• S[ . Marcin gerom o výchove spevákov • BRALEN premiérovo •
• Exportný M r. Scrooge •
• O hudbe G. Kančeliho • J. L. Bella súborne •

,

• Monitor • Koncerty • Servis HŽ • Informácie •

v

z
ROČNÍK XXX.

č.2

8Sk

28. 1. 1998

SÚVISLOSTI
Na prelome roko1• 1•iacero period fk k/cítilo
sl'lljim čiwreľom bilwrmjríce orá~ky. Z kulllímej sféry boli l ' anketách frekvenrrwané
rdmi :::míme a dô1•ery•hodné osobnosti. ~ hu 
do/me} obla.sri ich bolo poskromne. Toro
ktmštatol'llllie 1•.fak '' tejto cln•íli nie je podrramé (na itwmmiesre sa o postaven{ hudby
l ' médiách ~oberd kolegytTa Ursfnyová).
SWr ide o otd~u. krorá bola respondemom
pllio~ená: napr. "At...v boluplynuf.v rok v kulrlire"... alebo "Co IIOI'é priniesol uplynul);
rol.?" Pral'do, ouí~y ro nie srí nrJI'é, oni objm·né, srretál'ome so s-nimi už mky. takmer
: ;lllml('ne o zrejme Hále stí aktuálne a ul.iročné. Vec{ nemô!.e byť na .fkodu veci oblrliadnwie so zo uplynui_vm rokom, ved' !.ii'Ot
plynie rak rýclrlo. dynamicky. !.e niel..edy aj
mimoriadne udalosti sa nám jm•ia ako 1•eci
he!.né. A prá1•e preto roto o!.h•ol'anie pamiiri.
aby sme ne::;abrídali nielen na pozitfl•a, ale
aby sme neprehliadali aj premámené prfle~irosri bo l'yslm•ené omyly.
O!ii'OI'tmie pamiilije odjakf.il'(ll'efmi užiwčné. Pamäť je totiž taká, akd je. Dobrá i
:;lá, spoľahlil•á i ::;ábudlil'lí, pork'ajtíca i JÍ·
fkodnícko, priateľská i nepriatef.1kcí, objektil'lla i falo.fná. Jestvuje však aj pamäť hisrorirl.á. ktorá bv mala uclrovávaľ viervhodné
sredecti'(Í o našom živote, jeho sprievodn);c/r
jm·och. hodnotách, o tvoriv.vch vfľazsn•cích,
alt aj prehrách. Preto aj odpo1•ede na polo!ené ouí~y '' sríradniciach historickej pamäti l')':::niel'llli 1•iac-menej skr011111e, až pesimisticky. Nie preto, že by sa nic' neurobilo,
ide skôr o kvo/iru produktu kulrríry {i umenia smeromnm•onok. k percipienrm•i doma i
1'0 Sl'ete (Jíme me :::dôra:.iíujem ro~dielmed
:::i l.rll11írou a wnením). ide aj o pommm•anie
čo si predstal'ltjeme pod kulrrírou a umením.
Samo:::rejme, všetci máme ncírot.. na ro, aby
.!me 1•eci posudzovali individuálne, slobodlit, mcíme 1•šak aj právo porol'lr cíwlť s r~vm ,
čo bolo a ''o je, mlÍme prá1•o p_ľrať sa na ro.
t'o malo byť a nie je...
Al. hospodár chce mať na .wojom poli
dolmi rírodu, musf sa o ro ncíležire starať.
Zemi treba dať, t'o potrebuje, inak nezarodí.
Podobne je ro aj .1· kulrrírou i jej nctjdokonalejšim duclroi'II.Í'III produktom - 11111ením.
Kuluíra a robô~ umenie sa neti'OI'Í 1'.\'hltíse"im, na ro~: c'i niekoho ~elanie (ro ru u:
holo). Vytl'tírajrí ju ľudia rô:.11eho umeleckélw. kulrrímelw, ll'orivélw, politického {i mího:enského presved{enia , avJak v~dy na
lirol'lli 1')'1\'0ren.Í'ch podmienok. Kulrríra a
umenie pre SI'Oj ro:1•oj. pre S\'Oju primárnu
nwil'osť porrebujrí podmienky: slobodné a
ne::;ál'is/é, ole aj dô1•eru. A v tejto bilancii.
krorli som !•yčíral : periodík a I'IIÍmal prosrrednícll•om vlcJstného powania, a napríklad
aj : : "materiálnej" podpOI)' c' imwsri Slol'l'llskej hudobnej 1ínie. ako repre~elllanra
Jpit' ko1·ej profesie, nie som pres1•edc'en_'Í', !.e
pri 1'\'fl'áraní ade/..l'límejHclr podmienok sa
11emohlo dosiahn u ť viac. Je mi naozaj fríro.
~l' sa rvori1•cí umeleckrí potencia de lf na dobrli a : /rí, poutirefmí a nepou!.irel'mí, a nie na
((1/e/IIOI'li/IIÍ (1/IC[{l/eniOI'atiiÍ, :e !JI'e / SJJO~IICÍ·
1'11 našu ume/ecklí idemiru napr. ce~ Pltl·cinilro (nič proti jeho opemémumajsrrovsn•u)
a nie ce: llll.fu pô1•odmí II'Orlm. krorcí (.nídiac podľa hi.1torickej pamiiti) mala l' med:imírodnom tivore svoje postavenie a ktorä
lti pomaly ale i:. re srrcíca : p6dif :alrrcmi{nélwsl·era.
A kcieschopnosť a spo/o{enskcí objednávka boli kedysi našimi silnými aktí1•ami. Dnes
sa re.ííme aj malh'kosriam, I'O vydw •arefskej
sfére ::;ačínam e "na zelenej lúke" a sme radi,
:e jeSII•uje aj ro. le vôbec dat' o jestvuje.
A rak si ru !.ijeme. tvoríme, pracrtjeme a
čal.áme, čo bude... a preto nemotno nespomtmíľ si tw \VericlrOI'e slová: "ked ul. {/o vek
jt, rak mcí lrfadieľ. aby bol, a kťlľ lrfadf, aby
h<1/a je, mcí byľ 1);111, čfm j e a nemá byľ rým
čím nieje."
MA RIÁN J URI K

Sú/Ile/l ic pohybu a /11/C/by. farieb a lfnif. éterických /áchvcvov a dynamických erupcii... J.a/ko prvJ.ov ;r dcwilov vyrvtfm tento u§f'acluilý celok. Ta nečné divadlo...
Súborov pohybového /11/llCľllnia komomé/10 char:rkrcru sa v osrnrnom čase vy tvorilo a obj;rvilo nickolko. K sr;flicimn llil scéne tohto ~ymcrického hinru v.~llk patrí Tanečné div<~cllv BRALEN. ul 2.1 rokov p6sobiilcc :1 ú;pcJne reprc/cnwjúcc ;voje umenie nielen domu. uic i v Lllhr:mitr. O .1úč:r1nom profile u ambíciách ako ;tj o premiére po\lcdného progr:rmu tohto 11Íboru. píšeme mr ~rnme 7.
Snímka Ra'> ti\ lav Letenaj

(Ne)záujem o kultúru
alebo
málo priest:oru pre hodnoty?
TERÉZIA URSÍNYOVÁ
eraz sa na stránkach Hudobného života písalo o hudobnej kritike a publici stike, a tak si v tej to chvíli pri padám
ako ten, kto dúcha do stále oživovanej ,
no predsa len pomaly zhasínajúcej pahreby. Nejde mi o mená a ge n e rač né nástupy č i ústupy- rada by som upozorn ila na to, čo v ostatn ých rokoch globálne postihlo naše noviny : nezáujem o
s k ut oč n é ku ltúrne hodnoty , ba dokonca
ústup od trad i čn e uchovávaných pravidelných kultúrnych rubrík, kde sa z ča
su na čas venti lovali aj udalosti tzv.
vážnej hudby. N ikdy nebolo veľa priestoru práve pre túto hudbu - ale vždy sa

nejaký našiel. K eďže z profesie redaktorky týždenníka mi vyplýva i to, že
denne sleduj em takmer všetku našu
tl ač a najmä pozostatky j ej čl án k ov a
rubrík o kultúre, zo zvedavosti porovnávam , čo sa kde (a ako) píše. M rzí
ma, že čo raz menej je toho o kult úre.
Naj novšie sa zavied la zauj ímavá prax:
namiesto recenzií a fundovaných kr itík
sa napíše poznámka, v horšom prípade
práva z tl ačovej besedy, prípadne riport o pri pravovanej premiére - čím sa
nová inscenáci a, konce11, feslival, ba
možno i celá sezóna "vybaví". S tačí si
zapnúť na t l ačov ke diktafón. alebo pre-

l ist ovať bullet in, dodať k tomu zopár
š t ipľavýc h

slov z onej č i tam tej strany:
a čl án ok j e zhruba hotový. V iac sa píšu
ideovo pro fi lované kultúrno-poli tické
komenláre, z ktorých sa dozviem akurát to, komu autor fandí. Hodnolenie
toho, čo sa u nás dej e v kultúre - a verte, že čast o sa čuduj e m , kde sa pri všetkej deklarovanej biede berú peni aze na
to ľké podujati a! - však kdesi zapadne
prachom. i et autorov, niet pre nich
miesia na stránkach dennej t l a če - alebo: kde j e vlastne chyba?
V šimla som si napríklad pos ledný
,Pokračovanie na str. 9)
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Akademická jeseň
Tadeáša Salvu

MOZARTOVA OBEC BRATISLAVA- NÁRODNÉ HUDOBNÉ CENTRUM
Mozartov týždeň Bratislava 1998 9.-16. 2. 1998
Pod záštitou primátora hl. mesta SR Bratislava Petra Kresánka

Prípravný výbor:
Predseda:
Členovia:

PhDr. Pavol Polák, CSc., muzikológ
Ing. Jozef Tkáči k, ri aditeľ SF
PhDr. Pavel Schwarz, r iaditeľ MKS
Karol K opernický , intendant Cappelly l stropolitany
doc. Mari án Lapšanský, ri a diteľ Slovkoncertu NHC
doc. Dr. Ladislav Mokrý, CSc., riadit e ľ sekcie metodiky NHC
PhDr. Stanislav Bachleda, ri adite ľ agentúry A Ba
L adislav Kačic, muzikológ
Tajomn íčka: Jana Vargová
K atedra hudobnej výchovy Pedagogickej faku lty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa v čase od 15. októbra do
17. decembra m. r. podpísala pod 5. roč
ník Akademickej Hudobnej jesene Tadeáša Salvu. Tento j ubilejný otvoril i poslucháči katedry, interpretačnú štafetu na
ďa l šom koncerte prevzali jej absolventi :
Magdaléna Jarábková (nauta), Anna Borošová (klavír), Jana Maľová (spev), T omáš Boroš (kl avír). Svojim podielom prispeli k pestrej mozaike j esene aj akademické spevácke zbory PF UKF: Akademický dievčensk ý pevácky zbor s dirigentom Ladislavom Holáskom, K omorný mužský spevácky zbor pod taktovkou
Emila M al atinca a Maďarsk ý spevácky
zbor s dirigentkou Monikou Jósza. Lenka
Paulíková (soprán) a Eva Strelková (klavír) - zastupujúca pedagogickú obec Katedry hudobnej výchovy - sa sp oloč ne
predstavili na samostatnom vokálnom
koncerte. Závereč nú bodku festival u organizátori zveri li do rúk klaviristke Silvii
Vizváryovej-Čápovej . Akademickú atmoféru večerov umocnili novo ren esa nč né
priestory koncertnej sály Ponitri anskej
múzea. Akademická Hudobná jese} T adeáša Salvu sa uskutočnil a vďaka tinanč
nej podpore fondu Pro Nitria a Novo
Agro, s. r.o.. Vell< ý Krtíš.
(sa)

9. 2. - 19.00 h W. A. Mozart: tarovná flauta - Opera SND
10. 2. - 19.00 h Pro Arte Quartett Salzburg- Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
W. A. Mozart:

Sláč ikové

kvarteto A dur, KV 169

J. Haydn: Sl áč ik ové kvarteto C dur op. 76, No.3 (Ci sárske)
W . A . M ozart:

Sl áč ik ové

kvarteto F dur, KV 590

ll. 2. - 17.OO h Helmut Kretschner: Po stopách W. A. Mozarta vo Viedni
Prednáška predsedu M ozartovej obce Vied eň so zvuk. ukážkami .
Mozartova s i e ň Rakúskeho veľvys l an ectv a
ll. 2. - 19.00 h Stamicovo kvarteto Praha- Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
W . A. Mozart: Sl áči kové kvarteto C dur, K V 465 (Disonantné)
L. Koželuh: Sl áč ikové kvarteto C dur, op. 33
W . A . M ozart: Kl arinetové kvinteto A dur, KV 581

12. 2.- 19.00 h Slovenský komorný orchester, B. Warchal- Koncertná sieň SF
J. Haydn: Symfónia E-dur, Hob. I:29
W . A. Mozart: Sinfonia concertante Es dur pre husle, violu a orch.
KV 364, sólisti T. Kováč, E. Kudlak, č lenov ia Viedeň . filharmonikov
W . A . Mozart: Symfónia A dur, KV 201

13. 2.- 17.00 h Pavol Polák: Kurióme nástroje, kurióme skladby u W. A. Mozarta a
jeho sóčasrúkov
predseda Mozartovej obce Bratislava
Prednáška ilustrovaná zvukovými ukážkami a projekciami.
M ozartova s ieň Rakúskeho veľvys l a n ectva

14. 2.- 19.00 h W. A. Mozart: Cosí fan tutte- Opera SND
16. 2.- 19.00 h Cappella Istropolitana- Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
J. V . Stamic: Symfónia D dur
W . A . Mozart: Divertimento Es dur, KV 11 3
J. Haydn : Symfónia e mol Hob.l:44 (smútočn á)
W. A . M ozart: Klavírny koncen B dur, KV 450
Sólistka J. Palovi čová, dirigent M. K ošík

L..,a._ps~s.ký- "V s~~_ke
aleb~
b - í u m f ~c~t:rJ.~st:i
Človeku z toho zastáva rozum a krúti sa
hlava. Má niečo napf.~ať o nanajvýš pochybnom podniku, aký m bol "l . abonentný koncert " Lapšanský v Stoke. Samoz rejme, v sprievode ná.~h o najslávnejšieho
orchestrálneho združenia, Malom estského komorného orchestra Požoň sentimentál. Je jasné, že by ho v ž ivote nenapadlo
na takom niečom sa zúčastniť, ale odmietnuť pozvanie je predsa nezd vorilé.
Všetci poznám e Požoň sentimentál.
(Pre istotu nástrojové zloženie: klavfr,
akordeón, flauta. fagot, husle.) Z toho
dôvodu tu vôbec nemá zmysel referova ť o
tom . ako hrali, čo hľélli Mď. Hrajú zrejm e
vždy rovm1ko - kélmennými tvárami, v
oblekoch. predstierajúc vážnosť svojho
úsilia. Potiaľ by to bolo v priadku. Odrazu
v.šak prfde Marián Lapšanský a na vŕzga
júcom pianíne začne predvádza ť nejaké
kusy z Fibichovych Nálad, dojmov 11 upom fnok. Spočia tku to vyzeralo komicky,
no publikum (t.j. ma ličké, ale do posledného miesta zaplnené priestory divudlé1
STOKA) o ch vfľu počúva lo vážne a pozorne. Napokon. bol to vcelku slušný
Fibic/1. Spomienka llé! Umenie. A le prečo
v takom kontexte? Lebo to, čo me Zc1lili
predtý m a potom: obyčajn é, priemerné
aľanžmán. Nechcem vymenúvať. Na recesiu prfliš dôstojné. umením to nem ožno
naz vať, a čo potom ? Mus fm spomenúť aj
jedn označné pozitívum večera, síce parodizované, no predsa. uvedenie najznámejšej árie z najznámejšej maďarskej národnej opery Ferenca Erkela, árie Haz.1m, huzám ... (Vlasť m oja, vlasť moja .. .) z opery
Bánk bán. Prínos združenia Marka Piačeka v podobe kozm opolitizácie spoločenského vedomia a výsmechu nacionalizmu je nespochybniteľný; žiaľ, týmto
zmysel pôsobeni;• Piačekovho súboru s
dlhým názvom pre mňa končí.

Griegov KhiVfrny koncert - chronicky
známy, nevyčfsliteľne obohrávaný a nezdravo populárny. To však neznam ená, že
aj nekvalitný él zavrhnutiahodný. Rozhodne si neZélslúž i taký krutý trest v podobe
karikatúry Malomestského komorného
orchestra Požoň sentimentál. Zásah Ilju
Zeljenku do tohto procesu, procesu Griegovho bičovania bol vrcholne ordinárny.
Postavil sa pred j eden (stredne ve/ký) bubon a občas si s ve/kým elánom zabubnoval, no viičšinou vytrvalo skúmal "pélrtitúru ". Smiali sme sa všetci, ale ako som si
neskôr uvedomil, bol to smiech cez slzy.
A čo za oplz lý zvuk vyčaril miestami zo
syntez.1tora Peter Zagar. je jednoducho
neverbalizova teľné. Lenže, válen(, Marián L.1pšanský sa svojho partu zmocnil
pocti vo a zodpovedne, v jeho prejave som
vôbec nebadal humorný prfstup, snáď až
m1 z.1verečný úškrn pri k/;1ňaní.
Aby bolo jasné - autor týchto riadkov,
ako viič.~ina z nás má rád humor a s chuťou sa občas zasmeje (je nakoniec známe,
že úsmev predlž uje ži vot). A le: je otázne,
na čom. Nemôže byť predmetom bezoči
vého výsmechu vktko. Exi tuje hranica,
po prekročenf ktorej sa stáva vhodný m
použitie expresívnych výmzov, akými stí
znesviilenie, zneuctenie atď A prečo
vlastne neuvádzal Malomest ký kom orný
orche ter Požoň sentimentál aj výtvory

vlastných autorov? Nemám nič proti happeningom a recesiám . ak sú vtipné <1 dôsledné- ale prečo sa tvári ako nesmiem e
vážne niečo, čo si nárokuje skôr označe
nie "a/tem atfvne umenie"? Prečo potrebuje Malomestský komorný orchester Požoií
sentimentál pre "oficiálnu " podporu svojej činnos ti výborne znejúce mená l.
Zeljenku él M. Lapšanského? A prečo spomenuté osobnosti. poprednf reprezentanti
slovenskej kultúry na wkom nedôstojnom
"projekte" participujú? A hlavne - prečo
potrebuje Malomestský komorný orchester Požoň sentimentál preraziť aj takto, v
rámci (takmer) štandardizovaného koncertu? Komerčn é záujmy, však?
Pripomínam: lfstok na túto akciu stál
päťdesiat korún. Pre porovnanie - abonentnú vstupenku vyše dvoch desiatok
koncertov festiva lu Melos-Étos sme si
mohli kúpiť za stovku!! Vrelo odporúčam
využiť tých 50 Sk na zmysluplnejšie úče
ly. A M<~lomestský komorný orchester
Požoň sentimentál by najlepšie učinil. keby sa vrátil do pro tredia vinárne na Baštovej (alebo kamkoľvek , kde sa dohodnú)
a prestal zarábať m1 tenkých peňaženkách
chudobných študentov (pretože priestory
divadla STOKA Zélplnili skoro výlučne
oni). V prostred{ vinárne by ani ich (zviič
ša) nevkusné aranžmány nemuseli pô obiť
rušivo, mohli by sa naďa lej realizova ť,
rozdávuť údery skladateľom mnohých stároč{ od Pachelbela po Stra vinského 11 neštylizovať Sé! do polohy serióznych umelcov.
Jedno je isté: na 2. abonentný koncert
Malomestského komorného orchestr;• Požoň sentimentál určite nepôjdem .
TOMÁ~ HORKA Y

Medzinárodne
v Olomouci
Olomoucká Kélledra muzikológie (zll
podpory ďalších inštitúcii/ každoročn e organiz uje v polovici novembra muzikologické konferencie. Vlaňajšiil,
medzinárodným názvom Musica/ ln. titutions and the
Circu/ations of Music and Musici;ms in
Bohemia and Mora via, 1600- 1900 - the
State of Sources and the Current Litera/Ure", prebiehala 21.-23. ll . Prečo a toto
stretnutie uskutočnilo práve v Olomouci?
Konferencia sa kom1la v rámci medzinárodného olomouckého projektu "Musica/Institutions and Circulmion in Europe, 16001900", ktorého organizátorom pre Če kú
republiku bol vymenovaný vedúci olomouckej Kélledry muzikológie lém Vičar.
Spomfnaný projekt veľmi delili/ne poprsal vo svojom prfspevku Christian Meyer
z Francúzska. Tohto rozsiahleho vedeckého výskumu. v pozadí ktorého stoj{ Europan Science Foundation, sa zúčastňujú
muzikológovia z celej západnej Európy a
niektorých stredoeurópskych krajín. Christian Meyer je členom medzinárodnej komisie o fdlom v Štrasburgu, ktorá vypracovélla základné okruhy orientujúce sa
na projekt. Ide o témy:
/. Talianska opera v strednej Európe,
/614- 1780
2. Operné orchestre v 18.- 19. storočí stredná Európa
3. Koncert il jeho publikum v Európe.
1700- 1900
4. Cirk ulácia hudby: od elitnej k masovej
produkcii
5. Národná reprezentáci/l hudby: konzervatóriá. hudobné úvahy.
Príspevky Jifího Fukača (referát prednieol S. Tes;1r z dôvoduneprítomno ti autora) a Helmu/ll Loosa, venované problemf!tike migrácie a kultúrnym regiónom v
strednej Európe, mali všeobecnejší ché!rakter. ĎHI ie referáty boli viac-menej
.~pecifikované ur rm okruhom bádateľské
ho zamemnia toho-ktorého muzikológé!.
Niekolko re ferujúcich sa venovalo cirkulácii hudby v rámci cirkevných inštitúcií a rádov. bokom neoswla ani tematika
duchovnej pie ne. Mnohé zaujfmavé podnety priniesol vý ktrm Zé!hraničných odbomfkov zameraný na českých skladateľov. Robert Se/mitt Scheubel z Berlína hovoril o J. L. Dusíkovi, Janice B. Stockigt z
Melbourne o ranej tvorbe J. D. Zelenku.
Na osobno ti, ktoré sa v minulosti podieľali na hudobných vzťahoch medz i Čes
kom a ostatnou Európou poukázali G.
Robert Rawson a Geofľrey Chew z Londýna. Re ferentky zo Slovenskél (M. Hulková él J. Lengová) sa venovali cirkulácii hudby a lwdobnfkov v evanjelických
kostoloch v 17. st oroč{ a hudobný m a estetickým kompendiám v prvej polovici
19. s toročia na Slovensku.
Medzi aktfvnych ÚČé!S tníkov kon ferencie patrila ml<1dá generáci;!. Študenti él čer
stvf absolventi olomouckej Katedry muzikológie prezentovali m1 tomto tretnutí výsledky svojich bakalárskych, diplomových
11 dizerwčných prác. ktorých teméllika súvisela so zameraním konferencie.
Nakolko nemožno vym enovať všetkých
referujúcich s ich príspevkami, u vádzame
len niektoré okruhy, ktorý mi sa hudobní
vedci zaoberali: migrácia organistov, opisovači nôt. Pralské konzervatórium, hudobné kontakty kromčfížskej arcibiskupskej ké1pely. hudba a hudobníci medzi
Pralw u a Kodai'íou, úpravy Mozartovych
opier. vojenské kapely llél Morave a tď
Nakolko sa po jednotlivých referátoch
mnoho hovorilo. záverečná generálna disku ia Sil obmedzila na s tručné prfspevky
venované stavu českej a zahraničnej literatúry, vzťalwjúcej sa k prerokovanému
tematickému okruhu. Svojfm spôsobom k
diskusii patrilo i zoznámenie sa s m ožnosťami MuSe CD-ROM databázou RlLMu a washingtonskej Library of Congress.
Trojdr'íové stretnutie sprevádzal celý rad
ne forn1álnych doplňujúcih aktivft - za
všetky spomenieme návšte vu olomouckých chrámov Sv. Mórica 11 Panny Márie
Snežnej s prehliadkou tamojšfch organov.
JANA ADÁMEKOVÁ

Prof. J:udovít Marcinger:

SPEVU VĎAČÍM ZA KRÁSU V ŽIVOTE
Prof. Ľudovft Marcinger (nar. 21. decembra 1932 v Malackách) patri k na§im po-

JRdtljm koncertným umelcom - klaviristom. Jeho majstrovstvo sa v§ak viac nel v s6-

liltiáej oblasti formovalo na poli komornej hry, lpeciálne v spolupráci s mnohými slovemkými voWnymi umelcami. Ľudovft Marcinger je f!I'Ofesorom komorného spevu a
mlrfcim Katedry operného a koncertného spevu na VSMU (v rokoch 1982-87 a od r.
1995 doposia!), ale tiel profesorom a veddcim Katedry hudobnej výchovy na
Ped~Bogickej fakulte UK v Bratislave.
~boli vale cesty k Jpecializácii klaviristu - komalllilo bnča a v čom vidíte Jpecifickost, ba pôvab
p11111n IDIIObých vobl.istov a tiež profesora komalllilospevu?
· T01o určenie som si sám nevybral - prišlo samé
od seba. v pnebchu môjho profesionálneho pôsobenia v hudobnom ti vole. Kaidý adcpl nás!rojovej hry
si my~lí, te bude sólislom. Bolo 10 lak aj v mojom
prípade. Spočialku 10 lak aj bolo: našiUdoval a predviedol som sólovo viaceré diela au1orov 20. s1oroč ia
•E. Suchoňa, J. Zimmera, A. Albrechw. A. Očcná ša ,
D. Kanloša, D. M ani nčeka. M. Bázlika, l. Parfka a i.
Zvwt si cením. Lc okrem gramoplalní, na klorých je
zachylená moja spolupráca s viacerými spevákmi,
mi vy~la v OPUS-e 1iež profilová plmňa ako sólislovi. Hrám na nej Suchoňovu Baladickú suilu a
Banókových Ses( 1ancov v bulharskom ryune a Pälnás( >edliackych piesní. Prečo vedra Suchoňa práve
Banók? Po skončení VŠMU som dva roky poslgraduálne Šludoval na lludobnej akadémii F. Liszla v
Budapešli, v 1ricdc prof. Solymosa Pélera. Banókovho liaka. Ten mi dal mnohé aulcnlické pripomienky
k inlerprelácii Banókových skladieb. kloré som túručil pri šlúdiu jeho Šics1tch la neo v.
V scLóne 1959/60 om pôsobil ako korcpelílor v
opere SND, kde 7ača la spolupráca so spevákmi.
Zdalo sa mi 10 však málo. Roku 1960 bol vypísaný
konkur7 na micslo korepelílora na VŠMU. kde som
ul predt)m korepeloval cxlerne. Konkurt som úspdne absolvoval, a lai.. sa t..ačal a moja púť klavirislu
· pedagóga a komorného hráča. a VSMU som sa
sial asislcnlom, po 1roch rokoch odborným asislcnlom, r. 1982 doccmom a r. 1988 profesorom . Paralelne som však ~polu praco va l s mnohými spevákmi nielen v rámci VŠMU. ale aj na konccnných vyslúpmiach doma i v ?ahranič L cus1al som však ani v
llúdiu sólových skladieb, lebo som presvedčený. že
ak nieklo zapadne iba do jedného odboru, môlc uslrnúf. Clovek p01rebujc širšiu polaritu - a pan neri na
koncennom pódiu by mali byť na približne rovnakej
úrovni. l v rámci 1ivolného jubilea som pripravil sólistické maliné, k1oré bolo v Mirbachovom paláci
21. decembra m. r. s programom: lländel, MoL:an,
Beethoven. Schubcn...
Kdruhej časl i vašej olátky - v čom spočíva špecif~ekos( sprevádzajúceho klavirisiU? - vera t..ávisí od
lOho. s kým hrám. Ak je lo študelll na prahu svojej
Uriéry. lak som radcom skôr ja. Ale keď som spoluúčinkoval s vynikajúcimi spevákmi, bol som vďač
ný. fc od nich vs1rebávam všetko nové, jedi neč né,
neopakova1crné. Musel som sa, pochopilc rnc. i prispôsobil ich preds1avám.
Pôvab môjho povolania spočíva zase v 1om. že
človek príde do kon1ak1u s našimi ozaj vynikajúcimi
vokálnymi osobnosťami. ale aj zahranič n ým i . A lic
obohatia človeka nielen umelecky, ale aj 1\Jdsky...
S tDými pozoruhodnými umelcami ste počas
noJ1o p111obeuia spolupracovali?
· Ťalisko môjho umeleckého pôsobenia je v práci
s domácimi spevákmi, čo nic je málo. lebo naša povojnová generácia vokalistov má európske puramclre v kvanlilc i kvalilc. ajč as lejš ie spolupracujem s
~ Mikulášom, a 10 nielen na koncenných vystúpeniach, ale aj pri nahrávkach. Pred piatimi rokmi
sme spolupracovali na CD s Dvofákovymi Biblickými piesňami a Cajkovskeho romancami, na konci
m. r. vyšli v OPUS-e zase Schubcnovc piesne v podaní P. Mikuláša a mojej maličkosli . S 1ým1o vynikajúcim slovenským basislom spoluúčinkujcm veľ
mi rád. lebo je 10 v danom odbore špička - nielen vokálna. ale inlclckiUálna- tvládnulím obsahu piesní a
llýlovým príslupom k jednotlivým au1orom. Žiaľ.
tMio sa vie o jeho ak1ivi1ách v za hranič !. S nedávno
zosnulým dirigcnlom G. Soltim úč inkoval v Missc
solemnis v Parf1i , s CF spieval v Bcclhovcnovej
9. symfónii v Japonsku, účinkoval v USA. v Alben
Hall v Londýne - t.j. na najexkJuzívncjších pódiách
sveta. Ale u nás sa o 1om hovorí a pfšc málo. cdávno som s ním úči n!..ova l v Brne na Moravskom podzime '97. v prekrásne Lrcnovovanom Bcsedním doni, kde mal priam frcnCiický úspech. S P. Mikulálom som však r. 1992 absolvoval i nezabudnu1erný
újanl po S1rcdncj Amerike. Účinkoval i sme v Kosllrike. Mexiku. Vcnew ele a ďalších stredoamerických Šláloch. ič o 1om sa však v novinách neobjavilo... Prilom išlo o skvelú reprezenláciu Slovenskej
republiky.
Ako klavírny panncr som sprevádzal pred viacerými rokmi i Pclra Dvorského, Sergeja K opčá k a , Idu
Kirilovú, Jána Galiu, U viu Ághovú, Evu Jcnisovú a
zo uhraničnýc h hvic7d napríklad Mircllu Frcni, Jevpja Nesterenka, opraní tku Luciu Maa ariu a i.
Vpolledoom období sa k nim radí aj miJidá mez.."...utb - hviezdička na českom speváckom
llli, klon1 vychovala naJa vokálna pedagogička
pni. Bva Blabovt na Vysokej škole mó.zických
.a· Mqdal6oa Kožená
· Vsúvislosli s ňou spomeniem 10, čo som naznatihjv prípade Pc1ra Mikuláša - určitý nezáujem slownsltých masmédií o tachytcnie hviet..dnych okamiboY v živ01e našich reprctenlamov kultúry, špeciálne hudby: pred 1romi rokmi som sprevádzal na
Mozanovskej súMi v Salzburgu M. Koženú, k1orá
ulllla absolútnou vílatkou lej lo významnej súia1..e.
Núledne - v pomerne král kom čase - spravila kariéru v európskom meradle, čo je už ďal šia kapilola jej
fivoca. Ale po návra1e. napriek môjmu upozorneniu

na jej úspech, nebol zo ~trany médií 7A1ujem spropagoval tenlo úspech mladej umelkyne a slovenskej
vokálnej pedagogiky. Paradoxne- jediný, klo tarcagoval a odvysielal podrobnejšiu infonnác iu o tomlo
víťa t.st ve, bolo ma ďarské vysicl;mic Slovenského
rozhlasu... a Národná obroda, kde uverejnil i proslrcdnfclvom TASR moju správu o jej víťat.s l vc v
Salzburgu.
Plynule sme prešli k ~me, ktorá je válmu srdcu
azda najm.il!ia: je to sprevádzanie mnohých mladých
spevikov na medzinárodných vokálnych sótažiach,
kde - nepochybne aj zásluhou vašej umeleckej istoty
a profesionality za klav(rom - získali tituly laureátov.
- Roku 1975 som bol v ženeve, kde sa P. Dvorský
sial laureálom súla/c CIEM. Tu odš1anovala jeho
mcdtinárodná spevácka kariéra. klorá pokračovala
úspešným uvede ním Fausta vo viedenskej Šlálncj
opere - a ďal ším i úspechmi doma i v zahranič L Roku
1976 som v Mníchove sprcvádt..al S. Kopčák a, klorý
sa sial laureálom na Medzinárodnej speváckej s úťaži
ARO. V 10m is1om roku ma vyslali na súťaž do
Toulouse s Idou Kirilovou. k10rá sa lu siala finali slkou a lau reálkou. Na lej islcj s úťaži som bol aj o l O
rokov neskôr - s mcnosopranislkou Jitkou Zcrhauovou, klorá sa siala finalislkou toulouskej speváckej
súfažc. S P. Mikulášom som spoluúč inkoval na Cajkovskcho medzinárodnej i nlc rprelač nej súťaži r.
1982. kde získal 4. Cenu i lilullaurcála. Roku 1984
sme boli v Helsinkách na vokálnej súla/ i Miriam
l lclinovej, odkiar si P. Mikuláš takislo donicsollaurcálsky litul... V Rio de Janeiro som bol dvakrát: v r.
1985 s basis10m Jánom Gallom, ktorý tfskal l. cenu
ar. 1989 s Evou Jcnisovou, klorá si okrem lilulu !aureálky priniesla 1icž cenu za najlepšiu illlcrprcláciu
brazílskej vokálnej skladby. Roku 1988 som sprevádzal na Medt inárodnej speváckej sú(ai.i Praž ká
jar slovcn kú sopranistku Líviu Ághovú. klorá sa tu
siala vítazkou - rovnako ako bola v tom is1om roku
vílat kou na Medzinárodnej speváckej sú(aži ARO v
Mníchove. No a napokon som r. 1995 spolupracoval
so spomínanou ví(nzkou Medzinárodnej speváckej
súťa že W. A. Mozana v Salzburgu - Magdalénou
Kolcnou. Vzápälí sme spolu nahrali CD s piesňovo u
tvorbou R. Schumanna, A. Dvoi'áka a J. Kl'ič ku , na
ták lade klorého bola M. Kol.cná vyhlásená La Objav
roka 1995, čo je výroč né ocenenie časopis u l ludební
rozhlcdy za najlepšie nahrávky.
Vrá! im sa ešlc k problema! ike s úťaží: po absolvovaní viacerých konkurzov s našimi mladými lalcnlmi som sa presvedč il. ako je dôležilé, aby mal na
nich mladý spevák svojho, nie cudzieho. náhodne
pride leného klavirislu. S 1ým sa toliž čas1 o vidí iba
na králkej skúške pred súl'al ným vystúpením ... Bolo
leda nanajvýš múdre a pretieravé, že MK SR posielalo v nedávnej minulosli na konkurzy nielen spevákov. ale aj klavirislov. s klorými mal spevácky adepl
dokonale naštudovaný súfai.ný rcpenoár. Dnes lo
lak. /iar. nie je. Dokonca aj účasť na sú(ažiach si lalellly financujú samé- ak nenájdu spontorov.
Počas svojej lwi~ry komom~ho hráča - klaviristu
ste spoluóčink.ovali nielen s nastupujócou generáciou spevik:ov, resp. s mnohými nalimi vynikajócimi sólislami, ale aj s hviezdami svetov~bo vokálnebo umenia...
- Boli lo predovšclkým basisla Jevgenij cslerenko a sopranistka Mirclln Frcni. S J. eslcrenkom
som sa spoznal cš1c v yorolc Medzinárodnej inlerprciUčnej súťaže P. l. Cajkovskcho v Moskve. Keď
ú č i nkoval v SND nko Boris Godunov v rámci BHS,
ro7hodol sa usporiada( v sále bralislavského Kontervalória reci1ál, na klorom som mal čes ( sprevádza( ho. Dve skúšky. kloré som s ním mal, mi dali ako interpretovi s o1vorcným srdcom - vermi vera. V
čom? Jednak v sledovaní jeho speváckych kvalít a
polom v repenoári , ktorý bol a je jeho doménou:
Musorgskij, Cajkovskij a Soslakovič. Odvledy si neviem predslavii lepšie zaspieva( Musorgskeho a
Soslakovičove piesne. a 1ýcl11o dvoch skúškach a
následnom koncenc s Ncsterenkom som sa na uč il
viac, než na akomkoľvek vokálno- inl c rprelač nom

seminári. Riadil som sa, pochopi1erne, jeho pokynmi
- a 10 s najväčšou úc1ou a pokorou.
A ako to bolo pri vašej salzburskej spolupráci s
MireUou Freni?
- Roku 1984 som cc.t agcnla P. Dvorského - pána
llanla - dosial ponuku spolupracova( s Mirc llou
Frcni na pos1ave Taliany v Eugenovi Oncginovi.
Slávna sopranislka ju mala 101iž našludoval v rušiinc. Celý projckl štúdia sa realiwval počas šicslich
lýždi\ov pobytu v Sal1burgu. Vopred som celú operu
našludoval lak dôkladne, lc keby mi dali zaspieval'
napríklad pan hoboja v nicklorom 1ak1c- lak ho zaspievam... Nehovoriac o lom, že som vedel vše1ky
spevácke parly a - pochopilcrne - svoj klavírny pan.
H lo šesilýždňová spolupráca s M. Frcni je niečo, na
čo som pyšný. lebo mi dala vera 1\Jdsky aj umelecky.
Obdivoval som absolúlnu konccmrovanosl, vylrvalosi a profcsionalilu tcjlo umelkyne - a 10 od prvých
Iónov, s klorými ráno za č ínala. až po výsledný efekt
postavy. ktorú sme mohli obdivoval' aj v Bralislavc,
pri hosťovaní slávnej sopranislky v inscenácii Eugena Onegina v opere SND. Ako pamiatku na IÚIO
obdivuhodnú umelkyňu mám jej rukou vpísané rozšafné venovanie v plmňo vom albume, klorý mi darovala. Vyjadruje v ňom - lak ako 10 len ona vie - srdečn é poďakovan ie t a spoluprácu a pria1ers1vo .
Vrátme sa k §pecifikám vašej práce. Aká príprava
sa vyžaduje u komom~ho hráča?
- V prvom rade ide o individuálne vlas1nos1i, pohotovosť a profcsionalilU imcrpreta - a potom o jeho
sch opnosť symbióty s pannenni. a rotdicl od dávnej minulosli , keď klavirisla bol len akýmsi pot..adím
speváka, jeho potíc ia sa dnes zmenila. Ale nielen jeho! Celá vokálno-koncc11ná imcrprctácia bola povýšená. Zač a lo 10 približne v pUI'desia1ych rokoch D.
Fischcr-Dicskauom a pokračovalo F. Wundcrlichom,
P. Schrcicrom a ďal šími . Nimi sa komomý repenoár
povýšil do sféry vysokých umeleckých zážilkov.
Komorný sprevád.tač má v sebe n iečo analogické s
pozíciou kvanetových h ráčov. kde mal pred pár desaťročiami vedúce poslavcnic primárius - a os1a1ní
h ráči mu kvázi prisluhovali. Dnes je podobný slav
nemysl it eľný. VšCici komomí hráč i v kvanclc, alebo
inej komornej 7..0Slavc. musia mal' vlas1nos1i ólislu a
pritom schopnos( vies( dialóg. Tvrdím. ~..e komorný
s prevádtač - napriek svojej dôlcžilosti - je však
predsa len tým druhým na konccnnom pódiu. Prečo?
Spevák prináša tcxl. vysloví zmysel piesne, jej posolslvo - a my, za klavírom, ho len is1ým spôsobom
do1váramc, obalíme. Pravda, len spôsob môže byl'
lepší aj horší...
To vyžaduje od klaviristu nepochybne vedomie
pokory...
• ajlcpšiu kriliku v živ01c som dosial v1cdy. keď
reccntCill napísal na margo CD M. Koženej: "L:.
M11rcingcr pokorne s/úli hudbe." Ale pokora neznamená, J.c čl ovek v po.wdí dielo nedolvára. Musí 10
však byl' bez vnucovania sa - s mierou, k1orú musí
klavirisla u každého speváka prispôsobil' jeho hlasu.
lalcnlu, umeleckej iskre a štýlu. V 1om je napiilic a
lákadlo pre komornčho klavirislu v oblasti speváckcho·umcnia.
Pin profesor, máte zásluhy na založení predmetu
komorný spev na VŠMU. Mohli by ste nám bo bliž§ie predstavit?
- Nctnamcná to. lc by som si ako vrchol vokálneho umenia neváži! operný spev. Ale vedie( spicvat'
komorný repenoár vyžaduje predsa len islé špecifiká. V nemecky hovoriacich krajinách sa 1ricdc komorného spevu hovorí Liedcrklassc. Ak sa však
Licdcrklassc považuje ta vrchol všelkého umenia a
prípravy na spevácku prax, ujde zase operný Ión. V
profesionálnom živo1c je niektorý spevák prevažne
operný, iný oraloriálny. ďal šf komorný - ale jedno s
druhým sa môže aj ideálne clopfňai a vyvažoval'!
Uč ím Šlýl komorného spevu - s rešpeklovaním 1oho,
čo robí v 1om1o smere už samotný vokálny pedagóg.
Mám výhodu, že poznám melodiku vý učby jcdnollivých pedagógov, a lak dokážem rešpektova( 10, čo
svojim žiakom odov1dávajú. Môj podiel je v upevnení výratovcj, imcrprelačn~ a šlýlovej zloi..ky.
Každý poslucháč spevu na VSM U musí absolvova(
pii ť scmcs1rov komorného spevu v 1rclom, šlvnpm a
v polovici pialeho roč n fka . Je lo leda akási nadslavba v speváckom šlúdiu. Porovnal by som 10 k predmetu komorná hra. Tam i tu sa možno zaoberať mikrosvclom inlerprclácic. V komornom speve je alfou
a omegou baroková hudba a hudba viedenského klasicit mu . Zaspieval Bachovu áriu je vcrmi (ažké: v
nej nemožno nič kamun ovať, čo sa lýka 1echniky a
šlýlu spievania. Kdesi 13m melodicky 7..ač ínamc- ale
ncLOSiávamc! Pokračujem e romantizmom, súčasnou
hudbou ... Myslím, Lc nickloré vokálne školy, k nim
patrí napríklad aj česká. slagnujú azda prclo. lebo
bazírujú na jednej-dvoch etapách vo vývoji hudby,
resp. na ich štýlových a vokálno-technických nuansách, a lak mer nezmenené ich prenášajú z generácie
na generáciu. Hudba, leda aj vokálna, je živý organizmus. k10rý úzko súvisí s premenami doby - a leda
musí odzrkadrovai aj vývoj. Ten je aj v pedagogike a
melodike spevu. V lomlo je slovenská vokálna škola
uniká10m: dokázala absorbovať nielen dynamiku živola, ale aj podnc1y viacerých špecifických škôl a
štýlov.
Vychovali ste si nástupcu vo svojom predmete?
- Asi dvadsaipii( rokov bojujem o asislcnla - a
dvadsal'pii( rokov dos1ávam odpoveď. že asislenla
ncmôicm mal'. V poslednom čase dekan lludobncj
fakuh y VSMU prof. S. Zamborský hradá v tomto
smere riešenie fonnou cloklorandského šiúdia.
Učíte aj na Pedagogickej fakulle UK. V čom spočíva táto vala práca7
- Potvali ma sem najmä prelo, lebo polrebovali
profesora napr. pre habililácic a kredil kaledry. PF
UK vychováva hudobných pedagógov a nic interpretov. Teda i moja práca je tu iná, než na VSMU.
Pre mi\a je ka1..dá výzva na spoluprácu poclou - či je
odM. Frcni, alebo od prváka na vysokej škole. Prclo
som !Úlo ponuku od v1cdajšicho vedúceho kaledry,
dnes prodekana PF UK doc. J. Raninca prijal. Uč ím
lu najmä hru na náslroji a 1zv. uplalnenie náslroja v
praxi. Zjednodušene povedané, ide o schopnos( pri-

blíži( žiakom hudbu pomocou nástroja.
V poslednom č ase máme do prvých roč n íkov
prcdmciU hudobná výchova. klorý sa šiUduje aj v
kombinácii s inými predmclmi. príliv absolvcnlov
konzcrvalórií, čo je po1cši1crné. Skvalilňujc 10 prácu
a výsledky. Teraz. napríklad, pripravujem dve posluc háč ky na klavírnu súiai pedagogických škôl univcrzilného smeru, klorá bude v emccku.
Ako skutočný malec spevu by ste mohli zhodnotiť prínos Dalej vokálnej lrulniry do vývoja v budobnom svete...
- Po prvé, je lu mimoriadny príliv 1alen1ov. Na

S Petrom Dvorským
prijímacie skúšky v speve. ktoré prebiehajú v 10m1o
mesiaci, sa hlási 54 uchádtačov! V poslednom č ase
sa snažíme dotiahnu( na prijímacie skúšky nielen soprány, klorých je neobyčajná úroda, ale i viac mužských hlasov. Med t i 1crajšími prvákmi nemáme
núdzu v lenorovom, barylonovom, basovom a mezzosopránovom odbore. TicJ. sa snažíme angažovať
viac pedagógov- mužov.
K našej slovenskej vokálnej speváckej škole !orkolo: je. cxisiUje - ale paradoxné je, že cxisiUjc práve
vďaka lomu, že je 1olcr:u11ná a rôznorodá. V 1om je
jej prínos. Lebo v iných krajinách - v Rakúsku. v
cmccku. v Ccchách - idú sláročia rovnakým melodickým prísiUpom, čo ul dnes s l ačí na Mozana.
Schubena, Brahmsa. resp. M ys li vcč ka, Smclanu.
Dvofáka .... ale nie na rôtnorodú palelu hudobných
šlýlov, v rámc i ktorých sa laleni môže ďalej špecializoval u jednotlivých pedagógov. U nás si možno vybra( pedagóga, klorý učí lou - č i onou mclódou.
Mnohí pedagógovia si žiakov pripravujú už na lalenlové skúšky. Máme lotiž prísne po:liadavky na rcperloár... Ttv. prírodným 1alcn1om, kloré sa scm-lam
objavia. od porúčame. aby sa najprv uč ili na kon7..ervmóriu. alebo u nicklorého pedagóga, a lak rozvíjali
svoje hudobné i vokálne danosli.
Kolko pedagógov je na Katedre operného a vokálneho spevu a aká je bilancia v počte valich absolventov?
- Máme sedem intcmých a ;1yroch cxlcrných vokálnych pedagógov. Vo funkc ii vedúceho k;llcdry sa
snažím s nimi vždy prckon7uhovai odborné i organizačn é problémy, čo nepovažujem za alibizmus, ale
za demokralický princíp vo vedení väčš ie h o kolcklívu odborníkov. Tak, ako máme neustály príl iv lalcnIOV, lak máme záujemcov aj o pedagogické pôsobenie na našej kalcdre. Sú 10 osvedčení profesori l
konzcrvmórif. klorí už vychovali pre VSMU mnohých adcp1ov, alebo opemí a konccnní sólisli, klorí
vedú ča sl o aj vokálne kurzy, napríklad v Pieš ťanoch
- ako Pcler Mikuláš. Najnovšia fonna výchovy pedagógov je v rámc i lzv. doklorandského š!údia. kde
však cšlc nemáme holových absolventov. Je 10 kváti
asislcnlslvo u islého pedagóga, klorého melodiku
bude doklorand ďalej rotvíjai. Absolventov spevu
máme rôt ne. Priemerne 5 až l O ročne .
Pochodili sie v živote rad krajín. Ktorý zážitok
vám utkvel v pamäti ako nezabudnulelný?
- Vďaka vokalistom som sa dosial na špičkové pódiá. Spevu vďačím 1~1 najkrajšie umelecké príležitosli. Je IO podmienené aj pic1ou k pódiám, na klorých
som vystupoval. Ci 10 bolo v La Scale. kde som si
uvedomil všc1ky osobnosli. kloré tu pôsobili, alebo
vo viedenskom Konzcnhausc a jeho Zlmcj sále. č i v
japonskom Center Hall s kapacilou 3 000 poslucháčov ...
Tri najväčš ie zážilky mojej umeleckej spolupráce?
Prvý: roku 1984 mal Peter Dvorský na vrchole
svojej kariéry piesňový recilál v Miláne. na klorom
som spo luúč inkova l. Po koncene si ci1livé obeccnslvo vynúlilo od nášho 1enoris1u prídavky. Po árii vojvodu z Rigolena zazne l !aký ohlušujúci pollcsk, že
som čaka l , kedy milánska La Scala vyletí do viduchu.
Druhý zážitok: Pe1cr Mikuláš na Moravskom
podt imc '97 spieval piesne nemeckých romanlikov
lak, že obeccns1vo ani nedýchalo. Hoci pôsobím v
hudbe už niekoíko desia10k rokov. na komornom
konccnc som ešle nc.taJ.il 1aký úspech. A 10 Pcler
Mikuláš d e ň pred1ým spieval v SND Mefistofe la!
Trclí 7AU.ilok: spolupráca s Mirellou Frcni. Keď
som sledoval jej profesionálnu poct ivosť. prípravu...
ajúžasnejšie bolo. ako každé ráno začal a spieva(
zachrípmuým Iónom • a po králkej rozcvičke sa jej
rozozneli v hlase 1ic najkrajšie zvonče ky. To bola
krása! Lcpšf prfklad na prclavcnic la leni u a profesionality do umeleckej chvíle si neviem ani preds! avi(.
ČÓ je fascinujóce na valej práci pedagóga?
- že nemám čas ?..Ostarnú(. Som neustále v konlaklc s mladými, dychlivými ľuďmi . klorí chcú dosiahnu( vrcholky umenia - a veria, že sa im 10 podarí.
Pre každého pedagóga a umelca je inšpirujúci len
ncuslálc sa obnovujúci prúd 1alcn1ov, klorých má láto krajina požehnane.
TERÉZIA URSÍNYOVÁ
Foto archív umelca

Cikkerov Mr. Scrooge v čase svojej
svetovej premiéry v nemeckom Kasseli
(1963) bol v európskom kontexte hudobno-dramatických diel nepochybne
už opernou klasikou. Európa sa "vyšantila" na šokujócich dielach, bez ktorých
- ak veríme v evolóciu (aj) operného
umenia - by bol tento druh umenia už
anachronizmom alebo "death".
V našom - vtedy ešte česko-sloven
skom - kontexte išlo však v autorovom
aj slovenskom vývoji o dielo zlomové.
Po národných a historicko-národných
témach (Jánošík, Bajazid) Cikker zrazu
"ušiel" do sveta nielen v téme (Dickens), no najmä v hudobnom spracovanf a vyjadrovaní. S predstihom sa vymanil z dovtedy prevládajócich akcentov ludovosti a národnosti a otvoril sa
(aj nás) Európe. Snahy po "poeurópštenf' ustali pre všetkých, ktorí tu zostali
po neslávne márnom roku.
V banskobytrickom kontexte je opera
aj s odstupom vyše tridsiatich rokov vnímaná v iac moderne, než ako dielo predstavulúce už t;latý fond slovenskej kul túry. Státna opera (ŠO) má momentálne
v uvádzaní s lovenských diel nepochybne prím: na repertoári je Benešov
Skamenený, aj Zelje nkova Báthoryčka.
Pre to sa mi mimovoľne podsunula o. i.
otázka: opäť slovenské dielo? Niežeby
som brojila ta kozmopoliti zmus a proti
slovenským autorom, ale v dnešnej situácii , kedy divadlá skôr podliehajú di váckem u vkusu a ženú ho do hľadiska
na ľahké, neproblematické a úsmevné
témy, v ŠO sa zdanli vo proti c huti diváka (te n pred Vianocami dostal vždy
darčekové balenie operety či mulikálu)
i proti logike plnenia kasy (ironicky: to
sú tie ministe rské subve ncie také silné? ... ) inscenuje svojím spôsobom traumatizujúca via nočná koleda v čase predvianoč nom (premiéra z pôvodne plánovaného októbra sa uskutočni la 19. decembra) aj keď s katarzným záverom!
Ak bude navyše ešte dodržaný aj celý
dramaturgický plán, potom ľahkonoh ý
divák bude kompenzovaný za dovtedy
prevažne vá/ne operné tituly až na konc i sezóny. Zaradenie Scroogea má však
mimoriadne ciele, podľa riaditeľa opery
Rudolfa llromadu inscenuje sa na objednávku anglického agenta. Apropo:
to preto j e bulletin už pripravený v
dvoch mutáciách, aj keď autora anglickej mutácie by ste zby točne hľadali , podobne, ako nedostal odpoveď ani t;amýšľavý divák (nezainteresovaný), ktorý sa
zasa č udoval, prečo aj ang li č tin a ...
Myslím, že infonnácia o uvažovanom
exporte sa mala u viesť, patrí toti ž tiež
ku komplexnosti ostatných bulletinových fakto v.
Vo chvíli, kedy som sa s inscenáciou
po prvýkrát zoLnámila, pripadala som
si tak trochu agentsky: recenziu - verej-

Expor~né na.s~udova.nle

.M.r. Scroogea.

F. Balún v úlohe Mr. Scroogea
ne priznávam - píšem z premiérového
videozáznamu. Preto mi možno niektoré detaily unikli z objektívu, iný ve
(veľký celok) zase priblížil a zvýraznil
to, čo na "live" možno unikne v premiérovej atmosfére. Musím pri znať, že prvý dojem bol šedý. Pri druhom - replay
- sa mi šero tmeni lo na v nímateľnú aj
krititOvateľnú realitu, aj irealitu. Najviac ma hneď strhlo a nadchlo hudobné
naštudovanie. Dirigent - Conductor
Igor Bulla (diriguje tiež Skameneného)
je akoby predurčený k interpretáciám
d iel súčas ných (nenachádzam vhodnejšic pomenovanie, aj keď nejde o dielo
u7 súčasné). Jeho gestá sú až matematicky presné. S exaktnosťou, takmer až
e liminujúcou e mociálnu zložku, proporč ne grad uje a rozde ľuje jednotlivé
mizanscény, s nás ledným s tmeľovaním
a vypointova ním do hudobného vrcholu. V nezvyčajnej zvukovosti, harmónii, s preferovaním sólo nástrojov, najmä výborných dychových, dokátal vy

CHÝBALA
DRAMATURGICKÁ FANTÁZIA
Giuseppe Verdi: La Traviata. Opera v troch dejstvách, v talianskom
jazyku. Libreto: F. M. Piave. Premiéra 19. 12. 1997
Opera G. Verdiho La Traviata sa opäť,
u/. po šiesty raz, dostala do repertoáru
Východoslovenského štátneho divadla DJB v Košiciach, čo nesvedčí o zv l<lštncj dramaturgickej vynaliezavosti, ak
~pomen i eme, že od ostatnej premié ry ju
de lí len šesť a od ostatnej reprízy asi dva
roky. Je však určite naporúdzi viacero
argumentov, schopných obhájiť jej novú
inscenáciu. Môže to byť 52 rokov od jej
prvého uvedenia ( l. 12. 1945) mladým
ambicióznym súborom borodáčovskej
éry, ale aj di~j1ozícia, akú ponúka súčas 
né, pre operu vhodné zloženie sólistického ansámblu . Ďalším rozhodujúcim
argumentom divadla je udržať divácky
záujem, čo, samozrejme, okliešťuje slobodný dramatu1gický rozbeh na takom

teritóriu, o ktorom sa predpokladá, že
divák nie je ochotný ho prebádať. Pre
mňa by bol snáď najprijateľnejší argument (ak by vôbec nejaký mal byť) výslednej podoby, ktorú dostala nová inscenácia. Nec hcela totiž ni čím ohúriť,
ale usilovala o čistotu línií.
Cieľom režisérky Boženy Hanákovej
bolo spriechodn iť citové vzťahy hrdinov
v každej situác ii, v ktorej sa ocitnú a
osobitne ju riešia. V spolupráci so sólistami aj zborom ho jednoznačne dosiahla. 8. llanáková nechcela viac, len
uchovať podstatu Verdiho hudobnej
psychodrámy a preto siah la ku klasickým, ale dramaticky účinným výra/0vým prostriedkom, ktorými divadelne,
ale neokátalo vypointovala každé 1.

Snímka R. Miko
tiahnuť, potlačiť, zdramatizovať,

ale aj
Bol v kontexte inscenátorov
najprcsvedčivcj š í a ná ročnosť partitúry
(naj mä časté rytmické zmeny) dokázal
podať s neuveriteľnou ľahkosťou a prestvoľniť.

nosťou.

Branislav Kriška, hosťujúci režisér director inscenácie, by sa v nedávnej
mmulosti určite nebol býval nazdával,
že na záver svojej režisérskej kariéry
bude takmer konjunktun\lne patriť súboru pod Urpínom. Donedávna ešte aj
ako šéf, ten11 už iba režisérsky hosť.
(Poznámka bez komentára: je netvyčajné a zamysleniahodné, ak Kriškovi
dvaja žiac i -operní režiséri, s vynikajúcimi výsledkami aj predpokladmi, sú t.
č. mimo operných divadiel. .. ) Výsadou
Kri škovej práce je okrem dlhodobých
nesporných skúseností aj snúbiaca sa
práca pedagóga a umelca. To je pravdepodobne zárukou. že vedenie opery volí jeho nekonfliktnú pracovnú metódu
aj za cenu určitého tradicionalistického
troch dejstiev. Eliminovala a "napravila" režijne "1.ahmlené" postupy príznač
né pre predchádzajúcu Traviatu 7 r.
1991 v réžii Vladimíra Darjanina.
Operný súbor DJB naštudoval a uviedol Traviatu v originál i tesne pred svojím vianočno -novoročným vycestovaním do zahranič ia. V hlavnej úlohe sa už
druhý raz úspešne prezentovala Svetlana Tomová. Jej Violcta počas 6-tich
rokov od debutu v tejto úlohe spevácky
aj herecky dotrela. Najmä v 2. a 3. dejstve bol jej výkon spevácky skoncentrovaný a skfbcný s hereckým stvárnením
ľudského rozmeru Violety a kladnej rezonancie oslobodzujúcej <;ily lásky na
jej ženskú dušu. Vladimír Prokopenko v
role Alfréda podal spoľah li vý spevácky
výkon, v ktorom uplatnil svoje dobré tenorálne dispozície. Otca Germonta stvárnil Michail Adamenko s pre neho príslovečnou herecko-speváckou eleganciou.
Dramatické línie inscenácie vhodne dokreslili svojimi kreáciami Viera Hronská (Flora), Oleg Korotkov (barón
Douphal), Juraj Šomotjai (doktor Gren-

poňat ia,

než by malo riskovať javiskové
pracovné kontraverzie. Je teda asi lepší
vrabec v hrsti ... Kriška nic je v žiadnom
prípade v Cikkerovi novicom. Pre mňa
osobne ostane nezabudnuteľné jeho
bratislavské naštudovanie Vzkriesenia.
Ani Scrooge nie je jeho prvorodencom.
Vidieť, že bez prílišnej námahy a bez
problémov klas icky rozohráva všetky
štyri obrazy aj s ic h mizanscénami. Nosným je pochopiteľne Scrooge. Na tom
buduje. Jeho herecká akčnosť je determinovaná scénicky a hudobne, v prelínaní sa reality a ireality. Tento Scroogc
nie je c holerick ým úžerníkom, je skôr
c hladný, racionálny introvert. Neplytvá
t;bytočne nikde a nič ím. Zmena hereckej polohy nastupuje až pri prelínaní sa
rea lity s irealitou. Na styčných plochách
sa vedome búra budovaný stereotyp a
charakter postavy. Tam mala skutočne
opera opodstatne né pomenovanie Tiene. V t ieňohre svetiel s divácky priznávanými ťahmi na javi sku, režisér zahmlieva a osvecuje vzápätí. Efektne.
Ideálneho interpreta našli inscenátori v
hosťujúcom košickom Františkovi BaIónovi. Monštruóznou postavou atakuje
diváka vizuálne, v c ikkerovskom slovenskom Sprcchgesangu (nech mi je
prepáčené pomenovanie) je skvele dek lamačný, prepotrebne nekantabilný a
v kulminač ných scénach dramaticky
presvedči vý. Na mnohých miestach v
partitúre sa sk utoč ne stal súčasťo u celého inštrumentálneho aparátu. Jeho hlas
bol v takých prípadoch nositeľom zvukovej informácie. Vynikajúca, z aspektu ideálnosti interpretácie v rámci domácich možností a výberu, bola mŕtva
žena Mary - Ofga Hromadová. Štíhla,
takmer priesvi tná, s nabielenou tvárou,
bola ozajstným záhrobím. Chlad a mra7enic išlo z takmer bezfarebného sopránu, razantného, miestami akoby vypreparovaného od ali kvotov. Oteplenie prini esla iba vo chvíľach intimity s manželom . Do tretice ma z premiérových výkonov upútal zbor, ktorý pod vedením
mladého Igora Mráza, aj keď nie kvantitou výstupov, ale prccíznym naštudovaním neľahkých partov, dokumentoval
woje kvality.
Ako celok je Mr. Scrooge (pre úplnosť scéna Oto Šujan a. h., kostýmy
Danica Hanáková a.'h.) inscenácia, ktorá verne kopíruje písomne predznamenanú ideu režiséra v bulletine: "... vedome nevyužívame možnosť, ktorú autor
nevy l učuje - aktuali záci u príbehu ... "
Pre diváka inscenátori skutoč n e pripravili v rámci možností atmosféru londýnskej hmly, šerosv itu , tieňov aj prízrakov. Nič však nie je zahmlené. To,
čo je a má byť reálne, je reálne, to, čo je
a má byť ireálne, je ireálne. Inak nič mimor·iadne.

MÁRIA GLOCKOVÁ
vil), Jólia Ačaiová (Ann ina).
Sólistom aj dobre spievajúccmu zboru
(1.bormajster Roman Skfepek) vytvoril
priatnivé hudobné zázem ie orchester s
dirigentom Borisom Velatom. Tento nestor dirigen tov Verdiho opier na S lovensku a znalec sk ladateľovej hudobnej
reči te ntoraz prekvapil (ale príjemne)
pomalšie chápaným a realizovaným tempovým priebehom niektorých scén (napr. úvodná scéna Vio letinho paláca),
čím ale pozitívne ovplyvnil ich hudobno-dramatický zmysel.
Scéna Jána Hanáka (cez prestávku sa
uskutočni la aj vernisáž výstavy z jeho
tvorby) výrazne korešpondovala s réžiou v divadelnom realizme interiérovej
archi tektúry, v ktorej sa uplatnila jemná
elegancia kostýmov Danice Hanákovej.
Spolupráca na inscenácii spolu s hudobným naštudovaním priniesla svoje ovocie v rukopise čistej inscenácie jej tvorcov. ktorá nahradi la tak trochu extatickú
Traviatu z roku 1991, i keď s absenciou
dramaturgickej fantázie.
DITA MARENCINOVÁ

'I'.A.N':ECN"É I>IV'.A..I>L<>

BRALE:IV

Tanečné divadlo Bralen vstúpilo do dvadsiatej tretej sezóny. Jeho
generálnym sponzorom je Slovnaft, a. s. Vizitkou kvality súboru, ale
aj chvályhodnej zafatosti vedenia súboru (z ktorého spomeniem čo
len riadite/a a choreografa Bralenu Rastislava Letenaja) je, že súbor
prežil nielen zlaté časy spoločenskej a materiálnej podpory amatérskych súborov, ale aj dnešok. Je ozajstným tajomstvom braleňáckej
správnej a umeleckej rady, že tento tanečný súbor sa dokonca v sezóne 1997/98 profesionalizoval! Stoji teda na pevných organizačných a
umeleckých základoch, pričom má svoje osobité, pevné miesto v našom tanečnom divadle, kde práve v súčasnosti zaznamenávame explóziu novovznikajúcich komorných tanečných divadiel.

Bralen má 18 tanečníkov - mulov i
žien - z ktorých každý má baletno-tan ečné ško lenie ... a sólistické ambície. Z
väčšej časti ic h aj napfňa, lebo požiadavky na každého č l e n a sú v Bralene
max imálne. Bralen prinie. o l - ako azda
prvý na našej taneč nej scéne - c i e ľave
domé úsilie o presadenie moderné ho
tanca a choreografie. Vypovedá o možnostiach ľudského te la, je ho kráse,
schopnosti detailného vypracovani a každého po hybu, vzáj omné ho súladu v kolektívnych čís lach, o artistnej prepracovanosti c horeografi ckých celkov, ktoré
viac než o dej i hovoria o kráse tanca.
Bralen prišiel v dobe, keď naj mä mladí
divác i túži li po ni ečom, čo je kontrastné
voči vžitým formám klasického bale tu.
Táto túžba u divákov niele n pre trvala,
ale s čoraL väčšími mož nos ťami konfrontácie i rastie .. . Azda preto, ale aj
pre stále udržiava ný vysoký ume lecký

kredit, je dnes Bralen stále aktuálny.
Posledný program tohto súboru má
názov BÚRKA. S kladá sa z troch samostatných číse l, ku ktorým bol zvolený vždy iný zah ran ičný c ho reograf. Pre
Tanečn é divadlo Bralen je typické, že
nikdy nešetril o na c horeografoch zo zahranič i a (čo sa zúročilo v napojení na
tre ndy moderného tanca vo svete). Prvá
časť večera má názov UNDER TIME.
Obsah na z nač uje okrajovo motto, uverejnené v bulletine: Sme vedľa seba, ale
kilometre ďaleko. Pozerám e si do očí.
ale nevidíme sa. Hovorím e, no nikoho
nepočujeme. Sme stroje, ktoré poháňa
stres, stroje, plniace jedinú úlohu - prežiť.

Scéna

-

vzdialene pripomínajúca
na juhu Európy (možno
Juhoslávi u?) rozpúta fantáziu diváka podobne ako samo tný tanec, aj smerom
k subjektívnejším asociáciám . Deklarum es tečko

INSCENÁCIA BEZ PÔVABU
Opereta tobravý študem Carla Milläckera sa dostala do repertoáru Východo.\lovenského štátneho divadla l . Borodáča v Ko.šiciach po 45-rokoch od jej prvého uvedenia na tejto scéne. Najlep.šia
Milläckerova opereta vďačí za svoj comeback na košické javisko najmä záujmu, ktorý o toto dielo prejavila zahraničná agcncúm a ešte v minulej sezóne
bola naštudovaná a predvedená v nemecky hovoriacich krajinách v origináli. Až
minulý rok (17. u / 9. JO.) ju ko.šický
operný súbor doštudovul v slovenskom
preklade Otu Kaušitzu. Dobré operetné
libreto F. Zella a R. Geneého, ktorí sa nechali inšpirovať dobovými bestsellermi
.\pisovaceľov fordu Bulwer-Lyttona a
Viccoriena Sardoua, dostalo aj dobre napi\anú hudbu. Ústredná pieseň operety sa
vzápätí po jej premiére v roku 1882 scala

.šlágrom Viedne a jej autor osla vovaným
operetným skludateľom .
Rélia ko.šickej inscenácie Žobravého
.študenw v nemeckom jazyku bola zverená host'ujúcemu Michaelovi Loclwrovi.
Súčasné preštudovanie operety do slovenčiny sa konalo be.t. režisérovej prítomnosti, :1/e s chvályhodným úsilím asistentky réžie Márie Kleinovej. Loc/wrova
réžia boh1 .t.oči-voči ľ.1hkej mú.t.e a j ej
špecifickému hudobnodramatickému l ánru - operete bezradmí. Inscenácia, metaforicky povedané, "žobmla" o ľahkosť v
kreslení daných typov, o úsmevný pôvab
v rozvíjaní dejovej 7ápletky, žiadala sa
duchaplná elegancia, ·' ktorou aj z banality m ožno urobiť z droj nápadov. Operetné
pmvidlá sice možno tmnsfonnovať, ale
nemožno ich prehliadať.
Dôsledkom m álo in.špiratívnej réžie

je sa tu odc udzeni e ako také, ale bo aj
isté skonkré tne nie v asoc iáciách na vojnu v bývalej Juhosláv ii , e rgo v akejkoľ
vek voj nou zm ietanej krajine v dnešnom svete? Možno ... Čierne kostýmy
(ic h a utorkou je Dagmar Hilbertová),
hudba Ry uichi Sakamoto (autor je exoti cký neznámy - ale ume lecky akceptova t e ľn ý) ladia s choreografiou Kri stiny
Perery (a. h .) z Argentíny. Je to ex plózia dynamickosti, absolútnej zv l ádnute ľ
nosti tie l taneč níkov, ich technickej pohybovej virtuozity a gymnastickej o hybnosti. K čomu iné mu prirovnať pohybové evolúcie, ktoré predvádzaj ú so sebe
vlastnou samoz rejmosťou - a navyše s
gracióznosťou aj v tom najprudšom
tempe? To, čo sa odohráva pod taktovkou c horeografky Kri stiny Pe rery, je
možno Under Time, ale urč ite "búrka"
mode rného tanca.
Brale n je okrem iných tendenc ií mode rné ho tanca ovplyvnený ško lou
Marthy Graham. Prvky j ej mode rnej taneč nej škol y sa napoko n prejavujú aj v
pedagog ic kom školení a vedení (ta n eč 
ná pedagogička Mgr. Oľga Letenajová).
Ale vycítili sme ich aj v druhom č ís l e
večera - BÚRKE (podľa ktoré ho nazvali celý prog ram), ktorého c horeografiu
mal ďa lší hosť večera - Bruce Tay lo r z
USA - o. i. študoval v Martha Graham
Dance Studio. Mo tto k jeho inscenácii
je trochu diskutabi Iné - akcentuje kvázi
"zverskú " podstatu ľuds kej bytosti,
ovlád nutej pudmi a emóciami, ktoré
kulminujú ako búrka. Človek je však
viac než Lv iera. Má svoju dušu, srdce,
ro~;um - a teda v kultivovanej podobe sa
musí a aj riad i ni eč ím vyšším, než iba
pudmi. Pre to ťa žko súhl asiť s diskutabilnou myšlie nkou c horeografa, ktorá
má usmerniť odvíjajúci sa obsah č asti .
Výsledok nás však núti zabudnúť na
o rig inálne filozofi cké prame ne tej to
č as t i . Di vák sa celkom ponorí do taneč
ného divad la, plného pohybových evolúcií, zv láštností a nárokov na jedinca i
všetkých zú častnen ých . Búrka je vystavaná na rôLno rodej hudbe ná m neznámych autorov ame ric kého pôvodu. Brale n na ňu predviedol zostavu, v ktorej
de monštroval svoju obdivuhodnú fyzickú kondíciu a pripravenos ť, resp. pohybové predstavy choreografa. (Farebne výrazné a ná padité kostýmy pripravila Adriana Ftilopová.) B. Taylora
c harakteriz uje niele n tan ečno - po h ybo
vá variabi lita, ale aj istá vláč n osť v taneč nej kresbe, na druhej strane vnútorná rytmická č l e nit os ť s bohatstvo m nuá ns. Pripadalo mi to ako pe ndant moderného jazzu, na akceptovanie ktoré ho
je tre ba aj istú pos lu c h áčs ku s kú se nosť,
a k nie hudobné vzdelanie . Mimochodom, ako sme sa dočítali , Bruce Tay lor

je ti ež taneč n ým odborníkom na jazz ...
Program - naprie k javiskovým búrkam - gradoval poéziou krehkého ľud
ského c itu, naj vďač n ejšej té my umenia:
lásky. C horeograf Libor Vaculík z ČR
s i za hudobný základ vybral Jan áčkov
klavírny cyklus V HMLÁCH, ktorý
č l enil úpravami moravských piesní v
podaní Dagmar Peckovej a Ivana Ku snie ra. I táto hudba zne la zo záznamu.
(Žia ľ, me no klaviristu - na rozdiel od
spevákov - sme sa nedozvede li .) Motto
tejto časti ? Výstižné, krátke - a hlboko
ľudské : Neŕíkej nikdy nahlas ne, aby si
vzápétí nemusel i'íci potichu ano.
L. Vaculík a jeho c horeog rafia zvíťa
zili u publika nielen pre rozvíjanie toho,
čo je pre Brale n typic ké - t. j . pohybovej absolútnosti, ale najmä pre vyjadre-

boli tmí/o kreatívne, herecky niekedy až
rozpačité. inokedy .šablónovité vý kony
sólistov. (Recenzia je .t. druhej premiéry. )
Typovo nujvýstižncj.ší, najkrclllívnej.ší
bol niekdaj.iií dlhoročný "bonviván " ko.šických operetných inscenácií Ladislav
Pača} ako Emerich. Z ďl1/Uch sa najbliž.šie k svojmu typu postavy priblížila
Viera Hronská (grófka Nowalská). Mladučká Michaela Hausová brala z<lliaľ v
postave Laury na zreteľ Jen spevácku
stránku poswvy, ktorú zvládla bez problém ov a pekne, ký m jej herectvo ostalo
sl:llické. Ešte aj Michail Adamenko, operetou už os trieľaný a javiskovo vždy eleg:mtný, :1ko to bolo aj v postave Simona,
oswl j ej dlžníkom v dy namike hereckých
klauz úl. Dobre spievajúci, ale herecky
bezradný bol .študent J;ín v podaní mladého Jána Lehotského. Oživením bola trojiC<~ oficierov v podaní Martina Mas/oviaka, Jozefa Dzura a Joze fa Havasi ho.
Dirigent Karol Kevický sa predswvil v

dobrom svetle. ním m1.študované hudobné predstavenie malo zrozumiteľný
pôdorys. Nástrojové skupiny v.iiak neboli
zvukovo vyrovnané, najmii pri forsírovaní zvuku dychovými plechovými n:ístrojmi. Z bor (zbonné.l}ster Rom ;m Skŕepek)
na druhej premiére viucknít rytmicky zako/f.<;a/.
Úsporná scétw V/:1dimím Čápa vyjadrovala prvotnú určenoM' inscenácie na zájazdy. Svojím "púťovým " pozadím s dominujúcim Amorom S<l dotýkala hraníc
gýča. Kosty mérka Naďa Šimúnová a. h.
ušetrila najmii na kostým och schudobne/ých šľachtičicn (na znak ich chudoby?),
keď ich nechala počas celého predswvenia v jednom kostý m e. len s malý mi obm enami v doplnkoch. Podobne ako scéna, aj kostý my odráž:~li úsporn osť a nepridali na pôvabe inscenácie.
DITA MARENČINOVÁ

nie myš lienky, citu, podstaty ľud s kost ij. večnej lásky. Jemnos ť, s ktorou
c horeograf (kostýmy Ľudmi l a Várossová) vedie svojic h tanečníkov, je poéziou samou osebe. Bez z ni žovania prínosu d voc h predc hádzajúcich c horeografov a ich práce, Vaculík najvýraznejšie de monštroval to, čo je ná m v lastné aj v moderno m tanečnom divadle:
tú žbu po c itovej naplne nosti , myš lienkovej náplni a u š ľac htil os ti výra.w .
Bralen je dnes "špica" nášho moderné ho tanca - bolo by do bré, ke by s i túto
pozíc iu udri al aj v č asoc h novej konkure nc ie vo svojom žánri . Možno mu v
tom pomôže akcentovanie starej Lnámej pravdy: " ... že v krásnom tele ešte
krajší duc h sa skrýva ..." A ten, iba ten
je tvorcom ozajstné ho umeni a.
TERÉZIA URSÍNYOVÁ
1.
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lModalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia l
Je

Kančeliho

hudba gruzínska

či

univerzálna?

ZUZANA MARTINÁKOVÁ

Gija Kančeli (nar. 1935) sa po élbsolutóriu na Konzervéltóriu v Tbili i
stal v roku 197 1 riaditeľom divadla
Šo/Ll Rustaveliho, odkedy a dawje
j eho spolupráca s režisérom Robertom Sturuom ( po/u zrealizo vali sériu divadelných inscenácií Shakespeara, Br_echta a i.). Vytvoril hudbu
k celému radu gruzín kych film ov,
ktoré režírovali najmä Georgij Danelij a Eldar Šengclélj. Roku 199 1, v
období nepokojov v Gruzínsku, sa
ako štipendista DAA D presťahoval
aj s rodinou do Berlína. V rokoch
1995-96 bol sídelný m skladllteľom
(composer in residence) Kráľovskej
flámskej filharmónie v A nt verpách
a v súčasnosti ž ije v Berlíne.
Jeho diela znejú od 80-tych rokov
na velkých svetových festiVélloch a
stále vi<Jc priť<1hujú záujem širšej kultúrnej verejnosti.
K JWjzávažnej.~ím Kan čeliho dielam patrí sedem symfónií (1963,
1970, 1973, 1975, 1977, 198 1,
Naprie k tomu, že gruzínsky skladateľ Gija Kančeli patrí k najpozoruhodnejším ume lcom našej doby, mnohí
(dokonca aj hudbu študujúc i, ale bo sa
hudbou živiaci) nepoznajú jeho tvo rbu, ba ani len meno im nič nehovorí.
Takmer každý, kto si jeho hudbu vypoč ul , zo ta l ňo u očarený, podmane-

1986), Largo a Allegro pre sláčiko
vý orchester, klavír a ty mpany
( 1963), Hudba pre živých, opem
(l 983), kantáta Svetlý žiaf pre 2
chlapčenské soprány , chlapčenský
z bor a orche ter m1 texty Tabidzeho,
Goetheho, Shakespeara él Puškina,
liturg ia Oplakané vetrom pre ve/ký
orchester a sólovú violu (1 989), cyklus Život bez Vianoc: / . Ranné
m odlitby pre komorný orchester a
(mg pás) hlas a altovtí flautu ( 1990),
II. Denné modlitby pre kom orný orche ter, chlapčenský soprán a ólový klarinet (199 1), ll/. Večerné
modlitby a hlasy (199 1), IV. Nočné
m odlitby pre sláčiko vé kvarteto a
mg pás ( 1992), Abbi ne viderem
(Odvrátil som sa, é1by som nevidel)
(1992/4) pre s láčikový orchester él
violu (pre sláčikové kvarteto, altovú
flautu, klavír/čembalo a basovú g itaru), Ešte krok... pre orchester a mg
pás ( 1992), Bez krídiel pre orchester
(1993), cyklu Exil pre soprán , altovú a basovú flautu, husle, violu, violončelo, kontrabas, syntezátor él mg
pás: f. Psalm 23, ll. Einmal (na slová Paula Ce/ana), 111. Zähle die
M andeln (n<1 slová P;w/a Ce/an a),
TV. Psalm ((na slová Paula Ce/ana),
V. Exil (n<1 slo vá Hansa Sahla)
(1994), Koncert pre husle a orchester (1993) , Magnum (1 994), Adinfinitum pre orchester (1 994), Trauerfarbenes Land pre ve/ký orchester
(1 994), Lament pre husle, soprán a
orchester ( 1995), Sírni, Neradostné
myšlienky pre violončelo a orchester (1995), Koncert pre dychové
k vinteto a orchester (1995).
ný. K an če liho hudba má toti ž v sebe
silu prebudiť v č loveku jeho najtajnejšie, najmyste rióznejšie prie tory, je ho
duchovno, ktoré svetom, č i už nedávneho socialistické ho tota litné ho režimu, a lebo súčasné ho dravého trhového, materiá lneho mechani zmu našej
prítomnosti, bolo a je potl áčané . Sám

Sinfonie Nr. 6
Gija KaniiCbdi

J:
2

Kančeli cha rakterizuje podstatu svojej
hudby s lovami : "Skôr mám pocit, že
vypfňam č lovekom opustený priestor... Rovnako ako sám život, aj hudba
je nemys li teľná bez romantizmu. Romantizmus je veľký sen o minulosti,
prítomnosti a budúcnosti - je to sila
nepremož iteľnej krásy, ktorá sa týč i
nad silami nevedomo ti , sle pého fanatizmu, násilia a zla a víťazí nad nimi ...
Pre miía nie je dôležité ako bude moj a
hudba prijatá, ale ako bude počúv a ná,
aký s tupe ň ticha bude v á le. Tic ho
môže byť roz ličného druhu. Formá lne
ticho, inte lektuálne ticho a ticho sprevádzané sústredenosťou , očakávaním.
Ja sa snažím o te n posledný druh tic ha.
A keď skončí skladba, nie je dôležité,
č i sa ľuďom páčil a, č i nie, alebo čo o
nej napíše kritika. Čo je dôležité, je sústredenosť, s akou ju ľudi a počúvali ."
Ale aká je Kančeliho hudba? C:o ju
charakterizuje, čo ju robí takou výni-

močnou,pn~vou?
Keď sme pred pár rokmi -ešte pred
revo lúc iou- s Gijom Kančelim strávili nezabudnute ľné chvíle počas skladateľského kurz u v Do lnej Krupej, v
kaštieli, v ktorom Beethoven písal svoju Mondscheinsonate, spomínal zážitok zo skúšky jednej vojej symfó nie
v Moskve. Po nieko ľkých taktoch autor pre rušil dirigenta, pomal y prešie l z
hľadiska až na pódium a poveda l:
"Hrajte poma lšie". Dirigent zvolil pomalšie tempo, no po niekoľkých taktoc h Kan če li znova prerušil hru so
slovami : "Hrajte ešte pomalšie". Keď
sa história ma la zop a kovať po tretíkrát, dirigent to nevydržal a skríko l:
"Poma lšie to už nedokážem!" Je známe, že najlepším interpretom jeho die l
pre veľké obsadenie je gruzínsky dirigent Dzansug Kachidze, ktorý je zároveň je ho ve ľkým pri ate ľom . O svojom
vzťahu ku Kančeliho hudbe sa Kachi dze vyjadri l: " Keď ju poč ujete, c ítite v
pôsobe jej ex presívnej výrazovosti ,
harmonického charakte ru a k ompoz i č
ného myslenia, že ide o mode rnú hudbu. Popri tom je Kančeliho hudba veľ
mi jednoduchá . .. .Je to krásna, veľmi
dôsledná jednoduchosť....Podľa mňa
sa Kančeliho hudba nepodobá na
žiadnu inú hudbu ... Gruzínsky fo lklór
má vo svoj ej krvi - je akoby lupa, cez
ktorú pozoruje svet, a lebo ako buzola,
ktorou me ria hodnoty."
Kančeliho hudba je v skutoč nosti
veľmi individuálna, orig iná lna, aj keď
jej jednotlivé črty sú nadindividuá lne,
skôr univerzálne, prítomné vo viacerých aj štýlovo rozdie lnych hudobných prej avoch. Napr. pomalé tempo
a ticho v jeho skladbách (v podobe na
max imá lnu spodnú hranic u potlačenej
dynamickej hladiny) nájdeme v sakrálnej hudbe, ktorá tak otvára priestor
realizácii vnútorného, duchovného sveta čl oveka; obrovské dynamic ké kontrasty v subito forme sú prítomné v
hudbe romantizmu, aj-keď sa má lokedy interpretujú v požadovaných (skladateľom predpísaných) intenzitách;
resp. ďal š i e znaky, ako rytmický kontrast v podobe dlhých držaných tónov
na jednej strane a rýchl ych behov na
strane druhej, folklórne asociácie atď. ,
ktoré tiež nájdeme v najroz lič nejš ích
hudobných prejavoch. Spôsob ic h užitia a ex ponovania je však výsostne
originálny!

Na základe doteraz uvedeného môžeme u sudzovať, že Kanče liho hudba je
aj gruzínska aj univerzálna, ale aj jednoducho Kan čelih o. Asi na spôsob
úvah Alfreda Einsteina (muziko lóga,
brata slávneho A lberta), ktorý sa vo
svojej knihe od Romantizmu po dnešok zamýš ľa nad problé mom národnej
a univerzálnej hudby. Kritizuje prehnané snahy hľadať národno ť v hudbe, ktoré súviseli s nac ioná lnymi tendenc iami v 19. storoč í. Napr. Lisztova
hudba nie je tak viac maďarská (aj keď
písal uhor ké tance), č i francúzska (nakoľko tam žil), ale jednoducho lisztovská, aj keď implikuje v sebe prvky
hudby trebárs tradíc ie oboch ale aj
ďalš ích národov.
Ukážme si však priamo napríkladoch z Kančeliho diel, aký typ hudobného myslenia je Kančelimu blízky:
tonalita, či modalita?
Kanče liho kompozičn ý prej av sa
formova l v prostredí rodného Gruzínska, ktoré je bohaté na hudobnú fo lklórnu tradíc iu. Táto má spo ločný základ s modálnou tradíc iou stredovekej
a re nesa nč n ej európskej hudby, ba dokonca svojou poly fónnosťo u akoby
petrifikovala vyspelé štádium renesančnej voká lnej polyfónie. Tento
špecifický hudobný prejav má temer
každý Gruzínec v krvi, v každej rodine sa spieva a keď sa viacerí zídu , postupne sa k prvému hlasu spontánne
pridáva hlas druhý, tretí, ba aj ďal š ie,
čo je pre našu domácu hudobnú tradíc iu v podobe jednohlasných, maximá lne dvojhlasných ľudových piesní
nezvyklé. Čo ich však spája je modálny charakter! Počú vajúc Kanče liho
hudbu cítime jej modá lny charakter,
ktorý je , zrejme, da11ý na jednej strane
skutočnost'ou , že Kančeli má gruzínsky folklór v krvi, na druhej strane jeho uni verzálnosťou (spomeňme si, že
dur-mo lový toná lny systém sa vyvinul z modality a je vlastne v nej obsiahnutý, opačne to však ne platí) .
V jednej z najkrajšíc h Kanče liho
symfóni í, v šiestej, v ktorej sa sólovo
exponujú dve violy, máme typický
príklad modá lneho mys lenia, ktorého
súča ťou je tonalita. Me lódia v prvej
vio le je jasne frygická a nakoľko začí
na od d a rešpektuje tóny b a es ide o
oblasť - B. Zároveň sa tu zdôrazňuje
tón g, ktorý je v tomto aj druhom hlase ostinátnym tónom a ním končí aj
tento ú ·e k, čo svedč í o prítomnosti aiolského modu. V druhej viole máme
zdôrazne ný a iolský modus (me lódia v
ôsmom takte), ktorý však vo svojom
pohybe nadol nezodpovedá harmonickej či prirodzenej g mo l, ale so svojím
diesis e zodpovedá modálnemu mysleniu. K anče li zároveň použije v nasledujúcom priebehu frygickú me lódiu známu z úvodu, ale transponovanú
od tónu c, z ktorej vyústi do postupu ,
ktorý j e charakteristický pre melodická g mol, t. j . v S-oblasti ide o diesis
(tóny e, fis). Dôkazom toho, že Kančeli myslí viac modá lne ako toná lne,
je aj me lodický postup v závere, kde v
takte 13- 14 je použitý tón h (diesis),
pričom pred ním i po ňom sa objaví b
(bežný postup v modalite, kým v g
mol by sme s durovou te rc iou ma li
problémy) a v takte 15 postup ag fg
( Pokračovanie na str. 7)

je opäť charakteristický viac pre modalitu, nakolko aj v g mol by bola kôr
zdôraznená septima fis ako citl ivý tón
ku g. Tento úsek charakterizuje kombinácia aiolského a frygického modu
vB-oblasti a z hľad i ska tonálneho inklinácia ku g mol.

ti ide o pohyb v lydickom a mixolydickom mode, zaznie ešte dvakrát vo
variovanej podobe, avšak v tej istej
oblasti a mode, a potom vo vyvrcholení diela v transpozícii o malú sekundu
vyššie. A v závere presne ako repríza
úvodu.
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V tretej symfónii, v ktorej je na k ľú
miestach exponovaný prekrásny sólový spev, je práve on n osi te ľom
typicky modálnej melódie. V C-oblasčových

V kan táte Svetlý žiaľ sa hneď v úvode ex ponuje tón e ako zádrž (organový bod), ktorý je dôležitým tónom aj
vzhľadom na celú sk ladbu. V tomto

RIAVY HUDBY

".. .Ľudský život by msJ zostal predsa
len trochu tajomným, a aj zostane. Verfm
tomu, kým bude ludstvo existoval. tloveka považujem slrutočne za najdokonalej§f výtvor, ktorý nebude m(Jcf byl zmapovaný, reprodukovaný a zrobotizovaný

ani v tých najbrub§fch sci-fi filmoch. To
človek nosi so
sebou aj svoju nepoznatelnosl. To vytvára
v§etky ušlachtilé naplitia medzi lud'mi. "

by bol koniec. Som rád, k

Myslfm, že každý prívrženec či priazni vec našej hudobnej obce zaev idoval , že
skladateľ llja Zeljenka v závere roka
(presne - 21. decembra) oslávi l svoje
"polookrúhle" jubileum. Posledné mesiace v roku sa zákonite odvíjajú v znamení
festi valov - a tak ten po ledný, mesiac
adventný, priniesol taký "mal ý zeljenkovský festival". Na celebráciách, v ktorých,

samozrejme, hlavné slovo mala HUDBA, sa stretávali blízki i vzdialenejší
oslávencovi priatelia, znám i, kamaráti.
To, že ich bolo neúrekom - a nielen z
muzikantského rangu - hovorí o kdečom .
Aj o tom, že je populárnou osobnosťou,
so širokospektrálnymi záujmami a orientáciami, by t osťou priateľs kou , družnou, so
zásobárňou neopakovateľn éh o humoru a
vtipu, ale neraz aj sarkasticky zdrsnenou
pointou. A preto má svoje "okruhy".
Tých, ktorí ho uznávajú a zotrvávajú v
jeho blízkosti aj skrz ch víľkové zlomy a
zloby, a potom tých, ktorí sa obrátili na
inú stranu ...
Taký je tento umelec, o ktorého hudbe
už bolo asi všetko povedané - a to, čo nebolo, a i ešte len príde. Napokon, v tých
neutíchajúcich desiatkach skladieb tačí

úseku vyvoláva pocit tóniny e mol,
zároveň a však z modálneho hľadi ska
dá hovoriť o O-oblasti, v ktorej e mol
je aio lský modus. Melódia v chlapčen s kom sopráne l aj ll je vo frygickom mode, zdôrazňovani e dlhých tónov g, fis v sólových husliac h nám
upevňuje ak úsi G dur, pričom nám v
organe znie akorde mol (la akord). V
nasledujúcom úseku a dostávame do
oblasti As (pre Kančeliho je typická
preferencia malosekundových vzťa
hov, dokonca aj v simultánnom priebehu v prípade viacv rstevných úsekov) s aiolským modom (f mol akord
v organe spolu s prvým hobojom a
aiolská melódia v hoboj och, ktorá sa
mení na hypofrigickú alebo lokrickú v
nasledujúcom priebehu). Namiesto oča
kávaného es v organe zaznie tón e (čo
z modálneho hľadi ska je diesis) a to
um ožňuj e návrat do G-oblasti , ktorá
končí mi akordom s diesis (h-dis-fis).
Uvcdmc ešte jeden zauj ímavý príklad harmonického myslenia v tejto
skladbe, ktorého vysvetlenie by bo lo
bez uvedomenia si prítomnosti modality nezrozumite ľné.
V sopránoch a zbore je prítomná c
mol prirodzená stupnica, č i že aiolský
mod us (Es-oblast). V ďa lšom priebehu
zostane tón C ležať v organe a s láči
koch až do záveru skladby a v klavíri
sa objaví jednoduchý melodicko-harmonický postup v aio lskom mode od
h (či že O-obl asť). Keby sme chceli
tento postup an a l yzovať z hľadi ska tonálneho, boli by v h mo l akord y s dieis gis, ais nasledovné: fis-ais-cis je
dominanta (to je v poriad ku), e-gis-h
je durová subdominanta (to je predsa
trochu čudné, aj keď oba tóny gis a ais
sú prítomné v h mol me lodickej stupnici, ktorá má zvýšený šiesty a siedmy
stupeň). V celkovom oko lí, kde je stále prítomný tón C (v O-oblasti ), ide o
tón ta, je však prirodzenejší modálny

výklad. Zaujímavo pôsobí vystupňo
vaný tón fis v záverečnom tak te v klavíri, ktorý je v tritónovom vzťahu k tónu c, a ktorý je zá roveň súčasťou h
mol (ale bez tercie), pričom v kombinácii s tónom a môže vzniknúť dojem
dominantného septakordu bez tercie
(h- -fis-a), čo zase upevňuje toniku egis-h, čo nám vytvára oblúk s úvodom, kde sa exponoval tóne a vzťah e
mol, avšak aj v tomto úseku sa štyrikrát objaví akord e-gis-h. Poslu ch áč
jednoznač ne nemá pocit upevnenia
tóniny, ako to poznáme v tonálnom
myslení.
Niekolko príkladov nám dokumentovalo prirodzenos!' modálneho myslenia v tvorbe Giju Kančel i ho, ktorá je
výsledkom zakorenenosti v tradícii
európskej hudby i domáceho fo lklóru.
To, čo však túto hudbu zároveň radí
do nášho storoč i a, je spôsob konfrontácie kontrastných polôh: unisona voči mnohozvukom (clastrového typu),
dlhých rytmických hodnôt voč i najkratším možným (dokonca aj šesťde
siatštvrti ny i stodvadsaťosminy, t.j . na
jednu št v rťovú dobu pripadne šestnásť, alebo v druhom prípade tridsať
dva tónov), naj slabšej voč i najsilnejšej
zvukovej intenzite (od pppp po ffff);
ako aj narábanie s hudbou viacerých
pásiem, ktorá sa stráca a znovu vynára
v rôznych kontextoch. To, čo je však
typické pre K ančeliho a čo nás nenechá na pochybách, že ide o jeho diela,
je sc hopnosť udržať vnímanie posluch áča počas celej skladby, nie však na
základe stupňovan ia napätia použitím
komplikovaných prostriedkov, ale maximálnou jednoduchosťo u , prirodzenosťou tvarovania mimoriadne úči n
nej hudby, ktorá svojou povahou akoby pre kračova l a rámec pozemskosti a
stávala sa s účasťou akejsi večnej "univerzálnej " hudby.

formul ovať jeho definície hudby, definície intervalových vzťa h ov , vertikál, hudobného čas u , pá uz, ticha, rytmov, aj polyrytmov, fenoménu hry, ... skrátka - zeljenkovských idiomov, ktoré sú rozpoznate ľné v akej koľvek húšťave hudby, ktorá
nás obklopuje. Komponovanie je Zeljenkovou obsesiou. Je jeho údelom, ktorý ho
pohlcuje- zdá sa- stále viac a viac.
Podnecovaný "sám sebou", pred zrkadlom svojho talentu (či daností?), intuície
a intelektu , komponuje. Má rád život okolo seba. Má rád pri ate ľov, všetko čo ho
obklopuje, čo má logiku , ale aj záchvev
absurdity. Má rád aj seba ...
"...ešte je tu jeden moment, ktorý nemožno z umenia ani z akejkofvek ludskej
činnosti odstrániť. To je ttížba - a teraz sa
to bojím pomenovať - ttížba po vylepšovaní, zdokonalovaní, snaha nájsť spôsob,
ako vyjadriť myšlienku čo najpôsobivejšie, najpresnejšie, aby ten druhý porozumel..."
Vrátim sa do východiskovej tóniny.
Vrátim sa k "malému zeljenkovskému
festi valu", ktorý sa odvíjal na etapy. Najskôr " pri a t eľské posedenie" (či posedenia) a potom - hudba, HUDBA ... tiekli
riavy hudby. Koncert na Hrade s premiérou (podrobnejšie v nasleduj úcom čís l e
HŽ) a potom matiné, také "obligátne"
mirbachovské, na ktorom vedľa kladieb
Kardoša, Bokesa, Pospíšila a Kowalskeho odznela jedna skvelá Zeljenkova skladba z ostatného obdobia. Hry pre JordanIru pre klavír a 4 bongá v skvostnom premiérovom stvárnení Jordanky Pa l ov i čo
vej. Zeljenka dôvtipne a priam inštin ktívne ti ahne po linke inšpirátorov, "osloviteľov" a tými sú preň , kto iní, ak nie interpreti? Tieto Hry, to bol sk utoč ný zásah"trefa". HRY ako také sú účasťou Zeljenkovho (aj) hudobného organizmu a
HRY ako také sú vidite ľn ý m prvkom vo
výrazovom arzenáli talentovanej, pôvab-

nej, temperamentnej a ve ľmi muzikálnej
Jordanky. Bol to gejzír nápadov (opäť:
rytmus a jeho rozšafnosti, hudobný čas v
jarme mustry, modelovanie krivky dynamiky a dáv no "autorizované" intervalové
"klbko" ...) - úsmev aj pohoda, ktorú by
hudba, ak má byť ozajstnou hudbou, teda
umením, mala serv írovať.
Rozhovory s lljom je názov knižky,
ktorá vyšla s autor kým vedením ambicióznej Yvetty Lábskej-Kajanovej, vo vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov . Nielen preto bol na "krst" publikácie prizvaný ako kmotor d lh oroč ný skladateľov pri ateľ-spisovateľ Vinco Šikula.
A pekné verbálne entré opäť doplnili ako inak?- riavy hudby ...
Akokoľvek , mám dojem , že "prezentačný " hudobný diel bol preexponovaný.
V n ad ľahčenej , ležérnej a neformálnej
polohe vyzneli priliehavejšie "nepremiéry"; pitoreskný a pikantný Giocomobi l
pre akordeón (Boris Lenko) a extempore
Požoň sentimentál - šité autorom na bizarnú, provokujúcu, zato však lahodiacu
fazónu úboru (Spomienka, Posedenie v
Daxe, Žobrácka pieseň). O Sonatíne (D.
Šašinová) som podotkla v minulom čísle
a k premiéram? Bola to, takpovediac nálož premiér - k tým sa treba v rátiť Aztécke piesne ll (G. Bel áček- J. Slávik
- M. Turner), Tri aforizmy pre klavír (M.
Baj uzsková) a Polarity pre vio l onče l o (J.
Slávik).
Je to všetko?
"Hovorieval som zo žartu, že hudobníci s\Í narkomani, ale niečo na tom je, lebo
ak hudbu berieme skutočne vážne a zasvätíme jej celý svoj život, tak je to nádherný život v hudbe."
Nie? Ale pre dnešný aj budúci deň veľa zdravia. To jediné, vraj ukrad núť nemožno .... podotýkam, ani TALENT... A
tobôž - život v hudbe!
LÝDIA DOHNALOVÁ

ZUZANA MARTINÁK.OVÁ

Dva zaujÍn~.avé koncerty
Z novembrovej ponuky Štátnej filharmónie K ošice ma upú tali dva koncerty, ktoré
sa ·voj ou úrovňou vyšvihl i nad beLný priemer. Prvý z nich (6. ll .) mal pa t r i ť pôvodne
j aponskému dirigen tov i T. M acdovi, no ten
musel pre neodkl adné povinnost i náhle odcest ov ať. Jeho pôvodný program však prevzal mladý maďars k ý dirigent z Miškovca.
Gergely M énesi . T o, čo dosiahol v neuver it e ľn e krátkom skúškovom čase. si zasluhuje úctu a uznanie. Zaiste, išlo vcelk u o bežný repertoár: Schubcrtovu Predohru D dur
"V talianskom štý le" a jeho 6. sym fón iu C
dur, ako aj o Beethovenovu 7. symfóniu A
dur. lenže práve fakt , že išlo o notoricky
známe skl adby, skomplikova l dirigentov u
situáciu. M éncsi v šak prišiel s j asným a
j ed n ozn ač n ý m názorom a dokázal ho aj
svojím dobre č i ta t e ľn ý m gestom p re n ies ť na
orchester. Priliehavo živé, sv ižné tempá.
zmysel pre vybalansovanic orchestrálnych
sekcií i pre plasticitu hudobného pradiva
charakteri zoval i jeho prácu. Orchester hral
koncentrovane, presne i k ult ivovane, ale aj
so zjavným elánom, aký možno u ň h o bada ť
vždy, k eď 1.a pultom stojí schopný a spoľahl i v ý dirigent.
Podobne to bolo aj na ďa l šo m koncerte
(20. l l .) s tým rozdielom, že tentokrát sa k
rovnako poL.itívnym vlastnostiam d irigenta
pridala aj dlhšia sk úsenosť. Bol to Urs
Schneider, košickému publiku už dobre
známy Švajčiar. Koncert odzne l v rámci
Festi valu sakrálneho umeni a. a to samozrejme ovplyvnilo jeho program. Hral sa
M ontcverd iho Žal m l l l " Beat us v ir", Dvorákovc Bibl ické piesne a l laydnova Omša
C dur " M issa in tcmporc bclli". V eče r mu se l po t eš iť srdce znalca i laika. Ten prvý
ocenil o. i. aj s k ut očnosť. LC nám v K ošiciach vyrastá nová spevácka generácia, výborne pri pravená i na interpretáciu operného i koncert ného repertoáru: sopranistka
Michaela Hausová so zvoni vým tim brom a
s po ľahlivou technikou, mezzosopran istka

Gabriela H ubncrová s mäkkým, farebne
zauj ímavým hlasom. Najcľa l ej je zatiaľ basista Martin Gurbaf, s volumenóznym hlasom ve ľkéh o rozsahu, vyrovnaným vo všetkých polohách. Navyše má prirodzený cit
pre formovanie kan ti lény a postu pne sa
prepracúva aj k prehfbeniu výrazovej stránky prejavu. Práve tá je v Biblických piesň ach v popredí a je radostné k on š t at ovať, že
napr iek svoj mu ml adému veku G u rbaľ čo
raz viac preni ká do obsahového bohatstva
tohto nádherného cyk lu. Zdatne si počína l
aj tenorista Ján Hrušovský, č l en L.boru sv.
Cecíl ie. Práve toto teleso bolo ďal ším príjemným prekvapením večera: ani sme sa
nenazdali a v Košiciach nám pri budol ďal š í
amatérsky zbor, schopný po pa sov ať sa aj s
n á roč nej š ími dielami vokálnej l iteratúry.
Z bormajstri Viliam Gurbaf a neúnavný
Karol Petróczi vedú toto asi 50-členné teleso, pôsobiace pri Dóme sv. A lžbety c itl ivo
a s ve ľk ý m rozh ľado m . M ladé, svieže hlasy,
č i s t á i ntonácia, ry tm ická a dynamická disc iplína charakter izuj ú tento zbor, pôsobiaci
iba 5 rokov.
Pri poč ú va n í Haydnovej Omše si č lovek
nevdojak uvedomí, že s kl adateľ bol novátorom nielen v žánri s l áč i kové ho kvarteta, ale
aj v oblasti ci rkevnej hudby; t o ľk o nových
a netradi čn ýc h postupov tu možno vy bad ať.
Už zák ladný princíp - prek omponova nos ť
omšovej formy. bez delenia na amostatné
č ís l a j e na svoju dobu nové, ani nehovoriac
o čias t kovýc h riešeni ach.
Osobitnú zmienku si zaslúži dirigent U.
Schneider: pôsobí vys lovene inšpiratívne,
vedie telesá zret eľn ý m a účeln ým gestom a
vie u s tráž i ť uce l en osť stavby väčš íc h hudobných plôch. Členov ia orchestra ŠF nepod ľa hli poci tu menejcennosti z toho, že
mal i v lastne iba spri evodnú funkciu a zúča t ňova li sa plnohodnotne na formovaní
hudobného toku.
l lodnotný koncert, akých by mc si želali
čím viac.
ROMAN SKREPEK

JC>H.N lttAAVALL U .NÁS

Už celé tý/dne vopred sa tc ~ ili starí i mladí
priaznivci žánru zvaného blues na koncert hudobníka, ktorý bol a j e rozhodne jedným z najznámej ších (a naj lepších) bielych bluesmanov.
John M ayall, spevák a multiinštrumentalista,
1námy ako "kmotor brit~kého blues", L.ačal hrať
blues ešte predtým, ako sa v Bri tánii udial nástup velkej rhytm'n'blucsovcj vlny v polovici
šcs ide~ iat ych rokov (Cream, Ten Years After,
Fleetwood Mac... ) a zostal mu verný až dodnes.
Ako spieva Bob Dylan. "the times they are
a-changin"', a preto aj toht oročn é 45 -d ňové
Mya llove turné po 16-tich európskych kraj inách so skupi nou s klasickým názvom Bluesbreakers súvisí s novým, nedávno vydaným albumom. M á ná.wv Blues For The Lost Days- v
rovnomennej piesni tento dnes už bielovlasý,
no stále aktívny muzikant spomína na množstvo pri ate ľov. s ktorými mal čos i spol očn é.
Napokon, len v šesidcsiatych rokoch prešlo j eho kapelou vyše šty r idsať inštrumentalistov,
medzi ktorými nájdeme slávne mená ako E.
Clapton. J. Bruce. M. Taylor. M. Fleetwood č i
P. Green. Mayall však neprcpadáva nostalgii č i
sentimentu a !.OStáva naďa l ej energickým bl uesmanom. plným elánu.
A to sa potvrdilo aj na brati~lav kom koncerte, ktorý takmer zaplnil športovú halu na Pasienkoch. už t rad ič né miesto kultúrnych podujatí velkého formátu (nemám, samozrejme, na
mysli politické mítingy ... ). Po prcdskupine menom Electric Blue Band, ktorá mo:1no trochu
jcdnotvámou, ale predsa len podarenou bluesovou polhodinkou s charakteristickým zvukom
harmoniky fenomenálneho lídra Boboša Procházku rozprúd ila náladu v hale a pripravi la
pôdu pre vystúpenie legendy, sme už nemuseli
dlho č akať.

a scénu vkroč il o Blues. Bez zby t oč nýc h
okolkov a ceremónií vrátil svojím rovnako znejúcim zv učn ý m hlasom Mayall pos luc h áčov do
č i a s slávnych albumov, akými boli Cru. ade,
Blues From Laurel Canyon č i Tuming Point.
l loci treba pomamc na ť, že naozaj iba hlasom,
pretože takmer všetky piesne koncertného programu pochád1.ali z posledného a predposledného albumu. John Mayall vyj adril aj na t l ačovej
besede želanie nevracať sa do minulosti , dôležité je pre neho to, čo sa odohráva teraz. Život
predsa ide ďa lej- a o tom sú i jeho skladby.
V tých posledných cítii vyzretejší prístup k
večn ej téme - stále j e to blues, obohatené však
moderným soundom dcviiťd esi a t ych rokov a inšpirované rôznymi prúdmi. Málokto ho vie zahra ť tak rozmanito a pritom tak "štýlovo" ako
Mayall a j eho kapela (nech už bolo jej Ll oženie
v priebehu rokov akéko ľvek ). Pretože nic j e
blues ako blues. Vystihnúi všetky j eho podoby
a odtiene, j eho prapodstatu, ktorá od k oreňov
živí celú populárnu hudbu i jazz, to si vyžaduje
predovšetkým cítenie, v term inológi i jazzmanov "feeling". Ten M ayallovi rozhodne nechýba a spája sa tu aj s inštrumentálnou zruč nosťou
(s k l adat e ľ a spevák hráva na gitare, klavíri, organe. ústnej harmonike). Aj na tomto koncerte
mal vyhradený prie tor pre vynikajúce klavírne
sólo.
Blues je hudbou. ktorá j e hraná pre radosť a
pre dobrý pocit. Čo si v prípade Mayallovho európskeho megaturné vyžaduje obrovskú dávku
húževnatosti a výddc. celá sa povedať, že by
skupina pôsobila unavene, predsa som však napriek výborným výkonom nestarnúceho lídra i
výborného gitaristu oča k ával trochu v1ičš iu
show, azda tiež zvukovo pestrejšiu (kapelu
Bluesbreakers tvorili okrem Mayalla len traja
hudobníci -gitara, basa a bicie). apríklad basgitarista i bubeník vo svoj ich sólach príl iš nedali vyn ik n úť svoj ej (?)zru čnost i . už, ak pomyslíme na bratislavské publikum, rozmaznané nedávnymi jazzovými dňam i , situáciu zachraň o
vali len nickolkí diváci, pohupujúci sa v rytme
hudby. V podstate však pre pos l ucháč a, ktorý
nebol vo svoj ich očakávaniach až taký ná ročn ý ,
koncert predstavoval možno trochu krátku
ukážku toho, že blues je "več ne živé", a najmä,
že jeho "biely otec" nestráca dych...

SLAVOMíR KREKOVIC

Mozartovský cyklus
druhé pokračovanie
M oyzesovci si akoby p reč ít a l i moje
obavné slo vá zo záveru recenzie z úvodného koncertu cyklu K a na príprave
M ozartovho kvarteta K 42 1 d mol, druhého zo šestice kvartet venovaných Haydnovi , si naozaj dali zá l ežať. Z r iedkavá
pres nos ť, č i s t o t a, precízna súhra, emotívna zaa ngažova n os ť - to sú prvé slová, ktoré m i pr i počúvan í hry M oyzesov ho kvar teta 9. decembra v M oyzesovej sieni napadl i . A ako veľm i rád by som chvá li l aj
ďa l ej : ž i aľ, M ozart ostáv a M ozartom, tzv.
vyšš ie kritér iá i n te rpret ač né h o výkonu ,
týkajúce sa charakt er u a výrazu, ostávaj ú
rovnaké a preto príl iš nemôžem . l . čas ť
s p očia t k u smerovala k zaujímavo medi tatívnemu poňa t i u , no už o c h víľu sa z cnosti stala núdza a pomalšie tempo, ru ka v ruke s (takmer) absenciou dramatickej výbušnost i, začína l i trochu n u diť. ( Pripomínam, že ide o jednu z najdramatickej ších,
najkonni ktnejšfch M ozartovych kompozfc ií.) Psychicky a in te rpretačne veľmi
ťažk o zv l ád nu teľné lyrické č aro pomalej
čast i M oyzesovc i svojím nepokojným výrazom el iminovali, aby potom v neradostne prudkom menuete prej avi l i vý nimoč n é
kvanlllm temperamentu a vášne - len trochu na úkor ry tmickej pregnantnosti , a nakoniec závereč né A llegrett o ma non troppo: Zdalo sa, že zák ladné významové kategórie tohto diela, fatal ist ické napätie a
rezignácia takouto in terpretáciou miznú a
hl avnou determinantou uvedenia K varteta
d mol sa stala n e trpezl i vosť č i u po n á h ľa 
nos ť.

Kubínovo kvarteto a Jaromír Podešva o
ch víľu j edným energickým gestom "zmiatl i

zo stola" všetko predchádzajúce. Akoby
sme sa odrazu oc itl i v inom svete; bolo
ve ľmi zaujímavé porovnávať interpretač
ný prejav dvoch s l áč i kových kvartet, aj
keď na báze úplne odlišných diel. Prvé
s l áč ik ové k varteto sedem des iatroč né ho
brnianskeho rodáka J. Podešv u pochádza
z rok u 1950 a autor ním chcel vyj adri ť "j a
a optim izmus našej doby" . lloc i zm ysel
zaradenia tejto sk ladby na program koncertu j e pre miía záhadou, vypoč uti e vzorovo "socreal istického" Podešvovho kvarteta bolo nakoniec celkom pou čn é. Ide o
kompozíciu plnú vzruchu, ži vota a pohybu, niekedy menej, inokedy v iac epigónk u v stopách A. D vol'áka, n ebezpečne
preťažcn ú expresiou, zato v podstate
vku nú, v štvo rčasťovo m sonátovom cykle. Ani pri najintenzívnejšom namáhaní
m ysle som však v nej j as č i optim izmus
nenašiel (s výnimkou 1i aj epigónskejšej

poslednej čas ti ), skôr mierne pochmúrny
poc it z intui tívne lllšenej hrôzy stalinských zver t iev, k toré sa v pä ťdes i atych
rokoch páchali. ( Pravda , j e to "sémantizác ia" človeka, poč ú vajúceh o túto hudbu v
roku 1997, určit e podvedome intendovaná
a t endenč n á. ) A k s ľú bené mu porov návani u: na jednej strane plnší zvuk , oduševnelejšia hra, ve ľk o r ysejš i e gesto, plastickejšie f rázovan ic Kubínovcov na rozdiel
od trochu ospalého, úzkostl ivého prejavu
M oyzesovcov. na druhej strane väčšia
technic ká pre s n o s ť, precízn osť - v súhre a
koord ináci i zvuku a c itli vejšie odtieňova
nie v doln ých oblastiach dynam ickej škály v prospech M oyzesovho k varteta a v
neprospech ich kolegov z O stravy.
Česko-slovenská, či inak ostravsko-bratislavská spolupráca vyvrcho li la v druhej
polovic i veče ra, v M endelssohnovom sláč i kovo m Oktete. Ide o u nás min imálne
frek ventované dielo a j e vyni kajúce, že
k o n eč n e v Bratis lave odznelo. Neviem ani
to, s k o ľk od ň ový m predst ihom K ubínovo
kvarteto do Brati slavy pr icestova lo, koľk o krát si tie dve telesá (v dejinác h hudby
inak unikátne) Okteto spolu zahrali a neodváži m si Lo ani t i pnúť. Na vypracovanosť súhry a o tatné techn ické parametre
nemôže v tomto prípade pa dnú ť ani j edno
zlé slovo, ešte menej na muzikantskú
s pont án n osť a p l no krv nosť, a už vôbec nie
na jednotný, ce listvý ťa h . A le čo sa týka
racionálnej kon troly. stavebnej k onc epč
nosti a akcentácie jednotli vých vý razových sfér. v int erpret ač n om prejave ad
hoc zostaveného s l áč i kového okteta som
nachádzal vážne nedostatky. Prvá časť
charakterovo ešte akceptovate ľná , no lyricky spevné A ndante bo lo poňat é heroicky až agresívne. Po u š ľac htilej eleganci i a
leggierissima tretej časti (povestné mendelssohnovské scherzo) ani chýru a z výrazových polôh Okteta v hre ôsm ich hudobníkov dostalo ze lenú iba j ednostranne
"appassionato"; je potrebné spomenúť i
slabú vybudovanos( fráz č i nedostatok dynamick ýc h od ti eň ov. celkovej j emnosti a
espritu. Rezultát: celok na úkor čas ti ,
emócia na úkor rozu mu, inlllíc ia na úkor
intelektu ...
A ž koncom písan ia som si uvedom il, že
na tento koncert prišlo iba asi 70 posluch á čov, čo trochu problematizuje zmysel
písania recenzi í o udal ostiach ve ľmi malej
spoločens kej odozvy. V tej to súvi slosti
navrhujcm verejnú diskusiu na tému " prečo to má komorná hudba u nás také ťa ž 
ké".
TOMÁŠ HORKAY

PresvedčiVÍ Žilinčania
Národné hudobné centrum v spolupráci s
agentúrou Slovkoncert zarad ilo na n ede ľné
matiné v bratislavskom M irbachovom paláci (30. l l .) vystúpenie Dychového kvi nteta ŠKO Ži l ina. A nsámbl sa môže pochvál iť už d l horočno u existenciou, pretože jeho
umelecká spol upráca siaha až do roku založenia tohto materského telesa ( 1974).
Umeleckým vedúcim súboru j e znamenitý
hudobník, vynikaj úci interpret - l. nauti ta
ŠKO - Ján Figura - j unior, ďalš ím i členmi
sú: Joze f K ováč i k (hoboj ). Bibiana B ieniková (klarinet), Vl adimír Šalaga ( fagot) a
Š. Landovský (lesný roh).
Podujatie zaujalo vyspe l os ťo u a vysokou
profesionálnou úrovňo u interpretácie ·právne volenými, usadeným i tempami.
presne dodrLiavanými , vykryštalizovanými
dynamickými zmenami , napätými líni ami.
H ráč i vykazovali intonačnú pohotovosť ,
prfkladnú kultúru tónu, úspešné vyhýbanie
sa snahe po sólistickej exhibíci i; všetc i sledovali j edinú perspekt ív u -čo najadekvátncjš ie rep rod u kovať svoje party a pritom sa
pod riaďovať najvyššiemu zákonu súborovej
hry - dos i ah nuť čo najvyrovnanejší zv uk v
harmóni i, ale aj vyn iknúť pr i prednášaní tcmaticko-kontrapunktického pleti va hlasov.
Program vystúpenia bol citli vo zostavený s oh ľadom na percepčn ú akt ivitu poslucháčov. Úvodné K vin teto B dur J. Chr. Ba-

cha zaujalo prirodzeným rytm ickým pulzovaním, dodržiavaním dynamickej vý tavby, odľa hčeno u s pev n os ťou . V Di vertimente D dur ( K V 270) W. A. M ozarta podčiark li hudobn fci striedanie svetla a tieňa,
optimistickú eleganc iu, ľa h kos ť a priezrač
nosť faktúry, ale i živý spád (najmä v závereč nom Preste).
Pre s k l adate ľské tendencie nášho s toročia
si vybral i Ži l inčania dvoch autorov.
Retrov lnu reprezentovali Staré maďars ké
tance F. Farkasa s výrazným zdôraL.ňova
nfm t a n eč n ýc h akcentov, spevnosti , ale i
dravého temperamentu. Rozsiahle závereč
né Di vertimento pre n autu , hoboj, klarinet,
lesný roh a fagot Ľudovíta Raj tera reprezentovalo postimprcsionistickú štýlovú
orientáciu svoj ho autora. V ýber žánr u inšpi roval s k l adat e ľa k voľbe zväčša pohyblivejších výrazových hl adín. Ešte aj Elégia.
jediná čas ť, ktorá mohla vyz ni e ť tempovo
kontrastnejšie, mala predpísanú rýc hl os ť v
predznamenaní A llegro moderato. Časti
však j ednotl ivým i náladam i dostatočne
kontrastova li. Vo všeobecnosti všetky časti
reprezentovali tú náladovú ob l a s ť, ktorej sa
muzikant ským slangom hovorí "pr kavka".
Ži aľ, čo do počtu krom né, ale za úroveň
dos t atoč ne vďačné obecenstvo odmen i lo
znamenitých hudobníkov zaslúženým potleskom.

v. CÍŽIK

duja tf, aby maJi prehľad o tom, čo im
ponúkajú prispievatelia ... V nepo slednom rade - oni redig ujú, cizelujú, vyhadzujú zhluk cudzích s lov, ktorými sa
niekedy č lán ky len tak hmýria, oni odhafujú v krá tkom ča se g rafomanov, namiesto toho, aby prezentovali svoj názor. Dobrý kultúrny redaktor vopred
tuší, č o je a bude dominantné v naj bližšíc h dňoc h v našej k ultúre - a podľa toho i ko ná. Editorská práca je anonymná, čierna - a pred sa dôležitá. Často si
vyžaduje hrubú ceruzu, inokedy iba
zme nu slovosledu , spojku - a text zostane myšlie nkovo zachovaný. Inokedy
tre ba článok z baviť slovné ho balastu.
Ním zrejme trpíme všetci: opájame sa
s lovami tak, ako malia ri farbou a hudobníci notami. Lite rárny testament
Karla Čapka, vložený do úst skJadateľa
Foltýna, však platí podnes: "tri eď a cizeluj, iba tak dôjdeš k dokonalé mu tvaru !
Pravda, tvar môže byť len tam, kde je
nejaká myšlienka. A tie akoby sa zo
stránok mnohých ku ltúrnych rubrfk vytratili. Namiesto ni ch čítam e informácie, kto hral, spieval, režíroval, kedy
bude (bola) premiéra, o čom je dej. Je
to bieda - už nie redak č n á , ale autorská.
Preto podo bné informác ie nahradili v
ostatnom čase č l á n ky, recenzie, kritiky
č i do konca i ta m, kde si redakcie uc ho vali svoj e kultúrne rubriky? A naopak:
ako je možné, že v iných novinách hneď vedľa po litického kome ntára - je
zarade né hodnotenie koncertu BHS,
navyše napísané tako u anaJytickou lo patou, akoby a utor c hcel vykopať pravdu priam z arc heologických hlbo k?
Pravda, ľah š i e sa vidia chyby na cudzom, než na v lastnom texte ... Svätá

pravda. Naivne sme dúfali, že po litiku
postupne zatl ač ia do úzad ia iné, podstatné témy nášho života: odstráne nie
morálnej i sociálnej biedy, žo brákov,
narkoman ov, mladých man7elstiev, ich
pe rspe ktívy, s tarost liv os ť o sta rých 1\Jd í, zdravotn íctvo, skrátka - riešenie
otázok života a sm rti nás všetkých.
Faktom je , že v sú časn ost i po litika
vytl ač il a na o kraj mome ntálne ho záujmu niele n kultú ru, ale azda aj iné,
prio ritné otázky. Ľudia sa ňou opáj ajú,
po kiaľ ic h n epri kvač í vlastné, indiv iduálne trápenie. Potom zistia, že sú tu aj
iné, pria m ex istenciálne témy, že je tu
ni ečo , čo p revyšuj e kráľov a prezide ntov. že je tu večnosť... A my sme v nej
iba zrnká hode né do časoprie storu . Kam
do plávame - a odkia ľ ide me? Čaká nás
ta m, za hranicou živo ta, o zaj te plá náru č Pána?
Paradoxné je, že som si tie to otázky
dala i do záh lavia svojho mladistvého
č l á n k u , uverejnené ho pred 32. rokmi v
S lovenskej hudbe ... A zase sú tu , le bo
od mladistvej fi lozofickej nespokojnosti č lovek dospe l k jó bovskej pokore. N ie vzbu re - ale pokore. A tak sa iba
čudujem, čo to trápi d nešnýc h ľudí,
kto rí sa že nú čoraz rýchlejšie dopredu,
v profidé mej vidine: uch yt i ť a mať,
kopnú ť a nev idieť slzu ...
Nie som naivná: keď zostúpim z nadobl ač n ých priestorov, vie m, že bez politiky sa nedá rob iť ani kultú ra, an i sociálna politika. Ale bez kul túry sotva možno kultúrne v iesť d ialóg o pol iti ke, o našej ľudskej prítomnosti a budúcnosti! A
to adresujem na jednu i druhú stránku,
hoci viem, že moje slová si sotva niekto
s trč í za klobúk. Jóbovský komplex .. .
A tak čoraz viac hľadáme útoči sko
pred denným vir-varom v ume ní. To,
čo nás vzrušovalo na obrazovkách televízoro v v magických aktuali tách (v iac
ako dráma v d ivadle), je dnes už iba
hudbou minul osti. Opäť zv íťazil a hudba
- uteš ite ľka, ticho galé rie a dobrá kn iha.
Pochopili sme, že veľk ý i malý svet v
n ičo m nezm údrel a stále boj uje o iné,
než večn é hodnoty. A tak č l ove k 20.

samostarnému pohľadu na stvtirilovanie skladieb.
Vynikajúce ! tudijné výsledky mu dopomohli k jednoročnému I tipendiu na vtedajiom leningradskom
Konzervatóriu. Za objavnú interpretáciu Cikkerovho Concertina a za j eho r1spe§nú a sústavnú propaglfciu, keď autor obdti.11 Herderovu cenu, navrhol
Palo vičovi ! tipendium vo Viedni na Hochschule fiJr
Musik u prof. B. Seidlhofera.
K svojmu znamenitému talentu a muzikantskému
ztfklndu, zfsknné pod vedenfm prof. Kafendovej .1j
na VSM U (bol j ej prvým absolventom na tomto uči
lii Li), nastival aj ďaiiie estetické i I týlové pristupy v
dinmetr.íl ne odliiných prostrediach. Bol v§ak nato/ko osobitým 11 tvorivým muzikamom, te si dok liza/
v§ade sprtfvne vybrať, osvojené rozvinú( a pretaviť
vo vlastný, temperamentnou iskrou posvätený svojský 11 vidy presvedči vý výraz.
Diapazón j eho repenotiru bol úctyhodný. inklinoval k viestrannosti. Žiaľ. nie vi etko a nie vldy to, s
čfm sa najviac doktizal stoto!.ni(, j e zaznamenané a
slrJti súčasnosti. Veľa času, premýifania, d6kladnej
proce a úprimnt!ho zaangalovania i obdivu venoval
Palovič klavfmemu dielu Dui ana Muninčeka. Jeho
majstrovstvo podnietilo aj vznik niektorých z počet
ných klavfmych opusov tohto skladateľa. Túto prikladnr1 tvorivú spolupnfcu preru§ila at klaviristova
zlfkemti choroba a nesk6r neúprosnlf smrf.
Palovič vyoral hlbokú bnfzdu aj ako znamenitý
komorný hnfč. Pripomeňme aspoil fakt, le istý čas
bol sttilym pannerom huslistu P. Michalicu.
Aj keď vrchol klaviristovej tvorivej aktivity spa·
dal do obdobia, keď najmli "západné" zahraničie nebolo také pristupné ako dne , vďaka svojmu majstrovstvu prekontival interpret aj túto bariéru (Spanie/sko, Taliansko, Rakr1sko, Grécko a i.). Svedčia o
tom o. i. aj vynikajúce hodnotenia j eho zahranič
ných výkonov.
Od roku /968 až do smni pôsobil Palovič na bra·
tislavskej VSMU, kde sa tiež presadil ako úspe§ný
pedagóg. S touto činnosťou stiviseli aj ďaWe aktivity
na seminároch, v sút'a!.ných porottfch. pri oponemúrach na dom.1cej §kole či iných I k61. Bol zntfmy svojou úprimnosťou, priamosťou a I irokým vedomostným zázemfm. Doktizal bojova( za pravdu a za svoj
ntizor.
Jeho meno bolo synonymom muzikantského pristupu, vnútornej ltlangat ovanosti, ale i pokory pred
sklndateľskou poetikou pnfve tlmočeného autora.
Poteiiteľné je, le na umelecký odkaz Ivana
Paloviča úspei ne nadviazala jeho talemovanti dcéra
Jordanka, ktortf zodpovedne prehlbuj e otcovo l i votné krédo.
VLADO C1žiK

Najnovšie Dejiny s love nskej hudby, vydané k Roku slovenskej hudby v pome rne širokom spektre "zásluž ných" historických mie n,
akos i "pozabudli" na me ná niektorých osobností našej no vodobej hudo bnej kult úry. K
nim , podľa mo~j skrom nej m ienky, pa trí aj
prof. Tibor GASPAREK, ktorý sa bezpochyby č itate ľne podieľal nie le n na rozvoj i nášho
i nterpre tačné ho umenia, ale aj profesionálne ho hudobné ho školstva.
Také sú už však osudy fudí i naš ich dej ín ...
Tibor GASPAREK, narode ný t 2. januára
pre d 85 rokmi, bol v ka:tdom prípade noblesnou a intele ktuálnou osob nosťou našej hudobnej kultúry. V je ho ume lecko m portréte sa
snúbia mno hé hudobnfc ke tradfc ie. Gašparkove ume l ecko- in terpre t ač n é zrenie bolo syste matic ky zdo kon a ľova né celým rado m pedagógov a zavfšené štúdio m na viedenskej Hudo bnej akadé mii v maj strovskej triede legendárne ho pedagóga B. Hubermanna a v Budapešti
u rovnako svetoznámej osobnosti Ede Záthureckého, ktoré ho sme kedysi mohli poču ť aj
v Bratis la ve. Gašpare k tak v sebe skfbil v tom
č ase veľmi osobitné, c harakte rist ické, ale
sčas t i aj protichodné in t e rpretač né prúdy: tradíc iu a smerovanie viedenskej i nt erpretač nej
školy a budapeštianskej školy. Dôsledkom
svojho inte lektuálne ho základ u a mysle nia vyzrel pome rne veľmi rýchlo v osobitý inte rpretač ný typ, zosobň ujúci klasic izujúce tradície
hus ľovej inte rpretácie strednej Európy. T ým
bol daný aj je ho repertoár, ťaž i s kovo zameraný na d ie la ne meckých klas ikov a romantikov,
ako aj je ho akce ntovanie potreby komo rnej
hry, ktorá v tom čase bola u nás ešte v kolfske.
Na tomto poli zohra l Gašparek spol u s A.
Be rkym a M. Karinom (pre ktorého sa v menovaných dej inách našla iba c harakterist ika
re fe re nta pre zábavnú hud bu) a ďa l ším i priekopníc ku úlohu pri fo rmáci i T ria S lovenskej
filha rmó nie. V tejto súvislosti tre ba spo me n ú ť
aj je ho ve lký podiel na organ i zač nom poli pri
vzniku Slovenskej fi lharmónie (zakladajúci
č le'n a koncert ný majster), Hudo bnej komory
at ď. Samozrejme, bez pie ty nem ožno o bfsť ani
jeho podie l na premié rovanf poče t nýc h pôvodných s lovenských diel, nehovoriac o jeho
pedagog ickej pôsobnosti na konzervató riu a
Vysokej škole múzických umenf v Brat isla ve,
kde bo l v rokoch 1953-58 vedúc im kated ry inštrume ntalistov a napokon aj de kano m Hudobnej fakulty. Z jeho pedagogic kej triedy vyšie l celý rad osobností slovenskej h u s ľovej

(Ne)záujem o kultúru
alebo
málo priestoru pre hodnoty?
(Dotoočenie zo str.

l)

ohlas na BHS '97 a medzinárodný festi val súčasnej hudby Melos-Étos '97 ...
Nevedno, či sa mi dostali do rúk tie
správne noviny, ale ve ru, okrem strohých správ o zač at í a konci festi valov,
prípadne zopár kritfk som na stránkach
denníkov neč ítala globálne zhrnutie názorov na o obnosti, diela, udalosti. To
som sa skôr doč íta l a o Bratislavských
jazzových dňoch . Ni č proti nim nemá m,
len uvažujem, či na porozume nie jazzu,
zvláš( jeho moderných prúdov, ne tre ba
aspoň tolko intelektuálnej vyspelosti ,
ako na tzv. vážnu hudbu? Ten, kto objednáva a zaraďuje články o jazze do
denníkov, však takto n erozmýš ľa. Prosto: Corgoň je Corgoň , zvýši to náklad ...
Kto zo stavu ml čani a o vážnej hudbe
viní iba kritikov, recenzentov a publicistov, a i celkom do problematiky nevidí. Faktom je, že každý šéfredaktor
dnes nah áňa atraktívne č lánky , kto ré
predávajú noviny. Z akejsi ne pochopiternej "zabrzdenosti" však mnohí ne vidia atraktivitu práve v kultúre. A a k nuž iba v interview so známo u osobnos(ou, ktorá hovorí o horoskopoch,
prípadne spomína svoje lásky, módu ,
psa - a úplne výnimočn e knihu, kto rú
práve číta . No základom každej dobre
fungujúcej, operatívnej ku ltúrnej rubriky v denníku (ale aj v ča sopi se) je rozhfadený vedúci oddelenia, prípadne kultúrny redaktor. Tí ne raz do kážu o rie ntova( vkus čitateľa, ba i svojho šéfredaktora... Pripúšťam , že ich to často
stoj! zbytoč né nervy ... Oni o bjednávajú
jednotlivé témy, oni po znajú svojich
redaktorov, odbomfkov, špecialistov
(lebo nikto nemôže rozumi eť všetkému), ale oni aj navštev ujú väčš inu po-

/J. januára by sa bol dolil Ies(desiarky klavirisw

n

Pllovič.

Vo vývojovej lfnii slovenského pializmu m4 Palovič nezastupiteľné, trvalé miesto.
ltbomt~rprctačné majstrovstvo lije ut iba prostredaknool z4pi.rov v éteri, či na zvukových nosičoch a
lÚJWIIOCh.
N1 jtho predčasne ukončenej l i votnej púti nebol
I'CtJ ntmu osud pnfve najmilosrdnej!f. Ut pri I tane
t hudobným métam vysťahovali v smutne zntimej
"Akcii 8" celú ich rodinu, aby sa zfskal byt v rodin.." dome pre vtedaj§fch prisluhovačov ret imu.
PI/ovi mu~/ zmeni( pedagóga (R. Macudzinski),

1011111 fla111e, ie na!iel nemenej skúsenú, podobne
Cllllbn stlhanú osobnos( prof. Magdy Móryovej v
Sfldst~J f.iove; Vsi. Ako syn z rodiny "triedneho neprilleli"mu;c/ sa presadzova( imcnzitou svoj ho 111lllru ul pri 1kúfkoch na bratislavské Konzervalllriuru. Tu 1me spoločne drali klavfmu stoličku v
llicde prof A. Kafendovej. Ttito, vtedy Ipičko vti pe·
drfclltb , zohrala významnú rolu pri rozvoji 11 rozlettiiiiCl«kých ambfcif Ivana. Palovič mal v§etky
Jll'4lollld> vynfsf v rcprczentatfvnu osobnos( Jo..tthohudobného umenia zásluhou svojej pohoIIWOsli pn {tudovanf, vďaka znamenitým teclmictjm prrdpo«ladom. muzikantskej fantázii, verve i

s toročia,

kto') nepre padol sile túžby

MAŤ A VLADNUŤ, hľadá pokoj pre

dušu v umení. Že to umen ie nikto nere fle ktuje, je skô r naša, slovenská bieda. Vo svete to tak celkom nie je.
Chý ba ná m i časopis ty pu Ku ltúrneho života, kde by boli zrov noprávnené
všetky zložky nášho umenia a nepreferovala sa iba literatúra. Toto ded i čst vo
socialistic kej mi nulosti, ž iaľ, prešlo i
do našich č i as.
C itateľ môže namietať, že c hýba väč
šia o fenzíva samotných autoro v hudobno-kritic kej oblasti.
Kto po mnohých rokoch písania bude
te lefon ovať do reda kcií s prosbou o uverejnenie č lánk u , ktorý mu i tak skrátia
na polovicu? Kto bude ne ustále urgovať
svoje príspevky s pripomienkou, že o
týždeň už zostarnú? Kto bude predávať
svoje názory za honoráre, ktoré by tuč
ný bodygard da l čašnfk ovi ako sprepitné? Mo.l.no, keby ste denno-denne telefo novali do redakc ií, i tak vám povedia:
Napíšte, ale nevieme, č i to vyjde. U nás
sú teraz iba nepravide lné kultúrne strany. A mate riálov je ve ľa ... (l to sa mi
stalo. Odvtedy sa o ni č podobné nepokúšam.) Taký je život, taký je svet.
A predsa si mys lím , že by sa malo
n iečo s tým robiť, že by sme ma li vyjsť
z defe nzívy a zauj ím ať sa, prečo sa v
spoločen skom vedomf nereflektuje hudba, iba ak populá rna ... Pravda, okre m
strá nok H udobné ho života, S lovenskej
hudby alebo Teatra, ktoré ochotne priskoči l o na po moc p ri hlbšom hodnote ní
hudobno-dramatických a hudobno-zábav ných javiskových žánrov.
Keďže som optimista, dúfam, že nielen jednotlivci, ale celá spol oč nosť zmúdrie a časom zistf, že život nie je len momentálny boj, ale naj mä vnúto rný svet
č l oveka, toho č love ka, čo podnes zostal tajomnou hl binou. Prebádať ho čo
le n v pred komo re jeho duše, je úloho u
umenia. Veď ono to i robí. Škoda, že o
výsledkoch týchto bádan í d nes akosi
nikto nec hce vedi eť.
A le bo sa mý lim?

'rERÉZIA URSÍNYOVÁ

školy počnúc A. Móžim. cez M. Jelinka, M.
Bauera, A. Nemca, J. Skladaného, K. Sedláka,
a} po manL.elov lltilbl ingovcov č i J. Pazderu a
m no hých ďal šíc h, ktorí niesli ďa l ej interpretačnú, a le aj pedagogickú štafetu svojho učite
ľa. Ako pamätník jeho koncertov a rozhlasových nahrávok ho dodnes mám zafixova ného
ako umelca vysokej hudobnej inteligencie,
vyhraneného vkusu s jeho noblesným, skromným nevtieravým vystupovaním na verejnosti
č i v úzkom kruhu . Pa tril k prvým priekopn íko m s lovenskej h udobnej kultúry, ktorí nás
reprezentovali vo svete, nie len na koncertoch ,
ale aj v porotách medzinárodných súťaž í, čo
už samo o sebe na svoju dobu z name nalo, že v
osobe prof. T ibora Gašparka, ma la slovenská
hudobná kultúra mimoriadne vzácnu umeleckú o~o bn os ť.

MARIÁN JUlÚK

Ušlachtilý vydavatelský
To, čo sa malo v našej hudobnej kultúre udiať
už dávno, realizuje v s účas nosti Národné hudobné centrum v Bratis lave. V spolupráci s
Hudobným múzeom SNM a Ústavom hudobnej
vedy SA V v Bratislave, Maticou slovenskou v
Martine, Nadácio u Jána Levoslava Bellu a
Literárnym a hudobným múzeom v Banskej
Bystrici , podujalo sa vyda( úborné dielo významného tvorcu, klasika slovenskej hudby,
Jána Levoslava Bellu. Do VJ. zväzku série A
editori Vladimír Godár a Jana Lengová pripravili kritické vydania troch komorných skladieb:
dvoch sonát pre troje hu s ieľ G dur a Es dur a
Ronda pre s láči kov ý orchester D dur. Dôležité
informatívne texty vydania do an gl ičt iny a nemčiny preložili Alžbeta Rajterová a Martin Ward.
Aj táto s kutočnos t naznač uje zámer vydavateľov: sprístupnenie diela uznávaného umelca domácej i zah rani čnej verejnosti. Diela vychádzajú vo vkusnej grafickej úprave, v obálke navrhnutej Igorom Ya l entovičom, so sadzbou
Scriptorium Musicum, ako l. vydanie Expresprintu, s. r. o .. v Bánovciach nad Bebravou.
Záujemcov však upúta po hľad na notové materiály , ktoré pôsobia ve ľmi pekne, prehľadn e, v
dokonalom vybavení partitúr i jednotlivých inštrumentálnych hlasov. Ide o praktické, ale aj
reprezentačné vydanie a prítomná vnučka skladateľa, pani Dagmar Sturli-Bellová, iste s vďakou
prijala prvý exemplár tohto novokrsteného vydania z rúk generálneho riaditeľa Pavla Bagina.
Ján Levoslav Bella aj v krútňavác h života
s tač il n apísať asi 270 skladieb rôzneho druhu,
žánru a s po l očens kej upot rebi teľnosti : chrámových i svetských, hudobno-vokálnych a inštrumentálnych, ná ročných pre profesionálne telesá
i sólistov, ale tiež pre potreby zač iatočnfkov i
amatérske skupiny. Oproti dielam inštruktívneho charakteru a vynímajú diela ako je opera

čin

Kováč Wieland, ktorá v polovici dvadsiatych
rokov koneč ne ožila aj na javisku opery Slovenského národného divadla, čo umelec privítal so
slzami v očiach a s nesmiernou vďakou . Pre
svojich žiakov v rumunskej Sibíni , kde pôsobil
40 rokov a popri funkcii regenschoriho v tamojšom evanjelickom chráme vyučova l na učiteľ
skom ústave a na gymnáziu, napísal aj uvedené
dve sonáty pre troje hus ieľ. Zjavný zámer potvrdzuje jednoduchá fak túra skladieb písaných v
prvej polohe, ale plných príťažl ivej hudobnosti ,
v zreteľn ej kompozičnej forme.
Vydané diela odzneli aj v umeleckej čas ti
programu nedelhého matiné v Mirbachovom
paláci l l. l . v prednese Ivany Pristašovej, Petra
Krajniaka, Rudolfa Daca, Viliama Trgu (husle),
Petra Sestáka (wiola), Jozefa Luptáka (violonče
lo), Tibora Nagya (kontrabas) a Eleonóry
Skutovej (klavír). Mladí hráči s primeraným entuziazmom predniesli Ro ndo pre sláčikový orchester, v ktorom demonštrovali svoju technickú vys pelosť i zmysel pre interpretáciu tvorby
tohto druhu. Trojica huslistov (Pristašová, Krajniak, Dac) predniesla potom obidve sonáty.
Yio l onče lová Serenáda s klavírom pôsobila
hladším dojmom a podobne aj závereč ná Elégia, ozn ačovaná ako salónna skladba pre husle,
če lo a klavír. Ivana Pristašová s klavírnym
sprievodom E. Skutovej rozšírila program predpoludnia aj o Pieseň bez slov a Sny, ktoré zaujali melodickou vrúcnos ťou , rozospievanosťou a
poetizmom. Program mal odpoč inkový charakter, ľahko prístupný, umelecky však cenný, všeobecne málo známy, ktorý by sa zásluhou ďal 
šfch vydaných diel určite častejšie objavoval na
koncertných pódiách. Napokon, taký je zmysel
tohto ušľachti lého vydavate ľského poč inu Národného hudobného centra.
Michal PALOVďK

JUBILEUl\l.l A.Gl\1.10
AGMO-Arbeitsgemcinschaft der Musikerzieher
Óstcrreichs (Asociácia hudobných pedagógov Rakúska) oslávila koncom októbra m. r. svoje 50-roč
né jubileum. Od r. 199 1 sa pSc lu;onika sppluprice
medzi Rakúskou hudobno-pedagogickou asociáciou
so sídlom vo Viedni a Asociáciou uč iteľov hudby
Slovenska v Bratislave, ktorá sa legislatívne konštituovala z bývalej pedagogickej sekcie Slovenskej
hudobnej spo loč nost i podľa vzoru o rgani začnej štruktúry AGMÓ.
Výsledkom doterajšej spolupráce oboch asociácií
je celý rad bilaterálnych konferencií, sympózií.
praktických dielní, ktoré začal i medzinárodnou konferenciou pod názvom "Integrujúce možnosti hudby
a umelecká výchova detí a mládeže" v Detskom
mestečku Trenčín -Zlatovce r. 1991. Tu sa po prvýkrát predstavili slovenskej hudobno-pedagogickej
obci prof. Wolfgang Roschcr so svojou koncepciou
polycstetickej výchovy a integratívnej hudobnej pedagogiky, prof. Eva Roscher s umeleckou klavírnou
improviz;lciou, prezident AGMÓ prof. Hofrat Wolf
Peschl predstavil vtedy rakúsku AGMO a práve sa
rodiacu Európsku asociáciu pre školskú hudobnú
výchovu; prof. Susanne Antonicek vystúpila s možnos(ami aplikácie integratívnej hudobnej pedagogiky a Wolfgang Hanmann s konkrétnymi podnetmi
pre integratfvnu hudobnú výchovu. Odvtedy vystúpili uvedení rakúski kolegoviu, ale i ďa l ší na mnohých hudobno-pedagogických podujatiach na Slovensku:
- 1992- Sympótium v Moravanoch vykladajúce
o systémoch umeleckého vzdelávania v Európe (W.
Peschl, H. Dostal)
- 1992, 1995 prešovské konferencie o "Učebni 
ciach, učebnýc h pomôckach a programoch pre Hv"
(W. Peschl, W. Mastnak)
- 1993 Sympózium Medacta v Nitre (S. Antonicek)
- 1993 "Klavírne improvizácie" - turné Evy Roscher po Slovensku - Prešov, Banská Bystrica.
Nitra, Bratislava
- 1994 konferencia Ako ďalej v Hv?, Banská
Bystrica (Mastnak)
- 1994 seminár rakúskych a slovenských uč iteľov
Hv v dolnorakúskom meste Hollabrun
- 1996 kongres EAS lludobná výchova - Most k
európskej integrácii?, Prešov (W. Peschl, W. Mastnak, W. Reinstadler, Ch. Kithl)
- 1997 prednáška o živote a diele Franza ScllUbena z prfležitosti "Schubenovho roka" (W. Pcschl)
- 1995- 1997 pravidelné prednášky z hudobnej terapie na Prešovskej univenite (prof. W. Mastnak).
Zo slovenskej strany preLentovali náš umelecký
systém a hudobno-výchovné projekty na rakúskych
kongresoch, sympóziách a workshopoch predsa
AUHS prof. Juraj llatrfk (Salzburg. Hollabrun) a
pred sedkyňa sekcie pre školskú Hv AUHS Mgr.
Irena Medňan ská, CSc. (Mittersilll99 1, 1993, Salzburg 1994, Hollabnmn 1994, Innsbruck 1995, Wiede ň 1996, 1997).
Okrem zborníkového .werejnenia prednesených
referátov z uvedených podujatí na obohatenie našej
hudobno-pedagôgickej knižnice nepochybne slú'i
aj edi čný titul Zmysly - umenia -život - polyestetická výchova a terapia .Ul pomoci zmyslového vnímania a umeleckého stvárilov;mia - slovenský preklad
knihy prof. Wolfganga Mastnaka. ktorý vyšiel v
prešovskom vydavateľstve Matúš Music 1994.

<>rff stále a.kt-uá.l:n.y

V roku 100. výročia od narodenia Carla Orffa
( 1995) prišla Orffovská nadácia v Mníchove s myšlienkou usporadúva( každoročne na jeseň stretnutia
vždy dvoch zástupcov zo stredoeurópskych krajín, priamych i vzdialenejšfch susedných krajín Rakúska a
Nemecka. Minuloročné stretnutie, nazvané "Stretnutie
sll8edov m- Treffen der Nachbam liľ' sa us kut oč nilo
v maďarskom mestečku Soltvadkert, asi lt Okm južne
od Budapešti. Zúčastni li sa ho hudobní pedagógovia,
prívrženci Orffovského systému hudobnej výchovy z
Rakú ka, Porska, Rumunska, Ccskej republiky, Slovenska a hostitefskej Maďarskej republiky.
V Rakúsku a emecku je Orffov skladaterský odkaz a pedagogické dielo živé najmä prostredníctvom
nadácií, záujmových spolkov, ako je napr. už uvedená
Carl-Orff-Stiftung Mníchov; Cari-Orff-Forschungszentrum Mníchov; Orff-Schulwerk - Musik+Tanz+Erziehung Lochham pri Mníchove, či salzburgská spoloč
nost Gesellschaft Forderer des Orff-Schulwerks a najdôležitejšiu úlohu v celom nadačnom programe zohráva Orff-Institut. Od svojho založenia v roku 1961 je
samostatným inštitútom (Abteilung Xl) Vysokej školy
"Mozarteum" v Salzburgu a poskytuje komplexné magisterské vzdelanie v dlžke 12 semestrov pre učitera
hudobnej výchovy. Vzdelanie na tomto inštitúte vychádza z integrácie hudobnej a pohybovej výchovy a je
postavené na základných princípoch Orffovho pedagogického konceptu.
V hudobno-pedagogickej pr.ui na Slovensku sa
koncom 60-tych rokov vychádzalo z trojdielnej Ceskej
Orffove[~kolY"IIju Humíka a Petra Ebena, ktorú si tvoriví pedagógovia doplmli o ďalší piesňový materiál
slovenských fudových piesní, č i regionálnych piesní. K
základným metodickým materiálom začiatkom 70-tych
rokov patrila metodická príručka Teodora Liptáka
"Prostriedky aktivizácie v hudobno-výchovnej č innosti
detí - rytmická a inštrumentálna výchova so spevom a
pohybovými hrami pre deti 3- 10 -ročné", u rčená materským školám a prvým dvom roč níkom l. stupila ZS.

V materských školách a na l. stupni ZS využívajú uči
telia melodické a rytmické nástroje "Orffovského inštrumentára", alebo čast ejšie používaný výraz ľahko
ovl ádateľné nástroje. Bicie nástroje boli bežne dostupné v obchodnej sieti v súpravách označovaných ako
Rytmika I.-V. a melodické nástroje zvonkohry, metalofóny a xylofóny v sopránovej a altovej polohe.
V elementárnej hudobno-výchovnej praxi sa u nás
dnes kladie dôraz na integráciu spevu, inštrumentálnej
hry a pohybu, ktorého cierom je výchova k hudobnému
a rytmicky-pohybovému cíteniu detí v zmysle pedagogického systému Carla Orffa. Učebné osnovy pre materské školy i pre l. s tupeň ZS akcentujú synchronický
rozvoj všetkých zložiek, aj keď inštrumentálna č innost
v dôsledku nedostatku, či opotrebovanosti nástrojov sa
nerozvíja paralelne s vokálnymi a pohybovými či nnos
lami. Integráciu spevu, hudby a pohybu. postavenú na
vyšší stupeň integrácie, integráciu i ďalš ích druhov
umenia do hudobno-výchovnej praxe aplikuje vo svojich jedinečných hudobno-výchovných projektoch
skladater a pedagóg Ju raj Hatrfk. Jeho po ledný projekt Vysoký otec - !irok.á mat, ktorý mal premiéru na
prešovskom kongrese Európ kej asociácie pre školskú
hudobnú výchovu v máji 1996, vzbudil záujem i účast
níkov "Orffovského stretnutia".
Maďarskí kolegovia Katalin Fodor a István Petho
prakticky prezentovali využívanie Orffovského inštrumentára, doplneného o vlastné hudobné (zvukové) nástroje v školskej praxi s rôznymi vekovými stupňan1i .
Žiaci zo Základnej školy s prehlbenou výučbou umeleckých výchov v Soltvadkcn úči nkovali v Orffovskom orchestri (dirigentka Katalin Fodor) a predniesli
známe diela upravené pre takéto zoskupenie, ale aj inte rpretačne náročné diela Carla Orffa.
Počas stretnutia sa rozvinula diskusia o problémoch
hudobnej výchovy (ďalej len Hv) v jednotlivých štátoch, ktorú podnietil referát Dr. Atilu Smutu z Vysokej
školy pedagogickej v Kecskemete, ktorý kriticky vykreslil súčasnú situáciu v hudobnej výchove v Maďar
sku a označ il ju ako krízu Hv. Podpisujú sa pod ňu najmä drastické úsporné opatrenia, ktoré sa odzrkadfujú
v krátení hodín Hv. alebo dokonca žiadnej výučbe Hv,
nedostatočnej úrovni absolventov učiteľského štúdia.
či glorifikovaní Kodályovej metódy ako najúspešnejšej.
S podobnými iažkosiami, najmä so 7.ni1ovaním priestoru pre školskú i špecifickú hudobnú výchovu a neustálym nedoceňovan fm, či dokonca zatracovaním
predmetu Hv sú konfrontovaní pedagógovia takmer vo
všetkých európskych krajinách, č i je to postkomunistická. alebo vyspelá záp3dná krajina. Tieto negatívne
vývojové trendy, predovšetkým v školskej Hv, zncpokojujll Európsku asociáciu pre Hv na všeobecnoVZdelávacích školách, ktorá sa ~na~í reLolúciami, vyhláseniami a presadením "Chany o Hv na všeobecnovzdelávacích školách v Európe" vo výbore pre vzdelanie a
vedu Európskeho parlamentu v Strasburgu docieli(,
aby tento dokument bol záväzný a platný pre príslušné
ministerstvá jednotlivých európskych krajín.
IRENA MBDŇANSKÁ

Jednotný katolícky spevník

Rozsah i kvalitatívnu úroveň vzájomných kontaktov označil prof. Wolf Peschl ako vzorovú aj vo
svojom slávnostnom príhovore pri príležitosti 50. výroč ia 7.aloženia Asociácie hudobných pedagógov
Rakúska. Autorke tohto príspevku sa dostala česi
po7"dravii slávnostné zhromaždenie v historickej sále viedenskej Univerzity (17. IO. m. r.) v mene prítomných hudobno-pedagogických zväzov európskych krajín.
"Darčekom" jubilujúcej AGMÓ bola prezentácia
knihy manželky prof. Peschla Gabriely Peschlovej s
príspevkami autorského kolektívu Musikerziehung
in ósterreich - Hudobná výchova v Rakósku, ktorá
dokumentuje vývoJ' hudobnej výchovy v Rakúsku po
druhej svetovej vojne. Analyzuje hudobnú výchovu
na rôznych typoch všeobecnovzdelávacích i špcciá.lnych hudobných škôl, konzervatórií, vysokých hudobných škôl a vyzdvihuje zásluhy AGMÓ zjednoti(
rô1.ne záujmya nájs( konštruktívne východiská.
V kapitole "Európska dimenzia hudobnej pedagogiky" (str. 200) vyzdvihuje spoluprácu AGMÓ so
slovenskou AU HS ako najdynamickejšiu spomedzi
postkomunistických štátov. l vyššie uvedený kongres EAS v máji 1996 v Prešove Hudobná výchova
- Most k európskej integrácii? našiel svoje pozitívne
hodnotenie v spomínanej knihe.
Súčasiou osláv bol aj "Viedenský hudobný deň",
ktorý prebiehal ako dell otvorených dverí na rôL.nych typoch škôl priliehavým mottom "Hudba robí školu - škola robí hudbu". Vo Viedni zasadal aj
výbor Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu, ktorý pripravil obsahovú koncepciu ďalš ieho
EAS-kongresu v Stokholme v máji 1998. Organizátori osláv nemohli obís( jubileum, ktoré roku 1997
rezonovalo vo Viedni - 200 rokov narodenia Franza
Schuberta a tak záverečnou bodkou osláv 50. výroči a založenia AGMÓ bola slávnostná omša v
"Schubenovom" kostole vo viedenskej štvrti Lichtental, kde zazneli Schubertove vokálno-inštrumentálne diela Magnificat, Kyrie in d, Messe in G,
Tantum ergo in D.
IRENA MBDŇANSKÁ

V dňoch 12. a 13. novembra usporiadal Trnavský hudobný kabinet a mesto Trnava v spolupráci s ďalším i inštitúciami muzikologický seminár na tému "60 rokov Jednotného katolfckeho
spevnfka".
Ako už samotný názov napovedá, seminár bol
venovaný Jednotnému katolíckemu spevnfk u M.
Schneidera-Trnavského - dodnes používanému a
na Slovensku neprekonanému dielu v oblasti
chrámovej piesne. Bol zhodnotením jeho významu, ale i zameraním pozornosti smerom k príprave nového liturgického spevnfka, ktorého potreba
je v súčas nej dobe rovnako naliehavá, ako bola
príprava celonárodného spevnfka pred šesidesiatimi rokmi. Medzi účas tnfkmi seminára bolo niekofko osobností z radov teológov, muzikológov a
praktických organistov. ktorí by sa na príprave takéhoto spevnfka mohl i podieľa( a niektorí z nich
majú už veľk ú časť teoretickej prípravy za sebou
(Mons. Konečný) .
Uvedením do problematiky bol úvodný referát
konferencie M otfvy vzniku JKS, jeho význam a
funkcia v minulosti a dnes. Júlia Adamková v
ňom zoznámila prítomných s podmienkami vzniku JKS, zdôraznila pripravenos( vtedajšej doby
pre vznik tohto diela celonárodného významu,
~ednocujúceho cirkevný spev na Slovensku.
Dalšie referáty úvodného bloku boli pohľadom na
JKS a liturgický spev vo svetle požiadaviek Il.
Vatikánskeho koncilu a obnovenej liturgie
(Mons. Anton Konečn ý: Problematika pokoncilového liturgickél!o spevnfka a JKS M. SchneideraTmnvského, Vlastimil Dufka SJ: JKS vo svetl e
ll. Vatikánskeho koncilu, ThDr. Amantius
Akimjak: Liturgické využitie piesn{ z JKS v pokonci/ovej l iturgii). Ako problematická sa ukázala najmä textová stránka piesní, ktorej sa bližšie
venoval napn1dad Vlastimil Dufka, ktorý upozornil na dôležitost Sv. písma ako zdroj a textov k liturgickým piesňam . P. Igor Vajda SJ vo svojom
referáte skúmal inšpiračné zdroje nových liturgických spevov a chrámových piesní. Juraj Lexmann
sa v referáte JKS a ntíbol.enský ztížitok zameral
na sféru psychologického a náboženského zážitku, ktorý umocňuje aj harmónia piesní JKS.
Ďalší blok referátov sa venoval viac textovej
stránke piesní (Juraj Potúček : Pripomienky k prozódii textov JKS) , sústredil pozornos( na autorov
textov (Marta Blažová: JKS z pohľadu litenfm eho), pripomenul jednotlivé vydania spevnfka
(Hadrián Radványi: Typogroficktí úprava JKS,

vydania, druhy vydan{ 11 ntíkl11dy), podiel J. Postényiho, správcu SSY, v čase vzniku spevníka na
jeho vydaní (Stefan 1-lanakovič: M . J. Postényi zostnvovatef JKS). Inšpiráciu duchovnou piesňou
v ďa lšej cirkevnej tvorbe M. Schneidera-Trnavského si vo svojom referáte všímala Edita Bugalová. Stanislav Surin sa sústredi l na jednu z
problematických oblastí piesní - na ich interpretáciu. Peknou ukážkou spôsobu, ako piesne JKS
predv i esť a predoh rať, bol večerný koncert v
Dóme sv. Mikuláša, na ktorom okrem piesní z
JK S odzneli i niektoré diela M. SchneideraTrnavského z prvej profilovej CD nahrávky z jeho duchovnej tvorby, ktorej predstavenie nasledovalo po večernom koncerte.
Referáty počas druhého dňa konferencie sa sústredili na piesne zo starších spevnfkov, zaradené
do JKS . (Ľudovít M. Yajdič ka : Cantus catilolici 1655.) Podobnej téme sa vo svojom referáte dotkla aj Ľudmila Cervená (pie ne zo SpevnOm Jtína
Egryho). Simona Romportlová skúmala vplyv ceciliánskych reforiem na duchovnú pieseň a Ivan
Valenta v referáte Slovcnsktí ducilovntí piese1i a
spevnfky kresťanských nekatolfckych konfesiE l .
polovice 20. storočiu poukázal okrem iných sú-

vislostí na paralelné reakcie v dejinách, ktoré
viedli približne v tom istom č ase k podobným výsledkom. (Yo vydávaní spevnfkov sa to týka napríklad Chorvátovho evanjelického spevnfka.
ktorý vyšiel v roku 1936 a následne na to bol v roku 1937 vydaný JKS. Podobnou paralelou bolo i
vydanie Cithary sanctorum a Cantus catholici v
17. storočí.) Inšpiráciou k príprave nového liturgického spevníka na Slovensku boli záverečné referáty, ktoré priblížili pokoncilové spevnfky v susedných krajinách - Rakúsku, Maďarsku a Cesku.
(E. Duka-Zólyiomi : Éneklo Egyház, L. Mokrý:
Gotteslob, P. K. Cikrle: Ceský kanciontíl ). Skúsenosti, ktorým i prešli niektorí z referujúcich pri
príprave domácich spevnfkov (P. K. Cikrle bol
naprfklad v komisii pripravujúcej Český kancionál), môžu poslúži( aj pri príprave nášho spevníka
procesiových spevov. Yem1e, že stretnutie a zoznámenie ľudí, ktoré priniesol tento starostlivo
pripravený seminár, sa zúročí pri s poločnej práci
na tomto n áročnom diele, ktoré bude, podobne
ako príprava JKS pred šesťdesiatimi rokmi, vyžadova( spol očné úsilie a osobné zainteresovanie liturgistov, textárov aj hudobnfkov.
IVETA SESTRIENKOVÁ

Na trase Montreal - Washington Objavili skladby Rolling Stones
Koncom novembra m. r. sa v kanad kom
Montreali opäť u skutočnila interpretačn á
súťaž z českej a lovenskej literatúry, ktorá
tu už zapustila hlboké korene a vytvára
sľubnú perspektívu do budúcnosti. Súťažilo
sa v hre na klavíri, husle, violu a v speve.
Súťaž sa koná v dvojročných intervaloch a
jej cieľom je propagov ať a šíriť tvorbu slovenských a če kých autorov, najmä v obla ti východného pobrežia Kanady.
Porotu tejto poslednej súťaže tvorili: za
(:eskú republiku barytonista Ivan Kusnjer,
sólista pražského ND a pedagóg na AMU a
prorektor JAM U z Brna, viol ončeli sta prof.
Bedfich Havlík. Slovenskú republiku zatupovala prof. Eva Blahová z VSMU v
Bratislave, ktorá je súčasne predsedníčkou
Slovensko-kanadského hudobného fondu.
A práve tento fond, spolu s Dvorákovým
fondom (predsedom je Josef Suk), usporiadal s prítomnými umelcami - členmi poroty
- koncert. ktorý sa stretol u publika s vrelým záujmom (odzneli na ňom diela L. v.
Beethovena, M. Schneidera-Trnavského,

A. Dvoráka a L. J anáčka). Na spiatočnej
ceste do Európy absolvovala prof. Eva
Blahová 5. decembra m. r. svoj prvý piesňový recitál vo Washingtone DC. Na tamojšej Katolfckej univerzite, za klav(meho
sprievodu Karola Toperczera, predniesla
diela A. Morleya, A. Vivaldiho, G. Rossiniho, F. Schuberta, ako aj diela našich autorov l. Parfka, V. Figuša-Bystrého, 1. L. Bellu,
M. Schneidera-Trnavského a E. Suchoňa.
Zaplnená koncertná sieň hudobnej faku lty
univerzity sledovala koncert s vefkým záujmom a účinkujúcich odmenila dlhotrvajúcim potleskom. Koncert sa uskutočnil pod
záštitou Slovenského veľvyslanect va vo
Washingtone, ktoré sa podieľalo aj na realizácii tohto projektu. Koncertu sa zúčastnili
zástupcovia našej ambasády na čele s veľ
vyslancom. Dr. Branislavom Lichardusom,
ktorý na koncert osobne pozval významné
osobnosti Washingtonu. Na základe priaznivého ohlasu umelci dostali opätovné pozvanie na úč inkovanie v USA.
-r-

Trinásť
zabudnutých skladieb
Rolling Stones spred 35 rokov objavi li zamestnanci BBC v archíve
tejto britskej rozhlasovej stanice.
Ako píše denník The Lndepe ndent,
ide o "fascinujúci, hrubý a prízem ný rock'n roll s prekvapujúcimi pokojnými pasážami".
Medzi raritnými titulmi , ktoré
"stouni" nahrávali naživo pre BBC,
ale stanica ich nikdy neodvysielala,
sú okrem iného skladby Fanny Mae
a Cops and Ro bbers od Bo Didleyho, ako aj Roll Over Beethoven
a Memphis Tennessee od Chucka
Berryho. Perlou je určite verz ia
skladby Satisfaction, ktorá sa podľa

The lndependentu výrazne odlišuje
od doteraz známeho podania na
s ingloch č i albumoch.
Ako uviedla BBC, všetci , ktorí sa
pred vyše tromi desaťroč iami podieľali na vzniku ž ivých nahrávok, rokujú s čl enmi Rolling Stones o vydaní pesničiek na CD. Ten by ma l
obsahovať spolu 42 titulov z rokov
1963-65, ktoré legendárna s kupina
nahrala pre BBC. "Rolling Sto nes
boli vtedy na vzostupe. Rhytm&blues
bol a pomerne exoti cká hudba a
sk upina vložila do nej všetku svoju
mlad ícku divokosť a energiu," povedal redaktor BBC Simon Pitts.

Spevohra Novej scény v
Operetný súbor bratislavskej Novej scény sa krátko pred Vianocami
vrátil zo zájazdu v Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku, kde uvádzal rockovú operu Evanjelium o
Márii. Počas troch týždňov odohral
76-členný súbor 16 predstavenf v
nemčine, ktoré sa stretli s veľkým

zahraničí

úspechom. Ako pre TASR povedal
Dušan Jarjabek, na
základe úspechu tohto prvého zájazdu s muzikálovým predstavenfm
sa Nová scéna vráti do regiónu hovoriaceho po nemecky opäť v aprfli
tohto roku s operetou Ples v hoteli
Savoy.
riaditeľ divadla

Košickí konzervatoristi reprezentovali

chal Pavarotti vlastno ručný podpis.
Súčasťou slávnostného ceremoniálu
bo lo vystúpenie det kých speváckych
zborov , medzi ktorými bol aj jeden
zložený z detí moslimských, chorvátskych a srbských rodičov. Kultúrny
program Jedovali aj poprední moslimskí a chorvátski politici a diplomati akreditovaní v Bosne.
Pavarotti investoval do projektu 3,5
milióna libier, ktorých časť nazbieral
s priateľmi, napríklad s Biancou Jaggerovou, exmanželkou speváka Rolling
Stones Micka Jaggera a britským rockovým spevákom Brianom Enom , a
časť získal na koncertoch. Škola sa
nachádza vo východnej časti Mostaru
obývanej prevažne bosnianskymi Moslimami.

Komorný s láčikový orchester Konzervatória v Košiciach bol pozvaný
do talianskej Campanie, aby bol k
dispozícii klaviristom, ktorí s úťa
žili v meste Agropoli na XX. roč
níku Medzinárodnej klavírnej úťa
že --( 12:=19. olttóbra m . r.). Riaditef:.
kou súťaže je dcéra zakladat'élky tejto súťaže Paola Volpone.
Komorný sláčikový orchester pod
vedením svojho dirigenta a riaditeľa
školy Bartolomeja Buráša pohotovo
sprevádzal klaviristov v jednotlivých kategóriách súťaže a spolupracoval aj s talianskym dirigentom
Enrico Voponem. Priamo na mieste
ho doplnili o sekciu dychových nástrojov tamojš í hráči (študenti).
Zloženie medzinárodnej poroty bolo podnetné v tom, že v nej boli zastúpení aj neklaviristi, napr. hudobná teoretička Assunncion Codina z
Barcelony, či vio lončelista Giacinto
Caramia z Neapola, ale aj klavirista
Anatolij Katz zo Saratova. Zo Slovenska bola do poroty pozvaná klavírna pedagogi č ka z Konze rvatória
v Košiciach Mária Dravecká. Na
poslednú chvíľu neprítomného po-

rotcu z Argentíny pohotovo zastúpi l
Bartolomej Buráš.
Košickým želiezkom v ohni bol študent Konzervatória a žiak M. Draveckej, 17 -ročný Leonard Duna. Súťažil v kategórii "C" (mladší ako 23
rokov), kde si v konkurencii 14 súťa
žiacich vybodoval krásne 3. miesto.
Medzinárodná súťaž v Agropo li
ponúkala klaviristom niekolko možností: štvorkolovú s úťaž pre dospelých s náročný m repertoárom (2 rec itály a jeden koncert orchestrom),
v ktorej sa súťažilo tri dni. Druhý
okruh pamätal na 4 vekové kategóri e. Súťaže boli dvojko lové s predpísaným aj ľubovoľným výberom
sk ladieb.
Riaditeľ Konzervatória B. Buráš,
aj pedagogička M. Dravecká zhodne vyzdvihova li vy okú interpretač
nú úroveň s úťažiacich , ktorí mali
počas pobytu pomerne tvrdé podmienky na prípravu. Ku klavíru sa
nedostali na viac ako 2 hodiny de nne . Koš ickí kon zervatoristi sa z
Talianska vrátili obohatení o zúroč ite ľné skúsenosti.

MUSICA AETERNA do USA Vargicová v Japonsku

Koncert pre nevidiacich

Dievčatá majú zelenú

Z úspešného ú činkovania v Japonsku
sa 12. l. l 998 vrátila sólistka Opery
Slovenského národného divadla sopranistka ľ.ubica Vargicová, ktorá dostala
pozvanie úči nkovať na dvoch koncertoch, ktoré a uskutočnili v Tokiu v Saitana Arts Theatre. Prvý koncert v spolupráci s Tokyo City Philhannonic pod vedením dirigenta Masahira lzaki ( l O. 1.)
bol zároveň novoroč ný m operným galakoncertom, na ktorom spoluúčinkoval aj
španielsky tenorista Javier Palacios a zazneli slávne árie a duetá z opier G. Donizettiho, G. Pucciniho, G. Verdiho etc.
Druhým koncertom boli polorecitály
oboch sólistov s klavírnym sprievodom
Japonca Chigeru Maruyama, na ktorom
sa predstavili predovšetkým pi esňo vým
repertoárom. Je potešujúce, že Ľ . Vargicová po svojich vystúpeniach dostala
ďa l š ie ponuky na hos ťovanie v Japonsku,
čfm potvrdila kvalitu a úspech svojho
umeleckého vystúpenia.

Hlboký umelecký zážitok pripravila
nevidiacim spoluobčanom sólistka Státnej opery v Prahe Jana Havranová na
bene fi čnom koncerte, ktorý sa konal
4. januára v Bábkovom divadle v Nitre.
Podujatie zorganizovala ako príspevok
k obohateniu kultúrneho života svojich
č lenov Únia nevidjacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Ponitrianskym kultúrnym centrom.
Nitri<mska rod áčka J. Havranová, s
klavírnym prievodom profesora vSMU v Bratislave ľ.udovíta Marcingera,
predniesla piesne a árie z opier Mikuláša Schneidera-Trnavského, Antonína
Dvoráka, Wolfganga Amadea Mozarta,
Gioachina Rossiniho, Giacoma Pucciniho a i. Umelkyňa predstavila aj ukážky
z opier, v ktorých v súčasnosti stvá rňu 
je hlavné úlohy v Státnej opere Praha.
Popri iných sú to La Traviata, Káťa
Kabanová, Jej pastorkyňa, Rigoletto a
Faust a Margaréta.

Vieden ký chlapče n ský spevácky
zbor (WSK) oznámil. že od tohto roku
po prvýkrát prijme aj dievčatá - ale iba
do svojej elitnej hudobnej škol y, kam
budú môcť chodiť aj ž iačky.
Pri informovaní o plánoch osláv 500.
výroč ia založenia tohto telesa, jeho
umelecká šéfka Agnes Gro smannová
uviedla, že od decembra 1998 budú
môcť diev čatá navštevovať ich materskú školu a v ďalšom roku aj školu prvého stupňa .
" Dievčatá budú m ať po prvýkrát
možnos ť získať hudobné vzdelanie na
vysokej úrovni do svojich desiatich rokov," uviedla Grossmannová na tl ačo
vej konferencii.
Chl apčenský zbor a škola, ktorú založil cisár Maximilián l. v roku 1498, v
s účas nosti rozširuje svoje pôsobenie a
začína a venovať aj obchodným akti vitám, menovite predaju baseballových č iapok a horských bicyklov.
(Neomačené články só z TASR)

Na sllÚDke~ava: I...Kusnjer, B. Hav.lfk~A. Nonat (sekretár sútaže) E. Goothier, B.Blahová,
S. Sylvester

Pavarotti otvoril v Mostare hudobnú školu
Slávny taliansky tenorista Luciano
Pavarotti otvo ril 2 1. 12. m. r. v hercegovinskej metropole Mostar hudobnú
školu, ktorá má okrem iného prispieť
k tomu, aby sa deti z tohto etnicky
rozdeleného mesta ľahšie vyrov nali s
následkami vojny. Želám si, aby a
škola "stala miestom, kde by mohli
pracovať deti z Bosny a Hercegov iny
a z celého sveta," povedal Pavarotti.
Stovkám zhromaždených detí adresoval aj nasledujúce slová: "Vide li
ste hrôzy vojny. Keď vyrastiete, skúste zachovať mier."
Umelec potom n amoči l voje ruky
do nádob so zelenou, modrou a čer
venou farbou a ich odt l ačky zanechal
na stene školy. O ktt ok ďalej zane-

Po účinkovaní v prvej časti z imného cyklu Early Music, poriadaného EB U a vys ie laného l2. januára t. r. z koncertnej s iene Slovenského rozhlasu, ktorý preberala 19
rozhlasových spoločností sveta,
odchádza v d ňoch 16.-25. februára
t. r. súbor pre starú hudbu Musica
aeterna, pod umeleckým vedením
Petra Zajíč ka, na svoj tretí ume lecký záj azd do USA . Na svojich koncertoch v amerických metropolách
uvedie nový zaujímavý program ,
zostavený z diel H. I. Franza Bibera, G. Vale ntiniho, A. Pogliettiho, Ph. Jakoba Rittlera, J. H. P. J.
Vejvanovského a šty roch Anonymov. V tomto roku s i súbor pripomenie 25. výročie vojho založenia.

DITA MARENONOVÁ

Národné hudobné centrum - Slovkoncert
FEBRUÁR. 1998

Koncerty

•••

l. 2. - 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác
OPERA APERTA EN-

Mozartov týždeň

SEMBLE
Ivana Pristašová, husle
Peter Sesták, viola
Jozef Lupták, violončelo
Eleonóra Skutová, klavír
Ronald Šebesta, klarinet

Brahms, Kurtág, Schum;mn
8. 2.- 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác
SOCffiTA RIGATA

Koncerty a prednášky venované
W . A. Mozartovi

Bratislava, 9.-15. február

Kontakt:
Pavol Polák, Národné hudobné centrum,
Sekcia metodiky
Michalská JO, 8/5 36 Bratislava,

V spolupráci so Spolkom
slovenských skladateľov

Opera a balet SND
2. 2.- 19.00 h G . Verdi : Don Carlos
3. 2.- 19.00 h G. Donizetti: Luciadil..am-

mermoor
4. 2.- 19.00 h L. Minkus: Don Quijote,
balet
5. 2. - 19.00 h A. Dvorák: Rusalka
6. 2. - 19.00 h G . Verdi : Sila osudu
7. 2.- 11.00 h V. Patejdl- B. Filan: Snehulienka a 7 preteJWov,
balet
17.00 h
9. 2.- 19.00 h W . A. Mozart: Ólrovná
flauta
IO. 2.- 19.00 h A . Boito: Mefistofeles
ll. 2.- 19.00 h L. Minkus: Don Quijote,
balet

tel. : 07/533 32 28

Štátna filharmóni
Košice
5. 2.- 19.00 h ŠWnafilharmóniaKo§ice
Dom umenia Dirigent: Alfred Walter,
Belgicko
Magyar nemzeti énekkar
Zbormajster: Antal Mátyás
L. van Beethoven: Coriolan, predohra
G. Mahler: Symfónia č.

IO
G. Verdi: Quattro pezzi
Sacri
V spolupráci s Kultúrnym inštitútom Maďar
skej republiky

Š-tá-tna opera Banská Bys-tric a
5. 2.- 18.30 h Symfonický koncert
Hrá Symfonický orches-

ter Járili'Cfk.keta ·
Sólista: Marián Lapšanský, klavír
Dirigent: Pavol Tužinský
P. l. Čajkovskij : Luskáčik, suita z baletu

W. A. Mozart: Koncert
pre klavír a orchester d
mol, KV 466
1. Haydn: Symfónia č.
104 D dur
7. 2. - 18.30 h G. Verdi: Nabucco
9. 2.- 17.00 h J. Navrátil: Budzogáň, zboj-

meky kapitú

Štátny kotnorný orc e t e
5. 2.- 19.00 h Komorní virtuózi Bratislava
Umelecký vedúci: Alexander Jablokov, husle
Sólistka: Melissa Coteman, violon če lo (Austrália)
Pachelbel: Kanon
1. S. Bach : Koncert E dur
pre husle a s l áčiky
Stamitz: Sinfonia č. l G
dur, Sinfonia č. 3 B dur
Zeljenka: Musica slovaca
Hindemith: Smútočná hudba, Meditác ia

Sioven.sk.á.

ž • na

Bre iner: Concerto grosso
č: 2

9. 2.- 19.00 h Štátny komorný orchester Žilina
l O. 2.- 19.00 h Eugen Indjič, klavír
Marián Lapšanský, klavír
Dirigent: Leoš Svárovsk:ý
J . S. Bach: Suita č. l C
dur
Poulenc: Koncert pre dva
klavíry a orchester
Brahms: Serenáda A dur,
op. 16

r:d.h

5. 2.- 19.00 h Slovenská filharmónia
6. 2. - 19.00 h Dirigent: Ondrej Lenard
Koncertná sieň Sólista: Henning KraSF
ggerud, husle
Skladba slovenského autora
W. A. Mozart: Koncert pre husle a orchester č . 5 A dur KV 219
1. Brahms: Symfónia č. 4 e mol, op. 98
ll. 2. - 19.OO h Slovenská filharmónia
Dirigent: Charles 0/ivieri-

Munroe
Sólistka: Caroline Haffner,
klavír
O. Respighi : Rímske slávnosti
C. Saint-Saens: Koncert pre klavír a orchester č. 4 c mol, op. 44
H. Berlioz: Rímsky karneval, op. 9

3. 2. - 19.00 h Musica aeterna
Moyzesova sieň Umelecký vedúci: Peter

SF

Z'ljfček

Sólisti: Kamila Zajíčková,
soprán
Peter Harvey, bas

Martina

Lesná,

priečn a

flauta
G. F. Händel: Concerto grosso d mol,
op. 3 č . 5
Koncert pre priečnu flautu
G. Tartini:
a s láč ik y D dur
F. Geminiani: Concerto grosso g mol, op.
3 č. 2
G. F. Händel: La terra e liberata (Apollo e
Dafne), kantáta pre soprán,
bas, orchester a basso continuo

----------------

-

:res

o:rský P aganini

Začiatkom decembra m. r. sa konala v
Zichyho paláci súťa žn á prehliadka mladých huslistov od 7- 14 rokov bratislavských základných umeleckých škôl (ďa l ej
ZUŠ). Vyhlasovateľmi súťaže bo la pol očnosť Expos-Music a mestská čas ť Staré
mesto.
Súťažilo sa v troch kategóriách. Porota,
ktorej č lenmi boli významní hu s ľov í pedagógovia za predsednfctva prof. V. Kofínka
udelila v l. kategórii dve l. miesta a dve ll .
miesta, v 2. kategórii jed no l. miesto, jedno 11. miesto a dve III. miesta , v 3. kategórii jedno l. mie to a jedno ll. miesto. Súťaže sa zúčastnili žiac i zo ZUŠ Exnárova,
Hálková, Karloveská, Panenská, Skle nárova a Štefánikova. Absolútnym víťazom
s titulom "Prešporský Pagan ini" a stal
12-ročný Ondrej Jánoška zo ZUŠ Štefánikova z triedy Jozefa H orňáka, ktorý bol
vyhodnotený aj ako naj lepší pedagóg- na
súťaž priprav il 4 žiakov, z ktorých traja
obsadi li prvé miesta vo všetkých kategóri-

ách. ZUŠ Štefánikova sa tak stala najúspešnejšou ZUŠ. Na koncerte v íťazov prevzal Ondrej Jánoška z rú k starostu
Starého Mesta Jng. And reja Ďurkovského
putovný pohár. Ocenení súťaž i ac i dostali
z rúk Ing. P. Parinova, riaditeľa spoloč
nosti Expos-Music, vecné ceny (kvalitné
struny na hu le), ale aj poukážky na nákup
v predajni hudobných nástrojov ExposMusic Na slávnostnom záve rečn o m gala
koncerte sa zú častn i l o veľa významných
hostí, primátor mesta Bratislavy Peter
Kresánek s manže lkou, Ing. Andrej Ďur
kov~ký tarosta Starého Mesta a tď. Výkon
víťaza l . ročníka súťaže "Prešporský Paganin i" je veľkou výzvou pre talentované
deti v budúcom roč n fku súťaže.
Vďaka patrí organi zátorom súťa že , ktorí
chcú vytvo r iť tradíci u tejto súťaže a tým
pri spieť k zvýšeniu kultúrnej úrovne nášho mesta. MARIANNA GRANECOVÁ
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