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UDOB z 
ROČNÍK XXX. 

Bez emócií a sentimentu ... 
V hlavičke ll(llho časopisu sa začiatkom 

toltto roka objavilo čfslo tridsať, čo vračf, ft 
HUDOBN'I liVOT sa do[fi'O svojho nezaned
battfniho veku a je nespome najdllr!ie a ne
prtm!ene vycluldzaj1ícim slovens/.:ým hudob
n)'m periodikom. Pri takejto prflef.itosti sa pri
rod~tne núkajú do pua spomienky, súvislosti, 
pohľady naspä{ na preli té roky úrodné i neú
rodné a pod. Av!ak v niekoľkých slovách, kto· 
rfm )t určtii.Ý tento P[iestor, nemovro /tOČ rt· 
lllit ani zlomok cesty, peripetií, názorov)1clr 
~lotitostí a premien, ktorými za ten čas pre!iel 
nitltn časopis, ale celá spoločnost'. A tak v tej
ro chl'lli · bez rečnfck)'ch ód, či falo!ných se
bakntfk sa mi [iada 110/r/as poveda{ to najpod· 
statnejšie: uf. pri be vr om pre/istovanf jednotli· 
\)ch ročnfkov súdny čitateľ a najmil budúci 
historik si uvedom(, te 1/UDOBNÝ l.!VOT bol 
a jt zrkadlom 1wšej doby, lllla/ostf, ná.fho ras
tu. nd~oroviho prtídenitl, vít'azstiev aj omylov, 
!t jt obrazom cesty, ktorú sme pre !li a po kto· 
rtj OJ nateraz kráčame. Je predov!etkým pub
licutickfm dokrtmemom odzrkadľuj1ícim rast 
nd.! 1·.rerkých ·od prelomoV)'clr rokov 1968-69, 
ktd1• sme vkladali nádej do slobody myslenia 
(Ittf kvO/r tomu IIUDOBNÝ l.IVOT vvrikol. 
ab)' bal ne;;tívislý od bývaleho Zvllw sloven
~h skladateľ Ol'), chceli sme, aby 11ebol orgá
nom niekoho, kto mal alebo ešte md zálusk na 
pmatiwmnie slobodného umeleckého a kri· 
tickiho vyjadrovania, aby vytváral priestor 
prt kritiku, publicistiku, diskusiu, aby v rámci 
dan,I'Ch IIIOVIOSI( ZllVIOmenáva/ myšlienkové 
prúdenie našej hudobnej obce. To bol od po
ftatku ;;dmer našej existencie, ktorý sa menil s 
dol>on'm1 sú1-islost'ami, s ľuďmi v rlom i okolo 
ntho (alebo obratmi vplyvných jednotlivcov) a 
,. rozhodujúcej miere sa fonlloval v závislosti 
od txisterrčných finančných podmienok. 

Pre historika bude HUDOBNÝ l.! VOT mot· 
no jtdmvm objektívnym pramerlom skríma11ia 
ndlho 1'i1·oja, I•Zt'ahov a Slívislostf vývoja jed
notlil')'ch osobr1ostí, 1\'orivých koncepci( a ten
dtncií 11a!ej luulobnej kultúry. Je aj nefalšova· 
n.im obrazom našej hudobnej kritiky a publi
cistiky, l'ličšinou tivoriacej vo v/asi/lej tvorivej 
fantti~ii a zápasiacej s občianskou statočnos· 
tOll Dos( však retrospektfvy. 

Uplynulých tridsa{ rokov je dnes predovšet· 
kfmttmou na zamyslenie, ako ďalej v budúc
nosil. V dobe obrovskej mediálnej konkuren· 
rit, ale aj veľkej ľahostajnosti voči tomu, čo sa 
deje. l' čase komercionalizácie a trlrov)lc/r 
l·ztahol', ktoré neobchádzaj1í a v budúcnosti 
tobô! ani 11eobfdu hudobné umenie. Veľmi či· 
tattfnt dešifrujem stav, le pre veľkú čast' ume· 
ltckt) societ}' prestá1•a byt' dólef.itý názor, otto· 
f.ý~a. diskusia a uwjfma ju skôr forma prezen
tdcie, reklamy a pod. Tento trend v najb/itJom 
{au 11eobfde emi HUDOBNÝ l.tVOT, ani 
nstatnl ku/tlime periodiká. Zme11a imid!.u je 
we prljemná, citeľne/ i potrebná, ale neposla· 
lujúca, ak sa nevyn•oria 11ástroje koncepčné/ro 
frontálneho systému prenikania a sprfsltlprlo
\'Onia naJich hodnôt do naj!ir.fielro tert!nuna
Itj l'iasri. Ho1•orf sa tomu odbyt a distribrícia ... 

To dak nie je všetko. Ak nedávno jeden čes
~ hudobný časopis U\'erejni/ vlaslllý inzerát, 
!t hľadá kritiko1• a publicistov nielen z Cesko, 
alt aj ;;o Slovenska, upokojil som sa, hoci to 
nit )t ten najlepši pocit. Kam sa podeli tie 
sto1·k)• absolvemov vysokoJkolskýclr učilf.ft', 

hoci údajne boli na prácu v médiáclt pripravo
\'011(. Aj my, po tridsiatich rokoch, ltľadáme 
:Jt0\0, niele11 IIOI'é publicistické me11á, no1•é 
m_IJ/ienk)', ale aj nov)'cll čitateľov, nov)1clr 
partnerov pre dialóg, pre kultivovanie a vzde· 
ld1·anit mlad>'clt poko/en(, ktorým práve dnes, 
l' {ose kritickej absencie vydavateľskej čili · 

nosti, md čo povedal kt1tdé periodikum. Ak by 
časopisov bolo ešte viac, aj tak by iclr bolo 
mdlo. Pretože potreba irtfomrovanosti o stave 
hudobniho 11menia v profesionálnej sfére 
prudko klesá. Potešiteľný je suípajúci zá11jem 
o hudob11é umenie 11 lrudbymiluj1ícej verejnos· 
ti, bez ktorej hudba nemáte existova{. Na tom
to koll!tarova11f 11ám v najblitJej budúcnosti 
bude ;:die~· predovšetl.)'m. 

MARIÁN JURI K 
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Róbert Stankovský 
Chráňme si našu hudobnú kultúru 

& sedemdc.BiaLročnou hi~Lóriou c!30&.R je ~pojených velín i mnoho difiSentov. Vel'ké mená zo zahraničia 
<BB ~Lriedajú ~ plejádou doma odchovaných, ktorých umelecká kariéra celkom prirodzene ~plynula ~ rozvo

jom rozhla~ového orche<f3Lra. V podobe rozhla~ovjch nahrávok pribúdajú od i~tého ča~u ku zlatému fondu 

.Rajlerovych, c!31ovákovych, Lcnárdovych, .Režuchovych ~nímok aj nahrávky .Róberta c!3tankov~kého. Má za ~e
bou proľe<f3ionálne poBI)' v KO v .BraU~Iave, cŠf' Ko.Bice, v Kf' v Pardubiciach, pri .Radio Philharmonie v 

Li~ku, popri Lom ako dirigent prece<f3loval ku~ ~veta. Ťaži~ko jeho difiSent.Bkého p&obenia je v c!30&.R. 

c!3polu vy~túpili v rámci .Blfc!3, a orche<f3Ler uzatváral záverečným koncertom ľe.Btival ~ náročným programom. 

V atom ltJdiu zastihla SOSR novi koncennA 
sez61JJJ? Do atej miezy sa Jayjr1 vale koncerrn6 
attivity a attivity orcbestza, láorý "riadite"? 

.Naša koncertná sezóna je prehliadkou koncert
ných aktivit, ktoré máme raz mesačne. Našou prio
ritou je nahrávanie pre rozhlas a pre zahraničných 
partnerov, sme schopnf urobi( sezónu počnúc de
cembrom a končiac júnom. Začali sme už v ok
tóbri '97 účinkovanfm na dvoch koncertoch BHS, 
pokračovali novembrovým japonským turné a od 
12. decembra m. r. sme rozbehli cyklus koncertov 
na pôde SRo · končfme 18. júna t. r. 

Bratislavčania si ul zvyldi na to, lc lJJJ p&le 
Slovens.é8Jo rozhlasu im pondbjd uujfmavý 
koncertný cyklus. Co chystite pre tdto sezónu a s 

atými programovými východ.ishmi pristupujete 
k jeho naplneniu? 

Vždy sme vsádzali na dramaturgiu koncertov, 
usilovali sme sa nerobiť duplicitu ku SF. Chceli 
sme ponúknu( niečo pútavé pre poslucháčov, ako 
napr. skladby, ktoré dávno v Bratislave nezneli, 
alebo ktoré sú inak prfiažlivé. V tejto sezóne sme 
sa ešte viac zamerali na špecifiká nejakého dátu· 
mu · napr. pred Vianocami trad ične "vianočný" 

koncert, v januári "trojkráľový koncert", pred 
Vefl<ou nocou "predvefl<onočný", a v máji pri 
prnežitosti ukončenia vojny veľmi zaujfmavý 
koncert z diel Pendereckého, Blocha a Šostako
viča. Tradične zakončfme v júni s Beethovenovou 
Pastorálnou symfóniou. Koncerty raz mesačne, 

vždy v tesnej väzbe na dátum, ktorému sú dediko
vané ... 

MobJl by ste aspoil strul!ne uvies( niei!o z vB
bo nabríviCiebo pllnu posledn8Jo obdobn? 

Ak si dobre spomfnam · v minulom roku sme s 
orchestrom nahrali Beethovenove predohry Eg· 
mont a Aténske ruiny, Strauss · Smrť a vykúpe
nie, Honegger • Letn~ pastorále, Dvofákove sym
fónie č. 3, 4, 5, ale aj jeho Polednice, Beetho
venovu Pastorálou symfóniu, diela B. Marcella, 
R. Wagnera, Borodina ... 
Keď ste d:ončili ltddii dirigovania nBJ*llo 

vím niekedy, lc budete "WdlrigcDtom" v rozhh
sovom orcbutri? 

(Pokrarovan/e ". str. SJ 



KTUALIT 

NOVÉ AUTORSKO PRÁVNE ZÁKONY 
Dňom l. 12. 1997 vstúpi l do platnosti Zá

kon NR SR č. 283/1997 Z. z., upravujúci čin
nosť organizácii pre kolektívne spravovanie 
autorských a im príbuzných práv a dňa l . l . 
1998 sa stal účinným Zákon č. 383/1997 Z. z. , 
nový slovenský Autorský zákon. Prijat ím 
týchto nových zákonov, zodpovedajúcich eu
rópskemu štandardu, a to hlasmi vládnych aj 
opozičných poslancov, sa na Slovensku vý
znamne zlepšujú legislatívne podmienky pre 
ochranu duševného vlastníctva a Slovenská 
republika tak plní jeden z prednostných zá
väzkov, vyplývajúcich z jej Asociačnej zmlu
vy s Európskou úniou. 

NOVÉ ZÁKONY 
A POUŽÍVANIE HUDBY 
Nadviizne na prijatie nových zákonov sa 

uskutočnia aj niektoré zmeny v praxi upl atňo

vania autorského práva pri verejnom používa
nf hudby, ktoré sa dotknú dost' širokého okru
hu verejnosti . Treba konštatoval', že aj vďaka 
medzerám v zákonoch bola s ituácia na Slo
vensku po tejto stránke veľmi neuspokojivá. 
Hudba je dnes všadeprítomnou súčast'ou mo
derného života, na Slovensku sa však zatiaľ 
hudobné diela masovo verejne používali v 
rozpore so zásadami autorského práva, platný
mi vo všetkých civi lizovaných krajinách. Bez 
súh lasu autorov a bez zaplatenia primeranej 
autorskej odmeny. Na zábavách, diskotékach 
a či v baroch, rovnako napn1dad v obchodoch, 
rekreačných areáloch, na výstavách, v autobu
soch, vo výťahoch , v telefónnych ústredniach 
atď. Novoprijaté zákony rozširujú oprávnenia 
autorských "ochranných" organizácií, čím sa 
aj Slovenskému ochrannému zväzu autorské
mu pre práva k hudobným dielam (SOZA) 
zlepšujú možnosti pre uplatňovanie práv auto
rov hudby v každodennej praxi. 

ČO SA MUSELO A MUSÍ 
ZMENIŤ 

Aj doterajšie predpisy ukladali používate
ľom hudby vyžiadať si súhlas autorov a zapla
lit' im odmenu. a to spravidla prostredníctvom 
SOZA ako jedinej organizácie pre správu au
torských práv k hudobným dielam na Slo
vensku. Zákony rešpektujúca, žiaľ, zďaleka 

nie väčšinová čast' používateľov tieto predpisy 
aj dodržiavala. Výšku autorských odmien 
však pritom určova la Vyhláška Ministerstva 
kultúry č. 196/1954 Ú. l. , naposledy čiastočne 
novelizovaná Vyh láškou MKI č. 183/1968 
Zb., čiže pred 30 rokmi. Jej sadzobník sa sú
streďoval iba na dva, v tých časoch prakticky 
jediné spôsoby verejného používania hudby, 
a to na koncerty a tanečné podujatia. A pred 
30 rokmi stanovené výšky odmien sú v pome
re k súčasnej cenovej a mzdovej úrovni ab
surdne nízke. 

Nedisciplinovanost', či nazvime to pravým 
menom pirátstvo používateľov a nezmyselne 
nízke, ale úradnou vyhláškou nariadené od
meny, sú hlavnými príčinami skutočnosti , že 
pri stále narastajúcom rozsahu používania 
hudby nedosahuje celková ročná odmena jej 
tvorcom v prepočte na obyvateľa na hudbymi
lovnom Slovensku zďa leka ani len polovicu 

Generálny riadi teľ Slovenského ná
rodného divadla v Bratis lave vypisu
je konkurz na obsadenie voľných 

miest v orchestri Opery SND: 

- tuui hráč v skupine kontrabasov 
- zástupca vedúceho l l. huslí 
- zástupca vedúceho viol 
- 111. horna 
- l. trúbka 
- l l. trúbka 
- l. pozaun 

toho, čo v Ceskej republike, a ešte horšie sme 
na tom v porovnaní napríklad so Slovinskom, 
Poľskom, či Maďarskom, o rozvinutejšom za
hraničí radšej ani nehovoriac. Z celkovej su
my, uhrádzanej za používanie hudobných diel , 
platia pritom na Slovensku 75 % rozhlaso
ví a televízni vysielatel ia, ktorých podiel je v 
porovnateľných kraj inách iba okolo 40 %, čo 
len potvrdzuje, že v tejto štruk túre platiacich 
výrazne "chýbajú" ostatní usporiadatelia hu
dobných produkcií. Tieto skutočnost i dlhodo
bo ex istenčne postihovali domácich autorov a 
iste neprispievajú k rozvoju slovenskej hu
dobnej kultúry. A s neľúbosťou ich registrujú 
aj zahraniční vlastníci autorských práv. 
Hudba je nielen kultúrna hodnota, ale aj hos
podársky stále významnejší "produkt", výno
sy z autorských práv predstavujú dnes v hos
podársky rozvinutých krajinách už aj viac ako 
5 % - 6 % národného produktu. Zahraničné 
autorské spoločnosti registrujú, že po r. 1989 
sa aj na Slovensku "naplno" hrá ich hudba a 
dávajú čoraz zreteľnejš ie najavo, že sa nemie
nia natrvalo vzdávať primeranej odmeny za 
ňu. 

NOVÝSADZOBNITKSOZA 
ČO JE V ŇOM NOVÉ 

V súlade s novými zákonnými predpismi 
vydáva SOZA po prerokovaní, so zohľadne
ním pripomienok a s následným súhlasom 
záujmových združení, zastupujúcich záujmy 
používateľov hudby (Asociácie zamestnáva
teľských zväzov a združení Slovenska, Slo
venskej obchodnej a priemyselnej komory, 
Združenia hotelov a reštaurácií Slovenska a 
Slovenského združenia telesnej kultúry) s 
účinnosťou od l . l . 1998 nový Sadzobník au
torských odmien za používanie hudobných 
diel verejným nedivadelným predvádzaním. 
Sadzobník zahrňuje prakt icky všetky v sú
časnosti uskutočňované forn1y verejného (te
da nic pre osobnú, súkromnú potrebu) použ.í
vania hudby a dôsledne zohľadňuje zásadu 
diferencovaného odmeňovania jednotlivých 
druhov a spôsobov použitia hudby podľa vý
znamu hudby (napr. pre uskutočnenie taneč
nej zábavy je použitie hudby iste dôležitejšie 
ako pre predaj v obchodnom dome), podľa 

rozsahu použitia Ue iste väčší, ak skladba za
znie na štadióne s 20 000 miestami, než keď 
sa zahrá v sále pre 100 divákov) a napokon 
podľa hospodárskych aspektov použitia, pri
čom berie zreteľ na špecifické danosti a mož
nosti transformujúcej sa slovenskej ekonomi
ky (napríklad na rozdiel od zahran ič ia sa pre 
výpočet autorskej odmeny pri koncertoch be
rú do úvahy iba príjmy usporiadateľov zo 
vstupného a nie aj sponzorské a podobné 
príspevky). Návrh sadzobníka bol odobrený 
Tarifnou komisiou CISAC (celosvetová Me
dzinárodná konfederácia spoločností autorov 
a skladateľov), ktorá konštatovala, že plne 
zodpovedá súčasným medzinárodne uznáva
ným zásadám odmeňovania autorov hudob
ných diel. 

Sadzby odmien za použitie hudobných diel 
v rámci podujatí a činností, pre ktoré má hudba 
podstatnú alebo významnú podpornú rolu, sa 
vypočítavajú podielom z používateľovho príj
mu. Ak má hudba len úlohu doplnku, sú pre 
autorskú odmenu stanovené paušálne sumy. 

- hráč v skupine bic ích nástrojov. 

Konkurz sa bude konať 25. 3. 1998 

o l 0.00 h v skúšobni orchestra v his

torickej budove Opery SND. Písom

né prihlášky s priloženým životopi

som posielajte na adresu: 

Orchestrálna kancelári a Opery SND, 

Gorkého 4, 8 15 86 Bratislava najne

skôr do 15. 3. 1998. 

Objednávam si ..... ks časopisu HUDQBNY IV aJ' na a!fresu: 

Meno: 

Ulica: ......................................................... : ......... Mies~o: ........................................................................ . 

PSČ: 

Oitwn: ................................................. . Podpis: ........................................................................ . 

'Objednávku pošlite na adresu: HUDOBNÝ ŽIVOT, Michalská IO, 815 36 Bratislava 
Celoročné predplatné 192 Sk. polročné 96 Sk. 

Mimoriadne dôJežjtým prvkom sadzobníka 
je sústava zliav. Používateľ, ktorý v súlade so 
zákonnými ustanoveniami požiada o súhlas s 
použitím hudobných diel vopred, teda skôr, 
než hudbu začne používať a načas aj zaplatí 
patričnú odmenu za použitie, má automaticky 
nárok na 50%-nú zľavu. Pravidelní a hromad
ní používatelia hudby môžu zfskat' ďalšie zľa
vy. Aj keď sú teda sadzby nového sadzobníka 
na prvý pohľad oproti doterajšou vyhláškou 
stanoveným odmenám výrazne vyššie, použí
vateľov hudby, ktorí budú dodr.liavať zákon a 
navyše využijú možnosti množstevných zliav, 
nečaká nijaké citeľné zvýšenie nákladov na 
autorské odmeny. Treba len dúfať, že ekono
mická motivácia pomôže zmeniť postoje a 
prax tých používateľov, ktorí doteraz nepova
žovali za potrebné plnit' si povinnosti voči 
tvorcom, ktorých diela používali. 

ZÁVÄZNOSŤSADZOBNÚ(A 
Nový sadzobník SOZA bol odsúhlasený 

záujmovými združeniami, príslušnými pre 
prakticky všetky kategórie používateľov -
usporiadateľov hudobných produkcií (živ
nostníkov, obchodné spoločnosti, obce, zá
ujmové organizácie). Pokiaľ by sa niektorý z 
používateľov necítil byt' viazaný týmto súhla
som s ustanoveniami sadzobníka, nové autor
skoprávne zákonné predpisy mu umožňujú 
požiadal' súd o preskúmanie primeranosti je
mu vymeranej sadzby. Musí však zároveň 
uložiť do súdnej (alebo obdobnej, napr. notár
skej) úschovy celú sumu autorskej odmeny 
podľa sadzobníka a ponechať ju tam až do prá
voplatného súdneho rozhodnutia. Nové pred
pisy novo upravujú aj otázku oprávnenosti 
autorskej organizácie, ktorá už nemusí doka
zovať, že používateľ hudby použil autorsko
právne chránené a ňou zastupované diela. 
Naopak, pokiaľ by niektorý používateľ použí
val vý lučne tzv. nezastupované diela (t.j. au
tentické diela ľudovej hudby, ktoré neboli ni
kým upravované a aran7..ované, ďalej diela, 
ktorých všetci autori a neskorší upravovatelia 
zomre li pred najmenej 70 rokmi, a napokon 
diela, ktorých autori výslovne vylúčil i kolek
tívne spravovanie práv na svoje diela a udeli li 
používateľovi súhlas s ich použit ím osobne), 
musí túto značne nepravdepodobnú skutoč
nosť dokazovať používateľ, inak sa naňho sad
zobník SOZA vziahuje v plnej miere. 

A konečne aj naďalej zostávajú v platnosti 
zákonné ustanovenia, vzťahujúce sa na poru
šovateľov autorského práva. Od používateľov, 

ktorí budú používať hudobné diela bez súhla
su a bez zaplatenia odmeny, bude SOZA pat
ričnú odmenu v plnej výške podľa nového 
sadzobníka vymáhať civi lnoprávnou cestou, 
pričom pri neoprávnenom používaní hudob
ných diel bez udeleného súhlasu umožňuje 
zákon požadova( ešte aj ďalšie zadosťučinenie 
za porušenie autorského práva. Takéto poru
šenie autorského práva je navyše priestup
kom, za ktorý môže miestny orgán štátnej 
správy udeliť pokutu až do 3000 Sk a pokiaľ 
sa ho niekto dopustí úmyselne a spôsobí pri
tom autorom ujmu, prevyšujúcu dvojnásobok 
mesačného životného minima, naplní tým 
skutkovú podstatu trestného činu, za ktorý 
§ 152 Trestného zákona umožňuje uložiť až 
trest nepodmienečného odňatia slobody na 2 
roky. (Sadzobník SOZA prinesieme v nasle
dujúcom čísle.) 

Vargicová v Japonsku 
Z úspešného účinkovania v Japonsku sa vrátila 

sólistka Opery SND Ľubica Vargicová, ktorá účin
kovala na dvoch koncenoch v tokijskom Saitana 
Ans Theatre. Na prvom koncene (10. januára), 
ktorý bol zärovei\ novoročným operným galakon
cenorn, sa predstavila s Tokyo City Philharmonie 
Orchestra pod vedením dirigenta Masahira lza
kiho. Spoluúčinkoval na ňom aj španielsky tenoris
ta Javier Palacios a zazneli slävne árie i duetá z diel 
G. Donizettiho, G. Pucciniho č i G. Verdiho. Dru
hým konccnom boli polorecitály obidvoch sólistov 
s klavírnym sprievodom japonského klaviristu Ch
igeru Maruyama. Ľ. Vargicová po svojich vystúpe
niach dostala ďalšie ponuky na hosťovanie v Japon
sku. 

Bratia Dvorskí v Prahe 
Slovenskí tcnoristi Peter a Miroslav Dvorskí 

vstúpia na jeseň do inscenácie Janáčkovej Jej 
pastorkyne v pražskom Národním divadle. Prvé 
predstavenie, v ktorom by mal Peter Dvorský 
~ievať Laca a jeho brat Miroslav Lacovho soka 
Steva, sa má kona( 14. septembra. V marci 1999 
sa chystá v pražskom Národním divadle aj prCť

miéra Bizetovej Carmen, v ktorej by sa v hlav
ných rolách mali objaviť Dagmar Pecková a 
Peter Dvorský. Ten hosťoval v Národním diva
dle už 3. februára ako Rudolf v Pucciniho Bo
héme a 6. marca vystúpi ako Alvaro vo Verdiho 
opere Si la osudu. 

Nový rozhlasový 
cyklus 

Vzrušené" vzrušujúce svh11očné dni pomi
nul i " 1wswli chvOe k<1ždodenné. Do rozhla
sového vysielani<~ sa vrátili pmvide/né relá
cie, na ktoré sú poslucháči zvyknutf. 

Igor J;J vorskf sa oz v<~ l ( 14. /.) v relácii "Čo 
nového vo svete hudby". Veľmi md<1 čftam v 
HŽ jeho kritické úvahy a recenzie, plné brit
kého vt ipu a Š<lmw, md;t počúv<Jm jeho roz
hlasové relácie. Sú múdre a prosté, neplytv<~jú 
cudzfmi slovami a učenými fornwláci<~mi. 
Temo mz som vš;tk bo/<1 tak trocha n<1 rozpa
koch. Nepochopil<~ som dmmaturgiu relácie. 
Čo tu bolo vlas mc nové? Po novoročnom vinši 
nespomenul, že ide o nové nahrávky, nepove· 
dal, že ide o z<~ujfnwvé imerprewčné výkony, 
ib<1 v prípade só/<1 v 2. symfónii F. M endels
sohna-B;tnholdyho spomenul, že sólistkou je 
Luc i<~ Pappová <l Č<lsť z málo hranej 2. symfó
nie zaradil <lko spomienku n<1 1lu. Ale čo ui 
bolo nové n<1 Stravinského vtipnom spmcova
ní baletnej hudby Č<tjkovského, <~ lebo na Gló
ri<l Ockegham<J? Tu by nm bolo čo-to zaujím<t
lo o vynikajúcich imerprctoch. <tle o nich ani 
slovo. Nevieme <~ni kto hm/ Minimtírnu suitu 
pre violončelo a klavfr B. Martinú, ani De
bussyho. Obmzy, ani vmj z nudy napfs<tné 
Verdiho Kvarteto. Re/áci<1 mi prip<1dala šitá n<1 
poslednú chvílU horúcou ihlou. Skoda! 

Melánia PuškMová ncrozjfmaht tento raz 
nad partitúrou jednej sk/<1dby s ml/orom, ale 
nad celým festiv<Jiom MELOS-ÉTOS s pred
sedom jeho výboru Vladimírom Bokesom. V. 
Bokes vysvetlil, že festiv:tl S<l snaž[ o kon
fromáciu trendov svetovej hudby so súč<tsnou 
slovenskou hudbou, čo v minulosti chýbalo. 
Preto je snaha drammurgie uvádzať tretinu 
tvorby slovenskej, tretinu tvorby západnfch" 
tretinu vfchodných štátov. Cieľom festiv<Jiu 
je ot voriť súčasrwj slovenskej hudbe dvere do 
sveta, čo sa Z<tčfna darit: Napriek nie prfliš veľ
kej prop<~gácii - na t lačovej konferencii bolo 
veľmi málo novinárov! - bo/<1 tohoročná ná
vštevnosť koncertov nečakane dobrá. Príčinu 
vid{ Bokes v zaujím<Jvej dmmmurgii a vo 
zvučnfch menách imerpretov - sólistov i SLÍ
borov. ktorfclt Sil i v obmedzenfch fin<Jnč
nfch možnostiitch podarilo zfskať. Za ďalší 
úspech festivalu považuje skutočnosť, že pre
j<~vili 011 záujem <1j literáti" vftvarnfci, čo pre 
súč<tsné umenie <tko celok má veľkf vfzn<lm. 
Relácia bo/<1 doplnená ukážkami, z ktorfch 
ma mtjviac u wj<1li sklttdby M. Bázlika, E. 
Krák<1. l . Szeghyovej. Štyri ročnfky festivalu 
z<tložili tntdíciu, ktorá má predpoklady úspeš
ného rozvoj<~. Pravda, ;tk budú peni<~ze! 

Red<Jktork<t Č;frska prinies/<1 do nového ro
ku novf cyklus - Pokom v hudbe. Zamyslela 
som sa nad tf m. že práve v dnešnej dobe. ke
dy vrchol všetkých Sll!lžení smeruje do eko
nomickej oblasti, kedy prev/ád11 egocemriz
mus, dmvosť a honb<1 Z<l hmotnými statkwni
ide k tosi uvažov;tť o potrebe pokory. Nuž. há
dam práve preto. aby sme sa usilov<~li viac o 
hodnoty duchovné a speli k vyššfm obzorom 
ľudského bytia. Lebo "pokora n<lstupuje vte
dy, keď pocftime krásu poznáv;mia ", povedal 
prof. l v<tn P;trík, ktorého si red<Jktork<t vybnt
ltt mt rozhovor. Pokora je proces, neustále s<~ k 
nej dostávame cez úctu k dielu človeka. 
Hudb<1 je i svedectvo čias, v ktorfch vznikla. 
Zaujím<Jvo hovoril Parfk o avantgarde v ume
nf. A v<~ll/g<~rdu pomenoval "ars nova ", čo 
v!fak neznamená zavrhnutie všetkého, čo bo
lo. lebo to, čo včem bolo avantg11rdou, teda 
ars nov<~ , zajtra bude ars <1ntiqua. Znova 
zdôraznil pokoru pmmeni<1cu z tícty k tvore
niu, čo Stravinskij vyj11dril slovillni: "Súc sám 
stvorenf. nemôžemnetvoriť". 

Swnica Devín sa pmvidelne venuje opere. 
Spolupracuje s odbornfkmi, ktor! S<l intenzfv
ne venujú tomuto hudobnému žánru. /6. l. 
pripmvil Pavel Unger prechádzku po oper
ných j11viskách sveta pod názvom Opemf rok 
1997. Hodnotil jednotlivé dmmmurgie, po
chváli/nemecké scény v prístupe k súčasným 
operným dielam, vyzdvihol niektoré vydare
né inscenácie. ktoré videl, informoval poslu
cháčov o ohi<Jsoch Z<thmničnej tlilče n<1 nie
ktoré inscenácie 11 operné festi va ly. Vyzdvihol 
úspechy E. Grúberovej, G. Beňačkovej, P. 
Mikuláš<~ a d'ttlšfch. Hodinová re/áci<1 bola 
zaujfmavá, priniesla vhtstné názory hodnoti
teľ<~. (Nevdojak som si spomenul<~ n<1 "p<~vla
čové támniny", ktoré o opere pntvidelne pri
náša istf tfždenník.) 24. l . v Opernom maga
zíne P. Unger zhodnotil premiéru M oz.tnovej 
Cosi f<~n tu/lc mt scéne opery SND, Jaros/<1v 
Blaho z<~ujím;tvo priblížil operné di<1nie pred 
sto rokmi. A. Podolská informovala o otvore
nf sezóny v La Scale " o vfstave o živote M. 
C<~l<~sovej. Na záver Operného magazfnu 
predswvil red<1ktor relácie S. Jakúbek CD 
Ľubice Rybárskej a Martini! Babj<1k<1. 

ANNA KOV ÁlOVÁ 



Je hudba žien iná ako hudba mužov? 
... s Nancy Van de Vate 

Nancy Van de Vate patrí k tým 
šťastným skladatelkám , kt01ých die
la a úspechom hnijú na celom 
svete. Toto .šťastie však neprišlo sa
mo od seba. ale stoj í za ním veľa 

pníce, námahy, tvorivej energie. 
Pochádzajúc z USA (nar. 1930 
Plain field, New Jersey), niekolko 
rokov stráviac na Havéljských ostro
voch, vo Wa hingtone D. C. , Indo
nézii, usídlila sa v roku 1985 vo 
Viedni (v súča nosti už vlastní dvo
jité ;tmerické a rakúske občian tvo). 
Hudobné vzdelanie získala spočiftt
ku na Eastnw n School of Music in 
Rochester ( ew York). v roku 1952 
na Wellesley College absolvovala s 
titulom Bachelor of A rts v odbore 
hudba a fmncúzšt ina. roku 1958 jej 
bol udelený tillll Master of Music v 
kompozícii na Univerzite v Missi
ssippi a roku 1968 z ískaht doktorát v 
kompozícii na Florida State Uni
versity. eskôr študovala tiež na 
Dartmouth College ;1 na Univerzite 

ew Hampshire, odbor elektronická 
hudba (1972). 

Nancy Van de VlHe pedagogicky 
pôsobila od roku 1967 na Memphis 
State University (Tennes. ee) a v ro
koch 1975-81 na Univerzite na Ha
vaji na Hawaii Loa College. Bola 
činná élj ako koncertná kl:tviristka a 
orchestrálna hráčka na viole vo via
cerých symfonických orchestroch, 
čo znamenalo neoceniteľné kúse
nosti aj pre jej kompozičnú prácu. 

Jej hudba zaznela na viace1ých 
známych medzinárodných fe tíva
loch. napr. Poznaií ká jeseň (Poľsko, 
1984), Musica viva (Mníchov, 1989), 
Wratislava Cantans (Poľsko, 1990). 
Aspekte (Sa lz burg, 1990, 1991 ), 
Japan Society for Contemporary Mu-
ic (199 1), Ultima 92 (Oslo), Wie

ner Klangbogen (1992), Soro Me
dzinárodný hudobný festival (Diine
mark, 1994). Diela Nancy Van de 
Vate boli doteraz uvedené a od vysi
elané v trid iatich d voch krajinách 
piatich kontinentov. 

ancy Van de Vate z ískala viace
ré ceny a nominácie za svoje sklad
by (Kusevickij international Recar
ding A w;trd, Ovlltion Classical 
Music A ward, Pulitzer Prize, Gm ve
meyer A ward) a je členkou rôznych 
po/kov a organizácií (National Aca

demy o f Recording A rts and Scien
ces NAR AS, Mu ic Critics A so
Ciatlon, International Society of 
Contemporary Music. m kú keho 
Zviizu skladateľov a i.). Bola sídel
nou skladatelkou v Yaddo, v 
MacDowell umeleckej kolónii a na 
O sabow ostrove (USA), v Tyrone 
Guthrie Centre v A nnaghmakerrin
gu (frsko), v Brahm ovom dome 
(Baden-Baden) a v Dome umelcov v 
Boswile (Švajčiarsko). 

Rozsiahlu tvorbu Nancy Van de Vate 
možno rozčleniť do štyroch hlavných 
etáp. Tvorba prvej, tzv. americkej etapy 
je pomačená domácim prostredím, dru
há ewpa zahfňa predovšetkým vokálne a 
komorné diela a charakterizuje ju autor
kin zvýšený záujem o nové zvukové 
možnosti, ktoré sa naplno odrazia v or
chestrálnych dielach tretej etapy, pričom 
v štvrtom, mljnovšom období leží dôraz 
na opernej a hudobnodramatickej tvorbe. 

K hlavným makom hudby Nancy 
V an de V ate patrí v prvom rade bohatá 
senzitfvnosť a emotfvnosť, široká škála 
zvukovo-farebných možnosti a silná 
apelatfvnosť výpovede. Jej kompozičná 
reč sa na jednej strane vymačuje mo
dálnym myslením, ktorého korene sia
hajá ako do gotickej a renesančnej hud
by, tak do hudby európskych a mimo
európskych Iudových ebúk, na druhej 
strane je výsledkom syntézy hudobnej 
tradície a výdobytkov hudby 20. storo
čia (v harmónii popri modalite využíva 
dodekafóniu, tonalitu i atonalitu, zo 
štýlotvorných makov je jej blízky so
norizmus pofskej školy, ale aj Ligetiho, 
Crumba a i.). Tým najdôležitejším je 
však primámosť umeleckej výpovede, 
ktorej sú podriadené všetky kompozič
né prostriedky a ktorá dodáva jej hudbe 
silné emocionálne vyžarovanie a príťaž
livosť. 

..á Tvoriť hudbu <~lebo umenie vôbec 
znamená "upísať sa čertovi ". Čo vás k 
tomu viedlo, že ste a "upísali čertovi " 

a ešte k tomu v oblasti kompozície? 
A ko sa vla tne zrodilo moj e želanie 

venovať sa kompozícii, skutočne ne
viem. Ako trojročná som sa začal a uč i ť 

hrať na klavíri , v triná tich na eufóni
um. Až do 23. roku môjho života mi ni
kdy nenapadlo písať hudbu, aj keď som 
bola stále hudobne činná. Pre moju ge
neráciu v USA nebolo nezvyčajné začí
nať s komponovaním v neskoršom ve
ku. Akokoľvek vtedy v USA len zried
kakedy znela nová hudba, a ak aj, tak 
len v určitých mestách a kruhoch, napr. 
medzi hudobníkmi z povolania v New 
Yorku . Pre mladého umelca ex istovalo 
len málo podnetov písať hudbu. 

Na začiatku som bola vyškolená ako 
klav iristka. Keď som v sedemnástich 
začala navštevovať Eastman School of 
Mu ic, nemala som žiadnu presnú pred
stavu, čo lo znamená byť klaviristkou z 
povolania. Až neskôr, keď už som bola 
vydatá, som zistila, že kariéra koncert
nej klaviristky j e pre mňa nereálna. 
M y lne som sa domnievala, že kompo
novanie nevyžaduje každodenné veno
vanie sa tej to činnosti . Preto som začala 

komponovať a veľmi skoro som zisti la, 
ako silne ma táto činnosť do seba vťahu
j e, a že a ňou vždy budem cítiť emo
cionálne priťahovaná. T ak sa udialo, že 
som sa "upísala čertov i ". 

..á Hemwnn Hesse vo svojom romá
ne Glasperlenspie/ (Hra sklenených pe
rál) vyjadril cez svoju hl<1vnú po tavu 
pochybnosti o tejto hre, ktorá je iba for
málnym umením, duchovnou zručnos
ťou él dômyselnou kombinatorikou, a 
preto by bolo lepšie zaoberať sa čistou 

matematikou. Hudbe 20. storočift sa 
práve toto viičšinou vyčíw. Vaša hudba 
je však naopak veľmi em ocionálna, pra
meniacét z hlbín vá.šho vnútra, prináša
j úca výpovede o vlastných i všeobec
ných problém och sveta. Predsa však 
bez znalo ti pravidiel a princípov hu
dobnej reči by to nebolo možné. Vidím 
to správne? · 

Úplne správne. Podľa môjho názoru 
zna losť pravidiel a princípov hudobnej 
reč i nemá nič spoločné s či stou mate
matikou. Hudba má svoju v lastnú gra
matiku. Teraz citujem z j ednej mojej 
prednášky, ktorá sa konala 3. júla m. r. 
vo V iedni. 

''Hovorfm teraz ako sldadatelka. 
Wetci z nás, ktorf sldadajd hudbu, ro
zumejd jej materiálu a §t:ruk:trúe tak 
dobre ako málokto iný. Naia práca nie 
je viac i.n§tinktfvna ako práca iných hu
dobnfkov, hoci nak my§lienky a §truk
túra sd vyjadrené predovktkým vo 
zvukoch a nie v slovách. Naia gramati
ka je možno faBie verbálne vyjadrite/
ná ako tých, čo pfšu pomocou slov, ale 
to neznamená, ie menej d{Jležitá.. Ná§ 
finálny produkt musi stá.( nad svojou 
§trulct6.rou, tak ako každé iné umenie, 
ale §tru.ktú.ra tam musi by{. Akokolvek 
vzdelaný poslucháč nemusi vedie( po
pfsa( táto §t:ruktWu slovami, aby ju vnf
mal. Koherencia by mala byl výstiblej
§fm slovom ako §tru.ktú.ra. Naprfldad, 
§tru.ktú.ra v ma/be Jacksona Pollocka sa 
sotva cM verbálne popfsa{, ale koheren
cia je lahko vnfmaten,á. Dobrý sklada
tel tiel venni dobre rozumie jeho vlast
nému umeleckému zámeru a zvýrazne
nému emocionálnemu obsahu hudby, 
ktorú pfše." 

Názor, že hudba má byť matematicky 
usporiadaná, mnohokrát nie j e ničím 

iným ako intelektuálnym výrokom, pre
tenzióznou ideou tých skladateľov, kto
r í nemajú originálne myšlienky, alebo 
ktorým chýba znalosť dobrého hudob
ného remesla. V tejto súvislosti musím 
my lieť na Bacha, ktorý urč ite nebol 
žiadnym študovaným matematikom. 
Napriek tomu j e j eho hudobná reč neu
veriteľne dobrá a zároveň transparentne 
organizovaná. Gramatika hudby má 
svoje vlastné pravidl á a nemá žiaden 
presný vzťah k čistej matematike . 

""- Vo vašom kompozičnom vývoji 
zohrala veľmi ve/kú rolu elektroakus
tická hudba. V akom zmysle? 
Zna losť elektroakustickej hudby silne 

ovplyvnila temer všetkých sk l adate ľov 
mojej generácie. Začiatkom 20. storo
či a sa Debussy, Stravinskij , Varese a 
ďalší o zvýšeným záuj mom zaoberali 
rozšírenými možnosťami zvuku, s nara
stajúcim zmyslom pre exotickú a ne
zvyčajnú zvukovú farebnosť. Elektroakus
tická hudba predstavuje len rozšírenie 
zvukových možností v hudbe. V súčas
nosti sa len málo zauj ímam o elektro
akustickú zvukovosť a o komponovanie 
pomocou poč ítača. Ako v minulosti , 
tak aj teraz ex istujú mnohé možnosti 
písať dobrú hudbu pre normálne nástro
je a ansámbly. Umelý charakter elektro
nických zvukov sa mi nepáči . 

..á Z hľadiska podnetov, čo znamena
la pre vás indonéz ka a mimoeurópska 
hudba? 

Mimoeurópska a predovšetkým indo
nézska hudba mi ukázali estetickú slo
bodu. V západných krajinách tak osla
vovaný hudobný intelekt nehrá v exo
tickej hudbe žiadnu rolu; dôležitá je len 
krása, sila výrazu, tradícia a tiež poria
dok, ale nie založený na matematike. 
Prečo by som a mala nechať tyranizo
vať pojmom intelekt? Keby som možno 
bola bývala v Amerike alebo v Európe 
vo svoj om povolaní veľmi úspešná, ma
la by som pravdepodobne inú mienku. 
Ale ako s kladateľka som stála vždy na 
okraji, na vedľajšej koľaji , a preto sa 
môžem bez váhania okolo eba obzerať 
a klásť si otázky, prečo mám akceptovať 
tieto a nie iné hudobné hodnoty. 

..á ... a európska v porovnaní s am eric
kou hudbou? 
Porovnávať americkú hudbu s hud

bou kraj ín západnej Európy nie j e pre 
mňa celkom zmysluplné. Pojmy kom
pozičných metód, intelektu atď. sú te
mer rovnaké. Napriek tomu, lo čo sa te
raz deje v americkej hudbe, j e v podsta
te nezaujímavé. Americká hudba má v 
súčasnosti veľa do činenia so zábavnou 
hudbou. Ide o ideu č istého amerického 
hudobného štý lu a podľa mňa j e takýto 
štý l nielen nemožný, ale aj nezmyselný. 
Celá záležitosť súvisí so súčasným 
americkým nacionalizmom v hudbe, 
ktorý sa podobá tomu európskemu z 
konca 19. storočia . 

..á BrMi lavský umenovedec a hu-

dobn{k Ján A lbrecht ( 1919-1996) vo 
svoj ej knihe Duchovný svet krásna ana
lyzoval okrem iného i špecifické znaky 
hudby, ktorej pôsobivosť j e daná aj 
štruktúrou psychologických daností člo

veka - t.j. väč.~ou vnímateľnosťou akus
tických ako vizuálnych fenoménov. 
Podľa m ôjho mízoru, vy te si týchto 
vlastností vedomá, o čom svedčia aj va
še orchestrálne diela. A ko ste to dosiéth
li, že vaša hudba je taká silne príťažlivá? 
Čo môžem na to povedai? Len má

lokto hovorí, že moj a hudba j e silne prí
ťažli vá . V súčasnost i v Amerike, ale aj 
vo Veľkej Bri tánii j e moja hudba silne 
kritizovaná tzv. feministickými muzi
kologičkam i , ktoré tvrdia, že moja hud
ba sa vyznačuje veľmi silne mužským 
elementom, lebo - predpokladám - ča -
to používam trúbky a bicie. 

Teraz niektoré skl adateľky píšu sklad
by, ktoré pojednávajú o menštruácii, le
bo tá je výlučne ženskou zá ležitosťou. 

Tieto feministické muzikolog ičky od
mietajú hudbu starších generácií sklada
teliek, údajne z ideologických príčin . 

V poslednej dobe sa zaoberáte oper
nou tvorbou. Prečo a v akej podobe, na
ko/ko práve tento druh zažil v 20. storo
čí výrazné zmeny ? 
Dosť tradične, hoci hudobná reč je 

úplne súčasná. M oj a komorná opera In 
the Shadow of the Glen vznikla na lib
reto divadelnej hry Johna M . Syngeho a 
tým prirodzene preberá aj j ej štruktúru. 
Opera Nemo, Jenseits von Vu/kania 
vznikla na objednávku a aj preto som 
bola pov inná dodržiavať výstavbu libre
ta. M oja opera A ll Quiet on the Wcs
tem Front (Na západe nič nového) je 
založená na rovnomennom románe od 
Remarquea a napriek tomu, že sled 
udalostí j e iný ako v románe, jeho j a
zyk, literárny štý l atď. , zostali nezme
nené. epokúšam sa vytvoriť nový 
druh opery, nakoľko sa v zásade nepo
kladám za vynálezcu, č i udávate ľa no
vého smeru, ako naprík lad John Cage, 
ale za normálnu skladateľku . Najlepší 
skladatel ia bol i temer všetci štýlovo 
spätí s tradíciou - ako napr. Palestrina, 
Bach, M ozart, Brahms. Len M ontever
di a Beethoven v kutočnosti dokázal i 
preklenúť dva hudobné štýly a epochy. 
(Na druhej starne by som rada videla a 
počula najnovšiu operu L igetiho, ktorá, 
myslím, j e veľmi experimentálna.) 

Poznám jedného slovenského k lada
teľa, podľa názoru k torého ženy vyjad
rujú vo svojich skladbách viac svoje 
pocity, kým muži prinášaj ú vo svojich 
dielach predovšetký m vážne výpovede 
o problémoch sveta. Pokladám to za ne
zmysel ét koniec koncov práve vaša 
tvorba - spomenúc diela ako A n ameri
can Essay ( 1972), Chem oby l ( 1987), 
Krakow Concerto (1988). Katyn (1989), 
a i. - môže slúžiť ak o dobrý protiarg u
ment k takýmto názorom. Čo si o tom 
myslíte? Možno vôbec rozlišovať špeci
fické ženské a mužské ch;trétkteristické 
črty v umení? Podľa m ôjho názoru, kri
tériom roz lišovmlia by mala byť v pr
vom rade k valita. 

Vôbec si nemyslím, že dobrá hudba 
žien ináč znie ako dobrá hudba mužov. 
V minulosti komponovali Ž\::ny skladby 
menších rozmerov, pretože nemali do
statočné hudobné vzdelanie a dostalo sa 
im málo možností k uvedeniu tvorby. 
Pokladám za veľmi staromódne, ak sa 
ženy pokladajú za v iac subjektívne ako 
racionálne. A prečo by to mal byť v last
ne problém, keby ženy komponovali in
ak ako muži? Musíme všetci t vori ť ten 
istý druh hudby? Ak áno, tak potom aj 
Slováci, Američani a, Poliaci, Nemci 
atď. , všetci komponujú tú istú hudbu. 
Keby bola hudba žien iná ako hudba 
mužov, neznamenalo by to, že musí byť 
zároveň menej hodnotná. Bola by síce 
iná, nie však menejcenná. V skutočnos

ti nenachádzam žiaden podstatný kval i
tatívny rozdiel medzi súčasnou hudbou 
mužov a žien. 

Pripravila 
ZUZANA MARTINÁKOV Á 



Onegin v Prahe a Viedni 
Zhodou okolností dve významné operné 

scény našich susedov uviedli v prvých týžd
ňoch novej sezóny Cajkovského Eugena 
Onegina. Pražská Státna opera otvorila no
vou inscenáciou tohtoročnú premiérovú po
nuku a S tátna opera vo Viedni sa v či astočne 
zmenenom obsadení vrátila k jarnému javis
kovému návratu staršej produkcie. Obe nav
štívené predstavenia potvrdili, že Eugen 
Onegin je síce obľúbeným a často hraným 
titulom, vonkoncom však nie látkou jedno
duchou či bezproblémovou. l to je dôvod, 
prečo !>a vo svetovej opernej praxi čoraz ča
stejšie stretávame s výkladmi odmietajúcimi 

One gin v stvárnení Th. Hampsona 

"prvý plán" lyrických scén a hľadajúcimi 

nové dimenzie predlohy. 
Inak tomu bolo v Prahe i vo Viedni, kde 

sa hrá Onegin v atmosfére viac-menej kla
sickej, s príklonom k reali tickému kresle
niu prostredia. apríklad viedenská insce
nácia v réži i Grišu Asagaroffa a na scéne 
Ji.irgena Roseho má pre prvé štyri obrazy, 
teda až po súboj. takmer rovnaký javiskový 
pôdorys. Priestor rozdelený na dve čast i -
vpredu hala, vzadu izba - pôsobí zauj ímavo 
a nevšedné je riešenie 2. obrazu s vynecha
ním obligátnej Tatianinej spálne a postele. 
Do interiéru larinovského príbytku je si tuo
vaná tiež prvá plesová céna. Až súboj mení 
výtvarný vzhľad viedenského Eugena One
gina, ktorý vrcholí v elegantne riešených zá
verečných obrazoch. 

Pražskí inscenátori - režisér Mi loslav Ne
kvasil a cénograf Ondrej Nekvasil - zasadi
li úvodné obrazy Cajkovského opery do je
senného, zlatistou ilumináciou kresleného 
koloritu. Aj oni sa snažili jednotný výtvarný 
základ modi fikovať pre meniace sa výjavy, 
čo, samozrejme, prinieslo isté úskalia. Do
minantnými znakmi javiska sú stlporadia, 
ne kôr viacúčelovo pokúšajúce sa o symbo
liku a veľký elipsovitý výraz v centrálnej 
časti pódia. Príliš sa nevydaril 2. obraz (lis
tová scéna), chýbala mu atmosféra i práca 
so svetlom, zato po prvýkrát som videl sku
točného vnúči ka bežať s listom pre Onegina. 
Konvenčný a v aranžmán málo nápaditý 
ples u Larinovcov vystriedal súboj s moder
nisticky ladenými skríženými stlpmi. Záve
rečné obrazy získali na optickom efekte vlo
žením zrkadiel do už spomenutého výrazu, 
no ani toto finále nezmenilo celkový dojem 
z Nekvasilových Onegina. Určitý nedôsled
ne uskutočnený posun z dvadsiatych rokov 
19. storočia (i kostýmami Josefa Jelínka) 
nestačil na to, aby sa o tejto in cenácii dalo 
hovoriť ako o autonómnej režisérskej výpo
vedi. 

Z hľadiska hudobných naštudovaní ma hl
boko sklamalo viedenské poňatie dirigentky 
Simone Youngovej . Táto čoraz známejšia 
umelkyňa v ostatnom čase veľa diriguje 
Wagnera a R. Strau a, a nazdávam sa, že 
akosi sa nestačila "preladiť" na úplne odl iš
nú hudobnú poetiku. Z emotívne ladených 
lyrických obrazov sa stali napäté, expresív
ne, do vysokej dynamiky hnané celky, bez 
jemnej plastickosti , citovosti či poézie, od
rážajúce duševné stavy postáv. Koncepcia 
Ji i'ího Stárka v Prahe bola o poznanie dôve
ryhodnejšia, emotívne bohatšia, slovansky 
teplejšia. Stárek vidí Cajkovského vo viace
rých vrstvách, vie dosiahnuť gradácie, ale i 
lyricky stíšiť, podmaľúvať atmosféru. Keby 
mal k dispozícii kvalitnejší orchester (alebo 
aspoň sústredenejšie hrajúci}, mohol byť vý
sledok pozitívnejší. 

Speváckou ozdobou pražskej premiéry sa 
tala dosiaľ vo svete neznáma, dokonca ešte 

v Odese študujúca Ukrajinka Tatiana Melni
čenková. Táto víťazka karlovarskej Dvoi'á
kovej súťaže má najlepšie predpoklady na 
medzinárodnú kariéru. Jej krásne sfarbený, 
zamatovo zabalený, voľne tečúci soprán má 
kovové jadro, technicky vyrovnané polohy, 
krásne frázuje a z jej prejavu už dnes cítiť 
veľkú osobnosť . Jej partnerom v titulnej úlo
he bol Richard Haan, barytonista nepoznajú
ci repertoárové hranice, dnes však už o čosi 

Filharmonický orchester La Scaly 
Súčasná koncertná sezóna Filhanno

nického orchestra La Sca ly je už v po
rad í šestnástou. Roku 1982 sa členovia 
orchestra svetoznámeho operného do
mu rozhodli pôsobi ť aj ako symfonické 
te leso, a to na podnet vtedaj šieho hu
dobného riaditeľa a šéfdirigenta C lau
dia Abbada podľa vzoru Viedenských 
filharmonikov. Počas obdobia koncert
nej činnost i sa z dobrého operného or
chestrálneho telesa vypracovalo i sym
fonické te leso značných ume leckých 
kvalít. Na jeho pódiu sa okrem Claudia 
Abbada vystriedalo viacero význam
ných di rigentov staršej generácie -
Carlo Maria Giullini, Zubin Mehta, 
Wolfgang Sawall ish, z novšej Myung 
Whun Chung, Riccardo Chailly, Giu
seppe Sinopoli , Valeri Gergiev a i. Or
chester každoročne po kytuje príleži
tosť i mladému a menej známemu diri 
gentov i, kto rým v tej to sezóne má byť 
ame rický d irigent talianskeho pôvodu 
Robert Spano. 

Repertoár orchestra v tej to sezóne, 
okrem klas ických diel Beethovena, Schu
berta a Schumanna, pozostáva z diel 
Brucknera, Mahlera, Ravela, Gershwi
na, Prokofieva až po súčasných , ako je 
Luciano Bcrio a na objednávku or
chestra kompopujúceho Ivana Fede le
ho. 

Hviezdou otváracieho koncertu sezó
ny bol sólista Maurizio Po ll ini , ktorý 
uviedol Klavírny koncert č. 5 L. van 

Beethovena. Poll iniho interpretácie sú 
vždy nesmierne príťažlivé pre milánske 
obecenstvo a inak tomu nebo lo ani te
raz. Už v minulých koncertných sezó
nach sa ako sólisti predstavili niektorí 
členovia orchestra. V súčasnej sezóne 
to bude prvý fl autista Bruno Cavallo a 
harfi stka Luisa Pradina v Mozartovom 
Koncerte pre flautu a harfu K 299. Z 
radov orchestra vyšli i dvaja dirigenti. 
Bývalý hus lista Ste fano Ranzani a hráč 
na bic ie nástroje Danie le Callegari. 
Obaja už úspešne spoluúčinkujú s 
opernými a symfon ickými orchestrami 
doma i v zahranič í. 

Hádam za najväčš í úspech možno 
považovať účasť prvého violončel i stu 
Enrica Dindu na Medzinárodnej vio
lončelovej súťaži v Paríži v októbri 
1997, kde sa stal absolútnym víťazom. 
Enrico Di ndo je členom orchestra La 
Sea ly od roku 1987, kedy ako dvad
saťdvaročný vyšie l víťazne z konkurzu 
a stal sa prvým v iolončel istom orchest
ra. A te raz, po de aťročnej aktivite, sa 
ako tridsaťdvaročný zúčastni l po prvý 
raz na Medzinárodnej violončelovej 
súťaži , ktorú taktiež vyhral. Zdá sa~ že 
okrem virtuozity má Enrico Dindo i 
kúsok šťastia : o parížskej súťaži sa do
zvede l náhodou u istého parížskeho 
húsliara. O súťaži nám Enrico Dindo 
povedal: "Parížska violončelová súťaž 
a uskutočňuje každé šty ri roky, iba v 

roku l 997 sa z mimoriadnych dôvodov 

Onegin v pražskej Státnej opere: T. Melničenková (ľatiana) a R. Haan (Onegin) Sn frnka O. Pernica 

prerastajúci predovšetkým lyrický rozmer 
roly. Technicky s partom nemá problémy, 
isté zlomy vo farebnosú registrov a výrazo
vá monotónnosť sú však Haanovou trvalou 
slabinou. Publikom favorizovaný Stefan 
Margita ako Lenskij vie upútať v strednej 
polohe kovovým leskom tónu, vyššiu polo
hu - a to Lenskij z tohto pohľadu vôbec nie 
je exponovaný - už tvorí so zjavnými tech
nickými ťažkosťami . Jeho tvárna dynamika 
a častý prechod do mezza voce na mňa 

pôsobia trocha maniérovito. Oproti bezvý
raznej Oľge v podaní Sylvie Cmugrovej bol 
vhodne obsadený Gremin (Jevhen Sokalo) a 
najmä Filipievna v opojnom podaní Anny 
Barovej. 

Aj viedenské obsadenie malo najsilnejšiu 
stránku v interpretke Taúany. Hviezda pe
terburského Mariinského teatra a dnes už 
vyhľadávaný dramatický soprán svetových 
javísk Gal ina Gorchaková bola Tatianou 

Enrico Dindo Sn frnka archfv 

uskutočnila po troch rokoch, čiže som 
mal šťastie, lebo od maximálnej veko
vej hranice ma delilo iba šesť mesia
cov. Súťaž prebieha v troch kolách. 
Vyraďovacie kolo Jen pre sólový ná
stroj, semifinále so sprievodom k lavfra 
a finále orchestrom. Súťaže a zúčast
nilo deväťdesiatšesť účastnikov, do se
mifinále po túpilo dvadsaťštyri a do fi
nále šesť. Na súťaž i bolo treba pripra
viť sedem hudobných čísiel. Vo vyra
ďovacom kole bol účastnfk povinný za
hrať jednu kladbu J. S. Bacha a jednu 
skladateľa 19. storočia. V semifinále, 
okrem Beethovenovej Piatej, jednej 

dramatických farieb, tmavého, sýteho tim
bru, ktorý sa však dokáže zjasnil' a plasticky 
pri spôsobiť aj lyrickým situáciám. Pod 
Youngovej taktovkou ich však bolo ako šaf
ranu. Odhliadnuc od poľahlivého Gremina 
Petra Roseho, ostatní protagonisti ma skla
mali. Thomasovi Hampsonovi (Onegin) 
chýbala noblesa, mäkkosť a elegancia lega
tovej frázy, pričom záverečný dvojspev s 
forsírovanými výškami pripomínal skôr ve
ristický zápas Scarpiu s To kou. Stále pekný 
a v stredoch vrúcny tenor Francisca Araizu 
(Lenskij) už vo vyššej polohe stráca svoje 
kval ity a dokonca sa láme. Ani troj ica mez
zosopranistiek, či ide o mladú Malgorzatu 
Walcwskú ako Oľgu , alebo o staršie dámy 
Nelly Boschkovú (Ňaňa) a Gertrude Jahno
vú (Larinová), neobohatili ob adenie, ktoré 
na pomery Viedenskej štátnej opery bolo 
dokonca pod hranicou priemeru. 

PAVEL UNGER 

Debussyho sonáty, Tanec elfov Davida 
Poppera (skladba, ktorá vyžaduje ve/kú 
technickú virtuozitu), každý musel za
hrať i skladbu súčasnej fínskej autorky 
Kaisy Saariahovej Speansen Spel/s, 
ktorú u autorky objednal súťažný vý
bor. Finalisti si mali možno ť vybrať z 
piatich koncertov: Sostakovič, Dvoŕák, 
Prokofiev, Schumann a Henri Dutil
Jeux. Finálový koncert sa uskutočnil v 
Théfltre Champes Elyseé za ve/kého 
záujmu obecenstva, v skupinách po 
troch. Vyžreboval som si štvrté miesto, 
čiže som bol prvý v druhej skupine. 
Sprevádzal nás Orchestre national de 
France. Súťažnej komisii predsedal 
Mstislav Rostropovič. Keď ma vyhlási
li za víťaza, bol som nesmierne šťastný. 
Správa a rýchlo rozletela ... Okrem fi
nančnej odmeny mám zaručených pät
násť sólistických vystúpen{, z ktorých 
väčšina sa uskutočn[ v sezóne 1998/99. 
Začfnam však už teraz koncertom, St. 
Moritzi, v Antibes s orchestrom Monte 
Carlo, v Sankt-Peterburgu, v Mentone, 
v Miláne s orchestrom Giuseppe Verdi 
a na otváracom koncerte môjho mater
ského orchestra v ezóne l 998!99. " 

Po vynikajúcom úspechu Enrica 
Dindu, ku kto rému mu listom blahože
lal sám Rostropov ič, sa pred ním otvá
ra sfubná kariéra sólistu, kto rú zatiaľ 
musí zlad iť s povinnosťami č lena or
chestra, z kto rého vyšie l - Orchestra 
milánskej La Scaly. 

ANNA PODOLSKÁ 
Miláno 



Lyon -mesto dvadsiatich storočí 
Možnosť navštíviť ktorékoľvek mesto vo 

Francúzsku okrem Paríža, prináša popri 
mnohých prekvapeniach i základné poučenie 
-v krajine so starou kultúrou dýcha z každé
ho mesta či mestečka charakteristická pra
stará atmosféra, ktorá nás vylieči z podôb 
novodobého centralizmu. Francúzsko je kra
jina, v ktorej sa departementy, kraje a oblasti 
prelínajú s historickými a kultúrnymi nános
mi tak, ako ich my, obyvatelia strednej Eu
rópy, žijúci na Slovensku, nepoznáme. 

Lyon je mestom, ktorého poloha vysvetľu
je mnoho - založený Rimanmi pred vyše 
2000 rokmi pod názvom Lugdunum - posky
tuje dôkaz o tom, že Rimania sa v zakladaní 
sídiel vyznali skutočne perfektne. Ťažko s i 
možno predstaviť krajšiu polohu - sútok 
(contluent) Saôny a Rhôny tak trochu pripo
mína Devín. Mesto štyroch brehov je geo
grafickým zázrakom s dominantou pahorkov 
na západnom brehu Saôny, vzdialene pripo
mínajúcich antický Rím. Zakladatelia mesta 
na čele s Luciom Munatiom Plancom budo
vali Lyon s týmto vedomím, a preto na neďa
lekých pahorkoch - na ktorých dnes dominu
je trochu bizarná bazilika otre Dame de 
Fourvere - postavil i Capitol a celý komplex 
budov. Dnes je v týchto miestach fascinujúci 
archeologický park s funkčným divadlom, 
zvyškami amfi teátra a ďalších stavieb. 

Hoci som navštíviL Lyon na konci novem
bra a vôbec nie v dovolenkovom duchu, ne
možno sa ubrániť turistickému komplexu, 
ktorý je tým krajší, čím krajšie je miesto po
bytu. Lyon je dnes druhým najväčším mes
tom Francúzska, podobne ako Paríž obdivu
hodne urbanisticky vybudovaným a neustále 
prestavovaným. Aj v Lyone - podobne ako v 
Paríži - sa prejavuje blahodarne zasiata má
nia Rimanov: stavať a budovať. Lyon je mes
tom stavieb, ktoré dnes možno obdivovať v 
ich cel istvost i a funkčnosti: rímske stavby, 
ojedinelé tredoveké a gotické pamiatky s 
katedrálou sv. Jána v prvom rade, neuveriteľ
ne krásny je celistvo zachovaný a reštauro
vaný Starý Lyon (Le Vieux Lyon)- celá štvrť 
renesančných honosných budov, aké nemajú 
vo svete obdobu. Ako posledné štádium vní
mame klasicistické paláce a typicky "hauss
mannovské" bulváry, ktoré naozaj silne pri
pomínajú Paríž. 

Aj Lyon poskytuje dojem zo sietí bulvá
rov, v ktorých vrie život. spoči:llku nie vždy 
celkom zrozumiteľný, ale o to príťažlivejší
"Le nouveau Beaujolais est arrivée" , čítate 
na každom nároží a po rozhovore s Lyon
čanmi s úžasom zistíte, že tohtoročný ročník 
legendámeho vína (Lyon obkolesujú oblasti, 
kde sa pestujú druhy dvanástich značiek!) sa 
vydaril a stal sa národnou uda losťou! Ajhľa, 

aký prirodzený a navyše príjemný prejav ná
rodného sebauvedomenia! 

Pre hudobníka a kultúrneho človeka vše
obecne predstavuje Lyon fascinujúcu ku ltúr
nu metropolu. Je križovatkou kultúrnych 
vplyvov, pre ktoré, vďaka polohe, do Lyonu 
nikdy nebolo ďaleko - Svajčiarsko je asi na 
hodinu cesty, do Talianska a do Provence na 
skok, Nemecko presne tak, a ani Spanielsko 
nie je ďaleko.. . Po období galorímskom 
(Julius Caesar tu rozvinul tábor, Oktavián 
Augustus sa tu narod il) a v kresťanských sto
ročiach tu zanechal stopy aj Karol Veľký -
najväčšmi však renesancia, ktorá dala svetu 
mnoho slávnych osobností: Rabelais, Clé
ment Marot , Maurice Sceve a ďalší. Ani na
sledujúce toročia nezaostali- Lyon je i mestom 

Zomrel Sir Michael Tippett 
8. januára, krátko po 93. narodeninách, 

zomrel na následky zápalu pľUc vo svojom 
rodnom meste Londýne anglický skl adateľ 

Sir Michael Tippett, považovaný po smrti 
Benjamina Brittena za najvýznamnejšieho 
britského skladateľa. Do vysokého veku 
bol Tippett plný pracovného elánu, mal 
chuť cestovať, čoho dôkazom bola i jeho 
účasť na vlaňajšom Hudobnom festivale v 
Stokholme, ktorého stredobodom bola prá
ve tvorba tohto velikána hudby 20. storo
čia. 

Dvojkoncert pre s láčikový orchester, 
ktorého premiéru v Londýne roku 1940 
Tippcll sám dirigoval, ho predstavuje ešte 
ako neskorého romantika sibeliusovskej 
tradfcie. Už o štyri roky neskôr nachádza v 
oratóriu A Child of Our Time svoj vlastný 
štýl: pacifista, ktorý musel roku 1943 strá
vi( kvôli odmietnutiu vojenskej služby tri 

vedy: Ampere, Montgolfierovci, Jacquard, 
Jouffroy... Centrom mesta je Place 
Bellecour, najväčšie námestie Francúzska a 
priľahlé mondénne i malebné štvrte s nádher
nou Galerie des Beaux -Ans, Operou, kde 
dlhý čas dirigoval Serge Bauda, námestiami 
s bohatou históriou (Place de Terreaux), pa
lácmi i chrámami. V čase mojej návštevy 
prebiehal Festival de Musique du Vieux 
Lyon, ktorý organizuje festivalová Asociácia 
s bohatou podporou mesta a kraja. Hud
bymilovný človek si tu príde na svoje - do
konca i návšteva FNAC-u má svoje čaro: 

nájdete tu tituly CD z každej oblasti a musím 
uznať, že FNAC uspokojí i tých najnáročnej
ších ... Cloveku sa musí stisnúť srdce pri spo
mienke na vydavateľskú "kultúru" sloven
ských pomerov týchto dnf. Vydavateľská po
nuka Lyonu je veľkorysá a pritom prezradí 
dlhodobú kontinuálnu líniu, o akej sa nám v 
našich neusporiadaných pomeroch môže len 
snívať. Treba spomenúť aj ďalšie výhody ob
čiansky usporiadanej spoločnosti, aká sa 
nám zákonite vybaví pri návšteve Lyonu -
hodnota duševnej práce a právne vedomie 
ľudí, pracujúcich duchovnými hodnotami ... 
Hudobník si pripomenie i ďalšiu osobnosť -
Edouarda Hérriota, ktorý bol mešťanostom 
Lyonu. Jeho kniha o Beethovenovi síce ne
patrí k tým najočarujúcejším , ale to, čo uro
bil pre francúzsky hudobný život, má svoju 
trvalú hodnotu. 

Lyon je mestom tradície, vkusu, histórie a 
umeleckého statusu, ktorý má veľmi výrazný 
nimbus i v inak koherentnej a hudobne špe
cifickej francúzskej kultúre. Bratislavčan to
mu lepšie porozumie, pretože aj v Lyone sa 
stretlo na dlhom časovom úseku viacero 
vplyvov a kultúr, ktoré sa nauč ili spolunaží
vať a kooperovať. Lyon mal však viac poli
tického šťastia, aj keď veľmi bolestivo poznal 
roky fašizmu - spomienka na Résistance a 
osobnosť Jeana Moulina je rovnako živá ako 
na "lyonského kata" Klausa Barbieho ... Lyon
čania však nepoznali komunizmus a možno 
práve preto je u nich bizarná podoba ľavi
čiarstva stále živá a tak trochu mladícky 
pôvabná ... Na rozdiel od našej je však oveľa 
konštruktívnejšie spätá s odborárskou socie
tou a tým tvorí významnú protiváhu oficiál
nej moci. Lyon je totiž obchodným a prie
myselným centrom južného Francúzska, kde 
súperí o prvenstvo s Marseille. Reprezentuje 
však vyspelý európsky životný štýl, v kto
rom sfce nechýba chudoba a bieda, ale v jej 
pozadí je moderný, právne fungujúci a hos
podársky vyspelý spoločenský systém, ktorý 
má socialistický charakter už hodne dlho. V 
Lyone si uvedomíte spoločnosť, ktorá aj keď 
má vnútorné problémy a taktiež zrodila ná
rodný extrémizmus, je schopná sebaobrode
nia, pretože jednak si spoločenské problémy 
už dávno na etapy vyriešila a jednak vybudo
vala hospodárske vzťahy na základe výsled
kov ľudského umu. Francúzi nemajú národ
ný komplex, pretože ho dlho zveľaďoval i a 
rozumne do neho investovali. Pretože majú 
vyspelú občiansku spoločnosť a verejnú mi
enku štátotvorného rozmeru, aj prejavy ich 
národného uvedomenia majú prirodzenú ve
ľkosť, pôvab a vážnosť, ktorej nechýba nefal
šovaná hrdosť. Ci je to architektúra, tradícia, 
hudba, slávnosti, gastronómia, alebo vfno -
vždy ide o to isté, pretože to všetko tvorí 
dnes konglomerát národnej vznešenosti, akú 
Francúzi nesporne majú. 

EOONKRÁK 

mesiace vo väzení, spája v tomto zborovom 
diele o prenasledovaní Ž idov v nacistickom 
Nemecku prvky ľudovej piesne a spirituálu. 
Tippett , ktorý bol známy ako vi rtuózny ek
lektik, dokázal vo svojej 3. symfónii inte
grova( do citátu z Beethovena blues. Tech
niku kolážovania zvukov a štýlov rozličné
ho pôvodu možno nájsť i v jeho opernej 
tvorbe: v roku 1979 po prvýkrát uvedenej 
The Knot Garden, ktorá je hlboko psycho
logickou hrou plnou zmätku, sa hudobné 
spektrum pohybuje medzi madrigalom 16. 
storočia a novodobým boogie woogie. A 
The Ice Break z roku 1977 transponuje té
my, akými sú generačný konnikt, rasová 
diskriminácia a drogy, do symbolickej kon
frontácie medzi jazzom, vyjadreným klari
netom a klasikou, symbolizovanou zvukom 
hus lf. 

Hudobný svet stratil smrťou Sira Michaela 
Tippetta zároveň aj veľkého milovníka lite
ratúry, ktorý si texty svojich opier písal 
sám. PETER.MACHAJDíK 

Kubov čík v Toronte 
Umelecký riaditeľ a dirigem Canadian Opera 

Company. jednej z najvý/llamnejšfch operných 
scén sveta. Richard Bmdshaw. siahol po vrchol
ných dielach Stmvinského neoklasicizmu. V sep
tembri a októbri m. r. po náročnej prfpmve s ne
~vyčajne priaznivým olll.1som uviedol šesť pred
stavenf Stravinského opery Oedipus Rex a 2111-
movej symfónie. 

Na stnfnkach nášho časopisu prinášame ko
meli/ár k tomuto dranwturgickému námetu, preto
že postavu Tiresinsa stvárnil popredný sólista 
opery Slovenského národného divtldla Vladimír 
Kubovčlk, ktorý. ako náš ďa/šf renomovaný oper
ný sól ista- po Miroslavovi Dvorskom- mal mo1-
nost' reprezemovat' slovenské operné umenie v 
Kanade. 

Podľa hodnotenia odborných kruhov bolo hos
ťovanie Vladimfra Kubovčfka v torontskej opere 
jednoztwčným úspechom. Ihneď po návrate Vla
dimíra Kubovčfka ~ Kanady sme sa v krotkom 
rozhovore vrátili k jeho toromskému účinkova
niu. 

.Á. Vďačím mojej agentúre INTERARTISTS a 
jej kontaktom s Canadian Opera Company, i.e s 
jej vedením dohodla podmienky môjho účinkova
nia v postave Tiresiasa v Stravinského opere 
Oedipu~ Rex. Torontská scéna patrí medl.i naj
väčšie nielen v Amerike, ale aj vo svete. Žil ~om 
teda v akomsi zvl:lštnom očakávaní. ako to všetko 
dopadne. Súčasne som bol odhodlaný odviesť 
svoju prácu čo najlepšie, pretože spievať v toront
skej opere, to nic je len prc/entovať sa individuál
ne ako umelec, je to aj určitá rcpre7entácia vlast
nej krajiny, a teda i velká /odpovednosť. Som ve
ľmi rád, že moje hosťovanie sa stretlo s pria/ni
vým ohlasom. 

Už po krátkom pobyte v Toronte som sa pre-

L c rn'9 
Lucern, hlavné mesto rovnomenného švajčiar

skeho kantónu. ktorý sa okolo r. 1332 stal č lenom 

švajčiarskej konfederácie, sa rozprestiera na pobre
ží tzv. ja1.era Styroch kantónov. Svedkami tohto ob
dobia sú dva zaujímavé tastrdené drevené moMy 
KapellbrOcke a Speuerbriicke, vyzdobené maľova
nými výjavmi 1 histórie Lucernu, ktoré sú dnes 
hlavnou turistickou atrakciou. 

K súčasným atrakciám Lucernu patrí i výmam
ný Medzinárodný hudobný festival (16. 8.- tO. 9. 
t 997), ktorý vlani slávil svoje piiidesiate deviate 
výročie. a účely festivalu sa buduje nový kultúrny 

dom. ateraz chýbajúcu koncennú ~álu vyrieši li 
použitím starej výrobnej haly Moos-Stahl-llalle v 
blízkom EmmenbrUcke, prispôsobenej na koncen
né účely. 

Cas( haly. ktorá tvorila koncennú sálu , bola 
akusticky perfektne riešená dreveným obložením. 
pôsobila účelovo i esteticky, ale chýbala jej vweše
nosi a elegancia. na ktorú sme t.vyknutí '- tradič

ných koncertných sien L V ostatnej časti haly sa na
chádzali rô1ne pontóny, ktoré mali sl ú~ iť na oddych 
počas prestávky a ako úče lové zariadenia. Avšak 
celé prostredie pôsobi lo dojmom velkého hangára. 

~vedčil , Je Kanaďania žijú veľmi pokojne a pri
tom cieľavedome. Spoločnos( tento štýl plne ak
ceptuje a uplatňuje. Tak to bolo aj v opere. Naštu
dovanie predstavenia a všetky skúšky prebiehali 
na vysokej odbornej a umeleckej úrovni, profe
sionálne. v pokojnej ľudskej atmosfére. 

.Á. Torontská opera uvádza ročne niekolko titu
lov. Súčasne sa pripravujú vždy dva nové tituly s 
5-7 rcprí.uuni. Opera stabilne spolupracuje s do
mácim symfonickým orchestrom, ktorý má svoju 
vlastnú koncennú činnosť a pracuje aj pre toron
tský rozhlas a televíziu. Zbor je angaJovaný vždy 
na jeden rok na základe konkurzu, sólisti sú anga
žovaní individuálne pre jednotlivé operné tituly. 
Ako takmer všade. aj tu však každá produkcia Lá
visí od finančných prostriedkov. ktoré plynú zo 
sponzorských darov a čiastočného financovania 
/O strany štátu. V torontskej opere je s velkým ča
sovým pred~tihom stanovený presný počet titulov 
a predstavení, vopred je ~.:abe~.:pečená návštevnosť 
(získať vstupenky na predstavenia, ktoré už bežia, 
je takmer vylúčené). takže pozná vopred výšku 
celkových príjmov'• nákladov. Tento systém je ui. 
roky zaužívaný a overený. 

.Á. Obsadenie opery Ocdipus Rex bolo med7i
národné. Prevažne však účinkovali Kanaďania. 
ktorí sú hrdí na to, le majú výborných spevákov. 
Do titulnej postavy bol obsadený Michael 
Schade. torontská hviezda s mimoriadnymi kvali
tami a repenoárom zahmujúcim najmä diela 
Mozana, Rossiniho, Belliniho, Straussa. Michael 
Schade je už dnes častým hosťom Viedenskej 
štátnej opery a Sal1burského festivalu a po sérii 
predstavení opery Oedipus Rex bude tento mladý 
umelec hosťovať v milánskej La Scale (C:arovná 
flauta). Parí/.skej opere (Veselá vdova) a Met
ropolitnej opere (Netopier, Barbier 1.0 Sevilly. 
C:arovná flauta ). V produkcii opery Ocdipus Rex 
spoluúčinkovala aj prvá dáma opery vo Van
couveri Judith Forst, vynikajúca mcnosopranist
ka, ktorá tak ako krásne spieva, je aj veľmi prí
jemná, ľudská a inteligentná. Keď som ju počúval . 
mal som podobný pocit ako kedysi. keď som po
čul spievať Elenu Obrazcovovú. Judith Forst je 
ozajstná dáma, ktorá si zasluhuje obdiv a úctu. Do 
inscenácie bol angaLovaný aj ďalší vynikajúci só
lista Victor Braun. Belgičan. častý host toront~kej 
opery a ďalšfch významných scén v USA i v 
Európe. 

Inscenáciu opery Oed1pus Rex relírovalmladý 
francúl!.ky rcl isér Fran~ois Girard. ktorý má t.a 
sebou úspešnú réžiu viacerých filmov. Do To
ronta prilákal mnohých odborníkov z celého sve
ta, ktorí ne~krývane a spontánne vyjadrovali svoje 
nadšenie. Svoj obdiv vyslovil aj riaditeľ svetozn:i
meho festivalu v Edinburghu a prejavil vá~ny 
/:\ujem viesť Ocdipus Rex ' kompletným toron
tským obsadením roku 1998 v Edinburghu. 

Inscenáciu Stravinského opery Ocdipus Rex. 
doplnenú o jeho žalmovú symfóniu. naštudoval a 
dirigoval umelecký riaditeľ opery Richard Brad
shaw, u~.:návaná dirigentská osobnos(, vzácny člo
vek pracujúci v!dy s úsmevom, ktorý dokák v 
spolupráci s umelcami dosiahnuť fantastický ú~
pech. Je to dokonalý profe,ionál, velký majster 
svojho remesla, častý hosť takých orchestrov. 
akými sú London Philharmonie, BBC Symphony 
Orchestra. Royal Philharmonie a ďalšie popredné 
orchestre. Bolo pre mňa mimoriadnou cťou praco
vať s Richardom Bradshawom. R. 

Prepruvu '-Lucernu na miesto koncenu zabezpe
čovali špeciálne vláčiky a autobusy. Prekvapivo 
málo propagovaný festival v lucemských uliciach 
vt.bud.wval dojem, akoby mesto nežilo svojím fes
tivalom. 

Festival otvoril koncenom Gustav Mahler 
Jugendorchester s francúzskym dirigentom a skla
dateľom Pierrom Boulezom. v rámci ktorého od
/ nela i jeho skladba Notations l-IV. Z ďalších or
chestrálnych telies sa po dva večery predstavili 
Varšavská národná filharmónia s klaviristom 
Brunom Leonardom Gelberom a huslistom Shlo
mom Mint~.:om, Orchestra Philharmonie Suisse ~ 
dirigentom Mariom Ven.t.agon, Royal Concenge
bow Orchestra sn svojím šéfdirigentom Milánča
nom Riccardom Chaillym. Londýnska Philhar
monia Orchestra pod taktovkou Clausa Petra Flora 
s huslistom Julianom Rachlinom. Zlatým klincom 
programu orchestrálnych telies boli králi koncen
ných pódií Berlínski fi lharmonici pod taktovkou 
šéfdirigenta. taktiež Milánčania. Claudia Abbada. 
Nasledovali Oslo Philham1onic Orchestra s Maris
som Jansonom. Budapest Festival Orchestru s 
Charlesom Dutoitom. Dallas Symphony Orchestra. 
Viedenskí filharmonici. ktorých dirigoval v zastú
pen! za chorého Carla Mariu Giu ll iniho Nicolaus 
Ilamoncoun a orchester milánskej La Scaly ako 
symfonické teleso pod názvom Filhannonický or
chester Milánskej La Scaly so svojfm šéfdirigentom 
Riccardom Mutim. Milánčania uviedli v rámci 
dvoch koncenov nimi už donekonečna obohratú 
Symfonickú suitu Feruccia Bussoniho Turandot. 
Respighiho Rímske pínie. ouvenúru Edgara Elgara 
In the South (Aiassio), Schumannovu Symfóniu č. 
4 d mol a od Mendelssohna Tiché more a šťastná 
plavba. Z novšieho repeno:lru Fallovu suitu č. 2 
Trojrohý klobúk a Pergolesiho Stabat mater s dvo
ma vynikajúcimi sólistkami Barbarou Friuoli a 
Annou Caterinou Antonacci . Filh'\_rmonický or
chester La Scaly sa za posledné roky vypracoval 
hlavne v sldčikovcj ;ekcii a jeho šéfdirigent, ako 
.t.vyčajne. dokázal strhnúť orchester i publikum. 

Symfonické konceny doplnilo niekolko klavír
nych a speváckych recitálových večerov, komor
ných telies a súčasfou festivalu boli aj majstrovsk6 
kurzy na lucemskom Konzervatóriu. 

ANNA POOOLSKÁ 
Miláno 



Pokiaľ si pa
mätám. je to tu
ším tretie stret
nutie s dánskou 
hudobnou kul
túrou, ktoré nám 
sprostredkovala 
súkromná ume
lecká agentúra 
lnterA rli s t s . 
Hneď v úvode 
treba skonšta

Lise Stolarczyková tovať, že je to 
naozaj záslužná práca, keď prostredníc
tvom tejto agentúry, a dúfam, že postup
ne aj ďa lších , sa budem môcť zoznamo
vať s najnovšími, hlavne aktuálnymi 
trendmi zahraničnej hudby. 

Charakter koncertu, ktorý zaznel 8. de
cembra m. r. v Zrkadlovej sieni Prima
ciálneho paláca, mal , pochopiteľne, okrem 
umeleckej, aj spoločenskú stránku, pre
tože na jeho u kutočnení sa aktívne podie
ľa l Dán ky inštitút vo Viedni. Je to na
pokon správne, je to bežná medzinárodná 
prax, pri ktorej sa využíva kontakt ľudí 

rôznych profesií a nenásilne sa zvid ite ľ

ňuje vlastné kultúrne zázemie. Tomuto 
duchu zodpovedal aj koncert dua LISE A 
Wll..LY STOLARezTI(. 

Lise Stolarczyková študovala hru na 
flaute o. i. u Severina Gazzeloniho na 
Santa Cecilia v Ríme, pôsobí ako peda
góg na Jutlandskom konzervatóriu v 
Arhuse a od roku 1978 s W . Stolarczy
kom tvori a duÓ a účinkujú v Škandinávii 
i v Európe. L. Stolarczyková sa v Bratis
lave predstavi la ako kulti vovaná inter
pretka s pekným, nosným tónom a ci tli
vou dynamikou. Predniesla diela G. 
Donizettiho, Carla Nielsena a F. Schu
berta. 
Ťaži sko programu však tvori li diela 

Willy Stolarczyka, sk l adate ľa a klaviristu 
v jednej osobe, ktorý sa skladateľsky a in
terpret ačne vzdelával v A rh u. e a u Tage 
Nielsena v Ríme. Autentické, autorské 
podanie jeho skladieb bolo nesmierne 
zauj ímavé. V prvom rade mali sme mož-

nosť vytvoriť i 
obraz o i. tom 
čia tkovom tren
de dánskej hud
by. Stolarzcyk 
- súdiac podľa 

toho, čo zazne
lo na koncerte -
i napriek vyu
žívaniu rôzno
rodých kompo
zičných a šty-

Willy Stolarczyk listických prv-
Snfmky archfv 

kov (hlavne zvu-
kových}, inklinuje k programovej hudbe, 
čím sa usiluje o širšiu zrozumiteľno ť 
svojej tvorivej poetiky. Už názvy jeho 
skladieb Ľadové kvety a harpúnky pre 
priečnu flautu a klavír, alebo Omitolo
gický recitatív a Toccata pre priečnu 
flautu a upravený klavír, M;Jiá mor. ká 
panna, suita v štyroch častiach pre prieč
nu flautu a klavír, alebo China House, 
večera zo .šiestich chodov pre priečnu 
flautu a klavír - všetko diela z rokov 
1980- 1997 - poukazujú na jeho impresív
ne cítenie a vyjadrovanie, ako aj na jeho 
zmysel pre originálny humor, pretože ten 
bol badateľný v mnohých kompozičných 
riešeniach. Treba dodať, že v rámci tohto 
koncertu odznela aj svetová premiéra 
Stolarzcykovej kompozície Skladba pre 
sólový klavír, napísaná pre bratislavský a 
viedenský koncert. Okrem evidentnej 
kompozičnej zrelo ti , zručnosti a fanta
Lijnej zvukovej vynachádzavo ti, Stolar
zcyk sa predstavil aj ako výborný klavi
rista (sk ladateľ je autorom unikátnej 
skladby Symfónia pre 96 klavírov a bicie 
nástroje. Recenziu o tejto CD nahrávke 
prinesieme v niektorom z budúcich čí
siel). V rokoch 1988-9 1 bol rezidenčným 
!>k l adateľom mesta Holstebro, od roku 
199 1 je kultúrnym manažérom vo Vejte. 

Stretnutie s dánskou hudbou, hoci 
ohraničené na jedného autora, bolo ne
smierne užitočné, poučné a celý koncert 
pôsobi l príjemným dojmom. 

MARIÁN JURÍK 

Jazzová omša z BHS 

Keď v októbri minu lého roku vypadla 
elektrina v celej štvrti práve pred jazzo
vým koncertom Bratislavských hudob
ných slávností, niekoľko stoviek divákov 
si v tme sklamane povzdychlo. Azda ne
verili , že sa koncert uskutoční v náhrad
nom termíne, no napokon sa tak stalo. Po 
troch me~iacoch si pred a len aj priazniv
ci jazzu ul. trad i čne prišli na.svoje v rám
ci veľkého hudobného festivalu BHS. 

Na programe bolo ojedinelé dielo brnian
skeho sk l adateľa a trubkára Jaromíra 
Hni ličku ( 1932) s názvom Missa jazz. 
Ide o jazzov.ú omšu, ktorá bola na Slo
vensku uvedená po prvýkrát. Autor ju 
napísal v roku ·t969 na objednávku ne
meckej nahrávacej fi rmy Saba/MPS, kde 
aj vyšla na dnes už ťažko dostupnej a 
vzácnej LP. Treba zdôrazniť, že je to 
skladba na dobu svojho vzniku (a i dnes 

Snún.ka M. Fôlde!ová 

sa takou javí) veľmi progresívna a synte
tizujúca zaujímavým pô obom hnaciu 
silu swingu (v podaní Gustav Brom Big 
Bandu pod taktovkou Vladimíra Valo
viča) s pôsobivým zborovým spevom, 
komponovanom v duchu inšpirácie sta
roruskými zbormi (Bratislavskí madriga
l isti). Hoci v šesťdesiatych rokoch už v 
USA vznikali opusy tohto druhu ako sna
ha č iastočne prinavráti ť jazz do lona cirk
vi - veď pôvodným miestom predvádza
nia spirituálov a gospelov boli práve 
chrámy, Hn i l ička o nich, zrejme, netušil. 
A o to originálnejšou kompozíciou sa 
nám Missa jazz dnes javí. 

Fanfárovitý úvod Prelúdia s trochu es
trádnym nádychom a suverénne niesol 
priestormi plného, hoci možno trocha 
studeného Blumentálskeho kostola. Po 
ďa l š ích dvoch "rozohrievacfch" inštru-

Hrať 
znam~ná tv<:)riť 

Klavírny recitál Daniela Buranovského 
(na obr.}, ktorý odznel l . decembra v Zr
kadlovej sieni Primaciálneho paláca ako 
výsledok spolupráce inštitúcií: Hlavného 
me ta SR Brat i lava, Mestského kultúrne
ho strediska, Hudobnej faku lty VŠMU, 
mal príťaž li v ú dramaturgiu. Pokladáme za 
šťast ný krok, že si interpret zvolil račí 
obrat historickej postupno ti štýlov. To 
znamenalo, že úvodom odznelo Grave -
passacaglia Vladimíra Godára, vystriedal 
ju výber z Il. zošita Debussyho Prelúdií a 
na záver Chopinove Balady (prídavok: S. 
Rachmaninov: Prelúdium g mol). 

Mladý klavirista je popredný reprezen
tant interpretačných tendencií svojej ge
nerácie. Vyspelé parametre svojho maj
strovstva demonštroval vo všetkých pred
nášaných opu. och. Buranovský je tvorivý 
typ i suverénny vi rtuóz súčasne. Rád sa 
vyhýba tradícii a v snahe po svojskom po-

mentálnych časti ach (lntroitu a Inter
mezzo) nasledoval už a capella zbor 
Kyrie. Práve zbory sú v Missajazz zaují
mavým a povšimnutiahodným prvkom, 
ktorý paradoxne ani zďaleka neodvodzu
je svoj pôvod z jazzu. Vyskytuje sa tu 
jednohlasný spev v duchu gregoriánske
ho chorálu, ale aj odlišným spôsobom 
koncipované ča ti polyfónneho rázu, vy
znievajúce takmer renesančne. V spojení 
so zvukom Big Bandu tak vytvára vokál
na zložka naozaj pútavú fúziu, o akú sa 
zati aľ pokúsil málokto. Týmto Hnil ička 

docielil nie nezaujímavú nadväznosť a 
prepojenie medzi staručkou hudobnou 
tradíciou Európy a afro-americkými vý
dobytkami posledných desaťročí. Dva
násťčasťová omša je napokon aj vystava
ná na princfpoch liturgických diel tohto 
druhu v tzv. vážnej hudbe, obsahl!,ie teda 
tradične ordi narium a proprium. Casti, v 
ktorých účinkuje zbor, sa väčšinou začí
najú bez orchestra, čím sa dosiahne neru
šené vyznenie spevu. V swingujúcich in
štrumentálnych pasážach zase dostávajú 
sólisti priestor na improvizáciu (saxofó
ny, trúbky, pozauny, dokonca začujeme 

aj pre big band netypický hoboj) - tu sa 
predviedlo výborné obsadenie Bromov
ho orchestra, pozostávajúce zo špičko

vých sólistických osobností. Po vydare-

hľade hľadá, i keď vie, že pri tom provoku
je. Jeho výrazová paleta je nevšedne širo
ká, bez hluchých miest. Hrať znamená 
preňho tvoriť a celé svoje ja ponori ť do 
hudby. Je typom, ktorý a v prvom rade 
koncentruje na účinnú výstavbu, pričom 
používa rôznorodý stavebný materiál - raz 
starostlivo vycizelovaný, dôkladne zváže
ný po každej stránke, inokedy sa sústre
ďuje na celkovú líniu a detaily ponecháva 
trochu stranou. Fenomenálne technické 
dispozície mu umožňujú priam samovra
žednú voľbu temp, ale i pri tej fantastickej 
rýchlosti behov, skokov nezakopáva, ne
stroskotá, skôr provokuje, či až natoľko 
rýchlo sa má príslušný úsek servírovať, či 
trochu menej by nebolo viac! 

Hrá primerane výrazovej zrelo ti svoj
ho veku - na jednej strane mužná dravosť, 
na druhej neha, spevnosť, vrúcnosť. 

Godár pre svoj opus našiel v Buranov
skom ideálneho interpreta. Dramatická 
mohutno ť, plnozvučnosť, ale i hranatosť, 
či striedanie náladových kontrastov v jed
notlivých návratoch témy tvorili imponu
júci príhovor autora i interpreta k po lu
cháčovi. 

Debussyho si vieme predst av iť aj s 
menšou dávkou dramatickosti a pregnant
nosti. Buranovského farebná paleta bola 
jasnejšia, kontúry zreteľnejšie, ako by mu 
nevyhovoval akvarel , ale dával prednosť 

perokresbe (La Puerta del Vino, Bruyeres, 
General Lavine - eccentric, Ondine, Feux 
d'Artifice). Fenomenálna suverenita záve
rečného Ohňostroja - strhujúce tempo, 
istota skokov, príval farieb predstavovali 
skvelé vyvrcholenie prvej polovice veče
ra. 

V Chopinovi zaujal klavi rista triedmou 
pedalizáciou, viacerými netradičnými voľ
bami temp na jednu i druhú stranu (napr. 
úvod, ale i záver Balady g mol), ale najmä 
h(bkou meditácie (Balada F dur}, imponu
júci zmysel pre tetivu línií. Nevyhli sme sa 
však aj myšlienke (napr. v Balade As dur}, 
či by sa nemali viac zdôrazňovať niektoré 
artiku lačné nuansy. Tu celok prevažoval 
nad drobnokresbou a prehnané tempá v zá
verečnom úseku, ale i v Balade f mol, za
streli mnohé krásne detai ly. 

Buranovského hra nesie pečať vyspelé
ho majstrovstva, je skvelý reprezentant 
slovenského klavírneho umenia. Nemož
no mu uprieť starostl ivú prípravu a jej 
adekvátny skvelý výsledok na pódiu. 
Frenetický potlesk, ovácie boli zaslúžené 
a dokazovali jeho jed inečnú schopnosť re
zonovať v srdciach svojich pos lucháčov. 
A to nie je málo! VLADO C1žiK 

ných sólach často nasledoval spontánny 
potlesk (čo by sa v priebehu "vážnej" 
omše asi nestalo ... ). Dielo tvorí v kutku 
vyvážený celok, nielen čo sa týka stvár
nenia vokálnej a inštrumentálnej zložky, 
ale tiež nálady jednotl ivých častí (jasavé 
Prelúdium, Gloria i Postlúdium, hfbavé, 
niekedy až meditatívne úseky- Kyrie, ale 
aj majestátne zbory - Sanctus, Graduale). 
Na prvé počutie upúta pestrosť inštru
mentácie i rôznorodé zaobchádzanie naj
mä so spevom - niektoré čast i sa dokonca 
ponášali na spirituál. Hn i l ička sa v omši 
vyhýba zložitým postupom, niekedy 
používaným v komponovanom jazze tzv. 
tretieho prúdu, čím ju robí poslucháčsky 
veľmi prístupnou. A preto, keď doznelo 
záverečné Postlúdium, standing ovations 
si vyžiadali jeho zopakovanie v podobe 
prídavku. 

Hoci na BHS tentokrát chýbal uvoľne

ný jazz hýriaci nespútanými improvizá
ciami (akým bolo azda zoskupenie Doda 
Šošoku pred dvoma rokmi}, mám dojem , 
že tento koncert ho plne vynahradil. 
Zaznela totiž slovenská premiéra diela, 
ktorá si to rozhodne zaslúži, aj keď - a 
možno práve preto, že sa nedá jedno
značne zarad i ť do nejakej žánrovej prie
hradky a patrí kamsi na pomedzie. 

SLAVOMÍR KREKOVIC 
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:7-fudo6né poliládnice z 9--lradu 
Cyklus fiestich komorných koncer

*" Hudba na hrade v Hudobnej ~>i en i 
Bntislavského hradu sa zača/ na 
ltlonku októbra a skončil v polovici 
decembra /997. Pokúsim sa o niekof
ID hudobných pohfadnfc na margo 
J«<notlivých koncenov. Uplatnenie 
all/i skladby pre klavfr, organ. gita
JU. cimbal, fagot, trúbku, spev v roz
pili 11ctyhodných piatich storočf. .. 

Pohľadnica 26. l O. Bratislavské gi
llnM kvarteto a Martin Kovalík, organ, 
Pavol PartaJ, klavír. Polorccitál Bratis
lavského gitarového kvarteta priniesol zau
jímavé po1nanic - aranžmán pre 4 gitary je 
také charakteristické a predurčené zvukom 
nástroja, že aj pri štýlovom rozpätí štyroch 
storočí od Practoriusa, cez Bocheriniho, 
Ravela, de Fail u až po súčasn fk a R. Dycnsa, 
boli skladby spojené vnútorným výrazom, 
daným gitarovou sadzbou a technikou hry. 
V Praetoriovych Francúzskych tancoch sa 
striedali pôvabné dobové tanec typické 
echovitou dynamikou, dobovým koloritom 
a veselou tanečnosťou. V podaní 4 gitár 
zneli príťažlivo . Úprava Ravelovej Pavany 
na mftvu infant ku pre~ gitary bola zase pre 
publikum nostalgickou pripomienkou toho, 
že pôvodného repertoáru pre štyri gitary 
predsa len nic je dostatok a že každá, aspoň 
trochu vhodná skladba, má šancu dostat' no
vý "imidt". Bocheriniho lntroduktion et 
Fandango prinieslo do hradnej siene trochu 
španielskeho rytmu s nezameni teľnými har
móniami a temperamentom. Práve toho po
sledného mohlo byt' aj viac, podobne ako v 
M. de Fallovcj suite z baletu Carodcjná lás
ka, kde stačilo pridať na onej povestnej 
"ohnivej" iskre. aby sa Cancion dcl fuego 
fatuo či Danza ritual del fuego zaskveli v 
pravej atmosfére. Bratislavské g_itarové 
kvarteto (všetci sú absolventmi VS MU a 
žiakmi J. Zsapku) preukázalo veľa umelec
kej disciplíny, súhry a muzikality, aj zmysel 
pre stavbu repertoáru. A ten oheň - najmä v 
hispánskom repertoári - ten azda vykrešú 
pri inej príležitost i - až do červena. 

Druhá polovica patrila banskobystrické
mu organistovi Martinovi Kovarfkovi, ab
solventovi VSMU, povestnému zanietenou 
interpretác iou skladieb jeho pedagóga Jeana 
Guilloua. Aj na tomto koncerte predviedol 
popri Bachovi a Mendelssohnovi-Barthol
dym aj Guillouovu transkripciu SchcrL.a z 
Cajkovského symfónie č. 6 Patetickej. Pri 
každej transkripcii predpokladáme dobrý 
úmysel, napriek tomu, pri počúvan í symfo
nickej vety sa poslucháč neubráni porovná
vaniu so známym originálom. V prípade 
Cajkovského Patetickej symfónie sa porov
nanie samo tlačí dopredu; osobne dám pred
nosť originálu, aj keď priznávam právo ado
plívnemu skladateľovi na podobné virtuózne 
irdtrumcntačné exkurzie a historické výpo
žičky. Napokon, robil ich aj Liszt... Na tom 
nič ne1menf Kovai'fkova zanietená interpre
tácia a nová zvuková kvalita diela. Možno 
by som prepis vnímala bez predsudkov v 
prípade neznámej skladby, ale potom by to 
asi nebolo ono? ... Preto som dala prednosť 

slovenskej premiére skladby J. Guilloua, 
Kolokvium č. 5, op. 19 pre klavír a organ, 
lebo to bola skvelá novinka v podaní M. 
Kovaffka a klaviristu Pavla Farkaša (poslu
cháča D. Varínskej na VSMU). Kolokvium 
č. 5 je typom skladby, kde sa permanentne 
konfrontujú hudobné myšlienky zverené 
klavfru a organu ako ozajstné "kolokvium" 
dvoch nástrojov. Autor akoby dodržiaval 
pravidlo platné v tomto diele, keď organ hrá 
melódiu, klavír sa správa akordicky úderne 
a naopak. Z disharmonických kolážf, ryt
mických pregnancií a dynamických dispro
porcií vyrástla originálna hudobná matéria, 
plná dramatických kontrastov a stupňujúca 
expresiu až po ostré fff. Skladba bola tech
nicky veľmi ťažká, no pôsobila tak, akoby s 
ilou Kovafík a Farkaš nemali žiadne ťažkos
ti. Bravo ... 

Pohľadnica 9. l l . Slovensko-maďar
ti c:imbllové duo Eoiko Ginzeryová a 
Pen Baályiová. Ak si nejaký nástroj za
slúži renesanciu a návrat do sféry kompono
vanej vát nej hudby, tak cimbal určite. 
~vedčila som sa o tom na novembrovom 
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vystúpení onoho dua Ginzcryová - Bcré
nyiová. Vzhľadom na perfektný pôvodný 
repertoár - zo tavený iba z hudby 20. storo
čia - som mala pocit odbočen i a z práve pre
biehajúceho festivalu Mclos-Étos. Sme po
značení predsudkami ! Cimbal nám vonia 
c igánskymi čardášrni , v lepšom prípade slo
venským folklórom. Vynoril sa z dávnej 
ázijskej histórie a v 13. s toročf ho už pozna
li temer v celej Európe ako sprievodný ná
stroj dokonca v chrámoch pri speve liturgic
kých piesní! Dnes? Poznáme ho inak ako 
sprievod v ľudových orchestroch? Predsa 
len - nastáva obrat k lepšiemu. Prvá sloven
ská študentka - cimbalistka Eniko Ginzc
ryová študuje v Budapešti na Lisztovcj aka
démii , kde každý rok prijmú iba jedného 
študenta na tento odbor, hoci má v Ma
ďarsku temer storočnú tradíciu. Trad íciu, 
ktorú svojimi die lami zušľachťoyal práve B. 
Bartók, ale najmä Gy. Kurtág. Vytvori li 
množstvo diel pre cimbal. Po tomto koncer
te viem, že svojím zvukom a sonoristickými 
možnosťami je cimbal priam predurčený na 
hudbu hľadajúcu nové zvukové možnosti , v 
mnohých prvkoch prevyšujúc aj možnosti 
tradičného koncertného inštrumentára, spá
jajúc v sebe zvuk gitary, harfy aj preparova
ných strunových nástrojov ... Koncertné vy
stúpenie Ginzeryovej a Berényiovcj ponúk
lo Brat is lavčanom prvé uvedenie sklad ieb 
pre sólový cimbal aj duo - zamerali sa na 
diela K. Lendvaya, Gy. Kurtága, E. Pctro
vicsa, B. Bartóka, G. Kósu, l. Stravinského 
a premiéru Suity, op. 66 pre sólo cimbal od 
J. Pospfšila, ktorý nedôveru k tomuto ná
stroju nemá ... Pospfš ilova cimbalová Sui ta 
predstavuje 4-časťový pôdorys pôvabných 
hudobných miniatúr rešpektujúcich nástro
jové danosti a vrcholiacich vo vari ačnej 

Ciaccone (E. Ginzeryová). Cimbalový reci
tál prekvapil dielami a zvukmi pripornfnaj- . 
úcimi prcparovaný klavír (K. Lendvay -
Disposizioni), cez náladotvorné. vzletné 
Nocturno, E. Pctrovisa, grotesku a bi zarnosť 
Stravinského Valčfka a Polky - až po roz
manité miniatúry, majstrovské ukážky hu
dobných aforizmov na malých plochách, 
napr. v dielach Kurtága (cyklus Hry pre 2 
cimbaly) či Bartóka1 Najmä výber z Bar
tókových 44 Duet pre cimbal potvrdil , že 
komponovať pre cimbal môže byť tvorivou 
výzvou ako znásobiť možnosti európskej 
súčasnej hudby, najmä v jej pomerne ohra
ničenom inštrumentári. Tým skôr, že je to 
nástroj domáci a hodný povznesenia. Zá
roveň si s touto výzvou uvedomujem reťaz 
príčin a následkov: napr. chýba mu inter
pretačné zázemie, lebo jedna lastovička jar 
ncrobf... K výkonu mladých cimbalistiek, 
ktoré sú pos lucháčkami na Akadémii F. 
Liszta v Budapešti , len tofko: na úrovni 
predstavi li svoje interpretačné umenie aj 
zriedkavý nástroj vo veľmi priaznivom 
svetle, najmä E. Ginzeryová, ktorá pred
viedla aj všetky sólové skladby. Slovom, 
cimbal má budúcnosť a o toto ide aj talento
vanej c imbalistke E. Ginzeryovej, ktorá sa 
chce prič iniť o jeho renesanciu. Na l. Eu
rópskej súťaži cimbalistov v Česku sa už 
sta la absolútnou víťazkou, a to je iba na za
čiatku svojej koncertnej kariéry. 

Pohľadnica 23. l l. Andrea Du<Wo
vá, soprán a Thomas Kleinhans, gitara; kla
vírne duo Peter Pažický a Al~ Solárik. 
Španielsko-židovsko-anglický repertoár so 

sprievodom gitary Th. Klcinhansa si zvoli la 
kultivovaná sopranistka A. Dudášová. Kaž
dej piesni vdýchla pečat' poetickej imaginá
cie dotvárajúc chvejivé oblúky melodic
kých kriviek a spájajúc ich do i ivota pies
ňových cyklov. Práve na ploche malej pies
ne som oceňovala zhuslený výraz rozmani
tých hudobných nálad, stricdaných najmä v 
španielskom repertoári. Prekrásne F. G. 
Lorcovc Canciones Espagnolas Antiquas 
rámcovali jej vystúpenie a presvedčil i . že 
právom toto duo vyhralo l . cenu na Me
dzinárodnom hudobnom festivale v Ne
mecku. V španielskych piesňach (F. Sor, 
Lorca) vyzdvihla speváčka ži vosť, švih a 
korektnú veselosť, aj napriek molovému 
charakteru; ale nechýbali ani lyrické nála
dy, stvárnené vláčnym legatom a jemným 
výrazom. Andrea Dudášová očari la najmä 
vo Fallovej Uspávanke, kratučkej melódii 
snového výrazu. Priliehavý gitarový sprie
vod Th. Kleinhansa v španielskom reperto
ári som ocenila aj v Židovských piesňach S. 
Behrenda z cyk lu Losst Mich Lcbcn, kde 
práve komornosť gitarového prejavu porno
hla dotvoril' hudobný svet dojímavých pies
ní, predovšetkým krásnej, c ituplncj "Bclz". 

Ján Vladimír Michalko 

Sopranistke A. Dudášovej tento repertoár 
"sedí" ako uliaty, podobne ako aj v Duarto
vých Five Quiet Songs, op. 37. 

Druhá polovica koncertu začala akoby na 
"domácom hudobnom večierku", lebo prvá 
skladba bola z rodu salónnych "konzcrt
stUckov". "Muzicfrovali" páni klaviristi A. 
Solárik a P. Pažický. Aj keď Schubcrtovo 
Uhorské divertimento, op. 54 ncpatrf do vr
cholnej kolekcie jeho klavfrnych diel, obsa
huje konglomerát prvkov, ktoré sú pre istý 
typ 4-ručncj literatúry charakteristické a za
ručujú u publika obdiv; jasný pregnantný 
rytmus, schubertovsky dojemné melódie, 
okorenené uhorským pátosom v pochodo
vom rytme a neustále sa vracajúci motív v 
rôznych fázach akéhosi "potpouri", vygra
dovaného v tretej časti v brilantných akor
doch - to všetko v dobrej súhre profesionál
ne zdatného klavírneho dua Solárik -
Pažický. Oveľa viac však zaujala slovenská 
premiéra Sonáty pre klavír 4-ručnc od 
Mirka Krajči ho, ktorá potvrdila, že tento 
ambiciózny mladý skladateľ v každom diele 
akoby riešil sám pre seba, aj keď skrytým 
spôsobom, nejaký kompozičný model - aby 

mu našiel adekvátne miesto v skladbe. V 
4-ručnej sonáte napr. toccatový priebeh v l . 
časti a živú virtuozitu delenú medzi dvoch 
klaviristov: alebo- vcfkú grí)dáciu z pianis
sima pomalým narastaním akordickcj masy 
až po fff (ó Bože. kofko takých gradáci í 
sme už poču l i. a predsa je každá iná a o 
inom ... ); alebo - zdôrazňovanie úsekov mo
tivickej povahy a recitatívny výraz; alebo -
záverečné Allegro agitato oživené prvkami 
džezovej rytmiky ... Vt ipne interpretovaná 
4-ručná Sonáta M. Krajčiho bola sviežim 
zakončcnfm ďalšieho hradného koncertu . 

Pohľadnica 30. l l . Eva Kam.rlová, 
organ a Peter Hanzel, fagot Pre jesenný cy
klus hradných komorných koncertov je ty
pická dramaturgická pestrosť a hľadanie 

rozl ičných komorných zoskupení, ktoré 
svojimi akt ivitami oživujú repertoár, čast o 

určený pre iné nástroje. Toto napr. platí o 
koncerte umeleckej dvoj ice E. Kamrlová -
P. Hanzel, na ktorom naozaj našlo uplatne
nie aj množstvo diel transkribovaných 
(napr. z huslí, violončela pre fagot). Opäť to 
bol koncert so širokým záberom skladieb 
od 17. storočia (Speer, Pachelbel , Rameau, 
Lully, Marcello - cez Corctta, Pcrgolesiho 
až po súčasnfkov - Grešák, Novák, Bagin. 
Pre dobové úpravy je typické, že ich vníma
mc ako varianty originálu, bez podstatných 
zásahov do štruktúry skladby - tak zneli 
všetky tie pôvabné, krátke duá organa a fa
gotu. Aj keď organ vie celkom dobre suplo
vať zvuk niektorých nástrojov, celkom zau
jímavo znel fagot na organovom podklade 
(Speer, Corctt, Lully, Ramcau . Marcello) a 
presvedčil o význame spájania týchto ná
strojov. Fagotista P. Hanzel, ktorý ovláda 
vefký fagotový repertoár, preukázal, ako 
vie formovať aj drobné miniatúry. dýchal' s 
ich melódiou. kresl iť frázy. vyberal' zo štý
lových znakov a citlivo ich stavať do vyš
ších celkov. Organistka E. Kamrlová sa 
uviedla hlavne v sólových diclat:h, najmä v 
Troch intcrlúdiách od P. Bagina a vo výbere 
z Organovej kni hy pre l. Sokola od J. 
Grešáka. V Grcšákovi prekvapi la pôsobivý
mi obrazmi krátkych, už základným nápa
dom odlíšených čast í, kde krehký výraz do
minoval hlavne v pomalých častiach. Bol to 
zároveň malý koncert pripomínajúci život
né jubileum poprednej slovenskej organist
ky. 
Pohľadnica 7. 12. Koncert z tvorby 

ll ju Zeljenku - Ján Vladim.ťr Michalko, organ 
a Juraj Bartoš, tníbka. Áno. aj životné jubi le
um slovenského skladateľa sa zmestilo do 
hradného komorného cyklu. 65. výročie na
rodenia si l. Zeljenka pripomenul osobnou 
účast'ou na koncerte zo skladieb pre organ a 
trúbku i dvoma premiérami. Prakticky mono
tematický koncert poukázal na jednu typickú 
črtu Zcljcnkovcj tvorby pre organ z posled
ného obdobia - istú strohú komornosť ako i 
zručné zužitkovanie motivického jadra i ryt
mickej fonnulky, či už triolový pohyb, met
rum, nech by bolo akokoľvek jednoduché. 
Počnúc Toccatou pre organ z roku 199 1, v 
ktorej najskôr cít it' akýsi pravzor línie, ktorá 
sa tak utešene rozvinula v Pulzáciách (tiež 
venovan~ Michalkovi), alebo aj v prem iéro
vanej Hudbe pre organ (tomužc ... ). Prvok 
rytmu pulzoval vo všetkých skladbách - ale 
najmä v spomínanej hudbe pre organ. Niekde 
ako figuratívne pozadie, inde ako spomienka 
na repetitívnu hudbu, ako aj dramatický pr
vok, využívajúci motivické spojenia medzi 
tematickými jadrami. Zvláštne pôsobila zá
verečná Fuga, interpretom ponímaná ako me
lodicky spevná, v lín iách nepripomínajúcich 
žiadne akordické spojenia, podriadená iba 
vnútornej logike skladby ako celku . S úspe
chom sa stretla aj premiéra Concertina pre 
trúbku a organ, na ktorej popri J .~v. Michal
kovi participoval vynikajúci trubkár Juraj 
Bartoš. Concertino má pomalšie tempá, časté 
primkýnanic melódie trúbky k organu a oso
bité čaro zvukovej povahy; na pozadf organu 
je emotívne vypointované v závarc vysokou 
trúbkou, oduševnenou Bartošovym predne
som. Koncert patril k výnimočným nie iba ju
bileom autora ... 

Jesenno-zimný cyklus Hudba na hrade po
riadaný NHC, SKU pri SHÚ a HM SNM pa
trí histórii. Jeho usporiadatelia už iste usilov
ne pracujú na ďalšom. 

MFŠKA PuSKASov A 
SnímkaM Foldešová 



Róbert Stankovský 
Chráňtne si našu hudobnú kultúru 
(Dokončenie zo str. l) 

Keď som študoval - iste nie. Vet! nie preto som 
študoval, aby som sa stal dirigentom v roLhlaso
vom orchestri , takto vtedy nerozmýšľa te. Ale keď 
som pochopil , aká je situácia a akým spôsobom 
dirigenti existujú. tak som videi .L.e tá méta by bo
la veľmi vysoko. V tom čase som bol veľkým ob
divovateľom Ondreja Lenárda. ktorého som si 
veľmi vážil a jeho prácu som si všímal a učil sa od 
neho. Bol som rád. že som si aspoň občas mohol 
zadirigovať. Aká budúcnosť ma čaká, to som vte
dy netušil. Teraz som rád. 1.e môl.em pôsobi i prá
ve tu, lebo mám orchester, ktorý je veľmi kvalitný 
a ktorý dokáže splni( moje umelecké nároky. Som 
s ním veľmi spokojný. 

Sdčasfou práce hudobn8Jo rodiliora v rozhla
se je aj dčasf na "odposlucbocb ", .ttor6 sd prvým 
odborným zhodnotenfm price orcbestra a diri
genta - cellr:om rada zverejnfm fa/ct, k mnohé na
hrávky SOSR-u s R6bertom Stankovským nesd 
znAmlu najvy&j kvality. Oproti Jilbarmooick6-
mu orc:bestru je vlak rozhlasový or
chester občas v nevýhode. Musi na
brával aj skladby, .ttor6 nepatria na 
koncel1ný Olymp. Stretli ste sa vo 
svojej briúe s nejakými kuriozita
mi, .ttor6 vis pobavili, alebo by stá
li za zmienhl? 

Povedal by som to tak • v rozhla
se od nás vždy chceli na jednej stra
ne vysoké umenie a na druhej aj ko
merčné pôsobenie. A le v tom nevi
dím chybu. Vzfah k najstaršiemu 
symfonickému orchestru na Slo
vensku je niekedy zvláštny. Aj ve
denie SRo akoby občas zabúdalo, 
1.e toto teleso ul. má vybudovanú 
svoju interpretačnú úroveň i povesť 
a prOišné zdôruzňovanie komerč
ných aktivít prináša neraz aj " kurio
zity". Menej škodlivou kurioLitou 
bolo, keď sme nahrávali americkú 
súčasnú hudbu. Na rých losť nahrá
vania boli kladené enormné požia
davky · museli sme napr. nahrať 10-
20 skladieb za týždeň. Skladby ma
l i z..'iber od neoklasicizmu, cez seri
ál ne diela až po mikroštrukturálne. 
Bolo veľmi náročné hra( jeden deň 
skladby s haydnovskou poetikou a 
druhý deň mikroštruktúry. U čle
nov orchestra obdivujem schopnosť 
profesionálne sa zdiscipl inovať, 

spamätal a zo dňa na deň hrať cel
korn iný štýl. Ale ako to vysvetlíte tým, ktorí ne
chápu všetky úskalia ~týlovej interpretácie a prá
ce pri nahrávaní? Aj pri iných komerčných na
hrávkach je to tak. Napr. pri fi lmovej hudbe, k oo 
producent filmu alebo skladateľ netušia, že si ob
jednali výborný orchester a snažia sa ho riadiť. 

Casto až v Bratislave prfdu na to, že je lepšie ne
cha( nahrávanie na orchester a spoľahnúť sa na di
rigenta. Ale · zvykl i sme si na 10, jednak aby sme 
prežili , jednak aby sme využi li každú príležitos(. 

Musíme robi( to aj ono! Ide vlastne o pomer 
medzi jednou a druhou aktivitou. 

Pamlibfme si cite, Jceď sa nad existenciou 
SOSR-u dosl "zrnráblo". Blconomicki situlcia sa 
dotýb laiM6bo. ÓJsto silneli tendencie orchester 
zruli(, alebo 8SpOO "zo§tfbliť'. Ze sa tak doteraz 
nestalo, je iste zásluhou rokovani vlctk:ých zain
terescvaných, nielen z redaicie symfonickej bud
by, ale aj vaJcj osobnej iniciatfvy. M6 argumenty 
ste vtedy poulfvali, aby ste oblufjlli právo na exi- · 
stenciu ve1Ic6bo rozblasov6Jo symfonick6bo tele
sa? 

Bol som zvyknutý na to, že každému novému 
vedeniu rozhlasu som musel vysvetľova(, prečo 
má existovať takýto orchester, prečo má ma( taký 
počet členov, obsadenie ... Zatiaľ sa to vždy poda
rilo . aj preto sa situácia zmenila k lepšiemu. Veď 
L.iadncho intendanta rozhlasového orchestra na 
svete by nenapadlo. že symfonický orchester má 
"zarába(" na podnik. 

Vždy po zahraničnom turné (ako napr. teraz po 
Japonsku, kde sme mali naozaj nadštandardné ús
pechy vo vypredaných sálach, t.avfšené nečaka
ným pozvaním na ďalš ie turné) veľmi ľutujem, že 
nic je s nami niekto, kto rozhoduje o našej exi
stencii. Lebo v orchestri naozaj máme "poklad" • 
zásobáreň profesionálnych orchestrálnych hrá
čov. Akoby tu stále prežíval vírus nedôvery k hu
dobnfkom, k vážnej hudbe. "načo to vôbec tre
ba"? Vždy ma zarM-alo, že rozhlas môže posla( 
svojich spravodajcov na rôzne miesta v zahraničí. 
odkiaľ posielajú autentické správy o udalo~tiach 
vo svete, aj o terorizme ... Ale my sme akosi mimo 
diania. O hodnotách, ktoré orchester v zahraničí 
vytvorí na koncertnom turné, akoby sme nepotre
bovali mať pôvodné spravodajstvo. Je to škoda. 
Keď sme hrali naposledy na BHS, mali sme pozi
tívne ohlasy odbornej kritiky aj publika. Aj po 
koncerte v rámci TIJI, kde srne hrali suitu G. 
Holsta Planéty, aj po záverečnom koncerte s ame
rickým dirigentom ... Vždy platí, že keby tam ne
hrali všetci, keby v orchestri chýbalo niekoľko 
hráčov • už by to nebolo ono. Na výkone by to bo-

lo poznať. Dúfam, 1.e raz pride doba • som v pod
state neskonalý optimista· keď ľudia pochopia, že 
nemalo by ís( len o peniaze a komerciu. Treba vy
držať, aby sa ovocie našej práce raz vrátilo. Teraz 
mám ten pocit, že s:1 mi podarilo presvedčiť aj no
vé vedenie SRo, lebo sú tam aula rozumní ľudia . 

Snáď nastala tá historická šanca, aby sa celková 
situácia zlepši la. 

Na konci novembra ste sa vrátili so SOSR-om 
z umeleck6bo ~po JllpODSk:u. KedZe ul po
:r.Mte toto terit6rium, mlJkte porovnal v čom sd 
napr. rozdiely v umeleckom a organizal!nom za
be~ výjazdu orcbesb'a na kon~ tur
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lllavný problém je, že k turné zaujmú roLhla
soví ekonómovia a vedenie prístup, akoby išlo v 
prvom rade o komerčnú aktivitu. Dnes je vo svete 
obrovská konkurencia. Samotný fakt, že sme boli 
vôbec pozvaní do Japonska • je úspech. V 
Japonsku je momentálne veľká konkurencia hos
ťujúcich orchestrov. pred nami vo Fukuoke hrala 

Berlínska fi lharmónia s C. Abbadom a predtým 
Wiener Symfoniker. Tie najlepšie orchestre sa <to 
Japonska dostanú raz za pä( rokov. V takejto sil
nej konkurencii pride SOSR do tejto krajiny opäť 
o dva-tri roky. Z toho bol veľmi nadšený aj náš ja
ponský agent. O dva roky budem ma( turné, po
čas ktorého budem dirigovať japonské orchestre. 
Samotný manal.ér to chápal ako obrovský úspech, 
v dnešnej konkurencii úplne ncLvyklý. 

Mo si vysvet/ujete tdto ne(!alcand ponuku? Je 
to na z4k:.lade vaJcj umeleckej povesti, zatriedenia 
orc:besb'a medzi výborný stred v bierarcbli sveto
vých orchestrov ... 7 

Jedine úrovňou výkonov, to v prvom rade! 
Pred veľmi náročným publikom, ktoré má mož
nost porovnával. Cítim určitý stres z toho,L.eje to 
zával.ná reprezemácia a aj komerčný úspech. 
Mali by sme sa však pozrie( aj ďalej za horizont, 
urobíme síce všetko aj pre komerčné úspechy, 
aby sme boli tzv. "ziskoví", ale na druhej strane 
odrieknu( prestížne zájazdy ako Japonsko alebo 
západnú Európu • by bol začiatok konca tohto or
chestra. Stalo sa mi napr. po koncerte, že prišlo 
asi 50-60 zberateľov autogramov z publika a mali 
v rukách CD-platne s naším orchestrom. To Lna
mená, že telllo orcheMer už má svojich fanúšikov 
a 1.e už je tam atmosféra priaznivá pre SOSR. A 
na to možno čaka( aj rozšírenie komerčných akti
vít do budúcnosti . Vždy ma mrzí, keď sa očakáva 
iba okamžitý zisk. Múdrejšie j e racionálne pláno
va( budúcnos( prostredníctvom kvalitných ume
leckých zájazdov. 

V k:ultdre, teda aj v hudobnej, nemolno vldy 
uprednostni( olcamiitý zisk na dkor prezierav6ho 
ochraňovania duchovných bodntJL Predpokladom 
laiM6bo dspecbu je vlastne dostatoč!ne poi!etnA 
posluchllsb mno.fina, bori hudbu potrebuje, a 
aby to tak bolo, je nutn6 zve/adoval budobnd k:ul
tdru. Deje sa to prostrednfctvom koncertn6bo ti
vota, čík na budt1com zisku sa pracuje ''non
stop ". Z arcbfvnych fondov nahrávok SOSR ul 
vmi.tlo nie.tolico veltni vydarených výberov na 
CD-platniach. S ktorými titulmi a dramaturgiami 
by ste sa najrad§ej pochválili? 

Spomeniem aspoň jednu. Veľmi som spokojný 
s nahrávkou, ktorá vznikla k 70. výročiu rozhlasu 
·na platni bol M . Bartholdy: Tiché more a šťastná 
plavba, Schubert: 5. symfónia, Cajkovskij: Fran
cesca da Rimini. Práve s Franccscou da Rimini 
sme mali veľké úspechy pred dvoma rokmi na zá
jaLde na Kórei. .. Táto CD-platňa prezentuje or
chester z interpretačnej stránky, myslím, že bol 
by o ňu záujem aj v zahraničí, len to treba šikovne 

ponúkaL. Som fanúšikom nášho vydavateľstva a 
chcem uľahči( prácu s hľadaním vhodných titulov 
z archívu, aby sa dostal i naj lepšie nahrávky me
dzi široké publikum. Ale bol by som rád, keby 
bola zabezpečená aj dobrá distribúcia .. . 

Orchester je tiv6 teleso, k:to.ré sa skladA z 
množstva individUJJlft orchestdlnycb brtičov. 
Tak ako sa vyvfja orchester, tak sa vyvfja aj di
rigent- od strémovaného začiatočnfka cez mla
dfckebo suveréna u po zrel6bo slceptik:a-profc
sionlla. .. Nahrá vate so svojim orchestrom, vy
stupujete v zahranič/. Ul nie ste zaliatočnflc a 
nepatr/te ani .Iru generácii svojich profesorov. 
M lfte o sebe predstavu, hm ste sa dostali v 
tomto !tÁd.iu? 

Ako každý mladý umelec, keď som začínal • 
nevedel som si predMavi( "vývoj" a čo sa za tým 
skrýva • že po čase budem chápa( isté diela cel
kom inak ... Dnes sa dostávam do veku, keď iným 
spôsobom chápem obsah slova "vývoj". Ako úpl
ného začiatočnfka v ŠF Košice ma hodili "do vo-

dy" a musel som sa rýchlo naučiť svetový reperto
ár. Vždy, keď som robil nejakú skladbu prvýkrát, 
myslel som si naivne, že ju urobím najlepšie. 
Dnes viem, L.e j e 10 celkom inak. Veľa vecí chá
pem v imerpretácii celkom odl išne. Vývoj asi 
spočíva v schopnosti dokáza( povedal zložité 
myšl ienky jednoduchším spôsobom. Keď dirigen
ta-začiatočnfka L.askočia v partitúre (ažké miesta. 
tak sa usiluje aj banálny problém vysvetľova( or
chestru veľmi zložitým spôsobom. Cítim, že túto 
schopnosť som rokmi praxe už trochu získal. Aj 
keď ... 

Iste je to obojstranný proces, lebo aj orchester 
sa musi prisp(Jsobi( svojmu mladému dirigentovi 
a cellr:om opnfvnene mu občas nedtJveruje, lebo 
nepoznlf jeho dirigentské schopnosti. Bari6ra 
vlak mtJu by( plodnlf, ak si slabli a strana u vedo
mi re:urvy. O nezbocMcb na oboch stranlfcb jest
vuje mnoho bistorie.t, k:tolé sa s potelcnfm roz
pnfvajd ... 

Toto sa týka dvoch sfér -jedna: to sú vedomos
ti dirigenta, tá je úplne nekompromisná. Mladý di
rigelll pred orchcmorn musí byl absolútne pripra
vený, musí ovláda( dielo, aby mohol vysvetl i( hrá
čom svoju predstavu a aby mu oni verili . Sem pat
rf aj dirigentská technika, nielen vedomosti z in
terpretácie, štýlu . Druhá sféra: to je psychológia • 
a tu vám neviem odpovedať, lebo to je čosi "medzi 
zemou a nebom". Nedá sa naučiť. Učím na VŠMU 
študentov spoznáva( partitúry, dirigovať, aj im po
rozprávam, čo to je psychológia orchestra, ale v 
prax i nikdy neviete. ako to dopadne. cdá sa to 
naučil. Nespomínam si presne, kto to povedal • 
Bohm alebo Strauss: keď mladý dirigent príde k 
orchestru · buď to ide, alebo nejde na prvýkrát. Ak 
nie, už to nikdy nepôjde. Najlepšie je, keď moje 
cítenie diela a jeho obsahu je natoľko zrozumiteľ
né každému hráčovi, že ho o tom presvedčíme bez 
problémov. Inak to neviem definovaL. 

Pamiitlfm si na vaJc začiaJlcy v Koliciach. 
Myslfm, k vtedy bola odborná mtib veltni na
klonená ist6mu mlacMmu dirigentovi R. S . Mif to 
pre zalfnajdceho umelca význam - priazniv6 
ohodnotenie a pod. 7 

Nazdávam sa, L.e kritika je vždy subjektívna. 
Vyjadruje postoj kritika ku dielu aj interpretovi. 
Niekedy je cfli( ul. z rukopisu kri tiky, o čo ide kri
tikovi . Preto si myslím, že kritiku treba bra( s re
zervou. Pre mňa je smerodatnejšie publ ikum. 
Najv[ičším mojím kritikom je sám orchester, a 
úplne najväčším • mikrofón. A le priznávam, že 
mi dobre padlo, keď bol i priaznivé ohlasy, lebo 
vždy sa usilujem, aby bol výkon čo najlepší. 

Keby som nemal čas pripravi( sa na prvú skúšku 
alebo koncert, tak to odrieknem. Nie som hazar
dér. Ak nie som pripravený, nemôžem predstúpi( 
pred hráčov orchestra. Tak ako kritik je výrazom 
seba ~amého, tak ja som výrazom seba samého v 
tom-ktorom diele. Keď budem robi( symfóniu po
dľa svojho názoru a prinesiem tam nejaké svoje 
prvky, a keď to nebude konvenoval predstave kri
tika, budem to brať tak, že on má svoj názor, aj ja 
mám ~voj. Ale aj druhýkrát ju budem hra( takto, 
lebo ju tak cítim. Keď spomínate, že prvé kritiky 
boli dobré, tak asi preto, že som sa snažil byť pri
pravený a prinies( niečo nové. Bol som vďačný 
kritike, najmä ak som mal dobrý ohlas aj u publi
ka, ale hlavne u orchestra. Bol som vďačný za 
každú prOežitos( dirigovať. 
Počldme si na ohlasy z vlflbo japonslc6Jo tur

n6. Iste budd doblé. Vrilme sa na úver k reperto
lfro, s ktorým ste mali talcý velicý 6specb v slflacb 
japonských miest Tokio, Osaka, Nagoja, Mu
oka. .. to sa Japoncom najviac pili? 

Japonci sú špecifickí v tom, že si sami určujú, 
čo chcú počúva(. Ich vkus pri dramaturgii koncer
tu je trochu odlišný od európskeho. Obľubujú isté 
štýlové obdobia a iné nie ... Musíte si uvedomiť, 
že v Japonsku je zloženie obyvateľstva celkom 
iné. Koncertné sály pojmú 2000-3000 ľudí a vždy 
sú plné. Dávajú prednos( romantizmu, najmä čes
kému, a zatiaľ sa nedostali ďalej . A le aj to je obdi

vuhodné, lebo japonská hudobná 
kultúra je úplne odlišná od európ
skej. Zrejme potrebujú, aby sa istý 
okruh skladieb stále hral na pódiách. 
Aj keď 10 vyzerá ako nedostatok, 
uvedomil som si , že keď špičkové 
publikum počúva v Metropolitan 
Hall v Tokiu, alebo v Symphony 
Hall v Osake, či Fukuoke, kde je 
konkurencia veľmi veľká • nejakú 
skladbu, napr. Dvofákovu "Novo
svetskú", tak dokonale pozná pani
túru, že vie, kde sú (ažké miesta, kto 
ich hrá a vopred sa na tie miesta 
vie súMredi(. Repertoár. ktorý sa hrá 
v Japonsku · a to nie je len môj ná
zor, ale aj ostatných, ktorf v Ja
ponsku dirigovali • pozná publikum 
dokonale. Z toho vychádzala aj naša 
dramaturgia. Radi by sme hrali aj 
slovenskú hudbu, ale zatiaľ je to ne
priechodné. Nepodarilo sa to ani iným. 
Tam nepotrebujú poču( experiment, 
ale Smetanovu Vltavu. ktorú sme 
hrali. alebo Dvofákovu Novo~vet
skú, aj keď ju poznajú spamäti. V na
šom prípade bolo nadštandardným 
uvedenie Beethovenovej Pastorálnej 
symfónie. lebo sa tam nehráva. A le 
stretla sa s úspechom. Napr. v de
cembri všade hrajú Beethovenovu 9. 
symfóniu, aj na šesťdes iat ich mies
tach naraz... Musíte vziať na vedo

mie, že je to iný kontinent, s inými tradíciami, ná
rokmi, mentalitou ... 

Myslfm, u aj p4na Beethovena by obtiril fakt, 
keby sa dozvedel, u v neznlfmom Japonsku bude 
jeho Deviata symf6nia ,o bratstve vktk:ýcb ludf 
taJcým bitom. 

Ja som "chorý optimista", myslím, že vývoj v 
Japon~ku pôjde veľmi rýchlo dopredu a onedlho 
tam budeme hra( aj slovenskú hudbu i hudbu 20. 
storočia. Keď budeme o desa( rokov hosťovať v 
Japonsku, repertoár bude asi odlišný. Keď sme 
pred desiatimi rokmi hrali v Španielsku, hrali sme 
iba tradičný repertoár. Dnes si môžeme dovol i( 
uvádza( aj Šostakovičove symfónie, aj neznáme 
skladby. 

Z uveden6Jo vyplýva, k eur6pstc publik:um 
sa tiel pozitfvnc vyvfja. Aspo/l nie.tde. Nebrozf 
nlfm doma, u strat/mc dych a krok s dobou? 
Napr. keď ul spomfnamc japonslc6 tum6 • iste aj 
vis udivuje dravos(, s akou sa tento usilovný ná
rod zmociiuje eur6pstej hudobnej (aj inej) k:ultd
ry. Prečo to nie je recipročn6, kde zaostal dmeme 
tomu nM zlfujem o ich hudbu, mimo ctnomuzi.to
logických aktivit? 

My si myslíme, že to najlepšie vzniklo tu, v 
Európe. Sme právom na to hrdf. A le keby sa ma 
japonský kolega opýtal, prečo sa u nás nehrá ja
ponská hudba - neboli by sme si celkom rovní. 
Lebo je to hudba rovnocenná. Oni v rámci svojho 
pozitívneho kozmopolitizmu sa učia všetkému, 
preberajú všetko dobré. Japonskí študenti neraz 
prídu za mnou po koncerte a pýtajú sa, ako sa di
riguje to č i ono. Je z nich cíti( profesionálnu zau
jatos(. Sú vo svoj om civilizačnom vývoji tak ďa
leko, že nemajú problémy s financiami alebo s 
rozpočtom • a tak hľadajú nadstavbu. Chcú pre
niknú( aj do sfér, ktoré sú im blízke. Robia všet
ko pre to, aby našej hudbe rozumeli , ale zo dňa 
na deň to nejde. Majú fantastické koncertné 
sály, hociktorú by som preniesol do Bratislavy. 
Podmienky tam sú a je 10 veľmi perspektívny trh 
pre európske hudobné umenie. Pri ich pracov
nom nasadení, ktoré je povestné v celom svete, je 
celkom prirodzené, že hľadajú duchovné hodno
ty. Potrebujú niečo navyše· a tým niečim je hud
ba. 

Mali by sme teda myslie( na 10, že aj napriek 
terajším problémom by sme si mali uchráni( našu 
hudobnú kultúru, lebo keď j u necháme padnú(, 
veľmi (ažko ju budeme opäť budova(. Pomôže 
nám to kultivovať našu budúcnos(. 

NocommenL .. 
Pripravila MBSKA PUŠKÁŠOV Á 



l Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia l 
Je Janáčkovi bližšia 111odálna košela, či tonálny kabát? 
ZUZANA MARTINÁK.OV Á 

Leoša Janáčka (1854- 1928) netreba 
zvJ.1š(predslilvovať. Patrí k prvým veľ
kým kompozičnýrr zjavom. ktoré 
otvámjú novú epochu hudby 20. storo
čia. Narodil a v malej moravskej de
dinke Huk va/dy. Od malička žil aktív
ne s hudbou: spieval v chlupčcnskom 
zbore, hral na organe v kostole. Po .~tú
diách na nemeckom reálnom gymmí
ziu a učiteľskom ú tavc su slélf učite
ľom dejfn a geografie. Po ročnom po
byte na pmžskej orgwovcj .iikole pô ·o
bil ako pedagóg spevu, organu a klaví
ra, neskôr hus lf v Bme, kde viedol veľ
mi čulý hudobný ž ivot ako dirigent. 
klavirisw. kritik a hudobný teoretik. 

K originálnemu osobnostnému kom
pozičnému prejavu sa Junáček dopm
cováva koncom 90-tych rokov 19. 
storočia po intenzívnom .~túdiu ľudo
vej hudby a "mluvy" (reči). Začimok 
20. storočia sa niesol v znamení osob
nej krízy, ktorú prekonal éiŽ v období 
približne po prvej svetovej vojne. k 
čomu prispeli úspechy opery Jej pas
torkyňa a ďa/šfch diel v Zflhraničí (Ko
lfn, New York, Berlín a i.). ale aj zná
mosť s Kamilou Stässlovou. ktorá bo
la od neho o 37 rokov mladšia. Ako 
70-ročný užív;1 g loriolu svojej slávy ti 
pocty. ktorej sa mu dostáva z rôznych 
kútov veta. 

K najznámejším Janáčkovym die
lam putrh1 opery Jej pastorkyiía. Káťa 
Kabanová. Vec Makropulo . Z mŕtve
ho domu. Vý lety pána Broučka. Prí
hody Li.~ky By.~troušky: klavírne cyk
ly Po zt~rostlém clwdnfčku. V mlhách 
a Sonate l . X. 1905 pre klt~vfr. symfo
nická báseň Tart~s Bu/ba, piesiíový 
cyklus Zápisnfk zmizelého. M štl Gla
golskajt~. Sinfonie/la pre ve/ký or
chester, Lt~šské wnce pre orchester. 
sláčikové kvarteto Listy dôverné ... 

Leoš Janáček svojím kompozičným mysle
ním bol už za svojho života pokladaný za 
zvláštneho čudáka a uznania za svoju tvorbu 
v úladc s nám známym "nikto nie j e doma 
prorokom" - sa mu dostalo najskôr v zahrani
čí, kým doma sa k nej odborné kruhy staval i 
dlho prinajmenej váhavo. Spočiatku v Brne a 
najmä v Prahe bol pokladaný za folkloristu, a 
tak sa stalo. že opera Jej Pastorkyňa si vyslú-
1ila prív lastok folkloristická, pretože údajne 
polOstávala väčšinou 1. citácií ľudových pies
ní. Janáček pritom nepotreboval citovať. Afi 
nita s folklórnymi nápevmi vyplynula 1. jeho 
bytostnej spätosti s ľudovou slovesnou i hu
dobnou tradíciou, zo živého l.áujmu o reč čcs
~ého ľudu, ktorú intenzívne ~tudoval. Jeho 
motívy, nápevy, témy sú však v Pastorkyni a 
mnohých ďalších dielach vlastnými výtvormi . 

O Janáčkovej hannonickcj i melodickej rc
či sa v mu1.ikologickcj literatúre popísa lo po
merne veľa . Autori týchto štúdií väčš inou vy
chádzajú z Janáčkovych osobných rellcxií. 
ktoré obsahujú nové tenníny, akými sú sča
~ovka, prodleva, nápčvková teorie a pod. 

Leoša Janáčka, ktorá sa vymyká pravidlám 
tonality, alebo aj modality? 

Skúsme sa na problém pozrieť zblízka na 
základe analýzy Janáčkovho k lavírneho cyk
lu Po zarost/6m chodnfčku ( 190 1-08): 

Už v prvej sk ladbe aše večery sa stretne
mc s postupmi. ktoré tak udivovali Janáčko
vych súčasníkov, odchovaných na tradícií ro
mantickej tonálncj hudby. 

Z tonálneho hľadi~ka vidíme v prvom úseku 
(t. 1-39) inklináciu k tónine cis mol. Lenže! 
Ako si poradíme s durovou ver,dou toniky, kto
rá sa tam od taktu 16 objavuje až príliš často , 
ba dokonca aj so svojimi zvýšeniami (ais. cis. 
his), ktoré ju posúvajú do tóniny Ci s dur. neho
voriac o tom, že úsek (aj celá skladba) končia 
durovým akordom Cis. Z tonálneho hľadiska 
ide teda o dosť zvláštnu moduláciu z cis mol do 
Cis dur. z modálneho hľadiska j e to bežný po
stup (spomeňme si, že molové a durové verzie 
tých istých akordov ~ú celkom bežnou záleži
tosťou). Ak sa pozrieme na celú tónovú zásobá
reň, nájdeme tam ešte tón lisis. ktorý je bucľ cit
li vým tónom ku gis (l. 8). alebo j ednoducho tó
nom diesis (1.výšenou terciou v akorde, tu neú
plnom - t. 14 a 28). Z tonálneho hľadiska ide o 
zástupcu subdominanty , po ktorej nastupuje 
dominanta (gis-his-dis + v base tón cis) a duro
vá tonika. Z modálneho hľadiska by sme mohli 
celý úsek vy~vctlii vzhľadom na ll -oblasť (tá 
má v predznamenaní: tis, ci s, gis, dis, a is; +tón 
ta = a; + 3 diesis = eis. his, tisis). V tomto prí
pade by osci láciu okolo cis mol a Cis dur vy
jadroval dórsky modus. Veľa by sa dalo vysvet
liť aj z oblati - E, tu by však nesedelo dicsis li
sis. pričom osciláciu okolo ci s mol a Ci s dur by 
tu vyjadroval aiolský modus (oba mody dórsky 
aj aiolský majú molový charakter). Zaujímavé, 
7e v celom úseku sa v base zdôrazňuje tón cis a 
gi~. predsa v~ak na jednom mieste (v taktoch 9-
10) máme v base tón 11 (nad nrm dominantný 
septakord so zam lčanou kvintou) a tón e (nad 
ním E dur). Je to náhoda? 

A ešte niečo. Zdanlivo vzdialený úsek v 
Des dur. ktorý nas leduje po tomto úseku. má 
v skutočnosti k nemu veľmi blízko. Enhar
monicky tot iL ide o Cis dur. Tri tóny, ktoré v 
priebehu úseku pribudnú - tón 11. fcs. ecs- sú 
enharmonicky tónmi a. c. h. t. z., že zostávajú 
tóny es, as. des. ges. čo cnhannonicky l na
mená lis. cis. gis. clis (čítaj od1-adu) - no a to 
už máme našu cis mol! V takte 64-5 máme 
naozaj akord des mol, čo je vlastne cnharmo
nicky cis mol. a práve túto spojitosť Janáček 
potreboval vt.hľadom na ďalší úsek . ktorý sa 
vracia do ci.s mol. 

V skladbe Dobrou noc márne modálne 
vl.l'ahy ešte vypuklejšie. Z hľadiska tonálncho 
by sme často narazili na zv láštne hannonické 
spoje, ktoré znejasňujú jednoznačnosť tón i
ny. Pri letmom pohľade sa zdá, že skladba je 
v C dur. Lenže už v štvnom takte máme 
akord d-li.~-h. z ktorého sa vyvinie d-fis-:1. 
ktorý by mohol byť dominantou ku g. V base 
skutočne zaznie tón g. ale nad ním tonik11. č i 
že tonický l. vtu1sexwkord a potom tonik il (7. 
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takt). To by sa tonálne dalo vysvet l iť ako 
(D)0 . D'~' aT, čo potvrdzuje aj neskorší vývoj 
v taktoch 23-30, kde máme (D)0 . D D'~', zase 
D, (D)0 , zase tonický kvartscxtakord (resp. 
DT). pričom tonika už nezaznie a nastúpi 
akord f mol (takt 30). z hľadiska c dur by to 
bola molová subdominanta. nasledujúci akord 
cs-as-c, za nfm es-g-b. potom f-11-c-es (g) v 
takte 36 a za ním b-g. z ktorého sa vyvinie b
g-es. čo už nemôžeme vysvetliť v tónine C 
dur. Dostali sme sa do akejsi Es dur a analo
gicky s postupmi v predchádzajúcom úseku 
mimotonálnej dominanty k dominaote, pri-
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lyd ický modus od c, v B-oblusti j e lydický 
modus od es. 

Hľadajme dôkazy na potvrdenie. ie náho
dou sa v G-oblasti vyskytuje tak často tón fis. 
Melódia v taktoch 15- 17 a tiež v tak toch 2 1-
23 obsahuje tón r. čo j e v súlade s klesajúcimi 
postupmi v modalite (analogicky v taktoch 
74-76, 80-82). V našom prípade j e použitý 
tón w (l) namiesto ti (fis). k torý j e citli vým 
tónom k tónu /a (c). Po1rime sa však na stú
pajúce postupy v melódii . ájdcmc ich v tak
toch 52-54, 56-58. 62-64, 66-68, 70-72. 
Všetky obsahujú lydický tctr<Jchorcl c-d-e-l'is. 
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L. Janáček: Po zarostlém chodníčku l. rad - Dobrou noc 

čom dominanta nenastúpi, len jej základný 
tón a nad ním tonický kvartsextakord. teda 
DT, č i že aj tu máme v akorde /~n-e-es (D)0 ), 

nenastúpi dominanta, ale DT. Avšak po zopa
kovaní spoja P a Es-kvartsexwkordu zrazu 
nastúpi akord e-g-c. A už sme opiiť v C! 

Toto by bol tonálny výklad! Skúsme sa 
však na túto skladbu pozrieť z modálneho 
hľadiska. Jedna časť skladby je v G-ab/asti. 
druhá časť v B-ob/asti. V oboch oblastiach sa 
zdôrazňuje Jydický modus. t.j. v G-ab/asti j e 

Analogicky v B-oblilsti máme takéto lydické 
tctrilchordy v melódii od es v takte 35-37, 39-
4 1, 43-45. cs-f-g-a. 

Všimnime si ešte niektoré postupy. Akord f 
mol ( takt 30). je v B-ob/asti s tónom ta, čiže 
akord so v molovej verzii . eskôr sa nám už 
objavuj e v durovej verzii (takt 36, 40, 44). Do 
B-oblusti môžu patriť aj akordy, ktoré sú spo
ločné aj pre G-oblast' a ~ú prechodovými (mo
du lačnými momentmi). Je to v takte 28-30 
akord D dur. ktorý je v B-ob/asti mi #akordom 
(s diesis tis). C dur = rc # (s dies is e). Prob
lematickým by bol z hľadiska G-oblasti tón as 
v base v takte 53, ktorý j e však zrejme len myl
ne zapísaný, nakoľko v takte 57 ide o analogic
ký postup a tam je už tón gis. Tóny gis aj dis. 
ktoré sa v G-oblilsti vyskytujú, sú diesis. 

A typický vzhľadom na tonálne myslenie j e 
aj záver sk ladby. kde sa opakovane vyskytuje 
spoj dvoch akordov e-gis-11-d (E7

) a c-e-g 
(C). Z modálneho hľadiska však v G-oblasti 
ide o spoj akordov In #(s diesis) a fa . 

Ako v idíme. Janáček narúša tonálnu har
móniu prirod1.cným ~pôsobom tak. že sa 
pribl ižuje k modalite, ktorá tonalitu genetic
ky predchádzala. cjde však - podľa môjho 
názoru - o vedomú aplikáciu renesančnej mo
dality - to by J anáčkova hudba znela inak -
ale o uplatnenie voľnejších a bohatších mož
ností, ktoré poskytuje modali ta oproti tonali
tc. a ktoré J anáček dostal "do vienka" aj tým, 
že sa bytostne zaujímal o folklórne hudobné 
prejavy. Popicranic tonálneho systému však 
v tom čase viselo už vo vzduchu - a bola to 
len otázka individuálneho osobnostného 
vkladu, ktorý mal rozhodnúť o tom. akým 
smerom sa ten-ktorý sk l adateľ bude uberať. 

Skutočne bola modálna košela Janáčkovi 
bližšia ako tooálny kabát Aj keď si ho vyzlie
kol, modalita zostala, a keď si ho obliekol, aj 
tak stále intenzívnejšie cítil svoju košelu ... 

Akou je však v skutočnosti harmonická reč L. Janáček: Po zarostlém chodníčku I. rad - Naše večery 

Pozn. Uvádzané príklady - pozri vydanie 
Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku, 1987 
EDIT IO SUPRAPIION 
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Snímka: Zuzana Jójárt 

Sólistka Baletu Slovenského národné
ho divadla Lívia Hýllová získala naj vyš
šie domáce ocenenie v oblasti baletu -
Kvet baletu Philip M orris. Porota zlože
ná z odborníkov tanečného umenia pod 
vedením šéfa Baletu SND Jozefa Sa
bovčíka rozhodla, že sošku K vet baletu a 
odmenu l O tisíc švajčiarskych frankov 
získa hlavná predstavitelka Carmen z 
rovnomenného baletu, ktorý pre SND 
vytvoril choreograf Róbert Balogh. Lívia 
Hýllová pôsobí v balete SND od roku 
1994, o dva roky neskôr sa stala sólist
kou a predstavila sa najmä v balete D. 
Rapoša Deti T itaniku. V s účasnosti ju 
môžeme vidieť v sólových postavách v 
baletoch Luskáčik , Don Quijote alebo 
Ples Kadetov. Naj výraznejším talentom 

Cena pre L. !J{ý{{ovú 
v oblasti baletu sa na základe rozhodnu
tia poroty stala Silv ia Noskovičová, čer
stvá absolventka Tanečného konzervató
ria v Bratislave, a to najmä za prejav v 
úlohe Michaely v balete Carmen. Oce
nenie najúspešnejšieho baletného pred
stavenia sa už po tretí rok uskutočnilo v 
Bratislave z iniciatívy spoločnost i Tabak, 
s. r. o., a jej akcionára - svetového taba
kového koncernu Phil ip Morris. Cena sa 
udeľuje v niekolkých krajinách sveta a na 
Slovensku prevzala záštitu nad týmto 
ocenením premiérova manželka M argita 
Meč iarová. Carmen je predstavením, 
ktoré prostredníctvom hudobnej koláže 
hudby Georgesa Bi zeta a Paca de Luciu 
stel esň uje vášeň , lásku a nenáv isť s pra
vým španielskym temperamentom. "Po 
tom, čo vznikla krízová situácia v Balete 
SND na začiatku novej sezóny, sme sa 
rozhod li urobiť Carmen. Zdalo sa nám, 
že tento titul spevní a utuží vzťahy v sú
bore a pomôže nanovo rozbehnúť prácu v 
balete. Súčasne j e to divácky vďačné 
predstavenie," uviedol choreograf pred
stavenia Róbert Balogh. Podľa slov riadi
teľa Baletu SND J. Sabovčíka j e ocenenie 
odrazom aj mimoriadnej situácie, keď 
mladí umelci dokázali po odchode niekoľ
kých členov súboru aj sól istov Baletu 
SND naštudovať ďalšie po ta vy a pomoh
l i udržať repertoár baletu prvej sloven
skej tanečnej scény. 

Komorný koncert v Slovenskom inštitúte vo Viedni 
Dôstojné prostredie Slovenského inštitú

tu vo Viedni bolo dňa 28. januára svedkom 
prvého toh toročného koncertného poduja
tia. Národné hudobné centrum prakticky od 
vzniku inštitútu realizuje pravidelné kon
certné podujatia v tomto prostredí a ojedi
nele i v rezidencii nášho veľvyslanect va v 
Rakúsku. Na spomínanom koncerte v pre
plnenej sále inštitútu účinkovalo Bratislav
ské klarinetové kvarteto (um. vedúci P. 
Drl ička), ktoré s velkým úspechom inter
pretovalo diela J. N. Hummela. Y. Des
portesa, V. Kubičku (2. klarinetové kvarte
to), T. S. Smitha a J. Gyulai-Gaála. Nadše
ne aplaudujúce auditórium si vynútilo rad 
prídavkov z tvorby j ubilujúceho L. Bem
steina. 

Ak si uvedomíme nemalý význam pre
zentácie našich koncertných umelcov a 
pôvodnej skladateľskej tvorby v Sloven-

kom inšti túte, kde sa na pravidelných po
dujatiach zúčastňuje aj odborná hudobná 
verejnosť Viedne, vynára sa problém vyba
venosti dobrej akustickej koncertnej siene a 
výtvarnej sály inštitútu. Absencia koncert
ného klavíra od prvopočiatku polupráce li
mituje dramaturgické možnosti a obme~zu

j e možnosť širšieho pohľadu na slovenskú 
skladateľskú tvorbu, ale i širšiu prezentáciu 
interpret ačného umenia (napr. vokálna a in
štrumentálna tvorba s potrebou koncertné
ho klavírneho nástroja). 

Národné hudobné centrum sa obráti lo na 
p. ministerku zahraničných vecí Slovenskej 
republiky s odporúčaním , aby MZV urých
lene riešilo tento problém v súvislosti s dô
stojnou prezentáciou slovenskej hudobnej 
kultúry v Slovenskom inštitúte vo Viedni. 

PAVOL BAGIN 

Klavírna súťaž D. Kardoša 
22. a 23. 4. sa uskutočn í 3. ročník 

Klavírnej súťaže Dezidera Kardoša 
na ZUS O. Kardoša v Bánovciach nad 
Bebravo u. Súťaže sa môžu zúčastniť 
žiaci l. a ll. stupňa ZUS zo Slovenska i 
zo zah ranič ia v só lovej hre a v klavír
no m duu. 

V sólovej hre budú účastníci rozdele
ní do štyroch kategórií, v ktorých sú za
radené povinné skladby odD. Kardoša. 
Prvá kategó ria: žiaci do l l rokov, Ba-

gately č. l , 4(4 '- 6 '). 

Druhá kategória: žiaci do 13 rokov, 
Bagately č. l O, 12 
(do8 '). 

Tretia kategória: žiaci do 15 rokov, 
Va lčík z A lbumu 
sk lad ieb pre m lá
d ež a Bagatela č. 8 
(do IO '). 

Stvrtá kateg ó ria : žiaci nad l 5 rokov, 
Melancholické in
termezzo a Preká
račka z A lbumu pre 
mládež (do 12 ' ). 

O krem p ovinných sk ladieb v só lo 
v ej hre si treba pripravi ť aj skladbu 
súčasného slovenského autora a sklad
bu významného auto ra 20. storočia. 
Súťažiaci .v k lavírnom duu, v hre na 

j edno m nástroji , b udú rozd e lení do 
d voch kategó rií : 
prvá - žiaci od l l do 15 rokov, povin

né sú Bagately č . 5, 6 (4 ' • 6 ' ), 
druhá - žiaci od 15 ro kov, Bagately č. 

8, 14 (6 '- 8 ' ). 
Popri povinných skladbách si tre

ba pripraviť aj skladbu významného 
auto ra svetovej alebo slovenskej 
hudby 20. storočia. 

Umeleckým garantom súťaže je 
Daniela Kardošová. Porota, ktorej člen

mi sú pedagógovia v S, konzervatórií 
a ZUS, si vyhradzuje právo udeliť 2 ce
ny alebo neudel iť žiadnu cenu v jed
notlivých kategóriách. Prvé miesto j e 
honorované sumo u l 000,- Sk, druhé 
500,- Ska tret ie miesto 300,- Ska ude
lená môže byť aj Cena za najlepšiu in
terpretáciu skladby D. Kardoša. 

Prihlášky, ktoré treba poslať do 28. 
2. 1998 na adresu ZUS D. Kardoša, 
Novo meského 3, 957 04 Bánovce 
nad Bebravou, musia obsahovať me
no a priezvisko účastníka súťaže, dá
tum a miesto naro denia s fotokópiou 
rodnéh o listu (zaderovan ie do kate
górií) , ako aj adresu školy s menom a 
p riezviskom pedagóga. 
Účastnícky poplatok je 200,- Sk, v 

cene sú zahrnuté organizačné vý
davky a ob ed pre súťažiaceho i pe
dagóga. Poplatok t reba uhradiť do 
28. 2. Ubytovanie zabezpečí organi
záto r súťaže, náklady za nodah a ce
stovné si h radí účastník. Bez úhrady 
poplatku nebudú o rganizátori súťa

že akceptovať účasť na súťaži a v prí
pade neúčasti sa poplatok nevracia. 

Priporrzírzctrrze si ... 
Znie to neuveriteľne, ale j e tomu už j e

denásť rokov, čo našu hudobnú cénu ne
čakane a rýchlo opustil originálny tenoris
ta VOJTECH SCHRENKEL (9. 2. 1938 -
30. 12. /986), ktorý by a bol v týchto 
dňoch dožil šesťde i;aky. Odišiel veľmi 
rfchlo, počas pred taveni;1 Mozartovej 
Carovnej flauty na klonku roku 1986, na 
vrchole vojich umeleckých (l a ambfcif. 

Vojtech Schrenke/ bol nesporne zaujf
mavou o obno ťou. Obdivovali sme uňho 
jeho orginálny humor, svojráznu životnú 
filozofiu, vy nikal neuveriteľnou pmcovi
tosťou, precfzno ťou a di ciplinovanosťou. 
O j eho speváckej disponovanosti sa pí a
lo, že j eho vokálny nature/ nemožno 
striktne zaradiť do tmdičnej hlasovej kate
górie. Ča ukázal, že to nebolo ani potreb
né, pretože tá j eho "kategória ", ktorou dis
ponoval iba on, bola samo tamou kMegó
riou, ktorá j e u nás dne citeľne prázdna. 
Kaidé puntičkár ke zatrieďovanie j e istým 
spôsobom zavádzajúce, alebo aspoií od
vádzajúce od podswty javu. 

Vojtech Schrenke/ po ab olvovaní Vy
sokej školy múzických umenf v triede 
Imricha Godina si svoju pozíciu získaval 
tvrdou a ystematickou prácou, najprv na 
céne opery Štátneho divadla v Košiciach 

(1962-72), potom v opernom súbore Kleist
theatra vo Frankfurte nad Odrou ( 1966-
68) a upevnil si ju ako sól i Ili Opery SND 
(1972-86). V tílohe Dr. Cajusa krátkodobo 
hosťov;1/ vo Verdiho Falstélffovi na scéne 
The State Univer ity Michigan v úm in
gu. Jeho umelecký profil sa utván1l štú
diom ve/kého množstva rozmanitých dra
matických postáv, charakterových figúr 
najrozmanitejšieho divadelného typu. Je
ho hlasové a herecké dispozície využívali 
režiséri predovšetkým na vy hranené cha
rakterové postavy a postavičky, ako boli 
napr. Jerožka v Kniežati Igorovi, Triquer v 
Eugenovi Oneginovi, Lyone/ v Marte, Va
šek a Principál v Predanej neveste, Beppo 
v Komediantoch a i. Každý vedel a dodnes 
vie, že Schrenke/ vždy túžil po velkej di-

15. februára me si pripomenuli nedo
žité 90. výročie narodenia doc. Dr. JO
ZEFA SAMKA, CSc., mimoriadne ak
tfvneho organizátora slovenského hudob
ného ži vota, ped;1góga a publicistu. Ro
dák z M ojmfroviec, absol vent Učiteľ

ského ústavu v Modre, fonnoval svoj 
vzťah k národnej kultúre a vojmu budú
cemu po laniu cez učiteľské pô obenie v 
Poľnom Kesove, v Šuranoch, v Devfn
skej Novej Vsi, ako riaditeľ a školský in
špektor v Bratí Jave. Svoju muzikologic
kú k valifikáciu zavfšil štúdiom hudobnej 

vedy a estetiky na UK v Bratislave 
(1938-43) a svojou dizertačnou prácou 
Hudba a hudobnosť v spoločno ri - Pokus 
o sociologické zdôvodnenie hudobnej 
výchovy - patril k priekopnfkom v oblas
ti našej hudobnej sociológie. 

Šamkove občian ke i vedecko-organi
začné postoj e sa formov;1/i pôsobenfm v 
rôznych profe iách a na rôznych postoch. 
Po učiteľskom pôsobenf bol prednostom 
oddelenia pre kultúrne sty ky so zahrmli
čfm na Poverenfctve škol tva vied a ume-

vade/nej role. Tá túžba a mu naplnila v 
roku l 984, keď stvárňoval titulnú postavu 
Herodesa v Benešove} opere Hostina. 
Tento vokálno-intonačne a deklamačne 
náročný part ovládal bezchybne hneď na 
prvých skúškach. Každtí skúšku a predsta
venie prežfval sťaby vzácny a šťastný oka
mih svojho života. Vzápätf na Jedovala 
rovnako exponovaná postava Hajtmana v 
Bergovej opere Wozzeck, ktorú Schrenkel 
opäť kreoval svojimi nenapodobiteľnými 

herecko-vokálnymi dispozíciami a napo
kon to bola rola M onostatosa v M ozar
tovej Čarovnej fl;wte - obe v poslednom 
roku j eho života. Okrem operného javiska 
Schrenkel "z;li kri/" aj v exponovanom 
žánrovom tenorovom parte Orffovej kan
táty Carmina bumna, ktorú úspešne spie
val aj na zahraničných pódiách pod tak
tovkami významných dirigentov. Niektoré 
jeho po lilvy, dúfajme, zostanú zachované 
tW záznamoch televíznych inscemícií. 
Každý . kto Vojtecha Schrenke/a poznal, 
kto s nún spolupracoval, vnímal ho ako 
dobrého, priateľského kolegu a pracovité
ho umele;!. 

nf. k čomu ho predestinovali j azykové 
znalosti a široký rozhľad. Po pol i tickom 
prevrate v roku 1948 ho ži votné osudy 
"zaviali " do funkcie kultúrneho referenta 
a redaktora závodnej tlače v stavebnfc
tve, odkiaľ a v roku 1953 dostal do Z viizu 
slovenských skladateľov a v rokoch 1957-
-58 bol pr vým šéfredaktorom časopisu 
SLOVE SKÁ HUDBA. Keďže pre túto 
funkciu pre mnohých funkcionárov ne
splňal náležité ideové kritériá, v rokoch 
1961-69 pôsobil ako riaditeľ Sloven
ského hudobného fondu. súčasne peda
gogicky pôsobil na VŠMU a od r. 1969 
<l} na Pedagogickej fakulte v Trnave. 

V publicistickej oblasti k Šamkovy m 
ťažiskovým záujmom péllrili pedagogic
ko-výchovné problémy a popularizácia 
hudobného umenia. Publikoval štúdie 
ako napr. Postoj k hudobným nástrojom 
( 1943), K problému dedičnosti a vplyvu 
prostredia na aktívnu hudobnosť ( 1944), 
kni žne vydal prácu Hudba a hudobnosť v 
spoločnost i ( 1947) a i. Ve/kú pozornosť 
venoval tvorbe Jána Cikkera a M ikuláša 
Schneidera-Trnavského, o ktorých napf
sal monografie. Nemožno nepripomenúť 
aj jeho aktfvnu činnosť v oblasti zborové
ho spevu, pri organizovan{ rôznych kon
gresov, prednášal na konferencii pedagó
gov Spojených národov v Londýne 
(1945), bol členom vládnej delegácie na 
konferencii UNESCO v Parfži (1946) a i . 
Šamkova činno ť bola velká, záslužná, 
obelél vá a ľud ky príťažlivá. Po celé roky 
často nad ním visela "kádrová otázka ", 
ktorú vy volávali zväčša ľudh1 z hudobné
ho prostredia. ako ;l} tf, ktor( mu mohli 
byť vďačnf za jeho pracovitosť a ochotu. 
M ožno bol pre niekoho zvlá.5tnym člove
kom, ale bezpochy by rozdával okolo se
ba charizmatické fluidum osobnosti, kto
rej krédom bolo robiť ľud( šťastnými 
pro trednfctvom hudby. Takého som si 
ho zapamätal... MARIÁN JURÍK 



Podmienky s1ita.že 

l. Súťaže sa môžu zúčastniť mladí speváci od 17 do 32 rokov, t.j . narodení v 
rokoch 1966-1981 . Poslaním súťaže je vyhľadávanie mladých talentovaných 
interpretov koncertného vokálneho umenia, podnecovanie ich ďalš ieho 

umeleckého rastu, propagácia koncennej vokálnej tvorby s akcentom na 
tvorbu Mikulá§a Schneidra-Trnavského, výber účastníkov na ďalšie medzi
národné spevácke súťaže. 

2. Záujemcovia vyplnia tlačenú prihlášku a priložia k nej ústrižok poštovej po
ukážky, ktorou zaplatili v ložné. V ložné pre účastníkov zo Slovenskej repub
liky, Ceskej republiky, Poľska, Maďarska, Ruska, Ukrajiny a zo zemí s ne
konvenibilnou menou je 500,- Sk. V ložné pre ostatných zahraničných účast
níkov prihlásených do l. kategórie je l 00,- DM, pre zahraničných účastní
kov prihlásených do ll. kategórie je 150,- DM. Vyplnenú prihlášku s doklad
mi o zaplatení treba poslať doporučene na adresu: 

Sekretariát Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského, 
Mestský úrad - spoločenský úsek, Trhová 3, 917 OO Trnava, SR 
(telefón 00421/805/51 12 15 až 220, kl. 11 3 alebo 00421/805/5 1 15 24, 
falt511542 alebo51 ll 13). 
Vlo!né treba poukázať na čís lo účtu 44643-21 9/CYXXJ Slovenská sporiteľňa , a. s. 
Trnava. 
Termín: do 28. februára 1998 

dra-Tmavského možno transponovať len pre hlasové odbory, podľa tlačou 
vydaného originálu. 

7. Súťaž iaci nesmie v žiadnom kole opakovať skladbu. ktor(l už v súťaž i pred-
niesol. 

8. Súťažný repenoár musí byl' prednesený v origináli. 

9. Spievanie spamäti je podmienkou (okrem ári í z oratórií, kantát alebo omše). 
IO. Pre 15. ročnfk Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-

Trnavského sú určené tieto ceny: 
l. kategória l. cena 20 000.- Sk 

2. cena 15 000,- Sk 
3. cena IO 000,- Sk 

ll. kategória l. cena 30 000.- Sk 
2. cena 25 000.- Sk 
3. cena 20 000.- Sk 

l l. V každej kategórii budú osobitne hodn01ení muži a ženy. Porota má právo 
ceny zlúčiť a rozdel i ť ich rovnakým dielom alebo niektorú z cien neudelil' (pr
vá cena je nedeli teľná). 

12. Súťaž iaci v 15. ročníku Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schnei-

3. Súfaž sa uskutoční v dvoch kategóriách: 
l. kategória má dve kolá, súťažný repenoár je menej náročný. Do tejto kate

górie sa môžu prihlásiť speváci narodení v rokoch 1976-198 1. 

Usporiadatelia: Mesto Trnava, Minister
stvo kulttiry SR 

dra-Trnavského môžu získal' i osobitné ceny: 
Cena primá10ra mesia Trnava pre talent do 21 rokov 
(finančná odmena) 

ll. kategória má dve kolá, súťažný repenoár je náročnejší. Do tejto kategórie 
sa môžu prihlásiť speváci narodení v rokoch 1966-198 1. 

Národo6 hudobn6 cen
trum 
Nadácia Mikuláša Schnei
dra-Trnavského 

Cena árodného hudobného centra 
(usporiadanie dvoch koncenných vystúpení pre lauretllov súťaže) 

4. Repenoár 
l. kategória 
l. kolo 

- Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpreuíciu piesne slovenského skla
dateľa 20. storočia (finančná odmena) 

a) ľudová pieseň v úprave skladateľa podľa vlastného výberu 
Cena adácie Mikuláša Schneidra-Trnavského za naj lepšiu interpre
táciu piesne Mikuláša Schneidra-Trnavského 

b) umelá pieseň z obdobia predklasického alebo klasického vypisujú (finančná odmena vo výške 5 000,- Sk) 
c) povinná pieseň Mikuláša Schneidra-Trnavského: 

soprán - Vtáčik v zime 
mezzosoprán a alt - Šuhaju, šuhaju 

Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného tenoristu 
(finančná odmena vo výške 5 000,- Sk) 

tenor- Povedz mi dievčatko 
barytón a bas - Junák 

2. kolo 
a) umelá pieseň z obdobia romantizmu 

15. ročník - Cena Státneho divadla Košice 
(pohostinné vystúpenie v jednej opernej inscenácii) 
Cena za najlepšiu klavírnu spoluprácu 
(finančná odmena) 

b) povinná pieseň'Mikulá§a Schneidra-Trnavského: 
soprán - V našom dvore na javore 

medzinárodnej 
speváckej sótaže 

Mikul~a Schneidra-Trnavského 

Cena Kanadsko-slovenského hudobného fondu 
(finančná odmena a pozvanie na konccnné vystúpenie v Montreal i) 

- Cena European Summer Academy Holland Music Session mezzosoprán a alt - Sokolíčku, sokol 
tenor - Keby som bol vtáčkom 
barytón a bas - Sedíme tu smutní 

c) ária z tvorby ľubovoľného skladateľa 
d) umelá pieseň z 20. storočia od skladateľa z krajiny súťažiaceho 

ll. kategória 

Trnava 20. - 24. máj 1998 

(štipendium v hodn01e l 200.- USD na dvojtýždenný majSirovský kurt.) 
Cena Andreasa V. Georgiou za najlepší ženský umelecký prejav 

(finančná odmena vo výške 500.- USD) 
- Cena European Mozan Foundation 

(štipendium v hodnote 6 000,- USD na desailýždenný majstrovský k url) 
Cena ľ Opera Royal de Wallonie de Belgique 

l. kolo 
a) umelá pieseň z tvorb~ slovanských skladateľov 

(napr. Bella, Cikker, Cajkovskij, Dvofák, GI inka, Moniuszko, Moyzes, 
Smetana, Suchoň ap. 

Spolupracujú : European Mozart Foun
dation, USA 

(pohostinné vystúpenie v jednej opernej inscenácii) 
Prípadné ďalšie osobitné ceny budú oznámené pred začatím súl'aže. 

b) povinná pieseň Mikulá§a Schneidra-Trnavského: 
soprán - Nad kolískou Holland Music Session 

Bergen, Holandsko 

13. Zloženie poroty bude oznámené pred otvorením súiaže. Rozhodnutia poroty 
sú konečné. 

mezzosoprán a alt - Nesadaj s láv iček 
tenor - Guslar 

•· "barytón ä bas- Keď na deň zvoniť m·ali 
c) dve piesne skladateľa z 20. storočia 

14. Súťaž je neanonymná a verejná. Ak súl'ažiaci nemá vlastného korepetftora. na 
písomné požiadanie mu sekretariát zabezpečí klavírny sprievod. 

d) ária z opery, resp. oratória podľa vlastného výberu 
(z obdobia 17. alebo 18. storočia) 

•. Hudobný fond Bratislava, 
Slovenská republika 
!'Opera Royal de Wallo
nie de Belgique, Belgicko 
Premio Licinio Refice
Comune di Patrica, Ta
liansko 

15. Sekretariát súťaže pre súfažiacich a ich korepetítorov na požindnnie zabezpe
čí ubytovanie. Náklady na ubytovanie hraclf sekretariát s(ifaže len postupujú
cim súťažiacim a ich korepelítorom, a 10 iba počas priebehu druhého kola s(l
ťaže. 

2. kolo 
a) piesňový cyklus alebo výber piesní (najmenej 4 piesne) z diela jedného 

skladateľa 
b) operná ária, resp. ária z oratória, kantáty, omše alebo koncertná ária 

podľa vlastného výberu 
5. Poradie súťažných skladieb si v každom kole určí kandidát sám. 

6. Transponovanie árií je neprípustné. Piesne možno interpretovať len podľa 
tlačou vydaných materiálov pre príslušný hlasový odbor. Piesne M. Schne i-

Štátne divadlo Košice, 
Slovenská republika 
Théíltre Lyrichorégra 

16. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční na 
záverečnom koncerte víťazov. Program koncenu zostaví porota. 

17. Súťažiac i súhlasia s prípadnou verejnou audio. resp. videonahrávkou bez ná
roku na honorár. 

BMW Kompositionspreis der musica viva 
odbor: orchestrllna kompozfcia 
termín: sezóna 1997/98 
podmienky 
a) vekový limit: do 35 rokov 
b) vstupný poplatok: nie je 
uzávierka: 5. 5. 1998 
kontaktná adresa: Bayerischer Rundfunk 
/Buro musica viva/ BMW Kompositions
preis der musica viva/Prof. Udo Zimmer
mann, Rundfunkplatz l , 80 300 Milnchen, 
Germany 

The International Gaudeamus Music Week, 
Amsterdam 
odbor: kompozfcia pre komorný orchester, 
zbor alebo iomornd hudbu 1 al16 hrtíčov 
termín: 7. - 13. 9. 1998 
podmienky 
a) vstupný poplatok: 50,- NLG 
b) vekový limit: narodení po 13. 9. 1967 
l. cena: IO 000,- NLG 
kontaktná adresa: Gaudeamus Foundation 
the Netherlands, Swammerdamstraat 38, 
1091 RV Amsterdam, Netherlands 

International Composers'Competition Bach 
2CXXI 
odbor: kompozfcia, zborová hudba 
podmienky 
a) vstupný poplatok: neudaný 
b) vekový limit: narodení po l . l . 1960 
uzávierka: 31. 12. 1998 
l. cena: IO 000,- DM 
kontaktná adresa: Bach 2000, c/o IHCC 
Am Sportfeld 5, D-30966 Hemmingen, 
Germany 

International Musical Composition Prize 
Contest "Queen Marie Jos6" 
odbor: kompozfcia 
termín: november 1998, 2000 
podmienky 

20 Montreal , Kanada 18. Informácie, prípadne notové materiály poskytnú organiz.itori súiaže. 

~ed.zi.:n.á.rod.n.é sú:t:a.že 
a) vekový limit: bez obmedzenia 
b) vstupný poplatok: neudaný 
l. cena l O 000,- CHF 
uzávierka: 31. mája 1998 
kontaktná adresa: Secretariat of the Inter
national Prize Contest "Queen Marie José", 
Box 19, CH-1252 Meinier/Geneve, Swi
tzerland 

International Competition "Mario Bernar
do Angelo-Comncno" 
odbor: kompozfcia pre s14likov6 kva.rteto 
termín: november 1998 
a) vekový limit: bez obmedzenia 
b) vstupný poplatok: IO 000,- ITL 
l. cena: 3 500 000,- ITL 
uzávierka: neudaná 
kontaktná adresa: Accademia Angelica 
Constantiniana, Viadella Balduina 75, Roma, 
Italia 

XL VI Concorso Polifonico Internazionale 
Guido D'Arezzo 1998 
odbor: zborová hudba 
termín: 27. - 30. 8. 1998 
podmienky 
a) vekový limit: neudaný 
b) vstupný poplatok: 150 000,- ITL 
l. cena: 3 000 000,- ITL 
kontaktná adresa: Secretariat of the Con test 
Fondazione "Guido Arezzo" Corso Italia 
l 02, 52 1 OO A rezzo, Italia 

International Music Competition Jeunesses 
Musicales 1998 
odbor: Jdavfr, Jdarinet, violončelo 
termín: 9. - 15. 5. 1998 
podmienky 
a) vekový limit: podľa kategórií 
b) vstupný poplatok: 50,- USD 
l. cena: 4 000,- USD 

uzávierka: 15. 3. 1998 
kontaktná adresa: Jeunesses Musicales Ro
mania, C. P. 13.-53 Bucharest 13, Romania 

vn. Concurso Internacional De Canto De 
Bilbao 
odbor: spev 
termín: 27. l l. - 5. 12. 1998 
podmienky 
a) vekový limit: 18 až 33 rokov 
b) vstupný poplatok: 5 000,- Ptas 
l. cena: 90 000,- Ptas 
uzávierka: 16. l O. 1998 
kontaktná adresa: Concorso Internacional 
De Canto De Bilbao, Apartado de Correos 
no. 1532, 48080 Bilbao, Espaňa 

IV. Balatoni Nemzetkôzi Zenei Verseny 
odbor: r(jzne (informácie v redakci i HŽ) 
termín: 2.- 5. 7. 1998 
podmienky 
a) vekový limit: neudaný 
b) vstupný poplatok: 200,- DM 
uzávierka: 28. 2. 1998 
kontaktná adresa: International Balaton 
Music Competition, c/o Forderverein IN
TERKULTUR e. V., P. O. Box 1255, D-
354 12 Pohlheim , Germany 

The 2nd International Choir Competition, 
Netanya, Israel 
odbor: zborová tvorba 
termín: 19. - 22. l O. 1998 
podmienky 
a) vekový limit: neudaný 
b) vstupný poplatok: 150,- USD 
l. cena: l 000,- USD 
uzávierka: 15. 3. 1998 
kontaktná adresa: Internationaler Chorwet
tbewerb Netanya, c/o Fôrderverein IN
TERKULTUR e. V., P. O. Box 1255, D-

3541 2 Pohlheim, Germany 

Prix International d'Execution Pianistique 
"A. M. A. Calabria" 
odbor: ldavfr 
termín: 27. - 31. 5. 1998 
podmienky 
a) vekový limit: narodení po l . januári 

1963 
b) vslupný poplatok: 120 000,- ITL 
l. cena: štipendium 4 000 000,- ITL 
uzávierka: 15. 4. 1998 
kontaktná adresa: A. M. A. Calabria, via P. 
Celi i, 23 Lamezia Terme (CZ) cap. 88046-
ltalia 

The 2nd International Competition "PRO 
PIANO" 
odbor: klavír 
termín: 14. - 18. 6. 1998 
podmienky 
a) vekový limit: narodení po l. januári 

1980 
b) vstupný poplatok: 50,- USD 
uzáv~rka:25 . 4 . 1998 
kontaktná adresa: The "Pro-Piano" Foun
dation Secrelariate, prof. Stela Avesalon, 
Aleea Padurea Craiulu i No. l, Bloc 1-13, se. l. 
ap. l l, ·ector 3, 74626 Bucurc ti , Romania 

ll Concorso Internazionale per complessi 
da camera con pianoforte 
odbor: r{jzne (informácie v redakcii HŽ) 
termín: 25. - 31. 5. 1998 
podmienky 
a) vekový limil: všetci , ktorí do 3 1. 12. 

1998 neprekročia vek 32 rokov 
b) vstupný poplatok: 200 000,- ITL 
l. cena: 15 000 000,- ITL 
uzávierka: 15. 4. 1998 
kontaktná adresa: Associazione "Chamber 
Music - Trio di Trieste", via Triesle 29, 
34013 Du ino, Triesle, Italia 
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Národné hudobné centrum- Slovkoncert 

FEBRUÁR 1998 
15. 2. - 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác 

Zuzana Paulechová, klavír 
Bach, Suchoň, Chopin 
V spolupráci so Spolkom 
koncertných umelcov 

19. 2.- 19.00 h Bratislava, Zlk.adlová sieň 
Primaciálneho paláca· 
Moyzesovo kvarteto 
Nao Higano, soprán 
Martin Babjak, barytón 
Silvia Čápová-Vizváryová, 
klavír 
Mozart, Moyzes, Schnei
der-Trnavský, Cikker, 2 ja
ponské piesne 

20. 2. - 19.00 h Trenčianske Teplice, SLK, 
LDKrym 
Katarína Turnerová-Vavre
ková, harfa 
Marián Turner, flauta 
Drobnosti majstrov 

22. 2. - 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác 

Svätopluk Malachovský, ba
rytón 
Martin Malachovský, bas 
Ján Salay, klavír 
Čajkovskij. Rachm11ninov, 
Rélvel, Musorgskij, lbert. 
Dvorák 

23. 2.- 19.00 h Trenčianske Teplice, SLK, 
LDKrym 
Večer s o.peretou a operou 
Elena Hol ičková, soprán 
Mária Turňová, soprán 
Jozef Ábel, tenor 
Milan Dubovský, klavír 
Ján Binder, spr. slovo 
Str11uss, Lehár, Verdi, 
Puccini, Dvorák, Kálmán. 
Dus fk 

Mozartov týždeň 
Koncerty a prednášky venované W. A. 
Mozartov i 
(Podrobný program pozri HŽ č. 2/1998.) 

Sioven.sk.á fi.Ih..a.rn1ón.i.a. 
12. 2. - 19.00 h Koncertná s ieň SF 

Koncert v spolupráci s Mo
zartovou obcou v Bratislave 
Slovenský komorný or
chester 
Umelecký vedúci: Boh
dan Warchal 
Sólisti: Tibor Kováč, husi~ 

Edward Kudlak, viola 
Joseph Haydn: Symfónia 
E dur Hob. 1: 29 
W . A. Mozart: Koncer
tantná sinfonia pre hus
le, violu a orchester Es 
dur KV 364, Symfónia 
A dur KV 201 

14 . 2. - 16.00 h Koncertná sieň SF 
Slovenská filharmónia 
Dirigent: Mirko Krajči 
Rozprávač: Ľubomír Paulovič 

Sergej Prokofiev: Peter a 
vlk, op. 67 

17. 2. - 19 .OO h Moyzesova sieň SF 
Moyzesovo kvarteto 
Sólisti: Igor Fábera, hoboj 
Jozef Zsapka, g itara 
W. A. Mozart: S láčikové 

kvarte to B dur KV 458 

W . A. Mozart: Kvarteto 
pre hoboj, husle, violu a 
v io lončelo F dur KV 370 
J. Duarte: Gitarové kvin
teto č. l , op. 85 

19. 2. - 19.00 h Koncertná s ieň SF 
20. 2.- 19.00 h Slovenská filharmónia 

Slovenský filharmonic
kýzbor 
Dirigent: Ondrej Lenárd 
Zbormajster: Jan Rozehnal 
Sóli sti: Henriew1 Ledná
rová, soprán 
Ida Kirilová, alt 
Ľudovít Ludha. tenor 
Simon ŠomOTj;li, tenor 
Arthur Honegger: Jana z 
Arcu na hranici 

26. 2.- 19 .00 h Koncertná sieň SF 
27. 2. - 19. OO h Slovenská filharmónia 

Dirigent: Ondrej Lenárd 
Sólistka: Yvetta Slezáko
vá, husle 
Camille Saint-Saens: Kon
cert pre husle a orchester 
č. 3 h mol, op. 61 
Alexander P. Borodin: 
Symfónia č. 2 h mol 

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu 
12. 2. - 19.30 h Symfon ický koncert 

Sólista: Viktor Šimčisko 
- husle 
Dirigent: Andrew Mogre
lia (Veľká Británia) 
Program: Edward Elgar 

ŠKO Žilina 
17. 2.- 19.00 h Koncert absolventov 
Dom umenia VŠMU a Konzervatória 
Fatra Rllstislav Suchán, trúbka 

(VŠMU) 
Eva Sendreiová, klavfr (Konz. 
Žil ina) 
Jozef Eliáš, klarinet (VŠMU) 
Zuzana Hrubšová, husle 
(VŠMU) 
Albinoni: Koncert pre trúb
ku a orchester 
Mozart: Koncert d mol KV 
466 pre k lav fr a orchester 
Rossini: Introdukcia, téma a 
variác ie pre klarinet a or
chester 
Mendelssohn: Koncert e mol 
pre husle a orchester 

19. 2. - 19.00 h Mimoriadny koncert ŠKO 
5. výročie úmrtia E. Fischera 

22. 2. - l 0.30 h Nedelné matiné 
pre rodičov s deťmi 

26. 2. - 19.00 h Organový recitál 
Ján Vladimfr Michalko 

( 1857- 1934): Enigma va

riácie, op. 36 

Richard Strauss ( 1864-

1949): Ž ivot hrdinu -

symfonická báseň, op. 40 

..., " Statna opera 
Banská Bystrica 
12. 2.- 18.30 h Ján Cikker: Mister Scro

oge 

19. 2. - 18.30 h Sattó - Tanec vetra, poetic
ké tanečné divadlo 
Premiéra Sttídia tanca pri 
SSD 
Slávnostný večer k odo
vzdaniu japonského grantu 

2 1. 2. - 20.00 h l reprezentačný ples SŠD 

24. 2. - 18.30 h G. Verdi: La Traviata 

25. 2. - 18.30 h Ivan Stodola: čaj u pána 
senátora 
Trnavské divadlo 

28. 2. - 18.30 h Johann Strauss: Netopier 

BOHÉMA KLUB 

25. 2. - 18.30 h Hudobný salón Jána Petru
sa 

..., 
Státna filharmónia 

Košice 
12. 2. - 19.00 h ŠTÁTNAFll.MAR.MÓNIA 
Dom umenia KOŠICE 

Sóli,ti: M:~ri:ín l.up;:m.\1..)'. Eu
gene lnclj'ic. klavír 
Dirigent: Róbert Swnl.. cnsl..ý 
J. llaydn: Symfónia č. l O l 
Ddur 
F. Poulenc: Koncert pre 2 
klavíf) a orchester d mol 
F. Chopin: Koncert pre kla
vír a orchester f mol 

19. 2.- 19.00 h ŠTÁTNAFU..HARMÓNIA 
Dom umenia KOŠICE 

Sólbt!..a: S1by/le Tschopp. 
husle ( Svajč iars t..o) 
Dirigent: Petr Vronsl..ý (CR) 
E. Lalo: Kráľ / Yw. predohra 
Koncert pre hu~ le a orche~ter 

d mol (Španielst..a symfónia) 
G. Bi/ct: Arie/anka. 2. \Uita 
M. de Falla: 3 tance 1. balelll 
Trojrohý klohút.. 

Opera a balet SND 
12. 2. - 19.00 h G. Rossini: Barbier zo Se

villy 
13. 2. - 19.00 h G. Verdi: Rigoletto 
14. 2.- 11.00 h P. l. Cajkovskij: Luskáčik, 

balet 
19.00 h W. A. Mozart: Cossifantutte 

16. 2.- 19.00 h G. Puccini: Bohéma 
17. 2.- 19.00 h G. Verdi: Otello 
18. 2.- 19.00 h G. Bi L.et: Carmen, balet 
19. 2. - 19.00 h B. Smetana: Predaná nevesta 
20. 2. - 19.00 h P. l. Čajkovsk ij: Labutie ja

zero, balet 
2 1. 2.- 11.00 h L. Kupkov ič : Trojruža 

19.00 h G. Verdi: La Traviata 
23. 2.- 19.00 h B. Smetana: Predaná nevesta 
24. 2. - 19.00 h L. Minkus: Don Quijote, ba

let 
25. 2.- 19.00 h W. A. Mozart: Cossifan tutte 
26. 2. - 19.00 h P. l. Čajkovsk ij: Labutie ja

zero, balet 
27. 2.- 19.00 h G. Rossini: Barbier zo Se

villy 
28. 2. 19.00 h G. Puccini: Tosca 
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