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Festivalové doznievanie
Tridsiaty lretf ročnfk Brolislovsltýcli 1111dobnýcll slávnos/( so sko11c<il. Doznievajú v
nás umelecké dojmy o zážitky, zfskoli sme nové slaísenOJ'/1; ole vy11óro so oj celý rod otó::ok. Tridsol!ri rokO l' je .jus lu'slórie, kus lu'storickej pomätt; ktorá ul:r}vo veľa ::oujfmolých SktÍSei/OS/(OpOZf/OikOI', Ok!OI'é SO prib'IÍOII(J/ rod !udf usilu;iídcli so o I'YSokzí profesiofloli::áoitllofej kulflily. Nie je 11a fkodu ved 11take;io pomäli ::all'stovol. ob11ovilfakty a
StÍI•t'slosli toll/o podujatia, kloré je bezpodlyby stíčoslou llo.fidl 1/ovodobýdJ l111dobnýdl
dej/11.
flodllolením os!olné!Jofesliva/u - z h!odt'sl:o
Jillerpreločnfdi l'fkoiiOI', resp. dromo/11rgie so budtí zaoberal kniici v nojb/il!kh čfslac/1
náf/10 časopiSu. No boli časy, keď náffes!il•o/
má1•o/ slál'llOSI!lej!f rámec i o/mosfém.
Predovše!l<ým by som c!Jcel vyjadril veľké
z11epokojeme nad stíčasným celospoločen
ským pos!ojom vob' lmdobnej kulltíre. Denne
lt's!tl)em l' 11ofej !ločt; aby som zoregJSI!'OI'al
odo::mfeslimlové!Jo diania. Máme. Som priam
::desený !oll!oročným slovom nofich periodík
v oblas!/· l111dobnej p11blict's11'ky o kniiky. No
nedái•n ej mllzt'kologickej konferenciÍ· som so
preh!od11e ::oobero/ kniiclo-publicl's!ickou
čitmoslou 11JO. o 40. rokoch. Je neuverile!né,
že v dobe, ktorá nemalo k dt'spo::ícii dne.fmí
"eleklronicktí I')Wtofenosl". ale iba v/o.r!né
mky, obálky, evettl. písodstroj a pof111, denI/Ú !lač "s11'/Jio" komen/oval o ::o::nome11Óvol
niele/l l'!elky dô/eftlé lmdobno-ltmelecké podti)Oiio, ole oj spo/oče11Ské udalos!/; !zv. pikolky. Nemô.:em sa ::bol'il dojmu, že ok by
pred BHS nebola 11 11ós IÍä'ttkovalo Edtlo
Gmberovó, masové médiá, 11ojmä obró::kové
časopt'sy, by osi nemali o hudbe c<o publt'ko1'01. New'em, kde ;'e chyba, keď renomOI'aflé
det111fly - i 11apriek melde l'toc, niekde me11ej
::IÍfenému pneslom pre kul/tÍm -práve v /omlo čase 11vere;iít1JÍÍ maleriály, k!oré môfu byl
uvere;i1e11é aj inokedy (nebaga!eliztl)'ent fJodllU Jii/ormóctit, ka!dó má svojho adresá/a a
zmysel, pravda okrem lýc/1 nezmyselných).
No dru/1ej s/rane ob{<as čf1ome malen'ály autorov, kfor! stí tídajne mimo našejprofeste, a
nozdói•am so, :!e 11ebyl ic/1, nemá o /mdbe ho
pfsol. Chyba b11de oj mekde 110 našej s1ro11e.
Zrejme, v d11ešnom "1d10vom" pros1redf (!JOvod.ro, le klo si !le/dme. lok nemá) so 11ós 11ik
11eb11de pý!al. b' sme oc/Jolllfpfsol alebo me.
Treba sa zre;ine pre!láčol. pre!o:!'e p01111ko o
dopyt me s1í osi v rov11ová!Je o doba si !iada
I'OZ0/1/IIejftil ponuku...
Vychódzo;iíc :: kollcer!nýc/J podti)OI! z
Red11ty o IIOJillä z loncemt Edity Gr11berovej
(110 k/orom boli aj takí, ktotfclt .rom 110 ko/lcene o 11ojmä 110 recepcti'predlýmnikdy /levidel), 11emoho/ som preliltodnul ul meko!koročmí drevemí "boriém", kde si č/ovel mus!
dával pozor skôr no no!Jy, 11e:!' deboiO I'Ol o
hudbe. Aj tolá ;e reo/i/a ná!ho feslil'alu, ole
na slol'e!lsi.ý spôsob. Máme veľa reč! o klllltímosti, ale tam, kde so k11lttíro pesltl)e, kde
dochádza l pr11émll dotyku s tíou, stá1•o sa !•ed!o;šfm prod11ktom l'ere;ilélto zátljillu. Nevtem,
okl do;em mali no!t'najvyJJf.ftótnipredstavitelto pri Fchode a výc/1ode z Reduty, akýpoeti
maliprftomnfsolvenlllf hostto - podm'kotelto,
repreze111ot11i mesia, poslanci a pod. -pri pohľade 110 telilO fletlleleflý s/011. Neprekófo IO
m'kom11, le sa 11! melo!lo rol011 l11'áme no
medzti!Órodný festival v lokomto devas!OI'afiOm pros/red!, slutočtle lo neprelážo na!tin
jin11óm, ltoré lok "tieztšllle" podponiJÍÍ fit!bal, dt'evčenské pôvaby a neviem čo elle, ie
ob/iellame Reduty dre1'e11ým /ešenfm ;e l1onbo11 nášho 1!/avné/io mesia.? Je l'ôbec mofné,
aby sa v !riJOI'Oill pros/red! til.fltiúcJe liatidrkOI•a/i O 11/0ŽIIOS/i jiflatlCOIIaf/10 ::vukovéftO
11osiča z kortcenu Edity Gmberove;? O čom
10 vlosttle l10vorfme, keď ji·dvellfliJeme pojmy, oi.ými stí pýdia a reprezen/a!Ívnosl t'slej
časli nofe j lulfiÍiyl O čom... .?
MARIÁN JURiK

Jeseň

už tradične ozvučí Bratislavu festivalovými tónmi. Tohtoročný 33. ročník Bratislavských hudobných slávností sa po slávnostnom otvorení v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca rozbehol desiatkami koncertov v rôznych hudobných sieňach hlavného
mesta. Festivalové entré vytvoril Bratislavský detský zbor s dirigentom Ondrejom Sarayom.

l Chv:íle všedné - chv:íle sviatočné l
To, že o 1UlŠe vrcholné hudobné inštitúcie· Slovenskú filharmóniu a Slovenské
národné divadlo bol vždy v médiách zvýšený záujem, nie je žiadnou novinkou. Ba
treba zdôraznil: že každý, i ten 1Uljmenšípohyb a posun v ich organizme vyvolával
(a vyvoláva) vlny reakcií. Komentáre, nie zriedka protichodné, pokmieké stanoviská. Oných pohybov, posunov a premien, priznajme, v ostatnom období bolo nadostač. A dostatočne počuteľné bolo (i je) echo kultúrnej (i menej kultúrnej) verejnosti.
Nazdávame sa, že opät' dozrel čas na dialóg: so šéfdirigentom a hudobným riaditeľom SF, riaditeľom Opery SND, ONDREJOM LENARDOM.
Spoločne sme sa v pravidelných rozhovoroch stretávali na stránkach našich
novín, zaznamenávajúc a reflektujúc
krivky vášho vzostupu - od čias vstupu
na post šéfdirigenta SF, vaše rozvetvené
umelecké aktivity, orientácie... Chcem
sa teraz pristaviť pri diskutovanom bode v línii vašej dráhy: kumulácii - či
prepojení funkcií v SF a SND. Tento bod
bol v tlači, i v "nemediálnej" verejnosti, interpretovaný rozlične. Artikulujte,
prosím, oficiálnu verziu tejto skutoč
nosti:
Po abdikácii bývalého šéfa Opery SND
bol som oslovený jej generálnym riad iteľom, aby som prevzal túto uvoľnenú funkciu. Oponoval som argumentmi, že si neviem predstaviť, ako by som zvládol súčasne post šéfdirigenta a hudobného riaditeľa vo filharmónii a zároveň ponúkanú
fu nkciu. V podvedomí som však myslel na
to, ako presadiť u našich najvyšších predstaviteľov záujem o zmenu pozícií týchto
dvoch inštitúcií. Dávno me si uvedomovali , že zákony sú "vyprchané" , zastaralé.
Použiteľné možno ako historický dokument, pre súčasný stav však už nevyhovujúce. V preambule oboch zákonov má byť

zakotvená formu lácia, že ide o vrcholných predstaviteľov slovenskej hudobnej
kultúry: Opery SND na poli hudobného
divadla a filharmónie ako reprezentanta
symfonického žánru. Postavenie a vzťahy
oboch inštitúcií treba presne urči ť a definovať. Pri návšteve u premiéra Mečiara
som tieto postuláty predostrel, podobne aj
otázky finančného efektu hodnotenia
umelcov pôsobiacich v týchto vrcholných
hudobných ustanovizniach. Dostal som
odpoveď: vláda zohľadní tieto požiadavky,
ak by ste prijali miesto riaditeľa v Opere
SND. Ocitol som sa v pozícii, ktorú nežičím nikomu; bol som v dileme a zároveň v
rozpakoch. Premietal som si realitu, ktorá
pozostáva z funkcie a pracovných povinností vo filharmónii, k tomu by mal pribudnúť post v opere, mám záväzky v Japonsku - a napokon, mäm rodinu a svoj
privátny život, ktorý si chcem ustrážiť. Na
druhej strane som si uvedomil, že je tu
šanca napraviť všetko rokmi zanedbané,
to, na čo sa predtým nekládol žiaduci
dôraz. Spomeniem, ako príklad, únik našich umelcov do zahraničia. Okrem iného
argumentujú tým, že tu, doma, nie sú dostatočne ohodnoteni - finančne ani morál-

ne. Skutočne; ak náhodou stretnete muzikanta, ktorý sa predstavi ako člen viedenskej opery či divadla, máte sklon úctivo sa
mu pokloniť. Stavovská česť, morálna satisfakcia hráčov, členov týchto dvoch našich inštitúcii dosiaľ nezískala dostatočné
zadosťučinenie ... A práve tieto okamihy v
mojom ťažkom rozhodovaní zavážili , rozhodol som sa napokon tak, ako je to známe. Je mi len ľúto, že v médiách, ale aj v
bežných ľudských rečiach sa vyskytli poznámky o mojej nenásytnosti. Ak niekto
nepochopi môj zámer, niet už viac čo vysvetľovať. Nie som filatelista v zbierani
honorov ...
Zaostrime najskôr na filharmóniu.
Akú štruktúru v tejto inštitúcii deklaru~
jete, resp. chcete perspektívne obhájiť?
Čítal a počul som - nielen u nás - najrozličnejš ie vyhlásenia nastupujúcich šéfov.
Nepáči sa mi v nich "spasiteľský" tón.
Myslím, že je potrebné naskočiť do rozbehnutého vlaku. Veď ten vlak priváža
skúsenosti, odkaz histórie nášho hudobného umenia, ktorú budovali a modelovali
veľkí ľudia, veľkí umelci. Mojou povinnosťou je teraz mať pred sebou hviezdičku,
métu. Mať na zreteli čo najlepšie a najprofesionálnejšie "vybavenie" koncertov, ktoré je spojené s administratívnou zložkou,
alebo ak chcete - vedením. Nepokaziť a
nenarušiť to, čo bolo vybudované, chrániť
dedičstvo a zároveň prebrať ten pomyselný kolík v štafete. Napokon, história povie
a zhodnoti, či za ten krátky časový úsek
úroveň filharmónie upadala, stagnovala
alebo sa povzniesla. Verifikácia umelec(Pokračovanie na 3. str. )
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Nástup

hudobnej moderny

Potešilo ma, že napriek ťažkej ekonomickej situácii v oblasti kultúry sa aj tohto roku uskutočnila v rámci BHS (2. a 3. októbra) vedecká konferencia. Usporiadateľom
bola Slovenská muzikologická asociácia.
Úvodný referát predniesol prof Dr.
Ladislav Burlas, DrSc., na tému Medzinárodné kontexty slovenskej hudobnej modemy. Netreba zdôrazňovať, že referát obsahoval dokonalú znalosť problematiky, je
to Burlasova celoživotná téma skúmania,
vydal monografiu Slovenská hudobná moderna (Obzor 1983). V referáte priniesol
nové poznatky a zdôvodnenia smerovania
nástupu trendov slovenskej hudby v tridsiatych rokoch. Poukázal na dôstojné
miesto našej hudby v európskom kontexte
hudobného vývoja v porovnaní s postupmi
Bartóka, Kodálya, Szymanowského, ktorí
tiež nenadväzovali na druhú viedenskú
školu, i keď - rovnako ako naša moderna smerovali k uvoľneniu tonality, až k dvanásťtónovým postupom. Povedal: "Slovenská hudobná moderna má nesporne medzinárodné paralely, o ktôrých sa hovorí ako o
nových národných východoeurópskych
školách ... " Poukázal na hľadanie nových
riešeni, nových kompozičných postupov.
"Slovenská hudobná moderna nie je teda
len akýmsi mylným vybočením, ale súčas
ťou širšieho trendu."
Výsostne teoretický bol referát prof Dr.
Jaroslava Jirdnka, DrSc. (CR), ktorý sa
zaoberal európskymi súvislosťami hudobnej reči Eugena Suchoňa. Vyzdvihol v
Suchoňovej hudobnej reči jednotu slovenskosti a modernosti a rozobral osobitú Suchoňovu modalitu, ústiacu do dvanásťtóno
vosti. Suchoňova akordika znamená jednotu vertikály a horizontály v jeho kompozič
nom postupe. Nerozvádza disonancie, čo
je úplne nové v jeho hudobnom myslení i z
celoeurópskeho pohľadu.
V rozbore hudobnej reč i E. Suchoňa pokračoval

doc. Dr.

Ľubomfr Chalupka,

CSc.

Vychádzal zo Suchoňovej teoretickej práce Akordika. Suchoň - teoretik - hovori v
nej o usporiadaní akordov, nie o harmónii.
(To potvrdzuje Jiránkov názor, že Suchoň
disonancie nerozvádza.) Suchoň vo svojej
teoretickej práci i v prednáškach vychádzal
z vlastnej tvorby. Veľmi zaujímavý bol

DIVERTIMENTO
MUSICALE '97
Národné osvetové centrum Bratislava, Mestské
• kultúrne stredisko Trenčin a Trenčianske osvetové
stretísko poriadajú v dňoch 17. až 19. októbra XVII.
celoštdtny festival komornej a symfonickej hudby
neprofe siondlov s medzinárodnou účas ťou . Colle-

gium piaristov - refektát Galérie M. A. Bazovského, Piaristický kostol sv. Fr. Xaverského, Trenčiansky hrad ako aj Kúpeľná dvorana v Trenčianskych Tepliciach budú hostiť popredné neprofesionálne komorné a symfonické telesá nielen zo
Slovenska, ale aj z Ceskej republiky, Rakúska a
Svajčiarska. Najlepšieh účastníkov festivalu vyhlásia na galakoncerte 19. októbra o IU)() h v
Piaristickom kostole.
R.

Topoľčianska

hudobná jeseň '97
Zaplnený Kostol Nanebovzatia Panny Márie
v Topoľčanoch bol 6. septembra svedkom otvorenia 4. topoľčianskej hudobnej jesene. Slovenský komorný orchester s Bohdanorn Warchalom uviedli skladby T. Albinoniho, A. Corelliho, A. Vivaldiho a A. Dvofáka. Po koncerte
prijal Bohdana Warchala a členov orchestra primátor Topoľčian Ing. Pavol Segeš, ktorý im poďakoval za krásny zážitok z lftillcertu. Využil túto priležitosť a prítomnému doct Dr. Ladislavovi Mokrému, CSc., odovzdal zlatú medailu
mesta Topoľčany, ktorú mu rodné mesto udelilo
ako ocenenie jeho celoživotného diela pri nedávnom životnom jubileu. Ladislav Mokrý pri
poďakovanf povedal, že viac ako toto ocenenie
ho teši fakt, že Topoľčany sa stávajú významným centrom hudobného diania na Slovensku.
Od roku 1994, kedy začal pracovať Festivalový
výbor, sú koncerty pravidelnou súčasťou topoľ
čianskej kultúry (v r. 1996 ich bolo 25). Pre THJ
'97 pripravili organizátori spolu IO koncertov. K
vrcholom budú isto patriť recitál Ivana Sokola a
koncert Kociánovho kvarteta z Prahy. Svoje
miesto tu majú však aj mladi umelci zo Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, pedagógovia í študenti.
jel

Chalupkov rozbor Suchoňovej Fantázie
BACH, kde objavil okrem tohto zhudobneného mena aj iniciály autora "E", "Es".
Pohyb znamenajú v Suchoňovej tvorbe terciové postupy, kým kvarty sú konštantou.
Podobne ako Jiránek, aj Chalupka zdôrazňuje, že Suchoňova modalita nevychádza
ani zo starých cirkevných tónin, ani z modality slovenských ľudových piesní, ale
syntézou oboch dochádza k typickej "suchoňovskej" modalite.
Vývoju tvorby Alexandra Moyzesa sa
venoval prof Dr. lift Vysloufil, DrSc.
(CR). Sústredil sa na roky 1926-1935, keď
A. Moyzes prišiel do Prahy k V. Novákovi.
Prijal ho na základe Dychového kvinteta,
ktoré bolo v Prahe uvedené a predpovedalo
vefký talent. Novák bol v podstate konzervatívny, protiavantgardný, neznášal novoty. No na Moyzesa v Prahe pôsobili aj iné
vplyvy, než Jen jeho učiteľ: Spolok pre súčasnú hudbu vedený A. Hábom, M. Očad
Hkom, navštevoval aj Hábove kurzy štvrttónovej hudby. Zoznámil sa s Jaroslavom
Ježkom a Davistami. Ovplyvnil ho džez. V
Prahe bol A. Moyzes reflektovaný ako moderný skladateľ. Z tohto obdobia je jeho
West-pocket suita, op. 7, pre husle a klavír,
Jazzová sonáta pre dva klavíry, op. 14,
piesňový cyklus Farby na palete, op. 5 a
ďalšie.

Napriek tomu bol oddaným žiakom V.
Nováka, o čom svedčí jeho esej "Novák a
slovenská hudba" z r. 1932, uverejnená v
Novákovej autobiografii Zivot a vzpomínky. Vysloužil považuje za znak Moyzesovho avantgardizmu tohto tvorivého obdobia príklon k hábovskej dvanásťtónovos
ti .
Dva zaujímavé a fundované referáty hovorili o pohľade popredných českých muzikológov na vývojové trendy slovenskej
hudby.
Prof Dr. Rudolf Pečman, DrSc. (CR),
objasnil, ako hodnotil Slovenskú hudobnú
modernu Vladimír Helfert. Postavil Helfertove vyvíjajúce sa názory voči konzervatívnym názorom Otakara Zicha. Zich
nazeral na slovenskú hudbu ako na súčasť
českej, resp. československej hudby, neuznával jej osobitosti a možnosti samostatného vývoja, kým Helfert, sledujúc prudký

rozmach tvorby slovenských skladateľov ,
uznával ich právo vyvíjať sa vlastným smerom.
Doc. Dr. Naďa Hrčkovd, CSc. , na pozadí.názorov Dobroslava Orla a Aloisa Kolíska posúdila vzťah českej vzdelanosti k
orientácii slovenskej modernej hudby.
Obaja pôsobili na Slovensku a zdá sa, že
Orel prevzal názory O. Zicha, zatiaľ čo
Kolísek bol vo vzťahu k slovenskému umeniu pokrokovejší.
Jánovi Cikkerovi bol venovaný obsiahly,
na fakty bohatý referát Dr. Michala Palovčfka, CSc. Nedávno vyšla jeho monografia Ján Cikker v spomienkach a diele.
Bol teda najpovolanejší hodnotiť prínos
Jána Cikkera v kontexte Slovenskej hudobnej moderny. Disciplinovane sa držal
ústrednej témy konferencie a sústredil sa
na diela vytvorené v 30. a 40. rokoch. Z referátu vyplynulo, že Cikker bol skladateľ
emocionálny, nezávislý od cudzích vplyvov.
Doplnkom bol citovo zafarbený referát
doc. Dr. Evy Michalovej, CSc., v ktorom
priblížila vrúcny vzťah Jána Cikkera k rodnému mestu, Banskej Bystrici. Vychádzala
z autentických Cikkerových spomienok.'
Doc. Dr. Tibor Sedlický, CSc., hovoril o
mužských zboroch Alexandra Moyzesa a
Eugena Suchoňa. Väčšinu zborov títo majstri venovali Speváckemu zboru slovenských učiteľov a teleso postavili pred náročné interpretačné úlohy. Sám referent,
ako dlhoročný člen zboru, sa na tom podieTa l.
Konferencia sa prevažne venovala trom
zakladateľským zjavom Slovenskej hudobnej modemy. Výnimkou bolo vystúpenie
PhDr. Ľudmily Cervenej, ktorá predniesla
referát na tému Profilovanie hudobnej reči
v tvorbe Simona Jurovského. Zdá sa, že
autorka sa sústredene zaoberá Jurovským,
čo je veľmi zásluž né.
Osviežením bol referát Dr. Edity Bugalovej, ktorý sa zdanlivo nedotýkal témy
konferencie, no poukázal na úroveň mimobratislavského hudobného života a hudobnej kultúry. Presvedčivo a s temperamentom hovorila o mimoriadnych spoločenských aktivitách Mikuláša SchneideraTrnavského v období nástupu Slovenskej

Hudobný život '97
hudobnej moderny. Došla k záveru, že
Mikuláš Schneider-Tmav ký obetoval svoj
talent i nemalé tvorivé schopnosti práci pre
ľud, vlasť a cirkev.
Veľkú diskusiu vyvolal referát Mgr.
Františka Turdka na tému Ludová hudba v
tvorbe skladateľov Slovenskej hudobnej
moderny. Zdá sa, že otázka folklóru je citlivá už niekoľko desaťročí. Vzťah národného a svetového či európskeho, je semenom
sváru estetikov, historikov, politikov. Začína vo sfére umenia a končí v spore o
zjednotenú Európu s nacionalizmom. l keď
sa na konferencii nedostala diskusia do
týchto sfér, bola značne temperamentná.
Ale demokracia- to je diskusia!
Bodkou konferencie bol referát Dr. Mariana Juríka Nástup slovenskej hudobnej
modemy v zrkadle dobovej kritiky. Rozsiahly materiál, ktorý má Jurík staro tlivo
preštudovaný, disciplinovane vtesnal do
primeraného časového priestoru a sústredil
sa hlavne na osobnosť Ivana Ballu.
Zo stručného prehľadu vidieť, že konferencia bola vydarená, mala vysokú vedeckú úroveň, priniesla mnohé nové poznatky
aj konfrontáciu názorov, ktorá je nielen v
politike, ale i vo vede prepotrebná.
Konferencia však mala aj nedostatky.
Predovšetkým nehovorilo a o ďalších príslušníkoch, patriacich do Slovenskej hudobnej moderny: Kardoš, Očenáš, Holoubek a i. Nehovoriac o skl adateľoch, žijúcich a tvoriacich popri nich, ako Alexander
Albrecht, Frico Kafenda a pod. Chýbal mi
aj referát o celkovej situácii tej doby v hudobnom dianí na celom Slovensku, o vzťa
hoch tvorba - interpretácia - koncertný život.
Za ďal ší nedostatok považujem návštevnosť na konferencii. Nepatrí sa odreferovať
a odísť. Nestarať sa, čo kto k referátu pripomenie, či sa niečo opýta. Zarazila ma aj neúčasť skladateľov. Ze tam neboli päťdesiat
nici a šesťdesiatnici , to sa nečudujem, tí zakladateľov Slovenskej hudobnej modemy
nemali príliš v láske, no najmladšia skladateľská generácia by" mala mať záujem pre
nich už o históriu, ktorú vnímajú s odstupom. Alebo nevnímajú vôbec? Kde boli
mladi teoretici a kritici? Studenti hudobnej
vedy a hudobnej teórie prišli, chvíľu posedeli, usmievali sa a odišli.
Konferencia sa skončila. Treba začať
pripravovať budúcoročnú. Dúfajme, že bude.
ANNA KOV ÁROVÁ

lTRNAVSKÉ ORGANOVÉ DNI '97 1
V

dňoch

18., 21. a 24. augusta sa v Trnave

uskutočnil 2. ročník Trnavských organových
dní. Usporiadateľom koncertov, ktoré sa ko-

nali v Dóme sv. Mikuláša v Trnave, bolo
mesto Trnava a Trnavský hudobný kabinet.
Zvláštnosťou tohto festivalu je, že jeho dramaturgia vyžaduje od účinkujúcich okrem
interpretácie organových skladieb rôznych
štýlových období aj improvizačný výkon.
Téma na improvizáciu zostáva pre všetky
ročníky rovnaká. Je ňou duchovná pieseň M.
Schneidera-Trnavského napísaná špeciálne
pre chrám, v ktorom koncerty prebiehajú.
Cielom TOO je nielen pripraviť obyvateľom
a návštevníkom Trnavy nezabudnuteľné
umelecké zážitky, ale aj oživiť umenie improvizácie v radoch našich organistov.
18. augusta sa trnavskému publiku po prvýkrát predstavil mladý slovenský organista
Marek Vrábel. V náročnom programe
(Bach: Prelúdium a fúga e mol BWV 548,

Reger: Fantázia a fúga na meno B.A.C.H.,
op. 46 ... ) sa prejavil ako technicky zdátný a
muzikálny interpret. V improvizácii využil
svoje vynikajúce technické danosti i skúsenosti z majstrovských kurzov J. Gillou. Z piana III. man. prešiel postupne cez virtuózne
pasáže do tutti, pričom sólovo využi val jazykové regi tre (kvázi kolorovaný camus firmus). Kvalite tejto vcelku vydarenej a efektnej improvizácie by však iste prospelo zohľadnenie niektorých formových princípov.
Ján Blahuta (21. 8.) venoval improvizácii
väčši priestor a pozornosť. Zaradil ju na koniec programu po dielach Bacha, Brahmsa,
Hindemitha a Duruflého. Úvod v pléne bol
jednotiacim prvkom kvázi fantázie a fúgy.
Tému spracúval po tupne, využívajúc harmonické i kompozičné postupy Brahmsa,
Regera i Hindemitha. Fúgu začal netradične
na klarinete II. man. Jednotlivé hlasy viedol
prirodzene a takisto prirodzene stupňoval

rytmické hodnoty cez trioly a šestnástiny až
do virtuóznych pasáží. Improvizáciu ukončil
plénom, ktoré po tematickej stránke skladbu
logicky uzavrelo.
Na programe posledného koncertu Trnavských organových dní bolo vystúpenie rakúskych umelcov, or11.inistu a čemba li stu A.
Gansbergera a altistky U. Krondraf-Hofrichter. Na koncerte zazneli sólové organové skladby J. S. Bacha, J. J. Fuxa, F.
Schmidta a J. Alaina. V podaní sólistky si
poslucháči
vypočuli
Vivaldiho Stabat
Mater a nemeckú áriu Siisse Stille G. F.
Händla. Zaujímavá bola improvizácia, na
záver ktorej zaspievala speváčka prvé dve
slohy piesne za improvizovaného sprievodu
organa. Celá improvizácia sa niesla v meditatívnom duchu a charakterovo i harmonicky plynule nadväzovala na Alainov Dórsky
chorál.
STANISLAV SURJN

Medzinárodná tribúna ndadý ch in-terpre-tov- TIJI '97
Medzinárodná porota TUI '97 v zložení Leta Berkopec (Slovinsko), Filomena Cardoso (Portugals ko), Gilles Cantagrel (Francúzsko),
Guido Defever (Belgicko), Ferenc Kormendy (Maďarsko), Carole Muizelaar (Holandsko), za predsedníctva Miloša Jurkoviča (Slovensko),
rozhodla o laureátoch tohoročnej tribúny mladých interpretov - TIJI '97 takto:
l. MARKUS LEOSON, bicie, Svédsko
2. MORTEN ERNST LASSEN, barytón, Dánsko
3. IGOR FJODOROV, klarinet, Rusko.

EDITA GRUBEROVÁ: "SRDEČNÁ VĎAKA ZA VŠETKO!"
"Priebeh môjho pobytu v Bratislave ma
vedie k tomu, aby som na jeho záver oslovila
svojich priaznivcov, priaterov, všetkých tých,
ktorých zásluhou som v mojom rodnom meste prežila krásne chvile." Uviedla pre TASR
pred odchodom z Bratislavy kráľovná kolo-

ratúry, sopranistka Edita Gruberová.
"Mojím prvoradým cieľom bol koncert so
Slovenskou filharmóniou a dirigentom Ondrejom Lenárdom. Mám pocit, že sme si na
ňom všetci rozumeU. Verila som, že to tak
bude. To ostatné bolo nad moje očakávanie -

prijatia u najvyšších predstaviteľov SR,
ocenenia, ktorých sa mi dostalo, starostli·
vosť a pozornosť organizátorov, ako aj náhodné stretnutia po rokoch. Bude na čo
spomínať. Srdečná vďaka a do skorého videnia," povedala E. Gruberová.

ROZHOVOR

Hudobný život '97

Chvíle všedné - chvíle sviatočné
(Dokončenie

zo str. l)

kých hodnôt je otázkou času. Spočíva v
spätných pohľadoch ...
Poznávanie tak zložitého mechanizmu,
akým je filharmónia, je tiež dosť zložitým
procesom. Množstvo pováh, reakcií, pohľadov. K ľuďom však treba hľadať cestu,
dokázať ich pochopiť, samozrejme, s myšlienkou, že i oni mu ia pochopiť, že všetci
sme na jednej lodi. Viazaní regulou istých
zákonov, právnych noriem, ktoré nemôžeme obísť. Vo vzájomnom dialógu tkvie základ komunikácie, ktorá je v produkcii
umenia primárnym predpokladom.
Hovoríte o histórii. Nedávna minulosť
však exponovaJa na pôde SF niekoľko
omylov, chybných postupov. jedným z
veľkých hriechov je napr. kauza Warchal. Jeho odchod vystriedal šťastný návrat, ktorý signalizuje niečo ako obrodu
v organizme Slovenskej filharmónie.
Odchod pána Warchala z filharmónie
bol hanbou a škandálom, za ktorý nesie
zodpovednosť, podobne ako za celý rad
chybných postupov, bývalý riaditeľ. Jeho
vstupné, konkurzné vyhlásenia boli doslova luxusné, postupne však začal "neomylne" zasa hovať do otázok umeleckých, odborných. Našťastie, je už minu l osťou - i
keď neslávnou - Slovenskej filharmónie.
Na miesto štatutárneho riaditeľa bolo potrebné hľadať schopného čl oveka. Takého,
ktorý by dokázal držať ruku nad kompletným chodom filharmónie a zároveň vytvoriť podmienky pre umeleckú tvorbu. Som
šťastn ý , že me našli optimálny typ v osobe bývalého ekonomického námestníka
Ing. Tkáčika, ktorý je nielen odborníkom
vo svojej oblasti, ale je ozajstným milovníkom a zanietencom hudobného umeni a.
Ve[mi dobre si rozumieme, vládne medzi
nami vzájomná dôvera i rešpekt k odbornosti jedného i druhého, isté priateľstvo,
ktoré nás nielen zaväzuje, ale aj stimuluje.
V čase, keď ste nastupovali vo filharmónii na post šéfdirigenta, boli dramaturgické plány veľmi rozkošatené. S odchodom riaditeľky Dr. Rajterovej nastala v tomto zmysle akási redukcia,
zvecnenie. Zopakujem v našich rozhovoroch vždy exponovanú otázku: ako sa
vám perspektívne javí optimálna programová štruktúra?
Odborné znalosti a vedomosti Dr. Rajterovej ú nesmierne, je preto zákonité, že
boli i určitou determinantou pri koncepcii
dramaturgických plánov. Reálny život
však hovorí o niečom Inom. V súčasnosti ,
už aj keď zapnete žehličku , dozvedáte sa z
nej o trhovom mechanizme, komercii ... vo
všetkých sférach života. Spomínaná dramaturgická štruktúra bola azda príliš exkluzívna, "rozptýlená" a nevychádzala v
ústrety bežnému návštevníkovi našich
koncertov. Na druhej strane bola to akási
zhmotnená reakcia na predchádzajúce obdobia, kedy vládol diktát aj v otázkach
programovej štruktúry. Imperatív slova
musíte bol všeobecným strašiakom. S
uvoľnením po roku l 989 sa uvoľnili ideologické bariéry. Po prvotnej eufóri i sme sa
však ocitli v realite, ktorá zdôrazňova la
polaritu: trhový chod - umelecké záujmy.
Hľadal som výraz, ktorý by odpovedal na
tieto otázky. S myšlienkou na obe strany
mince som volil kompromi nú dramaturgiu, ktorá dokáže prilákať poslucháča, pri
tom však nemôžeme zabúdať na naše umelecké záväzky. V mojich vlastných programoch chcem naďalej uvádzať slovenskú tvorbu , pretože zahraničný hosťujúci
dirigent ju nemusí vždy akceptovať. Rovnako všetkých slovenských dirigentov žiadam o uvádzanie pôvodných skladieb.
Som presvedčený, že raz dospejeme do
štádia, kedy sa ľudia prestanú odvo l ávať
na to, že umenie je luxus, že vstupenky sú
drahé (čo je priam absurdné tvrdenie), že
hráme súča nú hudbu atď. Snažme sa však
jeden druhého pochopiť. Potom, predpokladám, nebudeme mať obavy dať do programu akékoľvek súčasné dielo, pretože
ľudia si zvyknú c hodiť do Reduty. Musíme
presviedčať vrcholnými výkonmi.
S personálnymi zmenami v minulej
filharmonickej sezóne sa objavil nový
dramaturg. Aká je vaša vzájomná spolupráca? Nakoľko mu ponechávate

"voľnú

ruku" pri voľbe titulov?
V osobe dramaturga Antona Viskupa,
bývalého vedúceho kontraba ovej skupiny, som mal opäť veľké šťasti e. Zo zdravotných dôvodov bol nútený zanechať
miesto aktívneho hráča. Bol som si vedomý jeho kompozičnej, muzikantskej i jazykovej erudície. Pán Vi skup a doslova
invenčne vhlbil do tejto funkcie.
Svoje programové tipy odovzdávam písomne na papieri (nie na zdrapoch, ako
bolo na moju adre u pertraktované), kombinujeme a zvažujeme ich návrhmi dramaturga, samozrej me, vedomí si zaväzu-

júcich ekonomických determinánt. Pri zostavovaní dramaturgickej skladby som zaangažoval i orchester, čo je, myslím, dostatočne logický prvok. Umelecká orchestrálna rada je cenná zložka pozostávajúca z odborníkov priamo od pultov, z
muzikantskej praxe. Objavili sa hlasy namietajúce proti takýmto praktikám: vraj ako je možné, že orchester zasahuje do
dramaturgického profilu? Opakujem - doba diktátu, aj toho dramaturgického, už
dávno pominula ...
V súčasnosti o žiadnymi závratnými
inováciami a novátorstvom nemôžeme, z
pochopiteľných dôvodov, kalkulovať. Radi by sme však aspoň na dve sezóny vopred načrtli programy, aby sme sa výhľa
dovo dokázali orientovať.
Presuňme teraz pozornosť do Opery
SND. Jej chod, zdá sa mi, je dosť rutinne zabehnutý, zmechanizovaný. Sú tu v
tomto zmysle "oživovacie" ambície?
Najskôr musím spomenúť nový pohľad
na plánovanie. Dosiaľ sme narážali na bariéry v obsadzovaní. Nie zriedka sa stalo,
že pri oslovení sólistu sme dostali odpoveď - "nemôžem, ú činkujem tam a tam" .
Vymysleli sme kompromisné riešenie: vypíšeme tituly a terminy na premiéry do roku 2000. Obsadenie premiér na túto sezónu disponuje konkrétnymi menami, ďalšie
detaily sa snažíme dobudovať, cizel ovať.
Tiež chcem v blízkej budúcnosti vytvoriť
plán s menným zoznamom až do konca sezóny, aby neprichádzalo k "úletom" a zároveň, aby si sólisti mohli vyladiť v kalendári fixný harmonogram.
Zákon sa neusmieva na všetky strany.
Hľadali sme, a zdá sa, že sme našli kompromisné riešenie: sú sólisti, ktorí sú angaž9vaní na viacerých scénach, preto sme
smerom k nim navrhli iný vzťah, ktorého
oficiálny názov znie - stály hosť Opery
SND. V tomto ohľade zákon nadobúda benevolentnejšie kontúry, ktoré obhajuje
forma vzájomnej dohody.
Myslím, j e to dostatočne veľkorysé
riešenie ...

... ku ktorému nás priviedlo poznanie, že
nie je vhodné hazardovať, zbytočne a nerozmyslene strácať sólistický potenciál,
ktorý máme prinajmenej solídny. Treba
však dbať na či stotu vzťahov.
Na druhej strane musím spomenúť, že v
Opere SND nie je stabilizovaný a permanentne "renovovaný" sólistický ansámbel,
napriek tomu, že jeho počet je dosť vysoký. Potrebujeme tiež nájsť náhradu za spevákov, ktorí odišli zo zamestnaneckých
vzťahov . Hfadáme, objavujeme ... je to
všetko dlhodobejší proces.
Jednou z "hľadačských" oblastí je iste aj sponzorská zóna. V okolitom svete už neodmysliteľ
ne zabehnutá, u nás
stále otáľajúca, driemajúca.
Keď
sa začala
transformácia kultúry, koľko kriku, ruchu a štrajkov vzbudila. Len málo ľudí
pochopilo zmysel tohto procesu. Ministerstvo kultúry malo
"pod palcom" vyše
250 inštitúcií, z ktorých ani jednu nebolo schopné dostatoč
ne finančne pokryť ...
Ako model by
som uviedol Nemecko so svojimi spolkovými zložkami,
ktoré aj v oblasti
kultúry kvitnú, pretože sú bohato subvencované prosperujúcimi podnikmi v
náležitých oblastiach,
mestách. Profesionálne hudobné teleSá
máme v Bratislave,
Košiciach, Banskej
Bystrici, Žiline. V
každom z týchto
miest sú veľké a solventné podniky, pre ktoré, nazdávam sa,
podporiť kultúru, podpori ť hudobné umenie by určite nebolo stratou. Viem, že k takému mysleniu, k takým postupom treba
dospieť. Nie húfy, zato však spoľahliví milovníci hudby, ochotní podporiť sú prísľu
bom, že sa ľady pomaly hýbu. Zvláštnou
príležitosťou bol nedávny koncertný sviatok - koncert Edity Gruberovej. Sila umenia i atmosféra, predpokladám, presvedči
la viacerých...
Čím hodláte osviežiť príliš petrifikovaný program na našej prvej opernej
scéne?
Tu sme znova "v tonike"; musíme zohľadňovať v prvom rade diváka, ktorý sa
orientuje podľa titulov. Zatiaľ sa trochu
obávame s i ahnuť a zásadne zrekonštruovať
spoľahlivý dramaturgický rezervoár. Musíme si udržiavať a kulti vovať kontakt s
permanentným návštevníkom. Musím
však podotknúť, že z domácej tvorby beží
inscenácia Cikkerovho Vzkriesenia, Kupkovičova Trojruža. S otvorením novej budovy SND bola načasovaná Suchoňova
Krútňava. Je to veľkolepé, reprezentatívne
dielo, ktoré jediné v takom historickom
okami hu má právo zaznieť.
Zdá sa však, že šance na "inštaláciu"
novej budovy sú v nedohľadne a pripomenieme si päťdesiat rokov od vzniku tohto národného hudobnodramatického skvostu. J e inscenácia viazaná na
túto okolnosť? Nie j e to márnotratnosť?
Je, ale žiaľ, nespadá len do oblasti umeleckých kompetencií.
Pri príležitosti tlačovej besedy k nadchádzajúcej sezóne v SND, ste o. i.,
údajne, ako som sa dočítala z následnej
dennej tlače (ťažko argumentovať autenticky, pretože naša redakcia na spomínanú tlačovku prizvaná nebola), označili správanie niektorých sólistov za
cynické.
Tento citát bol prinajmenej vytrhnutý z
kontextu. Doplnil by som ho o vyjadrenú
koncovku, o pointu: správanie niektorých
sólistov voči požiadavká m SND... O čo
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ide? O materskú scénu, o záväzky a zväzky, ktoré každého umelca morálne i
zmluvne viažu k pôde, na ktorej je angažovaný. A čo je cynizmus? Ten pojem má
viacero interpretácii. Na ploche malej
správy vyznel tak, ako vyznel. Cynický
však znamená aj bezohľadný, márnivý ...
Je mi Túto, že veľakrát prichádza k takýmto mediálnym,deformáciám.
Spomeňme ďalliu zložku z vašich aktivít - Japonsko, Tokio - Japan Shinsei
Symphony Orchestra.
Z kumulácie mojich tunajších povinností boli mierne smutní; znamená napokon redukciu, čo sa týka môjho pôsobenia
v orchestri. Tento fakt však prijali s veľ
kým pochopením a s príslovečným japonským zmyslom pre operatívnosť. Preorganizovali naše spoločné plány tak, aby
vyhovovali obom stranám. A to, že som
"vošiel" do ďalšej funkcie, vzali takpovediac osobne. Pociťujú to ako poctu, ktorá
sa dotýka aj ich. S podobným postojom
som sa doma nestretol. O tom však hovorí
známa pravda. Nikto nie je doma prorokom.
Zlaté časy vybudovaného nahrávacieho a edičného programu nášho vydavateľstva OPUS patria nenávratne minulosti. Táto produkcia sa zaslúžila o vašu
reprezentatívnu proľdovú diskografiu.
Aké sú vaše súčasné skúsenosti? Ako by
ste charakterizovaJi momentáJnu záznamovú a edičnú politiku?
Stručne: katastrofálna. Je smutné, že
Slovenská filharmónia si na vlastné náklady musela vyrobiť jednu - jedinú CD nahrávku s novým šéfdirigentom. Opakujem: preberáme a kopírujeme z okolia.
Prečo teda nepreberieme dobré a efektívne
skúsenosti ? Napriklad v čechách je množstvo agentúr, štúdií, producentov, ktorí dokážu "obhospodáriť" najmä svoje telesá.
Pýtam sa: čo zlyhalo u nás? Organizácia?
Marketing? Dobrá vôľa? Náš "privátny",
zato však najväčší a ako sa stále zdá neprekonateľný handicap je električková trať
vedúca v bezprostrednej blízkosti Reduty.
Každý mesiac nenahrávania pre nás znamená minimálne rok straty. čo dnes znamená OPUS? Rozpredaj starých nahrávok, reedícií. Aj tu treba volať S.O.S., veď
koľko vzácnych a neopakovateľných výkonov pretečie dolu vodou!
V tomto ohľade som nesmierne vďačný
Japoncom, ktorí každý koncert zaznamenajú, bezchybne vylisujú a čo nev idieť
budem mať skompletizovaného Mahlera ...
A napokon: čo vás v poslednom období najvýraznejšie umelecky a ľudsky
oslovilo?
Mojím dávnym snom bolo uviesť
Mahlerovu 8. symfóniu. Sen sa mi splnil.
Je to moja veľká umelecká satisfakcia.
Druhým "oslovením" bolo stretnutie s
Editou Gruberovou. Pted 35. rokmi som
dirigoval detský rozhlasový zbor, ktorého členkou vtedy bola. Od tých čias sme
sa len tak, mimochodom, stretli v Japonsku, na jednom koncerte, ako poslucháči. Teraz som mal česť priamo na pódiu sa stretnúť s týmto titanom vokáJneho umenia. Sú veci a chvíle, na ktoré sa
tešíte, ktoré so vzrušením očakávate. To,
čo som pociťoval pred príchodom Edity
Gruberovej do Bratislavy, neviem vyjadriť, neviem definovať. To, čo nasledovalo
nieslo náboj symbolickosti: kedysi som
ju, ako začínajúci dirigent, viedol v komplexe detského zboru. Teraz po mojej
pravici stála na pódiu svetová hviezda.
Sprevádzal som ju na rôznych oficiálnych prijatiach, formálnych i neformálnych stretnutiach, skúškach, rozhovoroch.
Neprestávam ju obdivovať ako osobnosť
uvoľnenú, prirodzenú, skromnú. Pri muzikantskej spolupráci chcem zdôrazniť jej
ochotu komunikácie, rešpektovanie postoja. Napokon za všetko hovorila i atmosféra na koncerte. Bola neopakovateľná, na
podobnú si neviem spomenúť. Žiadne
"hviezdne" maniéry. Absolútna oddanosť
umeniu. Poznať Editu Gruberovú ako člo
veka, ako "kumštíra" je ozajstným sviatkom. Je to stretnutie s veľkým talentom, s
veľkým umením, posväteným človečen
skou bázňou .
Pripravila LÝDIA DOHNALOVÁ
Snímka VLADIMtR HÁK
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Venované F. SCHUBERTOVI
Z bohatej ponuky inštrumentálnych koncertov salzburského festivalu sa vefkému záujmu medzinárodného publika tešili azda dva cykly, a to Schubert s
Gidonom Kremerom a Schubert s Claudiom Abbadom. Samozrejme, Schubert
bol zastúpený hojne aj v iných programoch. Tieto cykly upútali domáce a zahraničné publikum nielen kvôli osobnostiam interpretov, ale aj pre nápaditú
dramaturgiu. V oboch prípadoch sa ukázalo, že výročia či jubileá netreba ešte
oslavovať honosne tematicky, a le je tu aj možnosť ich prezentácie, alebo aj konfrontácie, v rámci historického vývoja hudby a umeleckej interpretácie ako
vzájomne sa podmieňujúcej hodnoty. Schubert takto zaznel ovefa "pikantnejšie" a objavnejšie než v monotematických programoch.
Päťdesiatročný Gidon Kremer je dnes
rozhodne jednou z najvýznamnejších huslistických osobností a všeobecne je považovaný za nástupcu lávneho Yehudi Menuhina (o čom svedčí aj fakt, že tohto roku
prevzal po ňom vedenie Menuhinovho festivalu vo švajčiarskom Gstaade). Jeho päť
časťový cyklus bol dramaturgicky tavaný
vefmi nekonvenčne vynaliezavo. Schubert bol totil stredobodom každého programu a okolo neho ako satelity sa hrali autori
20. storoč i a, pravda zväčša Kremerovi súčasníci, alebo autori, ku ktorým on sám má
osobnostne blízko.
A tak popri Schubertovi tu zneli autori
ako Sofia Gubajdulina, Arvo Pärt, Erkki-Sven Tiiiir, Leonid Desiatnikov, Alfred
Schnitke, Gyorgy Kurtág, Gija Kančeli ,
Peteris Vasks (ktorého skladba Femes
Licht, koncert pre husle a orchester, bola
písaná pre salzburský festival a zaznela vo
svetovej premiére v interpretácii Gidona
Kremera a súboru KREMERata Baltica),
Astor Piazzolla, zaznela aj Sostakovičova
15. symfónia A dur, op. 141, v úprave pre
husle, violončelo, klavír, čelestu a bicie nástroje. Na realizácii skladieb, pretože išlo o
rôzne inštrumentálne zo kupenia, sa podieľal celý rad znamenitých svetových interpretov, z ktorých spomeniem aspoň Borisa
Pergameščikova, vynikajúceho violistu Gé-

a

Gidon Kremer

rarda Caussého, klaviristu Zoltána Kocsisa,
harfistku Naoko Yoshimo a i. Duchovnou
osobno ťou každého koncertu však vždy
bol Gidon Kremer. Zo Schubertových skladieb odzneli o. i. Sláčikové trio B dur,
Kvinteto A dur "Pstruhové", Sonáta g mol
pre husle a klavír, op. posth. 137,3, Sonáta
a mol, op. posth. 137 ,2, Sonáta D dur, op.
posth. 137, l, Sonáta A dur op. posth. 162 a
i. Spomínaný cyklus poukázal predovšetkým na Kremerov neobyčajne široký interpretačný diapazón, ktorý zahŕňa vlastne
všesvetovú hudobnú kultúru. Jeho hra v
žiadnom prípade neakcentuje samoúčelnú
virtuozitu, koncentruje sa predovšetkým na
výraz, ktorý pramení z filozofickej hlbky
duchovného obsahu každej skladby. Jeho
obdivuhodne kultivovaný tón (hrá na majstrovských husliach Guarneri de Gesú- ex
David z roku 1730) vynikal predovšetkým
v sólových skladbách, no pri ansámblovej
hre so vojimi partnermi predviedol excelentnú ukážku komornej hry. A to bol nieJen pre mňa najvzácnejší okamih, pretože
vďačnému publiku v Mozarteu "pripomenul", že v komornej hudbe musí každý hráč
"obetovať" svoju individualitu v prospech
celostného a plne pre vedčivého podania
autorovej kompozície. Takáto lekcia komornej hudby by sa pre naše pomery hodila
ako sof...

.. Málokedy pocítim v hudbe niektorého skladateľa také jedinečné spojenie najhlbšieho smútku a bezhraničnej radosti, minimum najnutnejších tónov a výbuch zvukových lavín.
Ako minuciózne a dramaticky súčas
ne je spärý tento svet absolútneho
jestvovania, ktoré nesttpí nič vyumelkované, vyžadujúc si osobnú zainteresovanosť. Hudba, ktorej sa podarí byť nad slovom, ktorá nevyžaduje nijaké flirtovanie, ale dokonalý
prejav vo svojom zvukovom svete, teda lásku. "
Gidon Kremer o Schubertovi

Stúpenie BBC Orchestra z Londýna s dirigentom Andrew Davisom a vynikajúcou
huslistkou Viktoriou Mulovou ako interpretkou Bartókovho 2. husľového koncertu, mimoriadne dobre disponovaný filharmonický orchester z Oslo, ktorý s dirigentom Marissom Janson om brilantne predniesol Dvol'ákovu Novosvetskú symfóniu.
Tento koncert som počul zo zvukového
záznamu a treba len dodať, že Jansons je

Riccardo Muti

veľkou svetovou dirigentskou
osobnosťou, o čom svedčí jeho postavenie
na budúcoročnom veľkonočnom i letnom

dnes už

festivale.
K salzburským slávnostiam patrí aj pravidelné účinkovanie orchestra Camerata
Academica Salzburg, Viedenského rozhlasového symfonického orchestra a ďal
ších.
Na doplnenie pohľadu na dramaturgický
záber salzburského festivalu uvádzam, že
venoval pozornosť aj 150. výročiu smrti
Felixa Mendelssohna-Bartholdyho v trojčasťovom cykle Mendelssohn a jeho priatelia. Na koncerte Berlínskeho filharmonického orchestra s Claudiom Abbadom
sa na predvedení Mendelssohnovej hudby
k Shakespearovej hre Sen noci svätojánkej podiefal Slovenský filharmon ický
zbor. Náš zbor opätovne spolu účinkoval aj
na šiestich reprízovaných predstaveniach
opery Modesta Petroviča Musorgského
Bori Godunov. Tentoraz pod taktovkou
Valerija Gergieva, šéfa Mariin kého divadla v Sankt Peterburgu, ktorý je novou vychádzajúcou hviezdou na svetovom dirigentskom nebi a od nastávajúcej sezóny sa
stáva šéfdirigentom Metropolitnej opery v
New Yorku. Napokon dodajme, že v tejto
inscenácii bude náš zbor úč in kovať aj budúci rok v Salzburgu na Veľkonočnom
festivale, opäť v novej in cenácii Claudiom Abbadom, avšak s Berlínskymi filharmonikmi.

Festival aj pre súčasnikov •••
Odvtedy, čo je na čele festiva lu Gérard
Mortier, alzburský festiva l nie je len festivalom tradičnej hudby. Počas svojho doterajšieho pôsobenia v Salzburgu sa maximálne usiloval o demokratizáciu festivalu,
aby popri jeho orientácii na svetové špičky
a dostupnosť šp i čkových podujati, poskytol priestor aj hudbe novšej, mladým autorom i mladšiemu, nekonvenčne orientovanému publiku.
Tomuto zámeru zodpovedali dva programové projekty NEXT GENERATION • d va portréty predstaviteľov
mladej skladateľskej generácie Karlheinz
Essl a Matthias Pintscher s účasťou súborov Ensemble Modern, Klangforum
Viedeň, Arditti kvarteta, Filharmonického
orchestra a i. Pozornosť vzbudil predovšetkým Nemec Pintscher ( L971 - študoval
hru na klavíri, husliach a bicích nástro-

teto "Rirratto di Gesualdo" v podaní
Arditti kvarteta.
Druhý projekt, nazvaný ZEITFLUS 97 - ENDSPIEL. .., bol postavený na desiatich koncertoch, na ktorých zazneli diela
Scelsiho, Feldmanna, Nona, Cagea, HoUigera, Kurtága, Ustvolskej (od nej zazneli
diela Dies lrae, Symfónia č. 5 "Amen",
Dona Nobis Pacem), ako aj diela rôznych
zvukovo experimentujúcich opusov, najmä svetová premiéra pre reprodukčný
aparát náročného projektu Petra Greenawaya 100 Objects to Represent the World,
ktorý uviedlo Per pekt Studio Haarlem z
Holandska.
Ako som už v predchádzajúcej časti
konštatoval , o alzburskom festivale nemožno podať úplný obraz (k Ligettiho
opere Le Grande macabre sa osobitne vrátim v budúcom čí le). Spomenul som však

Schubert s Abbadont a Mutint
Schubertovi bol venovaný aj cyklus
Schubert s Claudiom Abbadom, ktorý so
súborom Chamber Orchestra of Europe
usporiadal taktiež v Mozarteu štyri koncerty. Tentoraz na nich zazneli výlučne diela viedenského romantika v origináli, päť
v úprave Maxa Regera (o. i. Erlkonig),
štyri v úprave Johannesa Brahmsa a päť v
úprave Albana Berga (o. i. Krásna mlynárka, Zimná cesta). To, že aj tento cyklus
patril k špičkovým udalostiam salzburského fe tivalu, netreba zdôrazňovať. Zaslúži l
sa o to predovšetkým dirigujúci Abbado,
pre ktorého je - podobne ako u Kremera taktiež typická šírka ~pertoárových a
kompozično-štýlových offia tí . Zo sólistov
na tomto projekte participovali Thomas
Quasthoff, Bryn Terfel a mezzosopranistka Anne Sofie von Otter.
So Schubertom sa predstavil aj dirigent
Riccardo Muti s Viedenskými filharmonikmi v rámci cyklu vokálno-orchestrálnych koncertov. Popri zriedkavo hranej
Omši As dur brilantne uviedol tiež málohrávanú pôvabnú skladateľovu 3. symfóniu. Mal som možnosť sledovať skúšku
tohto programu. Mutiho práca, ako aj vysoká profesionalita Viedenských fi lharmonikov, to nie je klasické alebo tradičné
"naskúšavanie" skladby. Technická stránka je vlastne u tohto telesa bezproblémová

a dirigent sa venuje iba výrazovým, jemne
nuansovaným prvkom, ktorými zvýrazňu
je vlastnú predstavu o diele, aby ju zreteľne odlíšil od iných koncepcií. Preto skúšanie prebieha skôr v detailoch, než vcelku. O Schubertovej Omši , ale najmä 3.
symfónii sa ča to v literatúre neprávom
konštatuje, že a nevyrovnajú ostatným
skladateľovým symfonickým dielam. Samozrejme, nie je to pravda. Nie je to prvýkrät, čo sa isté názory tradujú a preberajú
bez prehodnocovania. Schubertovu 3. symfóniu Muti, myslím, "prehodnotil" veľmi
dôkladne, dômyselne a úspešne. Ponechal
jej klasicistický pOdory , avšak tempovými a agogickými finesami zvýraznil jej
rozkošnú ranoromantickú, melodickú,
hravú a bezprostredne invenč nú schubertovskú poetickosť, čo Viedenskí filharmonici realizovali v ideálnej podobe. Mutiho
magické, ale aj efektné dirigentské vystupovanie našlo u publika mimoriadne
srdečné porozumenie, čo svedčí aj o tom,
že aj Muti je v Salzburgu vždy vítanou
o obnosťou .
Z ďalších koncertov, ktoré sa tešili priazni publika, spomeňme- na dokreslenie obrazu o šírke možností salzburského festivalu- účinkovanie Mládežníckeho Mahlerovho orchestra s Pierreom Boulezom
(Ravel, Bartók, Boulez, Stravinskij), vy-

Z partitúry Petra Greenawaya 100 Objects to Represent the World.
joch), v skladbe žiak Petra Eotvosa, Helmuta Lachemanna a v súčasnosti spolupracovník Klangforum Viedeň. Pintscher
získal už mnohé medzinárodné ocenenia a
štipendiá, Semperova opera v Drážďanoch
s ním uzavrela zmluvu na dielo pre budúcu sezónu, nehovoriac o tom, že Hans
Werner Henze ho považuje za jedného z
naj talentovanejších mladých skladatefov.
Na festivale odzneli premiéry jeho 5. orchestrálnych kusov v interpretácii Filharmonického orchestra z Londýna pod taktovkou Keny Nagano a 5. sláčikové kvar-

to podstatné, čo charakterizuje jeho súčas
nú dramaturgickú orientáciu- buď pod dojmom autentického zážitku, alebo spro tredkovane, aby informácia pre nášho čita
teľa bola čo najobsažnejšia. A tou je pestrá
štýlová ponuka svetovej hudby, ktorá pri
zachovaní doterajšej tradície, pozostávajúcej z diel rakúskych a nemeckých kla ikov, romantikov i súčasných autorov, vermi intenzívne a systematicky rozširuje
svojim návštevníkom horizonty hudby.
Do únosnej šírky na základe prísnych kvalitatívnych kritérií.
Dokončenie

v budúcom čísle.
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Erik Satie (1866-1925) patril k najkurióznejš(m umelcom svojej ooby. Hudbu štuooval11a paríl.skom Conservatoire, z ktorého bol
pre le~~ivosťprepustmý, pokračoval tu však ako host'ujúci poslucháč harmónie v 110Sledujúcom roku. Vzhl'adom nafinančnú núdzu
si zarábal ako klavirista, neskôr ako dirigent v Kabarete "Chat Noir", v ktorom spoluzaž(val revoluéni debaty umelcov. V roku
1890 sa stal domácim skladateľom a kapelmeistrom wagnerionskeho rádu červeného krlžo,. V rqku 1893 sa stal zakladotelom, veľ·
kňazom a jediným členom "Eglise Métropolitaine d'Art de ]ésus conducteur". Bez úspechu sa trikrát uchádzal o miesto 11a
Académie des Bema-Arts. Počas svojho života sa stal Satie slávnym vďaka lomu, že ho objavil Jean Cocteau, ktorý urobil scendr,
Picasso scénu a kostýmy a Massine choreografiu k j eho baletu Parade (1917). Satieho hudba a poetilul zapadlo fÚJ programu dado·
istického hnutia a zároveň inšpirovala umeleckú skupinu Les Six. Spolupracoval s takými osobnl)st'ami umeleckého sveta ako Man
Ray, Marcel Duchamp, René Chars a pozitfv11e ovplyvnil také skladaJeľské osobnosti ako Debussyho, Ravela, Milhauda, Poulenca,
Varesa, ale aj Cagea a iných tvorcov povojnovej avantgardy i neskoršej postmoderny at po súčasnost..
Jedným z najdiskutovanejšfch skladateľov, resp. umelcov 20. storoje nesporne Erik Satie. Nielen za svojho života vyrábal doslova
škandály a šokoval nekonvenčným správanfm, ale aj od svojej smrti až
dodnes patrf k najosobitejšfm a najinšpiratfvnejšfm postavám umeleckého sveta. Satie bezpochyby nemalou mierou prispel k vzniku určitej vývojovej línie v európskej hudbe tým, že spolu formoval hnutie dadaizmu
a futurizmu, ale inšpiratívne pôsobil aj na hnutie !luxus a prejavy nekonvenčného umenia až do dnešných čias. Jeho bizarný kompozičný prejav
čia,

V skutočnosti toto tajuplné dielo zrealizoval prvýkrát John Cage až v roku 1963 v New Yorku. Satie k Vexations pripojil poznámku: "Pred 840násobným uvedením tohto motívu je potrebné sa na to v najväčšej tichosti vážnej znehybnelosti pripraviť."
Tf, ktor! toto dielo skutočne zažili (či už ako poslucháči alebo interpreti), rozprávajú o transcendentálnom efekte, ktorý sa dostavuje pocitom
odlišného vnfmania času, priestoru, sku točnosti.
Co je však podstatou tejto skladby?

Téma, ktorá obsahuje jedendsľ tónov! Ak upravfme
enhannonicky tón
dis na es, tón ges na
fis a tón ces na h, dostaneme F-ob/asť, s
chýbajúcim dvanástym tónom gis.
Táto téma je harmonizovaná
dvoma
hlasmi do trojhlasnej sextakordálnej
sadzby (ide o zmenšené sextakordy až
na druhý akord, ktorý je zväčšený a
dvanásty akord, ktorý v základnej kvintakordálnej podobe
pozostáva zo zmenšenej a veľkej tercie).
neVývojovo
skoršie skladby (asi
od roku 19 f2) Satie
väčšinou zapisoval
na svoj u dobu moderným spôsobom bez predznamél\ania a taktových čiar
(dokonca aj bez
spojnic na začiatku
skupín
notových
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Príklad č. 2 - Gymnopédie II.
obsahoval už na prelome 19. a 20. storočia znaky, ktoré sa stali prirodzenou súčasťou štýlového prejavu postmoderny druhej polovice 20. storočia {banalita výrazu, jednoduchosť kompozičných prostriedkov, jednoduchá tektonika a spOsob radenia stavebných úsekov-modelov, príklon k
stredovekej a rene ančnej hannórtii a poetike). Satieho, pravdepodobne,
podvedome lákal svet stredovekej hudby, architektúry, ale aj mystiky a
ezoteriky. Zaoberal sa gregoriánskym chorálom a zapfsal sa dokonca
vtedy už ako 39-ročný do Schola Cantorum, kde tri roky študoval kontrapunkt u Alberta Rous ela.
V čom však spočíva zv/dšrnosť harmonického sveta Erika Satie/zo?

Už niektoré hore uvedené skutočnosti vedú k predpokladu, že
Satiemu bola bližšia modalita ako tonalita. Pozrime sa teraz na niektoré
jeho klavfrne diela z rokov 1888-19 f5.
Už na prvý pohľad je v nich nápadná spätosť s modálnym myslenfm, s

osnov).
Les trois valses distinguées du précieux dégoíité ( 19 14), ktoré boli
prvýkrát uvedené 19. novembra 1916 na výstave obrazov Matissa,
Modiglianiho, Picassa a. i. a prvej francúzskej výstave černošských sôch,
odrážajú znaky impresionizmu a dobrej kaviarenskej hudby. Ako priklad
uvádzame druhý valčfk Son binocle Ueho monokel) (priklad č. 4), ktorý
poukazuje na prepojenosť modálneho a tonálneho myslenia. Na ilustráciu
porovnäme analýzy z oboch aspektov;
modálna analýza
tonálna analýza
l. C-oblasť
G dur
2. O-oblasť
E dur
3. C-obl asť
F dur
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Príklad č. 3 • Vexations
jeho jedenásťtónovou štruktúrou a voľným radenfm akordov všetkých
dostupných možnosti v rämci systému. Tónová štruktúra týchto akordov
nie je však blfzka renesančnej modálnej tradfcii, ale je poznačená obdobfm svojho vzniku, ktoré charakterizoval vývoj po Wagnerovi (oznamujúci rozklad tonálnej harmónie) a štýlový prejav impresionizmu (v
podobe akordov kvanových a terciových superpozlcif, sekundami zahustených štruktúr, usporiadanie akordov na spOsob sekvencie, a to bez následných rozvedenf v tonálnom zmysle).
Uveďme priklad z Gymnopédii U. ( 1888) {prfklad č. 2), v ktorých
môžeme pozorovať tri základné modálne oblasti- C, F, 8:
C-oblasť: takt 1-15 (dva opakujúce sa základné tóny v intervale spodnej kvarty g, d sú dopfňané akordmi mi a fa)
F-oblasť: takt 15-28 (akord es-g-b je ta akord; v base dominujú tóny c, f)
8-ob/asť: takt 28-38 (akord f-as-c v takte 29 je so mol, as-e-es v takte
35 je ta akord)
C-ob/asť: takt 38-50- reprfza taktu 3-15
F-oblasť: takt 50-do konca je trochu poznamenaná repríza taktov 1528 (záver posledných sied mich taktov sa dá vysvetliť aj z aspektu C-oblasti; logickejšie je zostať v F-oblasti a tieto akordy pomenovať ako sled
la, re, da, re, do, re, so akordov s mi xolydickým záverom).
Pokus vysvetliť túto skladbu z tonálneho hľadi ska by narážal na znač
né problémy (napr. harmonický spoj posledných dvoch akordov g-b-d a
c-e-g, t.j. molovej dominanty a toniky, ktorý je naproti tomu v modalite
úplne bežný).
K najkurióznejšlm Satieho skladbám patri Vexations (Súženia) z roku 1893 (priklad č. 3). Celá skladba pozostáva z dvoch hannónizácii témy v trojhlasnej sadzbe (druhä hannoniz.1cia je harmonicky rovnaká, má
len vymenené poradie oboch horných hlasov nad basovou témou) a ich
840-násobného zopakovania. Uvedenie Vexations predpokladá časový
priestor ca. 14-24 hodín, podľa interpretácie tempového údaja Trés lent.
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a d a zopakuje sa 95-krát + na záver zaznie akord a-d-g a pod
nfm c-b-e, čo spolu tvori kvartový akord c-h-c-a-d-g. Celá skladba je v C
oblasti.
Ako sme videli, u Satieho sa prellna modálne s tonálnym myslenhn.
Možno to charakterizovať aj ako spätný proces od tonality k modalite,
nakoľko Satie cítil a zároveň si štúdiom aj overil, že dojkou tonality je
modalita. Modalita je systémovo boha~ia a ponúka ši~ie možnosti tónovej i akordickej organizácie, kým tona lita je zviazanejšia a zúženejšia,
nakoľko vznikla ako výsledok procesu selekcie modality. Na tomto mieste sa žiada podčiar~nuť , že isté obmedzenia tona! ity v neskorších vývojo-
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vých fázach skladatelia prekonali rozširenfm tónového materiálu a akordických spojov, čf m de facto pripravili pôdu pre návrat- síce na vývojovo odlišnej rovine - k modalite. Ide o filozoficky zdôvodnený známy vývoj po špirále alebo elipse, ktorý znamená, že urči té východiská, resp.
udalosti sa po určitej dobe dostávajú opäť blfz'-'b seba (tam, kde jednotlivé elipsy prechádzajú do vyššej roviny). Satieho harmonický svet je na
jednej strane zvláštny práve pohybovanfm sa na pôde, ktorú možno charakterizovať prepojen fm tona li ty a modality (v zmysle spomínaného návratu po vývojovej elipse), ale aj impresionistickej harmónie, a na strane
druhej jednoduchosťou, ktorá je daná logikou tvarovania hudobného materiálu.
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Erik Satie

Priklad č. S • ldylle
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U. Aubade vyrastá
z opakujúceho sa
akordického pohybu
troch akordov h mol,
D dur, D dur (45-krát
v rámci skladby). Celý
hudobný dej sa odohráva v ľavej ruke.
Jednotlivé úseky sú
v nasledujúcich oblastiach:
l. C-oblasf G dur
2. C-oblasf fis mol
3. F-oblasť E dur
4. C-oblasf
5. C-oblasf
6. A-oblasť
7. B-oblasf
8. C-oblasť
Ul. Méditation (priklad č. 6) je vybudované na principe opakovaného modelu v
pravej ruke:
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Príklad č. 4 • Son binocle
4. C-oblasť
A dur
5. C-oblasť
Fdur
6. C-oblasť
G dur
Basové tóny jednotlivých úsekov skutočne opisujú jednotlivé tóniny,
ako sme ich rozobrali z tonálneho aspektu. Tieto sú však v modálnej harmónii zlučiteľné temer pod jednu C-oblasť (až na druhý úsek).
Cyklus troch skladieb Avant-dernieres penseés ( 1915) je vytvorený
na jednej strane z opakovaného modelu (ostinátnej figúry na spOsob minimal alebo pattern music) a z melodického pohybu na strane druhej. Prvá
skladba I. Idylle (prfklad č. 5) je založená na opakujúcom sa motfve (45krát v ľavej ruke) h-c-d-a. V pravej ruke sa odohrá celý hudobný dej, ktorý poukazuje na modálne myslenie:
f. C-oblasť
A dur (tóny: a cis de fis gis)
2. C-oblasť
(tóny: fis gis ab h cis de f)
3. C-oblasť dis
{chromatizmy: gis g fis f dis d ci sch b)
4. S-oblasť
5. C-oblasť
(eis môžeme en harmonicky chápať ako f, tóny:
f fis fi s a h cis d)
6. S-oblasť
7. C-oblasť
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Príklad č. 6 • Méditation
ZUZANA MARTINÁKOVÁ
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l PO KONCERTE EDI'fY GRUBEROVEJ

Hudobný život '97
1

l Viac ako brilantnosť -výraz duše! l
Mimoriadny koncert Bratislavských hudobných slávnosti bol akousi ouvertúrou - a súčasne
umeleckým vrcholom tohto medzinárodného hudobného festivalu. A to pišem bez úmyslu dotkn úť
sa jedinečnosti ďalšieh osobnosti, ktoré tohto roku poctili BHS svojou aktivnou účasťou. Edita
Gruberová je totiž stále na Olympe svojho umenia, je špičkou vokálneho majstrovstva v celosvetovom meradle a jej účasť na BHS je viac, ako keby náš festival poctil hociktorý svetoznámy tenorista, či iný spevák. Koloratúrne umenie je totiž
nielen ambiciou vyspievať vysoké tóny, ale je to
celý komplex technických fajnovosti, ktoré vie
vyc hutnať nielen pravý znalec vokálneho umenia,
ale vyrážajú dych aj "normálnym", či bežným posl ucháčom. Editu Gruberovú sme videli a počuli
v Bratislave naposledy r. 1991, kedy usporiadala
v Redute komorný spevácky koncert, ktorý sa stal
triumfom jej návratu na domáce pódium po dlhoročnom odlúčení od domova.
Tentokrát si pripravila koncert z operných árii
a jednej náročnej scény l"muzikálu, resp. rozkošnej koloratúrnej "vecičky", akou je Alabievov
Slávik. Ako naznačila už na stretnuti s novinármi,
okrem "vernosti" Zerbinette zo Strausovej opery
Ariadna na Naxe (spievala ju cca 170-krát), sa v
ostatnom tvorivom obdobi stále viac sústreďuje
na diela majstrov bel canta - Donizettiho, Bell iniho a čiastoč ne Rossiniho. A práve z tejto štýlovej oblasti bola i väčšia časť ostatného (verime, že
nie posledného) stretnutia s umeleckým profilom
Edity Gruberovej na pódiu Reduty.
Hneď na úvod treba povedať, že Slovenská filharmónia pod taktovkou Ondreja Lenárda hrala na koncerte nielen inšpirovane, ale najmä pripravene do najjemnejších detailov. Partitúry
spomínaných majstrov sú sice priezračné, ale
možno práve preto "odokryté" a plné nástrah v
čisto te a jase hry i priezračnosti linif a akordických stlpov, nad ktorými sa klenú spevácke fioritúry. Nielen sprievody k áriám, ale aj predohry a

samostatné čísl a (Rossini - predohra k Semirarnis a k opere Tancredi, Donizetti - predohra k
Donovi Pasqualovi a Bernsteinovmu muzikálu
West Side Story) boli plné štýlovej "akurátnosti", strhli vnútorným dynamizmom a niesli v sebe
lesk veľkého výkonu. Vedia romantických partov
Donizettiho, Rossiniho a Belliniho vyvolala
Bernsteinova hudba priam náladový zlom, v ktorom nechýbali nielen virivé rytmy, ale aj vyhupujúca sa melódia a následné náznaky swingu,
rocku, či polyštýlovosti- takej priznačnej pre prekomponovanú prácu Bernsteina- génia, ktorý dokázal prepojiť tradiciu vážnej hudby s Novým
svetom. Ale ako to dokázala prem ostiť i Edita
Gruberová! Jej ária Cunigundy z muzikálu
Candide od L. Bernsteina bola jedinečnou de-

monštráciou toho, čo dokáže dobre pripravený
hlas s partom, ktorý a pasuje nielen s technickými nástrahami, " narafičenými" samotným Bernsteinom - ale aj širokou výrazovou škálou postavy! Ozaj, kto okrem Edity Gruberovej zaspieva
dnes ideálne vo svete túto áriu? Azda len nie muzikálové hv iezdy s mikrofónmi. .. ?
Edita Gruberová však počas celého koncertu
preukazovala, že je nielen vynikajúcou virtuózkou svojho krásneho hlas u, ale i výrazovou
speváčkou. Možno sme ani netušili, čo všetko
dokáže vyčariť zdanlivo krehkým, no nosným a
cez orchester sa nesúcim sopránom! Od vlasových pianissím, cez nádherný oblúk dynamických škál, ktoré využíva dokonca vo vypätých
držaných tónoch, kde by iní umelci mali jedinú
snahu: udržať tón ... Práve v tom je jedinečnosť
jej umenia, že "jej" koloratúra - to nie ú iba trilky, ale spev duše, výraz a ob ah hudby i slova,
nech je už akokoľvek preromantizované. Edita
Gruberová vždy pred nami roltvárala knihu ľud
ského osudu, ktorá má nádherne opísaný charakter hlavnej hrdinky. Taká bola jej á ria (a recitatlv) Lindy z l . dejstva opery Linda di Cbamounix od G. Donizettiho, ktOrými otvorila svoj
veľký koncert ... Ale pokračovala ďalej - v á rii
Semiramis z l. dej stva opery Semiramis od G.
Rossiniho - pričom svoj výstup vždy korunovala
vysokým 'T' ... A aká nádherná bola ária a ca baJetta Elvíry z 2. dejst va opery Puritáni!
Zasnená, nostalgická ária, ktorá jemným závojom
tónov modelovala rúcho belliniovskej partitúry,
bola vystriedaná búrkou stretty. Alabievova romanca Slávik bola absolútnym koncentrátom brilantnosti nástroja, ktorý ukrýva umelkyňa vo svojom hrdle - ale tiež ho riadi v mozgu a srdci. Lebo
spev nie je len vecou hlasiviek, je to súhrn mnohých danosti a darov, ktoré tí najgeniálnejší dokážu rozvinúť na ozajstný zázrak. Gruberová- v decembri oslávila päťdesiatiny - vie práve teraz nielen to, ako tvoriť tóny, melodické oblúky, kaská-

Hned' na úvod očarila zástupcov ntasntédií

EDITA GRUBEROVÁ ZNOVU NA SLOVENSKU
Preplnená Kongresová sála hotela Devín,
ktorý sa stal na šesť dní sídlom kráľovnej koloratúr, svetoznámej sopranistky slovenského
pôvodu Edity Gruberovej - vo ch vílach jej príchodu medzi zástupcov médií priam iskrila
vzrušením a napätím. Bolo 19. septembra presne o 19.00 h. Tentokrát nemeškalo lietadlo, ani
usporiadatelia. Tí prišli na schwechatské letisko
pre pani Editu dokonca luxusnou limuzínou •
..ako sa patrí na hviezdu speváckeho sveta. Edita
Gruberová pricestovala zo Záhrebu - a na
vlastné prianie prišla rovno do Bratislavy, na
sľúbené stretnutie s novinármi. Bolo to pekné
úvodné gesto, ktoré sa rozvinulo do bezprostredného rozhovoru tejto obdivuhodnej umelkyne, pritom milej a skromnej ženy, o jej názoroch na umenie, vlastnú kariéru, zmysel hudby
v jej živote, pričom sa vera spomínalo i na začiatky profesionálnej dráhy pani E dity na scéne
Divadla J. Gregora-Tajovského v Banskej
Bystrici. Práve ono totiž (po odmietnutí vedením opery SND) podalo m ladej absolventke
Konzervatória v Bratislave pomocnú ruku a v
osobe vtedajšieho riaditeľa J á na Hadrabu aj
prvú profesionálnu zmluvu na sólistické miesto.
Sympatické bolo, že Edita Gruberová na to
všetko spominala s ľahkým ú smevom na tvári,
bez j ediného tónu zatrpknutosti. Ba čo viac tento pocit vo vzťahu k Slovensku celkom vylúčila . Zdôraznila, že hoci ju vo svete umenia čas
to označujú za rakúsko-uhorský "melanž", nakoľko mala mamičku Maďarku a otca Nemca
(je rodáčkou z Rače pri Bratislave), ona sama
sa vždy cítila a zostala Slovenkou. Hoci jej semtam do slovného prejavu vklzlo nemeck é slovíč
ko (čo je pochopitefné, pretože sa d lhé roky pohybuje výlučne v cudzojazy-ifom prostredí), o

pár dní bola v slovenčine "celkom doma". Preo tom svojich priaznivcov na autogramiáde, ktorú us poriadala po verejnej generálke
21. 9., ale aj po koncerte 22. 9., kedy j ej šatňu
obliehali ctitelia, priatelia, známi, ba i bývalí
spolužiaci z konzervatória.
Vráťme sa však na tlačovú besedu do Devína.
Trvala vyše hodiny. Možno by bola i dlhšie, keby
prítomní nebrali ohľad na hlasivky umelkyne.
Setrila si ich na blížiacu sa skúšku so Slovenskou
filharmóniou pod vedením šéfdirigenta Ondreja
Lenárda, ktorý bol -spolu s riaditeľom SF Ing. J.
Tkáčikom - tiež prítomný na stretnutí s novinármi. Významným bodom úvodného stretnutia v
Devíne bolo vyznamenanie z rúk generálneho
svedčila

riaditeľa Národného hudobného centra Pavla
Bagina, ktorý Edite Gruberovej odovzdal Poctu
Národného hudobného centra za vynikajúcu umeleckú činnosť vo svete a skvelú dlhoročnú reprezentáciu Slovenska.
V závere diskusie pani Edita použila metaforu o svoj ej Odysei v umení. Určit e tým n emyslela cestu plnú prekážok - aj keď jej začiatky vo
Viedni neboli hneď iba žatvou veľkých rolí.
Prirovnanie k Odysei b olo sk ôr vyjadrenim
krásneho putovania za hudbou, ktorá sa v j ej
živote stala hlavným bodom snaženia, ambícií,
ba zmyslom existencie.
Sama považuje svoj osud za nesmierne žičli
vý dar od Boha, ktorý jej dal do vienka lásku k

dy trilkov, či dynamické jemnôstky, ktoré zosilňujú účinok na poslucháča a svedčia o absolútnej
technickej dokonalosti tejto Prima donny assoluty. Gruberová dozrela ľudsky, a tak vie demonštrovať viac než sláviči hlas, ale i svoje bohaté
ľudské vnútro. Je to navyše herectvom obdarená
umelkyňa, ktorá rozohrala pred nami celú škálu
výrazových (vonkajšich i speváckych) prejavov
nielen ako temperamentná Cunigunda L. Candida
od L. Bernsteina, ale i ako Rosina z Barbiera zo
Sevilly. Mimochodom- nt<Jávno sa mi dostala do
rúk historická nahrávka kavatiny Rosiny z l. dejstva Barbiera zo Sevilly, ktorú tentokrát E.
Gruberová ponúkla na koncerte ako prldavok (jeden z troch!). Historická nahrávka je z r. 1969- a
vznikla práve s E. Gruberovou rok po jej absolutóriu na bratislavskom Konzervatóriu. Aj keď
hlas m ladučkej Edity je rovnako krásny ako dnešný zamatovo znejúci koloratúrny soprán zrelej
umelkyne, medzi nahrávkou vtedy- a dnešnou interpretáciou je rozdiel a. i taký. ako keď porovnávame rozvijajúci sa puk a nádheru voňavej ruže.
Korko fines pred nami objavila "Pani peváčka"
na bratislavskom pódi u! Korko nôt "objavila" v
partitúre! Aké charakterové premeny darovala
"svojej" Rosine: raz falošnici, potom rafike, vzápätl láskyplnej žene, ba trochu i fúrii. .. a možno
desiatkam jej ďalšieh tvári. Tu nebolo treba hrať
na publikum ... Stačilo počúvať zázračne tvärny
hla\. Alebo "prídavkové" Ru žičk y od M. Schneidera-Trnavského: E. Gruberová nimi pozdravila
svoje Slovensko s tofkou nehou, nostalgiou a
prostou vznešenosťou, že sa mi ešte nikdy nepodarilo počuť túto pieseň v takej obsažnosti a pritom vrúcnosti. Ze tejto umelkyni nie je cudzia ani
klasická opereta, dokázala ukážkou z Netopiera
od J. Straussa ... Jej temperament rozvášnil publikum, ktoré išlo rozdupať starú Redutu od nadšenia a potlesku. Edite Gruberovej sa podarilo vyvolať niele n eufóriu z veľkosti svojho umenia.
Táto útla, krásna, elegantná dáma pokorila v
Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie i našich
politikov a spojila ich ruky (čo len na chvHu). V
Redute totiž svorne sedeli prezident, predseda
parlamentu i premiér, ktorých tak, ako stovky
svojich fanúšikov, strhla k búrlivému potlesku.
Hudba nepotrebuje vera slov. Spája srdcia,
zmýva utrpenie, bolesť, nevraživosť, povznáša,
očisťuje. Najmä ak je veľká.
Edita Gruberová dokázala, že prináša len to
najväčšie umenie.
TERtZlA URStNYOVÁ
hudbe a ľudské predpoklady na to, aby krásny
h las zušfachtila na skutočný šperk.
Do Bratislavy prišla táto veľká umelkyňa napriek tomu, že má svoj pracovný kalendár plný
termínov a záväzkov do konca r. 1999. Nepochybne ju lákala možnosť pripraviť program v
spolupráci so Slovenskou filharmóniou, s ktorou
naposledy spievala ako mladá, nádejná speváčka
r. 1968! Veľkú zásluhu na presune termínov v jej
kalendári má p. Melánia Kušnírová, vedúca
agentú ry AKORD, ktorá kedysi umožn ila mladej
Edite predspievanie v Státnej opere vo Viedni. I
teraz vyvinula všetko úsilie na to, aby sa Slovenská filha rmónia rozžiarila nádherným hlasom
umelkyne, stoj acej na samom vrchole speváckeho Olympu. Za túto tichú, vytrvalú prácu na vyznení hviezdneho koncertu patrí vďaka.
Kráľovná koloratúr, ozajstná hviezda operných a koncertných pódií v Európe, Ka mmersä ngerin Staatsoper Wien a Bayerísche Staatsoper Miinchen, Cestná členka Staatsoper Wien
a nositeľka ďalších ocenení z rúk štátnikov i
operných domov dostala počas svojho pobytu
na rodnom SlovensR:u 11'a lšie vyznamenania: z
rúk riaditeľa NHC už spomínanú Poctu NHC,
po Lucii Popovej sa stala tiež Cestnou občiankou
Bratislavy (tento titul jej odovzdal primátor hl.
mesta Bratislavy Peter Kresánek) a nie na poslednom mieste - jej prezident Slovenskej republiky Michal Kováč odovzdal 22. septembra
vysoké štátne vyznamenanie: Rad Bieleho dvojkriža ll. triedy - za vynikajúce výsledk~ v oblasti
hudobného a koncertného umenia a za šírenie
dobrého mena SR vo svete.
Pri všetkých týchto poctách treba však vyzdvihnúť najmä to, že Edita Gruberová je oča
r ujúca dá ma, ktorej nechýba zmysel pre vtip,
človek s láskavým vzťahom k publiku (aj tomu
novinárskemu), skromná a úprimná žena, ktorá ná m na pár dní spravila život krajším, lepším, žiarivejším . A bolo to tak od prvého stretnutia - až po veľkolepý zážitok na koncerte a
šarma ntný spoločenský kontakt na recepcii,
usporiadanej na jej počesť v hoteli Devín po
koncerte...
TERI'::ZlA URSfNYOV Á

Edita Gruberová s Donizettim
Pri príležitosti 200. výročia narodenia Gaetana Donizettiho vydala firma NightingaleClasic edíciu skladatefových najvýznamnejších belcantových opier, ktoré a iba zriedkavo
objavujú na operných scénach.
Edícia pozostáva z nahrávok z opier Anna Bolenová, Linda di Chamounix, Dcéra pluku,
Mária Rohanová, Roberto Devereux, Kráfovna Tudorova a donizettiovského portrétu,
ktorý je zostavený z árií ďalších slcladatefových opier. Na realizácii väčšiny nahrávok sa
podieľa Mníchovský rozhlasový orchester a zbor s dirigentom Eliom Boncompagnim.
Uvedené CD nahrávky sa v zahraničnej odbornej tlači stretli s mimoriadne priaznivým
prijatím a kritiky hodnotia spevácky výkon Edity Gruberovej v absolútnych superlatívoch
a považujú ju v súčasnosti za bezkonkurenčnú koloratúru, ktorá je schopná splniť všetky
nároky, ktoré si Donizettiho partitúra od speváčky vyžaduje.

monisetti edition

edita

it
{}",ubet.ova
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Mimoriadny koncert·štart pre náročných MOSTY- GESHAlUM
(Moyzesova sieň SF, 16. 9. 1997)
V predvečer t~dičného , veľkolepého maratónu s
názvom BHS (ozaj, koľko je na Slovensku takých,
v podstate nedotknutých tradícií?), vďaka spolupráci Goetheho inštitútu a Slovenskej filhannónie zavítal do Bratislavy Mníchovský komorný orchester na čele s dirigentom Christophom Poppenom.
Hoci toto teleso nepatr! medzi najslávnejšie v
Európe (škoda, že v inak neobyčajne obsažnom
bulletine sme sa žiadne fakty o orchestri nedozvedeli), už len kvôli prívlastku "mnfchovský" by
mohlo byť pre verejnosť dostatočným lákadlom. 2e
tomu tak nebolo a tesne pred začiatkom koncertu
som v sále narátal iba 80 hláv(!!), iba svedčí o niečom, kultúrno-spoločensky u nás veľmi nepriaznivom (ďalej nech si to rozvedie každý sám).
Absentujúcu hudbymilovnú verejnosť však čias
točne ospravedlňuje kontroverzná dramaturgia
večera. Veď posúďte: v prvej polovici dosť ťažko
strávite ľné neskororomanticko-avantgardné sústo
v rozpätí približne 45 minút, v druhej polovici zas
ani nie polhodinový romantický bonbónik. Aj
keď si viem predstaviť, že pre mníchovských poslucháčov ani takáto "nádielka" nie je žiadnym
problémom... Po stránke interpretačnej i historiografickej najhodnotnejšfm bodom koncertu bol
hneď jeho prvý titul, jedno z raných i prakticky
neznámych diel A. We~a. Sláčikové kvarteto
1905 (verzia pre sláčikový orchester pochádza od
samotného dirigenta Poppena). Namiesto povestnej, extrémnej stručnosti a koncentrovanosti "klasického" Weberna sme asi počas 15-tich minút
boli konfrontovaní s bergovsko-mahlerovskými
širokými oblúkmi a pomaly narastajúcimi a ustupujúcimi gradáciami, navyše s náznakmi mahlerovského expres!v neho tematizmu a s občasnými ,
no o to prekvapujúcejšfmi tonálnymi úsekmi.
Elégiu raného Weberna vystriedal ďalší klasik,
tentokrát súčasný - architekt a matematik l. Xenakis so skladbou Voile, tradične ohurujúci, výbušný a geniálny (a aj tentokrát dostatočne krátky
- mohli sme ho vychutnať iba počas piatich minút); myslim si však, že jeho vyjadrovacím prostriedkom vyhovuje sláčikový orchester ako inštrumentálne médium azda najmenej. Za najúnavnejšie číslo večera považujem Concerto funebre pre

sólové husle a láčiky z roku 1939 od Karla Amadeusa Hartmanna: a to nie iba vďaka spojeniu neskororomantickej rozvláčnosti s istou kompozič
no-štýlovou exkluzfvnosťou a náročnosťou, ale aj
kvôli značnej dávke strojeného pátosu a hlavne
ideologickej priamočiarosti. Nazdávam sa, že v
roku 1997 nás ohrozujú úplne iné (hoci niekedy
nie nepodobné) javy ako nástup nemeckého fašizmu, zjednodušené bipolárne videnie sveta patri
tiež minulosti , a preto posolstvo podobných diel
pre súčasnosť je viac než otázne. Sympatická huslistka Isabelle Faust podala ozaj s poľahlivý a
kvalitný výkon, aj keď úvodný chorál "Ktož jsou
boží bojovníci" vyznel v jej podani trochu matne.
A nakoniec romantická lahôdka, Cajkovského
Sláčiková serenáda C dur, op. 48, ktorá pre svoju
častú hrávanosť slúži na "otestovanie" toho-ktorého súboru naozaj optimálne. Pri všetkej úcte k obdivuhodným technickým kvalitám, zvukovej homogénnosti a sugestfvnemu prejavu bavorských
hudobnfkov si myslím, že v ich hre bolo cítiť urči
tú etnickú bariéru, ktorú by mohla vyvážiť iba
nadpriemerne silná dirigentská osobnosť - a
Christoph Poppen takouto osobnosťou nebol.
Pravda, jeho koncepcii nemožno zazlievať nedostatok ucelenosti či logiky, taktiež jednotlivým
frázam vdýchol až výnimočnú plastickosť, no isté
rezervy som nachádzal v tzv. mezzoštruktúre, pri
tvorbe stredných stavebných celkov; rád by som
napriklad spomenul taký populárny valčlk , pri
ktorom sme boli svedkami miestami nefunkčnej a
prlliš úsečnej artikulácie. A čo je hádam najpodstatnejšie v interpretač nom prejave mníchovského úboru, tu a tam zfskala prevahu precíznosť na
úkor heroickej šírky "ruského" legáta. Prídavky
(z Holbergovej suity E. H. Griega a z Mozartovej
Malej nočnej hudby) boli v súlade s mierne oficiálnym charakterom koncertu povinné a nečaka
lo sa s nimi ani do tretieho "návratu" dirigenta.
Napriek horeuvedeným nedostatkom Mníchovčan ia pre nadchádzajúcu filharmonickú sezónu nasadili vysokú latku a je pravdepodobné,
že v priebehu nasledujúcich mesiacov sa tak často
neprekoná- kiež by som sa mýlil.
TOMASHORKAY

Ako už po niekoľko rokov, aj tentokrát sa tímu pod vedením Ladislava Snopka podarilo
zorganizovať a pr i praviť neobvyklé podujatie
Mosty- Gesharim, ktorého náplň spočíva najmä
v spolupráci m ladých kresťanov a židov pri
oprave poškodených či schátraných pamiatok.
A ako už po niekoľko rokov, aj teraz týždenný
projekt Mostov vyvrcholil nevšedným koncertom. Priniesol už tradične spojenie netradičné
ho, premostil rôzne žánre a pripomenul, že
hudba je napokon len jedna, hoci môže nadobúdať naj rôznejšiu podobu.

svedčovali

tomu, že poňatie Mertu (podľa židovskej obyčaje s jarmulkou na hlave) a Lewitovej k d ivákom prehovorilo. Pristupujú k nemu totiž s patričnou úctou a snažia sa citlivo
uchopiť jeho podstatu - hoci by výsledkom mal
byť čo i len približný obraz, domnienka súvisiaca s pôvodným tvarom.
Vystúpcnie•druhej dvojice účinkujúcich sa
už nieslo v úplne"Nlom duchu. Išlo o projekt
osobností odlišného hudobného zázemia a napokon aj muzikantského cítenia a preto vo
vzduchu visel moment napätého očakávania.

..
Marián Varga a Andrej Seban
Kvôli technickým problémom koncert tentoraz neprebiehal paralelne na dvoch miestach s
rádio.v ým spojením (druhé pódium malo stáť v
Kostole sv. Víta v Bratislave-Rusovciach), a le
všetci interpreti vystúpili v synagóge v Samoríne. Azda to tak bolo aj lepšie, aspoň čo sa týka výsledného zvuku.
Známy pražský (nielen) folkový spevák,
multiinštrumentalista a skladateľ Vladimír
Merta účinkuje v poslednej dobe často v duu so
speváčkou a huslistkou Janou Lewitovou s repertoárom piesní sefardskýcb :Zidov. Piesne
~noci a samoty, láskyl žiäru, v ktorých viffilólne
lutnové improvizácie a ornamentálna melodika
spevu poukazujú na ich exotický pôvod, nehovoriac o španielskych textoch. Nájdeme ich aj
na nedávno vydanom CD Sefardské inspirace,
v úpravách obohatených o dobové nástroje flautu, barokový hoboj, violu da gamba, kornet
a podobne. Ťažko si možno predstaviť lepšie
miesto pre živé predvedenie týchto skladieb
ako je (okrem iného aj akusticky výhodný) priestor starobylej synagógy. Hoci sa dnes môžeme
len domnievať, ako znelo posolstvo Sefardov
kedysi dávno, nadšené ovácie v synagóge na-

Snfmka: B. Micha lovič
Duo totiž netvoril nikto iný ako Marián Varga
(syntetizátor) a Andrej Seban (gitara, gitarový
syntetizátor). Niečo také stará synagóga asi ešte
nezažila. Zvuk extaticky kvíliacej gitary sa
miesil s perkusívnym štýlom hry na klávesy a
tak vytváral pestrú koláž hodnú jej tvorcov.
Typicky "vargovské" pokojné harmónie striedali burácajúce kakofonické pasáže, kde sa poslucháč až čudoval , čo všetko možno dostať z
dvoch nástrojov. A to vraj išlo o momentálne
improvizácie bez predchádzajú~eho nácviku.
_Nuž, nie. je veľa hudobníkov..ktorí sL to môžu
dovol iť s takým presvedčivým výsledkom. Prídavok bol tiež nevšedný - časť z Vargovej
Hommage aJ. S. Bach v pretvorenej "syntetickej" verzii.
Koncert mal byť (a aj bol) však čímsi viac
ako len kultúrnym podujatím. Bol zavŕšením
ďalšieho ročníka projektu Mosty a jeho cieľom
bolo okrem iného aj pripomenutie myšlienky
tolerancie, spolupráce a komunikácie nielen
medzi židmi a kresťanmi , hudobníkmi a publikom, ale napokon medzi všetkými ľuďmi navzájom.
SLA VOMIR KREKOVIC

OSLAVA HUDBOU

Zo slávnostného koncertu:

(zľava)

Michal Adamenko, Juraj Kukura, Peter Lipa a Ida Kirilová
Snímka: V. Zamborský

Slávni rodáci svojmu mestu
V celoročných oslavách 750. výročia prvej
známej písomnej zmienky o meste Prešov sa
vytvoril priestor aj pre mnohé hudobné aktivity. K vrcholom osláv v polovici septembra
t. r. nepochybne patril slávnostný koncert, na
ktorom sa zišli spevácke hviezdy, pochádzajúce z Prešova, jeho okolia, alebo sú nejakým
iným spôsobom viazaní k tomuto mestu.
Mnohým z nich dnes tlieskajú veľké operné
európske i zámorské domy a my, tu v Prešove,
sme hrdí na toto hviezdne obsadenie, ktoré sa
zišlo 13. 9. na javisku veľkej scény DJZ.
Zo zámoria prijali pozvanie po niekoľkých
desiatkach rokov do svojho rodného kúta
Sergej Kopčák, v podaní ktorého zaznela ária
Kráľa Filipa z Verdiho opery Don Carlos a
ária Gremina z Cajkovského opery Eugen
Onegin. S ďalšou opernou stálicou, Idou Kirilovou, sa prešovské publikum stretáva v pravidelnejších intervaloch (takmer každoroč
ne). Svoj Prešov, v ktorom vyrástla, vyštudovala na vtedajšej Pedagogickej fakulte UPJS i
začínala ako stredoškolská učiteľka na
Pedagogickej škole, pozdravila áriou princeznej Eboli z Verdiho Dona Carlosa a Habanérou z Bizetovej opery Carmen. Z Carmen v
ten večer zaznela ešte ária Toreadora v prednese Františka Balúna, terajšieho riaditeľa
opery VSD - DJB v Košiciach, ktorý pochádza z neďalekej Chminianskej Novej Vsi a
medzi jeho angažmán nechýba ani prešovské
DJZ. Prvým divadlom, na ktoré po r. 1990

prišiel hosťovať slovenský tenorista z Grazu
Juraj Horný, bola práve Spevohra DJZ. Z
opernej tvorby venoval prešovskému publiku
áriu Cavaradosiho z Tosky a zo sveta operety
to bola pieseň z Lehárovej Zeme úsmevov.
Opereta, ako dramaturgické ťažisko spevohry DJZ, tvorila druhú časť večera, v ktorej
sa predstavila ďalšia rodáčka, tentokrát z najmladšej sólistickej generácie SND, Klaudia
Dernerová. Zaspievala pieseň Silvie z Cardášovej princeznej E. Kálmána a spolu s Ivanom Ožvátom duet z Lehárovej Veselej vdovy. Domácu operetu reprezentovali sólisti
Michal Adamenko - Bárinkaj z Cigánskeho
baróna J . Straussa; Anna Benková - pieseň z
operety Cardášová princezná a Helena Horváthová - Cigánska láska. Spevoherný orchester DJZ dirigoval riaditer a šéfdirigent
DJZ Július Selčan.
Do tohto operno-operetného gala sa svojím
"Spinetovým blues" zamiešal ďalší rodák
Peter Lipa, takže Prešov má zastúpenie aj v
"domácom a svetovom džeze". "Nehudobným" monológom sa publiku pozdravil aj
Juraj Kukura.
Nezvyčajné stretnutie, nezvyčajné spevácke výkony, aké dnes počujeme v Prešove len
zriedkavo. Finančné možnosti až neúnosne
zužujú ponuku umelcov na koncertoch vážnej hudby a tak sme boli umelcom i mestu
povďační za tento umelecký skvost.
lRENA MEDŇANSKÁ

Znie to priam neuveriteľne - povedal by som
skoro ako malá tlačová chyba, ale dňa I 4. 9. sa
uskutočnil v Mirbachovom paláci koncert venovaný 70. narodeninám skladatefa Milana Nováka.
Nech počítam e akokofvek, ale v tomto prfpade sedemdesiat rokov života zahŕňa vlastne aj polstoročie intenzívnej tvorby. Z kompozičnej dielne M.
Nováka vychádzali vždy nové diela z najrozmanitejšlch oblaslí, druhov a žánrov. Koncert venovaný životnému jubileu skladateľa, to boli len drobné zrnká z jeho ro7..košatenej tvorby. Tie drobné
zrnká by som však nazval hrozienkami a mandfami, bolo to akési novákovské pasticcio. Preto mojou úlohou nebude hodnotiť široký záber kompozičnej tvorby M. Nováka, ale recenzovať koncert,
ktorý mal predsa len svoju neopakovatefnú atmosféru.
Do posledného miesta preplnené auditórium
Mirbachovho paláca, vzduch plný vône kvetín a
hudobnej poetiky, prfznačnej pre tvorbu M.
Nováka, to bola atmosféra nedeTného dopoludnia.
Hneď v úvode sme boli svedkami malého rodinného muziclrovania. V Sonatíne č. 2 pre flautu a klavfr - Five o'clock - sme sa stretli s flautistkou
Michaelou Novákovou a so skladatefom M. Novákom v úlohe klaviristu. čo povedať o hudbe. Vo
svojej podstate ide vlastne o pokračovani e, č i nadväzovanie na tzv. Tafelmusik, je to hudba, ktorá
sa "servíruje" k čaju o piatej. Navodzuje úsmevnú
a bezstarostnú náladu. Zámerne nači era charakterom svojich kantilén do vysokého populáru, aby
vzápätf ukázala, ako možno osc il ovať medzi vážnosťou a ús mevnosťou , ako možno striasť zo seba
prfsnosť racionality a začať sa s hudbou hrať a zabávať. Tešiť sa z jej rozmarov. Táto črta j e prfznač
ná pre celú Novákovu tvorbu a možno sa s ňou
stretnúť nielen v Sonatfne pre flautu a klavír. Po
tejto príťažlivej (i po stránke interpretač nej ) veľmi
dobrej introdukcii nasledoval cyklus piesní pre soprán a klavír - Deň clivo dohára - v podaní E.
Hanzelovej - soprán a J. Salaya - klavfr. Nakofko
dobre poznám tento piesňový cyklus - hudbu so
širokým výrazovým záberom, rozsiahly diapazón
nálad, nemôžem j ednoducho nevys loviť isté vý-

hrady na margo interpretácie. Veď prečo by mal
hoci i takýto slávnostný koncert len krasoreč
nením. Novákov pi esňový cyklus na starú čín sku
poéziu má nesmierne náročn ý vokálny part.
Nároč ný po stránke techQickej, hlasovej, no ešte
väčšmi po stránke výrazovej. Jednoducho interpretácii chýbalo bohaté striedanie nálad, registrov,
farieb - slovom všetko to, čo z napísanej hudby
vyžaruje.
S prlchodom Moyzesovho kvarteta na koncertné pódium prišla nová kvalita. V našich pod mienkach istotne tá najvyššia. O Novákovom Kvartetine som už viackrát písal. S odstupom času
(ktorý je pri hodnotení hudby nesmierne dôležitý)
môžem povedať len tofko, že som v tejto hudbe
opäť spoznal ten prvok tvorivej emocionality, ktorá vnáša poetický rozmer do Novákovej kompozič nej práce. Je to schopnosť pósobiť na poslucháča hudbou v okamihu, v ktorom zaznieva. Schopn osť vedieť v pravom okamihu veci rozjasn iť, obdariť ich č itateľnosťou .
Tieto tvorivé prvky boli rozohrané i v diele s
názvom Kaiservariationen pre violu a klavír (v
znamenitej interpretácii M. Teleckého - viola a H.
Gáfforovej - klavfr). I keď hudba samotná predstavuje priezračnú variačnú formu s náročným využitlm violového partu ako koncertného nástroja, názov diela si predsa len vyžaduje malé vysvetlenie.
Skladba je venovaná primárovi Kaiserovi z Dudiniec (zhodou okolností syn pána primára je violista). Je to vlastne mal ý kompozičný či presnejšie
dedikačný "úplatok" za starostli vosť spojenú s liečenfm . Teda úplne iný zámer než u J. Haydna v
prípade jeho Kaiserkvarteta, kde išlo vlastne o
poctu prejavenú monarchii a Habsburgovcom.
A už sa dostávam k hodnoteniu záverečného diela s názvom - Hudba pre flautu a sl áčikové kvarteto (i nterpreti M. Turner - flauta a Moyzesovo
kvarteto). Je to hudba vskutku koncertantná. Ci
presnejšie koncertantný dialóg sl áči kového kvarteta a flauty. Je v nej všetko, čo je pre Novákovu
kompozičnú poetiku príznačné . Prirod zenosť, hravosť, sc h opnosť meniť nálady, invenčná priamoč iarosť.
IGOR BERGER
byť

ZO ZAHRANIČIA
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Saffo, Hildegard, von Bingen, Henriette
Yurchenco, Jin Hi Kim, Sofia Gubaljdulina, Kaija Saariabo, Patricia Adkins Chiti,
Nicola Lefanu, Betsy Jolas ... čo majú tieto
mená spoločné?
Sú to ženy, ktoré sa preslávili svojou
umeleckou tvorivosťou. Tie, ktorých mená

dnes poznáme. Ziar, mnohé iné mená tvorivých žien by sme máme hľadali v encyklopédii a slovnikoch. Patriarchálna spoloč
nosť ich z histórie jednoducho vylúčila ...
Druhé medzinárodné sympózium a festival "Donne in Musica", ktorý sa konal 8.14. septembra v talianskom mestečku Fiuggi, sa podujal na neľahkú úlohu - osvetliť
význam žien v hudbe so špeciálnym zameraním na krajiny stredomoria. Ako ukázali
prednášky hudobných historikov a archeológov (Regina Himmelbauer, Vassos Karageorghis, Maurizio Padovan, Pozzi Escot,
Anastasia Serghidou), ženy zohrali nezastupiteľnú úlohu v orálnej tradícii. Boli nieJen tanečnicami, speváčkami a hráčkami na
hudobných nástrojoch, ale hudbu aj písali a
boli za túto činnosť dokonca platené. Piesne trubadúrok, na rozdiel od trubadúrov, sú

DONNE IN MUSICA
oveľa

menej romantické, skôr obsahujú satirické a ironické prvky a kritiku spoloč
nosti. Známa etnomuzikologička Henriette
Yurchenco na základe svojich dlhoročných
výskumov analyzovala piesne a básne viacerých národov a konštatovala, že piesne
žien sú jasne štrukturované, zaujímavé a
vtipné, bohaté na faktografické prvky. Dokumentujú, že ženy si ich prostredníctvom

Antwerpy, belgické mesto s tisícročnou tradíciou flámskej, ale i európskej kultúry, umenia a architektúry, sa vyznačujú atrakciou,
ktorá priťahuje mnohých priaznivcov hudby.
Je to zvonkohra zaznievajúca zo 123m vysokej veže katedrály Notre Dame, bez ktorej si
možno iba ťažko predstaviť atmosféru letnej
sezóny. Zvonkohra sa stala pravidelnou súčas
ťou kultúrneho života mesta. Od mája do septembra týždenne dvakrát mOžu milovníci karilonu vychutnávať čaro hudby vyžarujúcej zo
49 zvonov do všetkých kútov mesta. Zvony v
katedrále Notre Dame boli vyrobené v roku
1658 a považujú sa za stradivárky vo svete
zvonkohry. V súčasnosti sa nachádza 70 karilonov v Belgicku, 200 v Holandsku, 30 v Ne-

reputáciu rodiny.
Aj napriek tomu, že dnes sa de jure situácia v mnohom zmenila, v niektorých krajinách dokonca existujú ministerstvá pre
rovnoprávnosť, de facto ešte stále existujú
výhodnejšie podmienky pre prijímanie mužov do zamestnania, počnúc požiadavkami
na kvalifikáciu a platovými podmienkami
končiac. Rovnako dodnes je pre ženu oveľa

ťažšie získať vedúce postavenie v spoločen
skej hierarchii, hoci muži vo vedúcich
funkciách často nedosahujú porovnateľnú
profesionálnu úroveň. Napríklad v Taliansku končí vysoké školy oveľa vyšší počet
dievčat a sú hodnotené podstatne pozitívnejšie, v reálnom živote však hľadajú uplatnenie ťažšie než ich slabší spolužiaci.
O reálnu zmenu status quo v obla ti hudby sa chce pričiniť aj aktivita nadácie
"Donne in Musica" uplatňovaním deklarácie, ktorá bola prijatá vo Fiuggi minulý rok.
Požaduje, aby každá krajina mala organizáciu, ktorá by sa zaoberala, dokumentovala

a poskytovala informácie o aktivitách žien
v hudbe, dozerala na to, že nielen v legislatíve, ale aj v praxi inštitucionalizovanej hudobnej kultúry je ženám zaručovaná rovnoprávnosť, navrhuje, aby sa učitelia hudby
dozvedeli o dôležitej úlohe žien v hudobnej
histórii a aby boli deti vychovávané k tomu, že každý je v prvom rade ľudská bytosť
a až potom žena alebo muž. Aktivita prezidentky nadácie Donne in Musica, Patrície
Alkins Chiti, je naozaj pozoruhodná.
Nielen osvetľuje historický pohľad na problematiku, ale prináša kultúrny život do
tredovekého me tečka Fiuggi, keď ponúka
jeho obyvateľom, ale i stovkám turistov
prichádzajúcim do Fiuggi za liečivými prameňmi, množstvo výborných koncertov
prezentujúcich tvorbu žien. Za všetky by
som spomenula a poň koncert na počesť
Sofie Gubajduliny, ktorej tvorba, zvlášť
skladba Sieben Etudes (1977), zaznela v
absolútne dokonalej, dych vyrážajúcej interpretácii čelistu Vladimíra Tonku.
Na Slovensku dodnes neexistuje organizácia, ktorá by a zaoberala aktivitou žien v
hudbe. Zrejme tu zohrávajú úlohu negatívne konotácie žen kých organizácií z minulosti . Alebo žeby u ná~ bolo všetko také
ideálne?
OĽGA SMETANOVÁ

Olav Anton Thomessen. Prvú som nepočula.
Druhá predstavila osobnosť tohto nórskeho
skladateľa zo všetkých stránok jeho kreatívneho diapazónu. Bol to inšpiratívny a inšpirujúci typ pre zvukovo i hudobne experimentálne rozhlasové vypointovanie. Medzi adeptami na cenu bola ďalšia relácia z BBC,
Beethovenova V. symfónia, v ktorej sa prelínala história najsúčasnejším dneškom v interpretácii, zvukovej, žánrovej prepracovanosti, striedmej textovej doladenosti. Bol to
perfektný rozhlasový produkt invenčných
mladých tvorcov. Najmodernejšie technické
vybavenie štúdií je základom úspešnosti spomínaných programov. Bratislava práve v tejto oblasti ďaleko zaostala. Bolo to pre nás o
to ťažšie, že nápadmi, rozhlasovým myslením, intelektom sme na pulze doby, ale technika, žiar, pri auditivnych médiách ešte stále
dominuje. Tento problém sa nepriaznivo dotkol všetkých troch relácií z rôznych redakcií
slovenského rozhlasu.
V čase PRIX ITALIA sa uskutočnil v
Ravenne pravidelný medzinárodný hudobný
festival "RAVENNA FESTIVAL", ktorého
prezidentkou je manželka dirigenta Riccarda
Mutiho, pani Maria Cristina Mazzavillani
Muti. Spolu so slávnym manželom navštevovali vari každé podujatie. Boli oporou i mladému súboru Accademia Bizantina z Ravenny pod vedením čembalistu Ottavia Dantoneho. Corel li ho Concerti grossi (5.- 10.) zneli
v ich interpretácii svižne, sviežo, s brilantnou
virtuozitou a mladíckym espritom. Na záver
koncertu vstúpilo na pódium prekrásnej mozaikovej Basilica di Sant'Apollinare in

Classe vari 200 mladých hudobníkov z konzervatórií a hudobných škOl celej Emilie
Romagne, ktorí zahrali Concerto grosso č. 8 Vianočné. Za pomoci viacerých dirigentov
hrali dôstojne, presne, opájajúc sa veľkým
zvukom svietivého Corelliho. Bola to manifestácia radostného muzicírovania.
Ravenna má desiatky koncertných priestorov v tarom meste i v nových priemyselných
lokalitách okolia. V modernej sále automobilky LANCIA vystupoval Béjardov balet 7
Lau anne. Strohý prie tor amfiteátrovej architektúry Teatro Astoria "pofudštila" pred
predstavením hrou na citaru indická hráčka,
sediaca uprostred prázdneho javiska. Jemné
zvuky nástroja i jej hlasu upokojovali a eliminovali chlad pro tredia.
Béjard pripravil fire Ravennu nevšednú
kreáciu titulom "Messe pour le temp présent, Cérémonie en neuf épisodes a la mémoire de Jean Vi Iar". Neveľký súbor umelecky transponoval na javisko človeka s jeho
prirodzeným prejavom, výrazom, pohybom,
reflektujúc telo ako odraz duše. Dýchala z toho nadpozemská mysterióznosť. Striedma
hudba, či skOr zvukový a rytmický dialóg
skladateľa Pierrea Henryho a tradičnej japonskej hudby, spolu účinkujúcimi na javisku,
vyzneli harmonicky vyrovnane a ušfachtilo.
V júni sa brány festivalu ešte iba otvárali,
do konca júla sa v Ravenne vystriedalo
množstvo súborov i sólistov z východnej Európy, Talianska, ale i Ameriky, Indie atď.
Hudba najrôznejších žánrov a štýlov, hviezdami i hviezdičkami súčasného hudobného
sveta.
ETELA CARSKA

Vladimír Tonka, Sofia Gubajdulina a Tatiana Sergejeva
prenášali skúsenosti o tom, čoho sa musia
aby sa vyhli trestom. Konštatovala, že všetky doterajšie spoločenské
systémy- moslimský, katolicky, židovský,
konfucionistický - sú vo svojej podstate
patriarchálne. Líšia sa len mierou aplikácie
mužmi vytvorených noriem. V zásade všetky doterajšie spoločenské systémy domestikovali ženu, obmedzovali možnosť jej
vzdelávania a následného uplatnenia sa.
Mužská fyzická sila a mystifikačné tvrdenia
o nedostatku intelektuálnych schopností žien
degradovali ženu na úroveň sexuálneho
správania, ktoré ovplyvňovalo bohatstvo a
vyvarovať,

l Rozhlas a hudba v Ravenae l
PRIX ITALlA je najprestižnejšou svetovou súťažou rozhlasových tvorcov. Realizuje
ju RAJ Italia každý rok v inom talianskom
meste, ktoré sa chce zviditeľniť svetu práve
prostredníctvom tohto podujatia. Tvorcovia,
novinári posielajú denne správy o najzaujímavejších podujatiach a tak desať dní žije
.. mediálny svet súťažou.
Od 19. do 29. júna hostila PRIX ITALIU
Ravenna. Mesto Danteho, s dominujúcimi
byzantskými bazilikami sv. Apollinara, sv.
Františka, San Vitale sú vyšperkované v interiéroch mozaikami a freskami, mapujúc históriu počnúc 5. storočím. Udržiavané v perfektnom, zachovalom stave, lákali nadýchať
sa histórie a upokojiť sa z ruchu preplnených,
horúcich ulic či dosť tiesnivých odposluchových miestnosti v renesančných "Cassa Minzoni" a "Cassa Melandri" . V rozhlasovom
médiu sa súťažilo v štyroch kategóriách: dokumentárnej, literárno-dramatickej, hudobnej
a fikcie. Televízia, ktorá má v tejto súťaži
menšie postavenie, mala kategórie: hudba a
umenie, fikciu, dokument. Súťaže v jednotlivých kategóriách prebiehali väčšinou súbežne
a tak systémom "z každého rožka troška" sa
mi podarilo vytvoriť si aký-taký názor o rozhlasovom obraze súčasnosti. Jeho zálcladom
je bezpochyby vynikajúca technika, na ktorej
môže stavať kreativita tvorcov, ktorá sa spätne zasa inšpiruje technikou. Sú to práve naj-
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pálčivejšie miesta našich možnosti. Skúsenosti vo všetkých zúčastnených kategóriách
nám to, žiaľ, potvrdili. Európske meno experimentálneho štúdia SRo spred 20. rokov je
už len minulosťou. Súčasné ekonomické ukazovatele sú tvrdé nielen u nás, ale aj v iných,
najmä postkomunistických krajinách. V tých
prosperujúcejšich riešia situáciu prenajatím
štúdií v BBC, kam chodia tvorcovia realizovať svoje témy. Pre nás je to zatiaf tabu.
V hudobnej kategórii sa t. r. na súťaži zúčastnilo 20 rozhlasových staníc. Predsedkyňou poroty bola Odile Magnan z Kanady.
Spoločným menovatefom a tematickým leitmotívom súťaže bolo: cez hudbu vnímať okolitý svet a spoznávať rozličné kultúry, históriu, ľudí. Každý svojim pohľadom - viacerí
cez prizmu nekonvenčných výpovedí (v ktorých hudba, zvuk, slovo, technika splynuli do
jedinečnej výpovede) - povýšili rozhlasové
médium do nových, priam audiovizuálnych
súvislosti. Hudba sa stala nielen partnerom
slova, ale hudba vo svojej jedinečnej, magnetizujúcej výpovedi, zakódovanej v každej
zložke, predstavila nevšedné a nevyčerpateľ
né stavebné, výrazové rozhlasovo-kompozičné možnosti aj perspektívy. V takomto
zmysle pracovali rozhlasové stanice RTV
Bosna-Hercegovina i víťazné programy BBC
Knoxville: Summer of 1995 a Norwegian
Broadcasting Corporation vo Variations on

Snímka: O. Smetanová

Zvony zvonia hudbu.
mecku a 150 v Amerike.
4. augusta tohto roku mestský karilonista
Geert D'Hollander pripravil pestrý program. V
úvode koncertu zaznela Fúga Ti um vocum od
Johanna Ockeghema, ktorý komponoval skladby i pre tento typicky flámsky hudobný nástroj. Zvuk karilonu bol vyvážený i keď komplikovanosť fúgy vniesla "do vzduchu napätie". Hollanderove kompaktné vedenie hlasov a tvorivý potenciál presvedčili o veľkosti
jeho polyfónneho cítenia.
Svojou brilantnou technikou prekvapil v

skladbe Premiére suite pre klavicimbal od
Josse Boutmyho - súčasníka Couperina a
Rameaua. Jednotlivé ča ti suity sú kontrastné
tempom i charakterom. Hollander dokázal výborne vystihnúť autorove predstavy. Pri jeho
interpretácii dominoval svojský dôvtip, bohatá koloristika. Najvýraznejšie predvedeným
dielom koncertu bol výber skladieb z cyklu
Pieseň bez slov od F. Mendelssohna - Bartholdyho. V "piesňach" prevláda jemná melanchólia vytvárajúca atmosféru sladkého romantizmu. Siroká paleta farieb malých i veľkých
zvonov unášala poslucháča do sveta snov.

Hollander je majstrom v maľovaní hudobných
obrazov a jeho koloristika je jedinečná.
Rovnako presvedči l poslucháčov svojím temperamentom v Hungarische tanzen J. Brahm a.
Interpretácia na kari! one vyžaduje extrémnu
fyzickú námahu, pretože klávesy sú priamo
napojené na zvony rôznych veľkostí. (Nezaškodí si pripomenúť, že na nástroji sa hrá
päsťami.) Napriek ťažkostiam, ktoré karilon
obnáša, G. Hollander nás ohúril svojou bravúrnosťou v skladbe Let čmeliaka od Korsakova. Hollanderova hra pôsobí nesmieme prirodzene a muzikálne. Jemnocit, bohatá farebno ť dotvárajú veľkosť jeho umeleckej osobno ti. Nezostal dlžný svojmu renomé.
MARGARETA DUBAŇOVÁ
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RECENZIE

lOrganová hudba na Slovensku v 17. a 18. storočí l
(Editor: Ladislav Kačic. Bratislava 1996, MUSIC FORUM. Edition Urtext.)
Jedným z najvýznamnejších výsledkov slovenskej hudobnej historiografie sú sC1časné moderné
notové vydania hudby, skryté v archívnych hudobných prameňoch . K takýmto vydaniam môžeme
priradiť publikáciu - Organová lrudba na Slovensku
v 17. a 18. storoč(- ktorú pripravil renomovaný hudobný historik Ladislav Kačic. Autor práce sa špecializuje na výskum dejín hudby na území
Slovenska v 17. a 18. storoči a v tejto oblasti publikoval už celý rad hudobnohistorických štúdii. Jeho
teoretická erudícia sa prejavila i pri koncepcii publikácie Organovd hudba na Slovensku v 17. a 18.
storočí, k'1orá obsahuje okrem samotnej notovej
časti aj úvodnú vedeckú štúdiu k skúmanej problematike a precíwu revíznu správu v závere. Teoretická štúdia (v slovenčine, angličtine a nemčine)
poskytuje praktický prehľad základných informácií
z dejín organovej hudby na Slovensku, od najstarších správ o organoch na území dnešného Slovenska, ktoré siahajú do 14. storočia, až po klávesovú
hudbu klasicizmu u nás. Autor stručne hodnotí i
pramene organovej hudby; v 17. storoči ešte veľmi
vzácne a zriedkavé (písané tabulatúrnou notáciou),
od 18. storočia už početnejšie (písané modernou
notáciou). Súčasťou štúdie je úvodný text k jednotlivým skladbám, obsahujúci základné údaje k biografii autora, poznámky o s~laďbe, o prameni, v
ktorom a nachádza i výber z najdôležitejšej literatúry, týkajúcej sa skúmanej skladby.
Notová časť publikácie obsahuje 21 skladieb,
ktoré predstavujú výber z najvýznamnejšej organovej tvorby skúmaného obdobia. Prvá skladba
Matka Rozkossna sa na't:hádza v jednom z najstarších prameňov organovej hudby, pochádzajúcich z
územia Slovenska v tabulatúrnom rukopise Ms.
Mus. Bdrtfa 27 (dnes deponované v Budapešti).
Vznik prameňa spadá do obdobia 20. rokov 17. storočia , rukopis sa však zatiaľ nepodarilo identifikovať. Slovenský textový incipit však nasvedčuje, že
pisateľom bol domáci hudobník a zároveň potvrdzuje prelínanie sa vplyvov slovenského a nemeckého hudobno-kultúrneho prostredia v Bardejove.
Skladba je v podstate intavoláciou modelu, "kostry" pôvodnej skladby, obohatenej diminúciami na
spôsob anglických virginalistov. Interpretácia
skladby poskytuje určitú vofnost v realizácii a na
uľahčenie sledovania variačného modelu je v prílohe publikácie uverejnená teoretická rekonštrukcia
"kostry" skladby.
.K najstaršún z autorizovaných organových skladieb patria kratšie diela (dve fúgy a päť preambúl)
od Samuela Marckfelnera (162 1-1674). Pochádzajú z dvoch prameňov - levočského Tabulat!Íme-

Organ M. Saška v Brezovej pod Bradlom
ho zborníka Samuela Marckfe/nera sing. 5 A
( 13994) a z tzv. Pestrého zborníka. Tieto zachované

skladby predstavujú len torzo z hudby, ktorá sa vtedy bežne improvizovala a hrala počas bohoslužieb.
Nejde v nich o klasickú polyfóniu, skôr len o kratšie imitácie a bohaté figurácie. Podobnú kompozíciu reprezentuje i dalšia z uverejnených skladieb
Benedicamus Dominicale od Jána Zarewutia
( 1645-1699), najmladšieho syna známeho bardejovského organistu Zachariáša. Táto skladba je určená na záver bohoslužby a je zvláštna použitím
obligátneho pedála.
Z najstarších prameňov , pochádzajúcich z nasledujúceho 18. storočia. sú v publikácii uverejnené
transkripcie štyroch prelúdií Jána Francisciho
( 1691 -1758), nachádzajúce sa v štltnických hudobných rukopisoch. J. Francisci je tnámou o obnosťou
slovenských hudobných dejín. Narodil sa a študoval
v Banskej Bystrici, kde neskôr temer 50 rokov
pôsobil ako kantor. Jeho vokálno-inštrumentálna
hudba sa, žiaf, nezachovala. Predložené krátke organové skladby spadajú do štandardného typu prelúdií, obľúbených v rakúskej a juhonemeckej hudbe
vtedajšej doby. Hrali sa ako vstupná časť čembaJo
vých suít alebo ako samostatné organové prelúdiá.
Z tvorby jedného z našich najvýznamnejších

skladateľov 18. storočia P. Pantaleona Roškovského OFM ( 1734-1789) editor vybral na publikovanie dve hodnotné organové skladby - fúgu Fuga:
Nro: Beta super Ite Missa est a jedno prelúdium. P.
Pantaleon Roškovský bol mimoriadne činným slovenským hudobníkom. Pôsobil ako organista, riaditeľ chóru, učiteľ spevu a organovej hry striedavo v
rôznych františkánskych kláštoroch - v Bratislave,
v Trnave, Nových Zámkoch a Pešti. Okrem kompozičnej aktivity vynikal mimoriadne usilovnou kopistickou prácou - napísal najmenej 12 rozsiahlych
zborníkov pre potreby rádu. Určovanie autorstva
jeho skladieb je pomerne zložitou otázkou; jednou
z najznámejších, a nesporne autorizovaných, je fašiangová paródia Vesperae bachanales, ktorú autor
publikácie vydal aj samostatne, ako svoj prvý rozsiahlejši edi čný titul. V prípade Roškovského organových skladieb sa editor vyjadruje i k interpretač
ným detailom a odporúča používanie konkrétnych
ozdôb, ktoré bolo v 18. storočí samozrejmosťou .
Cenné sú predovšetkým vyjadrenia k otázkam štýlovej analýzy a určovania autorstva Roškovského
skladieb, predovšetkým pri fúge Fuga finaliter et
coronaliter, ktorá je uverejnená ako anonymná
skladba "ex Musaeum Pantaleonianum", t. j. zo
zborníka napísaného Roškovským. Autorstvo samotného kopistu nie je v tomto prípade síce vylúče
né, avšak kompozičné postupy poukazujú na širši
okruh skl adateľov , predovšetkým zo žiakov J. J.
Fuxa. Fugafinaliter et coronaliter je skomponovaná v objektívnom štýle srylus gravis a napriek tomu, že jej základom je téma z ricercaru G. Frescobaldiho (publikovaného 1635), kompozičné postupy poukazujú na vznik v prvej polovici 18. storočia.
Dve nasledujúce publikované skladby, Sonáta C
dur a Sonáta f mol z tvorby Franza Paula Riglera
( 1748-1796),' prezrádzajú ruku skúseného komponistu a klavírneho virtuóza. Jeho pôsobenie na Slovensku sa spája predovšetkým s jeho pedagogickou
činnosťou na bratislavskej škole, tzv. normálke.
Obidve sonáty vyšli v jeho učebnici Anleitung zum

Gesange und Klaviere, oder die Orgel zu spielen

(1798) a napriek tomu, že sú vyslovene označené
ako organové, ich nástrojové určenie nie je jednoznač né a pravdepodobne boli pôvodne určené pre
Hammerklavier.

Z rozsiahlej tvorby mimoriadne hudobne exponovaného skladateľa klasicizmu Antona Zimmermanna ( 1741-1781) sa nezachovalo vera skladieb
pre klávesové nástroje. Jeho doménou bola dráha
huslistu v batthyányiovskej kapele v Bratislave.
Komponoval prevažne symfónie, koncerty a komornú hudbu. Zachované prelúdium, publikované
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ako ukážka jeho organovej kompozície, je typickou
úžitkovou hudbou, skomponovanou zručným hudobníkom, slúžiacou potrebám bohoslužby (A.
Zimmermann vykonávaJ krátko i funkciu organistu).
Notovú časť publikácie uzatvára jedna skladba, u
nás doteraz málo známej hudobníčky, M. Stanislavy von Seidlovej OSU (1752-1837), ktorá pôsobila celý život v bratislavskom kláštore uršulínok
ako regenschori. Bola hudobne veľmi aktivna aj
ako organistka a k1pistka. Z jej tvorby sa zachovalo
niekoľko cirkevnych ~dieb, malé hudobno-scénické diela a organové prelúdiá. Jedným z nich je i
publikované vianočné prelúdium Pastorel/a in D
dur, krátka príležitostná skladbička, využívajúca
bežné toposy vianočnej inštrumentálnej hudby.
Pomerne široký rozsah notovej časti publikácie
je mimoriadne nároč nou editorskou záležitosťou,
keďže v prevažnej väčšine ide o skladby transkribované z prameňov, uverejnené po prvýkrát v kritickej edícii. Publikácia je príkladom modernej vedeckej pramennej edície, ktorá vyžaduje korektnú paleografickú transkripciu, emendáciu koruptel a precíznu vnútornú kritiku prameňa. Pre pramene zo
17. storočia zvolil editor Ladislav Kačic moderný
spôsob transkripcie, do notácie s menzurálnym grafickým zobrazením taktu. K tým niekoľkým skladbám, ktoré už boli doposiaľ publikované, pristúpil s
kritickou revíziou a aplikoval na nich najnovšie poznatky hudobnej historiografie (napríklad na fúge
Samuela Marckfelnera Fuga 6. Toni z tzv. Pestrého
zborníka, uverejnenej prvýkrát v knihe Hudba na
Slovensku v XII. storoč(. Bratislava 1957, str. 389).
Pod vysokú úroveň publikácie Organová hudba
na Slovensku v l 7. a 18. storoč( sa podpfsaJa aj
vzorná polygrafická sadzba a kvalitná príprava pracovnikov vydavateľstva MUSIC FORUM. Cieľom
publikácie je predovšetkým s lú žiť praxi, uviesť
hodnotnú a doteraz neznámu organovú hudbu zo
slovenských prameň ov na dnešné koncertné pódiá a
do hudobného života. Preto k nej editor pripojil aj
prllohu - faksimile tabuľky ozdôb Gottlieba Muffata z rukopisu 72 Verserl samt Toccaten, v odpise
P. Pantaleona Roškovského OFM zo zborníka Musaeum Pantaleonianum, ktorú možno použiť pre
hudbu, transkribovanú z prameňov z 18. storočia.
Publikácia má však aj širšie využitie v praxi, môže
poslúžiť ako študijná literatúra pre pokročilých záujemcov o interpretáciu organovej hudby, aj ako študijná literatúra pre študentov muzikológie i profesionálov - ako vzorová hudobnohistorická práca,
odkrývajúca detaily hudobnopaleografických postupov. V konečnej bilancii je potrebné označiť túto
prácu Ladislava Kačica za jeden z dlhoočakáva
ných objavných počinov, nadväzujúcich na tradíciu
slovénskej hudobnej historiografie vo vydávani
prameňov, ktorú v oblasti klávesovej hudby zo
Slovenska započala edícia Stará hudba na Slovensku roku 1981 vydaním výberu z organovej tvorby
Samuela Marckfelnera editorom Františkom Matúšom.
JANA PETÓCZOVA

l Hudobné inventáre arepertoár viachlasn~ hudby u Sloab v16.·17. storoči l
(Slovenské národné :fRÚ.zeu.:fR - Hu.dob-.é :fft..izeu.n~., Bratislava 1994)
Táto kniha vyšla vo vydavateľstve Slovenského národného múzea ešte v roku 1994, jej
nemecká verzia roku 1995. V slovenskej hudobnej historiogra!ii sú práce podobného druhu pomerne vzácne, preto neslúži práve ku cti
našej publicistiky, že sa jej recenzia objavuje
až tak neskoro. Ani skromnosť tvorivého kolektívu (Jana Kalinayová, Ladislav Kačic,
Ivana Korbačková, Jana Petoczová) nemá
svoje opodstatnenie, pretože ide o prácu hodnotnú, ktorá svojím významom presahuje hranice úzkej špecifickej oblasti hudobnej historiografie i hranice regionálneho významu.
Hudobní historici zaoberajúci sa predmetným
obdobím sice s radosťou privítali sprístupnenie najstarších hudobných inventárov z územia Slovenska, pozornosti širšej verejnosti
však táto práca viac-menej unikla a ostala
schovaná medzi múrmi Bratislavského hradu,
kde uzrela svetlo sveta ... (S výnimkou predajne MUSIC FORUM, kde ju možno kúpiť ... )
Monografia prináša kritický prepis najstarších inventárnych zoznamov a hudobných nástrojov z územia Slovenska zo 16.- 17. storočia: farského kostola v Banskej Bystrici ( 1581 ),
latinskej školy v Kremnici ( 1599), farského
kostola a školy v Banskej Bystrici (1600), Jána B isakcia v Banskej Bystrici ( 1606), Dómu
sv. Martina v Bratislave ( 1616, 1700), knižnice jezuitského kolégia v Trnave ( 1632), evanjelického kostola v Bratislave ( 1651 , 1652,

1657), Samuela Capricorna z Bratislavy, farského kostola v Prešove ( 1661 ), piaristického
kláštora v Podol!nci (80-te roky 17. storočia),
piaristického kláštora v Prievidzi ( 1690- 1693), piaristického kláštora v Podolínci
(1691-1702), farského kostola v Pruskom
(1692), piaristického kláštora vo Svätom Jure
(1696) a nového evanjelického kostola v
Bratislave ( 17 18). Niektoré z týchto inventárov boli už spracované ako monografické štúdie alebo ako súčasť iných knih a prác (diplomových, dizertačných). Edícia zahfňa aj identifikáciu autorov a hudobných titulov na základe medzinárodných hudobných lexikónov.
Hudobné inventáre patria k tzv. sekundárnym hudobným prameňom a aj keď nemôžu v
plnej miere nahradiť primárne hudobné pamiatky, majú veľkú výpovednú hodnotu. Doplňajú
obraz o úrovni hudobného života a mnohokrát sú jediným dokladom o pestovaní hudobnej kultúry. Prvú časť monografie uzatvára
autorský register prinášajúci mená autorov
skladieb zastúpených v zachovaných inventároch a zbierkach hudobnín a vecný register.
Druhá časť monografie (autorka - Jana Kalinayová) predkladá analýzu hudobného repertoáru na podklade údajov zo spracovaných
inventárov z hľadiska jeho žánrovej štrul..'túry,
štýlovo-vývojových vrstiev, inštrumentára a
jeho šírenia. Napriek tomu, že repertoár prezentujúci vyššie uvedené inventáre (pozostá-

lNový Album organových skladieb l
Je dnes skôr zvláštnosťou, ak prostredníctvom utvárajúcich sa vydavateľstiev
môžeme privítať hudobnú pomôcku pre
široké spek.'lrum záujemcov o hru na organe. Emília Dzemjanová prostredníctvom
vydavateľstva MADA v Košic iach (ktoré
notové materiály vydáva ako spoloč nosť
TERMINAL po úspešnej Organovej kni-

he), uverejnila Album organových skladieb - výber diel predstaviteľov 17.- 19.
storočia, ktoré zaujmú nielen študentov
konzervatórií v organových triedach, ale
aj na cirkevných oddeleniach a všetkých,
ktorí sa s organom stretávajú v praxi.
Možno ich hrať v chrámoch, pri rôznych
slávnostiach, na koncertoch, prehliadkach.

· va z vyše 5000 skladieb) predstavuje len torzo
pôvodného skutočného stavu, (llOžno na jeho
základe (spolu s l O000 skladbami nachádzajúcimi sa v zbierkach hudobnín) urobiť isté zovšeobecnenia platné pre celé územie Slovenska v skúmanom období. Takmer všetky analyzované inventáre pochádzajú z cirkevného
prostredia, takže obsahujú výlučne repertoár
cirkevnej tvorby. Len ojedinele sa v nich
uvádzajú aj diela svetskej polyfónie, čo v konečnom dôsledku prispieva ku skresľovaniu
obrazu o podiele svetskej polyfónie na repertoári. Svetské hudobné diela boli s účasťou súkromných šľachtických a meštianskych knižníc, zbierok humanistických vzdelancov a v
skutočnosti tvorili omnoho väčšiu časť repertoáru ako nám sprostredkúvajú zachované
pramene.
Autorka na základe štúdia hudobných inventárov prehodnotila konštatovania staršej
slovenskej historiografie o zaostávaní hudobného vývoja na Slovensku v porovnaní s európskym hudobným dianím: "Zachované hudobné inventáre poskytujú na jednej strane
dôkazy o rýchlosti, s akou sa do hudobných
centier na Slovensku dostávali novinky predovšetkým z oblasti cirkevnej viachlasnej
hudby, vo viacerých prípadoch len rok-dva po
vydaní, na druhej strane i príklady, ktoré by
sa mohli považovať za dôkaz zotrvačnosti
a konzervativnosti hudobného repertoáru"

(s. 214). Orientácia na importovaný hudobný
repertoár závisela okrem špecificky hudobných kritérií hlavne od hospodársko-kultúrnych kontaktov jednotlivých oblasti Slovenska, v čom našla svoj odraz aj ich konfesionálna orientácia. Pokiaľ spišsko-východoslovenská oblasť a stredoslovenské banské mestá
udržiavali úzky kontakt so severo- a stredonemeckou kultúrnou oblasťou, západná časť
Slovenska sa prostredníct'-'om Viedne orientovala aj na taliansku hudbu. Repertoár anglickej, francúzskej a na malé výnimky ani
českej hudby sa na Slovensku v tomto období
neudomácnil.
Monografia Hudobné inventáre a repe rtoár

Autorka zoradila diela autorov C. Seixasa,
A. P. F. Boelyho, L. C. Daquina, D. Z ipoliho, J. S . Bacha, V. Petraliho, L. Boelmana, H. Purcella a F. Liszta v duchu pedagogického zámeru: uľahčiť prístup k artikulácii, registrácii, štýlovému a presvedči
vému prednesu. Pri každej skladbe uvádza
prstoklady, pôvodnú registráciu, ale aj výklad formy, charakteru a zvukovej predstavy diel. Ako v úvode autorka uvádza,
"pri revízii nebol žiadnym spôsobom narušený notový zápis" . Zvláštnu pozornosť
venuje v skladbách obdobia romantizmu -

frázovaniu. Keďže ide o skladby interpretačne menej náročné, možno predpokladať, že v 2. dieli organových skladieb, ktoré autorka pripravuje, si prídu na svoje aj
tí, ktorým sa organ stal súčasťou života.
Orgelalbum l. - Album organových skladieb l. vo výbere a revízii Emílie Dzemjanovej sprevádza vkusný obal s reprodukciou
S. FILEPA a na záver, po 35-tich stranách
notového textu, užitočná informácia o vydavateľstvách, hudobninách a organových
dielňach v Košiciach.
LÝDIA URBANC1KOVÁ

viachlasnej hudby na Slovensku v 16. -17. storočí oprávnene patrí medzi významné práce
slovenskej hudobnej historiografie. Prináša
kvalifikovaný pohľad na hudobný repertoár
vyplývajúci z precízneho detailného štúdia
historických prameňov a v jednotlivostiach i
nové pohľady na problematiku hudobnej histórie Slovenska. Zároveň prináša impulz pre
ďalšie systematické hľadanie a bádanie inventárov a iných pramenných materiálov pochádzajúcich aj zo svetského kultúrneho prostredia. Z hľadiska metodologického tvorí dôležité východisko pre podobné výskumy neskorších vývojových obdobi, pripadne analogické
bádania iných špecializácii hudobnej historiografie.
EVA SZÚRÁDOVÁ
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Prague Internationale Piano Masterclasses

STRETNUTIE SO SUSEDMI
- je názov verejných koncertov, ktoré už
vyše IO rokov poriadajú Slovenský rozhlas a
ORF Radio NiederOsterreich striedavo vždy
na niektorom atraktívnom zámockom či historickom mieste (podobná spolupráca jestvuje aj medzi ORF a Ceským rozhlasom). Vlani
v septembri sa konal jeden zo Zámockých
koncertov na zámku v rakúskom Bad Vtisli,
na ktorom účinkovalo Slovenské dychové
kvinteto. Teraz, l l . septembra, sa konal ďalší
koncert v Kostole sv. Kataríny v Kremnici.
Na koncerte účinkoval Bläsersolisten des
Wiener Kammerorchesters. Je to súbor zlože-

ný z vynikajúcich hráčov, z ktorých niektorí
sú členmi orchestra viedenskej Státnej opery
a iných špičkových telies. Vo vynikajúcej
akustike Kostola sv. Kataríny, pred zaplneným auditóriom, predniesli diela Josepha
Haydna, Antonína Rejchu, Gioacchina Rossiniho, Wolfganga Amadea Mozarta a Jacquesa
Iberta. Koncert mal vynikajúcu umelecko-interpretačnú úroveň a simultánne s~ vysielal
priamym prenosom rakúskym a slóvenským
rozhlasom. Koncert sa uskutočnil v spolupráci s NBS a Múzeom mincí a medailí v
Kremnici.
Text a foto: M. JURíK

Záverečný koncert

V. organových dní Jozefa Grešáka
Záverečným koncertom Státnej filharmónie Košice skončil sa (23. 9.) v Chráme
svätého Egídia v Bardejove jubilejný V.
ročník Organových dní Jozefa Grešáka.
Hudobný odkaz slávneho rodáka si tradič
ným podujatím pripomenuli v roku, kedy
celá kultúrna verejnosť spomína na nedožité
90. narodeniny významného slovenského
skladateľa a hudobníka a IO. výročie jeho
úmrtia. V rámci prehliadky sa od l . júla milovníkom hry na kráľovskom hudobnom nástroji -organe predstavili poprední interpreti
z Maďarska, USA, Ceskej republiky, Slovenska, Rakúska a Francúzska.
Na koncerte konanom pod záštitou
Francúzskeho inštitútu v Bratislave účinko
vala SFK pod taktovkou vnukaJ. Grešáka a
jedného zo zakladateľov tradície organových dní, Richarda Zimmera. Popri Grešá-

kovej Východoslovenskej symfónii odzneli
aj skladby Felixa Mendelssohna-Bartholdyho, Alexandre-Pierra Fran~oisa Boelyho
a Césara Francka. Ako sólista večera sa
predstavil organista z Francúzska Christophe Mantoux.
Interpret je nositeľom niekoľkých prestížnych hudobných ocenení, napríklad najvyššej ceny Grand Prix z Medzinárodnej organovej súťaže v Chlirtres spred trinástich rokov. V rokoch 1986 až 1992 Ch. Mantoux
pôsobil ako hlavný organista Katedrály v
Chlirtres. V súčasnosti je profesorom organovej hry na Národnom konzervatóriu v
Strasburgu a hlavným organistom kostola
Saint Severin v Paríži. S veľkým úspechom
koncertuje nielen vo Francúzsku, ale po celej Európe, v USA, Kanade a v štátoch Južnej Ameriky.

Folklórny súbor Urpín slávil40. výročie
Približne 1600 vystúpení uskutočnil za 40
rokov svojho pôsobenia banskobystrický
folklórny súbor (FS) Urpín. Za toto obdobie
sa v ňom vystriedalo približne 400 taneční
kov a hudobníkov, ktorí neodriekli za celý
čas ani jedno zmluvne dohodnuté vystúpenie. Informoval o tom na tlačovej besede v
Banskej Bystrici zakladateľ a od toho času
umelecký vedúci súboru Ján Husárik spolu s
ďalšími členmi kolektívu.
Ako ďalej uviedol, Urpín rozdával radosť
zo slovenskej ľudovej kultúry na 54 zahraničných zájazdoch a navštívil takmer 200
miest a obcí v 2 1 krajinách Európy a Afriky.
Toto amatérske teleso má v súčasnosti dovedna 40 tanečníkov a l O hudobníkov. Ich
priemerný vek sa pohybuje okolo 18 rokov.

V programe súboru je najmä folklór Horehronia a Podpoľania, ale v jeho viac než
dvojhodinovom tanečnom repertoári sú aj
šarišské či dolnozemské tance. Vefký úspech majú takzvané remeselnícke tance Debnársky, Uhliari a uhliu podobní a ďalšie.
Ako na otázku TASR, týkajúcu sa ekonomickej stránky činnosti súboru povedal J.
Husárik - na seba si musia zarobiť minimálne 30 vystúpeniami za rok. Ostatných sedem až osem rokov sú finančné problémy
výrazné, čo spôsobuje, že napríklad neobnovujú kroje, ako by si predstavovali.
Jubilujúci FS Urpín sa so svojím slávnostným programom predstavil 26. 9. v banskobystrickom Dome kultúry SKC.

Akadémia11mení začala svoju činnosť
"Rozhodnutie o zriadení novej vysokej
školy umeleckého zamerania v B. Bystrici
má význam pre Slovensko. Vznikla ďalšia
možnosť na rozvoj talentov v hudobnom,
výtvarnom a divadelnom umení, postupne
sa zvýši počet vysokoškolsky vzdelaných
umelcov v republike a priblížime sa k vyspelým štátom v Európe," uviedol doc.
PhDr. Alexander Melicher, CSc., štatutárny
zástupca Akadémie umeni (AÚ) vB. Bystrici pri otvorení jej prvého akademického
roka. Pri prijímacích skúškach, ktoré úspešne urobilo 78 študentov, prebrali požiadavky Vysokej školy múzických umení a
Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. "Zatiaľ otvárame dve fakulty - mú-

zických umení a výtvarných umení a katedru herectva s tým, že perspektívne plánujeme vytvoriť samostatnú Fakultu divadelného umenia." Statutámym zástupcom Fakulty múzických umení je doc. Vojtech Di di
a Fakulty výtvarných umení akad. maliar
doc. Stefan Prukner. Katedru herectva vedie
Jozef Adamovič. K personálnemu obsadeniu A. Meli cher uviedol, že majú i externých
profesorov, ale nie z dôvodu, že je málo odborníkov. Skola chce mať aj špičkových,
medzi ktorých patrí prof. Zdeňek Zouhar,
hudobný skladateľ z JAMU v Brne, alebo
predsedníčka Svetovej asociácie cimbalistov, Viktória Harenčárová, sólistka Státnej
opery v Budapešti.

Prague International Piano Masterclasses
je názov medzinárodných majstrovských
klavírnych kurzov, ktorých l. oficiálny roč
ník sa uskutočnil v dňoch 19.-28. júla 1997
v Prahe. Úzka spolupráca medzi katedrou
Hv FHPV Prešovskej univerzity a PdF KU
mi umožnHa zúčastniť sa spomínaných kurzov, ktoré, samozrejme, poskytli jedinečný
priestor pre odborné konfrontácie, umelecký
rast, zdokonaľovanie a prijímanie nových
poznatkov.
Majstrovské triedy viedli: Boaz Sharon
(Izrael/USA) - umelecký šéf kurzov, Peter
Eicher (Nemecko), Maria Stepanovna Gambarian (Rusko), Vít Gregor (Ces. republika),
Robert Roux (USA) a Massimo Somenzi
(Taliansko).
Medzinárodné zastúpenie pedagógov a 35
aktívnych účastníkov z Európy, Ázie i Ameriky, vybraných na základe zvukových nahrávok, umožnilo stretnúť sa s množstvom
rôznych pohľadov na klavírnu interpretáciu,
umeleckých zámerov a riešení študovaných
skladieb.
Pražské kurzy poskytovali študentom niekoľko výhod: napríklad oproti piešťanským
už spomínaný spOsob výberu aktívnych
účastníkov, taktiež všetci mali právo na každodenné individuálne hodiny, šancu zahrať
si na večerných recitáloch a vybraní (skoro
polovica) sa mohli prezentovať na verejných

"Masterclassoch". Interpretačná úroveň ma
la široké rozpätie. Studenti prišli s profesio
nálne zvládnutými dielami i s celkom nový
mi.
Medzi najkoncentrovanejšie a najsuve
rénnejšie patril výkon Artemis Yen a jej
Sonáty b mol č. 2 S. Rachmaninova, či vy
Stúpenie Elizy Ching s bezproblémovo
zvládnutou Sonátou č. 7 S. Prokofjeva. So
zmyslom pre krásu klavírneho zvuku sa die
lami Chopina a Szymanowského prezento
vala jedna z najmladších účastníčok
Aleksandra Mikulska (Pofsko), mne osobne
najviac imponujúca. Spestrením kurzov bo
lo vystúpenie českého klaviristu R. Kvapila
s niekoľkými skladbami Dvofáka, Fibicha a
J anáčka. Inšpirujúci týždeň v prekrásne
Prahe bol ukončený rozdaním certifikátov.
Na záver musfm povedať, že čin PdF KU
dokazuje okrem iného aj to, že vysoké školy
univerzitného typu (začleňujúc do toho aj
Slovensko) sú schopné poskytovať v súčas
nosti už nielen pedagogické, ale aj pedago
gicko-umelecké vzdelanie. Castokrát je in
terpretačná úroveň študentov univerzít po
rovnatefná s úrovňou na konzervatóriách, v
ojedinelých prípadoch i na VSMU, AMU a
pod. Na recitáloch bolo počuť vynikajúce
výkony študentov práve z vysokých škOl
univerzitného typu.
ĽUBICA KISTYOVA

Výstava Opera
na našich javiskách

Z27. medzinárodného
organového festivalu ŠFK

Pod názvom Opera na slovenských javiskách otvorili (24. 9.) v rámci 33. roční
ka Bratislavských hudobných slávností
(BHS) v priestoroch Klubu Ministerstva
obrany SR výstavu slovenskej opernej
scénografie, kostýmov a plagátovej tvorby. Na vernisáži boli prítomní zástupcovia MO SR, Národného divadelného centra (NDC), ako aj sekretariátu BHS.
Kolekcia obsahuje široký prierez scénických a kostýmových návrhov mnohých operných diel uvádzaných scénami
na Slovensku, ako aj plagátov. Prácami zo
zbierok NDC sa prezentujú najvýznamnejšie osobnosti staršej i mladšej generácie tvorcov- Ladislav Vychodil, Pavol M.
Gábor, Vladimír Suchánek, Milan
Ferenčík, Helena Bezáková, Ludmila
Várossová, Aleš Votava, Cestmír Pechr a

Na 27. medzinárodnom organovom
festivale SFK sa 22. septembra predstavil
v Dóme svätej Alžbety v Košiciach maďarský umelec Bertalan Hock. Státna filharmónia Košice koncert pripravila v
spolupráci s Maďarským kultúrnym inštitútom v Bratislave.
V podaní hlavného organistu z Kostola
svätého Matyáša v Budapešti odzneli
skladby Zoltána Kodálya, Ferencza Liszta, Charlesa-Maria Widora a ďalšieh.
Organista, ktorý v budapeštianskom
chráme pôsobí vyše dve desaťročia, je absolventom hudobných akadémií F. Liszta
v Budapešti a Weimare. Casto koncertuje
v zahraničí, predovšetkým na samostatných recitáloch v európskych krajinách.
Nahráva aj pre rozhlasové, televízne a
gramofónové spoločnosti. V jeho repertoári prevažujú skladby 20. storočia, najmä súčasných maďarských autorov.

ďalší.

Výstavu pripravilo NDC v spolupráci s
MO SR.

Popradská hudobaá jesei
..

Skladb y R óberta Gašparfka zazneli v podaní a utora a ďal§fch členov komomého telesa Societa R igata na úvodnom koncene tohtoročnej Popradskej
h udob nej jesene. Jej pätnásty ročník slávnostne o tvorili

(28. 9.) v sále

Mestského úradu v P oprad e . Pre milovníkov hudby pripravili organizátori z
Mestského kultl1meho strediska d o vedna štyri koncerty.

V druhom sa 23. októbra predstavia výberom muzik.älo vých , operetných
piesni a árii slovenských i svetových autorov žiačky Základnej umeleckej
škol y v Poprade a Žilinského kon zervatória.
Koncert gitarového dua Marián B udoš a Ján Labant s austrálskou sopranistkou Ivanou Trošlejovou je na programe

30. o któbra. Na

záverečnom

koncerte sa 9. novembl'a pl'edstavia milovnikom hudby huslista Peter
Michalica a klaviristka Dana Sašinová.

Zn.eny v OPUS-e
V dôsledku reorganizácie firmy BONTON, majoritného vlastníka firmy
OPUS, generálny riaditeľ prof. Miloš Jurkovič rozviazal svoj pracovný pomer s
OPUS-om dohodou k 30. septembru 1997.

R

OPRAVA
V minulom čísle Hudobného života, v správe o cenách Hudobného fondu,
prišlo k závažnej zámene mien. Cenu Karola Pádivého za autorskú, interpretačnú a organizátorskú činnosť v oblasti dychovej hudby a za zanietené rozvíjanie dychovej hudby dostal ĽUDO BELES a nie Ľ.udovít Bekeš, ako je
uvedené.
Redakcia sa týmto poškodenému a čitateľom ospravedlňuje .
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BRATISLAVSKÉ JAZZOVIl: DNI CORGOŇ 1997

24.-26. 10. 1997 PKO
24. IO.
The Slovak Young Swing Orchestra (SR)
Duo Iberia (Portugalsko)
Harry Sokal (Rakúsko)
Vernon Reid Project (USA)
25. 10.
Peter Lipa & Andrej Seban Band (SR)
Drums (Maďarsko)
Ben's Delinga Afro Jazz (USA)
Al Di Meola Project (USA)
26. IO.
Iva Bittová (ČR)
Richard Calliano "Viaggio" (Francúzsko)
Zbigniew Namyslowski (Porsko)
Eddie Palmieri (USA)
Vážení čitatelia,
správy o činnosti Slo~enškej jazzovej spoločnosti otvorím
jednou prfjemnou novinkou. V rodine viceprezidentky Slovenskej jazzovej spoločnosti, šéfredaktorky Infojazzu Yvetty
Kajanovej, majú ďalší prírastok menom Emilia. V mene všetkých úprimne gratulujem a prajem vera zdravia, lásky, elánu a
optimizmu, ktorý jej nikdy nechýbal. Congratulations!!!

e Hudobný fond

v spolupráci so Slovenskou jazzovou
pripravuje nové CD Matúš Jakabčic Tentet featuring special guest Greg Hopkins. (Pôvodný návrh vydať
profilové CD Juraja Bartoša sa zatiar nerealizuje.)
Dramaturgiu CD má na starosti Yvetta Kajanová, album
bol natočený v máji a odvysielaný ako 54 min. program v
STV. Polovica skladieb na CD je z kompozičného pera
Matúša Jakabčica a polovica Grega Hopkinsa (trúbka, kompozícia, aranžmán). Tentet tvoria: J. Bartoš (trp), J. Lehotský
(trp), Sh. Loescher (as), Marcus Eckl (trb), S. Markovič (ts,
fi), P. Pivarči (bs), G . Jonáš (p), J. Griglák (bg), C. Zeleňák
(dr). Celý projekt je (ku dňu uzávierky časopisu H2) v štádiu
rokovania so šéfredaktorom zábavnej redakcie STV
Martinom Sarvašom a eventuálnym ďalším spoluvydavaterstvom (Opus).
e XIV. ročník Ceskoslovenského jazzového festivalu v
Pferove sa konal v dňoch 18.-20. septembra 1997. Slovenská
jazzová spoločnosť vyslala na tento festival dve formácie:
Peter Lipa & Band a Silvia Josifoská +Mr. Band. Na festivale okrem toho vystúpili : František Uhlíf Team (ČR) , Jungle
Funk (USA), Academic Jazz Band (ČR), JiH Urbánek Band+
Dana Vrchovská (ČR), Monty Alexander Trio (JAM +USA),
Orchester Gustava Broma (ČR), Claire Martin Band (GB),
Rhoda Scott (USA).
e V dňoch 2.-6. júla prebehol 6. ročník Bratislava Jazz
Workshop. Lektormi boli: P. Lipa- spev, J. Kalász - kontrabas, J . Griglák - basgitara, C. Zeleňák , M . Buntaj - bicie nástroje, P. Bodnár - klavír, M . Jakabčic, S. Počaji - gitara.
Zaujímavosťou je, že počas workshopu sa zrodil a uplatnil
okrem tradičnej výuky aj tzv. rytmický seminár, ktorý viedli
M. Jakabčic a S. Počaji spolu s lektormi C. Zeleňákom aJ.
Griglákom. Jeho cierom bolo sprostredkovať členom workshopu spoluprácu samotnej rytmiky a tiež rytmiky so sólovými
nástrojmi, čo sa najviac uplatnilo na jamsessions a na záverečnom koncerte v Hystérii.
e Slovenská jazzová spoločnosť vyslala Matúša Jakabčica a Juraja Bartoša na jazzovú dielňu do Frýdlandu. V
súvislosti s Bratislava Jazz Workshop sú podnetné jeho skúsenosti, ktoré si z Čiech priniesol a informoval o nich radu
Slovenskej jazzovej spoločnosti : Workshop trval 2 týždne prvý týždeň vyučovali česki lektori a druhý pedagógovia z
Berkley College v Bostone, medzi ktorými bol aj G. Hopkins
- trúbka a J. Damian - gitara. Úroveň Workshopu v Čechách
bola vyššia kvalitatívne aj kvantitatívne, pričom M . Jakabčic
vyslovil niekoľko návrhov na vylepšenie systému a organizácie bratislavského workshopu, napr. pripraviť každému študentovi vlastný rozvrh, absolvovať predbežné skúšky, podra
ktorých budú zaradení do rôznych ansámblov a podra ktorých
lektori následne pripravia skladby pre rôzne obsadenia...
Zároveň ale treba podotknúť, že naši lektori musia v niektorých prípadoch zápasiť s pomerne nízkymi hudobnými výkonmi žiakov, čo je v prvom rade kameňom úrazu.
e Juraj Gergely informoval radu Slovenskej jazzovej spoločnosti, že riaditer firmy Stereo Kft, ktorá distribuuje platne
do 25. štátov sveta, ho pozval na rokovanie do Budapešti a navrhol mu možnosť vydávať albumy slovenských skupín, pričom ide o jazzový alebo akýkorvek iný žáner vymykajúci sa
štandardnej komercii. Členovia rady SJS túto možnosť uvítali
a Juraj Gergely zbiera materiál o skupinách. Tešme sa teda na
priaznivý výsledok!
spoločnosťou

e Prešovská skupina No more jazz v obsade ní M .
Ochotnický - spev, M . 2elezňák - gitara, P. Adamkovič- klavír, M. Marinčák - kontrabas, L Dvorščák - bicie nástroje repertoárovo vychádza v ústrety hlavne mladému publiku.
Swingové, jazzové a muzikálové skladby znejú v ich podani
vo fusion verzii a publikum im v lete tlieskalo v Hystéria café
v Bratislave a v rámci Kultúrneho leta vo Z vo le ne, Ba nskej

Bystrici, Poprade.
e Matúš Jakabčic skomponoval scénic kú hudbu k televíznej inscenácii Príbehy z neskutočna pre obsadenie: J . Bartoš,
M . Jakabčic, P. Preložník, J . Ka lász, O . Petráš. Plodom jeho
kompozičnej práce je tiež nominácia jeho skladby do finálového kola 26. ročníka medzinárodného konkurzu j azzových tém.
Podmienkou účasti bola skladba do 5. minút a Jakabčicova
skladba Rhythm (poslucháči ju mOžu náj sť na CD Jazz 92, ktoré vydala Slovenská j azzová spoločno ť) premiérovo odzne la
spolu s 12. finá lovými skladbami l . júna vo Francúzsku. Ako
interpreta ho poslucháči mOžu poč uť v Orc hestri Gustáva
Broma, pre ktorý tiež robí ara nžmány.
e Adriena Bartošová vystúpila v rakúskom Kitsee (4. júla)
v rámci podujatia Dni slove nskej kultúry s hudobnikmi : J .
Burian, M. Breznický, J . Griglák , O. Pe tráš. V letných mesiacoch skupina koncertovala v Nitre ( ll . júl), v Bratislave pre
STS Markíza (22. a 31 . august) a v septembri sa speváčka
predstavila na Prešovskom festivale v komorn om triu s gitarou
a klávesmi (ku dňu uzávierky 5.-7. septembra).
e Člen skupiny Stará jedáleň , Peter Preložník, nadviazal
spoluprácu s kontrabasistom Jurajom Kalászom a v triu striedavo s huslistom L. Svetlíkom a saxofonisto m J. Balážom vystupovali v Night mare pube (utorky mesiacov júl, august), v
Lučenci (5 . september).
e Juraj Kalász naďalej pravidelne hrá s mladou skupinou
Elie Quintet a v lete ich fanúšikovia mohli počuť v Hysté rii café (9. júl), Grémium café ( 17. júl), v Lučenci (5. septembe r).
Hudobník neprerušil ani kontakty s Brnom a pravide lne vystupuje so skupinou Láďu Kerndla a s Triom komorního jazzu.
Koncom septembra ho čaká šnúra s Triom Shawna Loeschera
(za bicími nástrojmi bude tentokrát namiesto O . Petráša počuť
M . Patrmana).
e Klavirista Pavol Bodnár absolvoval niekoľko koncertov
s americkým saxofonistom P. Cardarellim. Novovytvorená
skupina Cardarelli Bodnár Quarte t v obsadení: P. Bodnár, P.
Cardarelli, M. Marinčák, S. Cvanciger koncertovala v bratislavskej Hystérii café ( 13. 8.), Piešťanoch - Grand café ( 15. 8.),
Brezne- Bombura ( 16. 8.), Spišskej Novej Vsi - Mestská galéria ( 17. 8.), Prešove- Divadelný klub ( 18. 8.).
e Peter Lipa nahral ďalšie CD, tentokrát zamerané na
spirituály. Podierajú sa na ňom ďalší interpreti : K. Korček sólo spev, S. Norisová, H. Krajčiová- vokály, A . Seban - gitara, P. Bodnár - klavír, ha mmond, F. Karnok - trombón, A.
Sebo - kontrabas, C. Zeleňá k - bicie nástroj e. M yšlienka tohto
projektu vznikla vlani, keď hudobníkov oslovil J. Juráš z firmy
AP Projekt a zorganizoval koncert v Moyzesovej sieni, ktorý
nahral Slovenský rozhlas. Jazzmani v júli t.r. donahrávali ďal 
šie piesne (aranžmán robil P. Bodnár) a uvedenie CD do života sa konalo 26 . augusta v Evanjelickom kostole v Prievoze,
kde namiesto F. Karnoka vystúpil saxofonista P. Cardarelli
(USA) a namiesto S. Norisovej vokalistka M . Hilmerová.
e Aktívne strávil leto Peter Lipa. Koncertova l so skupinami Peter Lipa and Band a Lipa Se ban Band. So skupinou P.
Lipa and Band vystúpil : v Banskej Stiavnici (9. 7.) - v s úvislosti s týmto koncertom treba podotknúť, že je chvályhodné, že
v SME sa objavila recenzia na spomínaný koncert, je snáď
však o dobré dve štipky me nej príjemné, že A . Sebo (kontrabas) si zrejme vymenil na chvíľu svoju auru s A. Sebanom (gitara) ... aspoň podra článku rece nzenta. Nuž čo, omyly sa stávajú , snaha sa cení..., skupina ďalej hrala na jazzovej lodi (4.
7 ., 18. 7 .), v nemeckom Hannoveri (20. 8.), v nemeckom Bad
Pyrmonte na jazzovom festivale, kde okrem iných vystúpili
tiež skupiny Wistula River Band (Poľsko) a Alotria Jazz Band
(Nemecko), v Lučenci na jazzovom festivale (6. 9.), v
Norimbergu na verni áži slove nského výtvarného umenia
( 19. 9.), v Ru selheime (20 . 9.). So skupinou Lipa Seban Band
sa spe vák predstavil v žilinskom Ronde l C lube ( ll . 7 .), v porskej Ilawe v a mfiteátri L. Armstronga na festivale Old Jazz
Meeting, v Bratislave na Hlavnom námestí pri otvorení Korza
- výťažok z tohto koncertu, cca 20 000 Sk, putoval na konto
pre rudi postihnutých zápla vami. Ako sólistovi mu fanúšikovia tlieskali v septembri v Prešove pri príležitosti 750. výročia
založenia mesta Prešov a ako moderátor účinkoval v re lácii
Cassovia Jazz v Košiciach - na koncerte spie vali I. Heller aM .
Bajlová.
e Dramaturg STV M. Peterich a režisér J. Fajnor natočili program Clovek uprostred, v ktoro m mapujú interpretačné a skladaterské umenie gitaristu Karol a Ondreičku. V relácii je nasnímaný koncert skupiny Karol Ondreička and Stano
Počaji Band z Hystéria café, kde skupina prezentova la tri
skladby z mainstreamového C D vydaného Hudobným fondom
a Slovenskou j azzovou spoločnosťou . Okre m koncertu je v
programe zaradené aj interview s K. Ondreičkom.
e K. Ondreička spolu so skupinou štúdiových hráčov a
taktovkou Rudolfa Geriho nahral hudbu k filmu Tábor
padlých žien. K to muto filmu tiež nahral sólovú sekvenc iu založenú na improvizácii .
e Stano Počaji koncertoval v rámci Kultúrne ho leta na bratislavskej Starej radnici s P. Pre ložníkom, P. Oberlände rom a
Cs. Csendesom. V auguste obnovil spoluprácu s niektorými
členmi bývalej Bossa nohy a vystúpil v Hystérii café s hudobníkmi: P. Pre ložník, M. Gašpar, M. Buntaj - jazzmano m sa
spoločné hranie zapáč il o a plánuj ú ďa lšie koncerty. S. Počaji
okrem toho účinkuje so spe váčkou Zuzanou Suchánkovou a s
PP Quartetom - S. Počaji, P. Pre ložník, P. Obe rländer, J .
Gergely- Art c lub ( IO. september). Koncom septembra počuli
gitaristu v Hysté ria café s Karol Ondreičk a and Sta no Počaji
Band (24 . 9.) a na di vade lnom fe ú vale T ra nscomunication v
Nových Zámkoch.
e Juraj Gergely v súčasnosti okrem iných organizačných a
interpretačn ých aktivít robí tiež manažéra skupiny Ash

Band. Formácia v súčasnosti pôsobí v obsadení A. Seban, M.
Buntaj , O . Rózsa. Snúra koncertov: Hystéria café Brati Java,
ako hos ť Pete r Lipa ( 17. 9 .), Grand c affé Piešťany ( 19. 9.),
Festi val Pezinok (20 . 9.), nový jazzový klub v Grand hoteli
Ba n ká Stiavnica (2 1. 9.), World L'lb Zvolen (24. 9.), divadlo Thália Košice (25. 9.), DK Spišská Nová Ves (26. 9.),
Bombura klub Brezno (27. 9.).
e V Zichyho paláci sa 9. júla konal neobvyklý koncert
Saxofónové soireé. Úč inkoval o tu jazzové kvinteto v obsadení: Dušan Húščava a jeho absolvent P. Ruček (tsax) a žiaci zjeho triedy na konzer vatóriu E. Rothenstein (bsax), V. Valentovič (altsax), J. Baláž (altsax). Repertoár kvi nteta zahŕňal skladby od vážnej hudby až po jazz v úprave Kami la Paprčku a Erika Rothensteina, ďalej kompozície pre axofónové kvin teto
od Arnošta Coufala. V rámci tohto podujatia tiež vystúpi l
Quintet Dušana Húščavu - G. Jonáš, J. Brisuda, J. Dome, G.
Susteková a potom sa vo foyeri konalo jam sessions.
e Dušan Húščava vystupuje niele n so svojím kvintetom Kultúrne leto Bratislava ( 16. 8.), Hystéria- na miesto odcestovaného G. Jonáša hral P . Pre ložník, ale aj v duu s gitaristom
A. Kellenbergerom v Pá lfyho paláci v Bratislave a v tri u s J.
Brisudom a J. Dome m na otvorení výstavy insitného umenia
v SNG Bratislava (26. 6.), kde , pod ra slov D. Húščavu, hudobníci zvolili avantgardnejší repertoár. Novinkou na jazzovom pódiu bola formácia v obsadení: O . Húščava, P. Bodnár,
A. Sebo, J . O. Sošoka, ktorá sa pub li ku predstavila v Piešťanoch v Grand café (26. 9.).
e Stará jedáleň pôsobí v s účasnosti v llolení: P. Janku gitara, spev, V . Minda - gitara, R. N ikolajev - saxofón, L.
S vetlík - husle, P. Preložník- klávesy, R. C hovanec- bicie nástroje, M. Rúsek - perkusie, P. "Binowski" Koneč ný- basgitara. V júli účinko vali na festi vale Slove nské alternatívne leto v
Osrbl í, v Hystérii (30 . 7.), v Senci v rámc i Ku ltúrneho
leta (8. 8.), na festi vale Iná Kultúra v Dolnom Ku bíne (9. 8.),
v Havíľove v klube Modrá svine ( 15. 8.), zúčastni li a tiež jazzovej dielne vo Frýdlande.
e Všetci fanúšikovia tradičného jazzu sú u rči te smutní,
že prišli o jazzové štvrtky v Starej sladovni, ktoré sa konali
pravide lne už celých 17 rokov. Skupinu Traditional and
Re vival Band s kape lníkom V. Vizárom vypovedali z ekonomic kých dôvodov, ale môžeme ich počuť v bratislavskom
Istropolise- v júli tu koncertovali so speváčkou Elly W right,
vystupuj ú vo Viedni a nemeckom GU nsburgu. V júli účinko
vali na Zemplínskej S írave s hosťujúcim Bercom Baloghom,
najazzovom festivale v M iškovci, ďalej vo Viedni. V auguste
to bol jazzový festi val v Dánsku, tri vystúpen ia v Nemecku. V
slovenskom rozhlase pripravili skupine CD, a. h. E ll y Wright
- CD má vyjsť v septe mbri. Na T and R čaká Band festival v
Banskej Bystrici, vystúpenie v DK v Dúbravke a koncerty v
Istropolise s Trombónovým quartetom Slovenskej filharmónie.
e Na jazzovej scéne m á me novú formá ciu Slovenský
jazzový komorný quartet: V. Vizár, P. Bodnár, A. Sebo, S.
Počaj i- predstavili a zati aľ v Hy térii a v Grand café v Piešťanoch .

e Mladá lučenská skupina Traditiona l Ba nd sa stará o
dobrú ná ladu kvalitnou interpretáciou tradičného jazzu (skupinu poznáme zo s úťaže neprofesionálnych jazzových skupín
Jazzové Via noce) na rôznych podujatiach, ako sú party, vernisále, sláv nosti, v lete 2-krát otvárala Korzo v Brati.lave, v
septembri 8.- 13. absolvovala šnúru v mestách 2ilina, Bratislava, Košice, Prešov - v týchto mestách s nimi hosťoval Peter Lipa - Banská Bystrica, Trnava, vystúpili aj v Brne na
Charlie 's head lávnostiach.
e Aj ďalšia mladá skupina J azzva (na uplynulých
Jazzových Vianociach boli ocenení za kompozíciu) dáva o sebe vedi eť po prázdninovom oddychu. lch koncert si mohli
priaznivci jazzu vypočuť dňa 26. 9. v priestoroch strediska
C ultus, SD Nivy. Jazzmani rozší rili svoj repertoár: jazz, rock,
latinsko-americká hudba ako aj ezoterická a tiež po;menili
obsadenie: M. S imon - gitara, git. synt., J. S imon - saxofón,
K. H avl ovič - bicie nástroje, A. Groll - basgitara, P. Suška klavír, syntezátor, F. Skri vka- perkusie.

Jazzové festivaly
e V Lučenci sa konal 2. medzinárodný jazzový a dix ie landový festival J a D '97 v dň och 5. a 6. septembra 1997 v
priestoroc h: Kubínyiho námestie, dvora na Reduty a výstavisko. Predstavili sa: Peter Lipa and Hobo Band (SR, Maďar
sko), Hot Jazz Band (M aďarsko), Ghynes (SR), BB Band
Dixieland Jazz Ba nd (SR), Digis (ČR), Stará jedál eň, Les
Fleurs du mal (SR), Jazz vision (SR), Dixie land Band Bielovar (Chorvátsko), Funny Land (SR ), Padlášový výber, 21
Dixiela nd Band (SR), Jazzvec (SR ).
e Jeden z hlavných organizátorov janového ! ivota v
Pezinku, Peter Konečný , nám do rubriky lnfojau poskytol
info rmáci u, že toto mesto má ďal ší fe ti val (poni minulé číslo
Infoj azzu). Je to comeback po 20. rokoch a figuruje pod názvom Koncert mladosti po 20. rokoch, pričom zahŕňa žánre
jazz, rock a folk (22. 9.). Predstavili sa tu skupiny a interpreti:
UV Drive - E. Viklický, B. Urbánek, R. Pokorný, M. Buntaj,
O . Rózsa; Ash Band; Luboš Andršt Blues Band - L. Andršt,
Z. T ic hota, J. Kysela, Ra mblin Rex (spev, USA); Jednofát.ové
kvasenie; R. Hladík; O . Voňková; P. Nos; V. Tfešňák; J .
DMeček ; skupina Masomlejn; a pezinské kapely Alarm; S lide Return.
Pripravila Z UZANA V A CHOVA
Séfreda ktor ka YVETTA KAJ ANOV A
Vydala Slovenská jazzová spoločnosť
Jakubovo námestie f2
Bratislava
Tel./fax: 36 14 06
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SERVISHŽ

lNárodné hudobné centrum- Slovkoncert l l Nová scéna Bratislava l
15.
16.
17.
18.
19.

HUDBA NA HRADE
(1. koncert cyklu komorných koncertov)
Jana Mazáková
Hudobná sieň BratislavskéMartin Kovafik, organ
ho hradu
Pavol Farkaš, klavir
Bratislavské gitarové kvartePraetorius, Ravel, Boccherito
ni, Dyens, Falla, Bach, MenMiloš Slobodník
delssohn-Bartholdy, CajkovMiloš Tomašovič
sk:ij, Guillou
Radka Kubrová

26. IO.- 17.00 h

20.
21.
22.
23.
24.

R.ak.ú.sk.e k.u.ltú.rn.e cen.trauu.
Bratislava

25.
27.
28.
30.

24. IO.- 19.00 h Koncert Kvinteta Harryho Soka/a

Park kultúry a oddychu Bratislava
(v rámci Bratislavských džezových dni)

10.10.10. 10.10.-

19.00 h Pokrvní bratia
19.00 h Pokrvní bratia
19.00h Pokrvní bratia
19.00 h Veľké ucho
14.00 h Valčík pre Popolušku rozprávka
10.- 19.00 h Hrnčiarsky bál
10.- 19.00 h Jozefa jeho farebný plášť
10.- 19.00 h Jozef a jeho farebný plášť
10.- 19.00 h Stratení v New Yorku
IO.- 19.00 h Grófka Marica- org.
predstavenie
10. - 19.00 h Veľké ucho
10.- 19.00 h Pokrvní bratia
10.- 19.00 h Pokrvní bratia
10.- 19.00 h Tri v tom

lOPERA· SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO, BRATISLAVA l
15. lO.- 11.00 h V. Patejdl- B. Filan: Snehulienka a sedem pretekáro v
16. 10.- 19.00 h G. Verdi: La Traviata- org.
17.10. -19.00h A. Dvorák: Rusalka - l.
premiéra (obnovená pr.)

18. 10. - 19.00 h A. Dvorák: Rusalka - 2.
premiéra
20. 10.- 19.00 h G. Verdi : Trubadúr
21. 10. - 19.00 h L. Mink:us: Paquita
1. Strauss: Ples kadetov
22. 10.- 19.00 h G. Verdi: Rigoletto

23. 10.- 19.00 h A. Dvofák: Rusalka
24. 10.- 19.00 h W. A. Mozart: Čarovná
flauta
25. IO.- 19.00 h D. Rapoš: Deti Titanicu
27.-31. 10.
Operný súbor na zájazde
v Japonsku

Divadlo
Janka Borodáča Košice
Historická budova
17. 10. - 19.00 h tobravý študent, l. premiéra
18. 10.- 19.00 h tobravý študent
19. 10.- 19.00 h ŽObravý študent, 2. premiéra
20.-21. 10.
Dni českej kultúry
Divadlo Vis Major Praha - Vítr ve vetvích Sasafrasu
Divadlo Kašpar Praha Ruže pro Algernon
23. 10.- 10.00 h Oliver!
- 19.00 h Oliver!
24. 10.- 10.00 h Oliver!
- 19.00 h Oliver!
25. lO.- 17.00 h Dni českej kultúry
Sny svatojánských nocí
MD Brno
20.00 h Sny svatojánských nocí
MD Brno
28. 10. - 19.00 h Nabucco
31. lO.- 19.00 h Oliver!

II. medzinárodný hudobný festival

MUSICA NOBILIS

16. IO. Alfred Walter
dirigent, Belgicko

Martin Babjak
barytón
hostia/spev

ľ.ublca

Árie, duetä a piesne
Mozart - Rossini Donizetti - Gounod
- Bizet - Schuben Piskäček - Dusfk Kälmän - Schneider-Trnavský - De
Cunis

12.-19. október 1997

"._.. kultWIIe CC!dr811Cri1Nrok • Kullílmo-lnform.Kné centrum Levoča • Mestskt kultílrne stmllskv Liptovský Hriclok •
MeJ11kt 6nMIIJplowký MlkuW • Mesllkt kullílmc ltrtdlsko Popr~ • Matskt kultílrne stmllsko Splblúl Nov.i Vts •
Mesllkt lwiiÍimc ttredlsko Svtt • v spolupr.ic:l s N~.ic:lou Cyrila a Metoda Bratislava

NEDECA, ll. oktbber· 1996.................................. 19.00 hod.

~=ll!u2JuNA
(Siowftsko)
~s:=:.::-;_.~

Vargicová

Jolana Fog~vá

!1KA VMQtX:/1/A- ~ GMIIIIol
C.'llelil G. ~P. l. ~~ Offtnb«h. G. Pllednl, F. Lth.lr, P. Tosff,
r. Cllfr, cA. . .
P'ONDPDK, 13. ~r 1996 ............................ 19.00 hod.

V spolupráci s Art Agency, s. r. o. Bratislava, Vydavateľstvo Rádio Bratislava, STEFES, s. r. o. Bratislava

~

Koncert v rámci Týldňo českej kultúry pod
ztWitou generálneho konzula CR v Koficiach

"*
vN:v.v HliDECEIC-

IOIIDIIN}IMIIQW. ~~

A. ~A. DMiilt

23. l O. Alfred Walter

E. Suchoň- Släčiková
serenäda
dirigent, Belgicko
Gabriela Demeterová J. Suk- Fantázia pre
husle a orchester g
husle, CR
mol
A. Dvol'äk - Symfónia č. 6 O dur

30. l O. Tomá§ Koutru'k
dirigent, CR

PONDELOK. 13. oktbber 1996 ............................ 19.00 hod.
~

.

UTOROK, J4. oktbher 1996................................. 19.00 hod.

I.Mfa.EE.............

-ldlwtr~)

A. DllloW'. J. ..,."." c Randt

UTOROK, 14. oktbbtr 1996................................. 19.00 hod.
......................... úla "........ lniii*MIIo ........
• MbYzEscMl KVARTEI'O ISicMIIIIIoJ
srNGAV MUCHA- l.

Us!

AI.EXANDEil LAICAT'O& - Ylola,

GIEI'A JA5ICD - ldiiiMt

TOitoK - l. husle,

VlK - vlolon&lo

repuWIUI

w. A.~ l"",_
UTOROK. 14. . . . . 1996................................. 19.00 hod •

.......................

Konceny sa konajú v Dome umenia o 19.00 h

PIATOK, 17. október 1996 ................................... 19.00 hod.

~ I'IINACOI'WJ (<iltdD)

PIATOK, 17. október 1996 ................................... 19.00 hod.
KOMORNl SÓU!m BRATISlAVA (Sicmnsko)

Svll, Rhn.,_~ laottol

'l'IMORA 80SI.ER - vtolontelo (Izrael)
RONAlD SEBESTA - Jct.r1nd (SIOY!IISko)
/. H.ydn, W. A Mourt E. H. Grltg

SOBOTA, 18. október 1996.................................. 19.00 hod.
KOM(JRNI SOUSTI BRATISlAVA (Siovtnsko)
TIMORA ROSLER - vlolonl<lo (Izrael)
RONALD ŠEBESTA - klarinet (Siownsko)
/. Haydn, W. A Mourr. E. H. Grfrg

SOBOTA, 18. október 1996.................................. 19.00 hod.
UpkMki' Hlid(JII, EsM!fna úfa Mtstsktho kultOnwho smdlsb
W.COAI.tN,A tWOSS'I'OVA - soprin (Siownsko)
MARTA BEN~~!!"A - alt (SkMinsko)
MARIAN IA~IÓ' - klavlr (Siovtnsko)
P. /. Q}ltovskiJ, A OWJIJk

=ollc

Scllilll6
NIWA Va,~s
•
$TA'!NY

lal$tol
R
ŽIUNA (Siownsko)
PETR VRONS - dlrltMI (
ATqJubllb)
SPEVÁCKV ZBOR MEStA BRATISlAVY (Slownsko)
lADISlAV ltO!Jsl;l( - zbormajster (Siovtnsko)

S'I'REDA, 1.5. oktbber 1996 .................................. 19.oo hod.

.............
~úlallelluly
.
~v
_...,~l
IIWIAN.
-ldlwtr ~
G. F. Hlndl4 G. GMálnl, l. ~ P. L Cl/llrMI4 U. Sc:lttttl«t-Tml~.
& ~ A DllloW'. G. Dana~~~. G. Veril G. l'tK:dnl

.

'

október 1997
Koncertná sieň SF
30. 10. - 19.00 h Slovenská filharmónia
31. 10.- 19.00 h dirigent: Nicolae Moldoveanu
F. Schubert: Symfónia č. 4
emo! 0417
A. Schonberg: Pelléas a
Mélisanda, op. 5
Moyzesova sieň SF
21. IO.- 19.00 h Moyzesovo kvarteto
Zuzana Paulechová-Stiastna, klavír
W. A. Mozart: Sláčikové
kvarteto G dur KV 387
L. Burlas: 3. sláčikové
kvarteto
J. Brahms: Klavime kvarteto č. l g mol, op. 25

W.COAú:NA I:INOSSYOVA -

•

•

sopr~n (Slovensko)

MARTA 1\EŇACicOVA - all (SkMinskoJ
JOZEF IC\JNllWc - (Sfownslco)
PETER Ml~ - b.1s (Siovtnsko)
/. D. Ztknb, W. A Mourr

Zmena poogramu vyhr1dtnil

•

Slovenská filharmónia

-

M.nlowe, Letolridoll Danlanely
MAGD<\I.tNA tiAIOsSYOVA - soprAn (Siownsko)
MARTA BEŇACKOVA - ah (SI<Mnsko)
MARIAN IA~NSIÓ' - klav!r (Siovtnskol
P. l. Q{kovski}. A. DvoUk

NEDEI!A, 19. október 1996 .................................. 19.00 hod.

5PMdlY *'IWAMAiiA (G!tc~DDI

..,._, .riiGiwf .rpny. Al. C1liltJidlkll, U. 71lcodonlkll, S. KllJumtzls. T. Anton/u,
lWIMf ",_ l' epm",. zbor

Štátny komorný
orchester Žilina

KOMORNf SÓUSTI BRATISlAVA (SI.,..",sko)
TIMORA I!OSLER - vlolonttlo (Izrael)
RONALD SEBESTA - klartnct (Siovtnsko)
/. Haydn, W. A. Mozart E. H. Grltg

Lft>ota. ~Hla Mtstsktho divadla

·hl*(~~

medzihry z opery

Účinkujú:

I'IINACOI'WJ (GitdD)

~ .riiGiwf ~. Al. OtMzldllds, U . 7lleodcnkls, S. ICJJ/Umtz1S. T. AniOII/U,
lilt/rM ",_ l' dpríw pre zbor

Denisa Slepkovská Peter Grimes
H. Berlioz- Letné
meuosoprdn
noci
- Fantastickä symfónia

Simona Saturovä, soprán
Denisa Stepkovskä, alt
Simon Somorjai, tenor
Gustäv Beláček, bas
Karol Toperczer, klavlr
23. IO. - 19.00 h ORCHESTRÁLNY ABONENTDom umenia
NÝ KONCERT
Fatra, Zilina
Rossini: Talianka v Alžlri
Mozart: Koncert pre klarinet a orchester KV 622
Clementi: Minuetto pastorale
Haydn: Symfónia č . 83 "La Poule"
Ľ.udmila Peterková, klarinet
Dirigent:
!k
Manfred Mussauer (Rakúsko)
29. IO. - 19.00 b KOMORNÝ ABONENTNÝ KONDom umenia
CERT
Fatra, Zilina
GITAROVO-VOKÁLNY VECER
Spomienky na Indiu pre gitaru a sólo
Tirao: Argentlnska suita
Trošelj: Tri lásky pre dve gitary a
soprän
Budoš: Trio pre dve gitary
Budoš: Stratené ilúzie pre dve gitary
Budoš: Dva svety pre gitarové duo
Jän Labant, gitara
Marián Budoš, gitara (SR-Austrália)
Ivana Trošelj, soprán (Austrälia)

....lbl

,..........., ....... Y11W úla o.- bi!*Y
-~-ICAWWIIA(GNdio)

B. Britten - Styri

16. 10. - 19.00 h KOMORNÝ ABONENTNÝ KONCERT
Dom umenia
SERATE MUSICALI
Fatra, Zilina
hudobný večer z äril G. Rossiniho

111111e <~

ŠTVRTOK, 16. októ~r 1996 ............................... 19.00 hod.
UpiCMk~ Mlkul4!, Vd'U sála Domu kuhóry

Upozorňujeme

našich čitateľov a spolupracovníkov na zmenu ad·

resy HUDOBNÉHO ZIVOTA:

Michalská lO
815 36 Bratislava
Telefón a fax redakcie: 071533 03 66
Telefón šéfredaktora: 071533 52 Ol
Fax:
071533 0188
Objednávam si ..... ks časopisu

HUDQBNY IVOT na adresu:

Meno:

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

Ditum: ..................................................

Podpis: .........................................................................

'Objednávku pošlite na adresu: HUDOBNÝ ŽIVOT, Spitá! ska 35, 811 08 Bratislava
'Celoročné predplatné 192 Sk, polročné 96 Sk.
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