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ROČNÍK XXX. 

Swln .ta ul dlhoročnou tradíciou, le 
lnniec .!tnrého a ::.u<'iatok nového roka nás 
vwenid:a lutdlmu. Primd::.ene. rtl::.nehn dru-
1111. :ämm·. ale aj ob.w/111. ktord rô:.noro· 
tlún .t(lti.wlmm c••·okuje ,. nc/.1 l'icmo{mí {i 1111· 

nm•c'mí cllmo.~(ťru. Tdro hudba je :.•·yčajne 
tpiirci ~ rmdiáou. alt , . . fiÍČCI.!IIOsti ncrclui· 
d:ame aj nm·é podoby l11tdohnllro •·yjadro· 
rcmia. knlll'c·rtujlíce črty .níc'cwrej do/Jy ncr 
tk/mrku 20. tlllmt'icr. Také boli aj ncr.(e po-
1/('(/llé rimwt111! 6 tw•·ombu! sl'iatl.:y. ktoré 
lwli riac-mc·llej .1poje111!'aj .1 prejal'llri (.!{UJ· 
ti 1íprim11.\mi. .~c'cl.tli formtilnymi) lcí.tl.:y, 
f'l'illll'f.!II'CI Cl flllrtl~lllll ťlliCI . 

ta:ko :lrrmit' dojmy i myJ/ie11k." posled· 
ll Ú Ir rimu>c'11_1'clr ct nm·oroc'n_1'clr .wiutl.:m·. 
Mn<· Hl :r11km·c; i tiCI<'cllé mleli cl dcil ·crli jecl
no:um'nc• uccjam. :e nc'}de o dni I'Jeclncl. cele 
••iatm'nŕ. lroá aj tie .w hc•::. tic•ni.!t_l'clr Jtrci· 
nok uc:m•hi.íli. Som pre.I'I'Nic'l'll.l'. ~e l.:a~d_1' 
li IICif'll/.1111 fi IIÍC'fr 1' 1'/ l 'flri/ 1'/CI.I'/IIIÍ prec/.1/CI· 
\'ll 

.V!'mcim dtimcl 1""'/r\·lmi'CII o tom. ~C' riic'· 
1/1110 /ut/t 1'1/J(tJIII/tt tÍ!'t'tlltJI<'. ct/c• TIII'IICI/.:11 

lll'tlltttll chi11•d 111 '1'1'1'11 , :c· ť'CI.IIII iv/o 11 ,t;n·· 
mci/1111 nhrwlmi :otnac'11mt'. Kl'it tlj('t/1 l'.(et· 
Át• po;itil'ltc'. ,~,, f t·di ~hli:ujc . . .'im l'_l'iadr•t}tí 
'-II•' '(JI ' II' .\ilu t: nd.,' tj 1111 l<".'""i :,h •of ,. roke '!'It 
IICIIItÍI 'CtjiÍCÍC'/r. tiO rtll'll(t/.:11 Sil ll('tlltÍ;'ťm ;ha· 
rit dojmu t• rwhe:pt'l'e ll.\1\'e tUtrctstcr)rÍ<'rj 
.furmcí/tru,\ 11. fctlrll.\ttl}ll ll.l'li. t'i alťgorickc•j 

'l'olot't'll ~kt•j olti:crlosti. 
Nm·omc'111' tbri u: po dl/ré ml.:y patria I'O 

.n·err lltetllm·t llfll't'} /wc/be, jr/ro .dcil'lrej 
/)erillll'j .1'1'11(/iillii. Nie preto, !e je tol.:rcí.ma 
l11ullm. ~e Jt' clit'lom u:.mí•·cmi!lro kltuil.:a. ale 
predor(rtk.ún pre je/ro po.w/.1'/1'11. Aj 1111 tolr· 
tomt'~~tmr ttorol'tll'trom ko11certe :.a:.nelo 1· 

hratr~lal'.ll.ej Rt•dme toto nededni! a •·e· 
fm·rarlté po.w/.\11'11.' "Objimam I'CÍS mi/iri
"'-' Cc•lému n·etu te11to ho:.k.' Rratia • nad 
lrric:d>rou klťtlhou mu.ti h_l'l'tl( dohmtÍI'.'' 
otc1 ." Sedem. clo al.:t•j mieT)· tí. ÚJ .w na· 
'lwd:crli l' ÁIIIICC'''".''c/r .1ie1lctdr. crleho po· 
t'lil ,l{, 1 tú'"" dr!twlr Ili to lrtrclhrt : rri:nyclr 
med tt. , , 111 n/rJtiiOI'et/i fii'CII '.'' :mne/ 11 pocl
''"'" /kc'tlttii'C'Itlll't'} lwdhy cr Sclril/erm·lro 
Iť \lit .\'edú IIIÍ 111'1'1}111/ri( fiÍifll'/. /lete/ }ctrmi. 
l.c•cl et/ l ' tol.1'1 hm ,·ltirno.ll/1\'c/r ol.:crm~il.oclr 
' " i.11i ftttlill ttt•clol.:ti:u o.t/ohoclit' oc/ pric· 
:.raé11ej dm}ti'IÍmosti, obru::.ne pcll'tdwré, 
od "prijímania pod oboj(m", od deklarova· 
nej demokracie a pluraliunu. no v skutol'· 
nosti rvrdo presadzovanej monokracie. 

Azda mdlokedy mela Beethovenova hud· 
ba a bdsnikove my/lienky taJe aktudlne ako 
dnes. Kiel by sa dostali do vedomia naj! ir· 
! fch vrstiev slovom i sp~sobom zrozumite f· 
n)'m. pretnle sú "silou, ktord ddva klfčit' zr
nu". 

Bdsnikovu výzva z 19. storočia znie aj 
dnes aktudlne: "zabudnime na nendvist', na 
pomstu! Odpust'nre svojmu úhlavnému ne· 
priateľovi! Nech nds na srdci net'alf nijakd 
slza.' Nech ho nel.hrýza nijakd výčitka! 
... Zničme svoju knihu d/in fkov ... " 

Sknda, le sa tolrtn posolstva zúčastifovalo 
iba pdr poz•·an.''ch l'i vyvolených, !koda, le 
pre ••erejnnprdvm: médid, ktoré priam p/yt· 
ra/i finančn)'mi prostriedkami v dtloch svia· 
točných na podurky, ale aj nepndarky, ba aj 
na ne1•kus a brak. nepoclrnpili, le posolstvo 
nadobrida vtedy svoj unysel, keá je ! l rené a 
dostupnt v!ade. Kaldému, kto oif stoj (, kto 
ho potrebuje. Dnes, keá sa hudba ! fri aj v 
amfitedtroch. na !tadidnoch, v !portových 
haldch či na ndmcstiach, keá z technického 
hľadiska nebolo problémom sledovat' svia· 
ločn>' ruch z •·iucerých ndmestf na! ej vlasti, 
neviem komu prekdf.a/o, aby Beethovenova 
hudba po hednnisticky prelif)'ch sviatkoch 
:a:neltt pm.m ednícrvom éteru a nbruwviek 
dn ••Ittk~'dr l.:titm· na!ej 1•/asti a lr/dsa /a: 
"Objímam •·ds milióny! Celému svetu tento 
bo::.k.1 Bmtia • nad lrvie::.dnnu klenbou mus( 
b.úat' dnhrntil·ý nter." MARIAN JU Rl K 

... 

SSk 

ĽubicR .RybŔrskR 
Verím, že moje sny sa splnia ... 

K najatraktívnejším hudobným 
udalostiam predvianočného obdobia 
patril koncert sopranistky ľ.ubice Ry
bárskej a jej hostí, barytonistu Marti
na Babjaka a tenoristu Miroslava 
Dvorského. Ich vysttípenie v rozhla
sovej koncertnej sieni bolo sprevá
dzané náležitou mediálnou a spolo
čenskou atmosférou. Koncert bol to
tiž sóčasťou krstu sopranistkinej no
vej CD nahrávky, ktorá už na pred
chádzajócej tlačovej konferencii bola 
prezentovaná v netradičnej adjustá
cii. Celý projekt bol umne premysle
ný a treba popravde povedať. že naj
ml jeho prezentácia sa vymykala z 
doterajších zvyldostí, ktoré sprevá
dzajti vstup CD nahrávok z oblasti 
vážnej hudby do života. 
ľ.ubica Rybárska si za posledné ro

ky svojho umelecko-interpretačného 
dozrievania dokázala vytvorit aj prí
ťažlivý spoločensko-mediálny imidž. 

Samozrejme, jeho neodmyslitelným 
predpoldadom bola aktívna medziná
rodná kari&a, ktorá sa začala odvíjať 
od laureátstva v Pavarottiho sótaži v 
roku 1988. Odvtedy možno hovoriť o 
jej v zásade sttípajócej umelecko-in
te!:pl'etačnej krivke, o čom svedčí ce
lý rad pohostinných vystópení na 
r6mych európskych operných či 
koncertných pódiách. 

Mediálne óčinne pripravovaný pro
jekt realizácie CD nahrávky nazvanej 
ľ.ubica Rybárska spieva sopránové 
árie z talianskych opier, za sprievodu 
Symfonického orchestra SR a s diri
gentom Oliverom Dohnányim, bol, 
pochopitelne, predmetom záujmu aj 
ná!ho časopisu, ktorý vyóstil do roz
hovorov s oboma umelcami. 

Pani Rybárska, s ve/kým záujmom 
sledujem va§e umelecké napredova
nie. Poskúste sa preto, prosím, cha
rakterizovať vá§ dotera jU interpretač-

č. l 
14. 1. 1998 

ný vývoj z vá§ho pohľadu, dajme to
mu za posledných pä(-§es( rokov. 
Teda najmä za obdobie, keď ste sa 
rozhodli opustiť operu SND a keď ste 
sa po krátkom čase vrátili tam, kde 
ste začínali ... 

Je ťažké zhmót posledné obdobie. 
Ak by sme sa mali oprieť o obdobie, 
keď som roku 1991 ocJ.jj}a zo SND, 
tak musím povedať, že bolo to pre 
mňa dosť ťažké rozhodnutie. A však 
situácia sa vyvinula tak, že mi nezo
stávalo nič iné, ako odisť. Mala som 
totiž rozpracovaných viacero zahra
ničných projektov. Počas tohto obdo
bia som tíčinkovala napríldad na kon
certnom predvedení Dvofákovej ope
ry Dimitrij pod taktovkou H. Rillinga 
na Oregon Bach Festivale v USA. S 
touto istou kreáciou som sa potom 
predstavila v Stuttgarte a vo Frank
furte. V apríli 1992 som hosťovala v 

(Pokračovanie na 3. str.) 



Ohlas 
ad: Ivan Sokol 

Jediný organový koncert BHS '97 sa ko
nal 5. októbra vo Velkom evanjelickom 
chráme na Panenskej ulici. Tento rok patril 
priestor známemu domácemu interpretovi 
l . Sokolovi. Keďže som sa na tomto kon
certe zúčastnil ako poslucháč i ja a väčšina 
mojich kolegov organistov, nemôžem ne
zareagoval na tzv. kritiku pána T. Horkaya 
v HŽ č. 20/97. 

V úvode p. Horkay vyzdvihol osobnosť l. 
Sokola ako organistu interpretačných kvalft 
medzinárodného významu. Následne však 
vyjadruje prekvapenie a vznáša výčitku nad 
absenciou Bachovej hudby v programe kon
certu: "Tento velký bachovský špecialista 
nehrá Bacha! žeby ho mal už dosť?" 

Tieto slová ma úprimne prekvapili. T. 
Horkay pravdepodobne ani netušf, čo to je 
štýlová interpretácia. Technické parametre 
a zvukový ideál organa zo začiatku 20. stor. 

Za Milanom Schenk:om 
Chcela som mu zavinwval vianočn~ sviatky._ Pred

behol ma. Nie on. ale hlas môjho telefónu. Neozval sa 
vinš, ale smutml. neuveritefná správa. Na prechádzke so 
psíkom odpadol a ... a potom bol Starý aj Nový rok. 
Reminiscencie mali čas aj priestor. 

Barytonista a dlhoročný protagonista opery v Ban
skej Bystrici Milan Schenko bol divadelnfkom každým 
cólom. Z Prdova a Bratislavy definiHvne prišiel zakot
vil do súbotu DJGT. V máji tohto roku by sa bol dožil 
~esldesiatky a tridsiatich piatich rokov pôsobenia na do
skách. ktoré prch skutočne 7.namenali celý svet aj život. 

.. Som 1.vcdavý. č i si na mha spomenieš," vtipkoval 
párkrát pri káve. Vedela som, že si nepoUpl na publici
tu. 

.. Spomeniem a čosi adoračn~ aj naplkm.~ nevtipko
vala som. Vyslúžila som si v zápätl titul, ktorý pre i~
ho by bol býval neodpustitefnou urážkou. Tieto "pocty" 
vedel rozdával trefne, ale diferencovane. Patrili neod
myslitefne k nemu tak, ako jeho postavy z javiska. Kde 
by som asi začala? Asi tam, kde Milan má dnes koniec: 
bol totiž v divadle od chvne ako spoznal jeho chu! aj 
arómu a s arómou divadla aj odišiel. Žil vlak iba tými 
postavami. ktorým chcel dal život dobrovofne. Lebo 
boli aj také. ktore bez vysvetlenia obišiel, hoci ich ovlá
dal. Tie. ktoré pre nás ost:111ú v pamilti, budú žil krúou 
jeho hrdinského barytónu a eleganciou. 

Escamillo. Nezabudnem na jeho impozantný nástup: 
najprv na schodišti postál. rozhliadol sa 1 až potom 
"spustil". Na javisku bol pravým torerom. Nielen v 
Carmen. Vždy. Bol stále v aréne post4v. Dokázal uštval 
seba aj obe(- o~ mú postavu. 

Kolko ich bolo? Crslo v tejto chvni nie je rozhodujú
ce. aj leď je úctyhod~. Iba Marbuel. ktoreho znenávi
del. si s ním poradil · vyhnal ho nedobrovofne z arény. 
Choroha hola agresivnejšia než torero. Kapituloval pod 
tlakom lekárskych správ. Predča~ne musel z javiska 
odís!. Uvažoval však o návrate, uvažoval nad ponukou 
Státia do pripravovanej Pastoliyne. 

Bol piatok 2. januára. Pritmie v hradisku, oči pi~ 

sfz. kvety pri katafalku na javisku. fotografia s rokmi 
1938-1998 a s jeho figliarskym úsmevom. Tak sa s na
mi rozlúči l. 

Započúvala som sa do stí!eného Te Deum. Žiar. iba 
Sc31jlia už nebol medzi nami. A nielen svojej milovanej 
Toske nestihol povedal na rozlúčku : "skávam". 

MÁRIA GLOCKO V Á 

Obľuba stredovekej hudby 
Coraz početnejšia verejnos( sa vo Francúzsku 

1..ačína zaujíma( o stredovekú hudbu azda aj pre
to. lebo je už "unavená" z opakovaných ponúk 
"veľkých" diel zaraďovaných do "veľkého" re
pertoáru. Svedčí o tom aj skutočnos(, že pri ude
ľovaní ôsmich cien francúzskeho hudobného ča

sopisu Diapason štyri ocenenia získali diela ob
dobia stredoveku a renesancie. 

O obľúbenosti hudby obdobia stredoveku ho
voria aj ďalš ie fakty: v Parfži sa každý týždeň 
milovníci tejto hudby tlačia na 20 koncertoch: v 
opátstvach čoraz častejšie znejú spevy grego
riánskych chorálov. ale činnos( vyvíjajú aj "diel
ne" stredovekej hudby. Vydavatelia hudobných 
nosičov zas doplňujú katalógy a do predajní s 
hudohninami pravidelne dodávajú kazety a 
kompaktné platne (CD) s hudbou uvedeného ob
doh ia. 

Otázne je. či je to "len" zvedavos( o staré his
torické nástroje a polyfóniu, či návrat záujmu o 
"vy~~ iu" hudbu v posvätných priestoroch. alebo 
n·•m~ i 1,.n módna vlna. TASR 

pristanú práve romantickej hudbe, ktorá v 
programe l. Sokola prevládala. Pneuma
tická traktúra s registrovými kancelami je 
práve ten systém, kde polyfonické Hnie 
Bachovej hudby zanikajú. Dramaturgia 
koncertu svedčí práve o profesionalite in
erpreta, ktorý podriadil výber skladieb 

charakteru nástroja. Slová kritika teda lo
gicky prekvapujú, obzvláš( keď ide o absol
venta konzervatória v odbore "hra na or
gan". Takéto pripomienky úplne zbytočne 
zavádzajú čitateľa. 

t>atej sa autor kritiky zaoberá inter
pretáciou konkrétnych skladieb. Okrajovo 
spomenul prvú Mendelssohnovu sonátu d 
mol, 4. sonátu a mol J. Rheinbergera, ktorú 
zaradil medzi 3. - 4. ligu organového reper
toáru a vymenoval skladby slovenských 
autorov I. Parfka aJ. Podprockého. 

Priestor na realizáciu v intenciách pred
chádzajúcich riadkov mu ponúkla chorálo
vá fantázia "Ein feste Burg ... " odM. Rege
ra. Stala sa totiž malá nepríjemnosť, ktorú 
nazval kritik "zásahom vyššej sily". V pe-

dál i zostal znieť jeden tón. To, ako p. Hor
kay popisuje reagovanie p. Sokola, mňa i 
mojich kolegov poburuje. Nenasledovalo 
totiž "minútové bezradné šľapanie", ako pf
še, ale kl\Jdný a racionálny prístup, až kým 
neprišiel organár, ktorý bol na koncerte. 
Ako spomenula kolegyňa, ktorá p. Soko
lovi registrovala (asistovala), hneď po pre
rušen{ hry sa dohodli, ako bude pokračova( 
ďalej. Isteže, takáto nepríjemnosť môže ov
plyvni( ďalší výkon, ale hovori( o zlyhaní 
nervov je prinajmenšom zavádzajúce. 

A počas toho, ako pfše kritik, začali ľudia 
odchádzať. Sedel som oproti východu a vši
mol som si, že počas posledného čfsla vyšla 
dvojica mladých poslucháčov. To boli teda 
tí "fudia, ktorf odchádzali". 

V závere by som chcel kritikovi poradi(, 
aby opatrne narábal perom a radšej si u dru
hých overil ešte pred zverejnením, či to, čo 
pfše, má vlastne nejaký zmysel. Podob
nými kritikami môže totiž uškodi( iba sebe, 
čo dokazuje aj tento prfpad. 

STANISLAV ŠURIN 

Čírenie -talen-tov pre 21. s-toročie 
Propozície 
Il. Medzinárodnej súťaže a tvorivej 

dielne v hre na husliach a viole umelec
kých škôl 

"Cfrenie talentov pre 21. storočie" 
pod pedagogickou a umeleckou zá~ti
ou Bohdana Warchala a ďalších vý

znamných pedag_ógov z Dánska, Čes
ka, Slovenska, Svédska, USA a Slo
venského komorného orchestra. 

Termín a miesto konania: 27.-30. 
apríl1998, Dolný Kubín 

Sáfažný poriadok: 
A. Súťaže sa môžu zúčastni( záujemco

via, ktorí: 
- splňajú po2.iadavky na zaradenie 

do prihlásenej kategórie (vek, po
vinná skladba) 

- do určeného termínu podajú pri
hlá~ku 

- zaplatia účastnícky poplatok 

B. Vekové kategórie 
Hra na husliach 
l, kategória - rok narodenia 1988 a 

mladšf 
2. kategória - rok narodenia 1987, 

1986 
3. kategória - rok narodenia 1985, 

1984 
4. kategória - rok narodenia 1983, 

1982 
Hra na viole 
5. kategória- rok narodenia 1982 a 

mladšf 

C. Clenenie súťaže 
Súťaž je dvojkolová, verejná 
l. kolo: povinná skladba 
2. kolo: ľubovoľná pôvodná skladba 

D. Povinné skladby 
l. kat. - A. Vivaldi: Koncert a mol 

(op. 3. č. 6) l. čas( 
2. kat. - L. Jansa: Koncertíno D dur 

(op. 14) l. časť 

Politici na koncertoch 
Slávnostný koncert k 5. výročiu vzni

ku Slovenskej republiky sa uskutočnil 6. 
januára večer v Slovenskom národnom 
divadle v Bratislave za účasti predsedu 
Národnej rady SR Ivana Gašparoviča, 
predsedu vlády SR Vladimíra Mečiara a 
ďalších predstaviteľov vlády a parlamen
tu. Prezident SR Michal Kováč s man
želkou prijal v ten istý deň pozvanie 

3. kat. - J. Haydn: Koncert G dur l. 
čas( 

4. kat. -Ch. de Bériot: Koncert a 
mol (op. 104, č. 9) l. časť 

5. kat. - G. F. Telleman: Koncert G 
dur 1., Il. časť 

E. Časové limity pre druhé kolo 
l. kat.: 8 minút 
2. kat.: 10 minút 
3. kat.: do 12 minút 
4. kat.: do 15 minút 
5. kat.: do 15 minút 

Ocenenia: 
IDavná cena "Čírenia talentov" 

husle - naj lepší nástroj vyrobený na 
Strednej priemyselnej škole drevárskej 
odbor Výroba hudobných nástrojov vo 
Zvolene 
L miesto (v každej kategórii) 
- v hodnote 2000 Sk interpret 

2000 Sk pedagóg 

U. miesto (v každej kategórii) 
- v hodnote 1000 Sk interpret 

1000 Sk pedagóg 

m. miesto (v každej kategórii) 
- v hodnote 500 Sk interpret 

500 Sk pedagóg 

~ umania v každej kategórii. 
Jedna Cena mladých interpretov 

3000 Sk interpret 
3000 Sk pedagóg 

Cena pedagógovi 
Cena za korepetítorský výkon 
Cena primátora mesta Dolný Kubín -
interpretovi Slovenska 

Bližšie informácie na adrese: 
ZU~ P. M. Bohóňa 
Matúškova 1632/5 
026 Ol Dolný Kubín 
Telefón: 0845/20 52, 88 58 76 

ľ.udovej banky na tradičný Trojkráľový 
koncert, ktorý sa začal v tom istom čase 
v neďalekej Koncertnej sieni Slovenskej 
filharmónie. V interpretácii orchestra SF 
vedeného šéfdirigentom Ondrejom Le
nárdom odznelo v Redute vrcholné sym
fonické dielo Bedl'icha Smetanu Vltava 
a Koncert pre violončelo a orchester 
Josepha Haydna. Slávnostný večer vy
vrcholil 7. symfóniou A dur Ludwiga 
van Beethovena. 

Objednávam si .... les časopisu HUDOBNY ŽIVaf naa!lresu: ----r-
~'2 

Meno: 

Ulita: ............................. : .......................... : ........ Mles1o: ..................................................................... . 

PSC: 

Ditum: ................................................ .. Podpis: ....................................................................... .. 

'Objednávku pošlite na adresu: HUDOBNÝ 2lVOT. Michalská l O, 815 36 Bratislava 
Celoročné predplatné 192 Sk, polročné 96 Sk. 
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Rozhlas a televízia sviatočne 
Najkrajiie sviatky v roku sú zaiste silným in

Ipirat ným zdrojom pri vytváran( dramaturgie 
rozhlasových a televfznych programov. Prispie
vajú k vytváraniu patričnej atmosféry, ktorá 
ovláda kaldého z nás. Pre niekoho sú vianočné 
sviatky prflelitosťou k spomienkam na detstvo, 
pre iného sú mystériom unáiajúcim človeka do 
sveta rozpráv/.:y a poézie, unikajúc zo z/olitej 
reality: To prvé mal v pláne predovietkým pro
gram Slovensko l , prináiajúci vianočné piesne 
a koledy, zvyky a spomienky, to druhé Devin vo 
svojich hudobno-slovných reláciách a koncer
toch prevalne starej hudby , t i kolied v autentic
kom podan(, alebo v spracovan( skladateľov. 

Nemolno hovoriť o kafdej relácii osobitne, 
spomeniem iba tie, ktoré na mňa najviac za
p6sobili. 

Redaktorka Etela Čárska pripravila trojdiel
nu reláciu nazvanú Precitnutie ducha. Prvá 
t as( Ad1·ent (21. 12.), druhá Vianoce (25. 12.), 
tretia Nový rok (1 . l . 98 ). H /avnou témou bola 
Schweitzerova etika a RúfiiSOI'a poézia , o tom 
uvalovala autorka s filozofom-mystikom Ing. M. 
Marekom, teológom J . Suchátlom a básnikom 
M. Rúfusom. Medzitým znela hudba \' zaujfma
vých ko/áfach, hudba rôznych lánrov a obdobi. 
Nemolno na jedno počutie a na priestore, ktorý 
mám k dispozicii, rozoberať vietko, to bolo po
vedané. Treba zdôrazniť, fe ii/o o základné etic
ké problémy lloveka dneinej doby, a to povalu
jem za najväUf prfnos tejto relácie,je sila myl
lienok, ktoré poslucháča odpútali od zhonu a 
prfzemných starosti prfpravy sviatkov, ich bel
ného chápania a pozdvihli jeho myslenie do ob
lasti duchovna. Mám vlak obavy, le pre filozo
fickú a intelektuálnu úroveň rozhovorov nemala 
relácia veľa poslucháčov, ale molno sa mýlim. 

Sviatočná vianočná nálada začala na stanici 
Devin ul poslednú adventnú nedeľu, kedy 
okrem ul spomfnanej relácie Precimurie ducha, 
zaradila dramaturgia operu Jozefa Greiáka 
Neprebudený a po nej Šostakovitovu Symfóniu 
t. 7 zo súbornej nahrá1•ky SoSR s Ladis/a\·om 
Slovákom. V ďa/Ifch dňoch koiické Itúdio veno
valo Greiákovej tvorbe koncert, Um rozhlas 
uctil nedolité deväťdesiatiny amora. Opä( sme 
si potvrdili originalitu a silný citový náboj IIUd
by tohto skladateľa. 

Potas sviatkov znelo vera výbornej hudby, 
spätej s Vianocami - BachOI'O \iianot né oraró
rium, vianočné pastofely star:kh majJtrov a rP
nesantná a baroko1•á hudba, cyklus Staré histo· 
rické organy a vera kolied a vianočných piesn(. 
MysUm, le kaldý si mohol vybrať, hudobné vy
sielanie ná.fho rozhlasu veľkou mierou prispelo 
k pohode vianočného tas u. 

Neviem kto, kedy a preto vymyslel, le posled
ný deň v roku máme byť vese/f, rozpusti U, ba of 
bláznivf. Na Silvestra si zaiantili i dvaja na!i 
válni a válenf muzikológo1·ia. Meika Puiká
Iová dokonca dva razy. Prvý raz dopoludnia v 
hudobno-slovnom pásme "Giocoso" v hudbe, v 
ktorom dokázala, le i válna hudba je veselá, a 
vder v mimoriadne nápaditej relácii Klavfr prt 
dve al Ityridsaf.rúk. Pán Javorský si zase za!· 
pásaval vo svojej pravidelnej relácii, telilo raz 
nazvanej "Čo nového silvestrovského vo sveu 
hudby. Výborne som sa bavila, rozosmiali ma· 
{o sa nepodarilo v ďa/Ifch silvestrovských pro
gramoch komikov, ani v televfzii. 

Vianoce v te/evfzii, to je predovietkým krtfsno 
slovenská zasnelená prfroda, idylické dedinky, 
vianočné zvyky, autentidý folklór, koledy Bel· 
/ehemy - a to rok, to rok. Nemám nit proti idy· 
lickej minulosti na.fej dediny, ale vietkého vel• 
Ikod(. Ako protiváha tejto programovej ponuk 
boli cez sviatky skupiny populárnej hudby. TedJ 
symbol prftomnosti. Zdalo by sa, akoby Slove 
sko reprezentovali iba tieto dva protipóly. Ale 
slovenskej hudobnej kultúre máme aj iné repr 
zentatni hodnoty, skvelé interpretačné umenit 
od sólistov, cez komorné súbory al po orchtsl• 
rá/ne telesá. Z toho sa vo sviatočnom te/ev(z, 
nom programe neobjavilo takmer nit. Ale a~ 
sme televfznej dramaturgii nekrivdili - vo svio 
rot nom programe sa sústredili na naie opern 
hviezdy. 23. 12., v najs/edovanej.fom tase, 
STV l sme mohli sledova( benefičný koncert\ 
novaný detským domovom. Na pódiu nitrianski 
ho divadla sa okrem iných zaskveli A. Var~ 
cová a M. Babjak. Štedrovečerným dartekq 
pre televfznych divákov bol sviatočný konc~ 
"Vianoce s bratmi Dvorskými v SND". Nepc 
chybujem o divtfckom úspechu tohto p6vabnéh 
koncertu, na ktorom odzneli najpopulárnejJ 
árie z romantických opier. Aj na populárno 
koncerte, ktorý svojfm mie.faným programo 
pripomfnal estrády minulosti a nazvanom "Vi1 
noce Slovenskej poisťovne ", sa zaskvel jedi1 
tenor Miroslava D1•orského. A na dô1•afok. u 
radili repr(zu sltfvnosmélw koncertu optl 
SND , na ktorom defilovali hviezdy slovensk/l 
operného neba od tých najmladifch, na ktorý. 
svetol'á sláva iba taká, al po ul svetových 
Martina Babjaka, Ľubicu Rybársku a Ptl 
Dvorského. Skutočne sme spevácka veľmoc! 

Bodkou za speváckym televfznym maratóm 
bol l . januára slávnostný koncert k 5. výrol 
vzniku republiky "Najkraj.ff kút". 

ANNAKOVÁRO 



(Dokončenie z l. str.) 

Ľubica ~ybárska 
Verím, že moje sny sa splnia ... 
parížskej Opéra de Bastille a v Bil
bao, kde som óčinkovala ako Amélia 
vo Verdiho Maškarnom bále po boku 
Luciana Pavarottiho, pod taktovkou 
M. W. Chunga. Dovolím si povedať, 
že to bol zatial jeden z mojich najvý
mamnejších projektov, ale sóčasne aj 
najsilnejších umeleckých zážitkov. Z 
mnohých ďalších spomeniem ešte 
óčinkovanie v rámci Bregenzer Fest
spiele v ólohe Abigail vo Verdiho 
Nabuccovi, v sezóne 1993-94 to bola 
spolupráca s RAI v Turíne, ďalej v 
Madride, Barcelone v sopránovom 
sóle Dvofákovho Rekviem. Z kon
certných produkcií to boli sopránové 
sóla v Rossiniho C>mli na Schleswig
Holstein Festivale, v Beethovenovej 
9. symfónii atď. Nasledovali opako
vané pozvania do Luzernu, Bernu, 
Salzburgu, Paríža, Ankary, Berlína. 
Stuttgartu, Atén, Madridu, Bilbaa, 
Antverp, Varšavy, Pekingu, Kolína, 
Viedne a i. Pre óplnost spomeniem 
elte óčinkovanie na benefičnom uve
dení Verdiho Rekviem v Berlíne a 

Paríži, z ktorého je aj CD nahrávka, 
ďalej som sa podiefala na nahrávke 
Bartókovej opery Hrad kniežaťa 
Modrofóza atď. 

Za taký krátky čas je to úctyhodná 
bilancia va~ej umeleckej činnosti, 
ktorá sa zrejme prejavila aj vo va~om 
umeleckom vyzrievanf. Čo pre vás 
znamenalo toto účinkovanie v zahra
nič[, najmä z hľadiska vá§ho umelec
kého vývoja? 

Tým, že som roku 1991 odina zo 
SND, vynorila sa predo mnou velmi 
dôležitá otázka, čo ďalej z hradiska 
môJbo hlasového posunu, pretože v 
tom čase som spievala mladodrama
tický odbor. Preto som hfadala mož
nost pre toto, ako vy hovoríte, ume
lecké vyzrievanie. Našťastie, moja 
agentóra mi sprostredkovala dobrého 
pedagóga. Štyri roky som intenzívne 
pracovala s maestrom Denisom Hal
lom v Berne, bývalým spevákom i 
priatefom mnohých slávnych spevá
kov, ako bola napr. Rosa Ponsele. 
Študoval v Taliansku a dokonale 

Operu d.irigujent rád a často 
Oliver DOHNÁNYI (1955) ab

solvoval Konzervatórium v Bratis
lave, AMU v Prahe (prof. Neumann 
a Klíma), študoval na Vysokej ško
le hudobnej vo Viedni (prof. Suit
ner). Pôsobil ako dirigent SOSR 
(1979-86), šéfdirigent Opery SND 
v Bratislave (1986-90), šéfdirigent 
opery ND v Prahe (1993-96). 

Od čias svojich pražských štúdií 
vedie komorný stibor Canticorum 
iubilo, s ktorým koncertuje pravi
delne doma i v cudzine. Získal via
cero umarú a medzinárodných oce
není. Za televíznu verziu Filasovej 
opery Memento mori, ktoru dirigo
val s orchestrom FOK, mu bola 
udelená zvláštna cena poroty tele
vťmeho festivalu v Salzburgu. Jeho 
hudobné naštudovanie Gounodovho 
Fausta bolo vymamenané cenou 
medzinárodnej poroty na festivale v 
škótskom Edinburghu. 

Okrem českých a slovenských or
chestrov často spolupracuje s ope
rou v anglickom Leedse, kde naštu
doval Bizetovu Carmen, Ponchielli-

bo Giocondu a Thomasovu operu 
Hamlet. V Londýne diriguje En
gliscb Chamber Orchestra. S týmto 
orchestrom nahral CD pre švajčiar
sku firmu Novalis, ktorá je začiat-

kom série pripn1vovanýcb nahrá
vok tejto firmy. Cas to spolupracuje 
tiež s London Mozart Players. 

e Nahrávali ste v Slovenskom roz
hlase, so SOSR-om ste absolvovali 
operný recitál Ľ1:bict: Rybá.--sT~ej, ktorý 
vy§iel na prvej samostatnej CD platni 
našej poprednej sopranistky. Zaujfma 
ma, či ste ul podobný projekt vytvárali 
a tiel, ako sa po čase cftite opä( v 
Bratislave, na čele telesa, s ktorým ste v 
minulosti spolupracovali? 

- Pokiaľ ide o spoluprácu so spevákmi, 
tá'je veľmi intenzívna vzhľadom na moje 
časté pôsobenie v opere. Samostatnú 
platňu s jedným sólistom - v tom zmysle 
ako teraz, keď ide o vopred dohovorený 
projekt Slovenského rozhlasu a Opusu -
som robil po prvýkrát. Doteraz som väč
šinou nahrával árie samostatne a do plat
ne boli zoradené, až keď ich bol dosta
tok. K druhej časti otázky: som rád, že 
môžem opäť dirigovať SOSR, veď som s 
ním sedem rokov spolupracoval ako stá
ly dirigent, takže na mojej strane je veľ
ké potešenie. 

e Venujete sa opernému i koncertné
mu dirigovaniu. V akom pomere sú vo 
va§om tennfnovom kalendári zastúpené 
tieto umelecké činnosti? 

- Pretože som pôsobil tri roky ako šéf
dirigent opery ND v Prahe, viac času 
som, pochopiteľne, venoval divadlu. Istú 
nevyváženosť pomerov som začal pociťo
va(, počet koncertov bol nižší ako počet 
operných predstavení. Sám sa však cítim 
aj symfonickým, resp. orchestrálnym, aj 
operným dirigentom. Snažím sa zinten
zívniť koncertnú činnosť, lebo v tejto ob
lasti vidím skôr svoje smerovanie a svoje 
vnútorné založenie. Operu však robím 
často a veľmi rád. 

e Počas angažmán v pražskom Ná
rodnom divadle ste naštudovali rad titu
lov - Pucciniho, Gounoda, Verdiho, 
Mozarta -ale i Smetanovu Libu~u. Spo
mfnam si, le recenzie neprijali novú 
produkciu jednoznačne. Co pre vás zna
menala táto skúsenosf? 

- Libuša je veľmi špecifickou českou 
operou. Treba ju vidieť jednak v histo
rickom kontexte, jednak z pohľadu 

dnešného človeka. Naprfklad jedna z re
cenzií veľmi tvrdo napadla režiséra, že 
titulná hrdinka nebola v bielom kostý
me a nemala vrkoče. Bolo to podľa jej 
autora v rozpore s tradíciou. Inscená
torom ďalej vyčítali, že javisko nebolo 

ovládal bel canto a interpretáciu ve
ristickej opery. Velmi mi pomohol 
pri naštudovaní viacerých bel canto
výcb rolí, akou bola naprťk1ad velmi 
fažká partia Abigail. 
Vráťme sa domov. Čo vás čakalo 

na materskej scéne ... ? 
Po mojom návrate -je to vlastne už 

tretia sezóna - vhupla som, ako sa ho
vorí, rovnými nohami do repertoáru, 
ktorý som robila aj predtým (naprí
klad Sila osudu). Nastópila som do 
novej inscenácie Trubadóra, kde 
spievam Leonóru, spievala som Mar
garétu v premiére Boitovej opery 
Mefistofeles, spievam Alžbetu v Don 
Carlosovi, k mojim vytóženým rolám 
patrí Tosca a nedávno som spievala v 
Dvofákovej Rusalke Cudziu kňažnti. 
Samozrejme, nie je to všetko, čaká 
má Aida, na čo sa teším. Pocho
pitefne, naďalej sa spevácky zdoko
nafujem a keďže nestačím chodiť do 
Bernu, čo je vyše 1000 kilometrov, 
navštevujem v sóčasnosti hodiny 
spevu u Marty Lantieri vo Viedni, s 
ktorou konzultujem všetky svoje pro
dukcie, a hlavne v stičasnosti pripra
vujeme Dona Carlosa pre Muttiho 
naštudovanie v Scale a i. 
Vráťme sa v§ak k va§ej CD nahráv

ke. Jej repertoár je velhJi náročný a 

dosť osvetlené, že dej sa odohrával v 
prítmí. Čiže, ozvala sa požiadavka ctiť 
si tradíciu. Ja ju chápem, avšak ak by 
sme stále hrali v rovnakých kostýmoch, 
v rovnakých kulisách, tak by iba opra
šovali ten istý model a inscenátorom by 
sa upieral ich tvorivý zásah. A podobne 
je to aj so vzťahom kritiky k hudobnému 
naštudovaniu. UblOŠU v ND dirigovali 
spravidla najlepší umelci danej doby -
Krombholc, Košler a podobne. Naštu
dovaniam sa vždy venovala mimoriad
na pozornosť a predsa kritická reakcia 
bývala často negatívna. Vlastne až re
prízy potvrdili do akej miery je produk
cia dobrá a živá. My ju uvádzame už 
tret( rok pred neustále vypredaným hľa
diskom a sme s ňou pozvan{ na festival 
do Edinburgu. Myslfm, že i to je dôkaz, 
že súčasná Libuša v ND nezaostáva za 
inými naštudovaniami. 

e Minulý rok ste opustili rady praž
ského ND -z akého dôvodu? Máte pev
né ang alm án 7 

- V pražskom Národnom divadle som 
mal trojročnú zmluvu, ktorá bola časo
vo viazaná na zmluvu bývalej šéfky 
opery Dr. Evy Herrmannovej. Trval 
som na tom po skúsenostiach zo SND, 
kde po zmene šéfa, ktorý ma angažoval, 
malo nové vedenie iné predstavy. 
Podobne i v Prahe, po odchode Dr. 
Herrmannovej, mi nový šéf opery ponú
kol horšie podmienky, viazané na krat
šie obdobie jeho pôsobenia, vlastne iba 
na jeden a pol roka. Neprijal som ich a 
dohovorili sme sa na externej spoluprá
ci s tým, že i naďalej dirigujem všetkých 
šesť titulov, ktoré som v ND naštudoval. 
Možno v budúcnosti dôjde k novej do
hode, lebo - ako viete - v Prahe sa zme
nila situácia, pán B!lohlávek neprijal 
post šéfa opery a vlastne všetko je vo 
vývoji. Momentálne som na "voľnej no
he". 
. e Pôsobili ste na vedúcom dirigent
skom poste na oboch národných scé
nach - v Bratislave i v Prahe. V čom vi
dfte najmarkantnejšie rozdiely v zmysle 
umeleckom i organizačnom 7 

- Veľmi podstatný rozdiel je v kvalite 
spevákov. Tá je na Slovensku mimo
riadne vysoká i v porovnaní so svetom. 
Dané je to veľkou talentovou základ
ňou, výbornými pedagógmi, ale i skve
lými umelcami, ktorí tu pôsobia. K va
lita spevákov, bohužiaľ, v Čechách je o 
niečo nižšia, zato prednosti Prahy vidím 
vo väčšej prevádzke, o niečo kvalitnej
šom orchestri a zbore, ale pochváliť mu
sím tiež organizačnú stránku div~delné-

~irokospektrálny. S akým zreteľom 
ste pristupovali k jej dramaturgii, 
pretože nie v§etky postavy patria k 
va§im realizovaným javiskovým po
stavám. 

Dramaturgia tejto CD nahrávky sa 
tvorila dosť dlho. Radila som sa s via
cerými fuďmi, napríklad s redakto
rom SR S. Jaktibkom a hfadali sme 
repertoár, ktorý by zodpovedal mojej 
stičasnej hlasovej dispozícň. V pod
state CD nahrávka pozostáva zo všet
kých árií môjho kmeňového reperto
áru. Z nových titulov je tu zastópená 
Maddalena z opery André Cbénier, 
ktorá má byt u nás inscenovaná v bu
dócej sezóne, na čo sa velmi teším. 
Verím, že aj ostatné diela. z ktorých 
zatial spievam iba árie, nezostanti 
mojím nesplneným snom. Som vefmi 
rada, že som tóto nahrávku mohla ro
bit s naším výborným dirigentom 
Oliverom Dohnányim. Verím, že je
bo zodpovedný prístup k realizácň 
tohto projektu, ako aj výkon Sym
fonického orchestra SR, nájdu odo
zvu nielen doma. ale aj v zahraničí. 

V tomto smere va~ej CD nahrávke, 
ako aj va~im vystúpeniam doma či v 
zahranič[, želám veľa úspechov. 

Pripravil MAÍUÁN JURÍK 
Snímka Alexander Molnár 

ho života. Nezanedbateľný je fakt, že v 
Prahe je predsa len väčšia tradícia, hrá 
sa v historických budovách, veď v 
Stavovskom divadle mal premiéru Don 
Giovanni, čo už samo o sebe evokuje 
povznášajúce pocity. 

e Na jednej tlačovej konferencii ria
ditel Opery SND Ondrej Lenárd si sťa
lova/ na pretrvávajúci ne.1ostatok mla
dých dirigelllskýclJ talentov. Vy ul pat
rite skôr k strednej generácii, aj napriek 
tomu, ako vnfmate toto konštatovanie? 
Pociťovali ste počas pôsobenia na Slo
vensku nedostatok konkurencie, resp. 
dostávali ste dostatok pn?el.itostf? 

- Keby som na Slovensku dostával 
dosť príležitostí, asi by som nešiel do 
Čiech. I keď zasa treba povedať, že po
nuka z Národného divadla bola mimo
riadna a veľmi ťažko by sa odmietla. 
Áno, nedostatok dir!gentov je do istej 
miery badateľný v Cechách i na Slo
vensku. Na jednej strane je málo zre
lých, skúsených dirigentov, na druhej 
strane pretrváva nedôvera, či neochota 
kompetentných poskytnút talentova
ným umelcom priestor na sebarealizá
ciu. Z tohto hľadiska som mal veľké 
šťastie, lebo hneď po absolutóriu som 
na základe konkurzu získal angažmán v 
Slovenskom rozhlase a mohol som diri
govať profesionálne teleso SOSR. Dnes 
však mnohí absolventi AMU alebo VŠ
MU majú problémy s uplatnením. 
Nazdávam sa však, že talenty na Slo
vensku nechýbajú, treba ich len nájsť a 
da( im šance. 

e Dostali ste po odchode zo SND po-
nuku hosťovať v bratislavskom divadle ? 

-Nie. 
e A čo vaše umelecké plány? 
- Nahrávanie s Ľubicou Rybárskou, 

Mirom Dvorským, Ľudovítom Ludhom 
a Gurgenom Ovsepjanom, opäť Praha, 
kde mám yredstavenie v Národnom di
vadle i v Státnej opere, kde som uviedol 
s Jozefom Bednárikom Rossiniho Turka 
v Taliansku. Potom cestujem do írskeho 
Dublinu, kde dirigujem tamojšiu Ná
rodnú filhannóniu. Bude to koncert na 
počes( Alberta Rosena, ktorý tam dlhé 
roky pôsobil a nedávno zomrel. Vzápätí 
sa znova vraciam do Anglicka, aby som 
v Anglickej národnej opere v Londýne 
uviedol sériu predstavení Verdiho 
Falstaffa. (Náš rozhovor sa uskutočnil 
ešte v jeseni m. r. Preto viaceré plány už 
možno zaradiť do ,,kolónky": úspešne 
realizované ... ) 

Zhováral sa PA VEL UNGER 



ÉT<>S '97 
Stvrtý ročník Medzinárodného festivalu sá

časnej hudby MELOS-ÉTOS (člen asociácie 
European Conference of Promoters of New 
Music) sa konal v Bratislave v dňoch 7.-16. no
vembra m. r. Kým v stivislosti s tretím roční
kom som pozorovala stúpajúcu kvalitatívnu 
tendenciu, štvrtý ročník, podla môjho názoru, 
zaznamenal kvalitatívny pokles. Pravdepo
dobne sa organizátori (hlavným usporiadate
ľom bolo Národné hudobné centrum- ume
lecká agenttíra Slovkoncert a spoluusporiada
teľmi Slovenská hudobná tinia, SPQlok slo
venských skladateľov, Slovenská filharmó
nia, Slovenský rozhlas a Hudobný fond, pred
sedom festivalového výboru skladateľ Vladi
núr Bokes) dostali do finančných problémov 
a snažili sa šetriť, kde sa dalo, alebo vychá
dzali viac z aktuálnej ponuky zo strán oslove-

ných. Festival sa aj tentokrát konal za podpo
ry Európskeho spoločenstva (prostredníctvom 
programu Kaleidoscope) a Ministerstva kultti
ry SR, pričom prispeli viaceré inštitticie, spo
ločnosti a nadácie: Magistrát hl. mesta SR 
Bratislavy, Istropolis - umelecké a kongresové 
centrum, Sorosovo centrum stičasného umenia 
v Bratislave, Open Society Fund v Bratislave, 
Institut Franqais, Association Franqais d'Action 
Artistique, Rak:tiske velvyslanectvo, Goethe
ho wtittit v Bratislave, United States Infor
mation Service, Ceské centrum v Bratislave, 
ISCM - Slovenská sekcia, Polský inštittit v 
Bratislave, Bulharské kulttirne a informačné 
stredisko, avšak balík peňazí bol zrejme nedo
stačujtici, keďže toho roku nezavítali k nám 
výramejšie interpretačné osobnosti. Tí, ktorí 
majti do činenia so stičasnou hudbou, vedia, 

akó rolu v nej zohráva interpretácia. Zlá inter
pretácia totiž nielen skreslí dojem o novom, 
dosial nepoznanom diele (pri márnom diele 
nechýba možnost porovnávania s dobrou in
terpretáciou), ale môže vyvolať dojem, že ide 
o zlého skladateľa - a ten sa už len veľmi ťažko 
napráva, ba čo viac- odrádza záujemcov o sti
časnti hudbu. Z týchto dôvodov sa renomova
né svetové festivaly podla možnosti orientujti 
na máme, na stičasnti hudbu špecializované 
interpretačné osobnosti a súbory, ktoré sti zá
rukou tispechu. Popri tom, samozrejme, dostá
vajti priestor aj menej mámi alebo len začínajti
ci umelci a interpretačné zoskupenia, ktoré si 
väčšinou pokladajti za česf vysttipif na takom
to fóre a patrične sa na to pripravia. Pristtipme 
však k veci a sktisme sa konkrétne zamerat na 
tento ročník v porovnaní s minulým. 

Fe-s ti ---v-at I «:»---v-é at ke: e-lr1l ty 
ZUZANA MARTINÁKOVÁ 

Niekolko štatistických údajov: v rámci 
tretieho ročníka na 24 koncertoch odzne
lo vyše 130 skladieb od takmer 100 (z to
ho štvrtiny slovenských) autorov, z nich 
v premiérovom naštudovaní 15 diel od 
domácich, 8 diel od zahraničných sklada
teľov; v rámci štvrtého ročníka na 21 
koncertoch odznelo 92 skladieb od 77 
autorov, z toho 25 slovenských (čo je 
jedna tretina), z nich v premiérovom na
študovanf l O skladieb od domácich, l 
skladba od zahraničného autora. 

Z týchto údajov môžeme vyčftať, že 
oproti predchádzajúcemu ročníku sa väč
ší akcent kládol na prezentáciu domácej 
tvorby, a to dokonca najnovšej (10 pre
miér), menší priestor dostali najnovšie 
diela zahraničných autorov: jedna pre
miéra od mladšieho rakúskeho skladateľa 
Petra Ablingera (nar. 1959) a asi 15 diel, 
vytvorených v deväťdesiatych rokoch, od 
známejších autorov (Kurtág, Rzewski, 
Zom. Szemzo, Mellnäs, Detoni, Kelemen, 
Loudová) po menej známych (Tililr, 
Milller-Weinberg, Neuwirth, Ščetinskij, 
Ropek. Cenova a i.) aj vzhľadom na náš 
kontext. 

K dominantn)·m osobnostiam festi valu 
patril Zygmunt Krauze ( l l)~~) z Varšavy 
a Dubravko Detoni ( 1 9~7) zo Z;íhrebu. 
ktorí ..;a na festi vale ako skladatelia pre
zento,·ali štynni dielami a z;íro"eit účin 
J..o,·ali aj ako klaviristi . Pozoruhodné je. 
že štn111i dielami bol na fe stivnle zastú
pen{ už len slo"enský skladateľ Juraj 
Beneš {Intermezzo pre d,·a klavíry z r. 
1 9~7. ktoré premiérovo zaznelo v minu
lom wJ.. u. Chanson triste z r. llJ96 pre 
hu ..; k. J..larinet. viol ončelo a klavír - pre
miéra. Luntn·is ( 197Xl canzone corale 
per emo di fanciu lli . Cantata No.2 (déjeu
ncr) (l)l)) 1. ktor)· bol členom festi valo
n;ho "~·horu. nu2 a ako tak~· sa mal pre
zenttn·ai u7. kn 7. "ctick)·d!" dôvodov (o 
to ,·iac. že ide o festival Melos-Étos) iba 
jednou skladbou. podobne ako predseda 
Vladimír Bokes, nehovoriac o tom. že od 
ďalšidto skladateľa - člena festivalového 
výboru Petra Zagara - nezaznelo žiadne 
dielo. Neviem, ako je to možné, že práve 
tí, ktorí po revolúcii najviac vystupovali 
voči totalite a netolerancii bývalého reži
mu, sú teraz takí istí, ba ešte horší. 
Niekolkokrát sa prediskutovávala taktika 
uvádzania diel na festivale tohto druhu, 
pričom sa o. i. zdôrazňoval~. že akýmsi 
sitom p're výber na Melos-Etos by mala 
byť prehliadka domácej tvorby Nová slo
venská hudba, ktorá sa poriada vždy v ro
ku medzi Melosom-Étosom. Pritom naj- · 
lepšia skladba, ktorá premiérovo zaznela 
na minuloročnej prehliadke, Exodus pre 

n •an7:u lt" ll lllliUIIO ....... . 

klavír sólo a 2 tam-tamy od Jevgenija 
lriaia sa na Melos-Étos nedostala, ba do
konca žiadna jeho skladba. Neviem, či si 
zasluhuje tento festival, aby vo svojom 
názve niesol slovo Étos. O akú etiku ide? 
Podľa akých pravidiel? . 

Ako je možné, že na festivale nebola 
zastúpená generácia, ktorá koncom 70-
tych a začiatkom 80-tych rokov prišla s 
úplne inými koncepciami, aké podporo
vala oficiálna kultúrna politika, a ktorej 
reprezentantmi sú Martin Burlas, Vlado 
Godár a Peter Breiner? Od Godára zaznel 
len Ricercar z r. 1977, ktorý mali v re per-

• 

toári interpreti skupiny YEN!, na festiva
le účinkujúci ako súbor Opera aperta. 
Zastúpení neboli aj od nich starší (0. 
Maninče k . J. Malovec, J. Pospíšil. L. 
Burlas) a mladší (P. Martinček . P. Ma
lovec. P. Zagar. A. Mihalič . R. Rudolf, l. 
Burlas. D. Matej. M. Piaček a i.) kolego
via. Je síce sympatické, že v rámci také
hoto festi valu zaznela tvorba najmlad
ších, ešte na VŠMU študujúcich sklada
teľov, ale bez dôkladnejšieho výberu, a 
dokonca v niektorých prípadoch v mizer
nej interpretácii. Takýto koncert patrí 
práve na spomínanú prehliadku novej 
slovenskej tvorby a sem už len tie najús
pešnejšie diela. 

Dovolím si ešte niekolko poznámok k 
jednotlivým dielam koncertov, na kto
rých som sa mala možnosť zúčastni(. • 

Z uvedených koncertov (možno aj z 
celého festivalu) bolo najpútavejšie vy
stúpenie Agon orchestra z Prahy, ktorý 
uviedol štyri skladby od Giacinta Scel
siho. Agon orchestra, pôvodne v komor
nejšej verzii ako Agon ensemble, vznikol 
roku 1983 so zámerom sprístupniť tvorbu 

jednak mladých českých skladateľov, sto
jacich bokom vtedajšieho oficiálneho 
umenia, a tiež tvorbu zahraničných auto
rov, ktorá bola ideologicky, vzhľadom na 
vtedajšiu kultúrno-politickú orientáciu, 
"závadná". Bol to práve tento súbor, kto
rý podnietil vznik obdobného združenia 
na Slovensku- VENI ensemble r. 1987. 

Na večernom koncerte (ll. ll.) zazneli 
v ich podaní diela I presagi pre deväť ná
strojov ( 1958), Anahit, lyrická poéma ve
novaná Venuši pre sólové husle a 18 ná
strojov (1965), Yam.aon pre bas a pät ná
strojov (1954-58) a Quatro pezzi su una 
nota sola ( 1959) pod taktovkou dirigenta, 
skladateľa a klaviristu zo Švajčiarska 
Jtlrga Wyttenbacha. Wyttenbach na~tu
doval celý rad diel z oblasti hudby 20. 
storočia a viackrát uviedol aj diela Scel
siho, dokonca dirigoval za prítomnosti 
skladateľa pri prfiežitosti jeho 70. narode
nín r. 1975 premiéru jeho skladby Anahit 
a roku 1986 vo Frankfurte premiéru diela 
Konx-Om-Pax a Pfat, tiež za prítomnosti 
Scelsiho a Johna Cagea. Spočiatku bola 
ešte súhra v prvej skladbe neistá, postup
ne sa však hráči dostali do pozície, ktorá 
umožňuje zvládnuť Scelsiho náročné 
skladby. Náročnos( spočíva najmä v schop-

Alexander Sčetinskij z Ukrajiny 

nosti tvarovania jediného tónu (Quatro 
pezzi su una nota sola su takto vystavané 
- vždy každý zo štyroch kusov - na jedi
nom tóne), ktorému Scelsi rozvlnením 
(mikrointervalové intonačné chvenie), 
dynamizáciou (pulzácia v rámci držané
ho tónu), rytmizáciou a bohatou artikulá
ciou dodal priestorovú trojrozmernos( a 
zároveň priam mystickú situ. Spôsob vy
užitia dychových (najmä hlbších), sláči
kových (väčšinou pozostávajúcich z viol, 
violončiel a kontrabasov, t.j. bez husH) a 

bicích nástrojov pripomína niektoré hu
dobné praktiky východnej, najmä však 
indickej hudby (analógie jogových dy
chových cvičení, napr. v skladbe I presa
gi, kde dychy robia efekt šumu vetra; v 
mnohých skladbách necháva Scelsi znieť 

dlhé hlboké tóny, ktoré otvárajú celú šká
lu alikvotných tónov, podobne ako v 
ómových mantrách, bicie i sláčiky sa po
dieľajú na zvláštnom výraze, vytvárajú
com atmosféru pre meditáciu atď.). Ako
koľvek, táto hudba vyžaduje mimoriadnu 
sústredenosť vnímateľa, ktorá, žiaľ, záko
nite bola rušená typom sály, akou je 
Moyzesova sieň. Ideálny by bol priestor 
rotundovitého chrámu, s dlhým dozvu
kom, s duchovnou atmosférou a prítmfm 
horiacich sviečok. Totiž nielen poslucháč 

musí zažívať a vnímať mystickosť tejto 
hudby, ale predovšetkým sami interpreti 
ňou musia byt presiaknutf a do nej vtiah
nutí. 

Zaujímavý, ako po stránke dramatur
gickej tak interpretačnej. bol koncert sú
boru Opera aperta, ktorým tento súbor 
zároveň začal svoju koncertnú činnost. 
Opera aperta vznikla z najlepších hráčov 
VENI ensemble so zámerom uvádzať 
nielen diela 20. storočia, ale aj klasicis-

ticko-romantickej tradície, s určitým dra
maturgickým plánom hľadania ich vzá
jomných paralel - a preto otvorené hľada
nie, "otvorené dielo". Na večernom kon
certe (10. ll.) uviedli vedľa seba diela 
Roberta Schumanna: Märcbenerzählun
gen, op. 132, štyri skladby pre klarinet, 
violu a klavír (1853), Gyôrgya Kurtága: 
Hommage k R. Sch., op. 15/d pre klari· 
net, violu a klavír ( 1990), Vladimíra 
Godára: Ricercar per quattro stromenti 

(Pokračovanie na str. 5) 
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MELOS- ÉTOS '97 
(1977)- husle, viola, violončelo a klavír, 
Juraja Beneša: Chanson tristc pre husle, 
klarinet, violončelo a klavír a Zygmunta 
Krauzeho: Quatuor pour la Naissance pre 
husle, klarinet, violončelo a klavír ( 1984). 
Idea konfrontovať diela minulosti i súčas
nosti, ktoré majú isté styčné body, je mi
moriadne zaujímavá, už aj z toho hľadis
ka, že hudba a umenie súčasnosti nie je 
len to, čo teraz vzniká, ale aj to, čo aktu
álne znie. Možno aj preto vznikajú diela, 
ktoré sa inšpirujú hudbou gotiky, rene
sancie, baroka a iných štýlových epoch 

Sóbor Opera aperta 

európskej hudby, ale aj hudobnými kul
túrami iných národov sveta. Dramaturgia 
tohto koncertu bola postavená na kon
frontácii diel pre rovnaké alebo podobné 
obsadenie (klavírne trio alebo kvarteto) 
a v jednej skladbe od G. Kurtága išlo do
konca o priamu analógiu so Schuman
novým triom. Kurtág patrf k špičkovým 
zjavom na poli súčasnej hudby a má už 
dnes podobné renomé ako G. Ligeti. Jeho 
tvorba vyrastá zo základov povojnovej 
avantgardy a zároveň sa obohacuje o 
konfrontácie s hudbou minulosti, avšak 
nie na spôsob neoromantizmu, resp. vy
tvárania afinít či alúzií, ale premiešava
nfm a porovnávaním výrazových prostried
kov minulosti a prítomnosti. Kurtágov 
kompozičný jazyk, blízky štýlovým pre
javom postserializmu a avantgardy, je tu 
st:íle prítomn)·. pričom dokážeme rozpo
znai aj urč ité schumannovské postupy a 
v~·rnzo\'osi. ktoré Kurt:íg majstrovsky 
'\kompntlO\'al" do svojej. Schumannovi 
hold ''7d:h·ajt'tľl'.i skladby. Dielo Homma
ge lt R. Sch .. pow~t:ívajúce z piatich afo
ristick~ ch l'haraktcri~t ick~·ch kusov. mno
hotdrncj metrorytmiky a tempiky. sono
ristick~hn. ,.~Taw"ťho i d) namického 
stdrnenia. patri lo k mojim najv;ičším ní
žitkom na fcsti \'ak. Niečo do seba mala 
aj skladha Zygrnunta Krauzeho, ktor:í 
\'Zhudw,·ala isté podobnosti s Mes
siacmwym Quatuor pour la fin du Temps 
pre husle. klarinet. violončelo a klavír, 
najmä hrou zvukov, farieb, nálad a akých
si "vtáčích" motívov. Benešova skladba 
Chanson triste bola napísaná priamo pre 
tento súbor, ktorý ho na svojej vlastnej 
premiére aj premiérovo uviedol. Autor ju 
napísal "pre priateľov", a to pre priateľov 
v živote i v boji (o súčasnú hudbu) .... že 
sa nazýva Chanson triste, má na svedomí 
ten život (pred rokom, cestou na 'kondič
né' sústredenie do kanadského Banffu, 
časti súboru zablúdila batožina a našla sa 
až po návrate domov, takže asi takto: adieu 
mes valises, adieu ma maile, ma maile 
perdue, mes valises perdues, adieu, les 
adieux ... ). Preto sú v skladbe najdôleži
tejším materiálom rôzne rétorické figúry, 
napríklad ako je tá Beethovenova z rov
nomennej klavírnej sonáty, alebo iná 
(opačná) z jednej Wagnerovej opery ... " 
Toto dielo odráža pre Beneša charakte
ristický zmysel pre dramatickosť, miesta
mi až predimenzovanú, vzhľadom na tak
to komorne koncipovanú skladbu. Vn(
matef má pri nej pocit. že ide o hudobnú 
drámu. plnú bojov, konfliktov a peripetií, 

na spôsob drámy, ktorá sa môže odohrá
vať v živote človeka. Ak mám vyjadriť 
svoj názor, viac sa prikláňam k takému 
typu hudby, ktorá povedľa vypätých, ex
ponovaných miest má aj nadľahčené úse
ky, vytvárajúce priestor na dotváranie 
vlastných pocitových predstáv. Benešova 
hudba tento priestor neposkytuje, ona ho, 
naopak, totálne vypfňa. 

Rôznorodý štýlový záber skladieb, vy
tvorených za posledných 30 rokov, po
skytol úvodný koncert festivalu Melos
Étos (7. ll.) v podaní Štátneho komorné-

ho orchestra Žilina. Od slovenského au
tora Tadeáša Salvu odznelo Sedem kre
sieb ( 1964 ), krátkych charakteristických 
kusov, resp. miniatúr či impresií s názva
mi Duševná samota, Samovrahov list, 
Hmla, Dažďové kvapky padajúce zo stre
chy, Menejcennosť, Harmónie ľudských 
citov a Búrka vášne (Sf.!va sa prejavoval 
aj výtvarne a je autorom početných kre
sieb, o. i., viacerých autoportrérov), kto
rých obsahovú či pocitovú podstatu zau
jímavým spôsobom vyjadril hudobnými 
prostriedkami, prfznačnými pre jeho 
kompozičný jazyk (linearita myslenia, 
heterofónia, vrstvenie modelov a zhusťo
vanie do sonoristických blokov atď.). Od 
poľského skladateľa Krzysztofa Knittela 
zaznela skladba Nibiru (1987), odrážajú
ca tradíciu poľskej sonoristickej školy i 
novších postmodernistických tendencií v 
spôsobe uplatnenia alúzií na staršiu eu
rópsku hudbu i náznakov na domáci folk
lór. Dielo Arabesque pre klavír a orches
ter (1983) od Zygmunta Krauzeho (na 
klavíri hral autor) bolo tiež založené na 
využití folklórnych elementov (najmä s 
tragickým. žalostným podtónom) a sono
ristike. ktorá prekračuje rámec tradície a 
je blízka špecifickému spôsobu využitia 
zvukových možností klavíra, aké robili 
Cowell. Cage. Crumb a i., obohatením o 
hru na strun:ích místroja. Krauze na vy
volanie zvláštnych zvukových efektov 
používa špeciálne tvarované kamene ur
čitej váhy a hrubé kovové tyče. Inú orien
táciu odrážala skladba švédskeho sklada
teľa Ame Mellnäsa Intimatc Games 
( 1992), koncert pre flautu a orchester, 
ktorá síce tiež stavala na sonoristike, ale 
typu viac 50-tych a 60-tych rokov aj v 
exponovaní avantgardnej výrazovosti. 
Shaker Loops ( 1978) od Johanna Adam· 
sa bolo najpútavejšou skladbou koncertu. 
Vybudovaná je na repetíciách modelov 
rozličnej dfžky (narážka na slc;>vo loops, 
čo znamená slučky, podobne ako na sluč
ky pri práci s magnetofónom), ktoré v sú
hre vytvárajú vždy rozdielne korelácie 
(analogický proces nastáva napr. v rene
sančnom izorytmickom motete) a tiež na 
chvení (to shake = chvieť, triasť sa, ale 
shake je aj trilok). Skladba znamená vyš
šf vývojový stupeň minimalizmu tým, že 
štruktúra, dynamika a artikulácia sú pre
pracovanejšie, čo spôsobuje aj väčší dy
namizmus a dramatickosť diela. 

Francúzsky Ensemble 2e2m (Etudes et 
Expressions des Modes Musicaux - štú-

die a výrazy druhov hudby), ktorý vzni
kol r. 1972 s cieľom interpretovať hudbu 
dneška, spoluvytvára( hudobné dedičstvo 
zajtrajška, účasťou na objavovaní mla
dých skladateľov všetkých národov a za
ložiť diskografiu, sa prezentoval na 
dvoch koncertoch (14. a 15. It.). V ich 
podaní zazneli diela od Juraja Beneša, 
Vladimíra Bokesa, Iris Szeghy a Egona 
Kráka, z ktorých ma najviac zaujala 
skladba In Between (Medzi) pre hoboj a 
mg-pás od Iris Szeghy. Vznikla roku 
1993 počas autorkinho pobytu na Aka
demie Schloss Solitude v Stuttgarte, kde 
mala aj premiéru. Inšpirovaná bola ume
leckou a filozofickou koncepciou ruské
ho maliara Vladimíra Mironenka, ktorý 
bol jej kolegom na Akademie. Miro
nenko si vytvoril predstavu akejsi neu
trálnej zóny, ktorá sa nachádza medzi 
dvoma pólmi - napr. dobrom a zlom, 
dňom a nocou, ja a nie ja, tradíciou a 
avantgardou atď. Myšlienkovú podstatu 
vyjadrila autorka v motte, uvedenom v 
partitúre: 

Žijeme "stále medzi". 
V medzipriestore, v medzičase, v medzi-

vzťahoch. 
Túžime uchopiť niečo čisté, 
motív, tón, 
ale, zdá sa, "medzi" stojí nad každou 

čistotou. 

Medzi-svet, medzi-človek, medzi-ja, 
medzi-ty. 

Táto filozofia sa v skladbe odzrkadl\Jje 
v symbolickom vyjadrení protipólov a 
tzv. neutrálneho priestoru prostredníc
tvom zvukov otvárania a zatvárania dverf 
na začiatku a konci skladby a medzi ním 
prichádzajúcich a odchádzajúcich krokov 
- žiaľ, toho konca sme sa nedočkali, pre
tože "ktosi" predčasne vypol pás a chu
dák interpret máme čakal na záver. 
Súčasťou mg-pásu je aj rádiový šum, kto
rý symbolicky predstavuje priestor me
dzi, lebo sa nachádza medzi rádiovými 
stanicami. Inštrumentálny part charakte
rizuje logické tvarovanie homogénneho 
hudobného materiálu a pohrávanie sa so 
zvukovými nuansami tohto dychového 
nástroja, ktorého špecifiká dokázala au-

mentálneho divadla avantgardy 50-tych 
rokov, pôsobilo pomerne rozpačitým doj
mom. 

Ensemble Musica temporale zo Saska, 
ktorý je od roku 1997 súčasťou Freie 
Akademie der KUnste v Lipsku, založila 
speváčka, orientujúca sa na súčasnú hud
bu, Sigune von Osten. V ich podaní za
zneli diela Frederica Rzewského Coming 
Together ( 1971) a Hansa Wemera Hen
zeho El Rey de Harlem ( 1979}, z ktorých 
prvé predstavovalo viac štýlovú príbuz
nosť s minima! music, druhé nadväzovalo 
na tradíciu povojnovej avantgardy. Obe 
diela sú odrazom zaujímavých skladateľ
ských koncepcií. Nevyhovoval mi však 
prfliš drsný až ~ovovo ostrý hlasový pre
jav Sigune von Osten, ktorému chýbala 
vnútorná kultivácia. 

Zvláštny pocit, ktorý hraničil až so smút
kom, vo mne vyvolal koncert súboru 
ACEZANTFZ (Ansambl CEntra ZA no
ve TEndencije Zagreb}, ktorý vznikol ro
ku 1970 z podnetu skladateľa Dubravka 
Detoniho a klaviristu Freda Došeka, ktorí 
sú jeho hlavnými aktérmi dodnes. Popri 
nich v ňom účinkuje herečka Veronika 
Dubrešič (spev, rôzne hlasové prejavy, 
pohybové kreácie) a Ivana Bilič (bicie 
nástroje). Prejav tohto súboru, ktorý uvie
dol diela staršieho i novšieho dáta od 
Milka Kelemena, Branimira Sakača, 
Xenie Radak, Dubravka Detoniho, Kreši
mira Fribeca a jednu kolektívnu skladbu 
tohto súboru, pôsobil akoby vytrhnutý z 
kontextu, nakoľko kreácie tohto typu, sta
vajúce na momente happeningu, akcie, 
rozbíjania zabehaných, konvenčných no
riem, boli doménou 50-tych a 60-tych ro
kov, ktoré sú zrejme pre túto krajinu stále 
dominantné a signifikantné (spomeňme 
festival Záhrebské bienále, kde sa takéto 
kreácie tešili veľkému záujmu). V tomto 
kontexte vyznieval prejav súboru veľmi 
kuriózne, možno aj práve preto, že všetci 
zúčastnení to, čo na pódiu predvádzali, 
mysleli akosi smrteľne vážne. Asi nie div 
- po hrôzach, ktoré v poslednom desaťro
čí zažili... 

Na záver už len niekoľko poznámok: 
Festival Melos-Étos, podľa slov jeho 

Peter a Marián Banda pri prednese Hru~ovsk~ho Lamenta 

torka bohato využi'(. Aj keď sme skladbu prvých realizátorov, mal byť po dlhom 
počuli okyptenú, nebolo možné nevnímať vákuu neexistencie podobného podujatia 
jej pôsobivú emotívnu výrazovosť, ktorá akousi platformou jednak na "rehabilitá-
je prítomná vo viacerých jej dielach. eiu" skladateľov, ktorf nejak utrpeli v bý-

Na svojom druhom koncerte Ensemble valom režime, a jednak na prezentáciu 
2e2m uviedol niečo na spôsob scénicko- najnovšej tvorby. V praxi však často 
divadelného koncertu od francúzskeho hrajú rozhodujúcu úlohu osobné ambície, 
skladateľa britského pôvodu Mauricea ktoré vždy nasledujú vytýčený zámer. 
Obanu ( 1914-1996), ktorý sa zaujímal Týmto praktikám by sa malo zabrániť nie-
najmä o tradíciu francúzskej a Španiel- len preto, aby nevznikali podujatia, na 
skej, ale aj byzantskej a africkej hudby. ktoré si niekto nárokuje a vytvára patent 
Jeho Trois Contes de l'Honorable Fleur (spôsob, ktorý je nám z minulosti dôver-
(Tri bájky statočného kvetu) pre soprán ne známy}, ale aj preto, aby sa zachovala 
(japonská sopranistka Yumi Nara) a ko- "demokratickosť" pri výbere a prezentá-
momý inštrumentálny súbor boli scénic- ci i autorov, diel, koncepcií, a tým aj mož-
kým útvarom (divadlom) v troch obra- nosť získavať čo najucelenejší a najširší 
zoch, na texty, ktoré čerpajú z poetických obraz o vývoji domáceho a zahraničného 
a humorných legiend. Toto dielo svojím umenia. Napriek určitým výhradám a pri-
vyznením, čiastočne pripomínajúcim pomienkam chcem vyjadriť slová uzna-
Schänbergovho Pierrot Lunair, ktorého nia všetkým, ktorí prispeli k realizácii aj 
kvality však nedosahovalo, čiastočne sa tohtoročného festivalu Melos-Étos a zá-
snažiacim priblížiť orientálnej mikroin- roveň zdôrazniť mimoriadny význam ta-
tervalovej poetike a čiastočne stojacim kýchlo podujatí, ktoré sú tou pravou mo-
na pozíciách hudobného, resp. inštru- tiváciou pre vznik a existenciu umenia. 
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Festival - ako sa rozbiehal - už vo svojom 
úvode sľuboval nejednu atrakciu a dobrodruž
stvo. Napríklad audiálne, ale aj vizuálne pôvab
ný projekt poľského skladateľa a klaviristu, dob
re známeho doma, u nás i v ~from svete, 
Zygmunta Krauzeho (8. l l.). "Posledný recitál" 
- s bliBím rodovým vysvetlením "Teatrálny kla
vírny recitál s amplifikáciou a mg pásom", expo
noval ozajstnú lahôdku. Krauzeho recitál - svo
jou koncepciou - sú akési novodobé "kartinky", 
kde jednotlivé obrázky tvoria skladby, či skôr 
fragmenty kompozfcif K. Stockhausena (Kla-

Zygmunt Krauze 

vierstiick X), O. Messiaeua (Caruéyodjaya), H. 
Cowella (The aeolian harp), A. Weberna (Va
riationcn. op. 27). S. Bussottiho (5 skladieb pre 
Tudora). L. Andriessena (Registers), W. Lutos
lawského (Melodie ludowe), G. Ligetiho (3 ba
gately) a jeho autorské (Stone, aj Gloves music). 
Ako protipól, alebo skôr "tmel", zapôsobia "pro
menádne" interlúdiá citujúce skvosty z hudobnej 
histórie - od Bacha cez Haydna. Mozarta, 
Beethovena ... Chopina. Szymanowského ... sku
točne vtipný nápaditý kúsok, navyše uvádzaný s 
noblesou, ako istý "náučný chodník" hudbou 
nášho storočia (približne 30-te až 70-te roky) so 
spomínaným konfrontačným či "zmierovacím" 
komentárom. Pointu však v sujete tvorili 
Krauzeho skladby: vstupy kameňov do útrob 
strunového mechanizmu nástroja a napokon 
GIO\'CS • "una\'Cn:l" hudba so záverečným gestom. 
či \'ýnou: hodenými rukavicami : ... ot<ízka znie 
- komu -(·i čomu'? Krauzcho projekt je zábavn)·. 
aj pnučn~· . Ncuna\'ujc zbytočnou akciou. ani prí
li šn)·m "tdrcnim s;~", Je par:ídnym holdurn hud
be. Stil'<~,nej. odch:ídz<~jtíccj . č i mfňajúccj sa .. . 

Slln·cn,l..cj hudhy nd1.nclo n;~ festivale pre 
jcdn~·d1 pr;Í\'C do' i. pre in)·ch nadbylnk . Je to 
ut:ít.ka do di .;kusic s rczult;ítorn alcho v)·z\'OU na 
riešenie · pre dram;llurgick)· št<íh. 

Nl•ddné nwtiné (netradične. nie ,. Mirhachu. 
ak , l:ínH"tlll'j' ic - ,. ZrkadiMke) lJ. novembra 
nkrl'lll .kdilll'j prl·miéry (Ze ljenka) priniesl11 na 
f1l"f1l >l n:pri t.y. Nic npn(·ú\'ané. \'Šctko produkty 
90. mkov. 

"Co sa t)•ka klavírnej Sonáty Zeljenku" ... je tn 
sonatína· táto charakteristika znie ako vtip: hra
ný vtip. ale v dôsledku to vtip ani nie je. Vec 
možno postavi( naopak. Tá sonatína... to je 
vlastne sonáta. Ostáva argument: obsah, proces. 
alebo vziah: forma - obsah. A je ním hudba, ze
ljenkovsky výrečná a nasýtená jeho rečovými 
delikatesami: pôdorys je formovaný velkoryso, s 
dynamickým rozmachom a amplitúdou. akú 
ozajstná hudba potrebuje. 

V{fazoslav Kubička, znova inšpirovaný klari
netistom Petrom Drličkom (a jeho klarinetovým 
kvartetovým ansámblom), v príznačne nazva
nom i znejúcom kvartete Vlci, op. ll9. Skladba 
je sónicky impozantná, vo zvukových vzorcoch 
príiažlivá. v štruktúrach však naznačuje akúsi 
neprehľadnos( a v oných krajných glisandových 
bordúrach odkazuje na pôdu naratívnosti. 

V minulom roku, na prehliadke Nová sloven
ská tvorbil, odznela premiéra skladby An die 
Musik, sonáta-depeša Schubertovi od Juraja 
Hatrlka (pre husle. klarinet, violončelo a klavír). 
Po wslúžcnom úspechu zaznela opäi (P. 
Kmjniak. R. Scbesra, l. Lupr:ík, E. Skurová) v 
schuht!rtovskom roku ... Autor výstižne typizuje 
charakter skladby. ktorá navyše predstavuje 
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keď chvíľami (azda v adíciách) podlieha pokuše
niu sofizmu. Očarujúci je východiskový, čistý 
schubertovský základ, ktorý plynule interferuje 
s Hatríkovými ~trukturálnymi modifikáciami, 
prechádzajúc do autorovho typického dia - "spo
ru" ... , aby znova vyústil do zmieru, východisko
vej polohy, povýšenej v dialógu. 

Roku 1989 vznikli fragmenty na text Stabat 
mater - neviem, či ich stihol Ivan Patfk rozvies(, 
doplnil, kompletizoval. Isté však je, že tak, ako 
ma svojimi "fragmentámymi" si ločiarami oslo
vili z drážok cédečka (De profundis-HF), tak ma 
teraz očarili naživo (1. Pasrorková a Ľ. Marcin
ger). Netreba opakova( Paríkove kompozičné 
konštanty, v týchto áriách však navyše- na ma
lej konc!znej ploche zapôsobil neobyčajnou si
lou vrúcnosti, nepatetickej presvedčivosti. 

A napokon Roman Berger a jeho Uspávanka 
(1991) ... "uspávanka mftvej matke". Tento mu
čivý, v expresiách vypätý monológ (sugestívne a 
zrelo prednesený Denisou SJepkovskou so sen
zitívnym sprievodom Daniela Buranovského) 
znamenal skutočnú gradáciu koncertu. Tu sa ne
žiada pátra(, či hovoril o štrukturálnej osnove, o 
formovom, tektonickom princípe. Viac sa žiada 
zažíval naznačenú i vypovedanú filozofiu, po 
kvapkách - a uvážene zostupovať- k hlbinám ... 

Manželia Skutovci, vzhľadom na svoju orien
táciu, osobitosti i repertoárový záber, vždy pred
znamená v aj ú zážitok, priťahujú pozornosť širo
kého auditória. Tentokrát (10. ll.) volili autor
skú zostavu G. Ligeti, S. Reich, J. Beneš a l. 
Zeljenka. Ligetiho Monument - Selbsportrllt -
Bcwegung pre dva .ldavfry, odzneli aj na ostat
nom festivale Melos-Étos. Nie, nežiada sa mi s 
odstupom času porovnával interpretačné náhra
dy (v predchádzajúcom stvárnení s E. Skutovou 
tvorila tandem D. Varínska), azda viac sa mi žia
da ocenil a docenil komplex kompozície. 
Rozmanitej. zámerne diferencovanej v jednotli
vých "sektoroch" -častiach, a predsa form·ulova
nej jedným čistým ťahom, dávajúc vyniknú( 
prieraznému obsahu. 

Skutovci sa s neskrývanou rados(ou stotožnili 
s "klasikou" - Piano Pbase Stevea Reicha. Bolo 
potešením sledovať ich pri produkcii jednody
chých synchrónov a ich postupnom, vleklom 
"rastrov an{"... ako inak charakterizova( onen 
štýl (7), ktorý dokáže niekoho fascinoval a nie
koho iritoval ( ... alebo sú aj medzistupne ? - moji 
kolegovia počas dlhej prestávky diskutovali na 
túto zdanlivo "vyprchanú" tému). Minima! je 
hra. Zábavka, medzistupeň. Nemožno ho chápal 
ako axiómu. Ale to je asi všetkým dávno jasné ... 

Juraj Benel sa v rondových návratoch vysky
tuje na poli intermezza, ktoré ako "formodruh" 
znie dos( nezáväzne. Benešove intermezzá to 
v~ak v predchádzajúcich číslach (l . pre 6 náut. 
2. pre 12 violončiel ). vzhľadom na obsadenie a -
tobôž obsah tak nepociiovali. Rovnako Inter
mezzo č. 3 pre dva klavíry naplnil hutným. 
vôbec nic oddychovým alebo "intermezzovým" 
procesom. Skladba je technicky enonnne expo
novaná. čo v~ak nczastiera pohľad na jej pôdorys 
a dynamicky klenutú kontúru. Je plná deja. ex
presie. neustáleho vlnenia . so zmyslom pre dra
matiku. lntcnnezzo. mlročné pre interpretov ll 

rovnako \'<ľačné pre poslucháčov. 
Zeljenkova premiéra číslo 2 bola Toccata pre 

dva k.lav{ry, stavajúca na osvedčených hrisk
ných metroryunických vzorcoch. razantných 
"posuvoch", intervalových id iomoch, ktoré ne
dokážu sklamal: a predsa skladba nevyznela veľ
mi presvedčivo (nebýva však každý deň svia
tok ... ). Možno sa pýtal: kto mal v tom väčší po
diel? Tvorca či spolutvorcovia ... ? 

Sympatické bulharské Collegium pre súčasnú 
hudbu (predtým Trio súčasnej hudby), iniciova
né a umelecky vedené prof. P. Karparovom, je u 
nás takmer domestikované. Toho času v zložení 
T. Karparova (bicie), l . Glavanov (klarinet) a ino
vované D. Canevom (klavfr). 

André Bucourechliev (1925) bulharský autor, 
presídlený či emigrovaný do Francúzska, tam 
všestranne činný: ako interpret, muzikológ ... 
Zvláštne -jeho skladbu Tombeau pre klarinet a 
bicie som na onom koncerte nevnímala ako vý
raznejšiu hodnotu, teraz sa snažím si ju sprítom
niL Skladateľ pred niekolkými dňami v Paríži 
zomrel (naozaj symbolické festivalové •:tom
beau" ... ). A vlastne celá úvodná čai koncertu vy
znievala mdlo. Kládla som si otázku - je to v 
skladbách, či v interpretácii? Veď Collegium 
(alias Trio) si pamätám z brilantných, oslňujú
cielt produkcií. Co skladby? Následný Morton 
Feldmann (King of Danmark pre bicie) pre
sviedčal farbou, zvukom, rytmickým dezénom, 
nedokázal ma však presvedčil, rovnako - ana-
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mann so skladbou Dal nicnte -lntericur m., pre 
sólový klarinet, kde interpretácia nielen že neza
hladila nepriaznivé kompozičné momenty, ale 
naopak, priam ich zdôraznila. 

Z hľadiska (nielen) profesijného nemám rada 
popisnos(: čo sa dialo pred prestávkou, počas 
nej, potom a predtým ... V tomto prípade však 
zradím svoju zásadu, lebo musím. Druhá čast 
programu totiž dej oživila a posotila ho do pria
znivejšej polohy. Juliu Cenovu, bulharskú skla
datelku, som mala možnos( zaži( v minulosti vi
ackrát z jej autorských počinov. Z jej skladieb 
vždy hovorila zdravá muzika, logika, zmysel pre 
komunikáciu s invenciou. Tak mi to potvrdila aj 
v skladbe nazvanej Das Wuscr achUifcrt mich 
cin. Aký je vlastne rozdiel medzi hudbou kom
ponovanou mužmi a ženami?! Je to azda umelo 
vytváraná cezúra! Cenov a (podobne ako jej ne
mnohé kolegyne- skladatelky) dosvedčila- žen
ská, či ženou komponovaná hudba je v kvalita
tívnych, či ak chceme špecifických zložkách ne
rozpoznateľná. Je vari o niečo tolerantnejšia a 
menej útočná. 

MarekWia pre klarinet a bicie (pôvodne flau
tu a ... ) JUu Zeljenku je skladba vedená svetlým 
predobrazom, impulzom. Zeljenka tu rozohráva 
svoje typicky hýrivé procesy cez "barbarózo", i 
ironizujúce, "spochybňujúce" súkolia až k zmier
livej harmónii. 

VuilK•zaod!icv je stúpencom syntézy, resp. 
autor snažiaci sa dosiahnut nirvánu syntézy. 
Usiluje sa skfbi( znaky "univerzálneho" s fol
klórnym elementom. Jeho Epiz6dy vyzneli cel
kom atraktívne. Folklórne bulharské jadrá s prf
značnými modmi a rytmickými asymetrickými 
vzorcami (pôsobiace ako exoticky, tak archaic
ky) narážajú a narúšajú staticky určované "uni
verzá", vstupujúc do nových syntaxf. V kontexte 
súboru Collegium pre súčasnú hudbu interpre
tačne najväčšmi presvedčila - ba priam očarila -
Tatjana Karparova. 

Projekt MUSICA DANU BlANA sa zrodil za
čiatkom 90. rokov z iniciatívy Maďarska "s cie
rom uchoval a rozvíjať kultúrne dedičstvo stre
doeurópskeho regiónu a na novom základe koor
dinova( kultúrny a hudobný život podunajských 
krajín". Tak vieme o čo ide, alebo by malo fs(. 
Dosi "široko" poňatý Dunaj teda koncertom pre
tekal Nemeckom, Rakúskom, Rumunskom, za
blúdil na Ukrajinu, potom sa vrátil do Maďarska 
a cez Cechy na Slovensko. 

Za 3. sláčikovým kvartetom Achima MWlera 
Weinberga - s čas(ami - Slávičie údolie a Har
mónia (netreba dvakrát háda() ako inšpirácia 
stojí Ilja Zeljenka a jeho hudba (teda Zeljenka na 
festivale po štvrtýkrát!) Bez ohľadu na okolnos
ti, Weinbergovo kvarteto je viac než solfdnou 
kompozíciou. Je proporčne vybalansovaná, v 
stavbe nekonvenčná; disponuje sviežim, neopo
trebovaným výrazovým arzenáJom (Moyzesovo 
kvarteto). 

Z trojice "podunajských" skladateliek, popri 
Olge Neuwirth a jej Splecnc pre basklarinet (E. 
Molinari), blúdiacom v senzitívnych farebnos-

Ivan Hrulovský ďakuje Silvii Vizváryovej 

tiach nástroja, a Violcte Dinescu (Scherzo da 
Fantaaia m., umne skoncipované, vystavujúce 
však do prvého plánu intelektuálne zacielený 
kompozičný plán) oslovila ma (opä() Ivana 
Loudov' so svoj fm krásnym Canto amoroso pre 
violončelo (1. Lupták); príbeh vypointovaný z 
nežného, krehkého monológu do (takmer) ume
leckej axiómy ... 

Maďarský autor Tibor Semzô a jeho Cajka, t. 
j. chorálov' variácia č. 2. "O Haupt voli Blutt 
und Wurden" pre sláčikové kvarteto, bola opra
dená niekolkými verbálnymi ornamentmi. Tá 
prelievajúca sa hudba je počúvateľná, efektná, 
vo svojom repetitfvnom dizajne pôsobivo ustro
jená. Po niekolkých minútach však začína svo
jou vl\ídnostou mierne unavoval. 

Alexander Sčetinskij a aj jeho kompozičné 
signály zneli u nás (na Melos-Étos) sľubne aj v 
minulosti. Tento talentovaný a ambiciózny autor 
zasiahol aj do diania tohto ročníka skladbou 'The 
Preacher'a Word pre soprán a sláčikové kvarteto. 
Podľa mňa patrilo k vrcholkom festivalu. Soprán 
(výborne disponovaná Nao Higano) a viola boli 
nn<nvm oilierom tlmočenia fragmentov biblie-

kých textov (Kazateľ, žalmy), určujúcich reliéf a 
dramaticky stavanú, mýticky povýšenú skladbu. 

Na záver - Miro Bázlik - Apparition, čiže 
Zjasnenie - skladba pre soprán a komorný or
chester, na nádhernú poéziu St. Mallarmého, 
Miro Bázlik nevystúpil zo svojich tieňov. Jeho 
skladba znela v intenciách svojho tvorcu. Za
sadená do určitého rámca formy, vzpínajúca sa 
nesmi.emou dávkou invencie. Hudby. "Hlavné 
slovo" sopranistky H. Lednárovej ostalo v ne
zrozumiteľnej dikcii utajené a navyše ponorené 
do druhoplánovej pozície s nie príliš zohľadňo
vaným prístupom sprevádzajúceho dirigenta A. 
Popoviča. Skoda. 

Už tradičným pozitfvom festivalu je projekt 
dvojportrétu. Neviem ako v minulosti, ale pred
pokladám, že viac-menej aleatómou volbou sa 
tentokrát dostali do susedstva (či konfrontácie?) 
Ivan Hru!ovský a Dubravka Detoni. Bizarná, no 
- akokol'vek zaručená autorská zostava. 

Prvý "polportrét": Hru!ovského Lamento 
94,95 - pôsobivý dvojspev husH a violy (P. 
Saray aM. Banda), tlmočiaci reflexiu na "morál
nu krízu, ktorá zachvátila našu spoločnost... od
por k prejavom intolerancie a nenávisti v našom 
verejnom živote ... " Ako sám deklaruje, cituje, či 
skôr transformuje plačky (v strednom dieli). 
Zvláštne: v Lamente som čítala viac otázok (že
by ascendenčné postupy?) než intonácií Jamen
ta-plačiek ... Môže to by( symbol... náhoda. 

Sedem bagatel pre .ldavfr chápem ako nezá
väznú kompozíciu. Silvia Vizváryová ju tlmoči
Ja zdatne ako kaleidoskop poetických - raz lyric
kých, inokedy poetických obrázkov. Je to profe· 
sionálny, aj keď si nemyslfm, že práve najprilie
havejš{ reflex autora. To však nemožno hovoril 
o jeho 3. sl4čikovom kvartete, ktoré je nesmier
ne dômyselne rozvrstvené a prestúpené do 
(zdanlivých) dvoch častí (Largo. Vivace - Molto 
adagio.) Hrušovského kompozičné procesy sú 
"klasické". Sú nasýtené logikou, umom, vyrastá 
z nich hudba, ktorá očarí, osloví dôrazom na člo
večenstvo. 

Vzápätí, po prestávke, mal nasledoval proti
pól k dvojportrétu. Kdesi však nastal skrat. A ce
lá Bratislava ostala bezradná. Väčšina z nás, kto
rf sme vyčkávali ponorení do tmy ... My, neuroti· 
ci, sme rezignovali. .. odišli. Dvojportrét však 
bol , ako hovorí aj priatelka Iris Szeghy, dohoto
ven)·: cit. : "Keďie som ako jedna z nemnohých 
vydržala s optimizmom prečka( povesrmí brati
slavskú "hodinu temna" po l . časti koncerru 13. 
novembra o 17. h v Moyzesovej sieni (infonná
cia pre mimobratis/avčanov: rmu sp6sobil hodi
nový výpadok elektrického pnídu na celom úze
mf Bratislavy), bola som pred pár dilami redak· 
ciou Hl poiiadaná o recenziu na 2. čas( koncer· 
tu - portrét chorvátskeho skladateľa Dubravb 
Detoniho. lial, s odstupom času som ui (aBie 
"lovila" v pamliti, i i vo si v§ak pamätám základ· 
ný dojem z tohto skladateľa, umocnený e§re nd· 
sledným večerným koncerrom (keďle aj na ilom 
bol Detoni "hviezdou večera")- ten dojem je, k 
Deroni je skvelý skladateľ a klavirista, ktorý by 
si zas/úli/ oveľa výraznej§ie medzinárodm 
uznanie aké má. "Objav Deroniho" povaiujem 
za jeden zo svojich najväUfch. ak vôbec nie naj 
viit.U záiirok festiv.11u. Dcroni j e náp.1ditý. mu· 
zik:flny. občas provokarfvny a diskuwbilný. rr 
nikdy nic nudný t i neprofcsion;flny. Má ro zricd 
ka vé. tomu Sól l1ovorf "bolí dar"- lwdb.1 mu VJ 

rcká spod rúk s n01jviil'šou prirodzenosťou .1 .13 

mozrcjmo.~ rou. "remc.~lo" si pri potaív;mí jd~> 

hudby t/Ol'C:k vôbec 11<'11 \'Cdomí. 
V jc/10 portr<' tc. v :!. pol<ll'ici koncertu dvr\ 

portrétu Hru.~ov.~k_l' - Dcwni odzneli dieli 
"Assonance" pre: I'ÍCI/ofl(' c /o ;1 k/:11·ír (lo7.ef Lllf 
t:ík. vio/onc'c/o. /\'om S/;mh'kod-Skurov;í. kl.• 
vír) "Phonomorphia ll" 2 klav{ry a mg pt 
(Dubravka Dcroni a Fred Do.~ek , k/a1·ír) , 
"Vergessene Musiken" pre sláčikové kvartel 
(Moyzesovo kvarteto). Prvé dve diela zanecha 
vo mne vellni dobrý dojem, rrerie spomenu 
provokatfvny, diskutabilný. Autor sa v ňom tOll 
hlboko ponára do citácif a hudby "11 /a ", hudb 
"krásna " evokuje tak sugesrfvne, ie sa vynáraJ 
otázky po zmysle takého počinu na konci 1. 
storočia - rieto otázky sú v§ak otázkami p 
zmysle poetiky ortodoxne chápaného postnx 
demizmu vôbec. Z okruhu ostatných aurorovýt 
diel, ktoré na tomto i následnom koncerte odzn 
li, sa skladba "Vergessene Musi.ken" svojou po 
tik ou silne vymyká, a tak je snáď v kontexte jel 
rvorby len osamelým pokusom." 

Ci patrili skladby študentské, t.j. skladby p 
slucháčov VSMU (dosiaľ jedinej produkujúc 
AKADÉMIE) do kontextu festivalu? Áno, aj 
tom sa hovorilo, či bude hovoril. Siahodlhý pr 
gram hovoril proti, ambície zúčastnených aul• 
rov - pre. Z pre hnaného počtu deviatich skladK 
sa treba aspoň pristaviť pri "ženských", ale va 
mi zreteľných" a zrelých skladbách Petry Baclu 
tej (Klavírne trio) a Jany Kmi(ovej (Styri min 
túry pre klavír), pamtomfme Tomáša Boro' 
neduživo interpretovanom, ale sľubnom Nou 
ne (V. Budzák - lesný roh) A. Steineckera. 
napokon - k syntéze z odťažitých oblastí siah1 
cemu Tmavomodrému rocktumu R. GašparO 



MELOS- ÉTOS '97 
Výhry a. pe»c:hyb~e»sti. 

TOMÁŠ HORKAY 
Prvého vrcholu festivalu sme sa dočkali v 

tretí deň jeho trvania, 9. novembra večer, v 
preplnených priestoroch reformovaného kos
tola. A akoby sa história zopakovala: meno 
Arva Pärta veľmi dobre poznáme od novem
bra 1993. keď práve v spomínanom kostole 
a taktiež v rámci festivalu Melos-Étos mu 
bol venovaný celý večer. Dnes sa hudba 
tohto estónskeho génia (alebo podľa iných 
názorov: podvodníka) nachádza v našom 
povedomí oveľa hlbšie, dokonca sa pomaly 
stáva "klasikou" 20. storočia. Jeho polhodi
nové Te deum (v revidovanej podobe z roku 

Ivana Pristašová s Petrom Keuschnigom 

1992) nesie všetky znaky známeho štýlu 
"tintinnabuli", v tomto prípade aj s istým. 
pre takúto hudobnú plochu, nevyhnutným 
gradačným vlnením. Interpretačné uchope
nie tohto diela súbormi Komorní sólisti 
Bratislava. Camerata Bratislava a Jánom 
Rozehnalom nemožno označiť za vydarené; 
dôstojne klenutá pärtovská stavba sa 
Rozehnalovi trochu vymkla z rúk. fascinu
júca jednota diela sa rozpadávala na množ
stvo izolovaných momentov a vznešené du
chovno Te deum miestami narušovali into
načné problémy niektorých členov Camera
ta Bratislava. 

Ešte pred vžitým a známym Pärtom sme 
si mohli vypočuť Requiem (aspoň u nás) ne
vžitého a neznámeho Erkki-Sven TUUra 
(fakt nevžitosti pochopiteľne znížil pravde
podobnosť interpretačnej blamáže). Pärtov
ho krajana. a by( na športovom podujatí, 
môj článok nesie titul "Estónsko na čele". 
TUUr (39 r.) sa na koncerte osobne zúčastnil, 
vystupoval veľmi skromne a sympaticky. 
Jeho komentár k dielu v bulletine bol jedno
duchý, stručný, zrozumiteľný, bez akýchkoľ
vek snáh byť vtipný, metafyzicky duchapl
ný či transcendentálne nezrozumiteľný, a 
tým pádom aj vtieravý. Tiiiir, podobne ako 
Pärt. sa inšpiruje gregoriánom, ale neostáva 

Slovo o syn~póziu 
KATARÍNA BOĎOVÁ 

Festival Melos-Étos, maratón koncer
tov súčasnej hudby ul tradične doplňalo 
medzinárodné sympózium o aktuálnej, 
zväč§a aj na festivale prezentovanej sú
časnej hudbe a jej rôznej reflexii. A tak 
sme sa v dobre známych a prfjemných 
priestoroch Zichyho paláca mohli po tri 
dni (10.-12. l l. m. r.) v pestrej medziná
rodnej zostave (l l krajfn) oboznámiť ten
toraz s problematikou obsiahnutou v titule 
sympózia. Vzťah "Východ-Západ" je stále 
aktuálny, a to nielen z umeleckého, ale aj 
politického, kultúrneho či ekonomického 
hľadiska. 

Aj hudobný vývoj sa na Východe v po
sledných desaťročiach uskutočňoval v ne
r.rz kat:Jklizmatických zvratoch. a najmä 
podmienky pre rozvoj súčasnej hudby a 
súčasnej hudobnej kultúry neboli porov
nateľné s podmienkami na Západe, čo, 

pri ňom, nasáva do seba rôzne výdobytky 
minulých hudobných epoch, no rozhodne 
nie v zmysle "polyštýlovosti". TUiirova syn
téza je naozaj jedinečná a obdivuhodná. 
Organicky a so zmyslom pre mieru sceľuje 
drsné disonantné súzvuky, ostináta, polyryt
miku s inými kombináciami niekedy zloži
tých (sluchovo vždy uchopiteľných) metro
rytmických štruktúr, rôzne netónové or
chestrálne efekty so silou kvázi tonálnych 
melodických línií, a to všetko s predpokla
dom a výslednicou zriedkavo ucelenej, lo
gickej a monumentálnej hudobnej stavby. 
Pripomínam podobné, pomerne skromné, 
monolitné a predsa veľkolepo pôsobiace ob
sadenie oboch diel: zbor, sláčikový orches
ter, klavír. Rezultát - azda najväčší divácky 
(a samozrejme poslucháčsky) úspech tohto
ročného festivalu. 

Druhý z chrámových koncertov (škoda, 
že boli iba dva) sľuboval pôvodne viac, než 
nakoniec splnil. I tak je potrebné pochválil 
veľmi pekný, poctivo pripravený, intonačne 
čistý výkon Detského a mládežníckeho zbo
ru slovenského rozhlasu (zbormajsterka Ja
na Rýchla). Jediný autor, ktorý tento večer 
hlbšie rezonoval, bol predstaviteľ najmlad
šej skladate ľskej generácie na Slovensku 
Mirko Krajči, narodený roku 1968. Jeho 
Proroctvá pre altovú flautu, detský zbor a 
recitátora na slová Kahlila Gibrana vznikli v 
tomto roku (na koncerte odzneli prvýkrát), 
sú dvojdielnou kompozíciou, hlásiacou sa 
jednoznačne k "novej citovosti", dojímavo 
meditujúcou o láske a o čase, tak trochu na 
spôsob melodrámy: nad hlasom recitátora 
(Jozef Šimonovič) a s podporou flauty (V~ra 
Ra~ková) sa odvíja mierne redukcionistický, 
mierne ostinátny, nezvyčajne melodický a 
nesmieme preduchovnelý, beztextový vo
kálny prúd, subestfvne podpc:ujúci hlboké 
pravdy, vyslovené prorokom. Z ostatných 
diel zaujali krátky, akoby neorenesančný 

Beat us v ir od Marka Jasinsk6ho a pre detský 
zbor intonačne veľmi náročný Lunovis od 
Juraja Beneh, kým kompozície, prednesené 
(profesionálne veľmi zdatným) českým or
ganistom Janom KaJfusom mali tvori( ná
hradu za skladby, figurujúce v pôvodnom 
programe (napr. Pater noster od Petra Zaga
ra). Remeselne zručné, no konzervatívne a 
epigónske diela od O. Semeráka, J. Ropeka 
či L. Sluku nakoniec prniš adekvátnou ná
hradou neboli. Z tejto plejády českých auto
rov pozitfvne vynikal iba Petr Eben sklad
bou A Festive Voluntary. 

Posledné dva dni festivalu sa vyvíjali pre
kvapujúco dramaticky. Zo štyroch koncer
tov sa prvé tri chceli akoby navzájom preko
nal v bezobsažnosti, aby ten štvrtý ... ale k 
tomu o chvffu. 

Klavírny recitál Daana Vandewalleho ma 
trochu zarmútil. Ide totiž o technicky (a nie
len technicky) vynikajúco vybaveného kla
viristu a bolo mi l'úto, že svoju energiu mrhá 
na diela prinajmenšom pochybnej hodnoty 
(snáď bolo jeho úsilie patrične ocenené). Z 
amerického programu koncertu ma (ako 

lial, najmä z ekonomického hladiska plati 
dodnes. Veď aké molnosti podpory má 
dnes k dispozfcii interpret bohatej západ
nej krajiny a aké hudba Východu! 

Na druhej strane práve prekonávanie 
tráum vtlačilo okrem iného hudbe týchto 
oblast{ ~pecifický charakter, výrazovú 
hfbku a duchovnosť al religiozitu, ako ju 
dnes môlme zaznamenať v tvorbe viace
rých kultúr - poľskej, estónskej (A. Pärt), 
ale naprfklad aj na~ej. 

Kontinuita rozvoja hudobnej tvorby 
Západu pod ochrannými krfdlami ul spo
menutých početných sponzorov a promo
térov, a samozrejmá reflexia súčasnej hud
by v týchto krajinách, neznamená v~ak ani 
zďaleka, ako to ukázal aj festival, umelec
kú a duchovnú prevahu hudby Západu nad 
Východom. Sympózium si stanovilo za 
cieľ poukázať práve na tieto ~peci fiká a de
klarovalo slovami organizátorky festivalu 
N. Hrčkavej: "pripravenosť byť mostom 
medzi Východom a Západom". Viac nel 
symbolicky to dokumentovalo proporčne 

vždy) pozitívne zaujal Olarles Ives a jeho 
skladba s dlhým názvom "Study 20 - Even 
Durations Unevenly Divided", s tým najvy
darenejším "fusion music", s vtipným a po
merne organickým striedaním Skrjabina 
(aspoň v mojej percepcii) a jazzu. A s nád
herným, lyrickým, neukončeným záverom, 
zosobneným. pianovými oktávami ravej ru
ky. Ale z hľadiska kvality to bolo všetko. 
Totálne atomizované štýly a žánre s blesko
vou rýchlosťou striedajúce dielo s názvom 
Camy od Johna Zorna, či otravná, intelektu
álne sa tváriaca zvuková masa The Road od 
Frederica Rzew~ho hádam nestoja za po
drobnejšie komentáre. (Pripomeniem, že 
klavirista počas týchto dvoch skladieb o. i. 
hral hlavou, pískal, spieval a mlátil do rámu 
klavíra.) A nakoniec Seven Circles Freda 
Fritha - "dôstojné zavfšenie" koncertu. Ne
chápem, prečo musí jeden z popredných sve
tových interpretov na gitare, hviezda v oblas
ti rocku, skúšal svoje sily na klavíri i trpezli
vosť poslucháča festivalu súčasnej hudby. 

Vystúpenie francúzskeho súboru Ensem
ble 2e2m trochu zbrzdilo priamočiarosi 
"gradácie" záveru festivalu. Divadlo v troch 
obrazoch, s jedinou postavou pre soprán a in
štrumentálny súbor, s mierne surrealistickým 
názvom "Tri bájky statočného kvetu" od 
Mauricea Ohanu síce prOiš neoslnilo, ale v 
porovnaní s tým predchádzajúcim ... Ohanov 
hudobný jazyk sa opiera skôr o možnosti fa
rebno-punktualistického dotvárania, s ná
padmi v tematickej oblasti prinajmenšom 
šetrí. Treba však spomenú( vynikajúci spe
vácko-herecký výkon Yumi Nara. Koncert 
Ensemble Wien 2001 napokon potvrdil, že 
tolerancia dnešného poslucháča (aspoň na 
Slovensku) nemá hraníc. VerkUndigung Pet
ra Ablingera z Rakúska: kvadrofónne umoc
nené, absolútne arytmické, amelodické a 
jednofarebné flautové pásmo, trvajúce 20 
minút. (Pozor: v bulletine stálo "Verkiindi
gung pre flautu, saxofón a klavír"!!! Ostatné 
nástroje sme si mali vari domyslieť.) Situá
ciu zachránil iba esteticky nesmieme pôso
bivý zjav interpretky. A čo za šokujúci, s po
čutou hudbou nijak nesúvisiaci filozofický 
traktát som si medzitým prečítal v bulletine! 
Ďalej - pripadá rr;; nedô!'tojné, aby som sa c 
zvukovom pásme Georga Nussbawnera, tak
tiež z Rakúska, širšie rozpisoval: AnArmo
rica, čiže túžba s perím - a s prehadzovaním 
zemiakov na bubne. Neviem, kto po čom pri 
týchto zaujímavých akciách túžil; ja najskôr 
po tom, aby sa táto "skladba" čím skôr skon
čila. (Bol by som inak zvedavý, ako by sa ta
kéto niečo uplatnilo v prostredí pravého un
dergroundu.) Mise en scene Nadera Mashay
ekbi-a (z Iránu) zmiernilo ostrie týchto ten
dencií a Milo! Betko so svojou "Kanceláriou 
na ceste" zapôsobil ako nefalšovaný dadais
ta. "Rozlúčková suita" - interpreti sa počas 
nej viackrát poklonili, pravdepodobne šéf 
"projektu" sa neustále premiestňoval , vyslo
voval navzájom nesúvisiace slová, a miešal 
sa do remesla aj klaviristovi. A bol za tým 
azda i nejaký poriadok. Hlavne - konečne 
trochu smiechu a zábavy! 

Žiar, záver Belkovej skladby mi ušiel, 
pretože 06reck6ho Refrain na poslednom 
koncerte festivalu bol predsa len vzácnejší. 
Rozhodol som sa správne. Táto staticko-me
ditatívna kompozícia v obyčajnej trojdielnej 
forme (pravda, s výrazne skráteným tretím 
dielom) pochádza z roku 1964, je ešte "ato
nálna" (netvrdím, že aj acentrická), ale svo-

vyvážené .zastúpenie oboch "strán" rovna
ko hudby- na koncertoch festivalu- ako aj 
prispe v kov na sympóziu. 

Tieto by sa dali podľa zamerania rozde
li( do troch skupfn: "V~eobecnej", čo si 
vzali na mu~ku vzťah Východu a Západu 
ako taký, a najmä volali po porozumeni 
(Frieder Reininghaus, Det/ef Gojowy z 
Kolfna). Potom nasledovali konk.rétnej~ie, 
odborné analytické referáty (napriklad 
vynikajúci prfspevok Bulharky Marie 
Kostakevy lijúcej v Nemecku, o nesko
rom diele A. Schnittkeho, alebo u nás ul 
známeho Primo~a Kureta z Ľubľany o 
~pecifikách slovinskej hudby 60.-70. ro
kov, či pofský sonorizmus pod drobnohľa
dom Krzystofa Drobu z Krakova - názor
ne "predvedený" JO-minútovou hudobnou 
ukážkou sonoristických efektov zo skla
dieb poľských skladateľov. 

Treťou skupinou boli prfspevky sloven
ských účastníkov - muzikológov i sklada
teľov (J. Bend, V. Bokes, J. lr~ai, M. 
Piaček). Naďa Hrčkavá v prispevku "Sú-

jou sugestívnou, pomalou repetitívnosfou a 
neopakovatefným sonorizmom už pre Gó
reckého typická. A tá zvuková extáza "kon
certantných" dychových skupín v strednom 
dieli! Tí, ktorých uvádzačky pustili do sály 
iba po doznení Refrainu, prišli o dosť. Večer 
gradoval, svetová premiéra 2. symfónie 
Jozefa Si.xtu ( 1988-1989) vyvolala z plejády 
uvedení diel slovenských autorov jedno
značne najväčší ohlas. (Som zvedavý, či by 
Ladislav· Kupkovič túto hudbu označil za to
nálnu alebo atonálnu!) V každom prípade
t6my boli spievateln6, a to sa na tohtoroč
nom "Melose" stávalo zriedkakedy. Sixtova 
skladba, deklaratívne sa opierajúca o niekto
ré kl'účové intervaly (malú terciu, malú se
kundu, čistú kvintu) oscilovala medzi prin
cípom monotematizmu, permanentnej evo
lúcie a variačnosti (niečo ako "metamorfó
zy") s výrazovo ťažiskovou treťou, posled
nou časťou. V nej mi ostala trochu nejasná 
významová hierarchia gradačných línií, 
zrejme aj vďaka nie dos( zúčastnenej. odu
ševnenej interpretácii. (SF dirigoval Peter 
Keuschnig.) Zreteľnými hudobnými tvarmi, 
emotívnym dynamizmom, pestrou a výrazo
vej polohe zodpovedajúcou inštrumentáci
ou, poctivosťou výpovede a mnohými inými 
kvalitami však Sixta, aj napriek iste zložitej 
konštrukčnej logike, strhol, a zdalo sa. že 
nielen mňa. Takže aj v roku 1989 sa pfšu 
dobr6 symfónie! 

Vyvrcholenie prišlo po prestávke. Ktovie, 
či to nechcela priam božská Prozreteľnosť, 
aby Melos-Étos 1997 zakonči la kompozícia 
ukrajinského autora Valentina Silvestroval 
Dedikácia pre husle a orchester z roku 1990 
bola venovaná jednej z ešte stále žijúcich in
terpretačných legiend nášho storočia Gido
novi Kremerovi, ktorý ju aj premiérova!. 
Jeho nadšenie pre toto dielo je taktiež vera
vravné. Zmocnil sa ma pocit neopísateľnej 
úľavy a radosti. keď po mizerných. nepocti
vých kvázi experimentoch víkendu som mo
hol byť svedkom dovfšenia jediného festiva
lu súčasnej hudby väčších rozmerov na 
Slovensku takým - nezdráham sa napísať -
geniálnym dielom. Vypočutie by mohlo v liať 
nádej do srdca každého hudbymilovného 
človeka - NIE JE VSETKO STRATENÉ! 
Exi!'tuje východisko, existuje ce~ta. existuje 
svetlo. nebolo ešte všetko napísané! Pokú
sim sa hudobnotechnickým opisom o ne
možné: čiastočne priblfžii ten úplne nový, 
doteraz nepoznaný, podmaňujúco zmyselný 
a fascinujúco jemný zvukový svet Silvestro
vovej hudby. Nad tajomným tichom neustá
le prítomného. vibrujúceho, inštrumentačne 
neobyčajne zložito štrukturovaného "orga
nového bodu", plného temných záchvevov a 
pri takmer nebadateľných rytmických kon
túrach, sa za as istencie virtuóznych hus ľo
vých figurácií (pochvál i( treba sólistku 
Ivanu PristašoV1i) pomaly rodila, odvíjala, 
rozvíjala a odchádzala spomienka na naj
väčšfch majstrov Melódie (Schubert, Čaj
kovskij) a Emócie (Mahler), a tak znel vrúc
ny Mahler v nežnom svete klas trov, harmo
nickým a zvukovým kontextom ani nie spo
chybňovaný, ako skôr subtOne, chápavo 
transformovaný a "obaľovaný ". Očarujúci 

"kozmický panteizmus". príroda, vtáci... 
Znelo to naozaj ako vesmírna hudba, "hudba 
sfér", a ako taká si plne nárokuje na označe
nie: hudba tretieho'lisfcročia. Hudba Bud11c
nosti. 

Snímky M.Jurik a P. Erdziak 

časná slovenská hudba medzi Východom 
a Západom" načrtla pohľad na správanie 
skladateľov v tejto situácii, v ktorej spo
menula "tri hudby"- hudba krásy, pravdy 
a "nie vážna hudba". Vynikajúci a otvore
ný prfspevok E. Kráka diagnostikoval al 
spoločenskú a morálnu problematiku v 
súvislosti so súčasnou hudbou, v prfspev
ku sa dotkol pre slovenské publikum dril
divých stránok existencie súčasnej hudby 
po r. l 989 a najmä dnes. 

Výborný bol aj Daniel Matej vo svojej 
takmer improvizovanej desaťminútovke 
"Young music between East and West". 

Program bol skutočne bohatý, prfspev
ky rôznorodé, publikum disciplinované a 
predov~etkým vzhľadom na na~e sympó
ziá al neuveriteľne početné. Sympózium 
znova posunulo problém Východu a 
Západu v hudbe (a nielen v nej) dopredu. 
Ako poved;tl poľský skladateľ Zygmunt 
Krauze, Európanom je kaldý človek, kto
rý sa tak cfti, bez ohľadu na to, na ktorej 
strane "hradby" žije. 



Slovenská r:dha:r•tl.ó:n.ia v :n.oven.bri 
Vitajme teda v novej sezóne! Už štyridsiaty deviatykrát nastupuje Slovenská 

filharmónia na tento kolotoč podujatí a zážitkov. Nevdojak som si uvedomil, 
že mám za sebou už (prebobaltpresne osem sezón mojich fi.lharmonických ak
tivít Je to vera, a či málo ... ? Ťažko povedať. Só aj situácie ovládané ónavou 
materiálu, kedy si ópenlivo prajem, aby už štafetový kolík SF prebral niekto 
mlad!í, oddýchnutejší. Na druhej strane však mi je jasnejšie nad Slnko, že v 
Redute prežívam zväčša tie krajšie životné okamihy a že tieto malé koketérie 
so Slovenskou filharmóniou považujem za neškodné, zato však za vysoko 
óčinný duševný doping, ktorého sa nechcem vzdaf. Nuž a na tejto lfnii, vyme
dzenej aj akousi motivačnou ambivalenciou, prežijem, zrejme, aj ďalší rôčik. .. 
Vari zažijeme dosf pekného, nech to stojí za to. Celoročná ponuka uverejnená v 
programovom bulletine slubuje pomerne hojne plusov. Ak všetko pôjde podla 
uvedenej réžie, máme sa na čo tešil. Takže, ako to všetko začalo ... 

30. a 31. októbra. Franz Schubert: 4. symfó
nia. Arnold ScbHnberg: Pelleas a Melisanda. 
Slovenská filharmónia. Nicolae Moldoveanu, 
dirigent 

Razantný bol hneď prvý krok. Nicolae Mol
doveanu sa rozhodol zariskova( a priviezol do 
Bratislavy úctyhodnú panitúru Schonbergovej 
poémy o Pelleovi a Melisande. Netreba zaiste 
obzvlášt pripomína(, že Schonbergov výklad 
mýtického príbehu o nenaplnenej láske je jed
nou zo skladieb, ktorá svojou expanziou v ob
lasti zvukovej imaginácie a "hustoty" faktúry 
spoluvytvárala špecifické duchovné milieu epo
chy fin de secle. Dalo by sa predpokladal. že 
slovensk! filharmonici sú v otázkach symfonic
kých kolosov pomerne slušne vycepovan!. 
Nahrali sa ich nadostač a poznajú isto veľmi 
dobre nástrahy a výhody takýchto gigantov. 
Predsa však, Schčinbergje Schonberg. Jeho me
no spôsobuje aj nejednému človeku od fachu 
vrásky na čele. Podvedomý. či priam až vedo
mý dešpekt voči Schtinbergovej hudbe je napo
div ešte stále akýmsi chorobným syndrómom 
pri ~frenf hudby nášho storočia. Viem si teda 
predstaviť. že filham1onikom nebolo v prvej 
ch\'Íii \'Šetko jedno a že trojicu maeterlincko
,.~ ťh hrdinov - symbolov by radšej videli pred
'" len ,. Open: SND. spr;~covan)·ch pánom 
DdlU>S\'111 ... 

Caso;n. ui pri sk\t\kach. ,·~ak hudnhníci nd
h.ilili pra ' 1.1 l\ ;ir Sl·hi\nhcrglwho piatdHl l'Plhll. 

pr~ll>i.c pod l'lq;.mtn~m a .:ncrgu;l-~m \Cllcním 
:-.:i_-o)ac .\loldn\'canu hr;i li dobre. koncentrova
rh:. ;ia\'ll,tt o. ~ retnato. r-.tohol ~om tak vychut
nai mnohl; ; pcrialitky: holi čitatdnť il hmali!td
né. nič >a nc~tr;h:alo ,. útroh;il'h molnHného or
chestra. T.:n mal pevn~ základy. s)ty stred aj 
suverénne vyprofilované diskantové lfnie. Rov
nako aj dynamika bola vzácne členitá a bola 
stále aktívnou zložkou v koncipovaní poetickej 
orientácie skladby. Trištvrtehodinka strávená 
so Schonbergovou hudbou bola jednoducho zá
žitkom, aký si treba cenil a vážil si ho. 

Pod tlakom týchto pozitív som schopný "za
budnúť" na nemastného-neslaného Schuberta z 
prvej polovice koncertu. Je pekné, ak si ktosi 
opä( na Schuberta spomenul , horšia však bola 
samotná realizácia tejto poklony. Bola neprí
jemne ktčovitá. v istých okamihoch neohrabaná 
- čiže, kolom dokola, ani nemusela byt. 
Schtinberg bol zaiste delikátnemu Schubertovi 
nerovným súperom už aj v rámci skúšobného 
režimu a Schubert (podobne ako nedávno v 
partnerstve s Brucknerom) na to zjavne dopla
til. Ale, pardon. veď som sľúbil. že zabudnem ... 

6. a 7. novembra. Peter Iljič Cajkovskij: 
Klavírny koncert b mol. Gustav Holst: Planéty. 
Slovenská filharmónia. Slovenský filharmonic
ký zbor (ženská časf). Bystrík Režucha, diri
gent Jan Rozeboal, zbormajster. Gillsin Ooay, 
klavír. 

Turecká klaviristka GUisin Onay isto vedela, 
čo rob!, ak v Bratislave znovuoživila ť':ajkov
ského sve10známe b mol (či skôr Des dur ... ). 
Dokonca si zabezpečila aj realizáciu nahrávky, 
takže filharmonici si tentoraz v piatok zahrali 
nadostač aj pri postkoncertných korektúrach. 
Žiar. tých korektúr muselo byt asi vera. Ne
pochybujem o tom. že šarmantná dáma je dobre 
pripravenou sólistkou a že sa len tak hneď ne
zľakne ani povestne náročného partu ť':ajkov
ského klavírnej symfónie. Tento pan je až ne
bezpečne notoricky známy. takže všetko všetu
linko. teda aj preklepík. vypláva razom napo
vrch. V hre pani Onay som sa mnohému pote
ši l: bola náležite temperamentná, sledoval som, 
ako statočne sa opiera do klaviatúry, bolo jasné, 
že nechce švindľoval a vynecháva( isté neprí
jemné postupy. že dokonca vo finále spustila 
priam až tempickú smršť atď. Chyba lávky bola 
asi v intenzívnejšom prepojen! sólových vstu
pov a reakci! zo strany orchestra. Bystrík Re
žucha riadil udalosti preň typickým gestom, v 
ktorom je vždy dosť infom1ácie a podnetov. 
Usiloval sa byi stále v strehu a v pohotovosti. 
Predsa však ostal celok kdesi na trištvrte ceste. 
Koncert sa občas zachvel v atakoch neistoty. 

nervozity, nepohody. Práve tam, kde mohla na
štastie sólistke pomôc( ešte aj strižňa - ak teda 
chcela ma( naozaj reprezentatfvneho ť':ajkov
ského. Viem si však napriek všetkému predsta
vi(, že ť':ajkovského "hitovka" zarezonovala len 
a len pozitívne v mnohých srdciach, pulzujú
cich aj pod vplyvom hry GUisin Onay - veď b 
mol je b mol a medzi týmito piatimi béčkami sa 
naozaj "ulieval" nedá. Dá sa fs( len naplno. ť':osi 
vyjde viac, čosi menej. S b mol je to už raz tak ... 

Ajhľa, aké návraty Holstovych Planét sledu
jem v programoch našich orchestrov. Za po
sledné tri roky sme sa v holstovskom vesmíre 
vznášali hádam aj trikrát. Trikrát sme lietali z 
planéty na planétu. Je to vlastne úplne v poriad
ku: Holstova suita má "Hz", je rôznorodá, nepri
púšťa nudu a laxnosf, je už aj svojím poetickým 
zámerom neuveriteľne atraktfvna, pre hráčov 
orchestra vari aj zaujfmavá a inšpirujúca. 
Planéty • symboly zneli v Redute pod vedenfm 
Bystríka Režuchu v úplnej pohode. Spôsobo
vali mi príjemné mrazenie na chrbte a už som si 
uvedomil. že takéto bezprostredné a nekontro
lovateľné fyziologické reakcie sú zárukou kva
lity. Holst v podan! SF a Bystríka Režuchu nao
zaj zaútočil na zázračné struny ukryté v hlbo
kom zážitkovom podvedomf a okamžite vyvo
l;tli pozití,·nc reakcie. 

12. november. Carl Maria von Weber: 
Oberon, predohra. Joseph Haydn: Koncert pre 
trúbku a orchester. Franz Schubert: 5. symfó
nia. Slovenská fllhannór.ia. Róbert S tankov sej, 
dirigent Juraj Bartoš, tnibka. 
Keď má byi niečo perfektné a hudobn!cky in

teligentné. tn.:ha si wvol;~( na pomoc Juraja 
Rartoš;~ (ni! obr.). Myslel som si, že H;~ydnov 
trúbkový koncert mi toho vera nepovie. Joj, ako 
som sa len mohol takto pomýlil?! Ako som mo
hol zabudnú( na to, že Juraj Banoš sa len tak 
pod niečo nepodpíše?! Tentoraz sa na rezo
nančnú dosku mojich zážitkov podpísal opäť 
výrazne, čitateľne, suverénne. Od prvého tónu 
až po tóny posledné išlo "do tuhého" a išlo zá
roveň o veľké veci. Bartoš je našťastie jedným z 
tých poctivcov, ktorf hudobnú interpretáciu 
chápu v jej vznešenosti a posvätnosti. Pre 
Bartoša je interpretácia skutočným súznenfm 
troch úrovn! jestvovania hudby - tvorby. reali-
7.ácie a percepcie. Bartoš pozná stav duchovnej 
pokory pred materiálom, touto pokorou sa riadi, 
pritom (či práve preto) je stále neuveriteľne sil
nou·osobnosťou. A nie len to. V Haydnovi od
kryl aj iné rezervy hudby. Prikorenil ho jem
nučkým, avšak zreteľne pôsobiacim džezíko
vým korením mobilizujúcim človeka k maxi
málnej koncentrácii. Toto vonné hudobné "afro
diziakum" primiešal Juraj Banoš najmä do ka
dencie prvej časti koncertu. Nik sa pritom ne
mohol hneva( ani pohoršoval. Bol to nápaditý, 
vtipný, poučný trik vynikajúceho "pána šéfku
chára" Bartoša. ť':lovek by naozaj občas neveril, 
že trúbka je vyrobená z kovu. Počas dvadsiatich 
haydnovských minút ponúkol Juraj Bartoš pub
liku potešenie, radost a prvotriedny hudobnfcky 
výkon. Prežili sme s ním chvfle, kedy tá hmotná 
stránka existencie hudby a samotného hudobné
ho nástroja nebola vôbec postrehnuteľná . V 
Redute sa vznášal čfry duch Hudby, oslobodený 
od akejkoľvek limitujúcej telesnej schránky. 

A teraz môžem pokračova( v naznačenom 
kurze: stredajší koncert cyklu C bol totiž celý 
utešený. Postarali sa o to aj filharmonici, aj 
Róbert Stankovský. Weberov Oberon je (až
kým hraním. Pán Budzák za pultom prvého les
ného rohu však rozpriadol hneď od začiatku ne
popísateľnú rozprávkovú atmosféru, takže všet· 
ko bolo uvedené na správnu mieru. Stíhali do
konca aj sláčikári ... Schubertova Pätka - tiež 
môže byt. Nebol to ľahký program. Mohol po
ľahky odhalil slabiny našej filharmónie, spočí
vajúce predovšetkým v interpretácii hudby star
šfch majstrov. Róbert Stankovský však vykonal 
kus kantorskej práce a zrazu fungovalo aj to, čo 
z času na čas škrípe. Tento koncert musel byt 
zážitkom aj pre samotných hráčov orchestra. 

20. a 21. novembra. Wolfgang Amadeus 
Mozart: Haffnerova symfóniL Koncertantnt 

symfónia pre hoboj, klarinet, fagot, lesný rob a 
orchester. Ludwig van Beethoven: 2. symfónia. 
Slovenská filharmónia. Jerome Kaltenbacb, di
rigent Igor Fábera, hoboj, Jozef Lup~ik ml., 
klarinet, Roman Melin&, fagot, Milol Stcvove, 
lesný rob. 
Konečne! Zvolal som v duchu pri pohľade na 

dramaturgiu tejto filharmonickej epizódy. 
Konečne ktosi ponúkol filharmonikom terapeu
tikum očisťujúce telo aj ducha orchestrálneho 
hráča. Mozart a Beethoven. Vari ešte Haydn 
chýbal • nech by to bolo kompletné. Ale aj tak 
stačilo. Po dobrom výkone v Schubertovej 5. 
symfónii s Róbertom Stankovským pokračova
la klasická "tortúra" členov orchestra SF. Na 
mozartovské symfónie nemôžu byt najmä po 
smutnom odchode Zdeňka Košlera veľmi zvyk
nutí. A pritom aj tu, na Slovensku, už sú diri
gentské osobnosti a osobnôstky, ktoré by veru 
aj Mozarta aj Haydna vedeli filharmonikom 
viac votrie( pod kožu. Len ich treba pustil na 
pódium. Jerome Kaltenbach už v Bratislave, 
konkrétne v Redute, dirigoval. Vtedy to bol ne
fahký záskok (zhodou nešťastných okolností zá
skok práve za Zdeňka Košlera) v Berliozovom 
Faustovom prekliatf, teda v skladbe, ktorá je, dá 
sa poveda(, diametrálne odlišná v porovnaní s 
hudbou vyzretého Mozarta a mladíckeho Beet
hovena. Asi preto vedel, do čoho ide. Div divú
ci, výsledkom jeho zjavne kvalitnej práce bol 
vyrovnaný výkon orchestra. Dokázal napriklad 

eliminoval bofačky a zlozvyky ovládajúce čin
nost sekcie sláčikových nástrojov na minimum, 
čo je v súvislosti s realizovanými dielami zaiste 
veľká devíza. Zachrípnuté tóny sa sfce ešte kde
tu ozývali, kde-tu som zaregistroval aj typické 
ležérne tváre hudobníkov (akoby vraveli "my 
nič, my muzikanti"), ale v zásade boli výkony 
hráčov SF nadštandardné • predovšetkým v 
nádhernom lesku Mozartovej Haffnerovej sym
fónie, ktorá bola azda najlepšfm čfslom progra
mu. Do neutešenej novembrovej atmosféry 
vniesla aspoň zopár hrejivých iskričiek a kúštik 
optimizmu. 

Optimisticky na mňa pôsobili aj štyria hrdi
novia večera - sólisti Mozartovej Koneertantnej 
symfónie Es dur. Ten, kto častejšie navštevuje 
Redutu (pochopiteľne, že nie jej kas!nové po
schodie ... ) mi zrejme uver!, že všetci štyria "ge
roji" sediaci za prvými pultmi svojich skupfn 
vedia, čo a ako treba robi( v prospech dobrej 
muziky. Ukázali to aj tentoraz. Hrali so zaniete
nfm, zmyslom pre duchovnú aj technickú koor
dináciu sólových partov. zvukovo decentne a 
intonačne jednoznačne korektne. Raz darmo: 
Slovenská filharmónia má v zostave zručných 
hudobníkov a je dobre, ak občas vyjdú aj z tieňa 
mohutného stromu zvaného "tutti". Otázku ty
pu: "Ktorý z nich bol najlepšf...?" považujem, 
za naivnú a bezpredmetnú. Každý z panov má 
svoje charakteristiky, svoje nástrahy. úskalia 
alebo naopak, isté výhody. Som si istý, že práve 
ten, ktorý ide najmenej "forward" a jeho aktivi
ty nie sú až natoľko transparentné, to má chv!Ta
mi najťažšie. Niekedy je veru (ažké drža( sa v 
druhom pláne • to poznáme aj z konania niekto
rých jedincov, kto rf sústavne radšej interpretujú 
sami seba, ako napríklad Mozarta ... 

Beethoven? Jerome Kaltenbach udržiaval si
tuáciu v zdravom napätf. V porovnan{ s 
Mozartovou "Haffnerkou" sfce vyrašili trpké 
výhonky technických nedotiahnutostf o niečo 
zreteľnejšie, ale verím, že každý súdnejšie uva
žujúci svedok tejto udalosti si uvedomil pozitf
va uvedenia neprávom odstrkovanej 2. symfó
nie (Eroica ani Osud to sfce nie sú, vynikajúca 
skladba to však je). Orchester SF takúto liečbu 
potrebuje ako sor. Len pod jej vplyvom môže 
nastúpil cestu permanentného zvyšovania hu-

dobn!ckeho perfekcionizmu jednotlivcov a ce
lého kolekt{vu. Bez uplatňovania podobnej 
stratégie sa dnes nezaobídu ani väčšie orches
trálne zoskupenia. 

27. a 28. novembra. Jean Sibelius: 2. symfó
nia. Robert Scbumano: Klavúny koncert. Mau
rice Ravel: La V alse. Slovenská filbarmóniL 
Alexander Dmitrijev, dirigent Polina Osetins
kaja, klavír. 

Spočiatku ma zarazilo, že Alexander Dmi
trijev poprehadzoval v pôvodnom dramaturgic
kom koncepte Ravel -Schumann - Sibelius úpl
ne všetko. To, čo malo byt prvé, bolo posledné, 
to, čo malo znie( pred pauzou, znelo ako prvé 
po pauze ... Viem, že La Valse so svojou extatic
kou eufóriou na záver je optimálnym epilógom 
na akomkoľvek koncerte. Rovnako však viem aj 
to, že v Sibeliovej 2. symfónii nechýba závereč
ná gradačná vlna, aká by podľa bežných názo
rov mala znie( na záver koncertu. Ravelova 
choreografická poéma je úchvatnou kompozíci
ou, predsa však v porovnanf s energiou sálajú
cou z mohutného korpusu Sibeliovej symfónie 
stále je skôr mašknn!ckym dezertom, než hlav
ným chodom. 

Po štvrtkovom koncerte som čosi zo zmyslu 
tejto programovej inverzie pochopil. Ravel nie
len že je (možno) kvetnatejší a (tiež možno) 
zvukovo atraktfvnejš{, ale navyše, akoby viac 
pasoval našim filharmonikom. Pri valčíkových 
fantáziách sa podfa môjho úsudku doslova "od
viazali" a išli očividne naplno. Zato Sibelius im 
spôsoboval väčšie problémy. Je mi jasné, že ab
sencia sibeliovského "kultu" v našom prostred{ 

SnímkaM. FH!ddová 

je jedným z hlavných dôvodov, prečo táto silná 
a neskrotná hudba stále nemôže zapustil hlbšie 
korienky. "Dvojka" je u nás s!ce najfrekvento
vanejším Sibeliom, stále však veľa polôh jeho 
poetiky ostáva nepochopených. A ak do tohto 
labilného terénu príde ruský dirigent, problémy 
sú takmer isté. Rusi, na rozdiel od nás, Sibeliovi 
rozumejú, majú ho v úcte a láske a hlavne ho 
hrajú. Alexander Dmitrijev možno trošička pre
cenil možnosti telesa zo stredu Európy a niečo 
ostalo nedopovedané. Dirigent sa spoliehal na 
to, že "veď je to predsa jasné"; hráči si zasa, sle
dujúc jeho nie práve najostrejšie gesto, mysleli 
"prečo nám naprOdad toto ... toto ... toto ... neu
káže, nevysvetl!". Nevravím, že Sibeliova sym
fónia neznela pekne. Naopak. dral sa z nej zdra
vý zvuk a návaly energi! vznikajúcich pri ne
všedných erupciách mali čosi do seba. Chv!
fami však niečo zašramotilo, čosi znelo ostý
chavo a bojácne. akoby sa ktosi bál svoj vstup 
do tohto hudobného skvostu "rozbaliť'. Alexan
der Dmitrijev to možno spozoroval pri skúš
kach a to by mohol byt dôvod, prečo sa rozho
dol tak, ako sa rozhodol: Sibelius pôjde prvý, 
má najviac slabiniek a Ra vel to všetko famózne 
zahladf. Aj tak napokon bolo. 

Dialóg na linke Robert Schumann - Polina 
Osetinskaja uprostred týchto dvoch mlynských 
kameňov bol zvláštnym intermezzom. Mladuč

ká klaviristka, evidentný talent, na svoj vek 
bezpochyby suverénna znalkyňa problémov tý
kajúcich sa klavírnej hry, sympatická osobnost 
- asi tak by som Polinu Osetinskuju napochytro 
charakterizoval jednou vetou. Ak však mám po
kračova( a charakterizova( konkrétnu atmosféru 
spomínaného dialógu Osetinskej so Schuman
nom, už by som bol rezervovanejšf. Najviac jej 
"sadla" tretia čast· virtuózny ohňostroj zamera
ný hlavne na brilanciu a rýdzo technické pro
blémy. V prvej a najmä druhej časti sa mi však 
kdesi stratili noblesn! duchovia schumannov
skej poetiky. Chýbalo mi viac gracióza, nehy, 
šarmu, vrúcnosti. Išlo viac o vonkajškový efekt, 
než o zasvätený výklad. Išlo teda viac o Pol inu 
Osetinskuju, než o Roberta Schumanna. A to 
mi koncom novembra v Redute. verabože, ver
mi neulahodilo ... 

IGOR JAVORSKÝ 



Banskobys-trické don.i:n.a:n.-ty 
Úvod tohtoročn~ho, v porad( u! 4. ročníka 

BIDitobyltrictý hudobných dní (BBHD 
23.-30. IO. '97), ktoré do povedomia vstúpili 
po prvýkrát ako "dni opem~", plánovali or
pniútori zo Slárnej opery (ŠO) určite inak
lie. Hned' otvárad vežový koncert (Brass 
Hannony BB) odznel nie zo "~ikmej" veže 
rekonllrUovaného námestia, ale spod nej. 
Možno fóbia z vý~ky či technick~ probl~my 
rozmiesrnenia pullov ... ? Ktovie. V každom 
prípade sa slávnoslný otvárad efekt neko
nal. Nekonala sa, žiar, ani plánovaná premié
ra opery 1. Cikkera Mister Scrooge. Do
vtedy jediný predstaviter titulnej úlohy, ko
lický František Balún, totiž vymenil javisko
v~ reflektory za operačné. A tak sa muselo 
hľada( náhradné riešenie. Našlo sa v návra
tovom titule, neznámej štvordejstvovej ope
re O. Verdiho AROLDO. Pre divákov bola 
nielen umelecky dôstojným ekvivalentom 
(ak sil obe opery vôbec porovnatefné, pri
čom jednej chýba ešte aj javisková podo
ba!), ale pre mnohých prekvapenfm. Za 
"oprášenie" diela, ktoré z banskobystrické
ho javiska odznelo v celoštátnej premiére v 
marci 1993. avšak nemalo dlhú životnosť, 
treba poďakovať najmä riaditeľovi ŠO Ru
dolfovi Hromadovi. Dokázal sa povzniesť 
nad zákulisie a pozval do súboru režiséra in
scenácie Manina Bendika, donedávna inter
nd výraznli osobnost. Predčasne "odložené 
diefa", predčasne "odložený režisér" nielen
le olivil, ale umožnil aj nečakaný exkun do 
vlastnej režijnej minulosti a konfronláciu s 
lnsc:enkiami bezprostredne vzniknutými po 
Aroldovi. (Traviata, Luisa Miller, Nabuc
co.) Co titul • lo zaujfmavý pohfad, výklad, 
interprelácia, vždy v intenciách nekonvenč
nosli, s odv4žnosfou, balansujúcou podfa nie
ktorých niekedy až na hranici prijateľnosti, 
nikdy však nie v zmysle samoúčelnej exhi
bfcie. Bendik je totiž. až prni~ dobre vyzbro
jený: primárne muzikantsky (absolvoval do
konca klavfr na Konzervatóriu v Košiciach), 
núledne v tandeme so scénografom Alešom 
Votavom (d!titerom niekotkonásob1!ých 
Dosiek z Nitry) odvážne búrajúci vžité sta
roopemé maniere a konvencie. Aroldo je 

Verdim prepracovaný Stiffelio. Dejový rá
mec tvor( manželský trojuholník, cudzolož
stvo, evanjelický kňaz, ktorý odpust{ svojej 
nevernej žene podľa biblického: kto si bez 
viny, udri kameňom. Po neúspechu sa Verdi 
pokúsil dielo zachránil cftiac kvalitu hudby 
a o sedem rokov neskôr ho uviedol s novým 
názvom Aroldo. Táto venia bola libretistic
ky prepracovaná, so situovanfm do obdobia 
križiackych výprav. Premiéra v roku 1850 
nebola úspe~ná. S najväčšou pravdepodob
nosťou je aj dodnes achilovkou práve onen 
nedramatický, biblický záver, bez pomsty a 
s odpustenfm. V Aroldovi inscenátori neak
tualizovali, zachovali historizujúci rámec 
Škótska v 13. storočí. Javiskový priestor 
skomomili rozdelením a vysokou hradbou 
vytvorili dva hracie priestory- interiér a ex
teriér. Hlavných hrdinov exponovali až na 
proscénium. Vzhľadom na náročnosť vokál· 
nych partov volil režisér asketické herecké 
prostriedky, dôraz kládol na hudobnú zlož· 
ku a vytvoril vizuálny vnem, pripomfnajúci 
kostýmový koncert. Ex post možno zovšeo
becniť: so zborovým telesom pracuje Ben· 
dik častokrát v zmysle hudobno-scénického 
clustra, adekvátne korešpondujúceho s kon
textom momentálnej dejovej situácie. Ne
potrebuje štylizované staroopemé maniere a 
"akožehranie". V hudobnej zložke opery 
znie Verdi raný, ale aj zrelý, dokáže provo
kovať k mnohým agogickým nuánsom. 
MysHm, že dirigent Pavol Tu.žinský podal 
skutočne precftený umelecký výkon. S od
stupom bol aj on už evidentne "nad" dielom, 
čo dokázal vynikajúcim spôsobom preniesť 
na všetky zúčastnené zložky. Zo sólistov ex
celovala v náročnom parte Mária Tomanová 
(Mina), skvele sekundoval aj hosťujúci 
Gurgen Ovsepjan (Aroldo). Oproti pôvod
nému Egbertovi, barytonistovi Damyrovi 
Basyrovi (dnes pôsobiaci v Cechách), bol 
bratislavský Ján t>určo menej dramatický, 
ale tiež suverénny a akceptovatefný. Ak som 
pred niekolkými rokmi po premiére označi
la naštudovanie tohto titulu za exportilč, 
mysiCm, že by stálo dnes za zváženie vyviezť 
práve tohto neznámeho Verdiho do Anglie-

Ko:n.cert:y v Košiciach 
Hoci skutočným počiatkom novej kon

cerrnej sezóny v Košiciach bol Medziná· 
rodný organový festival, oficiálne bola no
vá sezóna otvorená 2. októbra 1997 kon· 
certom Státnej filhannónie v Dome ume
nia pod taktovkou Róberta Stankovsk~ho. 
Tradične býva na úvod zaraďovaná sklad
ba slovenského skladateľa a tohto roku sia
hli po jednej z najlepšfch - Amébach 
Jozefa Grešáka. Bohužiaľ, ich predvedenie 
nemalo vyššie ambfcie, než len informatív
nu funkciu. Améby sme v Košiciach poču
li neraz, najčastejšie pod taktovkou 
Bystríka Režuchu a vždy vedeli hlboko za
pôsobiť, ba strhnúť. Tentokrát však 
Greš4kove hudobné štruktúry nedostali 
jasné kontúry, ba ani dynamické a inštru
mentačné finesy sa neuplatnili v dostatoč
nej miere. Celkový dojem navodzoval po
cit elementárnej snahy o korektné rozšifro
vanie notového zápisu - a máločo navyše. 
Napokon, oveľa lepšie sa Startkovskému 
nevadilo ani v nasledujúcom Brahmsovom 
Dvojkoncerte pre husle, violončelo a or
chester a mol. Ide o dielo, kde podobne 
ako v ostarných Brahmsových koncertant
ných skladbách dominuje úsilie o maxi
málnu prepojenosť sólovej a tutli zložky, 
teda nie iba sólo so sprievodom orchestra. 
V interpretácii Dvojkoncertu takúto snahu 
nebolo badat. Výborným sólistom, huslis
tovi Núdorovi Szederkmyimu (Kanaďan 
maďarského pôvodu) a violončelistovi, 
n8mu Jozefovi Podhoranskánu, nebol or
chester celkom rovnocenným partnerom, 
iba akýmsi sekundantom. Aspoň sólisti sa 
vlak zhodli na jednotnej koncepcii a zahra
li Brahmsa nielen s vel'kou tónovou kultú
rou, ale i s patričným entuziazmom. 

Ovefa lepšie vyšla Stankovskému druhá 
polovica večera (až ho podozrievam z prí
lil~ho sústredenia sa na ňu na úkor ostat
ných diel koncertu). Zazneli tu dve symf o
nick~ básne z Respighiho Rímskeho trip
tychu Rímske pínie a Rímske fontány. 

Gabriela Demeterov' Snfmka archfv 

Tieto brilantné ukážky talianskeho impre· 
sionizmu silne provokujú dirigentovu zvu
kovú fantáziu, zmysel pre kolorit a súčasne 
kladú nároky na jeho vkus a cit pre mieru. 
Opojnú zvukovosť oboch partitúr sa poda
rilo Stankovskému udržať v norme a vy
chutnať ich bohatú farebnú škálu. Hráči sa 
v sólových vstupoch prezentovali v tom 
najpriaznivejšom svetle a až na nepodare
ného slávika v závere 3. časti "Pfniľ' mož
no uvedenie Respighiho plne akceptovať a 
uznať ho za reprezentatívny tvorivý čin. 

O dva týždne neskôr privítali Košičania 
s nadšenfm Galakoncert barytonistu Mar
tina Babjaka, ktorý sa obklopil aj dvoma 
pôvabnými a perspektívnymi speváčkami, 
sopranistkou ľ.ubicou Vargicovou a altist
kou Jolanou Fogdovou. Populárne ladený 

: i 
ka, kam podfa informácií riaditefa ŠO má 
súbor namierené so Scroogeom. 

Druhou dominantou BBHD bol závereč
ný koncert Symfonick6ho orchestra Jána 
Cikkera (SOJC) pod taktovkou hos(ujúceho 
izraelského dirigenta Harveya Bordowitza. 
Nie, nejde o žiadny nový slovenský symfo
nický novotvar, iba o technickú záležitost s 
vysvetlenfm: v momente "zviditeľnenia sa" 
členov operného orchestra na javisku, pripf
na sa automaticky visačka SOJC. Aj keď 
treba povedať, že doteraz nevisela často a 
pravidelne. Od tejto sezóny, podľa slov šéf
dirigenta Pavla Tužinského, je pripravená u! 
samostatná dramaturgia. Ale späť ku kon-

Igor Lacko a Omgen Ovsepjan vo Verdiho ope
re Aroldo Snímka M. O Iha 

certu. Bol postavený salónno-populárne s 
dielami Cikkera, Sibelia, Schuberta a Mo
zarta. Výnimočný bol úvodný, svetovopre
miérovaný Ján Cikker s tanečným obrazom 
pre Sľ.UK SITNIANSKI RYTIERI. 

Podľa krátkej informačnej noticky vzni
kol ako protest proti okupantom v 68. roku. 
Niekoľkominútová partitúra v rukách ne

slovenského dirigenta bola rozozvučaná 
skutočne svetovo, bez národných nostalgif 
či sentimentu. Preženiem: ak by táto inter
pretácia bola možným bodom prijatia do 
EÚ - SME TAM. uôvody sú nasledovné. Z 
prvého a jediného auditívneho zážitku bez 
štúdia partitúry boli pre mňa evidentné štyri 

program (prvá polovica operné a druhá 
polovica operetné a piesňové ukážky) ne
našiel Babjaka· práve v optimálnej forme, 
avšak prejavil sa ako naslovovzatý profe
sionál a bez akýchkoľvek umeleckých 
kompromisov zvládol širokú výrazovú a 
štýlovú škálu od Mozarta cez Rossiniho, 
Gounoda, Bizeta po Millockera, Piskáčka 
a di Capuu. Obe dámy nezostali v baryto
nistovom tieni a najmä ľ.. Vargicová po
tvrdila svoju povest vynikajúcej koloratúr
ky. Potešiteľné je, že to nebola iba demon
štrácia speváckej techniky, ale obsahová 
stránka sa dostávala do prvého plánu. 
Košická filharmónia pod citlivým a pres
ným vedenfm Alfreda Waltera spoľahlivo 
sprevádzala účinkujúcich a do programu 
prispela i samostatnými vstupmi. 

Walter dirigoval aj koncert ŠFK (23. 
10.). Suchoňova Sláčiková serenáda oči
vidne nepatrí k dirigentovmu kmeňovému 
repertoáru; kto ju zažil v nezabudnuteľnej 
interpretácii V. Talicha - hoci odvtedy 
uplynuli desaťročia • ťažko prijme Walte
rovu ťažkopádnu a nevycizelovanú verziu. 
Toto kúzelné dielko si žiada v každom prf
pade priam komorný prístup: pokiaľ sú tam 
elementárne nedostatky v súhre a intoná
cii, ťažko budovať presvedčivú koncepciu. 

Zato Sukova Fantázia pre husle a or
chester g mol sa stala skutočnou lahôdkou 
- najmä zásluhou mladej českej huslistky 
Gabriely Demeterovej. Táto deva vyraz( 
dych neodolateľným lyrickým nábojom 
svojej precftenej hry i nádherným tónom. 
Technické obtiaže (a tie nie sú u Suka za
nedbateľné) prekonáva tak hravo, že si ich 
poslucháč prakticky ani neuvedomí. Po
etický opar Fantázie strieda v prudkých 
(azda až príliš) kontrastoch razantný zvuk 
orchestrálneho tutli a tieto dva svety vy
tvárajú neuveriteľne pôsobivú, dramatiz
mom nabitú atmosféru. Keď sa skladba (v 
tomto podanO končf, najradšej by ste na
hlas zvolali: "BIS!" 

Dvofákova 6. symfónia D dur je popri 
posledných skladateľových symfonických 

·; -=: 
hudobné vlny. Prvá s cimbalom - nehrala 
však iba na ľudovú folklórnu nôtu, Bor
dowitz z nej vyťažil farbou nástroja skôr zá
van exotizmu. V druhej vlne, ktorá silne 
asociovala nielen vojenskú strohosť, ale aj 
vojnové zverstvá, "vytiahol" dirigent para
lelu vojnového obkľúčenia aj skľúčenia bý
valého Leningradu. Tretia hudobná vrstva 
bola spracovanfm priamej citácie sloven
skej piesne Hojže Bože, jak to bolL. ako 
anticipácia následnej poaugustovej emigrá
cie. Po vojnových okupačných a ľudských 
kataklizmách nemohol autor zakončiť lep
šie, než odkazom pripomfnajúcim humánne 
a všeľudské posolstvo - Alle Menschen 
werden BrUder. Bratmi úprimnými! Tlies
kam Bordowitzovi za "rytierov", ktorých 
nechal "bojovať' prindpmi európskeho hu
mánneho kódexu. Bezprostredne nasledujú
ci Sibcliov Valse triste bol smutnohrou ako
by za rokmi aj možnosťami ... V roku okrúh
leho jubilea viedenského kráľa piesne znela 
na koncerte Nedokončená. Vo výstavbe do
končená, avšak v detailoch identická s ná
zvom. Koncertantná symfónia W. A. Mo
zarta (v programe bez KV) pre štyri dychové 
nástroje bola odohratá v opare prehriatej a 
suchej sály ŠO. Poznačilo to potrebný lesk, 
esprit a najmä sólistov - prvých hráčov sek
ciC (T. Vajda - hoboj. S. Borš - klarinet, J. 
Jano~ka - lesný roh a M. Masár - fagot). 
Mnohé technické kazy neodškriepiteľne sú
viseli s nercgulémosťou koncertného pries
toru. Dirigent si na úplný záver neodpustil 
ragtimový prfdavok. 

Pre absolútnu úplnosť BBHD je potrebné 
uvies(, že ostatné vystúpenia mali výsostne 
komorný charakter a boli v réžii najmä bra
tislavských komorných súborov: Moyzeso
vo kvarteto, Kvintet Madrigal, Octet Sin
gers, Close Harmony Friends. Koncert tria 
Max Reger z Ostravy sa neuskutočnil, po
dobne ako aj v úlohe Traviaty nevystúpila 
sólistka SND ľ.ubica Vargicová. 

Pre budúcno( je skutočne na zváženie naj
mä ďalšie pravidelné účinkovanie symfo
nického orchestra. V meste, kde popri kon
zervatóriu prvý semester funguje aj Aka
démia umenia, je živý kontakt s profesio
nálnou interpretáciou skutočne viac než po
trebný. MÁRIAOLOCKOVÁ 

opusoch trochu zanedbávaná. Neprávom. 
Je to rovnako inšpirovaná, melodickým 
bohatstvom a emóciami nabitá a brilantne 
inštrumentovaná hudba, ako hoci 8. sym
fónia. Pod Walterovými rukami dostalo 
dielo pravý symfonický "ťah" a skutočne 
rezonovalo i v publiku. Celý večer sa ko
nal v rámci Týždňa českej kultúry a stal sa 
jeho hodnotnou súčasťou. 

Tomáš Koutnfk (CR) - dirigent nasle
dujúceho koncertu ŠFK - mal neľahkú 
úvodnú úlohu: Brittenove štyri morské 
medzihry z opery Peter Grimes. Nebolo tu 
všetko v poriadku - nielen drobné výkyvy 
v súhre sláčikového aparátu, ale aj občas
ná zvuková nevyváženosť trochu ochu
dobnili túto skvostnú hudbu. Sústredenosť 
hráčov na prekonanie technických obtiaž( 
bola prniš zjavná, než aby sa mohli plne 
sústrediť na muziku. 

Zvyšok večera patril H. Berliozovi: 
Denisa Šlepkovská predniesla výber z je
ho piesne Letné noci na Gautierove básne. 
Výborný počin, lebo sme Berlioza spozna
li aj z trochu inej stránky, než ako ho pred
stavujú jeho symfonické práce. Hlbavá 
poetickosť, drobnokresba piesn( si našla v 
mäkko a sýto znejúcom mezzosopráne D. 
Šlepkovskej dobrého interpreta. Isté pre
h(benie výrazu a zreteľnejšia dikcia by za
iste účinok ešte znásobili. 

No a napokon Fantastická symfónia - tá 
je vždy vftaným a efektným zakončením 
koncertu. Bola, ale ... Je to symfónia, vyža
dujúca si viac ako iné dirigenta - architek
ta, s neomylným citom pre volbu temp a 
rozvrstvenie dynamiky. Toto Koutníkovi 
celkom nevyšlo. Iste, z hľadiska zvládnu
tia partov zo strany orchestra bolo všetko 
v poriadku, ale práve výstavbe symfónie 
chýbal sústredený a ucelený tok. Tejto 
hudbe udáva konečnú formu jej myšlien
ková náplň, ale často sme už boli svedka
mi, že sa dá nájsť adekvátne riešenie: že sa 
mimohudobný obsah i hudobné zákonitos
ti dostanú do rovnováhy. 

ROMAN Sidrn.PEK 



Bel can-to na rakúskych scénach 
Končiaca sa jeseň sa niesla na rakús

kych operných scénach v znamení talian
skeho bel canta. Motivačným zdrojom' 
pre dramaturgiu tohto druhu bolo v pr
vom rade dvojsté výročie narodenia 
Gaetana Donizettiho (Linda di Chamou
nix vo Viedenskej štátnej opere a Be
lisario v Grazi), ale i potreba návratu kla
sických diel predverdiovskej opery (Nor
ma od Vincenza Belliniho vo viedenskej 
Volksoper) do programovej ponuky. 
Návšteva spomenutých produkcií po
skytla nielen možnosť rozšíriť si obzor o 
donizettiovské tituly na Slovensku ne
hrané, ale i poznanie inscenačnej a hu
dobnej kvality rakúskych ansámblov. 

LINDA DI CHAMOUNIX
Štátna opera Viedeň 

Na Státnu operu pozerá každý ako na 
výkladnú skriň u súčasného hudobno-dra
mntického diania, čo - vyplývajúc z tra
dície a povesti tejto scény - oprávňuje 

posudzovať jej počiny maximálnymi kri
tériami. Ak hi stória operného paláca na 
viedenskom Ringu pamätá viacero obdo
bí, kedy umeleckú kvalitu formovali 
osobnosti najvyššieho rangu a podliezť 
istú latku hodnôt bolo nemyslitefné, žiar. 
dne~ok je už iný. Pod vedením lonna 
Holendera sa tu neraz stretávam s pred
staveniami takpovediac úrovne mest
ských divadiel. Nemohol som si tento 
tí vod odpusti i ani pri pohfade na novú in
scenáci u Donizettiho Lindy di Chamou
nix (navštívená reprfza l . novembra), 
ktorá aj napriek prítomnosti Edity Gru
berovej zanechala iba vlažné dojmy. 

Puto Viedenčanov k tomuto dielu je 
tvorené tiež faktom, že prvé uvedenie 
Lindy di Chamounix sa uskutočnilo roku 
1842 v tamojšom Kärntnerthortheatri. 
Žánrovo patrí do oblasti tzv. -opery semi
serie, teda obsahuje prvky vážneho i ko
mického rázu a končí šťastne; Tento druh 
hudobného divadla vznikol v 2. polovici 
18. storočia a reprezentujú ho niektoré 
opusy Pucciniho, Paisiella, Rossiniho (napr. 
Straka zlodejka, Mathilde di Shabran), 
Belliniho (Námesačná) a viacero zná-

Edita Gruberová (Linda) a Paul 
(Carlo) v Linde di Charnounix 

myd1 opier Gaetana Donizettiho. Linda 
di Chamounix je skladatefovou posled
nou ~emi scriou. ncstkou všetky atribúty 
daného 1.:ínru. To znamená. že okrem 
optimisti<.·kt!ho fin:íle sú tu postavy z ko
mkkélw cesta ( M:1rk íz di Boisncury) a 
cdkod hudobn:í línia sa drží skôr senti
mcnt:ílncj n:ílady než tragiky. Tento nt
mosférový rozptyl na jednej strane priná
ša kontrasty, na druhej však predsúva 
pred inscenátorov problém, ako rozmani
té podnety skfbiť do jednoliateho celku. 
Renomovaný nemecký režisér August 
Everding v spolupráci s výtvarníkom 
Philippom Arlaudom sa rozhodol vykro
čiť po akejsi strednej ceste medzi iluzív
nym kreslením reálií a použitím výtvar
ných prvkov smerujúcich k naivnej nad
ľahčenosti. Výsledkom je značne indife
rentné javiskové prostredie, v ktorom sa 
postavy 'pohybujú bez zvláštnej motivá
cie či výraznejšieho profilu. 

Dirigent Maurizio Barbacini má s ta
lianskou bel cantovou operou značné 

skúsenosti. čo sa premietlo do jeho ko
rektného viedenského naštudovania. Do
nizettiho opery však stoja a padajú na 

n·•n7:t1 l~n OUMJII~ vu1a. 

spevákoch. Niet pochýb, že magnetom 
inscenácie bola Edita Gruberová v titul
nej postave. Mnohí odborníci ju pova
žujú za dnešnú absolútnu primadonu bel 
canta. Hoci voči takto formulovanému 
hodnoteniu mám určité výhrady, Gru
berovej brilantná technika a z nej plynú
ca schopnos( pohrávať sa s výrazovými 
miniplôškami, vskutku ťažko hľadá kon
kurenciu. Pri formovaní dlhších drama
tických úsekov, tam kde nie je potrebné 
neustále meniť dynamiku, či v možnosti 
vygradoval scénu obsažnosťou a sýtosťou 
tónu - tam vidím v talianskom teréne só
listkine limity. V úlohe Lindy upútala 
ekvilibristikou techniky v koloratúrnych 
pasážach, no ostala dlžná v kreovaní drá
my predovšetkým vo finále 2. dejstva. 
I napriek tomu išlo o dominantný výkon 
večera. Z jej partnerov hodnotím najvyš
šie ušľachtilý a kantabilný prejav basistu 
Alastaira Milesa v postave Prefekta. 
Thomas Hampson ako Lindin otec An
tonio vniesol do roly tragický pátos i dra
maticky podfarbený výraz, rezervy má 
však vo vy~šej polohe partu. Bruno Pra
tico je rutinovaným buffo basom, u kto
rého drobnokresba prevyšuje nad fareb
nosťou a nosnosťou tónu. Najväč~ie vý
hrady v~ak treba vzniesť voči tenoristovi 
Paulovi Grovesovi (Carlo), nemajúcemu 
nielen plastickú vokálnu frázu, ale najmä 
jasnú a zvučnú výšku. Viedenská Linda 
di Chamounix je koprodukčnou inscená
ciou s milánskou La Scalou, kde ju uve
dú v apríli 1998. 

NORMA- Volksoper Viedeň 
Vo Viedni mala Belliniho Nonna na

posledy premiéru pred 20. rokmi v naštu
dovaní Riccarda Mutiho s Montserrat 
Caballéovou v titulnej postave. Najnov
šia viedenská Norma uzrela svetlo sveta 
po prvýkrát vo VolksopeF, v divadle, kto
ré popri uvádzaní operiet sa čoraz viac 
zameriavá i na velký' operný repertoár. 
Navyše, tentoraz sa pokúsilo ponúknuť 
alternatívu konzervatívnejšej Státnej 
opere a predostrelo piliérové dielo bel 
canta cez prizmu modernej divadelnej 
optiky. Strojcom tohto neštandardného 
poňatia bol nemecký režisér Niels-Peter 
Rudolph, pôsobiaci na poli činoherného 
a v menšej miere i operného divadla, kto
rý s výtvarníčkou Birgit Angeleovou roz
hodol radikálne transponovať predlohu. Z 
čias Galie v prvom storočí nášho letopočtu 

V. Bellini: s001a z l. dejstva opery Norma 

presadil Normu do obdobia jej vzniku 
(rok l 831) a situoval ·prfbeh do jedného z 
vtedajších salónov. Meštiacke salóny bo
li tým miestom, kde sa muzicírovalo, spie
valo, čítalo, ale i politizovalo. Už v do
be vzniku Normy znamenala milánska 
premiéra politický čin, bola akousi ume
leckou metaforou, ktorá na pozadí kon
fliktu medzi Rimanmi a galskými druid
mi, vyjavovala protest voči rakúskej oku
pácii Talianska a zrade z vlastných ra
dov. V koncepcii Nielsa-Petra Rudolpha 
nadobudla táto metafora reálnu podobu. 
Túžba po slobode, nezávislosti, vôľa 
zjednotenia Talianska sa premieta pria
mo do deja, motivuje akcie a mení cha-

raktery postáv. Velkňaz druidov sa pre
vteľuje do kože váženého meštiaka, do 
podobného vzťahu sa dostáva i jeho dcé
ra Norma, rímsky prokonzul v Gálii 
Pollione vystupuje ako veliteľ posádky, 
kňažka Adalgisa ako novicka. Javisko 
tvorí dobovo zariadený salón, herci sú 
oblečení do civilných kostýmov, ich kre
ácie zodpovedajú dejovému posunu. 

Pokiaľ je divák z principiálneho hľadis
ka tolerantný voči nekonvenčným insce
náciám, musí Rudolphov projekt akcep
tovať ako nesporne zaujímavý a výklado
vo zdôvodnený. Pokiaľ však nie je zá
stancom tzv. režisérskeho divadla, pro
testy sú oprávnené. Tak tomu bolo údaj
ne na premiére, no navštívená repríza sa 
niesla v pokojnej atmosfére. Výzva in
scenátorov, či Norma takúto revíziu po
trebuje, tu jednako visí vo vzduchu kaž
dý večer, keď sa zdvihne opona. 

V protiklade k rozporuplnej réžii stálo 
~týlovo čisté, v tempách skvelo vystava
né a v dramatickom oblúku presvedčivo 
vystupňované hudobné na~tudovanie šéf
dirigenta Volksoper Ashera Fischa. Ob
javom produkcie sa stala vynikajúca ar
ménska sopranistka Hasmik Papianová 
ako Norma. Jej mladodramatický hlaso
vý materiál má kr~snu zamatovú farbu . je 
voľný a plastický v každej polohe. ovláda 
kantilénu i koloratúru - jedným slovom. 
ideálna Norma. Skoda, že nenašla rovno
cennú partnerku v Heidi Brunnerovej 
(Adalgisa). ktor:í je síce muzikálnou in
terpretkou, no spieva bez potrebnej tóno· 
vej noblesy, legátovej kultúry a bel t:an
tového espritu. Johan Botha ako Pollione 
zaujal plnozvučným tenorom s náležitým 
dramatickým atakom i mäkkosťou fr~z. 
Na dobrej úrovni bol tiež Egils Silins v 
úlohe Orovesa. 

BE~ISARIO - OPERA GRAZ 
Presne na deň 200. výročia narodenia 

Gaetana Donizettiho, teda na 29. novem
ber, bola načasovaná premiéra tragickej 
opery Belisario na javisku divadla v Gra
zi. Predstavenie vysielal priamym preno
som na l. programe rakúsky rozhlas, kto
rý potom pokračoval donizettiovským 
maratónom po celú noc. Ak sa dramatur
gia Viedenskej štátnej opery priklonila k 
Linde di Chamounix, ktorá mala v meste 
na Dunaji pred 155. rokmi premiéru, 
Graz si počínal ešte odvážnejšie a bez zá
bran siahol po málo hranej lyrickej tragé-

dii Belisario. Opera mala premiéru v be
nátskom La Fenice necelý polrok po pr
vom uvedení Lucie di Lammermoor, pri
čom v tom istom roku 1836, ponúkol 
Donizetti ešte tri ďalšie tituly: Zvonček , 
Betly a Obliehanie Calais. Belisario. za 
krátky čas obehol svet (roku 1840 ho hra
li v Bratislave), na prelome storočí sa 
spolu s ďalšími bel cantovými operami 
na sedem desaťročí stratil z repertoárov. 
aby sa po znovuuvedení r. 1969 opäť po
stupne vracal na javiská. Hoci dnes ne
patrí k často uvádzaným Donizettiho sé
riám, kvalita partitúry ho oprávňuje 

uchádzať sa o priazeň dramaturgov. 
Ambiciózny súbor oper~ v štajerskom 

Grazi venoval premiére velkú pozornosť. 
Réžiu vložil do rúk Nemky Sabíne 
Loewovej, bývalej asistentky Neuenfelsa 
a Berghausovej, čfm sa vlastne vedome 
stotožnil s myšlienkou, že pôjde o nekon· 
venčný inscenačný tvar. Vskutku, hosťu· 
júca umelkyňa so svojím tímom (Jorg 
Kossdorff - scéna, Michaela Mayer
Mi.chnayová- kostýmy) odmietla mecha· 
nicky reflektovať predlohu v jej historic· 
kom zakotvení a na pozadí atmosféry by· 
zantskej rfše vykresliť drámu vojvodcu 
Belisaria, podstupujúceho ťažké životné 
skúšky vďaka intrigám svojej manželky 
Antoniny. Loewová posunula dianie o 14 
storočí dopredu a jednotlivé dejstvá (ich 
názvy sú triumf, vyhnanstvo a smrť) kon· 
frontovala pravdepodobne s obdobím fa· 
šizmu. Napovedali tomu predovšetkým 
znaky výtvarného a kostýmového ruko· 
pisu. Obecenstvo, zrejme pripravené na 

Jacek Strauch (Belisaóo) a Natalia Biorro 
(Irene) v Donizettiho opere BELISARIO 

tento výklad, reagovalo mimoriadne 
emotfvne: už počas pantomimického 
znázornenia predhistórie (mimochodom 
zaujímavo realizovaného) .. sa z rôznych 
miest hľadiska ozývali hlasné výkriky 
protestu. Podobne rušná atmosféra za. 
vládla pri zmene scény, kedy si skupiny 
odporcov a priaznivcov inscenácie bez 
zábran vymieňali názory, a vyvrcholila 
pri záverečných klaňačkách, kedy "bú· 
orkán" dominoval nad aplauzom časti 
publika. 

Reakcie ve~:ejnosti, na naše pomery 
úplne nezvyklé (pravda, mali sme vôbec 
dakedy v SND možnosť vidieť tak provo· 
katívny počin?), mali svoje opodstatne· 
nie. Priaznivci moderného, činohernými 
parametrami fonnovaného divadla, oce· 
nili do detailov prepracované profily po· 
stáv. veľké výrazové umenie interpretov i 
fascinujúcu, svetelne. technicky - i este· 
lieky! -veľavravnú scénografiu. Naopak. 
puristom prekážala už samotná myšlien· 
ka takého raclik:ílneho pretransfonnova· 
nia látky. chýbul im súvis hudby s novým 
prostredím a možno protestovali už voči 
princípu tzv. režisérskeho operného diva· 
dia . Každop:ídne, inscenácia pôsobila 
profesionálne a bola podnetom k zamys· 
leni u. 

K nesporne svetl ým stránkam premié· 
ry patrilo svižné. hudobne diferencované 
a precízne vedenť dirigentské naštudova· 
nie mlad~ho Dana Ratiu. Na javisku do· 
mínovali obe ženské predstaviteľky. V 
negatívnej úlohe Antoniny prezentovala 
Venezuelčanka Ines Salazarová velký cit 
pre bel cantovú poetiku, svoj part mala 
vybrúsený v lyrických i dramatických 
polohách a jej bohatý sopránový materiál 
znel v plnom lesku bez ohľadu na nároč· 
nosi pasáží. Výbornou lyrickou proti· 
hráčkou Salazarovej bola Ukrajinka Na· 
talia Vorobieva-Biorro s vrúcnym a jas· 
ným lyrickým sopránom. Jacek Strauch 
bol markantným Belisariom, vkladajú· 
cim do roly svoj jadrný dramatický bary· 
tón, ktorému však občas chýbala plastic· 
kej~ia lcgatová fráza i niektoré nuansy 
bel canrovej estetiky. Solídny výkon po
dal tiež Sergej Khomov ako Alamiro a 
Konstantin Sfiris v postave cisára Giusti· 
niana. PAVEL UNGER 

Snímky archí1 



l 
Pocta Andrejovi Kucharské01u 

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 
bola 16. novembra m. r. svedkom pocty 
dlhoročnému sólistovi SND, tenoristovi 
Andrejovi Kucharskému. Pri príležitosti 
prezentácie profilového CD tohto umelca 
a jeho životného jubilea - 65. narodenín, 
bola príležitost i na bilancovanie celoži-

Pod týmto názvom usporiadal v polovici ok
tóbra Spolok hudobného folklóru pri SHÚ spo
lu s nadáciou Prebudená pieseň a Odbornou re
dakciou /Udovej hudby Slovenského rozhlasu 
podujatie venované nedožitým 80. narodeni
nám speváčky a zberatelky /Udových piesn( 
Janky GUZOVEJ-BBCKOVEJ. · 

Spomienko1•á akcia mala dve časti. V prvej 
si Orchester ľudových nástrojov Radio Bra
tislava so svojimi sólistami - Darinou La.!tia
kovou, Mikulá!om·Dobošom (kvalitne zastúpil 
·indisponovaného Franti!ka Z varika) a ženskou 
speváckou skupinou VAJ ANA pripomenuli re
pertoár, ktorým sa Janka Guzová natrvalo zapf
sala do povedomia slovenských i zahraničných 
poslucháčov. Na svoju slávnu rodáčku si prifli 
zaspomfnať aj ženy zo takaroviec. Vďaka 
magnetofónovým záznamom ožil aj hlas Janky 
Guzovej a priblfžil nám jej myšlienky i neza
budnutelhý spev. 

Súčasťou koncertnej časti bola aj súťa1 mla
dých interpretiek ľudových piesn( o Cenu 
Janky Guzovej. V prvom kole si odborná poro
ta zložená z členov Spolku hudobného folklóru 
vypočula viacero nahrávok, zhodnotila inter
pretačný prejav a umeleckú úroveň. Do "živé
ho" finále odporučila tri speváčky: Andreu 
Jágerovú, Katarfnu Hološkovú a Slávku 
Horváthovú. Dve z nich dostali cenu nádeje. 
Vfťazkou sa stala Andrea Jágerová, ktorá si od 
želmfry Beckovej (dcéry Janky Guzovej) pre
vzala hlavnú cenu. Pri odovzdávanf ceny pani 

votnej cesty tohto popredného dlhoročné
ho sólistu opery SND. Výstižne ju nazna
čila už v úvode akcie moderátorka podu
jatia - Izabela Pažítková a ďalší aktéri. 
Mestské kultúrne stredisko, Národné hu
dobné centrum a hlavné mesto SR Bra
tislava (zastúpené svojím primátorom 
Petrom Kresánkom) pripravili totiž nie
len tradičný krst CD, ale i komorný kon
cert a spoločenské podujatie, ktoré obo
hatili nedeľný hudobný podvečer. O ume
leckej ceste Andreja Kucharského v ope
re SND, kde bol (s menšími prestávkami) 
sólistom od r. 1956, hovoril na úvod ge
nerálny riaditeľ Národného hudobného -' 
centra Pavol Bagin - bývalý šéf opery 
SND v rokoch vrcholiacej domácej spe
váckej kariéry A. Kucharského. Nefor
málne sa oslávencovi prihovoril aj doc. 
PhDr. Ladislav Mokrý, CSc., bývalý ria
diter SF, autor textu k CD, vydanej 
OPUS-om, a. s. Spomenul najmä zásluhy 
A. Kucharského na koncertnom pódiu 
Slovenskej filharmónie, kde umelec za
žiaril v mnohých vokálno-inštrumentál
nych dielach, zvlá§ť v Suchoňovom žal
ine zeme podkarpatskej pod taktovkou 
Ladislava Slováka. Primátor Peter Kresá
nek napokon pokrstil CD symbolickou 
kvapkou "šampusu". 

Text a snímka T. Ursínyová 

Becková prejavila rados( z toho, že jej úsilie 
oživi( spomienku na matku nadobudlo reálny 
obraz s vyjadrila nádej, l.e odovzdávanie Ceny 
Janky Guzovej nebolo jednorazovou akciou, 
ale l.e boli zasadené korene dlhodobej tradfcie. 

Druhou častou podujatia bol krst knihy Janky 
Guzovej- Piesňou otvmla srdcia, ktorú predne
dávnom vydalo Vydavateľstvo Matice sloven
skej. Janka Guzová sa v neJ spomienkami vraci! 
na Slovensko, zd{Jvodňuje svoje rozhodnutie 
opusti( vlas( a infonnuje ä svojom živote v 
Amerike. Spomfna na spevácke začiatky, na ne
skodiu prácu v Slovenskom rozhlase, kde p6so
bila ako hudobná redaktorka, no približuje aj 
temné stránky svojho života. Celú jednu čas( 
knihy venuje svojmu krédu - ľudovej piesni, 
svojmu vztahu k nej, cestám k jej hľadaniu s 
zbieraniu. 

Kolesové piesne v podani ženskej speváckej 
skupiny zo talcaroviec dtJstojne uzavreli spo
mienku na Janku Guzovtl. Patri k osobnostiam, 
na ktoré sa nezabúda. Jej hlas je uchovaný nie
len v archfvoch Slovenského rozhlasu, ale na
šťastie je dostupný aj širokej verejnosti na plat
ni s názvom A ja taka dzivočka (Opus 1990) a 
na magnetofónovej kazete E!či raz (Vyda
vateľstvo Rádio Bratislava 1994). O jej živote 
sa záujemcovia môžu viac dozvedie( z nedávno 
pokrstenej knihy Piesňou otvárala srdcia (Vy
davateľstvo Matice slovenskej 1997). 

HANA KYSBOOVÁ 

SOFA'97 
druhý ročník festivalu netradičnej hudby a iných umeleckých žánrov 

"Tým, že ste zapojili svoju zvedavosť, pre
konali ste svoju lenivosť a vznikol priestor pre 
tvorivosť' · na úvod festivalu SOFA, ktorý sa 
konal v DK Lúky 8. novembra, odznelo toto 
motto z úst moderátorových ako poďakovanie 
všetkým prítomným ... 

Oproti prvému ročníku bolo viac publika, 
čo je potešiteľné, a predovšetkým pestrosť 
jednotlivých projektov bola väčšia. 

Na úvod festivalu sa predstavili mlad( brati
slavskí výtvarníci Richard Barger a Mário 
Chromý v projekte Brána. Nebáli sa siahnuť ani 
po vol'nej spolupráci s publikom, čoho výsled
kom bola krásne pomaľovaná podlaha vo vesti
bule. Počas celého večera sa predstavili zosku
penia Maniké. AS Project, Common Space, gi
tarista Igor Jančár, Afro-Latin Band s Janou 
Koubkovou. 

Pristavrm sa pri niektorých projektoch. 
Svojou nápaditosťou a nekonvenčnosiou upú
tal projekt Common Space, pod ktorým sa 
skrývali slovenské výtvarníčky so svojimi mo
delmi a "manekýnmi". Modely boli zhotovené 
z rôznorodých materiálov ako lfstie, rákosie. 
igelity, vrecká od múky a podobne. Svojou 
konštrukčnou a farebnou nápaditosťou si zís
kali uznanie a poriadny aplauz. 

Veľmi živo pôsobilo vystúpenie zoskupenia 

nezávislých tanečníkov AS Project. Predstavili 
sa dvoma prácami americkej choreografky 
Marty Renzi a vol'nou improvizáciou, ktorá 
veľmi kreatívne oživila celý priestor DK. 

Vystúpenie jazzovej speváčky Jany Koub
kovej bolo už len logickým vyústením drama
turgie festivalu. Predstavila sa so svojím sú
borom Afro-Latin Bandom, ktorý hral v zlo
žení: Jan Cambal - africké dijembe, anglický 
roh, hoboj, Zden!k Sarka Dvofák - gitara, vo
kál, perkusie, Jaromír Helešic- kongá, timba
Jes, perkusie. 

Afro-Latin Band je vynikajúce teleso zlože
né zo špičkových hráčov, ktorí dali do hry nie
Jen svoju vyspelú nástrojovú techniku, ale 
predovšetkým svoje srdce, čo sa prejavilo búr
livými odozvami publika. Po koncerte bol po· 
slucháč už absolútne zrelý "do ticha", aby 
vôbec bol schopný vychutnať tento mimoriad
ny hudobný zážitok. 

Co povedať na záver? SOFA '97 prebehol, 
predbehol (očakávanie realizátorov) a neza
padol do žiadnej kolónky programov ponúka
ných kultúrnymi inštitúciami v Bratislave, 
čomu môžeme byť úprimne radi. Napriek 
drobným organizačným nedostatkom bol prí
nosom a inicioval tvorcov k príprave už tre
tieho ročnrka. ROBERT GASP AlÚK. 

Komorný balet VŠD 
Choreopastorále je názov premiérového 

programu Komorného baletu Východo
slovenského štátneho divadla (VŠD), kto
rý uviedli na Velkej scéne Divadla Joná§a 
Záborského v Prešove (28. ll. 1997). 
Podľa námetu a v choreografii Vladimí

ra Marušina, na filmovú hudbu Svetozára 
Stračinu, na scéne a v kostýmoch, ktoré na
vrhol Vladimír Cáp, predviedlo 12 členov 
tohto novozaloženého slovenského diva
dla tanca počas hodinového predstavenia 
šesť tanečných obrazov, ako oslavu slo
venskej prírody, človeka, zvierat a ich 
symbiózy. Choreografia, výprava a hudba 
vychádzajú najmä z fudového umenia, v 
tanečnej zložke v§ak nechýbajú prvky 
klasického a moderného baletu. 

Komorný balet VŠD vznikol minulý 
rok vďaka účelovej finančnej dotácii 
Ministerstva kultúry SR a bude existovať 
v tomto divadle spolu s klasickou balet
nou scénou. Týmto novým žánrom balet
ného umenia, ktorý už vstúpil do povedo
mia slovenskej kultúrnej verejnosti, naj
mä vďaka Bratislavskému divadlu tanca 
(BDT) a Komornému baletu pri Sľ.UK, 
chcú košickí umelci, podľa slov riaditeľa 
divadla Štefana Fejka, lep§ie prezentovať 
svoje divadlo v zahraničí a prispieť k roz
voju a pestovaniu divadla tanca aj mimo 
Bratislavy. 

Pocta}. Rosinskému 
Zivot a dielo hudobného skladatera, pedagóga 

a zbormajstra Jozefa Rosinského si pri príleži
tosti stého výročia jeho narodenia pripomenuli 
návštevnrci slávnostného koncenu, ktorý sa ko
nal S. 12. 1997 v Nitre. 

J. Rosinský pôsobil v tomto meste 46 rokov a 
· významne sa zaslúžil o rozvoj hudobného a kul
túrneho života. Bol mimoriadne všestranným a 
plodným autorom. Skomponoval asi 270 opusov 
a takmer SSO cirkevných a duchovných skladieb. 
V programe spomienkového koncenu vystúpili 
spevácke zbory Gloria, Cantantfna, Nitria, sólist
ka opery Slovenského národného divadla Eva 
Šeniglová, Eduard Rosinský a ďalšr. 

Ashkenazy na čele Českej filharmónie 
Druhým zahraničným šéfdirigentom v histórii 

Ceskej filharmónie bude po dvojročnom bezvlá
dí najmenej do roku 2001 Vladimir Ashkenazy, 
ktorý zfskal od šesťdesiatych rokov v klavírnom 
i dirigentskom interpretačnom odbore svetové 
renomé. Umelec sa po prvýkrát v novej funkcii, 
ktorej sa ujal l. l. 1998, predstavi pražskému 
publiku l S. januára. V pražskom Rudolfrne bude 
dirigovať skladby A. Dvotáka, F. Mendelssoh
na-Bartholdyho, M. Ravela a A. Roussela. Vla
ňajším rozhodnutím riaditera J. Kováfa angažo
va( Ashkenazyho, tak definitívne skončili nádeje 
tých, ktorí si želali vidie( po odchode G. 
Albrechta na prestížnom pražskom poste domá
cou tradíciou odchovaného českého exilového 
umelca Z. Mácala. · , 

CTKPraha 

Aukcia. zbierky L. De:rn.s-t:ein.a. 
Aukcia súkromnej zbierky hudobných ná

strojov, obrazov a kníh amerického dirigenta 
a skladatera Leonarda Bernsteina vyniesla 
l,l milióna dolárov, kto li sa použijú na cha
ritatívne účely. 

Za najvy§§iu cenu, 387 500 USD, bolo vy
dražené ebenové koncertné krídlo značky 
Bôsendorfer, ktore vyrobili na objednávku 
vo Viedni spolu s dodatočnými basovými 
klávesami. 

Najatraktfvnejšfm vydraženým predmetom 
bola dirigentská taktovka vyrobená zo slono
viny, obložená diamantmi a rubfnmi, ktorá 
vyniesla 18 400 USD. K ďalším predaným 

exemplárom patrí obraz ruského maliara 
Constantina Zomova Scéna z karnevalu, kto
rý sa vydražil za 74 000 USD, a čembalo vy
robené Williamom Downom z Bostonu sa 
predalo za 18 400 USD. 

Pozostalí dirigenta, ktorý zomrel v roku 
1990 vo veku 72 rokov, sa rozhodli uskutoč
niť dražbu predmetov patriacich Bemsteinovi 
iba nedávno, keď sa rozhodli predai jeho byt 
v luxusnom newyorskom činžiaku Dakota. V 
tom istom dome býval aj John Lennon. 
Peniaze zfskané z dražby sú určené pre fond 
Bernstein Education Through The Ans Fund. 

Dvadsiaty jeruzalefnský hudobný festival 
Liturgia je prestižnou izraelskou prehliadkou 

Dvadsiaty ročnfk jeruzalemského festi
valu hudby Liturgika bol zasvätený Cha
nuke a Vianociam, keďže po dvadsiatich 
rokoch tieto dva sviatky judaistického a 
kresťanského náboženstva pripadli na 
rovnaké dni. Liturgika sa začala zapále
ním prvej chanukovej sviece v "Teatron 
Jerušallajfm" a vystúpením čestného hos
ta prehliadky, anglického dirigenta Nico
lasa Mc Guigana. Vyjadril svoje nesmier
ne pote§enie nad tým, že tretíkrát môže 
dirigovať prestržny Jeruzalemský symfo
nický orchester, v ktorom hrajú umelci z 
Ruska, USA, Nemecka atď. K vrcholným 
umeleckým zážitkom patril vokálny cy
klus Medzi myrtami prvého izraelského 
klasika (u nás, žiaf, neznámeho) Paula 
Ben Chaima, ktorého sté výročie narode
nia si umelecká verejnosť Izraela pripo
mínala velkolepými podujatiami celý mi
nulý rok. Náročné dielo, skomponované 
roku 1966, má päť častí. Ben Cha im zložil 
dve časti na texty Piesne piesni, po jednej 
zo Salamúnovho proroctva a ver§ov po
predného židovského básnika Jehudu 
Galeva, tístredná, tretia čast je vokalfzou 
bez slov. Je pozoruhodné, že keď v Eu-

rópe najlep§í skladatelia komponovali 
prísnu, disonantnú hudbu, keď Sostakovič 
zložil svoju 14. symfóniu o trápení a smr
ti, židovský skladater, vyhnaný v 30. ro
koch z Nemecka, komponoval v Izraeli 
hudbu presvetlenú, radostnú, zasvätenú 
nie pozemským trápeniam, ale nebeské
mu ideálu, nebeskej radosti. Izraelské 
publikum ju celé roky tak aj prijíma a 
uchvacuje vždy ďal§ie pokolenia tohto 
ťažko skúšaného národa. Dirigent Nicolas 
Mc Guigan sa nám po koncerte priznal, 
že jeho úloha bola veľmi ťažká - partitúra 
je písaná pre soprán a mezzosoprán a veľ
ký orchester. Neuľahčila mu ju ani doko
nalá znalosť Ben Chaimovej tvorby, ani 
to, že je vynikajúcim odbornrkom mi tzv. 
starodávnu hudbu. Jeruzalemský symfo
nický orchester (celý január hosťuje v 
USA) hral však vynikajúco, soprán Shir
ley Heachtovej bol prekrásny, mezzoso
pranistka Ruth Halbanyová síce spievala 
slab§ie, ale celkový dojem neskazila. 
Zážitkom Liturgiky bolo aj vystúpenie li
tovského chóru Juana muzika, častého 

hosťa festivalu. 
(Prevzat6 z Národnej obrody) 

Vianočný koncert s bratmi Dvorskými 
Peter, Miroslav a Jaroslav - traja bratia 

Dvorskí, boli nalväčšfmi hviezdami Vianoč
ného koncenu Cesko-slovenskej obchodnej 
banky, ktorý sa uskutočnil v historickej budo
ve Slovenského národného divadla v Bra
tislave (8. 12. 1997). 

V prvej časti slávnostného koncenu sa 
predstavili hostia bratov Dvorských, sólisti 
Opery SND Lubica Rybárska, Adriana Kohút
ková, Šimon Šomorjai a Martin Babjak. V ich 
podaní odzneli árie z operných diel Giacoma 
Pucciniho, Antonína Dvofáka, Giuseppe Ver
diho, Charlesa Gounoda a ďalších. 

Druhá čas( patrila bratom Dvorským, ktorí 
uviedli kolekciu známych slovenských a sve
tových vianočných piesní. Vyvrcholením 

koncertu bolo uvedenie najznámejšej vianoč
nej piesne Tichá noc od Franza Xavera Gru
bera v podaní troch tenorov - Petra, Miroslava 
a Jaroslava Dvorských spoločne s Bratislav
ským chlapčenským zborom a zborom Kyrilo 
Methodeon pri gréckokatolfckom chráme Po
výšenia svätého kríža v Bratislave. 
Počas koncenu odovzdal člen predstaven

stva a vrchný riaditer CSOB Jozef Salak rek
torovi Ekonomickej univerzity v Bratislave 
Jurajovi Sternovi symbolický šek na sumu l 
milión Sk. Mala by ju využi( nielen na zabez
pečenie svojho chodu, ale aj na zlepšenie štu
dijných podmienok študentov. 
(Ncomačcu6 správy aó zo servisu TASR.) 
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Koncerty a literárno-hudobné programy 
2. 1.- 16.00 h Pie!fany, SLK, Koogreaod 

hala 
Pavol Kováč, klavfr 
Helena Kováčová, klavfr 
Brahnu. Gershwin, Dvofák 

4. l. - 18.00 b Poprad. MsKS, Evanjelický ko
stol 
Orsanový koncert 
Anna Zúriková-Predmerská, 
organ 
Marta Beňačková, alt 
Carissimi. Buxtehude, Strade/
la. Pachelbel. Hiindel, Ro§kov
ský. Bac:h 

8. l. -19.00b Dudince, Slovtbermae, LO Dia
mant 
Huslový recitál 
Peter Michalica. husle 
Dana Sa~inová, klavfr 
Viva/di. Mourt. Beethoven. Brah
ms. Schneider-Trnavský, Gounod 

ll. l.- 10.30 b Bratislava, Mirbacbov paUc 
Ivana Pristašová, husle 
Peter K rajniak, husle 
Rudolf Dac. husle 
Viliam Trgo. husle 
Peter Scsták, viola 
Jozef Lupták. violončelo 
Tibor Na!Lv. kontrabas 
Elcon(lra Skutová. klavfr 
J. L. Bcll:r 
V S[X1I upr;\c:i so Sekciou vyda
\' ate r~ke j činno>ti 

12. l. - 19.00 h Trenčianske Teplice, LO Krym 
Bratislavsk6 klarinetovt kvar
~ 

.~~JO'd.: nská ťii harrn<HH ;} 
l . l . - 19.00 b Koncert ku Dňu !tátnosti 

Koncertná ~iefl Slovenskej fil 
hannónic: 

Slovenská filhannónia 
Slovenský ft.lhannooický zbor 
Dirigent: Ondrej Lenárd 
7.11nnnaj, tcrka: Blanka Juhaňáková 
S61i, ti : ľ.ubica Rybárska, soprán 

Jitka Saparovä-Fischerová, alt 
M!roslav Dvorsk.S·, ,,· nor 
Peter Miku.láJ, ha' 

E. Suchoň: nu,·ertúra k Stodolo\'ej dráme Kráľ 
S\'iitopluk. op. lO t. l 

L. van Beethoven: Symfllnia č. 9 d mol. op. l ::!5 
15. 1. - 19.00b 
16. l.- 19.00 b 
Koncertná sicfl Slovenskej fi lhannónie 
Slovenská filhannóoia 
Slovenský filharmonický zbor 
Dirigent: Ralph Weikert 
Zhom1ajster: Jan Rozehnal 
Stilisti : Yvena Tannenbergerová, soprán 

Richard Haan, b;~rytón 
M. Ravel: \ 'zndené a sentirn.:ntálne valčíky 
C. Debussy: Nokturná 
G. Fauré: Reb· icm op. 4R 
20. l. - 19.00b 
~ loyzc,o\'a si.:i1 Sloven~kcj filhannóni.: 
Musica aeterna 
L'mc lcck~ ' edúci: PeterZaj~k 
Sólisti: Martina Lesná, priečna flauta 
Kamila Zajfčková, soprán 
J. Haydn: Schcrzando G dur Hob. 11:36 
K. D. von Dittendorf: Koncert pre priečnu flau-

tu a orchester 
W. A. Mozart: Exultate jubilate KV 165 
J. K. Vaňhal: Sinfonia A dur 
22. l. - 19.00 h 
23. l. - 19.00 h 
Koncertná sieň Slovenskej filhannónie 
SlovensU filbarmóoia 
Dirigent: Alexander Dmitrijev 
Sólista: V1adimfr Kraioev, klav(r 
P. L Cajkovakij: Rómeo a Júlia 
S. RIICbm•oioov: Rapsódia na Paganiniho t6mu 

pre kl a v fr a orchester a mol, op. 
43 

Jozer Eliá~ 
Pavol Hoďa 
Vladimfr Kanta 
Peter Drlička 
Hummel, Deportes, Kubička, 
Smith, Gyulay-Gaál 

18. l.- 10.30 b Bratislava, Mirbachov paUc 
Komomý orchester 
V spolupráci so Spolkom kon
certných umelcov 

20. 1. - 19.00 h Tatranill· Kotlina, OLÚROl, 
IGnosálaLD 

21. l.- 19.00 b Nov6 Poliaoka, Vojelllký lie
čebný datav 

22. l.- 19.00 b Starý Smokovec, Tatransk6 
kultóme centrum, IGno Kriváň 
Nevelo nu jdz.e, pevelo pam 
Gb~ 
Výber z monodrám Milky 
Zimkovej 

24. 1.- 19.00 b SpiJsU Nod V ca, MsKS, úla 
Reduty 
Slovenský komomý orchester 
Bohdan Warchal, dirigent 
Marián Lapšanský, klavfr 
Zeljenka, Mozart, Dvofák 

2S. 1.- 10.30 b Bratislava, Mirbacbov paUc 
Koncert z tvorby slovenských 
sklndntefoy 
V spolupráci so Spolkom slo
venských skladateľov 

26. l . - 19.00 b Trenčianske Teplice, LO Krym 
Qperetn6 melódie 
Eli~ka Horná, soprán 
Mario Fančov ič. barytón 
Zdenčk Macháček . k lav fr 

D. Sostakovič: Symfónia č . 5 d mol. op. 47 
27. l.- 19.00 b 
Moyzesova sieň Slovenskej filhannónie 
Moyzesovo kvarteto 
Sólistka: Daniela Varínska, klavfr 
W. A. Mozart: Sláčikov6 kvarteto Es dur KV 

428 
M. Burlas: Záznam siedmeho dňa 
E. von Doboáoyi: Klavfme kvinteto č . 2 es mol. 

or. :!6 
29. l.- 19.00 h 
30. l.- 19.00 b 
Koncertná ~ie ft Slovenskej filhannónie 
Slovenská filhannónia 
Dirigent: Ondrej Lenárd 
Sólista: Jean Louis Steuennan, klavír 
L. van Beethoven: Kráľ Stefan. predohra op. 117 

Koncert pre klavfr a orchester 
č . 3 c mol. op. 37 

13. l.- 19.00 h 
14. l. - ll. OO h 
15. 1. - 19.00 h 
16. l. - 19.00 h 
17. l. - 19.00 h 

19. l. - 19.00 h 

20. l. - 19.00 h 
21. l. - 19.00 h 
22. l. - 19.00 h 
23. l. - 19.00 h 

24. l.- 19.00 h 
26. l. - 19.00 h 
27. l.- 19.00 h 
28. l. - 19.00 h 
29. l. - 19.00 h 
30. l. - 19.00 h 
3 l. l.- ll. OO h 

19.00h 

Symfónia č . 5 c mol, op. 67 

G. Verdi: La Traviata 
P. l. C:ajkovskij: Luskáčik, balet 
G. Bizet: Carmen, balet 
G. Verdi: Sila osudu 
W. A. Mozart: Cosi fan tutle, 
l. premiéra 
W. A. Mozart: Cosi fan tutle, 
2. premiéra 
W. A. Mozart: Carovná flauta 
G. Bizett: Carmen, balet 
W. A. Mozart: Coei fan tutle 
P. I. Cajkovskij: Labutie jaze
ro, balet 
G. Verdi: 'IiulMiddr 
w. A. Mozart: Coli fm mae 
A. Dvofák: Ruaalb 
D. Rapo§: Deti T'llaDicu 
G. Rossini: Barbier zo Sevilly 
B. Smetana: PredaúDOVeata 
L. Kupkovič: 1iojruf.a 
P. I. Cajkovskij: Labudo jaze
ro, balet 

Š-tá-tna :filharn.ó:nia Košice 
15. l. - 19.00 h SLÁVNOS1NÝ KONCERT SP 

KOOICB 
MKS Humenn6 Sólisti: Michaela Hausovt, Mar

tin Gurbaf, spev 
Dirigent: Karol Kevický 
Predohry a árie G. Verdiho, W. 
A. Mozarta a B. Smetanu 

22. l. . 19.00h STÁTNAPILHARMÓNIA 
KOOICB 

Dom umenia Sólista: V/adimfr Cuchran, akor
deón 
Dirigent: Tomá§ KoutnfJc (CR) 
J. Podprocký: Concerto piccolo 
pre akordeón a orchester 

C. Debussy: l beri a z triptychu 
lmages 
A. Dvoták: Symfónia č. 3 Es dur 

29. l. - 19.00 h STÁTNA FILHARMÓNIA 
KOOICB 

Dom umenia Sólistka: .zuzan. Paulechovt, 
kl a v fr 
Dirigent: Alexander Scbwinck 
(SRN) 
W. A. Mozart: Koncert pre klavfr 
a orchester č. 21 C dur 
A. Bruckner: Symfónia č. 4 Es 
dur "Romantická" 

30. l. - 10.00 h KONCERTY PRB MLÁDEž 
12.00 h MBLÓDm STRAUSSOVCOV 

Dom umenia STÁTNAPILHARMÓNIA 
KOOICB 

· Dirigent: Christian Pollack (Ra
kúsko) 

...., 
Státna opera Banská Bystrica 
9. l. - 18.30 h Novoročný k.oocert 

Symfonický orchester Jána 
Cikkera, sólisti a zbor So 
Banská Bystrica, členovia 
DJGT Zvolen 
Dirigent: Pavol Tulinský 

13. l.- 18.30 h J. Doga - E. Lotjanu - M. U ze
Iac: Cigáni idlt do neba 
DJGT Zvolen v ŠO Banská 
Bystri~a 

15. l.- 18.30 h Ján Cikker: Mister Scrooge 
22. l.- 18.30 h P.l. Cajkovskij: Eugen Onegin 

V ťilohe Tatjany Ljuba Shar-

nina (Rusko) 
24. l. - 18.30h Giuseppe Verdi: Nabocco 

V úlohe Abigaille Ljub 
Shamina (Rusko) 

29. l. - 18.30 h Giuseppe Verdi: Aroldo 
31. l. - 18.30 h Emmerich Kálmán: Grófk 

Marica 
BOHÉMA KLUB 
28. l. - 18.00 h Operný koncert z diel ruskýa 

a talianskych skladatelov 
Sólistka: Ljuba Shamina, SJX' 
Jevgenij Gutman, klavfr 

v v 

Státny komorný orchester Zilina 
14. 1. - 19.00h SLÁVNOSTNÝ NOVOROC

NÝ OPERETNO-MUZIKÁ
LOVÝ GALAKONCERT 
ŠKO ŽILINA 

15. l. - 19.00 h Tamara Trojani, soprán (SRN) 
Dom umenia Dirigent: Konstantin 

Schenk (SRN) 
22. l. - 19.00 h COLLEGIUM ANTONÍNA 

DV O lUKA 
Dom umenia Komorný orchester Ztrn 

Fatra Händel: Hudba k ohňostroju 

Pachelbel: Canon in D 
Bach: Koncert a mol pre hus 
a orchester 
Viva/di: Stvoro ročných obó 
br 
Hubert Pralitz, husle (Izrael) 
Dirigent: Jaroslav VOdňarul 
(CR) 
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