energie - dnes
už vieme, že archa úmluvy obsahovala galvanický článok; v hudbe je to
oscilovanie medzi "návratrni" a "objavovaním" určitých princípov). Na
príklade v oblasti módy si to môžeme
hravo objasniť, keď pozorujeme, ako
sa strieda dfžka od maxi po mini, alebo ako sa navracajú prvky známe z
predchádzajúcich historicko-vývojových štádií. Ide o tzv. vývoj v špirálovitom pohybe, ako ho poznáme z fi lozofie, pričom tieto "elipsy" špirály,
aj so svojimi štádiami zrodu, dozrievania a zániku sa podobne ako cykly
v prírode (deň, rok) opakujú. Pre nás
slovo opakovať nie je do dôsledku

nické spoje, ktoré poznala renesanč
ná vokálna polyfónia, nezmizli bez
stopy, ale jestvujú jednak v amotnej
"Auffuhrungspraxis" tejto hudby, t.j.
v jej oživovaní súbormi pre starú
hudbu, na strane druhej žijú. dodnes v
európskej ľudovej hudbe, ktorá ich v
sebe uchovala v pôvodnej podobe:
napr. gruzínska viachlasná ľudová
hudba je zaujímavou petrifikáciou renesančnej hudby, avšak na modálnom základe je založená hudba východnej, strednej a južnej Európy,
vrátane nášho etnika (pozri tiež úvodnú štúdiu v Hž č. J6). V 20. storočí
záujem o modálnu hudbu prebiehal
jednak prostredníctvom ľudovej hudby a jednak gotickej a renesančnej
hudby (pozri napr. Bartók, Stravinský, Pärt, Schnittke, Kančeli a i.)

O Beatles je známe, že sa inšpiroval i etnickou hudbou viacerých národov (neboli a nie sú v tomto ojedinelí!). Preto je ich hudobný prejav charakteristický harmonickými spojmi a
melodickými postupmi, ktoré sú z
aspektu tonálnej harmónie prinajmenšom zvláštne.
V piesni Norwegian Wood ide o
mixolydický modu , pričom zápis v
G dur nie je vhodný. V celej piesni
nezaznie tón fis - až na jeden akord D
dur (t. l 0), kde ide o reakord durový
(čiže s diesis fi) - (príklad č. l, takt
l 0), alef, z čoho vyplýva, že základný tónorod je Do, čiže C-oblasť, pričom tón b je tu naším známym ta tónom. Z tohto aspektu harmonické
špOJe so aur, so moľ (g-h-d,-g:lFď),
kombinácia so mol + ta v podobe so
mol septakordu (g-b-d-f- v takte 7,
alebo akordu b-d-f, ktorý je ta-akordom + tónu g, ktoré znie temer počas
celej skladby ako ostináto) a po ňom
doakord (takt 8) nie sú v modálnej
harmónii vôbec prekvapivé (príklad
2, takt 7.-8.).
Akordy a mol, D dur sú tu spoje La a
re (s diesis fi). Predpísaná tónina G
dur je tu teda neoprávnená ešte aj z iného hľadiska, ktorým je častý výskyt g
mol (so-mol) a malý eptakord o.
Pieseň Yesterday je tiež nesprávne
zapísaná. Je totiž v C-oblasti v lydic-

(ta-akord) v• ta.)(ioch 26-31 , ktoré by z
tonálneho hľadiska v tónine F dur boli ťažko vyložitefné (napr. len cestou
mimotonálnych dominánt, pritom ak
by išlo oF dur tóninu, prečo v kadencii nezaznie dominanta, prečo akord
na druhom stupni je durový, prečo Aeptakord ako mimotonálna dominanta k šiestemu stupňu atď.) (príklad
č. 3, takty 26.-'31.).
Na spôsob Gesualdovej modálnej
harmónie aj s využitím chromatických postupov je skomponovaná pieseň Michelle. Je v F-oblasti vo frygickom mode.
Ak by z hľadiska tonálneho bola v d
mol, ako vyzerá jej zápis, a všetky jej
tri diely končili na dominante (už to
je zvláštne), ťažko vysvetliť durovú
toniku (takt 5, ll) a akordy c-e-g
(takt 7, 13, 31) a c-es-g, ktoré sú
vlastne postavené na nezvýšenom sied- •
mom stupni. Z hľadi ka modálneho v
F-oblasti je akord d-f-a la-akord a ctfis-a la-akord durový, akordy c-e-g a
c-es-g sú so akordy v dur a mol (es je
tón ta) verzii. Akord a-cis-e je miakord durový (s die is, takty 9, l O,
15, 16, 21 , 26, 27, 28, 33, 34, 38 a záverečný takt 43). Akord b-d-f je faakord, g-b-d re-akord) (príklad č. 4,
takty 1.-13.).
Chromatizmy sú evidentné v úvode
skladby, tiež v prechode taktov 7-8, v
taktoch 23-26, kde v 23. takte zväčše
ný kvinfakord de -f-a je výs1edkom
tohto chromatického posunu (príklad
č. 5, takty 23.-26.).
Záverečný sled akordov sotva pripomína tonálnu kadenciu či už v tónine F dur alebo d mol: (príklad č. 6,
takty 38.-43.).
Z modálneho a pektu je to sled
akordov: mi dur, la dur, re-sextakord
a vzápätí resekundakord, ti-akord, fasextakord a mi dur (pripomeňme, že
všetky modálne kladby končili durovým akordom).
Podobné "čudné" poje a melodické postupy nájdeme aj v iných piesňach J. Lennona a P. McCartneyho -

Yesterday
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kom mode, teda mala by byť zapísaná
bez predznamenania (preto tie časté
odrážky na tóne b).
Z modálneho hľadiska nepôsobia v
C-oblasti nelogickým dojmom akordické spoje e-h-d (miseptakord s vynechaním tercie), a-cis-e-g (la-septakord durový), d-f-a (re-akord), b-d-f
(ta-akord), c-e-g (do-akord), f-a-c
(fa-akord), c-e-g (do-akord), d-f-a
(re.:.akord), g-h-d (so-akord), b-d-f

- nás by však už nemali prekvapiť!
Záverečný rezultát: John Lenon a
Paul McCartney síce "neodpisovali" od Palestrinu, a le ich harmonická reč je odrazom modálneho myslenia. Ich modálne harmonické postupy nevznikali ako rezultát priamej inšpirácie gotickej a renesanč
nej modality, ale poznaním ľudovej
tradície, ktorá si uchovala modálny
charakter do dnešných čias!
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Slovenské historické organy l

Už po šiesty rok znel v slovenských chrámoch zvuk historických organov. Medzinárodný festival, ktorého garamom bol prvých
päť ročníkov Spolok koncertných umelcov
pri Slovenskej hudobnej únii v Brati lave,
dnes za. trešuje Národné hudobné centrum Slovkoncert za podpory Ministerstva kultúry
SR. Festival, ktorý patrí vari k najkomornejším v republike, svojím významom predstihne i rozmernejšie akcie. Slovenská hudobná
história nemá v živej praxi zrovn ate ľné hodnoty s hi torickými organmi . Pokiaľ sú to originálne nástroje - a o také doteraz festivalovému výboru išlo - neexistuje v praxi podob-

Na úvodnom koncerte hral Ferdinand Klinda
ný autentický inštrumentár. Organy či pozitívy dodnes v niektorých slovenských lokalitách ex istujú , žiaľ, vo väčšine prípadov v neudržiavanom, nehratefnom stave. Aj tohoroč
ný festival sa mal pôvodne realizovať v okoli
Banskej Štiavnice, no komisia nedokázala
vybrať šesi nástrojov na koncertné použitie.
Kompromisným riešením bol Spiš. Už po
tretí raz znel i hi torické nástroje v spišských
chrámoch~ z toho iba dva v repríze v Spišskej
Kapitule a v Poprade- Veľkej. Ďalšie štyri boli zo zreštaurovaných, či narýchlo "oprášených" nástrojov v rím. kat. kostoloch v Novej
Lesnej, Kežmarku, Spišskej Novej Vsi a v
evanj. chráme v Spišskej Novej V si. Popredný slovenský organológ Dr. M. A. Mayer s
kolegom Gazdíkom pripravovali v rámci
možnosti nástroje na koncertnú produkciu.
Počas i e však tieto narýchlo "zreštaurované"
jnštrumenty neraz rozladilo, č ím narušilo i
samotné koncertné vystúpenie. Dr. M . A.
Mayer po koncerte v Spišskej Novej V si, kde
k takejto konkrétnej situácii prišlo, apeloval
na správcov farnosti a biskupské úrady, aby
si uvedomili závažnosť situácie a pomoh li
oživiť vzácne historické nástroje, ktoré vlast-

ni a.
Okolie Spiša sa od 16. stor. hono ilo významnými organovými majstrami. Vzhľa
dom na bohatú ob l asť, každý kostolík mal
menší č i väčší nástroj. Mnohé z nich ešte existujú, ale v nepoužitefnom stave, alebo iba
ich vzácne rezbárske prospekty. Výnimkou
bol Zreštauro vaný pozitív v rím. kat. Kostole
sv. Kríža v Kežmarku. Ďalšou j eho výnimkou bola veľkorysosť mladého organára Ona
Dlugoscha, ktorý túto prácu previedol zdarma. Existujú teda aj dnes ľudia, pre ktorých
radosť z odovzdávania hodnôt, sprístupnenia
odkazu našich predkov sú ich životným cieľom. Takáto skúsenosť j e vefmi povzbudzujúca a inšpiratívna.
Paradoxom j e, že našu históriu si uvedomujú skôr tí, ktorí k nám prichádzajú ako turi sti č i hostia MF SHO. V rozhovoroch po
koncertoch zdôrazňuj(• údiv nad našimi organmi, prejavujú radosť, že si môžu zahrať na
takom nástroji, napriek problémom. Odborník hľadá hodnoty aj v histórii, ktorá ožíva
pod j eho prstami.
Takúto rado. i prejavila poľs ká organistka
Maria Machura, keď premiérovo uviedla
spomínaný 9-registrový pozitív z r. 165 1 v
Kežmarku. Krehký zvuk sprítomňoval minulosi. jej ponímanie histórie najsúčasnejšiu
prítomnosť. Napokon sa zladili v bohatej partitúre Pachelbelových skladieb, ktoré obohatil a zvukovou pôsobi vosťou .
Na podobnom nástroji v rím. kat. Kostole v
Novej Lesnej od neznámeho autora z druhej
polovice 18. stor., hrala Katarína Hanzelová. Priniesla dramaturgicky vypointovaný
program - Z ipolli, Freseobaldi , Pergolesi,
Scheidt, Kerll , Muffat. Sweelinck, Kayser ušitý na dispozície 6-regisrrového pozitívu.
Znel farebne bohato s istým - aj - dramatickým podtextom, zhodným s plnokrvným
temperamentom interpretky. Publikum na
tomto koncerte bolo úžasné. Od profesionálov, cez turistov až po . tarenky v ručníčkoch.
ktoré úprimne ďakova li sólistke za pekný zážitok.
K takýmto krásnym zážitkom patril aj rec itál Petra Reiffersa v ev. Kostole v Spišskej
Novej V si na nástroji Friedricha Deutschmanna z r. 1823. Nástroj "poplátaný" viacerými neodbornými zásahmi pripravila na
koncert spomínaná dvojica organológov.
Reiffers si s ním poradil tiež suverénne. A tak
odznel aj jeho recitál z diel M estresa, Stanleyho, Bacha i našich autorov Podprockého,
Schneidera, Zimmera. Vyvrcholením bola
vlastná improvizácia na gregoriánsky chorál
Vietimae Paschali laudes. Reiffersa poznajú
predovšetkým v trnavskom Chráme Najsvätejšej Trojice ako organi tu a riaditefa chóru.
Zbor mu pomáha hfadai v každej skladbe poetiku melódie i zvuku. Tomuto venuje svoje
umenie a oslovuje ho výnimočnou muzikalitou, prirodzeným darom zdieľn osti. Spevom svetlom duše- prežiaruje aj svoj e i nterpretač
né majstrovstvo.

Hudobný život '97

Organ Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule
Ďal ší chr[Jmový organ ista pri šiel z Weingartneru. Heinrich Hamm hrá na "obrom"
nástroj i z r. 1737 staviteľa Gablera. V
Poprade-Ve fk ej sa musel prispôsobiť komornému nástroju, tiež nemeckého stavitefa,
Jozefa Seyberta z r . 1856. Hral dôsledne, pokorne, bez väčších výrazových dispozícií.
Skladby Mu ffata. Pachelbela, Knechta. Men-

Peter Reiffers

Snímka: M. Alcnauer

delssohna, Brahmsa, Bacha zazneli v hannónii duše, ktorá prešla i na prítomné publikum.
Úvodný a záverečný koncert patril nástrojom firmy Rieger z Krnova. V Spišskej
Kapitule to boli dva nástroje (ve fký na chóre,
menší v sanktoáriu z r. 1890, v Spišskej Novej
Vsi starší a menší z r. 1888). V Spi~skej
Kapitule Ferdinand Klinda otvoril festi val

lCOLLEGIUM TECHNICUM ·LETO VZNAMENÍ ÚSPECHOV l
Košický miešaný vysokoškolský zbor
Collegium Technicum (CT) sa vďaka prísnym umeleckým ciefom, aké si vytýčil a ktoré
v praxi uplatňoval už od svojho vzniku, vypracoval na špičkové amatérske teleso na
Slovensku. Od r. 1983, kedy sa etabloval podľa predstáv svojho zakladateľa a prezidenta
Únie speváckych zborov na Slovensku doc.
Ing. Michala Kostelného, CSc., dynami zuje
umelecký terén vo svojej kategórii . Ocenenie
strieda ocenenie, najmä od r. 199 1, keď zbor
vyspieval l . cenu Akademickej Banskej
Bystrice, následne (v rokocl't.l992 a 1994) bol
laureátom IFAS v Pardubiciach. 'ľ. 1994 získal aj Zlatú medailu v Litomyšli na
Medzinárodnej súťaži B. Smetanu ar. 1996 si
priniesol dve zlaté medaily z Medzinárodnej
súťaže v Netanya v I zraeli. K týmto úspechom
doviedla zbor vtedajšia dirigentka Eva Zacharová, s ktorou CT natočil aj CD komplet (v
Roku slovenskej hudby) Cantate Domino, venované zborovej tvorbe Ivana Hrušovského.
Ani po odchode dirigentky v r. 1996 zbor
neza háľal. Pod vedením svojho nového dirigenta Karola Pet:rócziho úspešne obháji l svoj
umelecký kredit už tohto roku na dvoch
Medzinárodných súťažiach (o podujatí sme
podrobne písali v čísle 16).
Ešte v júli vycestoval zbor CT so svojím dirigentom na ďal ši u medzinárodnú súťaž. V

dňoch

26.-3 1. 7. úspešne zabodoval na 16.
Medzinárodnej súťaže "TEESSIDE
INTERNATIONAL EISTEDDFOD" v Anglie-

ročníku

Casť zboru Collegium technicum

l

ku. S dvoma prvými cenami (v kategóri i Malé
zmiešané zbory a v kategórii Folklór) a s jednou druhou cenou (v kategórii Vefké zmieša-

Bachovou Toccatou a fúgou d mol BWV 565
a ďa lej odvíjal program pôsobivými skladbami Kuchai'a, M endelssohna, Francka, Liszta,
Duboisa a na malom nástroji predviedol výber skladieb z Levočského zborníka a "pr kavku" Valeriho. Ferdinand Klinda slovenské historické organy ovláda. Veď sám nahral
prvý kompletnej ší dvojalbum už v minulosti
pre vydavateľst vo OPUS.
Záverečné vystúpenie v rím. kat. Kostole v
Spišskej Novej V si patrilo talianskemu organistovi Mariovi Duellovi. Problematický výkon zvýraznil aj nefungujúci, pískajúci nástroj . Akási programová koláž minulosti a
súčasnosti - Rinck, Guillmant, Cappelen,
Valeri, Capocci, Bossi, Galimberti - nedokázala interpreta vyprovokovať ku kontaktu s
publikom. Duella hral viac pre seba a hľadal
v organe inšpirácie, ktoré mu tento nástroj
nemohol poskytnúť.
6. ročník Medzinárodného festivalu Slovenské historické organy sa vpísal do knihy
dejín ako nanajvýš poučný. Pou číme sa však
z chýb, ktoré provokujú ... pokúsime sa o riešenie... ? Vieme, že súčasnosť môžeme postaviť iba na koreňoch z histórie.
Novým šatom lákajúee historické objekty
Spiša - chrámy, kaštiele, kúrie - aj ich zreštaurované interiéry, provokujú otázku: ako je
to možné, že všetko robíme iba pre oči? A
sluch - tá najjemnejšia ozvena duše- zostáva
nemý. Oživené nástroje sú predsa ich súčas
ťou . A taktiež súčasťou liturgie. Zatiaf o tom
hovoria iba prospekty - zväčša vzácne rezbárske práce - a nástroje mlčia. Naše organy
(l . vojim špecifickým zvukom však súčas
ťou európskej mozaiky, ale - žiar- patríme k
výnimočným krajinám, ktoré si aj toto výsostné postavenie nedokážu uvedomiť a obháj i ť.

.

.

ETELA CÁRSKA

né zbory) boli naj(•spešnejšími účastníkmi sút'aže. Ako jediný zbor dostali ocenenie
M agnific, čo je najvyššie možné hodnotenie v
tejto sú ťaži. Je to jedinečný úspech nielen východoslovenského, ale aj slovenského zborového umenia. Aj v Anglicku, podobne ako v
Trenčianskych Tepliciach, sa v podaní zboru
CT páčili zbory l. Hrušovského (Agnus Dei z
M issa pro luventu te, či sk l adate ľove úpravy
ú, láska, láska, Jaka naša sobotočka), či Zd.
Lukáša (Magna est v ist veritatis). - Úctu a obdiv si podľa slov K . Petróczi ho získal zbor Cľ
v Anglicku najmä interpretáciou povinnej
skladby anglického renesančného sk ladateľa
l . polovice 16. storoči a Johna Tavernera
(Transisset Sabbatum). Porota s medzinárodným obsadením vyzdvihla pohotovosť dirigenta a zboru, ako jediných zúčastnených, s
akou si osvojili, resp. prenikli do interpretácie
nároč nej anglickej polyfónie v totálnom kompozi čnom pláne uvedenej skladby, podstatne
rozdielnej od praxe ostatnej dobovej európskej polyfónie.
Medzinárodná súťaž v Eisteddfode mala
tiež veľký spoločenský ohlas. Primátor mesta
prijal každý zbor osobitne na radnici, kde prebiehala súťaž a odovzdával aj ceny. Mesto žilo celý týždeň zborovým umením. Všetci
ú častníci vystupovali aj viac ráz denne, spravidla pred sídlami jednotlivých sponzorov.
ktorí sa netaji li štedrými ympatiami k umeniu. Kiežby tak bolo aj u nás, na Slovensku!
DITA MARENCINOVÁ

KONCERTY

Hudobný život '97
vojica umelkýň absolvovala organový koncert 24. 8.:
Anna Predmerská-Zúriková prizvala
na spo luúčinkovanie mezzosopranistku
Martu Beňačkovú. Spol oč ne predniesli
väčšiu časť programu, počínajúc časťam i
z Bachovej om"še h mol a Matúšovych
pašií, cez Requiem M. Schneidera-Trnav kého, až po Lamentáciu zo symfónie
]eremiáš od L. Bern teí na. Spevácke skúsenosti sóJi tky formujú jej prednes po
tránke výrazovej, vždy podriadenej
princípom štýlovosti. Jej hla. disponuje
peknou farbou, dynamicko-výrazovou
tvárnosťou, čo interpretácii dodáva presvedčivo ť. Svoje vystúpenie po tupne
gradovala až po ume lecky vzrušený prejav Bernsteinovho diela.

D

Anna Predmerská-Zúriková svoj e inmajstrovstvo demonštrovala
na štyroch samostatných dielach . Čisto
tou hry zaujala už v Toccate undecima
od G. Muffata, v ktorej bolo zaujímavé
Jedovať rot.vijanie temat iky, formujúcej kompozičný proces. Princípy kontrapunktu ešte markantnejšie umelkyňa
zvýrazni la v Prelúdiu Es dur od V. LUbecka a veľmi pôsobivo stvárnila Bachovu Passacagliu c mol , ktorej hutná
téma tvori podklad pre bohato rozvinutú, nároč nú kompozíciu. Sólistka dôsled ne rešpektovala predlohu, interpretáciu umocn ila vlastným tvorivým vkladom, s nadhľadom formovala každý variantný úsek a dielo zvukovo vy tupňo
va la do grandi óznej majestátnosti. Prednesom tohto diela Anna PredmerskáZúriková dosiahla mimoriadne pôsobi vý interpretačný tvar, úci na porovná-

vanie s tým naj lepším, čo sme u nás
mohli počuť. Osobitnú pozornosť venovala aj štúdiu a prednesu Partity profany
od S. Németha-Samorínskeho, ktorú
skladateľ roku 1961 venoval svojej žiač
ke a priateľke. Pôvodné názvy - Vitanie
(Prológ), Elégia (Chromatická invencia), Koncertná etuda (Kozmický let),
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koncertu. Umelec v nej dokumentoval hlbokú znalosť tvorby, jej ob ahové osobitosti, ktorým dal optimálnu zvukovoprednesovú tvár.
Podstatne odlišné umelecké kvality
predstavuje Sonáta g mol č. 6 od C. Ph. E.
Bacha. Sólista zaradil na program aj modernú sonoristickú Improvizáciu sur E. B.

l DNI ORGANOVEJ HUDBY l
O tináto (Romanca) a Epilóg výrečnej
šie približujú obsah skladby, v ktorej
prevláda lineárny princíp, tlmoč i aci bohatý hudobný obsah. Umenie A. Predmerskej výstižne vyjadri lo emocionalitu
diela, zv l ášť Romance, postavenej na
základe tónov vytvárajúcich anagram
mena HEDDA. Znaky citových vzťahov

od svojho otca Wernera Jacoba. Dielo citeľne oživilo pozornosť poslucháčov. Program uzavrela (znova) uvedená Mendelssohnova Sonáta B dur č. 4. Oproti
prednesu Taťjany Orlovej, Jacobovo
stvárnenie pôsobilo racionálnejšie, priznačnou nemeckou stroho ťou .
Ďalší koncert (27. 8.) absolvovala

terpretačné

José Enrique Ayarra Jarne
renektujú aj ostatné časti a umelkyňa
ic h naplnila sugestívnou si lou.
Na programe organového koncertu (25. 8.)
Nemca ArKlr~a. a Jacoba boli málo hrávané skladby z Bachových Klavírnych cvičení Ili. Piesne a chorály v rôznom spracovaní poskytli interpretovi príležitosť
rozvíjať predstavivosť najmä v registrácii,
ktorou výraznejšie približoval obsah jednotlivých ča~tí. Bohatšie spracovaný chorál Vater unser im Himmelreich a zvukovo efektný Jesus Christus, unser Heiland
sa vymkli charakteru ostatných skladieb.
Výber rámcovalo Prelúdium Es dur na
začiatku a Fúga v závere prvej polov ice

Emilia Dzemjanová. Aj jej vystúpenie
dotvárala sólistka opery v Košiciach
Neonila Kozjatinská. Ukrajinská soprani stka predniesla koncet1né árie a
piesne z tvorby barokových sk l adateľov
(Stradella, Marcello, Pergolesi , Scarlatti
a Caccini). Prednes a nieso l v intenc iách pri nej štýlovo ti, ume leckej disciplíny, výsostne muzikálne pôsobivo.
Túto kval itnú umelkyňu by sme radi
uvítali aj na scéne opery SND v niektorej z inscenácií.
Emíl ia Dzemjanová sa "uskromnila"
sólovým predne om diel P. F. Boelyho a
O. Zipoliho. Kompozične zaujímavé

Pianistka s horúcim srdcom
Kultúrne leto v Bratislave prinieslo v oblasti tzv. vážnej
hudby viacero hudobných zážitkov, ktoré nemali len oddychový charakter. Patrí k nim aj recitál Si lvie CápovejVizváryovej, ktorá- ako jubilantka- dostane zaslúženú príležitosť konfrontovať svoje kvality aj v rámci tohtoročných
BHS. Je chvályhodné, že koncert v rámci KL nepovažovala
za akúsi generálku na medzinárodný festival, ale vybrala si
naň iný repertoár, na ktorom demonštrovala svoje nemalé
virtuózne danosti. Na úvod koncertu zahrala dve
Scarlattiho sonáty: F dur ah mol. Je to akýsi kánon pianistickej disciplíny, v rámci ktorého môže umelec preukázať
čistotu štýlu a priezračnosť hry, kde nemožno zašantročiť
ani jediný tón a vybočiť z metronomickej prísnosti tempa.
Silvia čápová- Vizváryová sledovala síce vnútornú krásu a
pulzáciu tejto priezračnej hudby (v čom je jej pôvab), no
predsa len sem-tam jemne zvlnila tempo, čím dala vydýchnuť frázam pred ich ďalšou puJzáciou. Veď i srdce nebije
vždy pravidelne! - zvlášť, ak je také prudké, ako jeho nositeľka. Beethovenova Sonata quasi una Fantasia zvádza čas
to k preromantizovanému prednesu. KJaviristka udržala
najmä 1. časť v kJasicistickej triezvosti a meditatívnej vy·
rovnanosti. Ale už v 2. a najmä v 3. časti - vedľa perlivých
pasáží, v ktorých je neopakovateľná , dala priechod i svojej
príznačnej dynamickej povahe. To by nebola chyba, keby
sa sem-tam nestrácala kvalita jednotlivých tónov, resp. ich
čitateľnosť v búrke prestissima ...
Silvia Cápová-Vizváryová je typom klaviristky, ktorá sa
nechá strhnúť ohňom hudby a preto jej dokonale vyhovuje
najmä romantická literatúra. Na klavírnom večere v
Koncertnej sieni Klarisky s pribúdajúcimi stupňami augustovej horúčavy gradoval aj dojem z jej umenia. Od
Schuberta a jeho dvoch lmpromtus (č. 2 Es dur a č. 4 As
dur, op. 90), kde ponechala poslucháčom precítiť osciláciu
medzi jemne prítomným klasicistickým podtextom hudby
a dominujúcim romantickým vzletom hudby, cez výber zo
Schumannových Fantazijných kusov, op. 12... Tu najviac
chytili za srdce posl ucháčov nádherne stíšené hudobné
drobnosti Večer a Prečo?
Pravou parketou klaviristky sa stal v ten večer Chopin:
popri Nocturne Es dur č. 2, op. SS najmä grandiózna a ťaž-

Silvia Cápová-Vizváryová

Snímky: archív

ká Balada f mol č. 4, op. 52. Jej plocha bola pre Cápovú šancou, aby ukázala, že majstrovsky dokáže vládnuť nad formou, že stavia plochy s nadhľadom a veľkorysosťou. A napokon Debussyho Ostrov radosti vyznel ako ozajstná oslava
ľudského šťastia, nech má už korene v akomkoľvek zdroji.
Sú klaviristi, u ktorých obdivujeme minucióznu prácu so
zvukom, estetiku a vyváženosť každého tónu v rámci frázy,
časti, celku. Sú však aj iní, ktorí na hudobných plátnach
maľujú štýlom akvarelu. Ich prejav je plný sl nečného jasu a
veľkorysých línií. Z ich osobnosti planie ľudské teplo a sila
vitality.
Silvia Cápová-Vizváryová patrí k tým druhým.
TERf:ZJA URSINYOV Á

Momenti ďorgano od P. Ebena dokumentovali bohatú tvorivú fantáziu autora, formulovanú prostredníctvom dramaticko-lyrickej variability emotívne
menlivých hudobných plôch, ktort sólistka náležite diferencovala. K súčas
nosti sa hlásia aj dve ukážky (Poem of
Peace, Poem of Happines) od Jeana
Langlaisa. Najväčšmi organistka zaujala
skladbou C. Fr~cka-Piece héroique.
Práve prednes tohto diela tvoril optimálne vygradovanie programu, presvedču
júceho o umeleckej suverenite sólistky.
Záver Dní organovej hudby absolvoval 30. augusta 1997 španielsky organista, kňaz José E nr iq u e Ayar ra Jarne. Umelec s veľkým rozhľadom sa v
Bratislave predstavil programom z tvorby svetových i španielskych skladateľov. Jeho prednes upútal decentnosťou
výrazu a meditatívnosťou obsahu, čo
čiastočne obmedzovali očakávaný vzlet
Bachovej Fantázie a fúgy g mol (BWV
542). Ani Mendelssohnovo Prelúdium a
fúga d mol neprekročila hranicu umiernenosti. V clivej, kontemplatívnej nálade vyznel Brahmsov Chorál č. 9 (Herzlich tut mich verlangen) a Chorál č. 3 od
C. Francka. Vo všetkých uvedených
dielach nad technickou stránkou dominovala vznešenosť ušľachtilej emocionality. A práve tým sa koncert stal zaujímavým vrcholom tohtoročného cyklu
organových koncertov.
Nie menej hodnotný prínos znamenali
aj záverečné skladby španielskych skladateľov : Magnificat (variácie pre organ)
odM. Echevesta, Impresion teresiana od
E. Torresa a Variácie na Almandozovu
tému od M . Castilla. Ich spoločným znakom bol tematický základ čerpajúci z ľu
dových prameňov, znamenitá kompozič
ná práca, niekedy viac klaviristická než
organová sadzba a primeraný prednes.
Niektoré z uvedených diel by potrebovali väčší nástroj, pretože kvôli častému
preregistrovaniu umelec robil medzi jednotlivými variáciami nežiaduce pauzy,
čo narušovalo kontinuitu hudobného toku. Avšak ich rozdielna dynamika, tempo, rytmus a farebnosť boli rozhodujúcou
podmienkou úspechu uvedených diel.
V celkovom pohľade Dni organovej
hudby v Bratislave možno bez zveličo
vania hodnotiť ako cenný prínos do letných kultúrno-umeleckých aktivít v našom hlavnom meste.

MICHAL PALOVCtK

V OHATEJ
1\B.EBNOSTI
V Mirbachovom paláci v rámci koncertov s nárvom - nedefné dopoludnie v galérii - už odštartovala nová sezóna. Dôkazom toho je i prehfad programov GMB - sk l adačka, ktorú obdržal každý z návštevnfkov prvého komorného koncertu, ktorý sa uskutočnil 7. 9. pod záStitou Národného hudobného centra - Slovkoncert.
V rámci prvého koncertu sa nám predstavilo Slovenské filharmonické
trio (l. Fábera - hoboj, J. Luptáčik ml. - klarinet, R. Mešina - fagot).
Vo svojom rôznorodom programe sa Slovenské filharmonické trio uviedlo najskOr Divertimentom č . 3 KV 229 W. A. Mozarta. Ako to obyčajne
býva, v Mozartovej hudbe sa obnaž! každý interpret. Poslucháč dokáže vyč rt ať z Mozartovej interpretácie nesmieme vera - s pribúdajúcimi rokmi si
to čoraz viac uvedomujem. Mozart v podan! Slovenského filharmonického
tria bol spevný, priezračný, dynamicky bohatý. V takejto podobe ho chápu
mladé nastupujúce generácie dnes, na prahu nového storočia.
Rajterove komorné dielo Quattro invenzioni pre hoboj, klarinet a fagot z
roku 1986 som doposiar nepoznal. Jednotlivé časti svojou sviežosťou a náladovou rozjasnenosťou na seba bezprostredne nadväzujú. Tvorivá pouče
nosť z Bartókovej hudby nijako neuráža. V tejto hudbe je svieža iskra, mladfckosť, radosť z tvorenia. Nuž a k tomu skvelá, vsku tku brilantná interpretácia len podčiarkla pOvabnosť tohto diela. Interpreti tu dokázali, že sú vo
svojej jednoliatosti skutoč ný m komorným telesom. Počúvajúc výkon
Slovenského filharmonického tria uvedomil som si, z akých vynikajúcich
inštrumentalistov je zostavená Slovenská fil harmónia.
Vráťme sa však k recenzovaniu tohto komorného koncertu. Po Rajteravej rozjasnenej hudbe nasledovalo skvostné Pastorále pre hoboj, klarinet a
fagot od D. Milhauda. Malá pastor:l.lna idyla s nostalgickou kantilénou a
letným oparom. Skutočná francúzska hudba. Farba francúzskeho vidieka.
Malý hudobný akvarel.
Po Milhaudovej bukolickej atmosfére nás Baginove Poetické nálady
preniesli do úplne iného sveta. NajskOr priam slnečné Andante cantabile
navodilo úsmevnosť a hravosť Baginovej hudby. Dalšie dve časti (Allegretto con an ime a Rubato) nám ukázali aj iné polohy. Nazval by som to renexiou vnútornej citlivosti, neraz až precitlivelosti, kedy hudba bolestne
krúži, akoby sa chcela vyspovedať zo svojich najvnútornej šfch pocitov.
Takéto autobiografické renexie sú živnou pôdou komornej hudby. Ona je
schopná ich v plnej miere renektovať.
Nuž a na záver tohto pekného koncertu odznela opäť francúzska hudba J. Francaix Divertissement. Priam koncertantná rozohranosť všetkých troch
nástrojov stála v službách bohatej hudobnej farebnosti. l tu som si uvedomil, že francúzska hudba j e hrou farieb, akousi zvláštnou kompozičnou kolážou tónov a farieb, harmónif a rytmov.
Nuž, čo povedať na záver. Bolo to pOsobivé stretnutie s vynikajúcou interpretáciou a premyslenou nápaditou dramaturgiou.
IGOR BERGER
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RECENZIE CD

JULES MASSENET: PIESŇOVÉ CYKLY
RICHARD BYRNE - barytón, GLENN MORTON- klavír
©OPUS 912497-2
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RICHARD BYRNE ! BariiO!ld

V bratislavskom Bonton Studiu vznikla 12.-15. októbra
1995 nahrávka vydavateľstva OPUS z výberu piesní francúzskeho sk ladateľa Julesa Masseneta. K recenzentke sa dostal
nový CD uprostred leta 1997. Na textovej vložke lákavého
(dramaturgicky celkom pôvodného) titulu je reprodukcia
mnohovýznamového obrazu " Hudba" od Gustava Klimta
( 1862-19 18), rakúskeho secesného symbolistu, autora mnohých alegorických a dekoratívnych malieb. S autorom hudby
-J u lesom Massenctom ( 1842- 19 12) spája Klimta najmä doba pôsobenia v umeni, menej už výraz a posolstvo dvoch odlišných individualít.
Co vieme o tvorbe Masseneta? Najmä to, že bol tvorcom
takých známych operných diel, akými sú Manon, Werther či
Don Quichotte (komponované "na telo" slávnemu F. Saľapinovi. .. ). Menej je známe, že tento skladateľ z druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia je vlastne autorom 28 opier
(!) - z nich spomeniem napríklad Kráľa z Lahore, Herodias,
Manon a Werthera, či pomerne známu operu Thais, Sapho,
Zvonára u Matky Božej , Ariadnu, alebo Dona Quichotta
(ktorého :"SND r. 1995 naštudoval režisér Jozef Bednárik).
Ale Masscnet je tiež skl adateľom u nás neuvádzaných Qratórií Mária MJgdaléna, Eva, Erinye - ktoré čerpajú z biblických a antických námetov. Neznáme sú jeho orchestrálne
suity, klavírne cykly- a piesne. Pritom skladateľ napísal vyše
280 piesni. Niekoľko je zoradených do šiestich piesňových
cyklov a vyše 160 žije samostatne. Pre Massenetove piesne
patrí privla tok "hudobné básne" , nielen pre krytý vnútorný
rytmus, hudobnú metaforickosť a náladu každého opusu, ale
i preto, že sám sk l adateľ ich nazýva "poeme", čo vo francúzštine znamená báseň.
Zostavovateľ CD s názvom JULES MASSENET- SONG
CYCLES je Alexander Hanuška, ktorý napísal na CD aj
sprievodný text. Zamýšľa sa v ňom nad hudbou z obdobia fin
de siecle, ktorá priala zvlášť tzv. salónnej hudbe. Do tejto
sféry patria aj piesne Masseneta. Na rozdiel od Bizetových,
~ Goundových či Delibesových piesní, ktoré si zakladali pri márne na melodickosti, ich aj v dnešnom Francúzsku povyšuje na piedestál stálej obľúbenosti zvlášť hudobná a interpretačná náročnosť, jemnosť výrazu v opisovaní básnického
textu, neobyčajná rafinovanosť hudobných prostriedkov,
ktoré nie sú jednoznačne vždy tonálne (aj keď tento kompozičný postup prevláda), využívanie aj takých netradičných
postupov, akými sú melodráma, resp. prechod z parlandového spôsobu prednesu do čistej vokálnej línie. Kultivované
komorné publikum vie i dnes vychutnať takéto umenie lyrickej drobnokresby, ktorú by sme mohli tiež nazvať "improvizovaná impresívnosť". Klavírny sprievod v piesňach Masseneta nie je len pritakávačom ľudského hlasu, ale dialogizujúcim rovnocenným partnerom.
Interpretmi piatich cyklov Masseneta sú na CD americkí
umelci - barytonista Richard Byrne a klavirista Glenn
Morton. Obaja mladi, perspektívni, ale už dnes dostatočne
známi na koncertných pódiách. Richard Byrne je o. i. niekoľ
ko sezón členom newyorskej Metropolitnej opery, kde okrem menších postáv v "klasike" (Barbier zo Sevi lly, Bohéma) - má za sebou i veľké postavy. Z nich spomeniem zv l ášť
Pelléasa v Debussyho Pelléovi a Mélisande pod taktovkou
Jamesa Levina. V októbri 1995 spieval tento americký barytonista s príjemným hlasovým timbrom v Bratislave - na
piesňovom recitále, kde si naživo overil pred naším publikom i Massenetove pies n~ Nahrávka vznikla zrejme za pomoci Nadácie Clarisse B . Kam'pelovej, o zamerani ktorej sa
čitateľ sice dozvie zo samostatného odseku (podporuje mladých umelcov na začiatku ich kariéry), ale jej podiel na CD
iba tuši. .. Pritom vychádzam z informácie, že ďalši aktér nahrávky - mladý klavirista Glenn Morton - je ice známy na
newyorskej koncertnej scéne ako komorný partner spevákov, ale už r. 1995 - polu s Byrnem - debutoval na Slovensku a tým i v Európe ...
Básne lásky, Básne októbra, Básne spomienky (suveníru),
Básne apríla a Básne zimy - to sú v preklade názvy cyklov, z
ktorých zaznieva na CD celkove 32 piesni. V jednej z nich
(Oh! ne fin is jamais z cyklu Preme d'Amour) poluúčinkuje
slovenská mezzo opranistka Denisa Hamarová.
Ak sa dá o Massenetových piesňach povedať, že pô obia
na poslucháča ako kultivovaná spoveď prejemnelého ducha,
ktorý je neustále očarený krehkosťou drobných zázrakov ži-

vota, o speváckom výkone Richarda Byrneho môžeme povedať niečo paralelné. Jeho mäkký, zamatovo pôsobiaci barytón
je dostatočne disciplinovaný na to, aby sa "vtesnal " do lyriky
komornej piesne a vypátral v nej tie najjemnejšie záchvevy
citov a nálad. Počúvať vo francúzštine 32 pie ni od jedného
autora, je zážitok pre skúseného poslucháča. Byrne nás však
dokázal upútať po celý čas nahrávky kontrastnou, vždy vypointovanou interpretáciou, ktorá pripomínala v každej piesni
mnohoplošný, perfektne vybrúsený drahokam. Veľká škoda,
že preklady textov si poslucháč musí "zaobstarať" sám - znalosťou francúzštiny, alebo prekladom názvov jednotlivých
piesni, aby nechal potom priestor vlastnej hudobnej a textovej predstavi vo ti. Dobrý zvyk z minulosti -dávať záujemcovi k dispozícii i preklad textov - ako i u nás vymizol z úsporných dôvodov pri tlačení textovej knihy. Skoda ... Nie každý
poslucháč má jazykovú prípravu na počúvanie francúzskej
hudby, pritom znal osť posolstva slova a zážitok z hudby patria v piesni neodmysliteľne dokopy...
Výber z Massenetovej piesňovej tvorby je iste ojedinelým
dramaturgickým činom OPUS-u, ktorý vznikol zrejme za finančnej pomoci spomínanej nadácie a programovej ponuky
amerického interpreta. Po lucháčsky je to kulinárska pochúť
ka pre vycibrené uši, ktoré milujú vokálnu komornú literatúru
a dokážu v nej náj sť pôvaby, často ukryté v jemných obrazoch skladateľa. Vďaka obom zúčastneným americkým interpretom sa táto hudobná ponuka stala ozajstným bonbónikom
na našej vydavateľskej scéne.
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bude venovať interpretácii toho, čo jej dáva možnosť preukásilné stránky: t.j. šírku a pestrosť koncertného repertoáru,
jeho objavnosť, precíznosť naštudovania každého vokálneho
a štýlového detailu, vkus a viacjazyčnosť prejavu. Výkon
Eleny Händler - tak, ako sme na to zvyknutí vždy v partnerskej spolupráci s Evou Siahovou -je inšpirujúci a na vysokej
interpretačnej úrovni.
TERÉZIA URSfNYOV A
zať

PA VOL KOV AC -piano
LISZT- CHOPIN - SCHUMANN
Radio Bratislava 0119-2131

ROMANTICKÁ PIESEŇ
EVA BLAHO VÁ - mezzosoprán
ELENA HÄNDLER - klavír
©OPUS 912591-2

V novembri 1996 nahrala naša komorná speváčka Eva
Siahová klaviristkou Elenou Händler výber z romantickej
piesňovej literatúry, ktorý sa dostáva záujemcovi do rúk po
tieto dni s textovou vložkou Jely Krč méryovej . V minulosti
sme evidovali Evu Siahovú ako sopranistku s mladodramatickým určením - časom sa jej hlas za farbil tmavšie a umelkyňa získala istotu najmä v hlbších polohách hlasu. A tak si pomaly budeme zvykať na novú mezzosopranistku v galérii komorných peváčok. Eva Siahová má veľmi širokú ponuku repertoáru, čo nie raz preukázala na svojich recitáloch v
Bratislave, na Sloven ku, resp. v zahraničí. Tentokrát ponúka
na úvod výber z Brahmsovej pies ňovej literatúry. Je to 8 pie ni v originálnej nemeckej jazykovej verzii (tu - pre väčši u komunikatívnosť - spomeniem ich slovenský preklad). Vernosť,
Na cintoríne, Buď ľahký , spánok môj, Moja láska je zelená,
Keby som poznala cestu späť, Veď smrť je ako chladná noc,
Márne vohľady, O večnej láske ... Od An tonína Dvoi'áka zaznievajú Ctyri pí nt\, op. 82 (Kéž duch múj ám, Pri vyšívání,
Jaro a U potoka). Po ukážke z českého repertoáru spieva Eva
Siahová v poľštine dve ukážky zo Chopinovej piesňovej tvorby - u nás takmer neznámej: Zyczenie - Prianie a Pierscien Prsteň. Za tým nasledujú Cajkovského romance - ich slovenské názvy: Pokojne hviezdy svietili, Slza kanie, Kto túhu poznal raz, Prečo len, Tak skoro zabudnúť, Ci žiari deň ... Nová
CD z produkcie OPUS-u je ukončená Drobnými kvetmi
Mikuláša Schneidera-Trnavského (Ďaleko, široko, Keď sa
drobné piesenky, Nesedaj sláviček, Soko líčku , sokol).
Eva Blahová i na tejto platni - tak, ako na živých koncertoch - demonštruje predovšetkým obdivuhodnú znalo ť štýlu,
ktorý prislúcha nielen celému romantickému obdobiu, ale i
každému skladateľovi piesne zvlášť: č i je to filozofický podtón Brahmsovej lyriky, ktorý hľadá rovnováhu slova a hudby
v klasickej primeranosti výrazu, alebo Dvoi'ákova roztúženosť a priamočiarosť citu, taká blízka českej ľudovej spevnosti, ktorou je táto hudba akoby prešpikovaná, resp. chopinovská vokálna melodika, ktorá o. i. odráža i rytmu por kých
mazúrok - v pie. ni Prianie Ue akoby zrkadlovým vokálnym
obrazom Chopinových klavírnych miniatúr...). Cajkovskij
zase v podani Evy Blahovej nesie v ebe klenbu emotívno ti,
ukrytú najmä v širokodychej vokálnej línii. Schneiderove
piesne sú vedľa tohto "pátosu" ruskej duše lyrikou, vychádzajúcou z predobrazu ľudovej prostoty, takej zázračnej a pôvabnej vo svojej skromnosti.
Pestrosť dramaturgickej zostavy CD iste upúta široký
okruh záujemcov o romantickú pieseň a samotné umenie speváčky, ktorá je vokálno-technicky dobre pripravená zvládnuť
široký piesňový rozptyl. Pravda, boli by sme falošní, keby
sme nepodotkli, že Eva Siahová má svoj limit vo farbe hlasu,
ktorý je najmä vo vy šších polohách ostrý, neoblý, nezamatový. Jej inteligencia už dávno sama rozhodla. že speváčka sa

V ždy, keď vkladám tú striebristú vecičku zvanú CD do
adaptéra, neprestávam sa č udovať a t.ároveň velebiť ľudskú
vynaliezavosť. Nestači li sme sa nad ýchnuť a geniálny technický progres "zlomi l palicu" nad klasickými šelakovými
gramoplatňami . Pozerám na svoju roky budovanú diskotéku
s dávkou nostalgie. Ako na relikt. Ale aj výrečný dokument.
Kompaktné disky znamenaj(• revoluč ný skok nielen pre nás,
teoretizujúcich konzumentov, ale hlavne pre primárnych aktérov, t.j . interpretov a skladateľov. Cédečka som, vzhľadom
na ich skl adnosť, no najmä iné podstatné technické danosti
nazvala, tak celkom familiárne, identifikačný mi kartami či
vizitkami, ktoré vzhľadom na neomylnú objektivitu zápisu
potvrdia umelecký pôvod svojho prezentovaného subjektu.
Prečo toľký úvod? Z jednoduchého dôvodu: neviem jednoznačne stráviť aktefakt, o ktorom bude reč.
" Klaviri sta Pavol Kováč patrí medzi umelcov so stabilným
postavením na medzinárodnej koncertnej scéne... Imponuje
zdravým muzikantským temperamentom, hrá bez zbytoč
ných efektov, zato uvoľnene, s ľahkosťou a veľkou dávkou samozrejmosti, z ktorej vyžaruje jas a bezprostredná radosť z
tvorenia" - tak znie fragment z pádnej , zasvätenej verbálnej
charakteristiky umelca (Viera Chalupková}, ktorého, žiaľ, na
našich pódiách zvykneme v ostatných rokoch vnímať viac
ako ho ťa. M yslím, že práve (alebo hlavne) preto, by si z produkcie vydavateľstva Radio Bratislava zaslúžil premyslenejší, preciznejší zvukový projekt (vizitku). "Sítie horúcou ihlou" ma bodalo najmä v zmysle zvukovej adjustácie. Jasné je
- ako sme z textu vydedukovali - že jednotlivé nahrávky boli
realizované v rozpätí 15 rokov ( 1976- 1991 ). Menej jasné je,
prečo a nevolil viac časovo "autentický" obraz umelca, alebo neaktualizoval tento ad hoc výber. A navyše - zvukové
prevedenie: rozličné nástrojové a akusticKé rezultáty sú na
disku umelo nivelizované, čim, samozrejme, na ujmu celkového umeleckého reliéfu vznikne nežiaduci efekt, akési posluchové "con sordíno". Skoda.
Napriek výhradám počúva m (vnútorne adaptovane), oceňujem a doceňujem. Chválim Pavl a Kováča ako pianistu par
excellence. Spomínam si na jeho " mladistvé" kreácie. Boli
nesmierne sugestívne, dospelé v názoroch, ľudskom i umeleckom postoji. A to je konštanta jeho vyjadrovania. Kováč
j e typ mužného interpreta. Aj tu, v dramaturgii (inkriminovaného) cédečka dokumentoval a potvrdil voje sklony.
Najväčšmi mi imponuje v kompozičnej zóne Ferenca Liszta,
ktorého klavírna sadzba je akoby šitá na jeho interpretačné
parametre. Kováč si však nezľahčuje, neuhládza členitý terén, naopak "loví" v druhoplánových, menej efektných vrstvách. Dešifruje skryté zákutia, ktoré azda menej prezieravým
a koncentrovaným virtuózom ostávajú za treté. To všetko
zdôrazňujem v mene Mefi tovho val číka, ktorý (napriek
"con sordíno" adjustácii) znie presvedčivo a démonicky elektrizuje. Rada zotrvám v lisztovskej oblasti a akceptujem ju
ako optimálny objekt Kováčovho interpretačného záujmu.
Pristavme sa preto i pri jeho vkladoch v skladateľovej Balade
č. 2, v Koncertnej etude č. 3 (Un Sospiro) a v efektných i
apartných pasážach Valse oubliée N. l.
Ak Schumannovu Novelletu č. l . evidujem nie príliš frenetickým - skôr so súhlasným prikývnutím, viac polemických viet obrátim na adresu dramaturgického dielu určeného
skladbám Chopina (Scherzo č. 2, op. 3, Nocturno č. IO, op.
32/2 a Fantazia-lmpromptu, op. 66). Niežeby· Kováč nevenoval dostatok tvorivej potencie tomuto romantickému básnikovi: má k nemu vzťah , rozumie jeho poetike, technológii,
navyše vládne skvostnou inštrumentálnou technikou. V
Kováčovom pretlmočení znie však Chopin dosť "vecne", má
príliš "narysované" kontúry - bez rojčivého prídychu a snáď
aj odlesku no talgie.
Co dodať na záver? Azda len vyjadriť dávku poľutovania
nad vyplytvanou energiou. Nad ed ičný m či nom, ktorý nereprezentuje príliš vľúdnu tvár vydavateľského pôvodcu. A nepodá ani pravdivú vizitku interpreta, ktorého umenie by si určite zaslúžilo ohľaduplnejšiu reflexiu.
L ÝDLA DO HNA LOVÁ
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lEuroCass l lPrichádzajú po inšpiráciu l Medzinárodný úspech
V dňoch l. - 4. augusta sa v Budapešti uskutočnila
prvá Európska konferencia klarinecistov a saxofonistov. Jej hlavnou úlohou je zJskať medzinárodné kontakty a vybudovať člen skú základňu.
Konferencia ponúkla široký záber aktívnym hráčom; diskusiu o efektívnosti klarinetovej hry v súčas
nosti, výmenu m\zorov a skúsenosti profesionálnych
hráčov. ale aj prezentáciu tvorby pre sólový nástroj, či
komorné zoskupenia. Stala sa podnetom k prvému
stretnutiu výkonných umelcov, študentov, ale aj amatérov zo západnej a východnej Európy. Na konferencii
bol založená "EuroCass" (Európska asociácia klarinecových a saxofónových spo loč ností a individuálnych
hráčov).

Jej vznik predchádzala d lhoročná tradfcia v USA,
kde exi tovala najprv Národná l..larinetová spoločnosť
a od roku 1973 co boli medzinárodné stretnutia, pričom
každý treti rok sa uskutočnili mimo územia USA. Na
poslednom stretnuti v Paríži VLnikla dohoda a loži(
Európsku klarinecovú a saxofónovú asociáciu a prvé
stretnutie uskutočniť v Budapešti.
Na prvom stretnuti v Budapešti bol jediným slovenským účastníkom náš klarinet bea Júliu; Klein, ktorého
som požiadal o zhodnotenie celého podujatia.
" Keďže som kontaktnou osobou pre Slovensko, pre
stretnutie v Budapešti som ro7poslal pozvánky našim
popredným klarinetistom a saxofoni!>lom, ale na stretnuti v Budapešti ;a nik z našich nezúčastnil. V Budapešti došlo k dohode vytvorenia vl<l\tnej asociácie. ktorá by združovala táujemcov z Európy a predovšetkým
lO štátov bývalého východného bloku.
Na tohoročnom stretnuti v Budapešti som mal jedineč nú prfležicosf účinkovať., pc;,ograme koncenu a reprezentovať nielen sloven;kú klarinecovú školu, ale aj
tvorbu našich ;l..ladaterov. V programe jednotlivých
koncenov sa prezentovala predovšetkým domáca tvorba. Ja som hral skladby Iris Slcgyovej Vivat Summer a
Norberta Bodnára Funny Break fast. Obe diela vzbudili
vel'ký ohlas a prítomnými účastn íkmi boli milo prijaté.
pričom z ich strany bbl prejavený vel'ký záujem aj o
notový materiál. Skladby som nielen hral. ale mal som
možnosť hovoriť o slovenskej hudbe.
V posledný deň stretnutia bolo zvolené prezídium
a~oc i ácie. ako aj č lenov ia výboru l jednotlivých európskych štátov. Za jedného l čl enov som bol zvolený aj
ja. Ďalšie stremutie bude na jeseň tohto roka v Parfži,
kde sa skonkretizuje ďalši a či nnosť asociácie a vytvoria
sa podmienky pre vydávanie európskeho klarinecového
časopi su."
STEFAN CURILLA

Keď vlani koncom leta odlietali do
Tokia, povedali, že sa o rok vrátia- a
ku točne tomu tak bolo. Reč je o japonských umelkyniach a pedagog i č
kách, ktoré sa tohto roku o päť zúčastnili (dokonca v rozšírenej zostave) na medzinárodnom emman v
Bratisl ave. Bol to už piaty ročník
tohto podujatia - a tento fakt svedčí
o tom, že je to akcia pozitívna, osožná. Treba dodať, že bolo výslovným
želaním našich j aponských hostí abso lvovať seminár v Bratislave pod
vedením slovenských pedagógov značí to, že majú v Japon ku "dobrý
cveng". Tohto roku price to valo do
Brati slavy osem frekventantiek - päť
klaviri stiek a tri s peváčky. Jednou z
najvernejších je klaviri tka Hiroko
Enami Yoshida. Seminár viedli prof.
Stanislav Zamborský a prof. Ida
Černecká (klavír) - pričom Stanislav
Zamborský a venoval klasickým
skladateľom a Ida Černecká obdobiu
romantizmu. Speváčkam sa venovala M gr. M agdaléna Blahušiaková.
Japonskí kolegovia k nám prichádzajú získavať nové tajom tvá klavírnej hry a vokálneho umenia; s túžbou preniknúť hlbšie do európskej
hudobnej kultúry, všetko, čo si z pobytu u nás odvezú domov, do Japonka, a odzrkadlí v ich pedagogickej
práci č i pri vystúpení na pódiu.

"Prichádzajú k nám po inšpiráciu ... "
- povedala prof. I da Černecká. Fakt,
že napriek viacerým možnostiam dávajú prednosť slovenským pedagógom, je, samozrejme, pochvala pre
spomínaný trojčlenný tím, ktorý seminár viedol. Neza nedbateľn á j e aj
úloha Národného hudobného centra
- umeleckej agentúry Slovkoncert,
ktorá všetko, čo patrí k semináru, organizuje (dodajme, že na koncertoch
sa pod i eľa l aj Spolok pre rakúsko-japonskú kultúrnu výmenu vo Viedni).
Tohto roku prebiehal eminár s
malými zmenami - vlani bol jeden
koncert v Tre nčianskych Tepliciach,
tohto roku dva koncerty v Košiciach. Po absolvovaní kurzov všetky
frekventantky vy túpili na s poloč
nom koncerte v Mirbachovom paláci
(3 1. 8. ). Pripojil sa k nim klavirista
Russel Ryan, ktorý sprevádzal speváčky. Je to pedagóg vokálnej katedry Vy okej hudobnej školy vo Viedni a patrí k vyhľadávan ým komorným hráčom. 3. 9. bol ďa l ší koncert o päť v Mirbachovom paláci - úč in
kovali na ňom dve sólistky. Klaviri tka Shinko Inoue hrala Mozarta,
Bacha a šostakoviča, sopranistka
Hiromi Tamegaya sa venovala piesňam H. Wolfa a R. Schumanna. Opäť
ju sprevádzal Russel Ryan.

Studenti Konzervatória v Bratislave, a
to:
Zuzana Zeleňáková. spev (z triedy
prof. Mgr. R. lllenbergerovej )
Michal Majerský, husle (z triedy prof.
M gr. M. Karlíkovej)
Ladislav 'Fa"-ovič, klavír (z triedy
prof. Mgr. P. Čcrmana) na základe výberu podľa mg nahrávky interpretácie povinných kladieb postúpili do semifinále
5. Medzinárodnej súťaže stredných umeleckých škôl a v dňoch 29. a 30. eptembra súťaži li v Krakove. Umeleckým šéfom medzi národnej súťaže bol významný
koncertný umelec, klavirista a uznávaný
pedagóg Dimitrij Baškirov. Umeleckú
zášt itu nad úťažo u mali veľké osobnosti
poľs kej a svetovej ku ltúry- slávny filmový režisér Andrzej Wajda a jeden z naj významnejších sk l adateľov 20. storočia
Krzysztof Penderecki.
Výber našich študentov do semifinále
takejto významnej medzinárodnej súťaže
je dôkazom nielen veľkého talentu mladej slovenskej umeleckej generácie, ale
predovšetkým potvrdením správnej pedagogickej práce kolektívu umeleckých
pedagógov Konzervatória v Bratislave.
Finále svetovej s úťaže sa uskutoční v
M edzinárodnom umeleckom centre v •
Takasaki (Japonsko) v dňoch 27.-29. novembra 1997. Veríme v úspechy študentov Konzervatória v Bratislave tak, ako
sa to vlani podarilo študentke spevu
Kataríne Silhavíkovej, ktorá sa vráti la na
brali. lav ké Konzervatórium so striebornou medailou.
D. S.

Medzinárodná súťaž sláčikových kvartet v Banff
6. ročn ík Medzinárodnej súťaže sláč ikových
kvartet v kanadskom Ban ff sa uskutoč ní v týždni
od 16. augusta 1998 v kanadskom meste Banff.
Jeho organizátorom je The Ban ff Centre for the
Arts. Prvý ročník tejto súťaže sa konal v roku
1983 pri príležitosti 50. výroč ia založenia Banff
School of Fine Arts.
Súťažiaci ch vyberie jury na základe odposluchu zaslaných nahrávok. Z prihlásených kandidátov bude na súťaž vybraných desať s láčiko
výc h kvartet. Súťaže sa môžu zúčastniť kandidá-

ti, ktorf 22. augusta 1998 budú mať menej než 35
rokov. Prihlášky na s úťaž treba zasla i do l . marca 1998.
Podmie nky sútaže i možnovyfurdafna adrese:
Ban ff International Stri ng Quartet Competition
The Ban ff Centre for the Arts
Box l 020, Station 23
Banff, Alberta
Canada TOL OCO
tf.: ( 1/403) 762-6 188
fax: ( 1/403) 762-6338

Medzinárodná súťaž mladých koncertných umelcov 1998
Na budúci rok sa uskutoční už 12. ročník
Medzinárodnej súťaže mladých koncertných
umelcov vo francúzskom meste Douai, tentoraz venovaná huslistom. Súťaže sa môžu zúčastniť mladí umelci, narodení po l . l. 1966,
to znamená tí, ktorí l. januára 1998 dosiahnu
menej než 32 rokov.
Prihlášky na súťaž treba zaslať do IO. de-

Kremnický
hradný organ '97
Koncertom organistky Emilie Dzemjanovej v
zámockom kostole sv. Kataríny skon či l sa 17. 8. v
Kremnici fest ival organovej tvorby nazvaný Kremnický hrad ný organ '97. Umel kyňa sa predstavila
nielen interpretáciou diel dávnej~lc h obdobi- napriklad Johanna Sebastiana Bacha, ale aj skladbami
slávneho romantika Césara Francka, Petra Ebena a
ďal ších autorov.
E. Dzemjanová po absolvovaní košického
Konzervatória, ~túdiu v Belgicku a na Vysokej škole múzických umení v Brati lave, interpretačne debutovala v roku 1983 so Symfonickým orchestrom
Slovenského rozhlasu. Nahrávala pre viaceré domáce i zahraničné rozhlasové a televízne spoloč
nosti. Koncertovala v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Porsku a v ďalšieh štátoch.
Slávnostný úvodný koncen tohtoročného festivalu Kremnický hradný organ '97 bol vo svätokatarinskom kostole v Kremnici 6. júla. Predstavil sa na
ňom profesor Imrich Szabo. Oalši umelci vystu povali vždy v n edeľu , čím sa vytvorila bohatá festivalová mozaika. ktorá v kritériách interpretačnej a
dramaturgickej náročnosti naplnila znaky ojedinelej kultúrnej udalosti. Moderná koncepcia organu v
kostole sv. Kataríny umožnila počas siedmich koncertov prezen tovať naj výraznejšie skladby organovej literatú ry.
Festival Kremnický hradný organ '97 svojou
úrovňou a rozsahom podnietil hudobné aktivity v
meste i jeho okoli. Nedeľné organové koncerty formou kultúrnej turistiky prilákali do tohto mesta pomerne početnú domáci i zahrani č nú turistickú klientelu. Okrem umeleckých zážitkov, ktoré jeho návštevníkom ponúkol, prispel aj k postupnému oživovaniu dávnych tradícií Kremnice.

cembra 1997.
Podmienky súťaže zašle:
Jeune Orchestre Symphonique de Douai
87, rue de la Fonderie
59500 Douai
France
tf.: 03 27 97 97 44
fax: 03 27 99 03 30

l Gergijev vo MET

Prof. Eva Blahová medzi porotcami súťaže (druhá zľava)

Spevácka súťaž Liciano Refice

l

Hlavný intendant Metropolitnej opery v
New Yorku Joseph Volpe oznámil, že za hlavného hosťujúceho dirigenta vymenoval riaditefa petrohradského Mariinského divadla
Valerija Gergijeva. Znamená to, že okrem
umeleckého riaditera Jamesa Levina bude
mať slávna newyorská opera ďalšieho stáleho
dirigenta. Gergijev dostal päťročnú zmluvu a
má uviesť najmenej osem predstavení, vrátane dvoch opier Sergeja Prokofieva.

Skončil

sa 52. ročník
festivalu

Koncertom najkraj.fích opemých zborov v
podaní Orchestra komornej ope1y SND a
Speváckeho zboru mesta Bratislavy skončil sa
3 1. 8. v Trenčianskych Tepliciach 52. ročník
najstaršieho hudobného festivalu v strednej
Eu rópe Hudobné leto.
l( koncermej sieni Kúpeľnej dvorany sa na
koncerte, ktorý dirigoval Marián Vach a zbormajstrom bol Ladislav Holásek, predstavili Ján
Galia- bas a Jitka Saparová-Fischerová- mezzosoprán. Zazneli diela Gioacchina Rossiniho,
Bedficha Smetanu, Giuseppe Verdiho, Richarda Wagnera a i.
Vyše dvadsať koncertov tohtoročného
Hudobného leta v Trenčianskych Tepliciach a
ďalšie sprievodné zábavné programy videlo v
tomto kúpeľnom meste asi päľtisfc divákov. Na
pódiu vystúpili wnelci :o Slovenska, Ceska,
Mcufarska, Talianska, Rakúska a ďalších krajín Európy.

V talianskom meste Patrica sa v júni konala medzinárodná speváck; súťaž Liciano Refice.
Desaťčlenná medzinárodná jury, ktorej predsedala prof. Eva Blahová z Bratislavskej VS-

MU, ceny rozdelila takto: l. cenu získala sopranistka Cimaglia Carm ela z Talianska, 2. cenu rovnako talianska sopranistka Peruzzo Sonia, 3. cenu získal juhokórejský barytonista
Cho Byung Ho a o túto cenu sa s ním delila j eho krajanka, sop ranistka Lee Se-Ye.

l Eva Kan.rlová v
Skladby klasickej organovej literatúry autorov Nicolasa de Grignyho, Antoniusa de
Cabezóna, Johanna Sebastiana Bacha, Jozefa
Grešáka, Egona Kráka a ďalších zazneli 9. 9.
v Chráme svätého Egídia v Bardejove na
predposlednom z koncertov V. organových
dní Jozefa Grešáka. Sólistkou večera bola slovenská organistka Eva Kamrlová.
Mimoriadne muzikálna interpretka, rodáč
ka z Bratislavy, študovala na tamojšej VSMU
pod vedením renomovaného slovenského or-

Bardejove l

ganistu profesora Ferdinanda Klindu. V roku
1969 absolvovala majstrovský kurz v Belgicku u významného organistu a skladateľa Floora Peetersa. Je nadšenou propagátorkou slovenskej organovej hudby, niektorí autori, napríklad E. Krák, píšu priamo pre ňu.
Pravidelne vystupuje na domácich i zahranič
ných prehliadkach organového umenia, hudobných festi\'aloch či samostatných koncertoch. V súčasnosti pôsobí ako profesorka na
Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave.

Voktóbri uverejnia pamäti dirigenta G. Soltiho
Memoáre sira Georga Soltiho. svetovo uznávaného dirigenta, ktorý zomrel 5. 9. t. r. uverejnia na budúci
mesiac.
Vydavateľská spol očnosť Alfreda A. Knopfa Olllámila. že knihu nazvanú "Memoáre" doJ..ončil autor krátko pred svojou smr(ou. Osemdesiatš tyriročný dirigent zomrel v spánku na dovolenke v ju1nom Francúzsku.
Dátum vyjdenia knihy stanovili na 2 1. októbra, kedy by sa bol dirigent doW 85 rokov.
Solti sa narodil v Maďars ku a je považovaný za jedného l naj väčších a najdynamickejších dirigentov 20.
storočia. Pod jeho taktovkou sa z Chicagského symfonického orchestra stalo jedno z popredných svetových
hudobných telies. Bol aj hudobným riaditeľom Kráľovskej opery Covent Garden, hlavným dirigentom
Parížskeho orchestra, hlavným dirigen tom Londýnskej filharmónie a riaditeľom Vefkonočného festivalu v
Salzburgu.
Solti si vo svojich memoároch spomína okrem iného aj na stretnutia s Bélom Bartókom. Richardom
Straussom, Anurom Toscaninirn a Placidom Domingom
. Neoznačené materhUy sú z TASR
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SERVISHŽ

lNárodné hudobné centrum· Slovkoncert l

Stredoslovenské štátne divadlo Banská Bystrica

OKTÓBER

Október 1997

1997
Koncerty a literárno-hudobné programy
19.00 Toporčany, Koncertná sieň Konzervatória
Klavlrne duo
Magdaléna Bajuszová
Cyril Dianovský

l. IO.

Sclmben

2. l O. · 18.30 h
Kresánek. Smetana. Soswkovič

16. IO. 19.00

Scarlaui. Liszt. Chopili, Rachmanitwv,
Skriabin
19. IO.

10.30 Bratislava, Mirbachov palác

19.00 Humenné, MsKS, Ka§tier
18.00 Verké Kapušany, MsKS, sála MsKS
19.30 Bardejovské kúpele, BLK, LO Astória

Komomý súbor MUSA LUPENS

Liszt. Brahms. Prokofiev

9. IO.

Hudba dávnych storočí (hudobné pamilll·
kv 9.- 17. storo<Tia)
19.30 Toporčany, Zasadacia sieň na Radnici

V spolupráci so Spolkom koncertných
umelcov
21. IO. 19.00 Humenné, MsKS, Kaštier
Husľový recitál
Dalibor Karvay. husle
Daniel Buranovský, klavfr

Bach. Fauré. Krwnplw lt::. Chopin, Wat·
kins. Zeljenka. Rossini. Debussy. Donize/li. Nielsen. Ravel. lberr
ll. IO.

19.00 Zilina · SKO, Dom umenia Fatra

Peter Dvorský. tenor
so Státnym komorným
orchestrom a dierigentom Leošom Svárovským

K!ayirny recitál
Tomáš Nemec, klavír

Vita/i. Suchml. Paganini, Sttint-Sai!ns.
Mllssenet, Wieniawski

22. IO. 19.30

12. 10.

10.30 Bratislava, Mirbachov palác

SOCIETA RIGATA
Mon ika Streitová. flauta
Zuzana GrékO,jlá. hoboj
Matej Drli č ka. klarinet
Adriana Vessová. fagot
Dagmar Duždová. klavír
Karol Toperczer. klavlr

Večer

26. IO. 19.00

Pejlwv.1·k.ľ. Dibcík. BeneJ. Haluška. Ber·
ger. Sixw
V .\'IHJiuprdci so Spolkom slovensk:vclr
skladateľov

13. IO. 18.00 Nové Mesto nad Váhom, Výstavná sieň

28. 10. 19.30

Doni:eui
19.00 Humenné, MsKS, Ka§tler

Klavírny recitál
Tom(•š Nemec

Martinček.

Fa/la,

Brillťll

Galéria M. A. Bazovského
Anna Holblingová. husle
Quido Hälbling, husle
Dagmar Zsapková. flau ta
Jozef z~apka. gitara
Trenčín,

Teplice, SLK, Kúperná
dvorana
Večer ooerných melódii
Orchester Komornej opery Bratislava
Sólisti Komornej opery a Opery SND

rov

28. IO. 19.00 Rimavská Sobota· MsKS, sála 1\lsKS

Klayirny recitál
Daniel Buranovský

Strculel/a, &tclr. Telemw11t, Hätulel, Mar·
cel/o. Kusse. Boni, Doni:.eni

30. IO.

Husroyý recitál
Alexander Jablokov. husle
Jana Nagy-Juhász. klavír

Ivana Trošelj. soprán (Austrália)
Marián Budoš, semiakustická gitara
Ján Labant. gitara

Mowrt. Beethoven. Paganini. Samsate.
CajkOI'skij. Rimskij-Kor.Wtkov. Y.wye.
Sailli-Stli!n,\·. Wieniawski

Budo.f. Tmšelj
30. IO.

18.00 Poprad, MsKS, hotel Satel

Ivana Trošelj. soprán (Austrália)
Marián BudoS, semiakustická gitnra
Ján Labant , gitara
Budoš, Tirao. Troše/j

IV. ročník

BANSKOBYSTRICKÉ HUDOBNÉ DNI
23. - 30. október 1997
23. IO.
16.00

Nám. SNP

17.00

Bohéma klub

24.10.
14.00
18.30

25.10.
18.00

26.10.
11 .00
16.30

Bohéma klub
Sála So

Október 1997
2. IO.· 19.00 h
Dom ume nia

Otvárací koncen 29. sezóny
SFK
Grešák: Améby
Brahms: Koncert pre husle.
vi ol ončel o a
orchester
Respighi : Rímské pínie
Rímske fontány
Róbe n Stankovský, di rigent
Ná ndor Szederké nyi, husle
Jozef Podhoranský,
v i olončelo

9. IO.· 19.00h

Operný večer Martina Babjaka
Pete r Feranec. dirigent
Dom umenia
19. 10.- 14.30h Koncert pre rodiny
Dom ume nia
Musorgskij : Obrázky z vý-

sla vy

Grieg: Peer Gynt
Alfred Walter, dirigent
23. IO.· 19.00 h Suchoň : S láčiková sere náda
S uk: Fantázia pre husle a
Dom umeni a
orchester
Dvorák: Sy mfónia č. 6 D
dur
Alfred Walte r, dirigent
Gabriela Deme terová, husle
30. IO.· 19.00 h Britten: 4 morské medzihry
Hummel: Koncert pre trúbDom umeni a
ku a orcheste r
Berlioz: Fantastická symfónia
Tomáš Koutník, dirigent
Ju raj Bartoš, trúbka

Chopin. Rachmti!IÍIIOV. Debussy
19.30 Bardejovské Kúpele, BLK, LO Astória

11.00 Námestovo, MKP, sála MKP

IS. IO. 19.00 Bardejov, MsKS, sála ZUS
16. IO. 19.30 Bardejovské Kúpele · BLK, LO Astória
TRIO ISTROPOLIS
Katarfna Brejková. klavír
Zuzana Paštéková. husle
Teodor Brcko, violončel o

lŠtátna filharmónia Košice l

Trenčianske

V)'ber slávnych opern.'idt árií, duet ll pre-

lícky kostol
Gustáv Bel áček, bas
Jozef C>urdina, hoboj
Otakar Sebcsta, ba.,so continuo
15. 10.

s ooerou a operetou

tloftier z n·m·by s,•etourámych skltulate·

Clw11in, Lis:t. Bra/rms, Prokofiev
14. IO. 19.00 Rimavská Sobota, MsKS, Rímskokato-

Slávnostné otvorenie Akadémie
umenia v Banskej Bystrici
7. IO.. 18.30 h
F. Lehár: Zem úsmevov
Co sa skrýva za tajomnými úsmevmi C íňanov? Aké bude manželstvo
Cíň a n a a Európanky? Opereta, v
ktorej zaznie jedna z najznámejších
Lehárových melódií "Ja srdce svoje
dám len žene tej, ktorú rád mám".
l l. l O. · 17.00 h G. Verdi: Nabucco
Operný príbeh o viere. láske a nádeji. Známy "Zbor zajatých Zidov" sa
stal symbolom túžby po slobode

Lee/air. Telemtmn. Giuliani. Diabelli.
Marti1uTek. Godár. Chopin. D••oŕlík. Bor·
ne

Mo:tlrt. Rossini. Vertli. Wag ner. Nicolai.

14. IO.

súčasnému.

3. l O. · l 0.00 h

každého utláčané h o jednotlivca
národa.
17. IO. · 18.30 h E. Kálmán: Grófka Marica
Svetoznáma melódia "Joj cigán" a
ďa lš ie populárne melódie sprevádzajú príbeh lásky schudobnelého
šrachtica a bohatej grófky.
Bratislavské hudobné slávnosti
Zájazdy:
9. l O. · 19.00 l. Zeljenka: Bátoryčka
(SND Bratislava)
BOHÉMA KLUB
l. I0. - 18.00 h Večer pre talenty Konzervatória J.
L. Bellu v Banskej Bystrici
8. IO.· 18.00 h Andrej Bystran a. h. ·jubilejný koncert
Účinkujú : Andrej Bystran ·spev
Darina Turl\ová · klavírny sprievod
Marek Bystran · klavírny sprievod

Teplice, SLK, Kúperná

Elena H oličková, soprán
Mária Tu rňová. soprán
Jozef Ábel, tenor
Milan Du bovský, klavfr
Ján Binder, spr. slovo
26. IO. 10.30 Bratislava, Mirbachov palác
Jozellna Puczová. mezzosoprán
Ľudovít Marcinger. klavfr
Braluns.

MKS
M;ulin Malachovský, bas
Svätopluk M a l:~chov>ký, barytón
J(m Salay. klavír
Ulrich U lm:~nn . spr. slovo

B áto ryčka

dvorana

spolu(lč inkovan ie

Caj kovskij, Puccini. Lehár, Tosti, Curtis.
Bixio

Trenčianske

l. Zeljen ka:

Pohrad na morbídne sk utoč n ost i .
ktoré sa dejú "akoby". Výpoveď popredného slovenského >kladatera o
našom vz(ahu k zlu hi torickému i

Ziar nad Hronom, MsKS, sála MsKS
Klayirny recitál
Daniel Buranovský

7. IO.
8. IO.
9. IO.

Katarina Turnerová. harfa
Mari:ln Turner. flauta

ŠTÁTNA OPERA

Riaditeľ Státneho komorného orchestra v Ziline vypisuje

konkurz
na obsadenie miesta hráča na 2. lesný roh s povinnosťou hry na l. lesný roh.
Podmienkou prijatia je absolvovanie konzervatória alebo VS hudobného smeru.
Konkurz pozostáva:
· z voľnej a rýchlej časti koncertu z obdobia klasicizmu
·z hry z orchestrálnych partov.
Uzávierka prihlášok je IO. lO. 1997. Cestovné hradíme len prijatým uchádzačom. Slobodným
poskytneme ubytovanie. Uchádzači budú na konkurz pozvaní písomne alebo telefonicky.
Informácie: SKO Zilina, Dolný Val47, OJ l 28 Zitina, tel. 089/200 07, 202 56.

ul. A. Bernoláka 2614
022 01 ČADCA
Tel: 0824/248 14, 22173 Fax: 0824/248 14

VEŽOVÝ KONCERT
Úči nkuje Brass Harmony (B. Bystrica)
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE BBHD 97
Úči nkuje Moyzesovo kvaneto (Bratislava)

! ! ! DO POZORNOSTI MILOVNÍKOM VÁŽNEJ HUDBY A JAZZU ! ! !

MISTER SCROOGE A OPERNÁ TVORBA Jána CIKKERA (Seminár)
PREMIÉRA
Ján Cikker
MISTER SCROOGE

Bohéma klub

ORAZIO VECCHI "L' amfi parnaso"
Madrigalová opera· ú č inkuj e Kvintet Madrigal Brati slava
13 renesa nč n ých príhod starého Pantalcoma, chvastavého kapitána, prefíkaného
sluhu, mileneckej dvojice a iných...

Obradná s ieň
Msú CSA 26
Ev. kostol
Lazovná ul.

HUDOBNÉ MATINÉ
Účinkuje Jurovského dychové trio (B. Bystrica)
MUSICA SACRA
Koncen mužského vokálneho súboru Octet Singers (Bratislava). diriguje Blanka

PONÚKAM VŠETKÝM ZÁUJEMCOM CD A MG VYDA VATEĽ..STIEV
ARTA
STUDIO MATOUŠ
ECM
ACCENT
GLOS SA
CENY l S DPH OD 290,· SK (CD) + POŠTOVNÉ
INFORMÁCIE Tel: 0824/221 73, fax.+ odk. 0824/248 14

Juhaňáková

18.30

Sála SO

Giuseppe Verdi
LA TRAVI ATA
V hlavných úlohách: Lubica Vargicová (SND). Gurgan Ovsepian (SN D), Zoltán
Vongrey (SO-B. B.)

27. 10.
18.30

Sála So

HAPPY DAY
Spirituály a gospely v podaní vokálnej skupiny Glose Harmony Priends.
Dirigent Mário Fančovi č, sólista Viedeneskej komornej opery.

28. 10.
18.00

Bohéma klub

KOMORNit'' KONCERT
Účinkuje Max Reger trio (Ostrava)

Sála DJGT
Zvolen

P. Ulrych • S. Moša
RAD ÚZ A MAHULIENA (Mu zikál)
Príbeh o nezlomnej sile lásky. ktorá dokáže
novom básnickom preobrazení.

29.10.
19.00

30.10.
18.30

Sála SO

"

Agentúra AP projekt, s.r.o., Bratislava,
v spolupráci s Evanjelickým cirkevným zborom a. v. Bratislava-Pri evoz usporiada v rámci umelecké ho festi valu Re fora mč né dni '97 pri príležitosti 480. výročia Reformácie
v piatok, 24 . októbra 1997 o 18.00 h v Evanjelickom kostole Bratislava- Prievoz, Radničné nám.
(spoje 20 l, 202, 2 16)

SLÁVNOSTNÝ VEČER
Chráňme

pre m Oc ť

!udskú zlobu a nenávis(, v

KONCERT SYMFONICKÉHO ORCHESTRA J. CIKKERA
J. Ci kker: SITNIANSKI RYTI ERJ ·svetová premiéra
Si belius, Schubert, Mozan
Dirigent Harvey Bordowittz (Izrael)

si svoj hrad

Program: Sláv nostný príhovor k 480. vý ročiu Reformácie · gene rálny biskup Evanjelickej
cirkvi na Slove nsku Július Filo, Milan Rúfus, Martin Luther. Max Reger, Dietrich Buxte hude,
Johann Kusser, Johann RosanmUller, Samuel Capricornus, Georg Philipp Tele mann.
Účinkujú: Anna Predmerská-Zúriková · organ, Pe ter Rúfus· recitácia, Milan Horínek ·spev,
Kamila Zajíčková. soprán, Musica aeterna, um. vedúci Peter Zajíček CAMERATA BRATISLA VA, um . vedúci Jan Rozehnal.
Vstup vorný . Zbierka pre Zborovú diakoniu pri Evanjelickom cirkev nom zbore a. v.
Bratislava-Prievoz.
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