V čísle: Dvadsiaty tretí ročník Bratislavských jazzových dní e SOZA jubilejne i nejubilejne - s
riaditeľom Dr. P. Klimentom e Modalita v 20. storočí - H. Cowell a jeho harmonické vízie e
K nedožitému jubileu Tadeáša Salvu e Rusalka opäť v SND e Štefan Moyses a hudba jeho doby - konferencia e Koncerty e Monitor e Servis HŽ
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ROČNÍK XXIX.

HUDBA A SÚČASNOSt
Doznel lľaW, v tomto roku posledný veľký projekt našej hudobnej kultúry, festival súčasnej
hudby MELOS-I!:TOS. Bolo by zaujímavé hiiJšie
analyzovať, do akej miery sa jeho pôvodná koncepcia. ktorá festivalu dala aj tak.vto nevšedný,
ale prekrásny názov, udržiava. re~JJ. zachováva.
To v.fak nie je preclmf!flrJmwnojej úvahy. Postupujtíci čas, spoločenské a kulllím e premeny majú
prekl'{lpujtíco al/egrujríce tempo; čo je nové dnes,
o cl••a roky m6že byť prekonané nov_vmi tvorivými
podnetmi. Ale aj zaswralé z hľadiska priamo dopingového získa wmia infomuícií me/en o lltlclob' romumení, ale umení vóbec. Pravda. v našej kultr íma-spoločenskej klíme sme už akosi automaticky zvykrltltí hodnoty a kvality produkcií odvodzo••ať od ekonomického aspektu. Samozrejme, je to
v istom ::mysle ~lova rozhoclujtíci aspekt pre koncepciu projektu. Je tu ešte druhý, ktorý sa už viackrát v praxi prejavil aj tak, že menej m6že niekedy
vwmenať viac, že aj v komomejších rovneroch
možno ponúkn uť a poskytnríť veľmi hodnotné <.ážitky. Na::.dávam sa, te posledn.v. štvrtý m61íkfesti••alu MELOS-I!:TOS, osciloval medzi oboma
aspektami. De1•ämásť koncertných programov
ponúklo nám pohľad do mikros••eta pomerne úzko chápan_ých kompo<.ično-štylistick_ých trendov a
poetík posledného desaťročia. Hodnotenie festivalu však bude "rídelom" kritikov. V tejto chvíli
mi ide o in_Í' problém: ako rezonuje, 'l,jednodušene
povedané, remo druh hudby s ntršou súčasnosťou,
l..wni prá•·e preií•·ame. A to v vnysle spoločen
skom i rí::.ko odbomom.
Hudba, ako katdé umenie, má svoje poslanie,
s••oj cieľ, svoj zmysel. Hudobné umenie je un•ené
poslucluíčovi. Ten sa podľa stupiía .n>ojej vzdelanosti. profesie, návykov, v_ýc/ro••y pre umenie rozhoduje tak racionálne, ako aj intuitívne. Preto ani
po poslednom festivale MELOS-I!:TOS nemožno
jednovwčne povedať, že o súčasmí hudbu nie je
záujem. Ul dllršf čas však pozorujem tri momenty.
Po prvé, o súčasnú hudbu, ako aj umenie vôbec,
uwjtí záujem väčšinou mladí ľudia, vychovávaní
bez predsudkov. stojaci principiálne voči konzervatívnemu spôsobu života. Po druhé, profesiontílna obec sa v globále už dávno zrieka možnosti
bezproblémového kontaktu - ako aj získavania
cenných informácií o súčasných trendoch vývoja
-so súčasnou hudbou. Po tretie, tí, ktorí by mohli
ovplyvniť dramaturgie mnohých podujatí o nový
repertoár na to nedostanú prílelitosť, a tí druhí
vytrvllle ignorujú akékoľvek podujatie sríčasnej
hudby, čo nikomu neprekáža, hoci srí za w dobre
platení. Mo[no majú aj pravdu, pretože je to pohodlnejšie a výnosnejšie. Nová hudba ich vkusu
o<.da nevyhovuje a. zrejme, pravidelný komakt s
tradičnou hudbou 11 nás ešte stále dominuje medzi
návykmi. Avšak aj návyky sa dajú vneniť... Na w
však teba odvahu!
Uvedomujem si, ž.e festival MELOS-I!:TOS, i
napriek svojim nesporným pozitívam a hlavne
schopnosti vysielať do sveta pozitívne signály o
stave našej kulttímej vyspelosti, nie je bez detských ch01·6b. Možno potrebuje aj novú invenciu,
katdopádne aj prostriedky na lepšiu, vynaliezavej.fiu famáziu pri propagácii. Nie je tiež najetickejšie, ak sa v programe neúmerne prefe rujtí autori stojaci za dramaturgiou festivalu a "veľkDiy
so" zaberajú priestor iným. prinajmenej rovnako
zaujímavým all/orom. Rovnako nie je vhodné, ak
pri moderovanf konferencie staviame do popredia seba a očividne dávame najm•o to, čo nám vyhovuje alebo nevyhovuje. Ak kritizujeme minulosť
a voláme po demokracii a tolerancii, tak sa podľa
toho správajme. Detské choroby sú liečiteľné.
Obávam sa však, le konzen•ativiznu1s, zakorenený v naJej dlhoročnej koncertnej p raxi, omieľajú
ci zopár tých istých titulov (rídajne z hľadiska návštevnosti), ako aj jav, le si imerpreti (pravda,
česť výnimkám) doma iba "pripravujú" repertoár
pre zah ran ičie, si bude vy!.trdovať náročnejšiu a
špecifickejšiu terapiu. Status quo je výsledkom
tejto diagn6zy... Dne.fn.v posluchác' nikdy nebol
tak ďaleko od súčasnej "rovesníckej" hudby, ako
je dnes, na prahu tretieho tisícročia. Pred sto
rokmi sa Debussy, Stravinskij, R. Strauss a i. stali
synonymom myslenia tr cítenia svojich sríčasní
kov. Pre v_ýc/rovu publika je sto rokov strašne d lhá doba. Pre pokrok v umení, krátka. Samozrejme, ka[dý má prá••o na svoj názor, na svoj
vkus. Aj tento názor je slobodne vyslovenou myšlienkou. Možno je aj prejavom istého slllpria schizofrénie. Najmä vtedy. ak kv6/i návšteve podujatia stíčasnej /w c/by musfm prekonať vlastmí len ivosť alebo OIJOrtwrivrws.
MARlÁN JURJK

26.11.1997
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SLAVOMÍR KREKOVIČ
Najväčšie jazzové podujatie na Slovensku
- Bratislavské jazzové dni Corgt~ň - je už
opäť za nami. Po azda napätom očakávaní
(kohože to budeme mať tentokrát možnosť
vidieť a počuť?) znova zostáva len zamyslieť
sa nad touto tradičnou jesennou akciou, pozbierať nahromadené dojmy a pokúsiť sa
zhodnotiť jej priebeh. Trojdňový festival je
svojím rozsahom i kvalitou nesporne najväčšou a najprestížnejšou udalosťou svojho
druhu u nás. Akékoľvek porovnanie preto
prichádza do úvahy iba vzhľadom na predchádzajúce ročníky. Udr-i.all si jazzove dni
svoju, za vyše dvadsať rokov existencie vybudovanú, nepochybne solidnu úroveň? Tradícia totiž zaväzuje i vnucuje určité očaká
vania. A aj o tom je táto reportáž.
Zatiaľ čo na minulom ročníku "dž~zá
kov" sa na každom koncerte prezentovali
aspoň dve hlavné hviezdy, tentokrát sadramaturgovia rozhodli inak. Priklonili sa
(prečo si nepriznať, že azda aj z finančných
dôvodov) k OS\'edčenému modelu jednej
osobnosti na každom z troch veterov, vytlačenej na plagáte veľkými písmenami. Zato
však v programe figurovalo jedno meno,
ktoré pútalo pozornosť viac-menej zainteresovanej verejnosti už dlho pred festivalom a
prilákalo iste najviac divákov. O programe
tohtoročnej série koncertov sa mohli dozvedieť dokonca aj prostredníctvom Internetu
na špeciálnej webovskej stránke. Ak porovnáme cenu vstupeniek, zistíme, že opäť o čo
si stúpla, ale to je ož azda pre jazzové dni
prirodzeným trendom. Aj tllk bolo napokon
vypredané a vonku pred Parkom kultúry a
oddychu postávali premrznuté hlúčiky záujemcov o koncert. Lístky sa im už neušli,
prípadne dúfali. že sa na podujatie dostllnú
"nejako inak". Taktiež nič nové pod slnkom. Ci sa dostali, neviem, v každom prípade však bola sála v niektorých momentoch
plná na prasknutie. Zoberme to však po poriadku.

PRVYVEčER
Ak by si ho niekto vybral ako reprezentatívnu
vzorku Bratislavských jazzových dní, prípadne by
navštívil len tento jeden koncert, odchádzal by asi
trochu sklamaný. To však neznamená, že by piatková
časť festivalovej mozaiky nepriniesla niekoľko pozitívnych momentov.
Otvámcie (a jediné orchestrálne) vyst(lpenie patrilo big bandu žilinského Konzervatória, známeho pod
názvom The Slovak Young Swing Gener ation.
Tento titu l zárovel'l mnohé napovedá o súbore S(lmotnom. Počas štvorroč nej existencie tohto telesa sa v
ňom zhromaždili mladí jazzmani, ktorým sa pod vedením Miroslava Belorida podarilo vytvoriť vcelku
dôstojný, hoci možno ničím neobvyklým sa nevyznačujúc i úvod k trojdňovému sviatku jazzu. Aj keď big
band vychádza z klasického repertoáru swingových
orchestrov, nezostáva len pri vemej reprodukcii jazzu
päťdesi a tyc h rokov. Hneď úvodná fanfára sa niesla v
duchu funky, a aj v ďalších skladbách sa dali vypozorovať moderné amnžmány, spojené s pomerne vydarenými improvizáciami sólistov.
Už v prvý deň sa v dramaturgii prejavila určitá rôznorodosť - po "veľkom zvuku " žilinského big bandu
sme sa preniesli do polohy vyslovene komornej.
Portugalské Duo lberia je spojením dvoch osobností,

A. Seban Band s Petrom Lipom

Snímka P. Erdziak

(Pokračovanie

na 9. str.)
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Hudobný život '97

Novembrové chryzantémy...

Likvidácia ZUŠ na etapy?
V čase, keď začínajú ako huby po daždi
vznikať stredné i vysoké hudobné školy (súkromné konzervatóriá či hudobná akadémia), čoraz častejšie sa začínajú objavovať
snahy o "reformu" ZUS-iek v podobe ich zaradenia medzi tzv. školské zariadenia či neziskové organizácie. J e to paradoxný jav,
pretože jedným z cieľov ZUS-iek je i odborná
príprava žiakov na stredné hudobné školy,
ktorá sa nemôže konať v prostredí školských
družín... Významný hudobný vedec a pedagóg Gieseler povedal: "Počuť, vidieť a cítiť sú najdôležitejšie zmyslové orgány. Snáď ich
rozvíjanie nechceme odsunúť na úroveň
Hobby."
Doteraz sa, vďakabohu, nepodarilo presadiť patričný návrh zákona v parlamente, ktorý by urýchlil deportácie ZUS-iek do budov
základných škôl. Avšak - ako obyčajne • ak
sa niečo nepodarí presadiť priamočiaro, skúsi sa to obchvatom. A to veľmi rafinovaným.
Začína sa od ZUS-iek, ktoré nesídlia v budove patriacej miestnej školskej správe. Obyčajne ide o atraktívne budovy v blízkosti centra mesta, na ktoré si navyše robia podnikateľ
ský zálusk i vplyvné osoby blízke mestským
zastupiteľským orgánom. A tak jedného krásneho dňa riaditeľ zu~ má tú česť dostaviť sa
na mestský či okresný úrad, kde mu oznámia,
že ďalš í pobyt školy v budove, ktorá jej nepatrí, nieje možný. Co na tom, že je to škola, kde
sa učí základom hudby i SOO žiakov, čo na
tom, že má svoju niekofkodesaťročnú histó-

riu, bohaté umelecké výsledky a patričný kredit u obyvateľov mesta! Jednoducho sa musí z
budovy vysťahovať. Nezáleží ani na tom, že
školský rok je v plnom prúde a sťahovanie vážne ohrozí vyučovací i pracovný proces.
Otázka znie: kam sa ale vysťahovať?
Takmer neriešiteľná situácia. Ale len zdanlivo.
Predstaviteľ okresného úradu má obyčajne
pripravené ponúknuť úplne jednoduché riešenie. Celá ZUS-ka aj so svojím zariadením (inventárom) sa môže okamžite presťahovať do
jednej alebo dokonca i viacerých budov základných škôl v meste, kde sú v poobedňajších
hodinách predsa voľné triedy. A veru by ani
nebolo zlé, ak by do inventára týchto tried pribudlo napr. zopár klavírov · aspoň by sa mali
cez školské prestávky decká na čom vyšantiť...
Ze miestnosti obrovských tried základných
škôl sú na individuálne vy učovanie hudobného
nástroja vo všetkých parametroch (akustických, estetických, spoločensko-sociálnych, hudobno-psychologických) absolútne nevyhovujúce, nikomu nevadí. Pravda, okrem hudobných pedagógov, odborníkov a žiakov • ale to
je predsa menšina našej spoločnosti ...
O likvidácii ZUS však zatiaľ nepadlo ani len
slovko... Ale i to je len zdanie. Ak predsa stratí
škola svoju budovu, resp. ak sa rozptýli do viacerých základných škôl, stráca tým zároveň i
svoju identitu a prestáva byť školou v pravom
zmysle slova. Pokiaľ vyženú národ zo svojej
krajiny a rozmiestnia ho po okolitých štátoch,
stráca takisto svoju identitu, ako aj svoj štát.

Pre tých, ktorí dosiaľ neúspešne brojili za fi.
kvidáciu ZUS-ick, boli budovy, v ktorých z
milosti vrchnosti sídlili, zrejme už len akousi
poslednou ochrannou fasádou. Ak sa však
mocným podarí vytlačiť i ju, nebude problém
presadiť i spomínaný likvidačný zákon ZUSiek, škôl potom už len v úvodzovkách. Ak sa
stratí suverenita, je už len otázkou času, kedy
sa stratí i reálna existencia. A keď sa stratí
existencia, súčasný zákon o ZUS stratí svoje
opodstatnenie. V najbližšom čase sa začína
naplňať tento neradostný osud aj u najstaršej
slovenskej hudobnej školy • ZUS Miloša
Ruppeldta na Panenskej ul. v Bratislave. Ide
pritom o hudobnú školu kľúčového historického i umeleckého významu pre celé Slovensko. Stala sa základnou baštou nášho hudobno-umeleckého školstva. Položila totiž zá.
klady pre vznik takých významných hudobných inštitúcií, ako je bratislavské Konzervatórium a VSMU.
Žiaf, ani to nie je u nás dostatočný argument proti jej plánovanému "dočasnému"
rozmiestneniu do niekoľkých základných
škôl. Skola tým stratí svoju tvár a tým vlastne i svoju existenciu po takmer osemdesiatich rokoch od svojho vzniku. Slovensko stratí svoju prvú zakladajúcu hudobnú školu a
opäť kus svojej histórie. Alebo je to špecifikum nášho národa- likvidovať vlastnú históriu?
FRANTISEK PERGLER
ťahovcmtí

Otl'límm kroniku školy. Z jej zaf.lllluf.\'ch stránok
fJÍscm.vch drobučk)'m tíiJfadn.vm rukopisom d)'clrajtí
na mís de.wťrotia. Objavujtí sa mená pedagógav
Frico Kafenda, Amw Zocl!m•ó-Kafendm•á, Miloš
Ruppeldt, Jozef Egem, Amon Ledvina, Ján Strelec,
GusllÍI' Ntihlcll'ský. Priskc1 Szamdkm•á. Alžbeta Bre;:ová li/Ó., ktor( pred 78 rokmi začali históriu školy
pfsať. Prekomívali veľké problémy finančné, priesto·
rové, ale vftly ich prekonali. Pfše o tom zakladateľ a
prv); riaditeľ Najstaršej hudobnej školy pre S/ol'ensko, Mi/o.f Ruppeldt, podobne ako riaditelia -jeho
rwsledovnfci: Frico Kafenda. Imrich Kriftm. Eleonóra Dunajcll'tí, útdblav Lac/..ner, Ladislav Hrdina.
Nasledujtí mená f.iakov ti absol\•entov, ktorí sa stali piliermi hudobné/10 f.ivota na Slovensku a .ffriteľmi
dobrého mena slol'enskej lmdobnej kultúry v zahraničí: Dr. Ľudo vít Rajter, nár. umelec Eugen SuchmT.
Juraj Alexander, Vladimfr BoJ..es, Marta Braun-

steinerol'lí. Al:beta Buk01·ec;:J.á, Ida Cem ecktí, Martin
J. Händler, El'll Fischuol'lí, Dr. Darina Mtídra. S1•e1ozár S11ír, Jozef Podlwrtm<k)í... 11iefe11 zvubré me11á,
ale za tie desar'ročia risfcky absoil•e11tov. ktorf zfskttli
nav.ftei'OI'Oitfm školy vzťah k ume11i11. 1/udba a prfpra\'ll na interpretáciu ich /ltmbla disciplíne, trpez}ii'Osti,
otvorila im iný Sl'et konumikácie. pomáha im po celý
život vyrovnať sa so stresom a ťa9wsťami.
7. nOI'embra oslcívila l. hudobná lkola s1•oje 78. narodeniny - ako intíč • slcíwwsmým kmu·ertom na bratis/av.rkom Hrade. Účinkol'ltli na tTom m/adf muzikami
spolu so s1•ojimi staršími kttmcmitmi. Podstamé je v.<ak
kon!tatm•anie vysokt'} umelet·kej 1írovne. Temo rok,
podobne ako po iné roky.
Smutne pôsobilo pozl'lmie na koncert s dodatkom
"mofno na pos/edn.v na takejto profesimuílnej ti rovni".
Sko/ti sa tot if /edl•audomtícnila v nov)'ch priestoroch v
časti budovy 110 Panenskej ul. {. ll '' Bratisla\'e (pres-

bola ~ Frtmtišktím~elw ntímestia l' januári
/ 992) a u! .w ocillí opiiť na ulici. Prec'o? Kl'ôli komu? Kompetentn f mlčia. Mli"ia aj fJri ottí;:ke, ako
chn í situtíciu rie!il'. Neu1•edomuj1í si tot i:.. '"o idtí zobrať cca 600 !.iakom .\:koly. (Komu t.vclt 600 !iuko1·
školy musf uwípiť?) Keó .fkola strat( s1•oj domov,
"''oju strechu nad hlm•ou bez adek1•títnej náhrady,
suh•a sa be;;domm•com, strtica s1•oju /\'lÍr, atmosféra.
tirol'ell. je -:_likvidoi•atuí.
Skoda, f.e nie je mof.l•é odmerať '' J..rvi hladinu
imunity \'Ot'i drogtím. mule, be;:.cieľiii'IIUI ponevieraniu sa, ktoní deti aj vcfakantíl•.fte\'e tejto školy ;;ú J..avajtí. ZL/á sa, že dnes presviedčajtí a jedinými argu·
memami stí len fakty a čfsla. Faktom bol aj "narodeninov_ľ" koncert najswršej lmdobnej ,\koly. Skoda
len. :.e kompetenmf ~ Oú Bratislm•c• l , ktorí but/tí situdcm ridiť, naprie!.. po~1·aniu (a prí.ffubu :.ldi'IIOSI·
ného prílull'oru) neprišli. Mof.lto by sa aj ich bolo dotklo posolm•o umenia, hudby. ltí.fky a krcísy odovzdcíl'ané po desaťročia (existencie .<koly) zo sŕdc veľk)'ch
skladateľov. cez trpediv.Í'ch učiteľov do sŕdc maf.i'ch i
l'iičšíclrmu;:.iktmtav.
ZUZA A BERE IKOVÁ

S vdilkou...
Dňa

20. novembra minulého roku dotfklo

srdiečko

jednej z najvzácnejších osobností
ncíšho kultúmeho sveta - m u zikológia, kunsthistorika a vw/ca umenia, violistu, pedagóga a predovšetkým veľkého humanistu •
}cína A lbrechta. Hansi, tak sme ho volali
všetci, ktorí ho lepšie poznali, si odniesol so
sebou u ž nenávratne stratený ku s starej
Bratislavy, starej tradfcie, poznamenanej
osobnosťami otca - skladateľa, Bartóka priateľa a celého radu umelcov, filozofov,
vedcov a mnohých ďa/Jích príslušníkov inte ligenc ie, v kruhu ktorých vyrasta l a formoval sa. S jeho odchodom sa stratilo kus povedomia, historic kej pravdy, kominuity s
tradíciou, ale najmä neopakovateľné čaro
j e ho osobnosti, vyžarujúcej nedozemé ľud
ské teplo, ne zištnú ldsku a ochotu vždy po-

môd .
Koľkokrát som len za te n rok v rozličných
situácidch hľadala riešenie v Hansiho duc hu, pripomfnajúc si j e ho názory, postoj k
ľuďom, prdci, životu... Akoby sa asi zachoval Hansi ? Hansi by spravil toto, Hansi by
n eodmie tol tamto, Hansi by vyhove l prianiu
každ éh o ...
Ja som však presiaknutá Hansim aj vtedy,
keď na n eho priamo nemy slím. Stretnutie s
nim totiž pre rmía znamenalo začiatok zásadného obratu v mojom živote. Bez neho by
som nebola rým, čím sonlf/V}ebola by s om našla taJ...ý vzt'ah k Nietzschemu,' G eothemu či
Rilkemu, ktorých sme spolu čítali v originá-

Medzi známymi a

li, ku Kokoschkovi či nemecJ...ý m expresionistom, francúzsky m kubistom alebo ruskej výtvamej avantgarde, o tvorbe ktorýc h vlasmi/
množstvo knfh a katalógov, ba dokonca z ča
sopisecJ..ý ch výstrif.ko v ním osobne zo stavený ch albumov, k hudbe ren esanc ie či Novej
vecnosti, k Sc hänbergo vi, Stravinskému, či k
Schnilfkemu, k otdzkam umenia a života
vôbec, keby sme hodiny a hodiny neboli spolu
strávili diskwovaním, počúvaním hudby, návšte vou vemisáž[, divadiel a koncertný ch sd/,
ale aj reštaurácií a kaviarní. Ten, kto to neza žil, ťažko si vie predstavi( atmosfé ru spoloč
nej chvfle s Hansim, premiešantí tabakovým
dymom jeh o fajky či cigarety, neopakovateľ
ný m siwačným humorom, úsme vom a žiariacimi očkami, keď rozPrával o svojich sktise nostiach, ndzoroch na život a umenie. V sku-

Upozornenie
Nakoľko

Snimka arch iv

priateľmi.. .

točnosti

nám nič ne tušiacim predkladal orig inálnu, Sl'ojsktí, na :.áklade ce/oživol/lej
sktísenosti vy k ryšta/izovamí filozofiu ume nia a života v j ej mnohoraJ...ý ch podobdch.
Drahý Hans i, hovorila som o sebe, ale zá rover'í o mnohý ch ďalších, ktorých si obdartival svojím teplom, láskou, poznaním, trpezlivosľou i drahocennou radou. Vše tc i
sme po Tvojom odchode spočiatku zostali
akoby visiet' vo vzduchu. Hľadali sme a hľa
dáme c eslll {.ivotom síce bez Tvojej osobnej
prítomnosti, a le nie bez Tvojich my šlienok,
názorov, povwtkov, objal'ov, výsledkov
Tvojho originálne ho myslenia. Patrí Ti z celé ho srdca vďaka za všetkých nás, ale aj za
tých , ktorým neúnavne , celý náš život bude m e sprostredkúva( Tvoj odkaz. ..

ZUZANA MARTINÁKOVÁ

predplatiteľom

strediská PNS, a. s., vybavujúce objednávky na predplatné a zabezpečujúce distribúciu Hudobného života nepostupujú j ednotne, prosíme stálych predplatiteľov:
- i n f o r m u j t e sa u svojho poštového doručovateľa alebo doručovateľa tlače, či je potrebné na budúci rok písomne
znovuobnoviť objednávku predplatného, alebo stačí predplatné Jen uhradiť bez novej objednávky;
- p o d o t ý k a m e, že objednávky na predplatné prijíma každá pošta, poštový doručovateľ, predajňa PNS a stredisko
PNS, ktoré sa nachádza v mieste vášho bydliska. Objednávky môžete tiež zasielať na adresu redakcie časopisu Hudobný
život.
Redakcia

Dušičkové dni • i keó tohto roku v tepJ.ŕch slneč
ných hk'och · nútia zam;ľ.Uať sa nad tide/om c<lm •eka medzi j eho príchodom na S\'f!l, j eho skorším, či
neskon'fm odchodom : ne/ro i nad tým. ako telilo
čas vyu!íl'll, či vyu!il. S tíctou sa sklcítíame nad
hrobmi, ale aj nad dielom ducha.
Takouto ro::jbnm•on náladou bolo popretklÍI'tmé
aj hudobné vysielanie rozhlasu v prv;ľcltnovembro
v_ýc/r dtToch.
V pravidelnej reltícii Nad partittírou ( l . ll.) spomínala Melánia Pu.ľkáŠOI'lÍ s Vladimírom Bokesom
a členmi Košické/ro kl-artela na Tadeáša Salvu, v.Í'·
borného skladateľa a v:;dcneho t'lm·eka, ktor_1; nd.<
pred t'asom náhle opustil a :anec/wl v hudobnom
dian( prázdne miesto. Jeho tl'orba bola l ' rámci slovenskej hudobnej kulttít)' 1•.1'ttimočmí neopakowuefn.i'm napiitím med;:.i racionalitou a emocimuílnos(ou, s1•etovými kompozic'nými prostriedkami a ča 
mm tatransk.i'ch končia rov. hlbokou filozofiou a
j ednoduchou mtídrost'ou goralského ľudu. ta!Jo to
exaktne vyjadriť. Pul ktišovd to dokumentol'llla S \'O·
jim dojmom, f.e je '' ro:.pore, čo autor v bulletine o
S\'Ojej skladbe napísal a tým. ''o : diela poôtť.
T.vkalo sa to 4. sltíčikm•ého kwm eta - (nahrá1•ka z
roku 1995).
V/adimfr Bokes sa vyznal z priateľstva k Salw1vi,
mali "j edmt krvmí skupinu ". fo rmm•a/i sa v podmienkach lli'Oľtim•anf politickej ~límy. J..edy sa zozlltiiiiOI'ali so s\'etov.i'mi trendmi kompo:it'n.i'ch po,1/upov. neskôr, l ' období normalizácie, ich stihol
spoločn:~ osud "odlo~en:ľch ". Sttlva bol vždy sdm
sebo11 i keó f olklór mu bol prirodzeným ~ried/om,
pracoi'O/ s nfm l'efmi osobitne - hm·aril Bokes.
Zaujfmav_v bol aj ntí: or interpretcm Pri:~uíl'llli.
:_e Sall'll, ktorý bol ich priateľom a ~torého si ••ysoko wí~ili, im sptisobil11emdlo interpretab r.vch problémov. niekToré pasá!.e sa im zdali nehrateľn é. ale
ich 1•zt'ah k f olklóru to pomohol prekona(. Vladimfr
Bokes pripomenul, !.e Ko-Vice boli \' sfJOmfnanom
čase títot'iskom "zakdzmt_i'ch" skladatefm•.
2. ll . sa '' rozhla.1·e vrátili k dielu Mirka
Krajc' flw Symfcínitl do rek viem. Dielo som počula
na prvom pred\'edení, kedy Mirko Kmjc'f prezento·
l'ai .\I'Oju dip/omovtí prtícu ako dirige111 (u Ref_uchu)
i ako skladateľ (u Sixtu). Dielo ma oslm·ilo emocionálne. ale i prof esionálne. ketf som .li ll\'edomm•ala
she/tí spojitost' "t'istého " gregoridnu s orche.wrtílnymi c'ast'ami tlllllll' sprttcovtm.vmi .n íc'a.111ými kompozic'n.vmi prostriedkami. Sc11na seba som sa vvak
P.'Í'Iltfa. pret'o symfcínia. keó je 10 smLitobtá om.fa.
Na Prehliadke .l'lil' asnej hudby som poc'ula skladbu
druhý raz. priamo .1om to autorm •i pm•edala.
Neodpo1•edalmi. len sa usmial. Až v relácii Musim
sacra, kde redaktorktt Pu.fktí.vowí s aworom dielo
podrobne ro:.oberala. som pochopila. !.e ide 11ielen
o rekviem, ale aj o symfóniu. Sty ri orchestrcílne
c'a .l li ;u /l'oria komp/eme a {asti tv egoritítw .\tí
om.vou. O v: t'ahu Mirka Krajc'ího ku gregoritímkenut chorálu sme sa do<y ede/i v predcluíd;:.ajtícej relácii tohto cyklu (Ctírska), auTor sa rera:. stíslredil
na svoju drul11í ldsku · kontrapunkt. V tomto diele je
v.vvtamnou zložkou kompozičnej techniky. V tretej
časti je prísne fctgcíto. Vrchol diela je v .vtvrtej c'mti
Agnus Dei, kw rá je vrúcnou prm bou o milo1t'.
Vyu f(va tu v hojnej miere bicie nástroje v g radácii
pôsobiacej ako istrí ndstojčil•osť. Autor v.vak ponecltál•a na posluc/uít'a možnost' v/astn.i'c/1 asocitícií.
Symfónia da rekviem je veľké dielo ntídejného skladateľa. Tešme sa na j eho ďalšie skladby!
Aj reldcia Akce/1/y-re;:.o ntmcie di'Ojice Ju rfk Domansk.Ý sa niesla ,, duchu spomienok. Na ne:.abudnwefného }cína Albrechta, tuíšlw nezabudnlllef·
11ého Hansiho , na albrecluovský dom a všetko, čo s
tým stívisf. Inšpiráciou tejto t'eldcie bolo sTremutie
na pôde Hummelovej nadácie.
O tílohtíclr nadácie. ktorej h/avn.'Í'm cieľom j e :a·
chovanie htmuue/m•skej tradfcie sldvneho bratislavského rodáka, hovorila jej p redsedníčka Ľuba
Ba/lm•d, pričom s tíctou spomínala 11a Jd11a Albrechta, ktorý bol hlcn·n_~" iniciátorom jej I'V Iiku.
O nenahraditefnej osobnosti Jána Albrechta a
jeho vply 1•e na m/adtí generáciu poj edndvttl prf:.1Je·
vok Zuzany Martindkovej. Bol to prekrásny, emocionálny prejav • esej. Vyznala sa za cehí Sl'oju generáciu sloi'Omi: "Bez Hansilw by som nebola t_1'm.
čfmsom. "

V :dvere re/dcie predstavil Du.ftm Martinček
svoju CD. Vydala j u rakiÍskafirma MUSICA z podnetu a za sponzorowmia dirigenta Paula Sachera,
ktor); j e znalcom a propagátorom hudby 20. stomčia. Skladateľa DuJana MarTinčeka poctil :_iadosťou doplniť s1•oj katalóg jeho skladbami : rokov
1986-.93. Išlo o Sláčikové kvarteto a niekoľko óai.Uch komom .i'ch skladieb. Zvyčajne po pn'OIII poču
lf stíčasnej skladby poviem: zaujfmal•é, u11me urobené. Temora: som vzdychla · v: rušujtíce, krásne.
Aj Ma rtinčekov prejav bol po:.načen.'Í' duchom
albreclrtovského domu. Skladateľ spomínal 110 in~'pirujtíce strel/IU/ia s Hans im, ktorý s1•ojich prillle·
fov obohacoval o povwrky nielen z hudby, ale aj
vý/l•am élw umenia. filozofie. estetiky.
liaľ, tw••embrm·é chryzantémy žiaria u!. aj na jeho hrobe...
ANNA KOV A~OV Á

-

IW:elos-Et:os
V dňoch 7.-16. novembra uskutočnil sa v
Bratislave 4. medzinárodný festival súčas nej
hudby Melos-Étos. Na dvoch desiatkach podujatí odzneli skladby (vrátane premiér) svetových a domácich autorov. Súčasťou festivalu bolo aj medzinárodné sympózium (10.12. novembra), tentokrát na tému Súčasná
hudba medzi Východom a Západom. Odznelo na ňom 39 referátov. K festivalu a jeho
priebehu sa podrobnejšie vrátime v januárovom čísle.

Hudobný život '97

ROZHOVOR

JUBILEUM SOZA
Ako sme už na stránkach ná~ho časopisu informovali, 17. septembra t. r. u.~kutocnil
sa v Bratislavskej Redute galakoncert, na ktorom pri pn1ežltosti 75. výrocla Slovenského ochranného zväzu autorského pre práva k hudobným dielam, udelili ceny za najúspešnejšie skladby. Jubileum SOZA, ako aj prijatie Zákona o kolektivnej správe práv,
ktorý nadobúda účinnosť l. decembra t.r. a v najbližšej dobe by malo byť v NR SR pri·
jaté nové znenie autorského zákona, boli dôvodom pre rozhovor s riaditefom SOZA,
Dr. Petrom Klimentom na aktuálne témy tejto problematiky.
Pán riaditeľ, v septembri t.r. oslávil Slovetrský
ochranný zvä:t. autorský 75. výročie svojej existencie.
Citmos( tejto organi:t.ácie bývala pred verejnost(m akosl utajovaná. Myslím si, le by bolo vhodné, najmä so
uetefom na domáce i medzinárodné postavenie organi:t.ácie, ktorú vediete, poskytnút' určité informácie,
ktoré vo verejnosti zviditeľnia výv~am SOZA. Začnime
teda historickým poltfadom spät'. Aké boli začiatky
Slovenského oclrratmélw :t.•·äzu autorského?
Dobre, zač nime historicky. Dá sa predpokladať, le
pri spol očenskej derbe práce do\ť skoro vzn ikli aj "špecialisti", ktorým ich sc hopno~ť jednak interpretovať j estvujúcu hudbu, ale pritom aj vytvárať novú. umožňoval a
uživiť sa- napríklad pevci v chrámoch rôznych božMiev,
či igrici v družinách kniežat. Novú hudbu ~i dlho mohol
dovoliť málokto. postupne sa v~ak okruh zákazníkov
rozširoval a vyvíjali sa aj podoby autorského honorára·
od JOžka so stravou v kláštore k apan:\]i majMra Haydna
na eMerházyovskom dvore. Kníhtlač nOt umožnila novým skladbám rozletieť sa naraz k stovkám interpretov a
tisícom poslucháčov . Ani iipOiij s hudobným vydavateľom už autor nemohol ustriehnuť, kde všade jeho opu'
zaznie a či niečo vynesie muzikantom a impre\áriovi. A
ešte menej mohol sám, sa muč ičký zf>kať z toho ~pra
vodlivý podiel aj pre seba. A tak v prvej polovici minulého storočia začali skladatelia, textári aj vydavatel ia nkladaC spolky. aby "j~den za v~tkých. v~etci a jedné-

Dr. Peter Kliment, riaditeľ SOZA
ho" dovolili používať plody svojej tvorby iba tam. kde
bola ochota rešpektovať ich autorstvo a aj primerane
pri spieť k ich obžive, čiže zaplatiť autorský honorár. Po
prvej svetovej vojne vznikol takýto spolok pod názvom
Ochranné sdružení autorské ("OSA") aj v novo vzniknutom Cesko-Siovensku a v treCom roku jeho činnosti v
českých zemiach požiadala . kupina ~ loven,kých autorov s hovorcom Viliamom FiguSom By~trým, aby
Sdružení rozšírilo svoju pôsobno;ť aj na Slovensko.
Preto sa 2. októbra 1922 výbor OSA rozhodol u stanoviť
"poverenca pre Slovensko" a bratislavský inšpektorát
OSA sa stal neskOr základom, 7 ktorého vznikl a samostatná slovenská organizácia, dnešný nM zväz, veru u'
75-ročný - SOZA.
Ci a prečo bývala jeho činnosť, ako vravíte, "akosi utajovaná", ťažko povedať. V plinovilom socializme sa stal
zo polku druh úradu, podliehajúci mimsteNvu kultúry.
V nejednom ohľade mu bolo raMie. Všetko išlo podľa
plánu, ktorý sa plnil, aj keď sa neplnil: koľko sa bude kde
hrať akej hudby, koľko sa na 10 má minúť peňazí, koľko
budú stáť vstupenky, či gramoplatne a aký honorár dostanú autori, to všetko určoval plán. Kto chcel uspori adať
hudobnú besiedku. estrádu alebo tancovačk u. musel si so
žiadosťou na MNV dať odsúhlasiť aj bezchybnosť hudobného repertoáru, žiadosť putovala automaticky do SOZA.
ktorý prevzal naplánované sumy. Z pohľadu dnešného riaditeľa SOZA dokonalá idyla. Z peňazí sa časť pod Ta plänu
vyplatila autorom podľa toho, ako usporiadatelia vykazovali hrJnie ich diel, ostal né sa použili podľa pokynov príslušných orgánov na dohodnocovanie ideovopolilidej
hodnoty diel (a ich tvorcov), čo ul. pravda. nemuselo byť
vždy až také idylické. Tak toľko histórie.

Po roku 1989 a najmä vtnikom Slove11ska ako samostalllého štátu vaša organizácia uejme nadobudla výra~
lltjšiu váhu, autoritu, ale aj zodpoved11ost'. Ako by ste charakterizovali túto poslednú vývojovú fá:t.u váflw zyäzu?

Do galakoncertu prispeli aj populárne skupiny a

Tam. kde by sa tvorcom, napríklad vedcom, vynälezcom. ale aj tvorcom hudobných diel neoplatilo tvoriť,
tvorba by skOr či neskOr zdegenerovala a ustala. Účinná
ochrana práv tvorcov du~evných hodnO! je sebazáchovnou úlohou spoločnosti ako celku a jej garantorn musí
byť štát. Tak je to aj v našej Slovenskej republike. Autorská ochranná organizácia, alebo presnejšie organizácia pre kolektívnu správu autor~kých práv. potom podTa
štátom ustanovených tákonov zabezpečuje praktický
výkon tejto ochrany. Plní leda z poverenia štátu úlohu.
dOiežilú aj 7 hľadi ska jeho medzinárodného postavenia,
keďže medzinárodné dohody ukladajú štátom povinnosť
tabczpečiť na svojich územiach aj práva zahraničných
tvorcov. Je len samozrejmé, že ak si koleklfvnu správu
;voj ich práv vykonávajú tvorcovia sami, svojimi vlastnými združeniami. robia to dôslednejšie. než akýkoľvek
úrad. Preto sa po r. 1989 aj SOZA 7novu stal nezávisl)m združením ~kladate Tov. textárov. upravovateTov a
vydavateľov hudobných diel. Zároveň sa musel začať
prhpôsobovať od základu zmeneným existenčným podmienkam: Uvedomme si, čo v~ctko sa okolo poulívania
hudby zmeni lo. Nijaké centrálne plánovanie, nijaké

štátne povoľovacie konania, nijaký automatický prítok
informácií aj prostriedkov. Naopak, úplná voľnosť podmkania s používaním hudby, explózia nových používaleTov (so značne rômymi vzťahmi k zákonnosti). aj
spôsobov pou1ívania hudobných diel. Nijaké repertoárové obmedzenia, explózia počtu používaných, najmä
tahraničnýc h diel. nezvládnutcTná bez modernej (a drahej) výpočtovej techniky. A to som spomenul na ilustráciu len niekoľko z problémov, pred ktorými sa SOZA
ocitol. Obdobie uplynulých rokov charakterizujeme preto ako obdobie transformácie SOZA. Iste. ešte zďaleka
nic je skonče ná. ale v eurôpskom meradle me sa primerane veľkosti našej krajiny dostali na prijateľný výkonnostný štandard. V r. 1992 vedel SOZA pre autorov získať výnosy v celkovej sume 29.9 miliónov korún. v r.
1996to bolo 63,4 miliónov. Pokiaľ ide o dokumentačné
a rozúčtovacie čin nosti , len príklad na ilustráciu: Bežná
komerčná rozhlasová stanica odvysiela za dell až 200
skladieb, rok má 365 dnf. SOZA štatisticky spracováva
denné výkazy 22 Manfc. K tomu verejnoprávne vysielania. televízie, koncerty. diskotéky, výroba a distribúcia
CD-čok a kaziet atď., atď. Tú rozhodujúcu bodku nad "i"
našej transformácie nám umožní dať nový "Zákon o kolektívnej správe práv pod Ta autorského zákona", ktorý
Národná rada SR - vlastne ako darček k našim narodeninám - schválila 3. IO. 1997, spolu s novým Autorským
zákonom, ktorý v čase, keď čitatelia budú čítať tenw člá
nok, bude pravdepodobne tiež už schválený. SOZA spolu s ostatnými "ochrannými" spoločnosťami v nich dostávaj ú presné a ve ľmi u' itočné rámce svojich povinnostf a práv. S novým zákonom sa všeličo v na~ej čin
nosti zmení, veríme, že k lepšiemu, ale bude to zrejme
chcieť ešte aj veTa "osvety", aby nové úpravy prijala a
rešpektovala celá verej nosť.

Vysvetlite, prosÍ/ll, - keď!e 11ás čítajiÍ aj študenti a
neprofesionálni hudobníci- v čom je podstata a poslanie autorského zväzu, aké má práva a povinnosti voči
autorom a tým, ktorí stí šfritefmi tvorby?
Poslanie sa od "historických dOb" nezmenilo. Tvorca
Lmluvne poverí SOZA, aby vykonával jeho zákonom
zaručené práva dať, alebo nedať komukoľvek súhlas na
verejné používania jeho diel (napríklad predvád7A'lním
na koncertoch, vysielaním v
rozhlase, nahratím na nos ič
tvukového záznamu atď. , atď.),
ďalej právo na dohodnutie odmeny za takéto používania, na
inkaso týchto odmien, na ich
spravovanie v čase medzi inkasom a rozúčtovaním a na ich
rozúčtovanie medzi jednotlivých autorov podľa Vyúčto
vacieho poriadku SOZA. Za lo
si SOZA mOže ponechať z jeho
honoráru toľko, koľko nevyhnutne potrebuje na krytie svojich nákladov na či nnosť a prípadne so súhlasom väčšiny
č lens tva aj na kultúrno-sociálne
podporné účely. SOZA zverené
práva realizuje v každodennej
praxi: prijíma a vybavuje žiadosti o povolenie pou1iC všetky
speváci
hudobné diela všetkých ním 73-

stupovaných vlastníkov práv najrôznejšími spôsobmi,
dohoduje !oadzby honorárov za použitie, vyberá ich, alebo aj vymáha a v stanovených lehotách presne rozúčtuje
a vypláca autorom. Zároveň sleduje, či niekto nepoužíva
diela ním zastupovaných autorov bez povolenia a ak to
zistí. vykonáva prhlušné kroky od pokusu dohodnúC sa
"po dobrom" až po podnet na trestné konanie. Podieľa sa
aj na ochrane niektorých ďalšieh práv autorov, napríklad
pri uzatváraní vydavateľských zmlúv, pri zabezpečovaní
autorského označenia šírených diel, či pri sporoch o autorstvo. Na základe nahlášok, ktoré sú mu zastupovaní
autori povinní dodávať. SOZA vedie a priebežne doplňuje databázu údajov o všetkých dielach všetkých svojich astupovaných autorov a sú ich už desaťti síce . A na
základe štatistického spracovania hlásení o použití jednotlivých diel. ktoré sú zasa povinní dodávať používatelia, napríklad usporiadatelia koncertov, diskoték, vysielatelia, či výrobcovia nosičov. rozúčtováva vybrané odmeny jednotlivým autorom. Všetky tieto "služby" poskytuje SOZA na území Slovenskej republiky rovnako
svojim vlastným členom, kandidátom a ich dedičom,
ako aj autorom, zastupovaným obdobnými zahraničný
mi spoločnosťami,~ ktorými na tento účel uzavrel zmluvy o vzájomnom l3Stupovanr. V súčasnosti už pokrýva
sieť týchto zmlúv SOZA prakticky všetky krajiny sveta.
Na svojich územiach potom partnerské spoločnosti poskytujú tie isté "služby" autorom SOZA, medzinárodné
honorárové platby ;a, pravda, us kutočňujú prostredníctvom spoločností a nie priamo autorom. SOZA rozosiela potrebné údaje o svojich autoroch a o ich dielach jednak partnerským spoločnostiam a jednak medzinárodným dokumentačným ústredniam. Napríklad každý autor, ktorého zastupovanie SOZA prevezme, je na náklady SOZA zaregistrovaný vo svetovom zozname tvorcov
"CAE", s úMredllou vo švajčiarskom ZUrichu; kOdové
označenie autorov SOZA je "85".

V súčasnosti prebieha noveli:t.ácia autorského :t.ákona. Veľa sa otTom diskutuje. V čom je autorský :t.ákon
vylrovujríci a v čom nie?

Áno, práve prebieha. ale ako sme povedali, v čase
vyjdenia nášho rozhovoru už budeme mať novučičký
slovenský Autorský zákon a pokiaľ to viem posúdiť,
myslím si, že nie zlý. Vývoj v používaní autorskoprávne
chránených diel a výkonov je dnes nesmieme dynamický, autorské práva sa stávajú stále dôležitejším hospodárskym či niteľom, v najrozvinutejších krajinách už
predstavujú 5 %- 8 % národného produktu. Pred 30. rokmi ;me "konzumovali" jeden televízny program, dnes
ich máme už aj u nás vďaka satelitom a káblom v obývačke bežne aj 30-40. A kto má Internet (a zopár v USA
di ponibilných dolárov), mOže si ihneď "st iahnu ť' do
svojho počítača ktorúkoľvek z napríklad dnes 325 000
hudobných nahrávok ponukového katalógu firmy CD
World. V USA sa vlani uskutočnilo cez počítačové siete
už l %objemu obchodu s hudobnými nahrávkami, v r.
2000 to má byť 7 x viac. Asi 2 % jestvujúcich stránok,
"web-sitov", v USA používa hudbu, tento podiel denne
narastä. Autorskoprávne predpisy sa tomu všetkému
všade vo svete musia "za chodu" prispôsobovať. Ťažko
povedať. kedy sa ukáže, že treba optlť upraviť aj tie naše,
v tejto chvfli si trúfnem povedať, že ustanovenia, ktoré
práve boli, alebo by mali byť prijaté, a zodpovedajú veTmi dobrej s účasnej európskej úrovni, tak aj špecifickým
konkrétnym slovenským podmienkam.

Zijeme v obdob(, pre ktoré je prí1.11ačný obrovský
rozvoj reprodukčných médi(, od roz;Jrlasu a televf:t.le
počnúc, a! po najnovšie 110siče zvuku a multimediálne
počítačové projekty. Ako sa /ento rozvoj šírenia odrá!.a
v poslaní vášho zväzu a akým sp6sobom m8!.ete zabezpečit' kontrolu šírenia tvorby?
V podstate poslania sa nič nemení, naďalej ide o to,
aby sa hudba, aj keď sa jej používa a bude používať nekonečnenásobne viac a rôznorodejšie ako v minulosti,
používala iba so súhlasom jej tvorcov, vlastníkov autorských práv a aby za to Uto vždy dostali primeranú odmenu. V každodennej práci na plnení poslania je to
dnes spojené s denne novými úlohami, aj problémami.
Jedným z našich, v lej lo chvíli najnepríjemnejš!ch, už aj
preto, že v okolitých krajinách si s ním viac-menej dávno všade poradili, je napriklad ochrana práv autorov
hudobných, ale nielen hudobných diel, pri káblovej retransmisii televíznych programov. Podnes ich väčšia
časť slovenských káblových spoločností používa neoprávnene, z nášho hľadiska naplno povedané: pirátsky.
Podľa nás v rozpore nielen s medzinárodnými. ale aj našimi doposiaľ platnými zákonmi, s použitím možných
aj nemožných argumemov a taktík a, žiar, najnovšie aj s
podporou podľa nášho - ale zďaleka nie len nášho - názoru nesprávneho rozhodnutia pani sudkyne Najvyššieho súdu SR. Veríme. že spomenuté nové zákony aspoň
pre budúcnosť definitívne upravia legislatívnu stránku
veci. V ďal šom kroku asi bude treba riešiť deľbu úloh a
súčinnosti (vrátane deľby podielov odmien) medzi právami jednotlivých kategórií tvorcov - hudobníkmi, literátmi. interpretmi, filmármi atď., čo je dnes nevyhnutné
pri všetkých najnovších formách šírenia diel, napr.
multimediálnych CD-ROMoch. či internetových Slránkach. Právne a organizačné riešenie pritom závisí od
technického: sme technicky schopní zachytiť, kontrolovať to - ktoré použitie hudby? Produkcia multimediálnych CD-čok sa už rozbieha aj na Slovensku, techniku
"dodávania" hudby zvládame s pomocou know-how
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partnerských zahraničných spoločnostf za pochodu. Na
problematike hudby v Internete sme začal i intenzívne
pracovať, čudovali by ste sa, koľko jej tam je aj zo
Slovenska. Americká autorská spoločnosť BMI si v
týchto dňoch dala patentovať "Music-Robo!", k1orý automaticky "prečesáva" kybernetické siete, nachádza a
identifikuje v nich hudbu a parametre jej používania.
Ponúkli jeho služby aj nám, len ešte, možno našťastie.
netušímc, aká bude cena. Zasa sme pri peniazoch. ale
tie sú najväčším problémom "malých" spoločností. neveľkých a tobOž nebohatých krajín. Autorská spoloč
nosť pre hudobné práva sa dnes vo svete považuje za
výkonnú, ak na svoju činnosť autorom "neodhryzne"
viac ako 20 %'z icl\l,lonorárov. SOZA tento limit splnil
po prvý raz vr. 199~ Nemecká GEMA si z takého podielu mOže ročne kúpiť 80 superveľkopočftačov po pol
milióne mariek. SOZA by na jediný musel šetriť rok, a
lo by nesmel kúpiť ani ceruzku, na platy zamestnancov
ani nepomysliac. Takže to musí ísť bez neho, čo najúčel nejšou kombináciou postupne posilňovaných cenove
prístupných pécéčok. Ale pre hudbu, a najmä lú najh ranejšiu, populárnu, dnes už skutočne nejestvujú hranice.
skladba sa stane dnes hitom v USA. alebo Británii a
zajtra sa hr:\ na Slovensku práve tak, ako v Nemecku.
SOZA ju preto musí mať v databáze práve tak. ako GEMA. To už ani nehovorím o technologických nárokoch
pod záštitou CISAC aj OSN prudkým tempom budovaného jednotného celosvetového informačného systému
pre ochranu autorských práv "CIS", na ktorý sa buď
včas napojíme. alebo stratíme kontakt a po ňom rýchlo
aj dych. Takže by som na vašu otázku odpovedal: Áno.
vieme, čo nás čaká v nadchádzajúcom digitálnom storočí. v príprave naň robíme, čo vieme, a na to, koľko na
to máme, toho vieme dosť vela.
Veľa sa hovorí o tzv. pirátoch zvukových nosičov. Je
tento rjav aktuálny aj pre naše prostredie?

2iaT, áno a stále viac. Podľa kvalifikovaného a celkom iste nie nadsadeného odhadu slovenskej národnej
skupiny Medzinárodnej federácie fonografického priemyslu (IFPI), združujúcej priemyslových veľkoprodu
centov nosičov, podiel pirátskych výrobkov na slovenskom trhu bol v uplynulom roku najmenej 20% a intenzívne rastie. Pri veľkoobchodnej cene. napríklad l OO Sk
za mg kazetu, každou predanou pirátskou kazetou pri-.
chádzajú autori o asi 9 Sk svojho honorára. štát o 23 Sk
DPH a najmenej o ďalších 10- 15 Sk na daniach od výrobcov. autorov, interpretov a distributérov. Producentom zostanú ich legálne vyrobené nosiče v skladoch a
prichádzajú nielen o zisk, ale aj o prostriedky, ktoré vložili do ich výroby, takže nemajú čo vložiť do výroby
ďalších, produkcia zaniká. Občan - zákazník kúpou pirátskeho nosiča získa síce často aj technicky citeľne menej kvalitný výrobok, mOže si ním aj " zahnojiť" svoj
prehrávacf prístroj, ale ušetrí oproti legálnej maloobchodnej cene 40-60 Sk. 2e tým porušuje zákon a okráda
svojich takých obľúbených autorov a spevákov, to ho
zatiaľ, žiar. až tak príliš netrápi. Piráti, ktorí do výroby
vložia iba čo najlacnejší hrubý materiál, majú mnohonásobné zisky. Neviem, či k tomu došlo už aj na Slovensku. ale v medzinárodnom rozmere vzali v posledných 2-3 rokoch priemysel pirátskych nosičov do rúk
veľké z l očinecké organizácie. Predstavuje dnes popri
drogách. prostitúcii a obchode so zbraňami tzv. "štvrtú
nohu" medzinárodného organizovaného zločinu. A navyše sa v ňom Tahko umývajú zisky z ostatných troch.
Návrh nového slovenského autorského zákona na tieto
skutočnosti nezabudol, verím, že ho NR SR schváli tak,
ako ho pán minister kultúry predložil. v čase, keď tento
ro7.hovor vyjde, 10 už budeme aj vedieť. Ale asi nijaké
administratívne opatrenia veTa nezmôžu. ak si práve občan - zákazník nepovie, že tých pár korún by ušetril za
prfliš vysokú cenu. V Poľsku, kde bola situácia ešte ďa
leko horšia, spojili pred troma rokmi administratívne a
organizačné opatrenia s mohutnou osvetovo-propagač
nou kampaňou . Za tri roky sn príjmy autorov z predaja
legálnych nosičov zdvaapolnásobili a je vefmi pravdepodobné, že k tomu došlo na úkor predaja pirátskych
výrobkov. Myslfm, že je načase pustiť sa do toho aj u
nás. SOZA je pripravený prispieť svojím dielom. Lenže
chcel by som dodať, že nosiče nepredstavujú jediný druh
pirátstva. Pirátom je aj ten, kto bez povolenia SOZA, či
že autorov, usporiada tanečnú zábavu, alebo obodruje
hudbou zákazníkov vo svojom espresse, alebo obchode
(a radšej ani nespomellme masážne salóny) a tak ďalej .
Pirátskych verejných hudobných produkcií je na Slovensku, žiar, dokonca viac ako 50 %. My v SOZA verímc, že prá~e novoprijatý zákon o kolektfvnej správe
práv nám pomOže dosiahnftC podstatný zvrat. Od l. 12.
1997 končí platnosť Vyhlášky č. 220 z roku 1954 (l),
so sadzobníkom dnes už neúnosne nízkych odmien za
hudobné produkcie. SOZA má pripravený nový sadzobník, v ktorom chceme uplatniť výchovný prvok: kto požiada o povolenie na použitie hudby vopred a zaplati
zaň honorár podľa zákona, nemusí platiť v podstate viac,
ako doteraz. Kto bude "pristihnutý" pri pirátskom používaní hudby, bude musieť zapl atiť vine ako dvojnásobok. Pokusy o "hru nervov" proti výmerom SOZA stratia kus svojho doterajšieho čara: používateľ bude mOcť
protestovať proti honoráru SOZA na súde, ale len ak
zloží SOZA požadovanú sumu do súdneho depozitu až
do rozhodnutia, v opačnom prípade nem:\ nárok na používanie hudby, zákaz sa presadi úradnou mocou (vysielateľovi napríklad aj odňatím licencie). Používateľ už
nebude mOc( kľučkovať. že on vo svojej vinárni používa
len autorsky nechránenú hudbu - napríklad gregoriánske
chorály - a nech si SOZA dokazuje opak. Naopak, svoje
tvrdenie už bude musieť súdne dokazovať on. SOZA už
nebude odkázaný na dobrú vOfu používateľov pri získavaní podkladových informácií o podujatiach s hudbou,
právo na všetky relevantné informácie majú organizácie
kolektívnej správy práv teraz už zo zákona. So všetkými
týmito novými skutočnosťami a s množstvom dôležitých konkrétnych č iastkových "noviniek", ktoré z nich
vyplývajú, treba oboznámiť najširšiu a tobOž hudbymilovnú a odbornú verejnosť. Verím, že nám pri tom pomOže aj Hudobný život.

Co by ste si tela/i pre SOZA pre budúce obdobie a
najmä pre blí1Jace sa nové tisfcročit ?
Vidí a mi, že som to vlastne už povedal v predchádzajúcich odpovediach. Aby sa nám podarilo spl niť úlohy
a zámery, o ktorých som tu hovoril. Aby náš "transformovaný" - hovorievame aj "nový", ale s ohľadom na 75ročný vek by sa skOr hodilo "zrelo nový" SOZA na to
mal dosť sU a umu v sebe a dosť porozumenia a podpory
okolo seba. Aby sme pomohli vytvárať tvorcom dOstojné podmienky pre úspešnú tvorbu a týmto svojim nie
bezvýznamným podielom prispeli k rozvoju našej slovenskej hudobnej kultúry. Lebo nie iba slovom je živý
človek.
Pripravil MARIÁN JURI K
Snfmky autor a archfv
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HUDOBNÁ TEÓRIA

Hudobný život '97

[Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia [
Mal Henry Cowell nové harmonické vízie?
Zuzana Martináková
Henry Cowe/1 ( 1897, Men/o Park pri San
Francisc u - 1965, Shady, New York) bol syIIOm írskeho emigranta a indicí11skej domorodk:me; päťroôz_ý sa ut il hre na husliach.
Swlju pri'IÍ skladbu napísal ako jedellásťrot
nľ. o d\'(1 roky 11a to robil pokusy IW klavíri s
c/ustrami, ktoré sa stali stítasťou jelw kompo~ičnej rdi.
ako sedenmásťrobzý debutm•a/ 11a kla l'ímom ko11certe v San Fra11cisu,
110 ktorom hra/1•ýlubze svoje diela. V rokoch
1914-1916 StLI{/0\•a/ kontrapunkt a harmó11iu
11a Uni1·ersi(V of Ca/ifomia 1· Berkeley a jede11
semester absolwll'al aj na lnstiltlte of Musica/
An v Ne~1· Yorku. Bol 6mz.v ako klm•irisw i
pedagóg 1'0 1•iacerýclz mestách USA. Európy
a l'_í'Ciwd11ej Ázie; do r. 1963 L!61 na New
School for Social Research v New Yorku. K
j eho najs/cívnej.5ím f.iakom patril Lou Harri.wm. George Gershwi11 a Jolm Cage.
Debut v Camegie Hall vr. 1924 mu otvoril
cestu do Európy. kde_, rokoch 1923-33 reali::.oval piiť kollcertii.ÝCh tumé. Na jednom ::.
11ich ho poôtl aj Bartók, ktor.v ho žiadal o poI'Oienie poufiťjelw objav cl ustrov. Sch611berg
ho r. 1932 vyzval, aby hral1w jeho majstrovvkVch ku r;:o ch v Berlíne a v tom istom roku
Webem dirigol'llf jeho Sinfonie/tu 1'0 Vied11i.
Roku 1929 sa Cmve/1 stal prvým americkým
skladateľom. ktorý smel od revoltície navJtíviť ZSSR a dokonca mu tam 1•ydali aj dve
skladby.
Cowe/1 je skladateľsky pozoruhodný (Ým.
: e u f. l ' desiatych a d1•adsiatych rokoch nášho
storočia anticipoval mnohé postupy - clustre
(tónové zhluky), využívanie alikvotných tólloI'.Í'Ch efektol', 11etradibuí hru na stmncích klaI'Íra (viedla k objavu preparovaného klavíra),
poJytondllle, polytytmické a aleatorické postupy. grafickú 110Uíciu, inšpiráciu ľudovou a
mimoeurópskou hudbou - ktoré na.fli upJatnenie až l ' 11eskor.Vích l'ývojov.ťch .vtcídicích /weiby 20. storočia.
Aj Cowellovi tradičná tonalita ~!úži la len
ako oporný bod, okolo ktorého je možné dovoliť si skutočne nesmierne veľa. Podobne mu
však bol oporným bodom aj iný spôsob organizácie tónov - v horizontálnom smere ľudové
a mimoeurópske mody, vo vertikálnom smere
si vytvoril vlastný systém tónových zhlukov,
tzv. clustrov (angl. cluster = strapec, čítaj
klaster), ktorými vošiel neskôr do dejín. l l Pre
umelecký rast Henryho Cowella zohralo mimoriadne dôležitú rolu po.mávanie zvukov
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3. THE VOICE OF UR

u:

Príklad č. 2
na čiernych klávesoch v rámci daného intervalu. (Príklad č. l: tri typy clustrov.)
Tieto clustre sú však definované daným intervalom a svojím "základným" spodným tónom, ktorý mu dáva váhu podobne ako v
akorde. Cowell clustre nezoraďuje atonálne,
ale podľa určitých harmonických zákonjtostí.
K lavírna skladba Voice of Lir (Hlas Líra,
1918) bola inšpirovaná írskou mytológiou.4)
Jej melodická línia, ktorá sa po tupne akordicky zahusťuje, má jasný modálny charakter.
(Príklad č . 2: The Voice of Lir.)
Celá skladba je v F-oblasti, pričom sa
zdôrazňuje frygický modus centralizáciou tónu a ako v basovej línii v pohybe clustrov, tak
aj v melodickej línii (niekoľkokrát opakovaný
motív ab g c v prvom dieli v taktoch 7, 9, ll,
13, a v repríze v taktoch 29, 31 a 35).
V prvom dieli a repríze sa vyskytuje ostinátny pohyb chromatických, prevažne oktávových clustrov na tónoch c b a, v strednom
dieli sú to spočiatku (v taktoch 15-19) chromatické clustre v rozpäti malej septimy, ktoré
sú však výplňou oktávy (tieto sú zapisané v
strednej notovej osnove): napr. cluster v intervale es-cis znie vo vnútri oktávy d-d, zapisanej nad nim, neskôr (takty 19-21) sa objavia
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pri rody a človeka, írske piesne a tance, tiež írske legendy a mytológia, nchytené v diele írskeho básnika Johna Variana,2> nemalý vplyv
mala na neho ľudová indiánska hudba midwesternského kraja, odkiaľ pochádzala jeho
matka, a orientálne kultúry San Francisca)>
Ukážme spôsob Cowellovho harmonického myslenia na niekto~ klavírnych kladbách z rokov 19 12- 1923.
'
V hudobnovedeckej reflexii sa v súvislosti
s určitým okruhom týchto skladieb stretneme
s názorom, že Cowell v nich kombinuje modálnu melódiu s atonálnymi clustrami. Sedelo
by to potiaľ, pokiaľ by sme brali do úvahy len
samotné zloženie týchto clustrov, ktoré vytvárajú akési atonálne súzvuky. Cowell v
podstate používa tri typy clustrov: pokiaľ nad
vypísanou dvojicou tónov (spodný a vrchný
tón) nie je žiadna posuv ka, znamená to, že sa
v rámci tohto intervalu majú zahrať všetky
chromatické tóny (nazvime ho chromatickým
clustrom), ak je nad touto dvojicou odrážka,
hráč zahrá len tóny na bielych klávesoch, ak
j e nad ňou krížik alebo bé, hráč 1.ahrá len tóny

oktávové
clustreavčiernych
kombinácii na bielych
klávesoch od tónov d c es

d, d c b a (opäť čiastkový

záver do a) a nastúpi vrchol
skladby vo fff, v ktorom sa
24-krát opakuje cluster v
rozpätí štyroch oktáv (ra~
menom ľavej ruky sa hrá na
bielych, ramenom pravej
ruky na čiernych klávesoch), ohraničený tónmi g.
Nosi teľmi melodickej línie
sú tu akordy, ktoré sú k sebe radené podľa modálnych
principov. Možno tu nájsť
- Ai&,J
aj náznaky tóniny d mol (aj
v predznamenaní je jedno
bé), ktorá však nikde nie je
na tonálny spôsob upevnená (nenájdeme napr. vzťah dominanty a toniky a dokonca tu nájdeme akord d-fis-a v takte
15 a 19, čo by v d mol ťažko bolo vysvetliteľ
né. pričom v modálnom systéme ide o rovnoprávnu verziu la-akordu (la mol, la dur s diesis). Takisto tóny es a akord es-g-b sú z modálneho hľadiska v F-oblasti tónom a akordom ta, avšak v d mol nemajú opodstatnenie.
Aj striedanie akordov na rôznych stupňoch je
blizke modálnemu mysleniu: napr. v taktoch
15- 19 sú to akordy: Ja dur, do (pridaný tón
es), la mol, do, Ja, do, fa, re, ta, re, fa, Ja, re,
so.
Celá skladba pritom osciluje medzi F dur a
d mol, avšak ani jedna z týchto tónin nie je
potvrdená z tonálneho hľadiska, naopak konči
na clustri v rámci oktávy subkontra + kontra
a, čo v F dur zodpovedá tretiemu a v d mol
piatemu stupňu.
O tom, že táto sk ladba je modálna, svedčí
aj tónová zásoba v F-oblasti, kde popri tóne ta
(es) sa objavuje často diesisjis a dvakrát diesis h + c. Tón gis v takte 3 a v záverečn om
takte nie je doškálny, nakoľko je len súčasťou
výplne clustru (a nad nim je doplnenie do oktávy). Ani tón as v takte 16 nie je pre danú ob-

lasť relevantn ý, nakoľko ide len o chromatický priechodný tón v postupe ba as g.
Cowell často vo svojich skladbách použil
rozdielne predznamenanie v
31
notácii pre pravú a ľavú ruku.
Na prvý pohľad každému napadne, že ide o polytonalitu. V
skutočnosti ide o kombináciu
hry na bielych a čiernych klávesoch, ako je to v skladbe
Amiable conversation (Roztomilá konverzácia, 1914).
Cowell chcel v nej zachytiť at.. .
mosféru drkotania žien v čin
skej práčovni, ktorú ako chlapec často zažíval. (Príklad č.
3: Amiable convesation.)
V spodnej notovej osnove je
predpísaných 6 krížikov, horná je bez predznamenania.
Toto Cowellovi slúžilo na to,
aby v spodnej osnove použil
anhemitonickú
pentatoniku,
známu z čínskej hudby (pripomeňme, že ide o rozhovor v
čínskej práčovni), na čiernych
klávesoch: fis gis a is cis dis a
v pravej ruke pentatoniku na
bielych klávesoch: c d e g a.
Clustre cez dve oktávy, hrané
predlaktím striedavo pravou a
ľavou rukou, sú trojaké: na bielych klávesoch (len pravým
predlaktím, zápis v hornej notovej osnove), na čiemych
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Príklad č. l

klävesoch (len ľavým predlaktím, zápis v dolnej notovej osnove) a chromatické (striedavo
oboma predlaktiami, zápis aj v hornej aj v
dolnej notovej osnove). Vzhľadom na ich dcfinovanosť spodným tónom, Cowell použil
len dva typy: od tónu ca od tónu fis, čo sú zároveň počiatočné tóny použitých pentatonických modov. Tritonus (zväčšená kvarta), vo
vzťahu ktorého sú tieto dva typy cl ustrov, vytvára v skladbe zvl~tne napätie Ue to akoby
náhrada vzťahu dominanty a toniky). Mohli
by sme si ešte položiť otázku, načo autor
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predpísal v ľavej notovej osnove 6 krížikov, keď ani raz
nepoužil v melódii
šiesty krížik, ktorý
zvyšuje tón e na eis
(ten sa totiž do pentatonického
modu
nehodí). Je to pravdepodobne preto, že
chcel zdôrazniť "tóninu" Fis dur (6 #),
ktorú však reprezentuje len daný cluster
v dvojoktávovom intervale Fis rfis, tak
ako v hornej osnove
tóninu C dur (bez predznamenania), reprezentovanú clustrom v
dvojoktávovom intervale cl-eJ.
Ku Cowellovým
objavom patrí netradičná hra na klavíri,
t.j. na strunách koncertného krídla. ktorú neskôr v podobe
preparovaného klavíra rozvíja John Cage
( 191 2-1992), svojským spôsobom iný
americký skladateľ
Georg Crumb ( 1929)
a mnohi ďalši. V Cowellovej slávnej Aeo(Pokračovanie na str.
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INMEMORIAM

Hudobný život '97
V oncom októbra (22.) by sa bol býval
1\...slovenský hudobný skladateľ Tadeáš
Salva dožil 60. rokov. Tvorca invenčný. osobitý, plodný, aktívny v pedagogickom a verejnom živote... O to viac zaráža, ~e jeho jubileum musíme spája( s oným netíprosným kondicionálom. Skladateľ, hudobný pedagóg, organi-;,átor, priqte[- Tadeáš Salva, žiaľ. bol...
Nedá mi inak. ako zatú l ať sa dozadu. O
desať rokov. V októbri 1987 Tadeáš Salva
oslavoval svoje abrahámoviny. Ako bývalo
- i býva zvykom, strojili sa celebrácie - u
sk l adateľa, samozrejme, pojené s prezentáciou tvorby. S pozvaním blízkych, priateľov,
kolegov. Bola som poctená Tadeášovou voľ
bou, s prosbou, aby som uviedla ono podujatie, pripravila dramaturgiu a všetko, čo s

Počas

stretnutia sG.

Kančelim

l Skica k
sa k nemu nerád vracal. Tadeáš začal študovať na VSMU, odbor kompozícia. Profesora
Cikkera striedal profesor Moyzes - a napokon aj Salva rozčarovaný - rezignoval. Odišiel na poľské školenia ... ale, vráťme sa späť
k tomu neurastenickému bodu. Nie je ťažké
pochopi(, prečo sa Salva v prípade oboch
pedagógov nepohodol. Súkromne by som to
nazvala janáčkovským syndrómom. V žiadnom prípade to nebol nedostatok talentu či
vôle, schopnosti vedie( zdatne skonštruovať

porb·étu l
mov. Poučený, obohatený a nasýtený podnetmi. Napokon vieme, čo Poľsko v tých rokoch
znamenalo v kontexte vývoja európskej hudby. Ohnisko, živo pulzujúci nerv. Tak nasledoval celý rad skladieb, v ktorých si Tadeáš
schuti zahýril. So zvukom, farbou, rytmom, s
každým elementom kompozičného súboru.
Ocitáme sa v rok9ch sedemdesiatych.
Vlnu sónického experimentu nahrádza vo
všeobecných trendoch istá umiernenosť.
Selektívnosť v technikách aj technológiácha napokon i prehodnotenie. Jednou z typických čŕt (u nás) j e uvedomenie si, návrat, či
príklon k domácim folklórnym prameňom.
Koná sa renesancia, znovuobjavenie bohatého inšpiračného zdroja, slovenského folklóru s jeho člen itou bázou. Salvovo hlásenie sa

hoda? Symbol atavizmu?
V tom čase vyk líčila v Salvovom kompozičnom súkolí balada. Balada ako idea. Ako
proces, ako forma. V Salvovom kreatívnom
stvárnení je balada celkom voľnou abstrakciou
balady ako ju poznáme v slovesnom či výtvarnom výraze. Salva má svoju BALADU.
Na jej formu, kontúry, obsah i výraz aplikuje
dvojdielnosť, dvojpólovosť, dialektický princíp. kontrastnosť ľudovej balady, vnútornú
dynamiku, ,obsahové i etické posolstvo.
Prerozprával - "'ez jej vlastnou estetikou
uspôsobené kontúry - nekonečné príbehy.
Hudobné príbehy bez začiatku - a bez konca.
Vrúcne aj pútavé. Občas iritujúce. Lyrické aj
epické. Príbehy na pokračovanie...
V Salvovom živote sa vystriedal led pracovísk: košický rozhlas, bratislavská televízia, neskôr SĽUK, napokon Pedagogická fakulta v Nitre, ale aj Spolok slovenských skladateľov, na čele ktorého začas stál. Na každom pôsobisku zanechal kus seba. Každé z

v Dolnej Krupej- V. Godár, T. Salva aR. Berger

tým súvisí, vzala do svojich rúk. Bolo tak. Z
oslavy sa stalo dôstojné soirée, kde jubilant
mohol vychutnať prítomnosť a blízkosť
spriaznených duší, úprimné ocenenia, docenenia. rezonanciu a- možno povedať- životnú satisfakciu. Skladateľ Tadeáš Salva bol v
deň svojho jubilea akoby znovunájdený.
Znovu uznaný. Na ten večer nezabudnem,
najmä, keď si znovu čítam jeho poďakova
nie, písané, aj ilustrované neopakovateľný
mi ťahmi. Vyjadrenie, vedené spontánnou
vlnou emócie: "... sviatobuí chvíľa rezonuje

vo mne ako prírodné tecítrumna ltíčanských
lúkach pod Chočom, kde som prv.ýkrát pochopil, že musím byt' sklada~eľom. Ten zážitok si mi tak sprítomnila, že sa mi sníval hudobný sen z môjho detstl'a ... bolo to neuveriteľne krásne- tvoj Tadeáš Salva."
... Pochopil som, že musím byť skladate- povedal si chlapec spod maje tátneho
Choča a azda si vtedy ani neuvedomil
mystérium vypovedaného. A ani netušil, že
v tom Choči je zakliata akási sila, magické
ťažisko, ktoré sa preňho navždy stane čímsi ,
čo možno definova( ako atavistické božstvo,
životodarné, bezodné žriedlo.
Talent je sila. Tak odišiel Tadeáš Salva na
Konzervatórium do Žiliny, aby pokračoval
potom v štúdiu kompozície, ako si to vtedy
vysníval. A tu sa ocitáme pri prvom uzle. Pri
neurastenickom bode na jeho cestách za
umením. Onen bod bol totiž vždy viac-menej taktne, "po špičkách" obchádzaný. Sám
ľom

troj- či štvorhlasnú fúgu alebo vystavať
umnú sonátovú formu a naplniť ju myšlienkou ... Išlo o čosi iné - aspoň tak to vidím.
Tento rozchod tkvel v akadémii ako takej.
Na jednej strane neochote akceptovať z rámca vyčnievajúce až samorastové výhonky,
na druhej strane nevôľa vliezť do zvieracej
kazajky šablóny. Podrobiť sa disciplíne, zradiť svoj prírodný voluntarizmu~. zradiť víziu
svojho atavistického božstva.
Talent má silu, talent sa nevzdáva. Nájde
si miesto a cestu. Tá ho teda viedla do Poľ
ska. A to je ďalšia - krásna - Salvova životná
kapitola. Tu a totiž kompozičné školenie
nekonalo na striktne narysovanej akadem ickej pôde. Boleslaw Szabelski mu tolerantne
dožičil dostatok priestoru, dal mu dostatok
impulzov, návodov a rád, aby ho dokázal
navigovať, ale aj ustrážiť v búrlivých vodách
experimentu, priam hrmiacich Európou v
rokoch šesťdesiatych.
Čnie tu ešte jeden maják. Tvorba a osobnosť Witolda Lutoslawského, u ktorého Salva regulérne neštudoval, ale v rámci konzultácií s ním viedol dialóg a vždy ho označo
val za svojho profesora - inšpirátora (cit.).
"Moje prvé stretnutie s W. Lutoslawským

malo pre miía symbolický, priam osudový
význam. Od onej chvíle som vycítil, že tento
človek, tento veľký umelec sa stane na celý
život duchovn.Ým otcom mojich profesionálnych orientácií... "
Po poľských školeniach sa Salva vracia do-

Po jednom z posledných "mirbachovských" koncertov- T. Salva, V. Bokes a S. Zamborský
Snímky M. Jurík
k domácej tradícii nie je prekvapením, ani
objavnou cezúrou v jeho tvorbe. Práve v
tomto období prichádza uňho k istému kompozičnému "sebauvedomeniu". Nie je to negácia predošlého. Je to skôr potvrdenie toho
najvlastnejšieho, prítomného v jeho tvorbe
od začiatkov. Prichádza k zázračnej difúzii,
prelínaniu a syntéze - prvku získaného s
prvkom geneticky zakódovaným. Počúvaj
me, hľadajme - a súďme. Kde možno určiť
hranice zvukovosti zdedenej , votkanej do
skladateľovho vedomia, určovanej substrátmi tých najrozmanitejších konštrukcií a
technologických kombi nácií. Kde začína a
kde končí aleatorika "umelá", v ktorom bode prechádza do aleatoriky "prírodnej"?
Odpočúvanej, riadenej echom podhorských
strání: myslím na jedinečné responzorie lúč
nych spevov, trávnic, priestorovo čistých,
neopakovateľných skvostov. Sú tu aj rytmické modely. Ich polymorfnosť, ustrojená do
organizmu ľudových hudieb - a paralela vo
výslednici racionálnych vzorcov. Je to ná-

[ Mal Henry Cowell nové harmonické vízie?
(Dokon čenie

5

zo str. 4)

lian Harp ( 1923) sa klaviatúra využíva len na
stláčanie predpísaných akordov, ktoré hráč
musí stlači ť bez ozvania sa akéhokoľvek zvuku, pričom sa ich znenie aktivizuje až pri glissandovej hre na strunách klavíra. (Príklad č.
4: Aeolian Harp.)
Cowell predpisuje dva pôsoby hry na strunách - glissando a pizzicato - ktoré sa hrajú
buď bruškom prsta, alebo nechtom palca. Celá
skladba znie veľmi zaujímavo, zvláštne, akoby
bola hraná na harfe či lýre, avšak zároveň má
nádych akejsi archaickosti. Cím je to dané?
Pozrime sa na jej harmonický priebeh.
Možno tu nájsť dva charakteristické znaky: l.
kombinácia chromatiky a diatoniky, 2. kombinácia modality a tonality.
Tektonika kladby je založená na štvordielnosti, pričom posledný diel je reprízou druhého. Každý diel pozostáva z úseku, ktorý charakterizuje sled glissánd a nimi rozozvuča
ných akordov, a z úseku, pozostávajúceho z
rozloženého durového akordu alebo durovomalého septakordu. V prvom a poslednom
dieli je to akord Es dur, v druhom A7 a v treťom G7. Uvažujme, ako sa k tejto kombinácii
Cowell dopracoval. Majúc skúsenosti aj z jeho iných skladieb je zrejmé, že mal vzťah k
radeniu akordov, ktoré vznikali preberaním
niektorých tónov a z posunu ďal ších tónov se-

kundovými kromi (malými i veľkými) predchádzajúceho akordu. Zároveň využíva kadenčný a tri tónový vzťah . Es je k A práve v takomto LTi tónovom vzťahu, pričom tri tón má aj
tú vlastnosť, že je umiestnený uprostred dominanty a subdominanty. Vyššie sme už uviedli,
že tento tri tón tu funguje ako zástupca vzťahu
dominanty k tonike (tu A voči Es) a keď by
sme si predstavi li chromatický posun od Es
nadol, tak by sme dostali vzťah toniky, dominanty a subdominanty: "D"(Es), A, G.
Ukážme si teraz, ako sú jednotlivé.akordy k
sebe radené a aké vzťahy medzi nimi vznikajú: prvý akord je des-J-as, druhý akord cdes-f-as vznikne jeho zopakovaním a pridaním tónu c (malosekundový posun nadol od
tónu des) , tretí akord b-des{-g preberá tóny
des-f, priberá tón g (malosekundový posun
nadol od tónu as) a tón b (vefkosekundový
posun nadol od tónu c), štvrtý akord b-c-e-g
preberá vonkajšie tóny b, g, priberá tóne (malosekundový posun nadol od tónu f) a tón c
(malosekundový posun nadol od tónu des),
piaty akord as-e-f preberá tón c, priberá tón f
(veľkosekundový posun nadol od tónu g a
malosekundový posun nahor od tónu e) a tón
as (veľkosekundový posun nadol od tónu b),
šiesty akord b-des{preberá tónf, priberá tón
des (malosekundový posun nahor od tónu c) a
tón b (vefkosekundový posun nahor od tónu

as), siedmy akord g-b-des-e preberá tón b,
des, priberá tón e (malosekundový posun nadol od tónuJ) a tón g (malá tercia nadol od tónu b), ôsmy akord as-e-es vznikol malosekundovými posunmi, deviaty akord fes-as-b d preberá tón as, priberá tón d (malosekundový posun nadol od tónu es), tón b (vefkosekundový posun nadol od tónu c) a tónfes (veľ
ká tercia nadol), desiaty akord es-g-b-es preberá tón b, priberá tón es (malosekundový posun nahor od tónu d), tón g (maJosekundový
posun nadol od tónu as), spodné es (malosekundový posun nadol od tónu jes). Podobne
sú štrukturované sledy akordov aj v druhom a
treťom dieli. Zároveň tu môžeme pozorovať
kadenčné vzťahy: ôsmy akord as-e-es je subdominanta, deviaty akord b-d-f es-as je dominantný septakord s alterovanou kvintou nadol
k tonike es-g-b (desiaty akord). Podobné kadencie nájdeme v druhom dieli v l 1 a 12 takte, kde akordu a-cis-e (tonika), predchádza
eptakord na VII. tu pni gis-11-d-f (dominantná funkcia) a akord g-b-des-ges, ktorý enharmonicky je fis-ais-cis---g (teda akord na VI.
stupni, ale v durovej verzii , čiže la dur, pričom má subdominantnú funkciu); v treťom
dieli v 17. a 18. takte, kde akordu g-h-d (tonika) predchádza septakord na vn. stupnifis-ac-es (dominantná funkcia) a akord e-g-h-fi s
(teda akord na VJ. stupni, ktorý má subdomi-

nich recipročne preniklo, zúročilo sa v jeho
živote, tvorbe.
Nie je možné hovoriť o všetkom. O nesmierne plodnom, nabitom Salvovom živote.
Žiadalo by sa hovoriť o tvorbe: zvlášť o
skladbách liturgických, najmä vokálnych i
orchestrálnych, o elektroakustických exkurzoch, pastorálnych úpravách, projektoch inštruktívno-pedagogických. O Salvovom výtvarnom aj literárnom výraze. Hovoriť o
Tadeášovi ako o skromnom autentickom
človeku, ktorý "nevystavoval" svoje úspechy. Mal vzácnu vlastnosť - rýdzosť a rovnosť. N IKDY sa k priateľom neobráti! chrbtom. Rešpektoval a váži l si slová vyslovené
o jeho skladbách. Dokázal však aj polemizovať. Po svojom. Stál však vždy za svojím,
nemeni l stanoviská. Rovno. Nepohnuto.
Tak, ako mu kedysi určil pra- praotec Choč.
Opakujem: K priateľom sa nikdy neobráti!
chrbtom. Len jediný raz sa stalo... Nečaka
ne. Tak však rozhodol Pán ...

LÝDIA DOHNALOVÁ
nantnú funkciu). Ak sa vrátime k uvedenému l
sledu akordov v prvom dieli a všimneme si
ich charakteristiku, zistíme, že ide o striedanie akordov na rôznych stupňoch (v tomto
prípade na všetkých stupňoch), čo je blízke
modálnemu mysleniu: VIL (ta-akord), Vll7 ,
m., VI.7 (la dur), IT. V. (so mol), III., IV., V.7, I.
Teraz už vidíme, že nové harmonické vízie
u Henryho Cowella sú úzko späté s transformáciou modality ľudových piesní, tonality
európskej tradície, diatoniky a pentatoniky
mimoeuróp kych modov, chromatizácie, ktorá je vývojovým dôsledkom romantickej harmónie do jeho kompozičnej reči, ale predovšetkým s procesom objavovania nových zvukových svetov (clustre, hra na strunách, alikvoty), charakteri stického pre hudbu 20. storočia vôbec.
1) Terminologické označenie cluster pre skupinu (množinu) tónov sa v 20. storoč i be! ne použlva, avšak pre mnohých zostáva jeho pôvod, resp. tvorca neznámy .
2> Cowcllove viaceré skladby vznikli v dOsledku inšpirácie prll>ehmi z tejto mytológie. ktoré sú stručne uvedené
v záhlavf notového zápisu takýchto diel.
3> San Francisco pre svoju polohu - ležl v strede medzi
Európou a Áziou - j e domovom prisťahovalcov z rOznych
etnických skupin svela. ktor( tu akllvne rozvijajú svoju domácu kultúru, takže Cowell ich mohol poznávať v originálnej . nesprostredkovancj podobe.
4) V záhlavl notového zápisu j e uvedený tento pnôeh :
"Lir, ktorý mal iba polovičný jazyk, bol otcom bohov a
univerza. Keď vytváral poriadok, bohovia, ktor! mali splniť
j eho príkazy, rozumeli len polovicu z toho. čo hovoril . nakoľko mal len polovicu jazyka. Výsledkom tohto procesu
j e, že všet~o. čo bolo vytvorené. má svoj nevyjadrený,
skrytý náprotivok, čo bola druhá polovica Lirovho plánu

stvorenia."
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lStaronová Rusalka sa vrátila do SND l
Rusalka Antonína Dvol'áka patrí k
tým vďačným operným titulom, ktoré
bez problémov dokážu osloviť každú
generáciu. Dnes, keď sa čoraz naliehavejšie žiada ponúknuť mladému divákovi istú alternatívu hudbe, nepretržite
znejúcej z komerčných rozhlasových
staníc, jej návrat do života SND je plne
opodstatnený. Potešilo- a je to optimistický signál - že na premiérach sa zišlo
nemálo detí s rodičmi, čo je súčasne zaväzujúcim odkazom vedeniu divadla,
aby ponúkalo toto dielo nie iba vo večerných termfnoch. Víkendové dopoludňajšie či popoludňajšie predstavenia
sú bežným javom na mnohých svetových scénach a napokon, kedysi tomu
bolo tak i v Bratislave.
Zrejme niet pochýb o tom, že časť publika, ktorá pozná inscenáciu Rusalky z
jej pôvodnej premiéry v decembri 1987,
by uvítala radšej novú podobu najobfúbenejšieho Dvol'ákovho javiskového
opusu. Alebo aspoň•- dôslednejšie inovovanú. Inscenátorský tandem (Miroslav
Fischer- Milan Ferenčfk) totiž revidoval
svoj pôvodný projekt spojenia dvoch postáv (Ježibabu a Cudziu kňažnú stvárňo
vala tá istá interpretka) a v duchu tradfcie - ale aj logiky - sa vrátil k originálu.
Otázkou však je, či stačilo iba "prerozdelenie" roly rozličným speváčkam a všetko ostatné, teda kostýmovanie a symbolické znaky ponechať podľa starej šablóny. O názorovom posune mlči i bulletin
(ostal v ňom starý text, akurát cena
vyskočila S-násobne... ), takže divák oprávnene váha, či Fischerov tím neostal na
polceste k naplneniu koncepcie '97.
V slovnom výklade k inscenácii nájdeme vera konštatovanf o poetickosti
predlohy a o povinnosti vniesť na javisko priezračný rozprávkový opar. Avšak
práve poézia staronovej Rusalke chýba
najväčšmi. Nejde o Rusalku prírodných
Dôvodov očakávať dôstojné prvé
slovenské uvedenie opery Gaetana
Donizettiho Caterina Cornaro bolo
viacero. S výnimkou Lucie di Lammermoor, Nápoja lásky a Dona Pasquala, pripadne v Banskej Bystrici
inscenovanej Favoritky Uednorazové, s nezáujmom verejnosti späté
predstavenia Lucrezie Borgie a Anny
.. Boleny v rámci Zámockých hier zvolenských ťažko rátať), je našej verejnosti divadelný odkaz jedného z najväčších tvorcov predverdiovskej talianskej opery prakticky neznámy.
Premiéra skladateľovej poslednej
opery hranej za jeho života mohla byť
signálom, že aj Bratislava má v
úmysle priložiť prst k permanentne
prebiehajúcej donizettiovskej renesancii (z takmer 70 opier je i vo svete
stále čo oprašovať a revitalizovať), že
sa hodlá prihlásiť k oslavám 200. výročia narodenia skladatefa, pripadne
má ambície dokázať, že toľko ospevovaní slovenskí umelci vedia ako
na vec. A napokon, premiéra Cateriny Cornaro bola jedným z mála operných príspevkov k tohtoročným
BHS.
Cez prizmu týchto skutočnosti treba donizettiovský p<(in hodnotiť. V
prvom rade si myslím - a nie je to napokon žiadna originálna úvaha - že
diela vrcholných predstavitefov bel
canta a tobôž ich opery serie, patria
výlučne do rúk najkompetentnejších
a technicky najzdatnejších sólistov.
Vokálne party, na ktorých leží ťažisko
dramatickej výpovede, sú komponované s nesmiernymi nárokmi na technickú virtuozitu, plynulú kantilénu a
priznačnú tónovú poetiku. Súbor Komornej opery SND mohol k tomuto
projektu (mimochodom pripravovanému tiež pre rakúsku Spoločnosť

farieb a letného tepla, nie je Rusalkou v
prvom pláne rozprávkovo iluzfvnou.
Slúžilo by to k jej cti, keby odvaha
vzoprieť sa klišé bola korunovaná premysleným a do detailov prepracovaným
názorom, keby konečne raz išlo o skutočnú režisérsku výpoveď. Opäť sa tak
nestalo. Vo Fischerovom prípade pre
polovičatosť, nedotiahnutosť nápadov,
laxnosť v práci s hercom, ale trebárs i
"technickom" amaterizme, keď stfšenú
náladu záverečných taktov prerušilo
hlučné "pumpovanie" javiskového dymu. Aj Ferenčfkov výtvarný rukopis si
žiada inováciu. To, čo dosiaf ponúkol
(neraz išlo o podnetné počiny), sa jednoducho opotrebovalo.
Pred desiatimi rokmi Dvol'ákovu Rusalku pred premiérou za Františka Jílka
prevzal vtedy mladý Dušan Stefánek.
Dnes už bol za hudobný tvar produkcie
zodpovedný v plnej miere. Predstavil sa
vyhranenou koncepciou, ktorá do istej
miery môže vyvolať polemiku. Dôvodom je výrazné preferovanie lyrickej
roviny, podčiarknutie zvukovej striedmosti, ba až citovej odosobnenosti. Ak
si odmyslfm viacero technických nepresnosti v dychovej sekcii (tiež by sa
nemali stávať!}, milo ma potešila diferencovaná práca v nižšfch dynamických
hladinách. Konečne raz orchester ukázal, že vie hrať piano, že vie podmafúvať
atmosféru a citlivo sprevádzať sólistov.
Na druhej strane však dirigent trocha
šetril v dávkovaní dramatických vzopätf, vášnivosti výrazu a kreslení poetických prirodných nálad. Tendencia k lyrike sa čiastočne premietla i do speváckych kreácii, ktoré vo väčšine pripadov
mohli vyznieť plastickejšie a emocionálne otvorenejšie.
V Opere SND sa stáva už takmer pravidlom, že časť v bulletine avizovaného
obsadenia na premiérach nevystúpi.

Opäť chýbali dvaja Princovia (zhodou
okolností zasa Jozef Kundlák, ktorého
si z premiérovej pozície skutočne už
vôbec nepamätám) i jeden predstaviteľ
Vodníka, nahradení boli pôvodne neobsadenými interpretmi. V titulnej úlohe
sa do svojej bratislavskej debutovej roly
vrátila Iveta Matyášová. Mám pocit, že
jej premiérový výkon trocha poznačilo
súbežné štúdium i vystúpenie v Donizettiho Caterine Cornaro (Komorná opera SND) počas BHS. Nepovažujem za
profesionálne- a nerobí sa to ani vo svete - aby mladá, svoj talent rozvíjajúca
speváčka bola zaťažovaná naraz dvoma
takými odlišnými úlohami. Netvrdím,
že Matyášovej Rusalka trpela technicky, suverenitou výšok, vefkosťou či farebnosťou hlasu, jednako jej výkon sa
iba postupne (matná ária o mesiačiku)
dostával do obvyklej formy. Rusalku
Klaudie Dernerovej by som akceptoval
na menšej scéne ako pokus overiť si hranice umeleckých možností. V reláciách
prvej slovenskej scény išlo však o obsadenie prinajmenšom predčasné. Dnes
Dernerovej chýba v prvom rade kantiléna, mäkká legátová fráza, technická istota prechodových a vysokých tónov a celkom pochopitefne, výrazová kresba.
Zjavne sa však zlepšila intonácia a hlas
sa dostáva do rezonancie.
Po omyle v obsadení do titulnej roly
Dona Carlosa sa opäť nedostal k optimálnej príležitosti Ludovit Ludha ako
Princ. Ak by malo byť kritériom jeho
výkonu zvládnutie povinného vysokého
C v záverečnej scéne (speváci ho zväčša
spievajú falzetom), nemal by som výhrady. Avšak Princ potrebuje i dramatickejšiu výrazovú dimenziu, potrebuje
pevnú strednú polohu, musí komunikovať so zvukovo exponovanou Cudzou
kňažnou a na to Ludhovmu štíhlo a kultivovane vedenému hlasu jednoducho

Donizetti
patrí na prvú scénu
priatefov G . Donizettiho) ponúknuť
iba svoj orchester; sólistov a zbor si
už musel hfada( v externom prostredí. Ukázalo sa, že nájsť adekvátne obsadenie pre hlavné postavy sa s jednou výnimkou nepodarilo, a na druhej strane núdzové riešenie sploštilo
obraz o diele samotnom i o jeho tvorcovi. Navyše, pôvodný zámer uviesť
Caterinu Cornaro v javiskovej podobe sa zmenil a bez vysvetlenia dôvodov sa opera ocitla na pódiu v koncertnej verzii. A tu už sa nedalo skryť
za prípadný scénický efekt - tu ostali
orchester, zbor a sólisti ako jediný
terč pozornosti publika.
Dielo, ako som spomenul, je poslednou operou Donizettiho premiérovanou za jeho života, je teda partitúrou zrelou, dramaticky kompaktnou, konkurujúcou už prvým úspešným verdiovkám. Vokálne party nestoja na ekvilibristike ozdobného
spevu, sú však exponované svojou
polohou a pohyblivosťou. Bez vrúcnych timbrov interpretov, bez kantilény a efektných výšok strácajú svoj
význam. Nemožno ich oklamať žiadnou polovičatosťou, technickými či
štýlovými barličkami.
Dirigent Marián Vach sa ocitol
pred ťažkou skúškou. Necíti totiž donizettiovský pulz inštinktívne a to
poňatie, ktorým sa predstavil, má
svoje koncepčné limity. V kantilénových plochách (cavatíny, dvojspevy)
sa žiadalo viac cítiť spevnosť, viac
"dýchať" so sólistom, sprevádzať v

citlivejšej dynamickej hladine. Rýchle tempá (cabaletty, stretty, finale) zasa Vach troška preháňa, resp. badať
isté manko v dávkovaní gradácií.
Jeho "brio" sa zvukovo zlievalo, prerážali dychové nástroje a melodická
línia ostala v pozadí. Svoj diel viny
na výsledku nesie nesporne i akustika
Moyzesovej siene, tú si však Marián
Vach mal overiť a k nej prispôsobiť
dynamické parametre. Aj napriek tomu, že Caterina Comaro nemá časo
vo vyvážený prológ a dve dejstvá,
bolo umiestnenie prestávky uprostred
l. dejstva, teda ešte pred jeho logickým vyvrcholením, necitlivé. Žiaľ,
zablahoželať nemôžem ani orchestru
Komornej opery, ktorý prehreškami
voči čistote a súhre priam prekypoval. Zbor Opery SND (zbormajster
Koloma Kovács) znel farebne a sýto,
tiež však mohol byť dynamicky tvárnejší.
V sólistickom obsadení jednoznač
ne dominoval výkon Ivety Matyášovej ako Cateriny. Hoci s predverdiovským bel cantom nemá vera skúseností, má k nemu bytostný cit, potrebnú tmavšiu farbu hlasu a nevyhnutné technické danosti. V každej
dynamickej hladine vie udržať plnohodnotný tón, jej výšky sú okrúhle a
razantné (v záverečnej cabalette Non
piu affanni sa jej vydarilo dokonca
nepísané vysoké E), je však schopná
ponúknuť tiež vláčne legato a vkusné
portamento. Ak by predsa len s
Caterinou mala ďalšie plány, rolu mu-
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neostávali sily. Jozef Ábel vstúpil do roly Princa na poslednú chvíľu a oprel sa
najmä o svoju profesionálnu rutinu.
Technická spoľahlivosť ho nezrádzala
vo farebných a kantabilných stredoch,
opúšťala ho však pri stúpaní do vyššej
polohy, kde for írovanie (i falzet vo vysokom C) nepôsobilo príjemne.
Dominantnou postavou premiéry bol
Peter Mikuláš ako Vodník. Vybavený
majestátnym hlasovým fondom a ušľa
chtilým frázovaním obohatil svoj part o
ďalšie adekvátne fazety hudobného výrazu. O čosi monotónnejšie a vo vysokej polohe napätejšie vyznel Vodník
Jána Galiu. Jeho stredná poloha má stále peknú farbu, kovovú rezonanciu a
lesk, takže ťažisko kreácie vložil práve
do nej. Luxusne obsadená Cudzia kňaž
ná Lubicou Rybárskou odhalila zriedka
počuté dimenzie tejto negativnej postavy, spravidla posunutej do polohy jednotvárneho spievania vo forte. Rybárska jej dala tónovú krásu, plasticitu i rafinovanosť výrazových odtieňov. Magdaléna Blahušiaková sa priklonila k
druhej alternative a stavila na veľkosť a
prieraznosť tónu, ktorý však v jej prípade už nemá niekdajšiu plnosť a oblosť.
Jitka Saparová-Fischerová je na vzhfad
apartnou Ježibabou, sp!ňajúcou režisérove predstavy o jej "spoločných koreňoch" s Cudzou kňažnou. Vokálne bol
jej výkon spoľahlivý, no nie oslňujúci.
Timbrovo bohatšou a mäkšou Ježibabou, hoci herecky zasa pasívnejšou, bola Ida Kirilová. Z menších úloh treba
spomenúť šťastne zvolené premiérové
trio lesných žienok, ktoré v konštelácii s
Adrianou Kohútkovou, Evou Seniglovou a Denisou Slepkovskou znelo farebne jednoliato, ušľachtilo i plasticky.
Alternatívna zostava (Mária Turňová,
Ludmila Hudecová a Jozefína Puczová)
sa týmito kvalitami nevyznačovala.
Staronová Rusalka teda nevstúpila do
života ako historický počin. Ak však
pomôže získať pre operný žáner nového
diváka, bude zmysel jej návratu naplnený.
sí dotvoriť po stránke výrazovej a domyslieť niektoré interpretačné detaily. Pri hodnotení výkonu Alojza
Haranta (Gerardo) nemožno obísť
fakt, že disponuje vzácnym dramatickým tenorom, ktorý má farbu i lesk,
mohutné výšky i barytonálnu hlbku.
Teda pre istý typ rolí by bol posilou i
pre SND. Jeho vzťah k donizettiovskej poetike je však už o inom. Hoci
Gerardo je part spinto charakteru,
chýbala mu mäkkosť a elegancia frázovania, umenie udržať strednú dynamiku, plasticky a štýlovo sledovať
kantilénu. Úph1ý!Tl omylom bolo obsadenie Františka Malatinca do kráľovskej postavy Lusignana. Kedysi
perspektívny lyrický barytón znie
dnes sucho, bez jadra, vo výške je
"krátky" a oberá krásnu postavu o
všetky jej hudobné hodnoty. 'Basová
rola Moceniga nie je príliš vefká, je
to však príležitosť uplatniť vznešenú
kantilénu (Sei bella, o Ci pro) a démonické výrazové črty. V . podaní Mikuláša Doboša vyznela jednostranne,
v neustálom forte a drsne. Ani Gustáv Beláček, hoci sa pokúšal o prepracovanejší výraz, nedal úlohe náležitý výrazový rozmer. Z menších
úloh sa dobre uplatnil Peter Subert
ako Andrea Cornaro a iskierka nádeje preskočila i vo výstupe úplne mladého Pavla Bršlíka v postave Rytiera.
V kuloároch som za~ul, že myšlienka uviesť Caterinu Cornaro aj v
scénickej podobe je ešte aktuálna. Ak
by sa tak stalo, malo by vedenie súboru prehodnotiť súčasný výsledok a
zamyslieť sa nad zmenami v obsadení. Inak skôr než o pocte Donizettimu
by sme museli hovoriť o pomste. A tú
Komorná opera SND určite nemala v
pláne.
PAVEL UNGER
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27. Medzinárodný organový festival
vKošiciach
Kecf bilancujeme tohtoročný, v poradí už 27.
Medzinärodný organový festival v Košiciach,
musíme predovšetkým konštalovať, že podobne
ako iné oblasti našej ku ltúry, musel znač ne ustúpiť zo svojich pôvodných ambícií. Bol poňatý
skromnejšie ako v minulých ročníkoch; obsiahol
3 organové recitály, l komorný veče r a iba jediný koncert s orchestrom.
Jednotli vé recitály boli vlastne prehliadkou národnej organovej tvorby svojich interpretov;
Rakúšan Wolfga ng Kreuzhuber prišiel s dielami A. Heilera, F. Mendelssohna-Bartholdyho, A.
F. Kropfreitera, J. S. Bacha, J. Brahmsa a s vlastnými improvizáciami na dané témy. Maďar Bertalan Hock prezentoval organovú tvorbu z. Kodálya, F. Liszta, l. Kolossa a jeho jediným exkurzom do inonárodnej oblasti bola 5. symfónia
f mol od Ch. M. Widora. Naproti tomu Francúz
Christophe Mantoux zostal verný dielam román~kej proveniencie: hral N. de Grignyho, A. P.
F. Boelyho, C. Francka a na 7áver M. Duruflého.
Vcelku bola dramaturgia týchto večerov vcfmi zaujímavá, nekonvenčná , v mnohom objavná
a aj interpretácia zodpovedala očakávaniu .
Problematickejší bol orchestrálny večer (Stálna filharmónia Košice,<álirigent Bystrík Režucha). kde najmä Organový koncert Antona Hei llera v podaní Wolfganga Kreuzhubera vzbudil
značné rozpaky. Popri nadmerných technických
obtiažach absentovala v ňom predovšetkým invencia, ktorú nijako nemohla nahradiť prešpeku-

lovaná kompoz ičná práca a rutina autora. Skok z
Heillera na Händlovu Vodnú hudbu tiež nebol
najšťastnejší. Toto štýlové salto mortale prinieslo rozpačité, tempovo a zvukovo málo vyvážené
podanie. Oveľa lepšie sa darilo v druhej polovici
večera Grešákovej Organovej symfónii (za hracím stolom organa bol dramaturg MOF Ivan
Sokol), a to najmä vo nájomnom prepojení sólového nástroja a orchestrálnej zloZky. Nemalú
zásluhu má na tom di rigent Režucha, ktorý
ostatne aj v Heillerovi znovu presvedčil o svojej
pohotovosti a skúsenosti.
Na komornom koncerte výborne muzicírovalo 6 členov orchestra Virtuosi di Praga - predniesli Mozarta, Pachelbela a Vivaldiho, a v
skladbách Caldaru, Beethovena, Dvoráka a opäť
Mozarta sa k nim pripojil nádejný mladý košický basista Mar tin Gur baf. Spieval hlasovo
skvele disponovaný a so z reteľnou tendenciou k
výrazovému prehlbovaniu interpretácie. Co ma
na programe večera trochu zarazilo, boli "úpravy" orchestrálnych sprievodov k operným áriám,
resp. Dvorákovým Biblickým piesňam. Chýbajúce dychové party tu mal nahradif malý pozitív, čo nielen skreslilo, sploštilo a ochudobnilo
túto hudbu, ale s(tčasne pôsobilo ako podcenenie
košického publika.
Napriek tým to menším vý hradám 27. MOF
(konal sa v dňoch 15. 9.-25. 9. 1997 v rôznych
priestoroch) prebehol bezchybne a publikum ho
prijalo veľmi priaznivo. ROMAN SK~ E PEK

Chráňntesisvojhrad!
Ein fe~te Burg - Hrad prepevný - starodávny protestantský chorál, ktorého autorom je vraj sám Man in
Llllher, znel a rezonoval 24. októbra v prievozskom
evanjelickom chráme niekoľkokrát. Najkraj ~ ím okamihom slúvnostného večera pri príle/ito>li 480. výroč ia Reformácie bolo, keď ho ; piev:tlo celé t.hroma2denie veriacich a záujemcov ... Tento veče r sa niesol v
znamení preduchovnelej, spontánnej radosti za účasti
prezidenta SR Michala Kováča ' manželkou. Príjemnú atmosféru navodili už sympatické " u vádtač
ky" (evanjelická cirkev a. v. na Slovensku má rozhodne lep!lf vk u~ ako Slovenská filharmónia), programy sa dávali tadarmo a taktie} slávno>tný príhovor
biskupa evanjelickej cirk vi Júliusa Filu bol skôr fi lozoficky tahfbenou, nadčasovou poetickou kontempláciou, ne1 \úhorom v711ešených. morali7ujúcich či
patetických deklarácií.
Posobtvo reformácie pre dnešok je úža~ n é, nedoce niteľné a nenahraditeľné. a vďaka duchovnému na
evanjelickej fare v Bratislave-PrievoLe Milanovi
Horínkovi, že sa takáto nádherná s lávnosť v "jeho"
kostole uskutočnila. Specializovaný časopis si však
má vší mať predovšetkým to, na čo sa špecializuje, a
preto sa s(a streďme na hudobnú zlo/ku spomienkového večera (textovú ,do}ku okrem spomínaného prihovoru J. Filu repretentovala už iba esej Milana
Rúfusa " Chráňme ;i :-.voj hrad" v podaní jeho synovca Petra Rllfu;a). Hrad prepevný - Ein fe-,te Burg
t.nel formou chorálovej predohry, podľa predstúv
Dietricha Buxtehudeho a Maxa Regera, v interpretácii organistky Anny Predmerskej-Zúrikovej a tiež v
jednoduchej hannoni.lácii. so sprievodom organa a z
hrdiel v~etkých pritomných. Druhú časť programu ~ i
vyhradili Mw,ica aeterna, Camerata Bratislava a
evanjelickf autori stredného a vrcholného baroka - J.

Kusser (dve motetú). J. RosenmUIIcr (dve súborové
sonáty), S. Capricornus (takiMo dve motetá) a G. P.
Telemann (kantáta pre soprán, sláčiky a generálny
bas k 200. výročiu Augsburského vyznania, sóli\tka
Kamila Zajíč ková). Nie je tu miesto na ~irš iu polemiku o takom spôsobe interpretácie >tar·ej hudby. aký
>tele;ňuje práve Musica aeterna. Dovolím si však
vys l oviť jedno: aj v 17. sto roč í žili ľudia. "Odosobnená". "odemocionali10vaná" a "prísne štýlová" hra
súboru, verne odrážajúca technokratický teror na ~ic h
č ias \Ice mohla vzbudiť dojem "vynikajúcich profíkov", no k naplneniu sponfánnej. emocionálnej, radostnej aunosféry večera rozhodne neprispela, dušu
prítomných nepovzniesla - a nech mi je odpu,tené
toto. dne~ u~ be7mála hri e~ne slovné spojenie. v kontexte slávnostného večera k 480. výročiu Reformácie
ho však pokladám ta oprávnené. A ešte ni ečo: ako
mô2eme vlastne hovoriť o štýlovosti, keď L. hudobnej
štruktt1ry jasne vyplývajúce echá "Lajičkovci" takmer vObec neakceptovali, keď k pomerne veľkým
t.menám intenzity t.vuku dochád.wlo často i na krátkych. niekolkotaktových úsekoch? A stojf to t.a to.
hrať za každú cenu tým neutnílnym "bezvibrátovým"
tónom. keď nedokonalé zvládnutie tejto techniky
spôsobuje neprípustné a uchu neprijemné vedľaj~ie
zvukové efekty? (Ove!a lepšie pôsobil na mňa interpretač n ý prejav Camerata Bratislava. A viete prečo?
SPIEVAt BEZ SRDCA SA NEDÁ.)
Nuž teda, čo už na našom Slovensku v týchto č a 
soch nie je paradoxné... Podstatou večera však bolo
ni ečo oveľa, oveľa hlbšie a výwamnejšie. A síce (citujem .láverečné slová J. Filu) - ... "aby sa celý svet
stal Jeho hradom prepevným, plným lásky, rovnosti
a slobody"...
TOMAS HOR KAY

Jubilujúci Tetnpus
Tradfcic zborového spevu majú v Brati!>lave pevné
zázemie v existencii viacerých kvalitných vokálnych telies, pg ucich svoju dlhoročnú alebo kratšiu históriu.
Jedným ttých amatérskych t.borov. ktorý sa aktívnemu
pestovaniu t.borového umenia venuje dve desiatky rokov. je aj čers tvý jubilant - Akademický spevácky zbor
Tempus. Kolektív hudbe oddaných tborových spevákov sa počas dvad\iatich rokov pósobenia zapojil do aktfvneho hudobného diama účasťou na domúcich i tahrani č nýc h súťaliach a festivaloch, lfskaval utnanie na
koncenných pódiách v konkurencii kvalitatfvne vyspelých neprofesionálnych zborových telies.
Pod prvé kapi toly histórie zboru - vtedy Akademického speváckeho ?druženia -sa dirigentským ge. tom
tapísal jeho z.akladatcl, IUnietený a erudfciou vybavený
zbonnajster. skúsený pedagóg Jozef Potočár. Na umeleckom napredovaní zboru malo svoj podiel aj krútke pósobenie dirigenta M;ariána Vacha. ale predovšetkým plodná
a tvorivá spolupráca skl ad ate ľa a zbormajstra Petra Cóna.
ktorý stál na če le t boru temer desať rokov.
V symbióze dirigenta a amatérskeho zborového kolektívu, pre ktorého je zborový spev úprimnou životnou
zálubou. nefalšovanou radosťou a obohatenfm vz(ahu k
životu. ;,a zbor vypracoval mcdti vyspelé neprofesionálne telesá, roLŠíril svoj dramaturgický tA1ber, skvalitňoval vokálnu kultúru. rástol technicky i výrazovo. Na
vzájomne a snáď i ľudsk y hodnotnú spoluprácu, násilne
prerušenú predčasným odchodom Petra Cóna zo scény
života, krátkodobo nadviazali ďa lš[ dirigenti (J. Janym.
J. Rychlá). Súčasným zbormajwom Akademického
zboru Tempu> je poslucháč VSMU, absolvent PFUK
Róben Faltus.
Pod veden im mladého diri g~1 11a sa Tempus pred~tavil
svojím jubilejným konccnom priaznivcom zborového
spevu v Zrkadlovej !>ieni Primaciálneho paláca 18. októbra. V:l capella zborovom programe bola zastúpená tvorba majstrov baroka (G. F. Händel, J. S. Bach). skladate-

lia hudobného romantizmu (F. Mcndelssohn-Banholdy
a C. Saint-Saens) a sú časn á zborová literatúra 1 pera slove n~ kýc h skladateľov (l . Cikker. P. Cón. R. Faltu\, E.
S uc ho~). Jubilujúce tborové teleso interpretačne t.vládlo
neľahkú úlohu na \olfdnej úrovni. viac o;a mu darilo po
výrazovej stránke stvárnenie ukážok zo slovenskej zborovej tvorby. Zaujalo dynamicky tvárnou melodickou líniou a zmyslom pre plasticitu vokálneho pradiva v Ave
verum C. Saint-Sacnsa, výrazovou úprimnosťou presvedčilo v interpretácii prekrásnej Lborovej kompotícic
maj'itra Cikkera (Vlha, vlha. pekný vták). V skladbe P.
Cóna - Tempus, ktorú autor dedikoval zboru, uplatnilo
rytmické cítenie a diferencovanosť výra7u.
Isté re7ervy sme tunamenali v nevyvá,enosti jednotlivých hlasových skupin. v kvalite tónu, presvedčivost i
dynamických gradácií a v neposlednej miere v hlasovej
kullúre, predovšetkým 'enských hlasov.
Na tomto mieste by sa dalo hovori ť aj o väč~ej koncepčnosti dramaturgického výberu programu ,o tretelom na špecifikáciu t.boru a premyslenie vhodných titulov (Óda na deti R. Faltusa je vhodnejšia pre inú vekovú
kategóriu).
Akademický spevácky 7bor Tempus svojím slávnostným koncenom potvrdil, že stále patrf medti popredné bratislavské neprofesionálne tborové ~olektívy
a je správne s ním počítať. Je však isté. že časté zmeny
na poste dirigenta zborového telesa nemôžu priamivo
vplývať na jeho umelecké napredovanie. Predovšetkým
u amatérskeho telesa je tákladom rastu sústredená, cieľavedomá a systematická práca dirigenta, ktorý v úsilf o
umelecký rast telesa. kladie na teleso stále vyššieJJároky. Jednoznačne zbor predpoklady má. Je perspektfvny,
tvárny, krýva v sebe dispozície, s ktorými je hodno
pracovať, umelecky rásf. objavovať skryté krásy vokálneho umenia, tvorivo obohacovať samých seba a
sprostredkovať radosť 1. hudby svojim posluch áčom.
ORA KYSELOVÁ

Moyzesovo kvarteto

SnímkaM. Jurík

Cyklus K- odštartovaný
Najprv zoberiem na mušku dramalllrgickú
koncepciu Slovenskej filharmónie: "spolunažívanie" súboru Musica aeterna s klasicko-sCtčasným repertoárom vystupujúceho Moyzesovho kvarteta v rámci jediného abonentného
cyklu K sa mi zdá trochu nCttené. Ale - bodaj
by bolo všetko ostatné v poriadku ...
Nutkanie na uskutočnen ie mohutných projektov obchádza bratislavské koncertné sály
už dávnejšie. Ešte si pamätáme neslávnu sériu
Brucknerových symfónií v podaní Alda
Ceccata, vlani sme sa dočka l i "historického"
uvedenia Symfónie tisícov a najnovšie sa odhodlalo Moyzesovo kvat1eto postupne predviesť komplet šiestich sláčikových kvarte! W.
A. Mozarta, venovaných J. Haydnovi. Projekt
neporovnateľne skromnejší ako tie prv spomínané, nad jeho tmyslom však takisto visí
otáznik. Kvalitná interpretácia Mozarta patrí
• k najn áročnejším úlohám, pred ktorými sa
"rewodukčný" umélec mô/e ocitnúť á 'zhíiía
jasne deti novatefné parametťe:' eleganciu,
graci óznosť, ľahkosť výrazu, sústredenú prácu
s detai lom, jemnosť odtieňovan i a atď. Nedá sa
povedať, že by hra Moyzesovho kvarteta, ako
sa mi pri prednese Mozartovho Sl áčikového
kvarteta G dur K 387 javila. tieto kritériá
splňala k všeobecnej spokojnosti . l keď Moyzesovcom nemožno upri eť seriózny prístup k
interpretovanému dielu, snahu o logické
uchopenie hudobného materiálu, č i pri komornom muzicírovaní vždy sympatickú a žiaduc u introvertnú emotívnosť - ž i a ľ, práve na
Mozarta to nemusí stačif. .. Zato vý bušno-expresívne 3. s l áč ikové kvaneto Ladislava Burlasa zahrali Moyzesovci dostatočne presvedč ivo (opäť známy, pochopiteľný jav: pri výskyte skladby, ktorá vznikla aspoň pred 40-mi
ro kmi , hodnotíme či skôr opisujeme samotné
dielo a interprelácia vo veľkej väčšine prípadov býva " presvedč i vá").
Zlatým klincom večera (dodajme, že poriadne ťažkým ) malo byť Brahmsovo l. klavírne kvarteto g mol, op. 25, na ktoré sa tešila
zrejme celá (poriadne preriedená) Moyzesova
sieň, napokon komorné diela veľkého jubilanta roku 1997 na našich pódiách nezaznievaj(t
práve často. (Okrem roku 1997.) Traja členo
via Moyzesovho kvarteta (dovolenku si vybral ll. huslista František Torok) robili všet-

ko, aby sa predvedenie stalo zároveň aj prínosom a mali to šťastie, že kúsok za nimi (teda
za klavírom ) sedela Z uzana PaulechováStiasna. Pani Paulechovej patrí srdečná vďa
ka za naštudovanie tohto náročného klavírneho partu, s ktorým ani zďaleka nemožno zožať ..
také aplauzy ako povedzme s Lisztovým koncertom; dá sa s ním však ponoriť do najskrytejších hlbín najtajnejšej, naj vefkole pejšej ,
najintímnejšej hudobnej ríše "najabsolútnejšieho" romantika. Styri nástroje na ploche
štyridsiatich minút - a koľko obsahu, myšlienok, nálad, charakterov, emócií! Ten ponor
zaiste nebol bezproblémový ani bezbolestný,
čo
možno pripísať najskôr na konto
Moyzesovho kvarteta: a tu sa žiada pripomenúť, že j eho interpretačný prejav neodvratne
smeroval k výrazovej nivelizácii. Konkrétnetichý, záhadný, ale jasne č lenitý dialóg 2. čas
ti znel ako neartikulovaný hudobný prúd a naopak, v Brahmsovi netypicky vášnivej 3. časti
chýbal cel istvý. veľkorysý ťah. A tá povestná '
mikroštruktúra? Jeden príklad za všetky nosný pilier l . časti , štvortónový motív d2-b2fis2-g2 bez náboja. bez života, bez výstavby,
bez vnútornej energie ... Pravda, do tohto sa
nechala " n amoči ť" už i Z. Paulechová-Stiasna
(hoci jedným dychom treba dodať, že v otilastiach tónovej kultúry, bohatstva fantázie a
zmyslu pre poetickú jemnosť umel kyňa svoj ich kolegov na pódiu prevýšila - nechcem
kvantifikovať, o koľko hláv). No ako sa vraví,
záver dobrý, všetko dobré: a štyria muzikanti
v poslednej časti u nás spustili nefalšované,
nespútané zvukovo-rytmické orgie a la "maďarský guláš s cigánskou príchuťou na
Brahmsov spôsob", niekedy snáď príliš naturali tické ( Brahmsovým zámerom bola skôr
umelecká štyli zácia hry cigánskych hudobníkov, než jej au tel\lické napodobnenie).
Paulechová excelovala, klavír znel ako cimbal, Moyzesovci si schuti zahrali a tých niekoľko priaznivcov komornej hudby, zdravo
"nadopovaných" brahmsovskou transformáciou sčasti maďarského, sčasti cigánskeho
temperamentu, spokojne odišlo domov.
Len ja - pri pomyslení na nasledujúce
Mozartovo kvarteto- mám mierne obavy ...
TOMAS HORKA Y

KONCERTZTVORBYRAYMONDAPARFREYA
EPTA, slovenská sekcia Európskej asociácie
klavírnych pedagógov v spolu práci s KonLervatóriom v Bratislave usporiadala dňa 18. októbra 1997 KONCERT Z KLA VIRNEJ TVORBY anglického sk lad ate ľa Raymonda Parfreya.
Klavírne skladby naštudovali a na podujatí prezentovali za úča~ti autora (niektoré i ako premiéry) žiaci Základných umeleckých škôl v
Bratislave - ZUS Topoľčianska 15, ZUS Stefánikova 6, ZUS Oaliborovo nám. 2, ZUS
Exnárova 6, ZUS M. Ruppeldta, Panenská l l.
Zazneli skladby s č i sto hudobnými, ale i poetickými názvami: Hracia skrinka, PrechádLka pri
rieke, Módy a modulácie, Na britskej pláži,
Flauta t.ďaleka, Sfastný popevok, Hlavne melodicky, Val čík na pískanie, Purpurová škvrna,
Tanec z hôr, Novembrové slnečné ráno. M l ad osť
pod heľmou, Slaný koláč námorníka, Pastelová
serenáda. Vánok v zálive. Južné slnko (Skladba
pre klavír 6-ru čne), Dva chorály. Anglická hudba R. Parfreya je trochu odlišná od Lej, čo sa u
nás pre mládež komponuje. Vo svojom hudobnom výraze. ako prezradil sám skladateľ, kopíruje trochu Gabriela Faurého ( 1845- 1924). Ray-

mond P~rfrey študoval kompozfci u už ako dospelý vo večerných kurzoch u nemeckého prof.
Franza Wcisensteina (zomrel v r. 1968), žiaka
Paula Hidhemitha ( 1895-1963). Okrem klavlrnej tvorby sa venuje komponovaniu pre dychové
ansámbly, tborovej tvorbe (dlhé roky pôsobil v
najväčšom anglickom chrámovom zbore v Londýne). Ako sklad ateľ hodnotil interpretáciu? Bol
spokojný. Vyzdvihol najmä predvedenie Pastelovej serenády, ktorá spolu so skladbou Vánok v
zálive patri k nároč nejším kompozíciám.
V druhej časti programu zazneli klavírne
skladby slovenských sk l adateľov - M. Pokorného: Letná nálada, Cmeliak sa pripravuje na
let. Dezidera Kardoša: Groteskný pochod, O.
Mateja: Uspávanka pre 2 klavíry, l. Dibáka:
Arabesky č. l, 2 - úči nkovali klaviristi zo ZUS
Topoľčianska 15, ZUS Karloveská 32 a Z US
Sklenárová 5. V závere hlavná koordinátorka
podujatia prof. Eva Fischerová-Martvoňová poďakova l a hosťovi a úč inkujúcim, ako i všetkým
pedagógom za obetavosť a vynaložené úsilie pri
príprave tohto pekného ako aj úspešného podujatia.
BOZENA DLHÁŇOVÁ

KONCERTY
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Hudobný život '97

lKoncertné matiné v Mirbachovom paláci l
V nedeľu dopoludnia (21. 9.) sa v bratislavskom Mirbachovom paláci uskutočnil piesňový recitál úspešnej sólistky
opery SND, študentky doc. Magdalény
Blahušiakovej (a iných pedagógov),
Klaudie Derner ovej. Veľký mladodramatický hlasový fond, súci rovnako pre
lyrickejšie úlohy (Micaela, Mimi a i.)
ako aj na stvárňovanie postáv väčších
dramatických úloh. Preto sólistka môže
kreovať popri úlohách Marienky, Rusal ky, Taťjany, Desdemony a iných, aj
úlohu Kaťuše v Cikkerovej opere Vzkriesenie, ktorej sa zmocnila navýsosť suverénne. Veľké hlasové rozpätie a obdivuhodný objem tónu svedčia každej dramatickej situácii. Hoci niekedy sa objaví
menšia zrozumiteľnosť spievaného slova, dominujúci je však zmysel pre výstavbu, frázovanie a dynarnicko-tempové formovanie melodickej línie.
Tieto vlastnosti Demerovej prejavu,
so znamenitou klavírnou spol uúčasťou
Jozefa Malíka, bolo možné sledovať v
prednese piesní M. Ravela z cyklu
Seherezáda, v dvoch Rachmaninovových spevoch (Sen, Jarné vody) a v ďal
ších dvoch piesňach R. Zandonaia.
Prednosťou jej interpretácie bolo citeľné
prežívanie obsahu každej skladby bez
nežiaducich vonkajších dramatizmov.
Sólistka veľmi citlivo reagovala na interpretačné požiadavky autorov, každé
jej crescendo, akcent, dynamické formovanie mali logický vývin; avšak decrescendá v línii forte - mezzoforte piano - pianissimo, aké sme očakávali
pri prednese najmä Rachmaninovových
piesní (ale aj inde), by sa žiadalo využívať plnšie, lebo medzi pianom a forte je
celý rad výrazových nuáns, ktoré obohacujú koncertný prejav. Toto pripomínam
iba preto, že mladá umelkyňa má na ich
realizáciu nesporné dispozície.
V programe Klaudie Demerovej osobitne cenným príspevkom bolo premiérové uvedenie cyklu meditatívnych
piesní Ivana Hrušovského Dotyky na
poeticky pôsobivé texty Marka Trizuljaka. Sedem piesní, či básnických obrazov, usporiadatelia sprístupnili aj v bulletine programu, čím zvýšili účinnosť lyrických metafor a reflexií. V nich totiž
spočíva pôsobivá inšpirujúca sila, ktorá
rozvinula tvorivú fantáziu skladateľa do
podoby voľne plynúcich melódií, bez
.. zjavného úsilia o rešpektovanie tradič
ných kompozičných foriem. Charakter
jeho melodiky vyviera z obsahu veršov,
ale nesie aj znaky hudobnej impulzívnosti, čo v logike vývinu spevnej línie
miestami pôsobí neprirodzene a predi-

menzovane. To však neuberá z vy okej
umeleckej hodnoty cyklu, ktorý ako celok si určite bude úspešne raziť cestu k
poslucháčom. Klaudia Dernerová, s výborne sprevádzajúcim Jozefom M alíkom, by si mala vo svojom piesňovom
repertoári tento cyklus " pestovať" i naďalej, lebo postupným prenikaním do jeho umeleckej podstaty odhaH v ňom ešte
mnohé umelecké kvality. Dielo Ivana
Hrušovského si to zaslúži.

•••
O klaviristickej vyspelosti Tomáša
Nemca oprávnene vládne dobrá mienka.
Jeho klavírny recitál prilákal v nederu
(20. IO.) do Mirbachovho paláca početné
publikum, ktoré celkom zaplnilo koncertnú sieň galérie. Žiak košického Konzervatória v triede prof. L Kojanovej a
na VSMU prof. M . Lapšanského, si zvolil efektný program, v ktorom suverénne
demonštroval svoje klavírne umenie,
zvýraznené bezproblémovou prstovou

technjkou i vysoko vyvinutým hudobným cítením. Každé z uvedených diel
tvorilo logicky sformovanú pevnú konštrukciu, viazanú exponovanou tematikou a jej kompozičným rozpracovaním.
Vnútorná spätosť, prirodzená nadväzno ť
tvorivého procesu, variabilná dynamika,
bohatá agogika, príznačná najmä pre
podstatnú časť romantickej tvorby, to
všetko sú atribúty hry Tomáša Nemca v
priebehu celého programu.
Na úvod predniesol Petrarcov onet E
dur Franza Liszta, dielo obsahovo hlbšie
ako na ledujúca Uhorská rapsódia B dur.
Oproti zdržanlivému výrazu sonetu, v
umelecky lacnejšej, ale technicky bravúrnej rapsódji, interpret rozohral celú
škálu výrazového registra a znova potvrdil názor, že Li ztove klavírne skladby
vznikali v úsilí nahradiť zvuk orchestra v
celej šírke jeho romantického potenciálu.
Pod rukami klaviristu zažiari la pestrofarebno ť ohňostroja, v akej spočíval zavše
aj konkrétny cier niektorých sk l adateľo
vých klavírnych skladieb.
Z ôsmich skladieb, op. 76, od Johannesa Brahmsa umelec vybral Capriccio
fis mol, č. l a Intermezzo A dur, č. 6. Ide
o menšie skladby bez vefk ých technických nárokov. Interpret im dal nádych
určitej intimity, preniknutej pôsobivým
brahmsovským lyrizmom i niektorými
hutnejšími zvukovo-obsahovými zdvihmi.
Nemec sa však ani v Brahmsovi nemohol vzdať svojich technických a umeleckých dispozícií, ktoré znova oslnivo prezentoval vo Variáciách na Paganiniho tému (prevzatú z Capriccia a mol). Predniesol iba 14 variácií z celkového počtu
28, ale bola to príležitosť na umeleckú sebarealizáciu, ktorú využívajú iba najlepší
klaviristi. Páčilo sa, že Nemec, zdan li vo
bez rešpektu, sa ujal mimoriadne nároč
nej skladby po technickej i umeleckej
stránke, aby brilantnou prstovou technikou, akordikou, mohutnými viachlasnými pa ážami, veľkými dynamickými výbojmi, strhujúcim rytmom a nesmiernym
dynamizmom obsahového napätia priblížil po lucháčom dielo, zriedkavo uvádzané a pritom plné umeleckej nádhery,
reprezentujúcej veľkosť autora, ale aj zvrchovano ť interpreta.
Posledným z programových skladieb
bola Sonáta B dur, č. 7 od Sergeja
Prokofieva.
Modernejšia
koncepcia
skladby tkvie v harmonickej štruktúre i
celkovej architektúre, najmä však v bohatosti motorických rytmov, gradovaných až do divokých foriem, ako najdôležitejšej zložky hudobného obsahu.

Táto charakteristická črta dominovala aj
v prednese Tomáša Nemca a jej zdôraznením dosiahol optimálny výraz uzatvárajúci vynikajúci klavírny recitál. Z výkonu mladého umelca sa možno oprávnene tešiť.

• ••
Namie to plánovaného recitálu mezzosopranistky Jozefíny Puczovej sa
26. IO. v Mirbachovom paláci uskutoč
nil samostatný koncert japonskej sopranistky, ktorá a pomaly udomácnieva
na Slovensku, Nao Higano, s klavírnou
spoluprácou prof. Ľudovíta Marcingera. Bola to vhodná náhrada, umelecky pohotová, s dobre voleným programom, na začiatku ktorého zaznel cyklus piesní japonského autora K.
Yamadu, považovaného za klasika japonskej piesňovej tvorby. V cykle piatich piesní rozmanitých nálad sa kultivovanou fonnou prejavuje vzdialený
melodicko-rytmický ohlas domova, ktorého poetický naturel umelkyňa priblížila vkusne rozvíjanou tematikou, peknou farbou spevného tónu. modelovaného v intenciách obsahu hudobno-literárnej predlohy.
Lyrický hlas sopranistky, s dispozíciami koloratúry a hutnosťou volumenu
inklinuje až k polohám mladodramatického charakteru, čo znamenite uplatnila najmä v pie. ňach J. L. Bellu (Carujem tj, Iskierky, Všetko milujúce srdce). Naproti tomu piesne zo zbierky M .
Schneidera-Trnav kého sa podľa našich
zvyklostí prednášajú trochu mäkším tónom, ľahšie plynúcou melodikou, jednoduchšie, priam ako ľudová pieseň .
Nao Higano ich predniesla viac schubertovsky, s väčšou lyricko-dynamickou osci láciou, čím uprednostnila
vlastné hudobné cítenie a interpretačnú
predstavu. Treba poznamenať, že tento
trochu odlišný štýl prednesu Schneiderovej piesňovej tvorbe určite neuškodí!,
ale poskytol nám iný umelecký názor.
Tento spôsob umeleckej interpretácie
bol bližší piesňovej tvorbe F. Schuberta
(Die Forelle, Heidenro Iein). Tu zvýraznila klasicko-romantickú štýlovo ť,
vygradovanú záverečnou Der Hirt auf
dem Felsen, k prednesťl ktorej si umelkyňa prizvala aj sólistu - klarinetistu
Petra Drličku. Vznikol tým krásny
umelecký dialóg, nádherný dvojspev,
podporený skvele ~oncipovaným prednesom klavírneho partu.

l Nový školský rok rezonoval v koncertných sieňach l
Hudobná a tanečná fakulta VSMU a
Filozofická fakulta UK usporiadali koncert pri príležitosti otvorenia nového akademického roku. Význam podujatia svojím príhovorom podčiarkol aj dekan
Hudobnej a tanečnej fakulty VSMU prof.
Stanislav Zamborský. Moyzesova sieň
SF, iba sčasti obsadená poslucháčmj
oboch fakúlt (!), bola svedkom dobrých
umeleckých výkonov, reprezentujúcich
naše najvyššie hudobné ičilište.
Na úvod zazneli Roi~ávkové obrázky, op. 113 pre violu a klavír od R.
Schumanna v interpretácii Petra Sestáka a Dušana Sujana. Primeraná prednesová podoba diela zohľadňoval a schumannovský lyrizmus, v oboch inštrumentoch vyjadrený vhodným tvarovaním
výrazu. V Schubertovej Sonáte a mol,
op. 164, sa predstavila Jordanka Pal ovičová, ktorej klavírne znenje akoby štetcom maTovalo poetické nálady, kreslené
veľkou technickou zručnosťou a vynikajúcou muzjkalitou. Túto veľkú prednosť
mladá umelkyňa demonštrovala aj v

štvorručnom prednese Fantázie f mol,
op. l 08, s ďalšo u výbornou klaviristkou
Zuzanou Zamborskou.
Spevácky odbor reprezentovali Alexander Vovk a Erika Culáková. Vovk
je absolventom kyjevského Konzervatória a na VSMU u Vlasty Hudecovej
absolvuje doktorandské štúdium. Pri
prednese dvoch barokových árií A. Stradellu a F. Gaspariniho, ako aj árie z opery Arlesiana od A. Cilleu sme mohli Jedovať pekne zafarbený a výrobne posadený hlas, úci pre úlohy Cavaradossiho,
Pinkertona, Rudolfa a i.
Sopranistka Erika Culáková predniesla
dve piesne J. L. Bellu veľmi vkusne, Tahko a vzletne. Radj si ju vypočujeme aj pri
iných príležitostiach v samostatne koncipovanom programe.
Záver koncertu patril Klavírnemu triu
Istropolis (Zuzana Paštéková - hu le, Teodor Brcko - vio lončelo, Katarína Brejková
- klavír), ktoré prednjeslo skladbu Pasáčka
od B. Martinu. Počiatočná expanzivita sláčikov trochu prekrývala klavír, avšak

kompozičná štruktúra mu ho vynahradila
v druhej časti skladby, kde sa už všetky
ná troje uplatnili vo vyrovnanom zvukovom tvare. Spontánny výkon Zuzany
Paštékovej, ako aj prednes ostatných účin
kujúcich, tvoria umelecky jadrný prejav
tria, ktoré a ešte úspešnejšie predstavilo
na samostatnom koncerte v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca (27. IO.).

•••
Aj tento koncert bol venovaný otvoreniu akaderruckého roku. Na jeho realizácii sa okrem VSMU podiefalo aj hl. m.
SR Bratislava so svojím Mestským kultúrnym stredjsko. Program začal Baladou, časťo u z Klavírneho tria Jozefa
Kresánka. Autor dielo komponoval na
modálnom základe slovenskej ľudovej
piesne, štúdiu ktorej venoval mimoriadnu pozornosť. Vzniklo tak dielo prekrásnych slovenských nálad a esteticky pôsobivých hudobných obrazov. Klavírne trio
Istropolis pod vedením prof. Karlíkovej

dosiahlo obdivuhodnú umeleckú úroveň.
Každý člen dosahuje suverénny výkon
sólistických kvalít, senzitívny v úhre.
Treba však dbať, aby ani klavírne znenie
neprečnievalo nad zvukovú hladinu nástrojov. Po Smetanovom Klavírnom triu
g mol prišiel vrchol programu - Sostakovičovo Trio pre klavír, husle a violončelo, op. 67. Vzniklo roku 1944 pod
bezprostredným dojmom úmrtia skladatefovho priateľa Ivana l. Sollcrtinského,
ale dramaturgický zámer a zdá byť oveľa
širší - odzrkadľuje autobiografické zážitky popretkávané celo poločenskou tragédiou. Každú časť diela utYára iný obsahový podnet, najmä však tretia časť Largo - vyjadruje ne miernu hfbku tragizmu, žiaru a bolesti . V záverečnej časti
sa autor so sebaironizujúcou grimasou
zamýšľa nad nemohúcnosťou zvrátiť osud
ako stálu hrozbu nad životmi miliónov
ľudí. Tieto nálady Trio Istropolis vyjadrilo spôsobom, ktorý si za luhuje plné
uznanie aj obdiv.
MICHAL PALOVCtK
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znalých tradície európs~ej vážnej hudby. Okrem
vlastných kompozfcif sme poču li aj oprášené štandardy (napriklad takmer na nepoznanie upravený Ellingtonov Caravan). Silnou ~~r~nkou tohto vystúpenia bola jeho ryllnická .lložka - keď]e i ~ lo o duo, brilantný a
úderný klaviri~ta Pedro Sarmiento výborne suploval
celú rytmiku perkusfvnym spôsobom svojho sprievodu. Nad nfm sa ul mohli niesť trúbkové sóla pôvodom
Brazflčana Laurenta Filipeho, ktorý sa tiež nedal zahanbiL Svoj nástroj so špecifickým frázovaním a výrazovými možnosťami ov l ~dal s prehfadom (obč~
pripomínal minul oročného hosťa festi valu Artura
Sandovala, hoci tentokrát i ~ lo o overa subtílnejší výraz - latinsko-americké cítenie sa zrejme nenprie).
Svoje za1i l aj klavír. ktolôf PQSiú1il na chvffku ako bicí nástroj. Celkovo vyMúpenie vytvori lo vefmi uvofnený dojem, no plný dramatických momentov. Bolo
vidieť, le hudobníci dianie prežívajú a pos luch~č i to
aj patrične ocenili. Na škodu veci bola aLda len urči tá
farebná a dynamická jednotvárnosť výsledného zvuku. Možnosti však boli obmedzené u1. samotným obsadením - L takejto ná~trojovej kombinácie sa asi nedá dos tať viac, ako sme mali možnosť nžiL
C>alším účinkuj(lcim sa podari lo oživiť priebeh

Al Di Meola
koncertu odpichnutým fusion s neuveritefne suverénnou rytmikou: bola to medónárodná skupina rakúskeho saxofonistu a okrem iného dlhoročného č l ena
avantgardného Vienna An Orchestra Harryho Sokala. Málokto. a ejme, tu ~il, le vyMúpenie tejto formácie (názov projektu tnel "Rave The Jazz") vytvori
vrchol piatkového večera. Viac ako (nie tlý) Harry
Sokal však ?<\Ujal Jojo Mayer svoj fm niekofkominútovým premysleným a vygradovaným sólom na bicie
(naozaj vrchol koncertu!), ta zmienku stoji tiež sólistické poňati e hry na basgitare Mathewa Garrisona a
expresívne exhibfcie klávesistu Vladislava Sendeckého, pripomínajúce niekedy a1 gitarové kvílenie.
Ako som u1 spomenul, bolo to najlepšie vystúpenie z
piatka, v tásade ~me však okrem inštrumentálnej
zdatnosti videli len beinú ja/lrockovú jam session.
S určitý mi Lmiešanými pocitmi som očakával
hlavnú hvieLdu - newyor>kého gitaristu Vernona
Reida, známeho L účinkovania vo funky-rockovej
skupine Living Colour. Nevedel som si ho dosť predstaviť v kontexte jazzových dní, a ako sa neskOr ukázalo, nebol som s(tm . Vernon Reid j e excelentným gitaristom, ktorý možno vie zahrať aj j azz. Napriek tomu však jeho "My Science Projekt", kombinujúci
fusion, dravý rock s ostinátnymi gitarovými fi gúrami,
tvrdošijné a monotónne dancenoorové bicie s rapom,
mnohých divákov nepre;vedčil o nutnosti ich ďal šie
ho zotrvania v Parku kultúry a oddychu. Tf, ktor! zostali do konca v nádeji. že 10 najlepšie ešte len pride,
tiež nepochodili. Dojem L vystúpenia nenapravil ani
DJ Logic, Mojaci . gramofónom v pozadí, ani "kozmické" Lvul.y, vylud.wvané L gitarového syntetizátora (Reidova aparatúra bola naozaj úcryhodná) či
zvláštneho ná.'>troja. ktorý pripomínal klávesnicu počítača. Nemám nič proti fasc inácii technikou, ale po
tomto koncerte mi dobre padol dúšok "klasického"
akustického moderného jazzu L domácej di skotéky ...
A tak sa prvý dei\ ~oncennej trilógie skonči l rozpačitým očak áva ním ďal š ieho koncertu v nádeji. le
vy lepš! renomé festivalu.

DRUHÝ VEČER
Počas

vystúpenia známeho domáceho Andrej
Seban Bandu ul nemohlo byť pochýb, 1.e sa tak stalo. V bulletine sa doč flame, že hudobníkov v tejto
skupine spojilo Lanietenie pre blues. Nuž áno, rozhodne má Seban vo svojom prejave bližšie k blues,
presnejšie k j eho elektrickej, rockovej podobe, ako k
jazzu v tradi č nom ponfmanf. Skladby, ktoré skupina
hrá, sú svojrázne pretavenou "vše h ochuťou " z poväč
šine prevzatých tém klasikov svetovej i slovenskej
pop-music a blues (Beatles, Z birka, Doc Pomus).

S im proviLačným majwovstvom
a nadhfadom Sebana i klávesistu J. Tatára. ale aj ich spoluhráčov (0 . Rózsa na basgitare a buben!~ M . Buntaj), nemOJe byť
problémom 1.ahrať čokofvek - v
repertoári maj(l napríklad aj
Hendrixa. Začal som počflať,
kofkole máme na Slovensku takých gitarhtov. ale rýchlo som
IO nechal tak . Ako hosť si zaspieval konferencier fe\tivalu Peter
Lipa. o~rem iného aj pie~eil zo
wojho tohtoroč ného albumu
Spirituab. Zdalo sa, že druhý
dei\ sa tača l sfubnc.
Potvrdilo to hneď ďalšie zo>kupenie - maďarskí Drums,
ktorých hudba by sa dala označ iť ako (v s ú ča.s nosti velmi populárny) etno-jaa. Rado> ť z hry
a spontánne vystupovanie boli
popri povinných čiernyc h okuliaroch hlavnými makmi ich prejavu. kombinujúceho prvky vážnej hudby, folklóru (od maďar
~kého po bal~ánsk y), rocku a,
samotrejme. ja11u. Práve z bohatst va modálnej fudovej melodiky če rpali niektoré chytľavé
témy. skupine však nebola cudzia ani ob la~ ť jaaroc~u. Ukátalo \a to aj pri >kladbách preHarry Sokal a Matthew Garrison
vzatých od Mahavi'lhnu Orches(\ názvom Bflé inferno a bol pokrstený aj v
tra č i Billa Cobhama. na rozdiel od ich profilového
Bratislave). na jazzové dni však pricestovala sama. A
CD, kde \a prezentujú výhradne pôvodnými kompoto úplne \tači l o. preto7e práve vtedy jej umenie mohzfciaml. Nezriedka ~a objavilo nepravidelné metrum.
lo vy ni~nú( naplno. V Binovcj temperamentnej a
ale aj ne'>pútané improv izácie na motívy odtemku. A
emocionálnej hudbe mOi..eme n(ljst i n~ piráciu ~lasíc
o 10 by práve malo fi>ť - o jamovanie beL ohfadu na
kými '~ladatefmi. ja11om i Fo l~l ôrom - stačí len ponejaké umelé lán ro vé hranice či priehradky. Koncert
l()flle počúvať. Sugestívna línia ;pevu. podfarbovaná
i>kupiny Drums urč ite patril k tomu najlepšiemu.
v i>podnom hlase hu \ fami, je pre Ivu Billov(l charakKamerunský saxofonista Ben's Belingn (okrem
terhtická, rovnako aj vtipné použitie dets~ej hrkálky.
iného takladatef tnámej pop-skupi ny Kaoma) a j eho
Jej improvitálorské schopnosti j u u1 dávnejšie doskupina mali rotpútat' ~>how afro-jauu plnú rytmu a
viedli popri folkových festivaloch aj na ja11ové pódiá
(napriklad 'J. Stivinom nahrala LP Quo vadis) a j ej
účinkova ni e pô-.obilo aj na bratislav~> kom jauovom
maratóne owie1ujúco.
Dá '>a to povedať aj o Francúzskom akordeoni\lovi
Richardovi Gallianovi, ktorý do Bratislavy tavftal v
spnevode rovnako výborných inštrumentalistov
Philippa Aerts (kontraba'>- po prvýkrát na BJD '97!)
a Roberta Gallo (bicie). Galliano presvedčivo uKátal.
]e akordeón. hoci nie je pre jau ty pic~ý m nástrojom.
má v ňom svoje mieo,to. V skladbách, navodwjúcich
c harakt e ri\lic ~ú atmosféru parflskych kaviarní. virtuóznymi improvizáciami spochybnil a~ékofve~ predsudky voči tomuto "klavíru na remeňoch". Z ná.stroja.
v podstate neoplývajúceho príliš vefký1111 výratOvými mo>nosfmni . Gal l i ano dostal maximum.
Tak1e ďa lši výborný akordeonista, ktorý prišiel na
scénu '>polu so skupi nou známeho pofského hráča na
saxofóny a nautu Zbignicwa omyslowského, u! 10
mal ťaišie. Prinajmenšom zvláštne a tajomne pô'>obil
názov projektu- "Dances" , ktorý je aj ll tu lom nedávno vydaného CD. Ako sa ukátalo. boli to tance najrOLnejšieho druhu a geografického pôvodu. ktoré \a
však \!ali len odrazovým mostíkom pre predvedenie
suverénnej interpretačnej ekvi libristiky NamyslowSnímka P. ERDZIAK
ského i celého kvinteta. Opäť sme teda mali do čine
nia s akým'i druhom etno-jazzu. ovplyvneného foltanca. A'>poň podla môjho oča kávan ia. Nestalo \a
~lórom rOLnych kultúr, ktorý sa však spájal do výtak, boli sme l>Vedkami štandardného, výborne zvládsledného jednoliateho prejavu skupiny. ktorej 10 jednutého príjemného muzicfrovania v duchu afro-latinnoducho funguje. V svojráznej, niekedy až humorom
~ko-americkej jauovej tradície. Povšimnutiahodný je
odfahčcnej podobe tu zaznela hudba (neodv:dujem sa
pôvodom tiei kamerunský gitari\ta Andre Felix
napísať "ja7l") v rytme tanga, waltzu, charlestonu.
Conrad Foudaga, u ktorého bolo cftiť prehlad a poč uť
samby,
charakteristických bulharských či pofských
vynikaj(1cu techniku .
fudových tancov (mazúrka, oberek. polka).
Ak však hovorime o gitaristoch. všetci ui boli neTal. už bola pripravená pOda pre koncert poslednélrpctlivl, kedy sa na pódiu .ljavl nao.lajstná jazuocho úči nkujúceho festivalu - amerického klavirbtu
ková legenda tohto n á~troja - Ameri čan tali a ns~e ho
Eddieho Palmieriho a jeho sedemčlen ný súbor. Palpôvodu. ktorý stál pri zrode nového ; meru v jaZie
mieri, označovaný La šialenca latinsko-americkej
spolu s jeho najvýznamnejšími interpretmi (Ch.
hudby, bol do značnej miery ovplyvnený TheloniuCorea. J. Pastori u~. J. Hammer, J. M cLaughlin, P. de
som Monkom, Artom Tatumom, Milcsom Davisom.
Lucia ... ). Áno. reč je o Al Di Meolovi, na ktorého si
ale najmä hudbou karibskej oblasti. Tak by sa dalo
v~a~ publi~um muselo chvífku (asi hodinu) počKať.
c hara kt e ri zovať aj 1010 jeho vystúpenie. Po ~rát~om
Práve loti1 pri~ieltaxíkom z Budapešti a nestihol absólovom ~lavlrno m úvode, v ktorom by sme okrem
so l vovať zvukovú skúšku. Kto by však nevydrž.al,
janu našli tie1 inšpiráciu tvorbou skladatefov vá/nej
naj mU ak si uvedomíme. Ie lístky na sobotňajší večer
hudby obdobia romantizmu (naj mä Chopinom), nabol i vypredané ui dlho pred festi valom? Nakoniec
sledovalo asi dvadsaťminútové blues v latinsko-amesme sa predsa len doč kali. Vystúpenie perfektne zorickom duchu, ktoré poskytlo priestor 'iólistom. Silná
hratej sprievodnej skupiny l> úvodnými Di M eolorytmická t l o/ ~a bola akcentovaná troma hráčmi na
vými :.ólami. v ktorých hneď ukázal. že je hodný titubicie, ktorí stáli napodiv v popredi. K eď ~>a in~ tru 
lu "majster gi tarista", však bolo po niekofkých minúmentalisti vystriedali (trúbka, ~axofó n , nauta, per~u
tach preru~ené. Vraj kvôli koli;aniu prúdu. To u1. bosie), dialo sa takmer to isté, len v inej sk ladbe a v
lo zrejme na niektorých di vákov privefa, a tak keď sa
inom rytme, čo pôsobilo do;( monotónne. Sám sympo pol hodine opäť pokračovalo (pravda. už bez diskotékového farebného osvetlenia), sála u1 zďa leka
nebola preplnená. A ani niet divu - o druhej ráno.
únavu však na sebe hudobníci spoznať nedali. Vystúpenie na profe>ionálnej úrovni bolo naonj dôkazom,
1.e gitarista ani po rokoch nestratil dych (napríklad
vynikaj(lce duo ., perkusiami). Hoci niektoré aran1.mány '>~ladieb Labiehali skOr do jednotvárneho popjazw ako do dravého Fusion, ktorého bol kedysi Di
Meola če lným predstavitefom (albumy Elegant Gypsy, Casino). Vytrvalci však boli odmenení naozaj
kvalitný m poslucháčsky m zážitkom. Napokon. a~ by
mal mať Al Di Meola v Bratislave \<tmostatný koncen, vstupné by bolo omnoho vyššie ... A tak sme boli
radi, že sme legendu v ideli. napriek technickým problémom. A te~ili ~me sa na
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Smmka M . Ftlldešová
patický leader telesa prfliš nenechal \ yn i~núť svoje
schopnoMi a obmedzil sa na tvrdošijne sa opakujúce
"monkovské" sprievodné akordy, vytvárajúce sice suge'>lfvnu zvukovú plochu. ale po pol hodine by aj nenáročný posluc h áč iste privítal men~iu tmenu. A tak
sme sa v nedefu večer (či \kOr v pondel o~ v noci) roll!: li ., trocha rozpači tým dojmom, a~oby j aaové dnj
dte nedopovedali všel~o. Bol to v~ak naotaj koniec.
Tohtoročné Bratislavské janové dni ukázali, kam
'a posúva chápanie pojmu jan. Zrejme je nutné vnfmaf ho v ~iršfch súvi~> l os ti ach, preto]e ako ortodoxne
patriace do tohto lánru nemolno otnačiť ani j edno jediné vystúpenie festivalu. Ako však potnamenal

[va Bittová

Snímka P. Erdziak

P. Lipa po koncerte Ivy Bi novej. hudba je len j edna.
Nemyslím si však, }e napríklad avantgardný rock má
v kontexte jaaových dnf woje miesto. Ako za posled né ro~y takmer v!dy, aj teraz ~>a dramaturgii podarilo š liapnuť o kúsok vedfa a prinútila poslucháča
položiť si občas otázku -je to ešte jazz? Ale odhliadnuc od spomínaných faux pas i technických problémov s vystúpením Al Di Meolu (za ktoré napokon
usporiadatelia zodpovední neboli), Bratislavské j azt.ové dni Corgoň zo\tali udalosťou roka (hoci by na
tento post rád ašpiroval aj Richard MUller so svojim
o~ tóbrovým koncertom). Zostáva teda konštatovať:
BJD "97 sú La nami, nech žijú BJD '98! A mo,no pride aj John M cLaughlin ...
SLAVOMI R KREKOVIC

TRET1VEČER
... ktorý mal byť podla slov usporiadatefov i podla
známeho príslovia najlepši. 2:e sa bude niesť v a~us
tickom duchu. naznačilo už prvé vystúpenie. Hoci sa
svojou nezaraditefnosťou vymykalo zo sveta jazzu.
bolo prijaté s nadšením. Vyvolala ho svojou expresívnou hrou na husliach i nezamenitefným hla>ovým
prejavom svojrázna osobnosť moravskej hudobneJ i
divadelnej >cény I va Bittová. Nedávno vydala svoj
posledný album s gitaristom Vladimírom V áclav ~ om

Vernon Reid

SnímkaM. Foldešová

lO
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Hudobný život '97

Š-efan Moyses ahudba jeho doby vBanskej Bystrici
Na podnet doc. Dr. Ladislava Mokrého, CSc., usporiadali Národné hudobné centrum Bratislam, Hudolmý odbor Matice slovenskej Martin a banskobystrické inštitúcie - Literárne a hudobné múzeum, R.-kat. biskupský IÍrad, Univerzita Mateja Bela
a Mestský tírad vedecký seminár pod názvom Hudba v Banskej Bystrici v dobe
pôsobenia biskupa Stefana Moysesa. Uskutoc.'~'nif sa vo výstavných priestoroch
Literárneho a hudobného múzea 25. októbra, pričom hol príťažlivo esteticky rámcovan_ý v.vstm·ou Básnik a jeho mesto, venovanou pamiatke Mikuláša Ková{a.
Na seminári odznelo osem fundovaných referátov. Vý:;namn:vm l'_ýs/edkom podujatia bola skutočnosť, že referenti z hlbín našej národnej minulosti vyzdvihli viaceré
mená neprávom zabädaných či obchád:;aných osobností a historické udalosti. čo v
kone(.'~'nom dôsledku prispelo k poznaniu mnohých nov.vch súvislostí a ku komplexnejšiemu a plastickejšiemu obra::u doby i samotnej osobnosti biskupa Štefana
Moysesa.
V úvode seminára sa prítomným prihovoril druh:~ podpredseda Matice slovenskej
Igor Kovačovič. Hovoril o dvoch rozmeroch, v ktorých sa tohtoročné aktivity Matice
slovenskej pohybovali - o Svetovom roku Slovákov, ktorý vJetkýclz Slovákov ~edno
cuje, privádza k myšlienke spolupatriôwsti a k smerovaniu do tretieho tisícročia, a
o dvestoročnici Štefana Moysesa, prvého predsedu Matice slovenskej. PoáakcJI'al sa
všetkým, ktor( v dobrej viere spolupracovali na napliíaní oboch rozmerov a ktorí
prispievajú k poznQniu i ro:: voju slovenskej vzdelanosti a kult tíry. Rokovanie potom
v dvoch blokoch viedli Dr. Emanuel Muntág aM. Bárdiová.
Prvým referentom bol d. p. Vladimir Slovák, riad iteľ banskobystrického Rádia LUMEN. Pozdravil účas tníkov seminára v mene
diecézneho biskupa mons. Rudolfa Baláža a
informoval ich o aktivitách diecézy k dvestému výročiu narodenia Stefana Moysesa, ktoré
sa konali v Sv. Kríži (:2:iari nad Hronom) a v
Selciach pri Banskej Bystrici. Cez svoj súčasný
pohľad na oltárny obraz Cyrila a Metoda v r.
kat. kostole v neďalekých Selciach rozvin ul v
príspevku renexie o význame osobnosti Stefana Moysesa práve cez kresťanské svetlo, ktoré sa do našich krajín šírilo z juhu. Analógie
medzi byzantskými vierozvestami a Moysesom zhrnu l do niekoľkých spoločných bodov,
medzi ktorými uviedol múdrosť, cirkevné poverenie od pápeža, ohlasovanie evanjelia slovom i písmom, a to rečou zrozu miteľnou ľudu,
ďa lej akceptovanie cirkevných hodnostárov a
konsolidáciu a organizáciu cirkevného a spoločenského života. Práve otázka používania jazyka bola v časoch Moysesa pomerne nejedno7načnou a dotkli sa jej aj viacerí ďalší referenti.
Doc. Dr. Ladislav Mokrý, CSc., predniesol
zásadný príspevok o kultúrno-politických pomeroch na Slovensku v rokoch 1848- 1867.
Rámcoval ho obdobím od revolučných meruôsmych rokov po rakúsko-maďarské vyrovnanie, pričom sa priklonil k tomuto pomenovaniu
politickej dohody medzi Viedňou a Budapešťou z roku 1867, namiesto zaužívaného termínu "rakúsko-uhorské vyrovnanie". Vyzdvihol ekumenizmus, ktorý už v tomto ča~e. na
rozdiel od iných častí Európy, panoval na
Slovensku a ktorý blahodarne vplýval na roz.. voj kultúry a vzdelanosti u nás. Podrobnejšie
sa zaoberal snahou slovenských osobností riešiť slovenskú národnú otázku a postojmi cisárskeho dvora v širšom kon texte doby a priestoru. Vďaka konclznosti a interpretácii L. Mokrého sme si mohli osud mnohých slovenských
vzdelancov po potlačení revolúcie 1848/49 a z
toho vyplývajúcich ná ledkov uvedom iť v nových súvislostiach . Vyzdvihol tu aj osobnosť
Jozefa Kozáčka ( 1807- 1877), kňaza, príslušníka druhej generácie bernolákovcov, ktorý bol
spolupracovníkom nielen S. Moysesa, ale aj Ľ..
Stúra, J. M. Hurbana a M. M . Hodžu pri presadzovaní politických požiadaviek Slovákov a
slovenského jazyka ako rokovacej reči . V tomto kontexte ako pozitívum uviedol skutočnosť,
že v porevolučných rokoch ( 1850-51) sa v
troch diecézach - v banskobystrickej, spišskokapitulskej a rožňavskej biskupmi stali traja
Slováci (Stefan Moyses v Banskej Bystrici),
ktorí pochádzali zo skromných nearistokratických rodín. Všetci pôsobili v čase doznievania
bernolákovského hnutia. L. Mokrý konštatoval, že Moyses vykonal veľkú službu katolíckemu Slovensku. PožívaJ všeobecnú úctu a
vážnosť , no dokázal aj aktivizovať ďalších katolíckych predstavi teľov.~ároveň sa snažil o
konsensus medzi katolíckymi ! evanjelickými
vzdelancami v boji o spisovnú slovenčinu . V
závere príspevku L. Mokrý vyzdvihol viaceré
katolícke osobnosti, ktoré sa významnou mierou zaslúžili o podporu a rozvoj slovenského
národného ži vota. Svoje snahy však nemohli
celkom naplniť, pretože po roku 1867, kedy
Budapešť dostala od Viedne voľnú ruku na spoločensko-politické zásahy v rámci Uhorska, boli o. i. na biskupské stolce dosadení prívrženci
veľkomaďarských tendencií a tí, ktorí boli dovtedy spriaznení s Viedňou, museli opustiť svoje posty a v nejednom prípade i krajinu.
Doc. Dr. Eva Michalová, CSc., v referáte
komentovala hudobný život v Banskej Bystrici
v časoch pôsobenia biskupa S. Moysesa. V
nadväznosti na skutočnosť, že v tomto období
( 185 1- 1869) sa rozvíjalo školstvo a vznikali

za samostatnú slovenčinu . Nakoniec sa ujala
slovenčina podľa Krátkej mluvnice slovenskej
( 1850), ktorú Martin Hauata napí al len pre
prípad, že by nedošlo k túženému spojeniu češ
tiny a slovenčiny. Moyses prišiel na Slovensko
z predchádzajúceho pôsobiska v Chorvátsku do
"kráľovstva maďarčiny " (J . Skultéty), v ktorom
navyše prebiehal proces jazykovej, politickej a
národnej divergencie. Preto sa chopil práve cyrilo-metodského odkazu, aby v súčinnosti s
ekumenickým hnutím (chcel doň integrovať aj
východné cirkve) spoji l rozbitosť slovenského
národa. Vedel, že vnucovanie svätoštefanskej
tradície na jednej strane a veľkomoravských
ideí na druhej strane, nie sú pre tento cieľ
vhodné. Toto podporoval aj pri zakladaní
M atice slovenskej, ktoré bolo schválené už v
roku 1861 , ale naplnené o dva roky neskOr, pri
l 000 ročnom výročí príchodu Cyrila a Metoda
do našich krajín. Aj keď vtedajšia cirkevná
vrch no ť tento zámer chcela prekaziť a zakázala celonárodné oslavy výroč i a, predsa sa svojím spôsobom u skutočni li - v spomínaných
Selciach 4. 7. 1864, kde sa posväcoval oltárny
obraz vierozvestov a kde na organe hral ban-

Druhý podpredseda MS Igor Kovačovič pri otváraní podujatia
vzdelávacie a kultúrne spolky, hovori la aj ovtedy aktuálnej problematike používania spisovného jazyka. Spomedzi banskobystrických osobnosti vyzdvihl a Jána Egryho, Františka Váraya,
J. L. Bellu a Juraja Slotu, s menom ktorého súvisí činnosť Banskobystrického hudobného
spolku. Osvetlila okolnosti, pre ktoré tieto snahy nemohli prerásť do profesionálnejšej organizácie hudobného života mesta. Kvalitatívne
hodnotnejšie aktivity sa uskutočňovali na pôde
katolickeho gymnázia i bohosloveckého seminára, kde sa vyučovali spev, hra na klavíri a
husliach, pôsobili žiacky spevácky zbor a orchester, ktoré účinkovali na pravidelných školských akadémiách. E. Michalová zároveň
uviedla, že popri národnejšie orientovaných
snahách aj v oblasti hudobného života, mesto
navštevovali nemecké a maďar ké kočovné
spoločnosti, ktoré v obraze kultúry Banskej
Bystrice po roku 1867 začali dominovať.
PhDr. Juraj Chovan, CSc., predviedol prítomným skvelú ukážku tvorivej koncepčnej
improvizácie na podklade osobného širokého
rozhľadu a obrovského fundamentu znalostí.
Podľa neho sa na Slovensko zhfčila bieda najmä preto, lebo mnohí slovenskí národovci museli po revolúcii meruOsmych rokoch odísť z
krajiny. A keď prišiel na scénu Stefan Moyses,
ocitol sa pomerne sám. Zrejme vedomie zodpovednosti znásobilo jeho odvahu a prácu. J.
Chovan pripodobnil Moyse a viackrát k starozákonnému Mojžišovi, ktorý o. i. tiež išiel k
panovníkovi - faraónovi vyjed návať, ako
Moyses v roku 1861 k cisárovi, keď viedol slovenskú delegáciu do Viedne. Spomenul aj
pôvodnú podobu biskupovho mena, ktorý pochádzal z rodiny Mojžiš - Krajčo a až pod
vplyvom módnej latini;ácie mien si sám upravil priezvisko na "M oyses". Podobne, ako J.
Ko;áček, aj Moyses mal patriť k druhej generácii bernolákovcov, ate, ako sám napísal
Martinovi Hamuljakovi, hoci ovládal všetky
slovanské jazyky, bernolákovč ina sa mu najťažšie prijímala. J. Chovan v tejto súvislosti
vysvetlil vývoj v používaní jazyka: v 30.-40.
rokoch 19. storočia bola v záujme sebazachovania snaha zjednocovať slovanské národy aj
prostredníctvom spoločného jazyka. Vtedy dochádzalo k zbližovaniu češtiny a s lovenči ny,
ktoré bolo historicky podporené používaním
biblickej češtiny v evanjelickej liturgii. V 40.50. rokoch túto tendenciu začali ptijimať katolíci, pričom v tom obdobi už evanjelici horlili

Snímka V. Cervený

skobystrický klerik Ján Levoslav Bella.
V ďalšom referáte doc. Vladimír Gajdoš,
znalec katolíckych hudobných pomerov v
Banskej Bystrici od 19. storočia, hovoril o
chrámovej produkcii v uvedenom období v
jednotlivých kostoloch v meste. Najviac sa zaoberal informáciami o pestovaní hudby v katedrálnom chráme Sv. Františka Xaverského v
nemeckom farskom kostole Nanebovzatia
Panny Márie, v ktorých sa zachovali aspoň torzá notových archívov. Uviedol, že v katedrálnom kostole sa pestovala výlučne liturgická latinská hudba a bohoslovecké produkcie. Z autorov spomenul Jána Egryho, J. L . Bellu, Antonia Gunvilla, pričom sa tam interpretovali aj
diela českých a európskych skladateľov.
Vyjadril prekvapenie nad tým, že medzi autografmi nenašiel ani jedno dielo Franza Schuberta a L. v. Beethovena, často sa tu však
uvádzali tri skladby Ferdinanda Schuberta. Vo
farskom kostole bola liturgia bohoslužobná
(omše, offertóriá, graduale atď.) a okrem Jána
Egryho, ktorý bol regenschori v oboch kostoloch, spomenul V . Gajdoš spomedzi významnejších domácich hudobníkov aj Jána Vachovského a Jozefa Feldmanna. Aj tu sa s obľubou
hrávali diela českých a európskych skladateľov, zachované archívy však svedčia o tom, že
hudobná produkcia v obidvoch chrámoch bola
celkom odlišná, aj vzhľadom na ich odlišnú
funkciu. V slovenskom kostole Povýšenia sv.
Kri ža sa uplatňoval ľudový spev v slovenskom
jazyku. V tomto obdobi sa tu používal Egryho
katolícky spevník a konali sa tu žiacke spevácke produkcie. O uprednostňovaní vokálnej hudby vypovedá aj skutočnosť, že dodnes sa tu zachoval len jednomanuálový malý organ. V .
Gajdoš hovoril aj o niektorých koncertných
školských a cirkevných aktivitách, pričom vyzdvihol blahodarný vplyv biskupa Stefana
Moysesa na rozvoj chrámovej hudby v Banskej Bystrici. Po jeho referáte sa rozvinula diskusia o otázke evidencie i hudobného spracovania a oživovania spomínaných notových archívov. Do diskusie sa zapojil aj Jozef Feranec,
banskobystrický biskup v. v., ktorý vyslovil
poľutovanie nad nespracovano ťou hudobných
archívov bystrických chrámov a ďalej pútavo
hovoril o svojich prácach venovaných Moysesovi, al e aj Kozáčkovi a ďalším katolickym národne orientovaným osobnostiam. Spomenul
pastierske a gratulačné listy S. Moy esa, ktoré
"sú krásne písmom i myšlienkami" a odporú-

čal

ich prítomným do pozornosti.
Dr. Ľudmila Cervená uviedla svoj príspevok ako niekoľko poznámok k ranému obdobiu Jána Egryho počas pôsobenia S. Moysesa v
Banskej Bystrici, pričom zdôraznila, že práve
toto obdobie bolo v Egryho sk l adateľskom a
pedagogickom vývoji najd0le:1itejšie. Nadviazala na publikované informácie zo svojich
predchádzajúcich výskumov a doplnila ich novými poznatkami. Nepriaznivé pomery v oblasti hudobnej kultúry mesta dokumentovala
listom Jána Egryho, ktorý žiadal od mestskej
rady nápravu a väčšiu podporu . Vyzdvihla jeho koncertné a pedagogické aktivity, ktoré
rozvíjal na pôde škOl a pri vysokom hodnotení
jeho profesionality sa opierala o dobovú tlač.
Osobitnú pozornosť venovala vzťahu učiteľa
Jána Egryho k 1 6-ročnému študentovi J. L.
Bellovi. Pripomenula známu polemiku k vydaniu Bellových Sloven kých štvorspevov v roku 1866 v Pešťbudinskych vedomostiach, kde
sa Egry svojho žiaka vehementne zastal. V roku 1869, keď sa Bella uchádzal o miesto v
Kremnici, napísal mu jeho učiteľ dobré svedectvo o hudobných kvalitách. Do tohto obdobia zaradila Dr. Cervená aj blok venovaný
Egryho katolíckemu spevníku, kde sa dotkla aj
jazykovej stránky piesní, ktorej konečná podoba v s l ovenčine je výsledkom korektúr gymnaziálneho profesora Františka Mráza. V súvislosti so spevníkom upozornila na nesprávny
údaj v Slovenskom biogratickom slovníku, v
ktorom sa pri hesle Sasinek prisudwje autorstvo zhudobncnia jeho básne Cyril a Metod M.
Schneiderovi-Trnavskému, hoci sám Schneider priznáva autorstvo piesne Jánovi Egrymu.
Z jeho spevníka pieseň prebral do svojho JKS.
Referentka sa zaoberala aj tvrdou kritikou
Antona Kremnicu voči Egryho spevníku, pričom z jej obsahu vyplýva, že Kremnica zrejme
nemohol, nechcel alebo nevedel odlíšiť pretrvávajúce konzervatívne kompozičné postupy v
duchu cecilianizmu, ktoré v tom čase presadzoval i J. L. Bella, od modernejších tendencii
v duchu hudby romantizmu.
Dr. Emanuel Muntág prečilal zásadné state z
referátu neprítomného Dr. Miloša Kovačku z
Matice slovenskej na tému J. L. Bella - KoloA. Sládkovič. Napriek viacerým publikovaným výsledkom výskumu Bellovej literárnej
činnosti počas banskobystrických študent. kých
rokov a jeho kontaktov s Andrejom Sládkovičom sa zdá, že ex istuje viacero dokumentov, ktoré ešte čakajú na svojich bádateľov. Aj
z tohto referátu však vyplynulo, že biskup
Moyses sa o duchovný rozvoj talentovaných
klerikov všestranne staral. E. Muntág naostatok predniesol svoj referát venovaný vplyvu S.
Moysesa na Jána Levos lava Bellu. Ocenil význam alumnea, ktoré Moyses pre študentov založil a bez ktorého by mnbhí neboli mohli získať vzdelanie. Navyše sa tu dostávali pod jeho
priamy vplyv. Dr. Muntág ďalej hovoril o jednotlivých Bellových postoch od jeho prvého
príchodu do Banskej Bystrice v roku 1859 a o
kvalitatívnom vývoji_hudobnej tvorby v troch
časových obdobiach od jeho laických skladieb
po diela skladateľa európskeho formátu: 185963 (štúdiá v B. Bystrici), 1863-69 (štúdium v
Pázmáneu vo Viedni do r. 1865 a pôsobenie vo
funkcii prebendáta katedrálneho chrámu a uči
teľa hudby v B. Bystrici) a 1869-81 (pôsobenie
v Kremnici). Potvrdil, že Bellovo národné uvedomenie sa výrazne vyvinulo práve pod vplyvom biskupa Stefana M oysesa. Avšak nielen
ono. Naučil sa od neho aj tvorivému prístupu~
plneniu povinností - "nebyť len najatými robotníkmi, ale dobrými pastiermi slovenskému národu". Moyses svojho chránenca všemožne
podporoval a vytváral mu dobré podmienky na
rozvíjanie vzdelania a hudobného talentu, pretože v ňom videl nádejného národného pracovníka.
Hoci rôzne okolnosti a ďal ši spo ločensko
politický vývoj Bellov osud poposúvali do
iných priestorov a súvislostí, Moysesova ná·
dej sa predsa len plnila- v Bellovi, v jeho hudobnej tvorbe, rozsiahlom koncertnom účin
kovaní, v jeho organizátorskom a pedagogickom odkaze, v kontakte s európ~kymi osobnosťami , ktoré si ho vážili, ·máme jedinečný
základ, na ktorom mohla slovenská národná
hudba a kultúra ďa lej stavať. Aj toto re umé
bolo jedným z výsledkov rokovania seminára.
A aj napriek tomu, že na ňom bolo prítomných
menej účastnikov, než by si organizátori boli
želali, možno predpokladať, že jeho výsled~y
nájdu širšiu odozvu a uplatnenie prostredníctvom referátov, ktoré by mali byť publikované
v Zborníku Matice slovenskej z podujatí venovaných 200. výročiu narodenia biskupa
Stefana Moysesa - osvietenej osobnosti našich
národných dejín.
MARIANNA BÁRDlOVÁ
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Symfonický orchester SRo do Japonska l Opera SND v Japonsku l
Na tretí koncertný zájazd do Japonska odcestoval Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu pod vedením šéfdirigenta Róberta
Stankovského. Počas troch týždňov od 13. do
30. novembra odohrá 12 koncertných vystúpení vo veľkých japonských mestách - Tokiu,
Nagoji, Osake, Fukuoke, Hirošime. Na dvoch
koncertoch 83-členný súbor namiesto R.
Stankovského dirigovali domáci japonskí dirigenti.
Symfonici SRo sa v krajine vychádzajúceho slnka predstavili s klasickým symfonickým repertoárom - s dielami Antonína Dvoráka (9. a 8. symfónia), Bedi'icha Smetanu
(Vltava), Ludwiga van Beethovena, Frede-

rika Chopina a Felixa Mendelssohna-Bartholdyho.
"Japonské publikum má vždy obrovský záujem o vystúpenia európskych orchestrov.
Najväčší vzťah však má k romantickej hudbe
a klasickým dielam tohto obdobia, preto sa
nepodarilo do programu koncertov zaradiť aj
dielo niektorého slovenského skladateľa",
uviedol na tlačovej besede pred zájazdom R.
Stankovský.
"Urobíme všetko, aby sme sa uviedli čo
najlepšie. Predpokladám, že spolupráca s japonským partnerom - koncertnou agentúrou
Konzertha us Japan bude pokračovať aj v budúcich rokoch," dodal na záver.

Prvé historické turné Opety Slovenského národného divadla do krajiny vychádzajúceho slnka Japonska, ktoré vkročilo do druhej polovice, sprevádza neobyčajný záujem nielen verejnosti, ale aj
odbom ej kritiky a organizátorov hudobného živora. Podľa informácie generálneho riaditeľa SND
Miroslava Fischera všetky predsta venia boli beznádejne vypredané. S mimoriculnym ríspechom sa
stretlo napríklad predstavenie Pucciniho opery Tosca v Takamacu, kultúrnom a hospodárskom centre
ostrova Sikoku. Pod taktovkou Ondreja Lenárda sa v hlavných úlohách predstavili Peter Dvorský, japonská sopranistka Sinobu Satólwvá a americký barytonista Sl}llrill Mi/es. l l . novembra Súbor Opery
SND uviedol vo Fukuoke na ostrove Kjúšú Bohému. Tu m é 230-č/e.,.ého súboru vyvrc/zolf predstaveniami v Hirošime, Nagoji a Tokiu.

Svetová premiéra Sitnianskych rytierov J. Cikkera
Svetová premiéra symfonickej skladby - taobrazu Sitnianski rytieri Jána Cikkera
odznela na záverečnom koncerte (30. IO.)
Banskobystrických hudobných dní '97 v podaní
Symfonického orchestra J , Cikkera v Státnej
opere Stredoslovenského štátneho divadla pod
taktovkou izraelského dirigenta Harveya Bordowitza.
Premiérovaná skladba vznikla roku 1969 pre
orchester Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (Sf.UK). V dôsledku kultúrno-politických pomerov ju zakázali a jej partitúru ni ekoľnečného

10rokov
tvorivej práce
Akordeónový orchester Konzervatória v Košiciach si pripomina prvé decénium svojej existencie.
Koncertné teleso vzniklo L. podnetu profesora akordeónového oddelenia a koncertného akordeonistu
Vladimira Cuchrana, ktorý všetok tvori vý potenciál
venoval propagovaniu tohto nástroja. Počas tohto
obdobia 1.aznamenal so "svojim" orchestrom viacero úspechov doma i•v athraničí: l. cena na MedL.inárodnom festivale v Lotyšsku (1989), prvenstvo na medzinárodnej sú ťaž i v Prahe ( 1989), v
Bremerhavene 2. miesto, v Innsbrucku r. 1992 ziskal čes tn é uznanie spolu so 4. miestom a v Taliansku na súťaži Premio Internazionale Citta si
Castelfidardo sa umiestni l ako druhý. Koncertné
turné na Cypre r. 1994 a účasť na letnom festivale v
Spanielsk u- mnohé nahrávky v roLhlase, televízii a
úspeš né verej né koncerty - to všetko bolo pre organizátorov to ht oroč n ého jubilejného 25. ročníka
medzinárodného festivalu akordeonistov vo Fínsku
podnetom k pozvaniu.
V dňoch 30. 6. - 7. 7. sa v mestečku IKAA LINEN zúčastnil Akordeónový orchester so sólbtom
a dirigentom Vladimirom Cuchranom ako i ďalšim
dirigentom Bartolomejom Burášom na med~:iná
rod nom festivale SATA-HÄME SOl. 250 km severne od Helsínk usporadúva Fínsky akordeónový
zväz každoročne stretnutie harmonikárov a akordeonistov v neobvyklom rozpätí žánrov a obsadenia,
od sólistov cez komorné súbory a orchestre, od autentického a upraveného folklóru rôznych národno.~tí cez hudbu zábavnú, populárnu, až po hudbu
umeleckú. Boli tu zastúpení Fíni, Svédi. Rusi. Hol a n ďa ni a, Nemci, Senegal, Argentína a iné európske štáty, zo Slovenska sa zúčastnili deti 1. bratislavského ľudového súboru Trávniček. Orchester
hral v obsadeni 22 hráčov, okrem akordeonistov
boli prítomné bicie, ~yntet átor. Tu tat.nela po prvýkrát skladba Vladimíra Cuchrana Conceno pre sólový akordeón a orchester na témy G. Gershwina,
ktorá zaujala nielen hudobne, ale aj je<linečno~ťou
Cuchranovho nástroja l n. Borsini. Nástroje tu boli
zastúpené od historických (gombikových) až po
najmodernejšie. Záujem o túto stránku je vo Fínsku
mimoriadny aj z hľadiska výrobcov harmonik. v
lkaalinen je dokonca stred ná odborná ~ko l a ná\tro-

Pred fínskym Harmonika - institutom v Ikaalinen

Vianočné koncerty

P. Dvorského
aP. Haberu
Nové úpravy známych slovenských a svetových
piesní. ako aj trad i č n ý piesňový repertoár
sviatkov pokoja a mieru bude náplňo u dvoch Vian oč ných koncertov, ktoré pripravujú významné spevácke o~ob nosti - Peter Dvorský a Pavol Habera.
Vianočný projekt bude mať premiéru l. decembra v
bratislavskej Sponovej hale a o dva dni neskôr si ich
budú môc ť v ypočuť aj v Košiciach v Mestskej športovej hale. Na oboch koncertoch interpretov bude sprevádzať Státna filharmónia Košice pod taktovkou
Rudolfa Geriho. TASR o tom informovala agentúra
GOJA Slovakia.
Podľa jej informácií obaja speváci sa publiku predstavia aj vlastným repertoárom - P. Dvorský opernými
áriami a P. Habera piesňovou tvorbou, avšak v novej
úprave. Zv láštnosťo u by malo byť aj niekoľko spol oč
ných duet, medzi ktorými by mala odznieť aj známa
skladba Una fu niva l'agrima od Gaetana Donizettiho.
Záznam z koncertov zaradí do štedrovečerného vysielania tetevfzna sranŕca Markíza a v ruku 1998 by
mala byť ich zvuková podoba k dispozícii na CD a MG.
v ianoč nýc h

járov. Fínsky akordeónový zväz, ktorého prezidentom je Kimrno Mattila, zriadil v tomto centre hudby
aj Hannonikaainstitut, v ktorom je výstava historického vývoja akordeónu a ná>trojov vo Fínsku, konajú sa tu prednášky, koncerty, vydávajú vlastný
časop is. Aj tcntokrút sa tu konala s úťaž o " L. la tú harmoniku". int erpretač n á sú ťaž mladých akordeonistov a samotná prehliadka hosťujúcich telies. O
obľu be tohto nástroja svedčí aj sk utočnosť, že
lkaalinen sa vlani 1.apisalo do Guinessovej knihy
rekordov .keď.naraz.zahralo_znárnu.finsku polk.tL45 _
tisíc harmonikárov. Na všetkých podujatiach - a konalo sa ich súčasne niekoľko - bolo po1.orné a vnimavé publikum, ochotné oceniť každý výkon. Na
troch vystúpeniach - v kúpeľnom centre. v mestskom parku a koncertnej sieni (šikovne prerobenej
te locv i čne) mali Koši ča nia na programe diela
Cajkovského, Moszkowského, Bernsteina, Felda.
Bingeho, Gershwina. Piauolu, ktoré lneli virtuózne, muL.ikálne a štýlovo. L.áujem o ich vyMúpenia
rá~tol a na 1..ávereč no m koncerte bol úspech sprevádzaný nadšením. Účastníkov sprevádzala cestou
späť radosť a uspokojenie /. dobrej reprezentácie a
pocit, /e l O rokov nároč nej práce malo svoj výlnam.
L Ý OlA URBANCIKOV A

Snímka archív

Oo neskorých večerných hodín trval koncert
v kostole sv. Bene(Hkta v Hronskom Beňadiku
(25. IO.), ktorý usporiadala Hudobná spoločnosť
L. van Beethovena z Trnavy. Odzneli na ňom
diela slávnych majstrov J, S. Bacha, W. A.
Mozarta a Ch. Gounoda.
Spolu s č lenmi Hudobnej spoločnosti Ludwiga van Beethovena sa publiku z Hronského
Beňadika, Novej Bane i okolia predstavila sopranistka Nao Hígano z Japonska, koncertná
umelkyňa Anna Zúrikovó, bratislavské telesá
Amudeus chór pod vedením dirigenta Ondreja
Suruya a Dámsky komorný orchester pod taktovkou E. Sarayovej, súbor Tabulatúra i mládežnícky zbor Echo.
Ako sólisti vystúpili Hana Stolfová-Bandová
(alt) zo Slovenskej filharmónie, Otokar Klein
(tenor) z VSMU a juraj Peter (bas) - sólista
Opery SND v Bratislave. Sprievodné slovo mala
Ida Rapa ičová.
Podľa slov starostu Hronského Beňadika Stanislava Lopúcha, koncert šp ičkových umelcov v
národnej kultúrnej pamiatke, ktorou je kostol
sv. Benedikta, vytvoril atmosféru í zážitok, na
aký si dosiaľ obyvatelia obce nepamätajú.

Koncert
pri príležitosti Dňa OSN
Pri príležitosti Dňa Organizácie Spojených národov sa 6. l l . v bratislavskej
Redute u skutočnil koncert Slovenskej fil harmónie a ženského zboru Slovenského
fi lharmonického zboru z diel ru ského skladateľa Petra Jfjiča Čajkovského a britského
skladateľa Gustava Holsta.
Slovenskú filharmóniu dirigoval Bystrík
Režucha a ako sólistka vystúpila GUisin
Onay.
V prestávke koncertu v salóniku Reduty
prezident Slovenského združenia pre OSN
Juraj Králik predstavil knihu OSN a účasť
Sloven ska, ktorá pribli žuje aktivity Slovenskej republiky v tejto univerzálnej svetovej organizácii, prácu slovenských diplomatov v nej, štruktúru a č innosť OSN.
Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia
OSN na Slovensku, Ministerstva zahranič
ných veci SR a diplomatického zboru.

Najdrahšie piano Legendárny bluesman
všetkých čias
John Mayall v Bratislave
Bohato ldobené viktoriánske piano
dielne
L.

Steinway z 19. '>lOročia vydratili na aukcii v Londýne za l ,2 milióna amerických dolárov, čo je najvyššia cena za takýto hudobný nástroj v histórii.
"Je to unikátny objekt, jedna z najväčších prác dekoratívneho umenia 19. storočia," nešetril chválou na
majstrovské dielo Michael Conforti, ktorý ziska! nástroj pre Sterling and Francine Clark An Institute v
americkom meste Williamstown, štát Massachusetts.
Doteraz piano' patrilo nemenovanej rodine. Podľa
Confortiho bude nástroj vystavený pre ve rej nosť a
bude sa tiež používať na koncertné účel y.
Skvostné dielo z obdobia neoklasicizmu bolo vyrobené v roku 1884 pre zak ladateľa newyorského
Metropolitného múzea Henryho G. Marquanda.
Nástroj, vyrobený z ebenového a cédrového dreva,
obdaril klasickými motívmi maliar Edward Poynter.
Ozdobili ho aj slonovinou. korálom a perleťou.
Medzi slávnymi hudobnikmi, ktorí si na ňom zahrali a podpísali sa na panel v jeho útrobách, nechýbajú Richard Rodgers, Sir Arthur Sulli van, Victor
Herbert a Walter Damrosch.

Koncert
Bratislavskí umelci Festival arabskej hudby
v kostole sv. Benedikta
v B. Bystrici
v Hronskom Beňadiku
Koncert Musica sacra mužského vokálneho
súboru Octet Singers ::: Bratislavy sa uskutoč
nil 26. októbra l ' banskobystrickom evanjelickom a. v. chrdme. Koncert sa konal v rámci
dvoch kulllímo-spoloc'enských podujatí v
meste pod Urpínom - Banskobystrických hudohn)'ch dní '97 a Zborových reformačných
dní 1997.
Octet Singers je vokdlne teleso, ktoré vytvorili členovia Slovenského filharmonického
zbom na podnet ich zbormajsterky Blan/..:y
Juhm'ídkovej. Na koncerte sa predstavili sakrálnymi dielami Jána Levoslava Bellu a
Mikulá.ŕa Schneidera-Trna vského.
Program BBHD '97 okrem spomínaného
koncertu pokra čo1•a/ aj vystúpením domáceho
Juro vského dychm•ého tria v Obradnej sieni
Mestského tíradu a predstavením La Traviauy Giuseppe Verdiho v Stcílllej opere Stredoslovenskélw štdtneho divadla. V hlavných
Líloluích l'ysuípili poprední sólisti Slovenského ndrodného dil•adla Ľubica Vargicová a
arménsky tenorista Gurgen Ovsepian.

ko desaťročí považovuli za stratenú. O jej nájdenie sa zaslúžil doc. Dr. Ladislav Mokrý.
Na koncerte odzneli taktiež skladby Valse tri·
ste Jeuna Sibelia, 7. symfónia - Nedokončená
Frunza Schuberta a Koncertná symfónia pre dychové nástroje a orchester W. A. Mozarta.
Host'ovunie izraelského dirigenta na Sloven·
sku sa uskutočn ilo v rámci priateľských stykov
medzi Banskou Bystricou a izraelským mestom
Herzliya. H. Bordowitz bol prvým kultúrnym
vyslancom v meste pod Urpínom.

Festival arabskej hudby, na ktorom budú tento
rok netradične zastúpeni aj interpreti zo siedmich
nearabských štátov, sa zučal l. novembra v egyptskej metropole Káhira.
Okrem umelcov z arabských krajín vystúpili v
rámci desaťdňového festivalu interpreti hudby inšpirovanej tradičnými arabskými motívmi z Turecka, Uzbekistanu, Francúzska, Kanady, Holandska, Nemecka a Veľkej Británie. Stanovisko
Únie egyptských umelcov, ktorá sa stavia proti
kultúrnej a umeleckej spolupráci s Izraelom, znemožnilo účasť židovského štátu. Na hudobných podujatiach sa však zúčastnia aj palestinski umelci.
Siesty ročník festivalu otvorila libanonská speváčku Madžídy Rumí. V rámci festivalu boli oceneni viacerí umelci, ktorí prispeli k rozvoju tradičnej arabskej hudby.

Legenda moderného blues, britský spevák
a gitarista John Mayall, sa predstavil?. ll. so
svojou skupinou The Bluesbrakers v Sportovej hale na Pasienkoch v rámci európskeho
koncertného turné, nazvaného podfa jeho
najnovšieho albumu Blues for the lost Days.
Publikum si vypočulo nielen skladby z jeho
najnovšieho albumu, ale aj piesne z jeho vermi bohatej tvorby, ktorej začiatok sa datuje v
šesťdesiatych rokoch.
"Napriek tomu, že počas turné plánujeme
zahrať 45 koncertov v 45 mestách Európy,
nepociťujem žiaden rozdiel medzi dnešnými a
tými koncertami, ktoré sme robili v šesťdesia
tych rokoch," uviedol na stretnutí s novinármi pred koncertom 64-ročný J, Mayall.
Okrem iného povedal, že inšpiráciou mu vždy
bol rock and roll - pre svoju vnútornú silu,
pre silný emotívny náboj. Na otázku, ako to
dokázal, že v jeho najnovších nahrávkach nie
j e v hlase poznať jeho vek - poznamenal:
"Cím je človek starší, tým má viac skúseností
a zároveň je lepši. Pochopiteľne, za predpokladu, že bude slúžiť zdravie." Na otázku, čo
robia jeho deti J. Mayall uviedol, že jeho 40ročný syn je tiež hudobníkom - hrá reagae,
20-ročný je hudobným producentom, 14-roč
ný sa snaží tiež hrať na bicie- no a trojročný,
zatiaľ sám nevie.
j. Mayall, jedna z najvýraznejších postáv
Rhythm & Blues, vstúpil na svetovú hudobnú
scénu začiatkom šesťdesiatych rokov. Definitívne sa mu podarilo preraziť v roku 1966
a lbumom Bluesbreakers - John Mayall with
Eric Clapton. V j eho skupine sa odvtedy vy·
striedalo množstvo hudobníkov, napríklad
J ack Bruce, Mick Taylor, Mick Fleetwood,
Jon Hiseman, Dick Heckstall-Smith, Andy
Fraser a mnohí ďalší.

McCartney, Pavarotti a Bono
otvoria hudobnú školu v Mostare
B_ývalý člen skupiny Beatles Paul McCarmey otvorí 11 decembri spolu so svetovrámym opemým spevákom
Lucianom Pavaronim a členom britskej skupiny U2 Bonom novtí lwdobmí školu vo 1•ojnou zničenom bosnianskom meste Mostar. Uvádza sa to 1'0 vyhlásení McCartneyho, k10ré zverejnili v Londýne.
Skolu posravila londýnska charitatívna organizácia War Child s pomocoujinančnýclr darov vo výške 3,5
milióna libier, ktoré poskytol Pava roll i. Nové centrum bude kombináciou bývalej hudobnej .fkoly 11 Mostare,
ktorä bola vojnou vdžne poškodená, s hudobným terapeutickým centrom, ktoré bude pomáhať obetiam vojny
pri zapájaní sa do normálneho života.
(Neoznačen é správy sú zo servisu TASR.)
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lNárodné hudobné centrum- Slovkoncert l
DECEMBER.

Koncerty a literárno-hudobné progratny
3. 12. - 19.00 h

7. 12. - l0.30 h

Piešťany, SLK, Kongresová
hala Spoločenského centra
Orchester Komornej opery
Marián Vach, dirigent
Adriana Kohútková, soprán
Jitka Saparová-Fischerová,
mezzosoprán
Ján Galia, bas

Štátna opera Banská Bystrica
December
l. 12. - 17.30 h
2. 12.- 18.30 h

rytón
Martin Malachovský, bas
Ján Salay, kJavir
Cajkovskij, Rachmaninov, Ravel, Musorgskij. lbert, Dvoi'dk

9. 12.- 17.00 h

Sečovce,

Mozart, Bizet, Verdi, Puccini

KPH, sála ZUS
Klavírny recitál
Ivan Gajan

Bratislava, Mirbachov palác
Svätopluk Malachovský, ba-

Beethoven, Moza rt, Schubert,
Schwnann, Cajkovskij, Chopin

5. 12. - 18.30 h

9. 12. - 18.30 h
IO. 12.- 18.00 h

HUDBA NA HRADE
Cyklu s komorných koncertov
v Hudobnej sieni Bratislavského hradu
7. 12.- 17.00 h

Juraj Bartoš, trúbka
Ján Vladimír Michalko, organ
l. Zeljenka- Koncert venovaný životnému j ubileu skladateľa

J. Navrátil : Budzogáň, zbojnícky kapitán
BENEFICNÝ KONC ERT
Symfonický orchester Jána Cikkera
Sólista: Vdc/a v Hudeček (CR)
Dirigent: Igor Bulla
V spolupráci s gen. riadi teľom Arcade, s. r. o.
Ing. J. Hruškom
BRA TISLA VSKÉ DIVADLO TANCA
Igor S travi nskij : Svadby, Vták o hni vák
Choreografia a réžia: Jdn Ďuro včík
G. Verdi : Aroldo
BENEFI C NÝ KONC ERT
pri príležitosti 5. výroči a inaug urácie UMB
Úč inkuj ú: Vysokoškolský mie.faný spevácky zbor Mladosť
Akademický miešaný zbor Jána Cikkera
Univer;:,illlý folklórny stíbor Mladosť

BOHÉMA KLUB
3. 12. - 18.00 h
l O. 12.- 18.00 h
12. 12. - 18.00 h

lSlovenská filhar•nón.ial

Literámy vet er s Jurajom Sarvašom
Bosnianska tragédia, predstavenie kn ihy Ladislava Hladkého
Absolventský koncert študentov FHV UMB
Účinkujú: Martina S vitková- klavír
Zu-.ana Svitanová- hoboj
František Letko- klari net

December
Koncertná sieň SF Reduta
4. 12. a 5. 12. - 19.00 h
Slovenská filharmónia
di rigent: Arthur Fagen
sólista: Vladimír Ovčinikov, klavír
A. N. Skriabin: Koncert pre klavír a orchester lis
mol, op. 20
A. Bruckner: Symfónia č. 4 Es dur
6. 12.- 16.00 h
Slovenský komorný orchester
Mládežnícky zbor ECHO
umelecký vedúci: Bohdan Warchal
zbormajster: Ondrej Saray
sólisti:
Adriana Kohútková, soprán
Ida Kirilová, alt
Jozef Kundlák, tenor
Ján Galia, bas
W. A. Mozart: Omša C dur Korunovačná KV 3 17
IO. 12.- 19.00 h
Slovenský komorný orchester
Mládežnícky zbor ECHO

umelecký vedúci: Bohdan Warchal
zbormajster: Ondrej Saray
sólisti:
Adriana Kohútková, soprán
Ida Kirilová, alt
Jozef Kundlák, tenor
Ján Galia, bas
D. Buxtehude: Kantáty: "Nimm von uns, herr"
Bux Wv 78
"Jesu, meincs Lebens
Leben" Bux Wv 62
"Der Herr ist mit mir"
Bux Wv 15
W. A. Mozart: Omša C dur Korunovačná KV 3 17
Moyzesova sieň SF
9. 12. - 19.00 h
Moyzesovo kvarteto
Kubínovo kvarteto
W. A. Mozart: Sláči kové kvarteto d mol KV 42 1
J. Podešva: l. sláčikové kvarteto
F. Mendelssohn-Bartholdy: Okteto Es dur, op. 20

lŠtátny komorný orchester Žilina l
December
3. 12. - 19.00 h KONCERT SKO ZILINA
Do m umenia
Nao Higano, soprán (JaponFatra
sko)
Jiŕí Hanousek, viol ončel o
(CR)
Dirigent: Andrea Fom aciari
(Taliansko)
M . Novák: Aby bol život na
zemi
Mysliveček : Koncert C dur
pre vi ol ončel o a orchester
Jolivet: Fanfares pour Britannicus
Haydn: Symfónia č. 85 B
dur La Reine
7. 12. - 10.30 h NEDEĽNÉ MATINÉ PRE
RODICOV S DEŤMI
Do m umenia
"...A ZASA SÚ TU VIA-

Fatra

NOCE"
Big Band žilinského Konzervatória
Cosmopolitan Singers
Dirigent: Miroslav Belorid
ll. 12. - 19.00 h ORGANOVÝ RECITÁL
Anna Zúriková, organ
Dom umenia
Fatra
Buxtehude: Ciaconna e mol
Roškov ký: Divertimenti pastorelli
M. S. von Seidl : Praeludium
ind
Pastorella in D
Praeludium in C
J. S. Bach: Pas acaglia c mol
N. de Grigny: Livre ďOrgue
C. Franck: Choral č. l E dur

Klasická hudba

!Východoslovenské štátne divadlo!
Dece.-..ber
DIVADLO JANKA BO RODACA KOSICE
l. 12.- 19.00 h ŽObravý študent
2. 12. - 19.00 h Svadby, Vtdk olmiwík (BDT)
5. 12. - 19.00 h Choreopasrorale, kom. balet
9. 12. - l 0.00 h Na skle maľm•ané
12. 12. - 19.00 h Pohreb
DIVADLO JONÁSA ZÁBORSKÉHO
PR ESO V
l. 12.- 19.00 h Cakanie IW Godota

2. 12. - l0.00 h
3. 12. - 19.00 h
l 0.00 h
4. 12.- 10.00 h
19.00 h
5. 12. - 19.00 h
7. 12. - 19.00 h
ll. 12. - 10.00 h
19.00 h
12. 12. - 19.00 h

Zmierenie
S1•adbv, Vták ohnivdk (BDT)
Ca km; ie na Godota
Na skle maľované
Zmierenie
ŽObravý ~·tudent
ŽObra v)• študent
Gasparone, ver. generálka
Na skle maľované
Gasparone, l. premiéra

C>pera. a b a i e t

S~I»

Dece.-..ber
l. 12. 2.12.3. 12.4. 12.5. 12. 6. 12. 6. 12.8. 12. 9.1 2. 10. 12.11. 12.-

19.00h
19.00h
19.00 h
19.00 h
19.00 h
l 1.00 h
19.00 h
19.00 h
19.00h
19.00 h
19.00 h

G. Verdi: LA TRA V/A TA
A. Boito: ME FISTOFELES
P. l. Cajkovskij: LABUTIE JA ZERO - balet
G. Verdi: SILA OSUDU
G. Verdi: RIGOLE7TO
l. Kupkovič: TROJRUžA

G. Verdi: LA TRA VIA TA
VlANOCNÝ KONCERT CSOB
G. Verdi : DON CARLOS
G. Bizet: CARMEN - balet
G. Verdi: TRUBADÚR

Objednávam si ..... ks časopisu

HUDQBNY ZJVQT na a!fresu:

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

Dlitum: ................................................. .

.

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

Objednávku pošlite na adresu: HUDOBNÝ ŽIVOT, Spitálska 35, 8 11 08 Bratislava
Ce loroč né predpla)Oé 192 Sk polročné 96 Sk

z katalógu

DIVYD - výhradné zastúpenie pre Slovensko vydavateľstiev:
NAXOS, MARCO POLO, HYPERION, HARMONIA MUNDI, OPUS Ul, ECM RYKODISC, DEMON, ACE, CHARL Y RECORDS, WHITE CLO UO, NEW
EARTH... ceny už od 150,- Sk. CD z uvedených edícií žiadajte vo vašej predajni hudobnín. OBejdnávky posielajte na adresu DIVYD, Olivová 52, 831 Ol
Bratislava, tel.: 07/533 38 88, fax 07/378 98 40, email: divyd a computel.sk, informácie a predaj: Múzeum J. N. Hummela Klobučnícka 2, Bratislava.
HUDOBNÝ 21VOT - dvojtýždenník. Casopis Slovenskej hudobnej únie. Vychádza v Národnom hudobnomcentre, Michalská IO, 815 36 Brati Java. Séfredaktor: Dr. Marián Ju rík. Redakcia: Katarína 2igová Gazyková redaktorka). Mgr.
Lýdia Dohnalová (hud. kritika, publicistika), Mgr. Elena Mlynárč i ková (tajomnfč ka redakcie). Adresa redakcie: 815 36 Bratislava, Michalská IO. Tel./fax redakcie: 07/533 03 66, šéfredaktor tel.: 07/533 52 Ol, fax: 07/533 Ol 88. Tlačia
Nitrianske tlačiarne, a. s.. 949 50 Nitra. Rozširuje PNS, a. s., objednávky na predplatné prijfma každá pošta, doručovateľ, predajňa PNS a stredisko PNS. Objednávky do zah raniči a vybavuje PNS. a. s., Expedičné stredisko - vývoz tlače.
Košická l, 813 81 Bratislava. Objednávky na predplatné prijfma tiež redakcia časopisu. Neobjednané ru kopisy sa nevracajú. Podávanie novinových zásielok povolené RPP BA - Pošta 12, dňa 23. 9. 1993, č. 1 02103. 1ndexovéčíslo 4921 5.

