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S . . ' ? mzem proszt .. . . 
Ctená 110ni Hudba. ešte pok)~m "basu neZtl

kopú", do1·oľte mi jedno tanečné kolo. 'U vraj 
ste ukonaná ... ? Áno. chápem. Veá do ak)'ch 
l'lakol•akýclr póz a polôh 1•tls ml time. Co všet
ko ste u~ 1111/Seli prel.iť a čo všetko medzi nami 
prt!íi'Ote. Nemô~em inak. ako vysloviť s1•oj ob
dú. !t ste stále takó statočná a luí!evnatd. 
Vtnt mi, koľkol.rtlt a! wlmem od bevnocného 
:.úfalsn·a. ketľ l'idím. kto 1•šetko na 1•ds siaha. 
Ttra:. v noble.mom rytme valčíka clrcem za
budnúť na Zl•rhlosti. ai.J'clr sa na vás dopríšr'ajrí 
bt:duclrf kupčfci a lrlupdcí. Teraz chcem cftiť 
!tli omammí I'Ô1lu váš/ro parfému. chcem vn l
mar' rrojdob.'ľ kolotoč okolo nula a vo 11nre. 
chcem vyclmt11livar' ten 11ádlremý pocit. aký 
pre{.íl'a/11 len l ' spoločnosti s vami. Tých l'alčf

kol· sme u! prettmcol·ali nespočetne a vttly to 
bol <.d9tok. Nikdy ne~abudnem ako sme sa s 
mojimi kolegami oddá1•a/i trom dobám !la mies
te, kde by ste ro ozaj 11ečakalí - vezríc sa 110 
lyliarskom vleku sme uprostred lesov a hôr v 
exrá:e spie1•ali ''a/čík z 011egi11a. Co 11ás k w
mu 1·iedlo ... ? No predsa vy. cte11á pani Hudba. 
Prerote vy ste stále v 11lis a s nami. A l'erte, či 
llťl'ene aj 11a tom vleku vdm to pristal o. A vd
mi. Aj lll/11 V)'llikol váš šarm a pô1•ab. Ak si ich 
ktosi neuvedomuje. je lr/upák. Ak s 11imi l.tosi 
be:.cieľ111' l.upt<f, je be:.clwrakremý ignorant. 
V) ~ i predJa ~crslrílite yll•orilejšie gestá. A to 
aj teraz. keď sa VIle/li/ IYI IIUIS 11ášho llmca. 
Va/číkovli 110bles11osť strieda pasio11litne um
go. Zdn•ujlice con fuoco. Aj taká viete byr: pa
ni Hudba. A 1•raj ste ttkonand. Veá ste samci 
rdšt1l, samý ohe1i, ste plná temperame/1/u. 
Koľkokrát ste v ľutfoclt rozdliclrali ohne. koľ
kokrát ste uvoľnili búrlivé riavy, koľkokrcit ste 
l'našiclt srdciach drme/i sr'aby vodopdd níriaci 
sa s lttltl'trireľnou silou kamsi do 11e;:náma. 
Do 11evrcima 11ašich wajených hudobných ttí
~ob, predstáv a zdl itkov. S neu1•eriteľnou silou 
ste on·árali hrádze 11elllšenvch rezerv, aké sa v 
ka!dom z 11ás ukrý1•ajrí. Eiekrrízujúce pohyby 
wnga u1•ddzajrí člol•eka do tran:u a pripomf
najtí mu, te l. [i1•otu je potrebný prtil•e onen 
temperament a erotizujtíca 1•dšeif. Vy ste 
schopná a ochomd ich poskyrmíť - nezíštne, 
be:. 1•áhania. bez vypolftOI')'ch myšlienok. 
Tera:. keď sme v rango1•om opojení sí VIOI'a 
uredomujem. koľko mladosti a I'IIIÍtomej sily 
jt I'O vás, pani Hudba. A ro ste ru boli skôr, ako 
ktokoľvek z nás. To vy ste prenikli do lUis a my 
sme vás s akousi samozrejmosr'ou nechali do 
seba pre11ikmír'. Toto rango1•é con fuoco naozaj 
ro:oclrviel'a najl'lrLÍtonrejšie struny ľudskej 
prirodze11osri a prfrodnosti. Sugescia. emócia. 
opojenie nechajtí naše vedomie oblas oddy
cltol•ar' - a rak ro predsa md byť. Ste mágom. 
pani hudba, ste !amanom zbavujúcim na!e 
rmamré duše kt1/ov a nečistôt. 

Po:.rime sa, zasa JJremena. Roztopaš, \•ese
lit, rrjríc/rwrie - polkové hopsasa. Aj 111 sa cftire 
ako doma. Len pred chvíľou ;re boli urodze
nou kráľol'lrou l'alčfku. potom olmii'Ott krám
ncou v tangu a tu zrazu. krv a mlieko fttdOI'é
lto wnca. Vyhuhrtjete 110 tístaclr úsmevy. pri
pomínate 11ám, le ste doma vo vvreše11ých prie
storoch takisto ako v hlttlnýclr krčmách. v pa
lácoclr, aj 110 ltíke. Prisrantí I'Óm róby aj maš
litky vo vlasoch. Pristane I'Óm zdhatbr.Ý 1•ýraz 
l' ot'iaclr aj be;,prostredný polrľad plný krtlsnej 
naivity a dôverčivostí. Ste neuveriteľne pri
spôsobii'Ó, pani Hudba. Aj človek je prispôso
bil)'. niekedy je mu ro však lta škodu. V dm nie, 
pa11i Hudba. Vdm môleme uškodiť le11 my. Vy 
sama mô[ere byť so sebou spokojná. Viem. ste 
skromná, ale l'erte, rak to vidfm ja. A to som 
tire nespomenul I'OŠLI zdzračmí vlastnost': vy 
ste mri jedin)'m časosrrojom. 1•áaka ktorému 
môl.eme cestol•ar' storočiami. Vaša neskona/ci 
mrídrosr' zrkadliaca sa v sarabande (prepdt're. 
ne1•iem ju tanco1•ar') je vzmšenfm aj poltattče
nlm. Stále novým a novým yi[irkom. Tá baro
kOI'á krino/fna l'ám tiel priJtane. Je ro namôj
renr mystérium. komakrovať sa s 1•ami. pani 
Hudba. Je ro čosi okrízľrtjríce a lidil•é. Som 
rám 1·ďačný a som vám neustálym dlbtíkom. 
Pottsilujem sa robiť všetko preto, aby som vás 
nedomíril inšwlol'llť sa do polohy da11ce ma
cabre. A prečo to /tt ho1•orfm ... ? Slo1•ami bás
nika (Rilkeho): "Ten. kto sa '')'liel•a ako pra
metl, nájde Povrcmie ... " IGOR JA VOR KÝ 
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Cesty všetkých milovníkov hudobných nástrojov a priamivcov zvukovej a svetelnej techniky budó v 
najbližších dňoch (lL-15. marca) smeroval do Frankfurtu. Niekolko stovák vystavovaterov tu bude na 
tradičnom Musikmesse prezentovať svojo najnovšie produkty. Pre obdivovaterov progresu v tejto ob
lasti ponuka viac než atraktívna ... 

~USICA FICTA 
OĽGA SMET ANOVÁ 

N a zač1alk"LI bc.~ta ide a 

Open Socie ty Fund v Litve ot voril pred tromi rok 
mi medzinárodné fórum zam erané na stimulačnú k o
m unikáciu m edzi j ednotlivými kultúrami, platformu 
umožňujúcu spoluprácu m edzi umelcami z rôznych 
kontin entov a diskusie o sucasn om umen í. K ým 
predchádzajúce dva ročníky boli ven ované doku
m entárnemu film u a divadlu, koniec minulého rok a 
bol sviatkom pre milovnlk ov súčasnej hudby . Vďaka 
S oros Center for Contemporary A rt (S CCA) Bratí Java som mohla patriť m ed 
z i n ich. (Pokračovanie na str. 3) 



NÁZOR 
O "ETIKE", O "DEMOKRACH" A O SAMO-CENZOR-ETIČKEJEDINEJ 
Ospravedlňujem sa Zuzane Martinákovej 

(ďéllej i bél Z M ) Zél svoje .5ty ri skléldby (ZM k 
nim pridala ešte pilllu, ktorá Sél nehmlél) "ne
eticky" uvedené IUI minuloročnom festivél le 
M elos-Étos. Zárove1l ospravedlňujem naše 
i zahmničné súbory, ktoré si tieto skladby, 
tiež "neeticky", 1. j. svojvoľne, bez konzul
tácie so ZM , vybral i - nevedeli, čo činia. 

ZM menuje (!) 3 autorov "generácie". 4 
"slélršfch " a 7 "mlad.5ích ", ktorí mali byť a 
neboli na festiva le uvedení, spolu 15 "ku
sov" (medzi nimi aj bývalého bolševického 
pohlavára, ktorého slovenskí hudobníci mu-
eli roky povinne hrať, aby mohli vôbec kon
certovať- vot kako} étos). A kde sú ost;llnt! 
Prečo mt5a superautoetička "neeticky" dis-

kriminuje osléltnú "mlčié1cu viičšinu "? 
Brožúrka Hudobné udalosti na Sloven

sku 1998, vyd;má Národným hudobný m 
centrom, uvádza okrem 19 Hudobných jarí, 
ll liet a 17 j esen[ aj 30 festivalov rôzneho 
zameranin ("étosu"). M edzi nimi aj BHS, 
ktorého "étos "je trvale zameraný na uvád
zan ie etablovaných slovenských autorov 
(za celú j eho existenciu bola na tomto festi
vale hraná jedna jediná Benešova kladba). 
V tomto zozname festivalov chý bajú napr. 
Večery novej hudby, ktoré programovo 
uvádzajú ibn svojich autorov a mienia tak 
robiť aj v budúcnosti. Idea akéhosi "ajntop
fetického" festivalu, o ktorú zrejme ZM 
ide, protirečí realite. 

No " demokmcia... Podľ<~ ZM chýb<~lo 
M elosu-Étosu to správne "etické sito". Hu
dobná verejnosť si iste spomenie, že to tu 
ešte nedá vn o bolo, keď jeden súdruh niekoľ
ko des<lf'ročf schvaľoval všetky dramatur
g ie všetkých hudobných telies na Sloven
sku. Obáv<1m sa, že ambíciu obnoviť túto 
"sitoetickú" tradfciu nebude ZM môcť lep
šie nikde inde ako m1 poste generálnej ria
ditelky NHC, alebo aspoň riadite!Ky napr. 
jeho novej a kvôli tomu zriadenej "Sekcie 
etickej samoregulácie slovenskej hudby pre 
ď<1lšie tisícročie" (a všetkých prítomných, 
budúcich, i minulých, odteraz už spoľahli
vo "etických", festivalov). 

JURAJBENES 

Stanovisko redakcie: Redakcia sa nestotožňuje so spôsobom reakcie a formuláciami p. Beneša na článok našej spolupracovníč

ky na festival Melos-Étos. Považuje ho za sókromný postoj. Bolo by vhodné, keby sa k problematike vyjadrilo vedenie festivalo
vého výboru Melos-Étos ako aj Spolku slovenských skladatelov, event. priamivci tohto podujatia. 

Pravidelné koncerty Symfonického or
chestra Slovenského rozhlasu sa vymačujú 
premyslenou dramaturgiou a atraktívnou 
prezentáciou sótistov a dirigentov. Februá
rový termín (12. 2.) zaujal pri dirigentskom 
pulte miesto u nás mámy dirigent z Velkej 
Británie Andrew Mogrelia. Pri tejto prfleži
tosti pozvali predstavitelia vedenia Slo
venského rozhlasu novinárov na tlačovú 
besedu (9. 2 .). Uviedol ju riaditel Úseku 
hudobných teties SRo prof. Miloš Jurkovič, 

dirigent Mogrelia odpovedal na otázky do
týkajt1ce sa programu koncertu (E. Elgar, 
R. Strauss), jeho spolupráce so SOSR-om, 

Pýtate sa, čo majú obaja spoločné? 

Odpoviem: veľa. Rozhodne viac, než iba 
susedstvo zači atočného písmena ich priez
v isk v abecede. A urči te je aj viac styč

ných bodov medz i uš ľachtilou ideou ko
rek tné ho športového súťaženia (navyše 
za účasti najlepš íc h z celej Zeme a 
predpokladom mlčania zbraní) a mysté ri
om hudobno umeleckej tvorby, ako sa na 
prvý pohľad zdá. Nápad baróna Couber
tina znovuož i viť antické o lympijské hry 
v modernej podobe bol nepochybne ge
niá lny; počas 102 rokov vojej existencie 
s i novoveká o lympiáda vydobyla pozíciu 
ojedine lej udalosti nárokom na ab o lút
nu prioritu v hie rarchii pozornosti väčši
ny obyvateľov zemegule a o lympijská 
idea sa postupne stala symbolom niečo
ho, pre ľudstvo nedoceniteľne významné
ho, čo by sa krátko a vý tižne mohlo 
označiť ako "hodnotový oporný bod". Na 
tom nič nemení ani ras túca profanizácia 
hier, ktorá dosiah la vrc ho l pred dvoma 
rokmi v Atlante. Japonc i a Nagano to 
akoby chceli odčiniť ... A te raz sa dostá
vam k Beetl1Qvenovi. V povedomí najšir
šej verejnosti oprávnene stelesňuje hu
dobno-tvori vú genialitu ako takú, a popri 
Bachovi a Mozartovi je najznámejším 
hudobným sk ladateľom . Si lu, platnosť a 
trvalost' humánneho posolstva jeho De-

ale aj ďalšúni slovenskými symfonickými 
telesami (SF, ŠF Košice), vyzdvihol ich 
kvalitu, hovoril aj o pozícii Sličasnej hudby 
vo Velkej Británii. Sólista koncertu, huslis
ta Viktor Šimčisko charakterizoval spolu
prácu s dirigentom, zástupkyňa Sloven
ských elektrární sa dotkla otázok sponzor
stva a riad.iteh Britskej ray Susan Wallace 
- Sbaddad hovorila o aktivitách a spoluprá
ci so slovenskými kultt1mymi inštitt1ciami. 

V duchu tej istej ~my sa niesla ďalšia tla
čová beseda 10. 2. v Slovenskej filharmó
nii, na ktorej riaditel Franctízskeho inštitt1-
tu Jacques Defert predstavil najvýznamnej
šie projekty pripravované na najbližšie ob-

Dňa 16. 2. sa dožil 70. rokov 

Ladislav Dóša, organista, hudob

ný publicista a kritik, dlhoročný 

agentážny pracovník Slovkon

certu, organizátor a aktivista 

Kruhov priatefov hudby, člen re

dakčnej rady nášho časopisu a 

náš spolupracovník. Do ďalších 

rokov mu prajeme vefa zdravia, 

elánu a pohody. 

Redakcia 

viatej symfónie z hudobných tvorcov do
dnes neprekonal hádam nik. Ďalš í "hod
notový oporný bod" našej c iv ilizácie, 
zmietajúcej sa v najrôznejších krízach a v 
neprekonateľnom c hao e. Nuž a je cel
kom logické a zákonité, ak sa ti e dva 
"hodnotové oporné body" princ ipiálnej 
dô ležitosti z času na čas spoj a. Zázračne 
jednoduchá a prekrásna me lód ia Ódy na 
radosť sa na otváracích a záverečných ce
remoniáloch letných a zimných olympij
ských hier pomerne často ozývala i dote
raz, ale to, čoho sme cez te levízne obra
zovky bo li svedkami na o tváracom cere
moniá li 18. zimných o lympijských hier 
v agane, prekonalo azda všetky sny, pred-
ta vy a kú e no ti obyčajného smrteľní

ka: takmer celá pos ledná časť Deviatej 
(od nástupu vokálnych hlasov) zaznela 
prostredníct vom akéhosi g lobálneho te
lemostu , spájajúceho všetkých pät konti
nentov našej pl anéty. Ódu na radosť spie
va li mnohopočetné zbory v Berlíne, pri 
Brandenburskej bráne v piatok ráno o pia
tej , v Kapskom meste v Južnej Afrike o 
š iestej, v Pekingu napoludnie, v samot
nom Nagane (kde sa k profes ionálom 
mohlo pridať i mnohotisícové spoločen
s tvo divákov na štadióne!) popoludní o 
jednej, pred slávnou ope rou v Sydney o 
druhej (čl enovia zboru bol i rozostúpenf 

dobie. V spolupráci so Slovenskou filhar
móniou je to vystt1penie výborného telesa 
Orchestre du Conservatoir National Su
perieur de Musique de Paris s dirigentom 
Pascalom Rophé s Messiaenovou Sym
fóniou Turangalila. Nie menej príťažlivým 
je program SF s Ondrejom Lenárdom s 
Honeggerovym oratóriom Jana z Arku na 
hranici. Okrem slovenských hercov a spe
vákov sa v ňom predstaví francózska so
pranistka Mireille Delunsch. Ďalší francúz
ski hostia na nuich pódiách budtí Trio 
Wanderer (marec) a čembalista Pierre 
Hantil.i., ktorý bude v aprfli spolut1činkovat 
so st1borom Musica aeterna. D. 

Dielo M. Filipa 
Po reprinte publikácie Slovenská ľu

dová pieseň zo s tanoviska hudobné ho 
od Jozefa Kresánka, ďalším edičným 

či nom Vydavateľstva Národného hu
do bné ho centra je prvá časť súbo rného 

diela Miros lava Filipa. Tento s loven
ský muz ikológ sa vo svojej vedeckej 

činnosti sú streďoval na dve d isciplíny -
teóriu harmónie a hudobn ú akustiku . 
Prezentácia prvého zväzku Výv inové 
záko nitosti k lasickej harmón ie sa usku

točnila s úvodný m s lovom a charakte
ristikou ž ivotnej práce M. Filipa (V. 

Godár, Ľ. Chalupka) 3. februá ra v 
Zichyho paláci. 

do farebného olympijského päťkruhu) a 
nakoniec v riadiacom centre projektu, v 
newyorskom sídle OSN, kde iba na tento 
účel zo tavený symfonický orchester di
rigoval svetoznámy Seiji Ozawa, v pia
tok večer o jeden á tej. 

To sú fakty. Priblížiť prostými s lovami 
dojem, ktorý vo mne táto veľko lepá pre
miéra zanechala, vôbec nie je jednodu
ché. O fascinujúcej úrovni predvedenia 
škoda hovoriť, napokon Seij i Ozawa nie 
je hocikto, takt iež o dokonalej zvukovej 

ynchronizácii . No v tej chvíli bolo pod
statnejš ie to, že bezmála o emnásť minút 
polovica zemegu le počúvala Beethovena; 
hudobné a myšlienkové posolstvo Ódy na 
rado ť mohlo preniknúť k s rdciam až 
troch miliárd ľudí! Toľkokrát prekliata a 
preklínaná technika umožnila faktické, 
reálne spojenie (a možno aj zbratan ie) ob
rovského počtu ľudí, i keď len na chvíľu. 
Je to fenomén, na re flexiu ktorého už ne
stačia ani supe rlatívy: je to nádej, útecha, 
radosť, satis fakc ia za v íťaz tvo dolára a 
"šoubiznisu" v At lante, je to víťazstvo 

hudby, umenia, ducha, hodnôt, doteraz 
nepoznaná katarzia, ú to mocné stopy v 
duš iach mnohých ľudí, je to výzva k láske 
a prekonaniu predsudkov, je to nesmieme 
dôležitý ignál, že konca tisícročia sa ne
musíme až tak báť... TOMAS HORKA Y 

Z rozhlasu a 
televízie 

STV 2 vysielala (27.januára) v najfrekven
tovanejšom čt~se o 20. hodine pôvabnú reláciu 
Spomienky m1 Treviso. Martin Babjak a An
dreli Délnková hovorili o svojom hosťovaní v 
opere Carmen. Zážitky s režisérom veľmi ži
vo lfčil s humorom a j emu prfznačným šar
mom Martin Bélb}ak, ktorý potvrdil, že nielen 
u ná. , élle i v z.1hré1ničf je režisér určujúcim či
niteľom él nemožno mu odporovať. Nútil ho 
spievélf so stiahnutým bruchom a vystrčeným 
zadočkom, lebo to j e typické pre toreadorov. 
Darmo mu náš Manín tvrdil, že tak sa nedá 
spievať - to režiséra nezaujfmalo a podrobne 
mu vysvetlil, prečo je to u toreadorov tak. 
Výborne som sa pri tom bavila a nasmiala 
som sa, keď to Martin predvádzal. Andrea 
Danková lélm zrejme spievala Micaelu, ale o 
tom Sél nehovorilo. Hovorilo sa o tréme a o jej 
zmierr1ovanf - él tu sa ukáza.la naša ly rická a 
nežná hviezda ako mystička. Keď pred premié
rou Bohémy pociťovala stiesnenosť, privolala 
si m1 pomoc Pucciniho, ktorého priam videla 
a hovorila s nfm a on jej dodal silu. Krásne a 
romantické. Pri záberoch scény a kostýmov v 
Lreviskej Cannen som si uvedomila, že nielen 
režiséri si vymý§ľajú nemožnosti, ale aj vý
tvarnfci chcú byť za každú cenu no vf a šoku
júci. Carmen a o tatné ženy mali oblečené vy
strapkané šedo-hnedé handry, vraj to boli 
chudobné cigánky, robotnfčky pracujúce vo 
fabrike. Pritom nešlo o scénu z fabrického 
dvom, ale o záverečnú scénu z coridy a tam sa 
aj tá najchudobnejšia obyvatelka Španielska 
vyparádi. A le naši speváci spievali krásne! 

Dramaturg Krajčovič a režisér Filko pri
pravil i prvý diel cyklickej relácie Dejiny eu
rópskej hudby. Priblfžila stredovek, vývoj 
gregoriánskeho chorálu. V peknom prostredi 
11 sugestfvnej atmosfére v priebehu hodiny sa 
diváci oboznámili s formami, k toré vznikli z 
prostého gregoriánu cez sekvencie, organá, 
formy om§e až po majstrovské madrigaly. 
Škodél. že sme sa nedozvedeli nič o interpre
toch, ktorf boli vynikajúci. Záverečné titulky 
bežali tak rýc/Jlo, že om nepostrehla ani me
no autom. Alebo bol autorom relácie jeden z 
menovaných? Napriek tejto poznámke, relá
cia bola veľmi kvalitná. Premiéra 13. /. bolél 
fce v nočných hodinách na STV 2, ale reprí

Zél na STV l bola o 14.05 a tak ju mohli vi
dieť i mlad{ /iJdia. 

Tretiu časť podobnej cyklickej relácie, kto
rú vysiela rozhlas pod názvom Poznaj hudbu 
svojho kraja, som si na stélnici Devfn so zá
ujmom vypočula25.jwwára. Pripmvila ju re
daktorka E. Čárska, autorsky Darina Múdra, 
ktorá je špeci111islkou na obdobie klélsicizmu. 
K lasicizmus na Slovehsku mal bohaté zastú
penie, néljmii v strednej časti Slovenska, kde 
v tom čase prekvitali bohaté ban ké mestá a 
télm, kde je bohatstvo, 111m sa darí i umeniu. 
Kremnická mincovňa mala svoj vlastný or
chester. Okrem cirkevnej hudby sa rozvinuli 
aj formy svet kej hudby, hudobný amateriz
mus. ale i profesionálne telesá trubačov. 
Rozvfjalo a i ná trojárstvo, vý borné organy 
stavali loven kf majstri ako Podkonický, 
Zorkovský a inf. Vznikali zbierky pro tých 
skladieb v §ľachtických rodinách napr. Révayov
cov, Ostrolúckych. Medzi rozprávanfm znela 
krásna upokojujúca k lasická hudba od Hayd
na cez Zimmermanna až po Zmeškala. S pý
chou som si uvedomila, aký bohatý hudobný 
život me ru na Slovensku pred takmer dvo
ma storočiami mali, ale vzáplitf som si polo
ži hl otázku: "dotkill Sél táto hudba prostého. 
slovenského občana?" Asi sotva 11 ak aj, tak 
len veľmi málo. hádam v kostole, alebo na 
námestf, keď počul produkciu mestských tru

bačov. No i wk táto hudba znela u nás, v na
§ich mestách, na nélšom územf. 

Nemožno ne pomenúť záznélm z koncertu 
legendárnej skupiny Collegium musicum. Z 
pôvodného obsadenia tam boli len dvaja él ro 
Marián Varga a Fedor Frešo. A le práve tfto 
dvaja. no najmä Marián Varga dáva skupine 
štý l 11 sugestívnosť, ktoré každého uchvátia. 
Jeho spô ob hry, v ktorom je to/ko zanietenia 
él priam démonického zaujatia, musí opantať i 
toho najkonzervatfvnejšieho znalca hudby. 
Jeho parafrázy na géniov klasickej hudby od 
Bélcha cez Haydna až po Bartóka sú konge
niálne. Syméza toho, čo bolo a čo je najsúčas
nejšie je plná néldšenia, zápalu a hlavne vku
su. Zvukovo obohacuje, inovuje a vôbec neu
ráž<l. Športová hala preplnená mladým obe
censtvom, ktoré je zvyknuté počúvať inú hud
bu a správt~ť Sél všelijako, tento raz sústredene 
počúvalo a až po odznenf posledných tónov 
začalo burácať. Hádam aj tadiallo môže viesť 
cesta do budúcnosti hudby. 

ANNA KOV ÁÄOV Á 



M USICA FICTA 
(Dokontenie zo str. l) 

Litva a Lilovc i 
Veľmi spletitá história rozlohou najväčšej 

z pobaltských republík sa datuje od ll . sto
ročia. Popredné miesto v nej zastávajú li 
tovskí i poľskí králi , vojny s cárskym Rus
kom, Švédskom i Nemeckom, ale aj kultúra 
a vzdelanosť, ku ktorej významne prispieva
la početná židovská obec. (Vilnius bol v 15. 
storočí najdôležitejším centrom židovskej 
kultúry a vzdelanosti). Litva, ako posledná 
európska krajiona prijíma kresťanstvo, ako 
prvá oviet ka republika verejne protestuje 
proti sovietskej moci ( 1987) a prehlási svo
ju nezávis losť od ZSSR ( 1990). Litovci sú 
veľmi priateľskí a spontánni. Dodnes mnohí 
hovoria po poľ ky, čo im umožňuje blízku 
spoluprácu s poľskou hudbou. Jej výsled
kom sú prav idelné koncerty litovských 
skladateľov na Varšavskej jeseni , spoločné 

muzikologické projekty, dokonca aj knihy 
(naposledy vyšlo v Krakove "W krengu 
muzyki Litewskiej"). Z litovských skladate
ľov sa v medzinárodnom kontexte presadi li 
traja, Feliksas Bajoras, Bronius Kutavičius 
a Osvaldas Balakauskas. 

Mus ic a Fic l a 
Ku koncepcii festivalu Musica Ficta do

spel jeho kurátor, skladateľ a umelecký ve
dúci "New Music Ensemble" Šarunas Na
kas, uvažujúc o dôvodoch izolovaného po
tavenia súčasnej hudby. 

L Andriesseo Snfmka M . David 

Do pel k dramaturgii, ktorá chcela uká
zať jedno z možných východísk. Alebo as
poň naštartovať diskusiu, ktorá, zdá sa, ab
sentuje aj v Litve. 

Fórum Musica Ficta malo dve etapy. 
Ouvenurou bol koncert súboru "Bang On a 
Can All-Stars" (20. l 1.) a pokračovaním 

Maratón (27. l l. - l . 12. 1997) naplnený 
koncenmi. tlačovkami, fi lmovými projekcia
mi, work hopom a priateľskými diskusiami. 

"BANG ON A CAN ALL-STARS" má 
voj pôvod v newyorskom festivale Bang On 

a Can, ktorý pred desiatimi rokmi založili 
traja kladatelia David Lang, Jul ia Wolf a 
Michael Gordon, aby vytvorili priestor pre 
kladateľov americkej experimentálnej tradí

cie, ako aj ňou ovplyvnených skladateľov. 
Festival hľadal nové prístupy k dramaturgii, 
k obecen tvu, lámal zabehané konvencie a 
stretol sa s mimoriadnym záujmom. Zo 6-t ich 
sólistov, ktorí sa na festivale predstavili, sa 
po niekoľkých rokoch formoval súbor, pat
riaci dne k najžiadanejším na svetových 
festivaloch účasnej hudby. Ich koncert bol 
najlepším festiva lovým podujatím a mimo
riadnym zážitkom. Po skladbách L. Andrie
sena, D. Langa, J. Wolff, M. Paddinga, E. 

Kats-Chernina a M. Gordona ich burácajúce 
publikum nechcelo pustiť zo scény. Vytrže
nie sa skonči lo až po dvoch prídavkoch E. 
Pasquala a K. Cohana. 

Dominantou Maratónu bol Louis Andrie-

ssen. Viedol kompozičné workshopy, uvá
dzal svoje filmy a diela. Od roku 1990, kedy 
bol L. Andriessen prvým profilovaným skla
dateľom na festivale Večery novej hudby, 
prešiel veľký kus cesty. Stal sa najznámejším 
holand kým skladateľom nielen v Európe, 
ale aj najhranejším Európanom v USA. Na 
svojom konte má o. i. úspešnú spoluprácu s 
Petrom Greenawayom, s ktorým okrem fil
mu "M IS FOR MAN, MUS IC AND MO
ZART" vytvori li operu "ROSA, A HORSE 
STORY" a pripravujú ďalšiu spoločnú operu. 

Okrem spomínaných filmov boli súčasťou 
festivalu aj fi lm "TIME" v réžii J. van der 
Keukena na hudbu L. Andriessena, záznam 
z hudobného divadla "DE MATERIE" v ré
žii Roberta Wilsona a "PORTRÉT LOUISA 
ANDRLESSENA" v réžii Steva Martlanda. 

Na workschopoch Andries en hovoril o 
svojej skladateľskej ceste a istých rieše
niach, ku ktorým dospel. Jedným z najdôle
žitejších poznatkov považuje zistenie, že 
komponovanie, hoci založené na prísnych 
pravidlách, by malo prinášať výsledok, kto
rý znie ako improvizácia. Wagner je podľa 
neho presne opačným príkladom, ktorý stá
le improvizuje, ale výsledok znie prfliš ri
gorózne. Najviac času venoval prezentácii 
svojho najnovšieho projektu - Trilógia po
sledného dňa (Trilogy of the Last Day). 
Inšpiráciou pre triptych bol slávny oltár v 
Gente - Adoration of the Lamb. Témou die
la je smrť, ktorú prezentuje prostredníc
tvom rôznych názorov. V prvej časti vy
chádza z biblie, v druhej z názorov taoistic
kého filozofa Lao-Tse a v tretej časti a in
špiroval Saint-Saensovým "Dance macab
re". Ako text mu poslúžili encyklopedické 
heslá o smrt i, z ktorých vybral také charak
teri ·tiky, ktorým by "rozumeli aj 8-ročné 
deti". Dielo v minulom roku premiérova! 
Ensemble Modem. 

Na koncertoch okrem skladby Haut v po
daní Bang on a Can All-Stars odzneli ešte 
diela Dances a Zilver v interpretácii holand
ského Asko Ensemble. Aj napriek chýrom o 
výnimočných kvali tách, ktoré súbor pred
chádzali, predviedli síce profesionálny, ale 
vôbec nie mimoriadny výkon. Prispeli k to
mu aj diela dvoch Andriessenových žiakov 
C. Tsoupaki (Ethra) a R. Forda (Westron 
Wind), ktoré zapadli do šedého priemeru. 

:Expe rime nlálne 
pro j e kty 

Fakt, že hneď niekoľko koncertov festival 
zasvätil "experimentálnej hudbe" napove
dá, že as i v koncertnom živote nemá taký 
priestor, aký by jej patril. 

Stephen Scott z USA prezentoval svoj 
s láčikový klavír (Bowed Piano), na ktorom 
sa zvuky vyludzujú prostredníctvom špeci
álnych s láčikov. Dosahuje tým špecifický 
kolorit, ktorý je inšpirujúci aj obmedzujúci 
zároveň . Hoci na koncerte odzneli skladby 
troch kladateľov, istému "klišé", ku ktoré
mu táto technika zvádza, neunikli. 

Plážové nivó 
ale bo :o:oQolslc in 
on the B e ac h 4:4: 

Lotyšský operný projekt vznikol v dielni 
dvoch amatérskych hudobníkov. Hardijs La
din , doma považovaný za patriarchu mul
timcdia artu a filozof Kaspars Rolšte in sfu
bovali na prvý pohľad netradičný pohľad na 
svet veľkej opery. Očakávan ia sa rozplynuli 
po zhliadnut í ich pokusu o paródiu P. Glas
sa. Výsledkom bol bezduchý, takmer dve 
hodiny trvajúci gýč. Toto predstavenie bolo 
fes tivalovým prepadákom, nočnou morou 
každého festivalového riaditeľa. Do progra
mu bolo zaradené z pobalt ·kej spolupatrič

no ti ako v súčasno ti najpopulárnejšie a naj
reprezentatívnejšie predstavenie v Lotyšsku . 

Barytonista Lieuwe Visser a klavirista 
Robert Nasveid z Holandska zvolili veľmi 
netradičnú tému pre objednávku nových 
diel. Vyzvali sk l adateľov , aby napísali diela 
na také texty z tl ače , ktoré by vypovedal i o 
súčasnej civi lizácii v prípade, že by ich čí

tal náš potomok v budúcom tisícročí. Ideou 
sa inšpirovalo ll skladateľov, ktorí si zvoli
li rôzne texty od správy o smrti Lady Diany 

v The Herald Tribune (G. Sodeika), cez od
porúčajúcu správu holandského Výboru 
pre kultúru s návrhom kultúrnej politiky 
pre obdobie 1997-2000 (R. Na veld), až po 
internetovú správu o turist ickej situáci i v 
Litve (A. Kučinskas). 

Koncert bol osviežujúci aj svojím odľah 
čeným prístupom k interpretáci i. 

"Pociag Towarowy" z Poľska, v zostave 
P. Bikont, M. Choloniewski , K. Knittcl aT. 
Stanko, účinkuje už vyše desaťročie . Ich 
hudba je založená na intuitívnej improvizá
cii a ako to už s takýmto typom hudby bý
va, niečo sa podarí lepšie niečo horšie. K 
tomu najlepšiemu z ich koncertu patrila 
hudba k nemému čiernobielemu filmu 
Schatten (Tiene) z roku 1923 amerického 
režiséra Arthura Robinsona. 

"Spievajúca légia" a "Talita cumi" boli 
najucelenejším príspevkom domácich skla
dateľov k festivalu. Kým prvý skl adateľ 
Arunas Dikčius bol nadšený z objavenia 
zvláštnej expresivity vojenských ceremó
nií, Rytis Mažulis sa v skladbe "Talita cu
mi"zaoberal problémom možného rozdele
nia intervalov a rytmických hodnôt na čo 
najmenšie prvky, v snahe prekonať tradičný 
systém. Rozdelením štvrťlónu na 30 ča tí a 
štvrťky na 96 častí získal mikročastice, kto
rých výsledkom bola statická, takmer tran -
cendentná kompozícia. 

Orchester AGON pod taktovkou Petra 
Kofroňa predstav il svoju agresívno-hlučnú 
tvár, zápasiacu s bezvýchodiskovosťou a 
prázdnotou dneška. Do kontextu diel P. 
Kofroňa, M. Smolku a M. Šimáčka veľmi 
dobre zapadla skladba Šarunasa Nakasa 
Merz-Machine. Najsubtílnejšou kompozí
ciou večera bola Smolkova fu turistická re
miniscencia, "past-fiction" Euforium. Je to 
apoteóza minulosti , kde sa futuri stická ví
zia z nášho dnešného pohľadu javí ako prí
jemná a nevinná absurdná poézia. 

:o:-Olivia:os Maste r 
c lassH 

Estónsko bolo na festivale zastúpené jed
noaktovkou "0 /iviine majstrovské kurzy " 
skladateľa a zároveň libretistu Lepo Sume
ru. Opera bola premiérovo uvedená v rámci 
festivalu NYYD, ktorý v rovnakom čase 
prebiehal v Tall ine. Obsadením nenáročná, 
postavená na jednej spievanej postave 
(Olív ia), dvoch hercoch a vynikajúcom S
člennom NYYD En emble pod taktovkou 
mimoriadne nadaného 26-ročného dirigen
ta Olari Eltsa. Dielo voľne načrtáva súv is
losti tvorby C. D. Friedricha, ktorého maľ
by tvoria veľmi pôsobivú scénu. Pôvodné 
obrazy boli nascanované do počítača, dopl
nené účinkujúcimi postavami a premietané 
na plátno. Veľmi poeticky pôsobilo postup
né ožívanie postáv na obrazoch a ich vstu
povanie na scénu a opäť do obrazu. 

Orkest de Volharding 

Záverečný deň fest ivalu sfu boval ešte 
jedno prekvapenie v podobe projektu 
dvoch mladých domácich sk ladateľov E. 
Ludav ičiusa a R. Motiekaitsa odmietajú
cich uvedenie svojho diela v koncertnej 
sieni a koncert súboru Piano Circus z 
Velkej Británie sľubujúci nevšedný záži
tok. T ieto predpoklady som si už overiť 

nemohla. 

NVYD ~97 
Tento zvláštne znejúci názov neskrýva v 

sebe žiadnu skratku. Je to estónsky výraz 

pre "teraz", "now", ktorý sa používa v poe
tickej reči . Jeho bežný tvar NOOD považo
vali Estónci za príliš komplikovaný pre cud
zincov. Festival, ktorý každoročne organi
zuje agentúra EST! KONSERT patrí k naj
reprezentatívnejším hudobným podujatiam 
E tónska. V Estónsku hudba neživorf. Po
dobne ako Fíni aj Estónci jej venujú mimo
riadnu pozornosť. Považujú ju za najlepší 
vývozný artikel. Hudobnú infraštruktúru bu
dujú na základe dôkladných úvah o skutoč
ných potrebách. Neboja sa hľadať vzory v 
krajinách, kde sa zvolené modely osvedčili . 

Priaznivé podmienky pre kultúru tu vy
plývajú aj z celkovej ekonomickej situácie 
v krajine. Estónsko je najproduktívnejšou z 
pobaltských republík a životná úroveň sa 
blíži západnému štandardu. Aj napriek to
mu, že ani Estónci nemajú svoje vlastné 
vydavateľstvo, túto úlohu zastával v minu
losti Zväz skladateľov, mnohí z nich pri lá
kali pozornosť zahraničných vydavateľov 
najmä z Fínska a Nemecka. Zriedkavosťou 
nie sú ani CD nahrávky u zahraničných 
spoločností. Skladatelia Erkki-Sven Tililr a 
Lepo Sumera, a samozrejme, Arvo Pärt so 
svojimi skladbami sú pravidelnou súčasťou 
tých najrenomovanejších medzinárodných 
festivalov súčasnej hudby. 

Na fe tival NYYD (23.-29. ll .) som si 
odskočil a z Vilniusu v období medzi 
Ouvcrtourou a Maratónom festivalu Mu
sica Ficta. Za túto možnosť patrí vďaka 
SCCA Bratislava. Blízkosť Tallina a Vil
niusu a takmer rovnaký termín oboch fe ti 
valov dokonale využi li obaja organizátori 
zaradením spoločnej tretiny programov 
festivalu - Stephen Scott, Orchester Agon, 
Piano Circus, Lieuwe Visscr a Robert Nas
hveld a Oliviine majstrovské kurzy (pozri 
Musica Ficta). 

Na oficiálne otvorenie festivalu pripravil 
umelec hnutia nuxus Kaarel Kurisma, ov
plyvnený estetikou Cagea a A. Luciera, vi
.wálnc i zvukovo nápaditú inštaláciu, pozo
stávajúcu z rôznych motorčekmi poháňa
ných prístrojov udierajúcich na bicie nástro
je. 
Ďalej festival po prvýkrát v Estónsku 

predstavil v Bratislave dobre známy Ork:est 
de Volharding (účinkoval na Večeroch no
vej hudby 1994 ), ktorý uviedol okrem ho
landských skladateľov L. Andriessena, M. 
Torkea, P. J. Wagemansa aj dielo Raimo 
Kangroa z hosti teľskej krajiny. Virtuozita, 
dokonalá súhra a mohutný zvuk sú typické 
pre tento profesionálny súbor. 
Švajčiarsky huslista Paul Ginger ( 1952) s 

manželkou Ursinou Ginger (tampura) pred
stav il i veľmi originálny hudobný svet vlast
ných kompozícií, ktoré boli kombináciou 
voľnej improvizácie a medidatívnou hud
bou východných kultúr. 

Premiéra opery "0/iviine majstrovské 
kurzy" bola v Estónsku veľkým sviatkom aj 
preto, že sa konala v novom priestore prvé-

Snfmka P. Brenkus 

ho súkromného divadla (naša STOKA), 
ktoré vzniklo aj vďaka podpore Minister
stva ku ltúry (mimochodom jeho najvyšší 
predstavitelia na premiére nechýbali). 

Bola uvedená polu so surrealistickou 
jednoaktovkou "Depresia v bare" od Alo 
Poldmae ( 1945). Táto tragikomická sarkas
tická irónia bola príbehom meteorologickej 
lode (2 muži a 2 ženy), ktorých najprv za
chváti neznáma choroba a ne kôr všetci za
hynú v búrke. Obidve komorné opery pred
stavovali moderné hudobné divadlo, do kto
rých sa vrátil humor, a ktoré vďaka nenároč
nému ob adeniu nemusia čakať desaťročia 
na svoje uvedenie. OOOA SMETANOV Á 



Mozart s balvanom problémov 
K opem6mu odkazu Wolfganga Amadea Mozarta sa divadlá, slovensk6 nevynúnaJóc, neu

stále vracajó. Ci toto puto aj u nás vyviera z ópri.mnej lásky k hudbe génia klasicizmu, alebo 
je skôr daňou dramaturgickej konvencii, či je dôkazom spontánnej tó.žby po umeleckej "očis
te", alebo akousi povinnou jazdou- ponechám bokom. Jednoducho, Mozart je opäf na progra
me a nie inak ako v minulosti, prináša pre všetky zóčastnen6 zložky sktíšlru ohňom. 

žartovným námetom nadýchnutč Cosi fan tutle po 
takmer 40-ročncj absencii rehabilitoval bratislavský 
súbor roku 1971 a pamätnlci tejto produkcie dodnes 
nemô'u zabudnú( na dirigentom Košlerom a režisč
rom Jemekom štýlovo vybrúsený hudobný i Javiskový 
tvar tohto, ešte vtedy v slovenčine uvádzaného Mo
zarta. Stal sa dokonca akousi normou interpretácie. O 
jedenásť ~czón neskôr pr~tavcná verzia nemohla s 
Košlerovym Cosi fan tutle vôbec ~úpcriť a oveľa lepšie 
na tom nic je ani najčerstvejšia inscenácia, premiéro
vaná v polovici Januára na scéne Opery S D. 

Námet Cosi fan tutle je nesporne vďačný: popri 
krištáľovo prieaačnej, brilantnej hudbe a šestici pi
kantných sólistických partov, núka sa režisérovi pri
beh plný jcmno7mného humoru, prcvlekových Lll
pletiek, dráJdivých scénok. Navyše, nejednoJnač
nosť textovej knihy, resp. jej viacro7memosl, pripúš
ťa altcmntlvne kreovanie dejových lfnir i charakterov 
postáv. V "škole zal\íbencov" (tak 1nie preklad pod
titulu opery) je dovolené prenies( iniciatívu na diev
čenský či chlapčenský pár, možno ju zaran,ovať v 
Neapole 18. storočia. alebo hoci aj dnes, oprie( sa o 
rokokovú graciómosť či o motlv commedic dell' ar
lc. ReJisčr Pavol Smolfk sa pred premiérou vy7nal1 
pocitov. ktoré v ňom re7onovali, pričom zvláM pod
čiarkol voľnosť výkladu. Obávam sa však, '..e si ju 
nevysvetlil správne. Z križovatky podnetov sa mo
hol vybral 1\ibovoľným smerom: mohol byl rokoko
vým, nadčasovým, ilutfvnym. recesistickým a všeli
jakým iným, no nemal štýly miešať a servírovať .. , 
každého rožka troška". V prvom rade mal Mo1artovi 
a da Pontemu dôveroval. 

Pavol S mol fk je v praktickom Jivotc už osem se
zón, môže teda narábať s istou ~urnou skúsenosti a s 
istým ná1orom. Ten mi však v tomto Mozartovi ako
si chýbal. Podnety prijfmal be1 triedenia a tak \a ar
gumenty na prospech niektorej 1 vyššie spomenu
tých koncepcii navzájom spochybňovali . Divadelnú 
iluzfvnosi narušilo už aranžovanie druhej časti pre
dohry (o1aj, neoddá sa raz predohru "neinsceno
vať'?), kedy črtami bednárikovskčho manipulátora 
poznačený Don Alfonso riadi svetelný park a hýbe 
kulisami. V Lápätf prvý výstup pánskeho tria pred5ta
vuje hrdinov s bielo nalfčenými tvárami, aby sa zasa 
o tri člsla neskôr zjavili slečny v bohatých rokoko
vých krinolfnach. Honosný šat - všetky 1 tvorivej 
dielne Ľudmily Várossovej - má dokonca i Despina. 
Prehliadka rekvizlt a rozmanitých kašlrovaných sym
bolov začlna signálom povolania snúbencov k voj
sku. Poetike diela vzdialené postupy v l. dejstve 
kulminovali nevkusnou Lmesou kabaretných efektov 
v scéne Despininej magnetoterapie. 

Druhá, kratšia polovica predstavenia (znova sú 
škrtnu tč dr:t~hč árie Fiordi ligi a Dorabelly, otvorená je 
iba Ferrandova cavatlina Tradito, schernito) u1. nové 
nápady neprináša, avšak ani nesmeruje k spriehľad

neniu diania a čitateľnosti pointy. Viac som očakával 
od osobnej ré' ie. od vykreslenia autonómnych typov 
mladých. povahovo rozdielnych 1\idf 1 mäsa a krvi. 
Fiordiligi a Dorabclla. odeté do uniformných, vy\tu
žených šiat, ukoby v nich Mrácali svoju osobitosl a 
prirodtcný temperament. O čo voľnejšie sa pohybo
vali, keď ich 1 nich v 2. dcj<,tvc ré}ia vy.diekla. Don 
Alfonso je sice hnacím motorom akcii. no mal by 
mať od nich i ~tý odstup a zachovať si dôstojnosť filo
zofa (ncváľať sa po zemi). uproti tomu bola Despina 
prfliš decentná, chýbalo jej viac vtipu, briskno\ti, 
dráždivej Lmysclnosti. Niektoré scčny, vrátane kom
panom prcplncného druhého finále, kde Smolfk mo
va vytiahol na javisko všetky nezmyselné rekvility. 
nie sú dosť zronimiteľné a obávam sa, 'e divák ich 
pointu vycíti iba z titulkovacieho Lariadenia. 

Scčna Jaroslava Valeka mala svoje opodstatnenie 
z hľadiska jednoduchých Lmicn a esteticky ju mo} no 
akceptovať pokiaľ nebola 1aplnená gýčovitými ~ym
bolmi, skrálka, keď bola čo najvtdušnejšia. 

Ak sa Opera SND nachád?a v takej pri:univej fi 
nančnej situácii.1.e si môfc dovolil anga!ovai zahra-

Snfmka E. Petrová 

ničného dirigenta, tak jeho volba mala by( oboLret
nejšla. Potešilo by, ak na čele mo1artovskej inscená
cie by stála autorita, špecialista na daný sloh (po
ved/me typu Ralfa Weikcrta, na ktorého koncertné
ho Dona Giovanniho L minulého roka tak ľahko ne
zabudneme), schopný pôsobil koncepčne a pedago
gicky. Mladý a medzinárodne ncwámy Talian 
Marcello Bufalini je umelec, ktorý by sa sám mal c~
te veľa učiť. tak}c jeho vklad bol limitovaný určcnfm 
zákJadných temp, LabeLpcčenfm farebnosti LVuku a 
nástrojovcj súhry. Mo1artovská partitúra skrýva v 
sebe oveľa vine. Sú v nej agogickč nuansy. rafinova
nč výramvé poltóny. hudobným obsahom kontnl\t
né čfsla. Nui a fonnovanic recitntlvov, to je u Mo
Jaria kapitola sama o sebe (musia mať razanciu a de
johybný spád), v ktorej hosť prepadol na celej čiare. 
Podiel ahcrnujúceho Ra~tislava Stúra (dirigoval 2. 
premičru) je ťaJko hodnotiť. koncepciu naštudovania 
udáva vldy prvý dirigent. 

SóliMickč obsadenie opä( potvrdilo. že Mozart nic 
je domčnou väčšiny bratislnvských spevákov. lloci 
viaccrf pre tento štýl majú predpoklady vo farebných, 
mäkkých a kultivovane vedených hlasoch. Plati to aj 
pre obc protagonistky premiéry, Adrianu Kohútkovú 
(Fiordiligi) a Denisu Slcpkovskú (Dorabella). kto
rých nic vcľkč, ale poddajnč hlasy si s klasicistickou 
partitúrou ro1.umcjú. Viac však mali pracovať s výra
zom, viac sa mali od seba odlišovať, veď predsa ide o 
rozdielne povahy. Pre Kohútkovú je Fiordiligi takpo
vediac hraničnou rolou, kde lyrický hlas nájde uplat
nenie najmä v ansámbloch a dvoj\pcvoch, no os1áva 
dlžný dramatickému ro1mcru (i hlbokým polohám) 
árie Come scoglio. Ahernujúca dvojica- Eva Senig
lová ako Fiordiligi a Jozefína Puc7ová ako Dorabclla 
- bola v nevýhode menšou farebnosťou a okrúhlosťou 
hlasov. Pre Scniglovú, ktorá sa v hlavných partiách 
ne7javujc ča~to, bola Fiordiligi O\obným úspechom, 
napokon Lvládla ju bez znkolfsania, aj keď o modelo
vej mo7artovskej kreácii hovoriť nemožno. Mcuo
sopranistka so svetlým timbrom - Puczová je v úpl
ných tačiatkoch , vzhľadom k čomu si počfnala od
v:!'ne, prvá slovenská scčna by však mala disponovať 
umelecky a výra7ovo zrelší mi typmi pre prvý odbor. 
Hosťujúca Andrea Dudášová (na premiérach beL al
ternácie) upútala zvonivým a retonančným soprá
nom. ktorým dokonca dominovala nad primadon
skou rolou. Žiaľ, po výraLOvcj stránke ostala chladná, 
málo rafinovaná a vtipná. 

Dominantnou osobnosťou pánskeho tria bol Peter 
Mikuláš ako Don Alfonso. Stýlovo istý, výra1ovo 
plastický, dynamicky mnohotvárny, udával rytmu 
deja. Simon Sornorjai (Ferrando) ani tentokrát ne
presvedčil o umeni technicky a s neodmysliteľným 
mozartovským legatom zdolal najmä obe árie. Mar
tin Babjak dal Gugliehnovi elán aj eleganciu, tónovú 
kultúru i hereckú disciplinovanosť. Dobre si počina! 
v tej istej úlohe aj Svätopluk Malachovský, jeho 
svie} i barytón mie mäkko. farebne a má perspektlvu 
ďalšieho technického ro1voja. Martin Malachov~ký 
sa pokú\il popasoval ~ výruovo náročnou rolou 
Dona Alfonsa i napriek tomu, Je jeho vyšši bas je 
pomerne tvrdo vedený a neoplýva ani mimoriadnou 
timbrovou krásou. Do istej miery sa mu darilo pra
cova( s dynamikou (jeho piána však nemajú lesk) a 
výraLOm, nadhľad nad partom "režiséra" 7áplctky 
zatiaľ ešte nczfskal. 
Akč rcsumč teda vyplýva L ostatnej bratislavskej 

premiéry? Dramaturgicky je kaM ý mozartovský ná
vrat určitým pri nosom, aj keď výraLilcjšie repertoá
rové obohatenie by znamenalo prvč slovenské uve
denie Tita. či takmer poiMoročie nehraného Únosu 
zo serailu. l ludobná interpretácia neposunula latku 
kritéri! vyššie ani 7 dirigentskčho, či speváckeho po
hľadu . A napokon réžia (vedno so scénografiou) iba 
potvrdila. }c v tejto sfére sa prehlbuje krlza, 1. ktorej 
je východiskom hľadanie konvenciou a klišé nc7aťa
žených osobnosti a komunikácia so svetovými 
trcndmi. PAVELUNGER 

Rehabili'tácia Rienziho 
na viedenskej scéne? 

Richarda Wagnera. znalca estetických 
hodnôt a filozofických pojmov, v začiat
koch jeho ume leckej dráhy zaujal pohnutý 
osud notára mestskej komory v Ríme, Colu 
di Rienziho. Vo svojej prvej a zároveň aj 
jednej z najmonumentálncjších hudobných 
drám Rienzi, posledný tribt1n, snažil sa na 
dramatickom pozadí analyzovať osobnosť 
zakladateľa poslednej republiky, ktorý spo
ločne s Oantem a Petrarcom patril k najvý
znamnejším predstav iteľom humanistic
kých úsilí obdobia renesancie. Optikou lib
retistu i skladateľa sa snažil Wagner vystih
núť charakterové znaky svojho, takpove
diac, paranoidného hrdinu (zo začiatku ob
divovaného politika, demokrata, neskôr 
však diktátorského demagóga), pozname
naného hektickou dobou vlády cisára Karo
la IV. a pápežských pontifikátov Klimenta 
VJ., resp. aj lnocenta VI. Čo však zanedbal 
ako librclista (psychologická výstavba hr
dinov drámy), to na druhej strane vynahra
dil v pôsobivej hudbe. Po drážďanskej pre
miére ( 1842) musel svoju úspešnú prvotinu 
značne skorigovať. Aké pôvodné hodnoty 
skrýval skladateľov manuskript sa už, zrej
me, nedozvieme. Jeho tvorivý potenciál v 
pohnutých časoch počaril aj !akým deka
dentným strojcom dejín, ktorí dokázali je
ho produkty prechodne zneužívať pre svoje 
c iele. Iba takýmto spôsobom si "geniálny 
stratég bleskovej vojny" Adolf Hitler mo
hol prizdobiť veľkolepé oslavy svojich ab
rahámovín nárokom na Wagnerovu partitú
ru (v aprfli 1939) a odvJedy sa osud vzácne
ho rukopisu stáva veľkou neznámou. Kaute 
Rienziho ncprospcli ani scenáre zneužíva
nia úchvatnej predohry pri norimberských 
manifestačných zhromaždeniach nacistov. 
Zrejme z ďalších podobných dôvodov zá
kon schválnosli deštrukčne zasiahol do osu
du spomínaného diela (ovplyvneného štý
lom veľkej opery reprezentovanej Auberom 
a Meyerbeerom), ktoré skladateľ neskôr pri 
nových umeleckých ťaženiach považoval 
za "hriech mladosti". Paradoxne dnes s 
Rienzim nepočíta dramaturgia v Bayreuthe 
a pre Izrael je Wagnerova hudba tabu. 

V naš ich pomeroch sa s monumentálnou 
predlohou v polovici 60-tych rokov popa
soval operný súbor SND pod umeleckou 
dvojicou Tibora Frešu a Júliusa Gyermeka, 
s legendárnymi protagonistami Or. Gustá
vom Pappom a Imrichom Jakúbkom. Hu
dobná mekka - Viedeň Ricnziho posledný-

a FUhrerom. 
Pochodové úseky s prchustenými dycho

vými sekciami sú ozvenou na rallye norim
berských slávností. Dramatické miesta Pount
ney štylizuje cez podobu nepokojov a pou
ličných šarvátok, ktoré sú istou reminiscen
c iou na nemecké udalosti dvadsiatych ro
kov. Je to strhujúci apel na svedomie ľud
stva, nakoľko hrozba diktátorov typu Rien
ziho je doposiaľ aktuálnou. 

Hudobná stránka Wagnerovej drámy ne
sie skvelý rukopis Maestra Zubina Mehtu, 
ktorý v priebehu dvadsiat ich dvoch sezón 
uviedol v Štátnej opere 9 premiér - z toho 
štyri wagnerovské. Mehta, ináč oddaný fa
núšik Wagnerovho umenia, sa vo vzťahu k 
dramaticky členenej predlohe Rienziho ne
tajil svojím obdivom k archilektúre sklada
teľovho Parnasu. Z tejto podstaty možno 
identifikovať jeho osobitý cit k odkrývaniu 
premenlivých nálad v dynamických odtie
ňoch, s určitým rešpektom k interpretačnej 
tradícii operného velikána. Senzibilným 
spôsobom usmerňuje početné zostavy účin
kujúcich s dominantne členenými zborový
mi úsekmi a skvelým orchestrálnym apará
tom. Z protagonistov mimoriadne technic
ky exponovaný part Rienziho úspešne in
terpretuje nemecký tenorista Siegfried Je
rusalcm. V priebehu premiéry však jeho fa
rebne pôsobivý hlas splácal istú daň (najmä 
v dramatických partiách) ako dôsledok 
únavy z predchádzajúcej náročnej prípra
vy. Najväčšiu pozornosť v sólistickom ob
sadení vzbudzujú kanadská sopranistka 
Nancy Gustafsonová (v minulosti skvelá 
Káťa Kabanova), stvárňujúca dramaticky 
náročnú postavu Ireny a litovská altistka 
Violeta Urmana, herecky i hudobne fareb
ne pôsobivá v úlohe Adriany. 

V úchvatných zborových scénach na
chádza svojské uplatnenie znamenitým vý
razovým prejavom zbor Štátnej opery, ve
dľa dámskeho ansámblu poslucháčok Mu
sikschule. V dynamicky gradovaných se
kvenciách šľachticov, senátorov a ambasá
dorov mimoriadne úspešne bodujú členo
via a externisti mužskej z ložky Sloven
ského filharmonického zboru, na čom sa 
podľa recenzentov Die Presse a Kurier zá
služne podieľajú tiež zbormajstri Ernst Ouns
hirn s S lankou Juhaňákovou. 

SlávnosJnej premiéry sa zúčastnilo nic
koľko prominentných osobností na čele s 
rakúskym prczidentbm Thomasom Kles-

Zubin Mebta s Blankou Juhaňákovou po premiére Rienziho Sn Imka archfv 

krát inscenovala v Štátnej opere v sezóne 
1933/34. V období po druhej svelovej voj
ne boli zaznamenané iba dve koncertné po
doby diela a to v júni 1960 a v máji 1980, 
zásluhou dirigentov Josefa Kripsa a Kurta 
Wossa. O to zás lužnejším sa nám javí dra
maturgický počin Štátnej.opery, ktorá zara
dila ( 13. 12. m. r.) premiéru Rienzi ho s ďal
šími reprízami za účasli početného (takmer 
poltisfcového) aparátu umelcov s medziná
rodnou účasťou. 

Dynamicky stavanej re.lijnej koncepcie 
sa zhostil David Pountney z English Natio
nal Opera. Po predchádzajúcich úspechoch 
inscenovania Bludného Holanďana, Nabu
cca a Fidélia v Bregenzi a Výletov pána 
Broučka , resp. Aidy v Mníchove, dostal 
priestor pre svoju viedenskú "show". V jeho 
koncepcii rezonuje paralela medzi Rienzim 

tilom. Medzi zahraničnými účastníkmi po
zornosť pútala vdova Lea Rabinova z 
Izraela- mimochodom veľká obd ivovateľka 

Wagnerovho tvorivého odkazu. Vypredané 
hľadisko nešctrilo ováciami. Kontroverznej
ším spôsobom však dávalo najavo stano
vi ko k Pountneyho režijnej štylizácii. V 
tejto súv islosti spomeniem trebárs salzbur
skú adaptác iu Musorgského Borisa Godu
nova z nadhľadu Herberta Wcrnickeho -
dnes prijímantí už bez výhrad. Jednoznačne 
to potvrdzujú aj pokračujúce reprízy Rien
ziho. Alexander Waugh bez okolkov apelu
je na problematiku vnímania Wagnera, vy
žadujúce úsilie, odovzdanie sa a čas. "Kto 
nemá trpezl ivosť, nebude nikdy mať z jeho 
hudby opravdivý zážitok. " 

MARIÁN BULLA 



A. Moyzes v článku pripomína udalost pri 
pn'lelitosti uvedenia operety Ples v hoteli 
Savoy v SND (29. apn1a 1933). Ul počas 
predstavenia a najmä po ňom - pred histoJic
kou budovou SND - bola demo~trácia, kto
rej sa v hojnom počte zúčastnili najmä šru>
denti. Protimaďarský a protičeský cbaralter
tejto demomtrácie vybičoval vášne a znew
lil najmä národné cítenie mládeže. A. Moy
zes o tom napísal: 

" ... brat i lav ké obecen tvo nakuklo do tzt
jov a nádhery nového umenia a chce to isté. 
oo majú vo Viedni a v Prahe. Nebohý Oskar 
Nedbal/en tu - a tam pustil nejaký boobOOit 
Straussov alebo svoj, tu - a tam sa dostali k 
slovu i Kálmán alebo Lehár, ale bolo to vtdy 
v u§fachtilom podaní. Nový Drtl&rov režim 
hídle tieto lahôdky plnou hrsťou. Pocbo-
pitekle, naše obecenstvo pre nedostatočnú a 
povrchnú výchovu v divadelných veciach 
vrhá sa do niÍTlJčia podkasanej múzy s vášni
vostou. Co potom poveda(, ked pri premiére 
opery sa vyberie desa{ ráz menej ako pri 20. 
reprfze operety? Naša zlatá mllfdež sa chce 
bavil a k tomu mtf prfležitos( na operetných 
predstaveniach SND. Aká bola hrozná tá de
mon§rrácia proti maďarským operetám - a 
jednako nevidfme, že by sa tlf i tlf mllfdež ne
bavila ďalej na operetlfch, ktoré sú niekedy 
maďiiiSkejšie ako tá vypfskanlf ... !" 

Casy sa menia a dnes - v šiestom roku exi
stencie Slovenskej republiky a za finančné
ho príspevku Štátneho fondu kultúry PRO 
SLOVAKIA - Nová scéna naštudovala a 
uviedla Ples v hoteli·Savoy bez najmenšej 
demonštrácie. Pravda, ak do tohto pojmu 
nezaradíme nadšený aplauz obecenstva po 
tohtoročnej januárovej premiére inscenácie 
(prvej, druhej i tretej, lebo niektoré postavy 
majú až tri obsadenia ... ). Nech sa niekto 
opováži poveda(, že u nás nie je demokracia, 
alebo kvitne národnostná nenávis(! Nikto z 
prftomných sa nad slovenskou anabázou 
tohto diela ani nezamyslel - načisto opanta
ný leskom revuálnej operety, aká od č ia~ 
Drašara nemala u nás obdobu. 

V tomto zmysle tiež dopfňam informácie 
v bulletine, že Bratislave sa berlínska opere
ta vyhla ... Novej scéne určite, ale SND malo 
v tridsiatych rokoch vo svojom repertoári 
viacero operiet revuálneho typu z pem ber
Hnskych autorov: spomeniem tu Ralpha 
Benatzkeho, ktorého operety Adieu, Mimi 
(premiéra v SND 13. 12. 1930), Moja sestra 
•ja (premiéra l. 4. 1931 ), resp. Modrý tam
pB (premiéra 2. 2. 1935) uviedol súbor 
S D, nehovoriac o Abrahamovom Plese v 
boteli Savoy ... Tu treba zaradiť aj viacná
sobné naštudovanie diel Roberta Stolza v 
SND, Rakúšana, ktorý napísal 60(!) operiet, 
z nich mnohé boli práve pod vplyvom ber
línskej revuálnej operety - nakolko v tomto 
meste istý čas pôsobil umelec ako dirigent a 
skladateľ. Nechcem vyratúvať všetky názvy 
dobových, dávno zabudnutých operetiek a 
dáta ich premiér - iba upresňujem, že typ 
berlfnskej operety nie je v ndich pomeroch 
celkom novinkou - aj keď si ich pripomínajú 
skôr najstaršie generácie návštevnfk.ov 
SND. Historická pamäť však nezlyháva a 
vydáva o tom svedectvo v takej pomerne 
ľahko dostupnej knihe, akou je Pamätnica 
SND (z roku 1960), kde sú o. i. náhľady pre
miér v jednotlivých sezónach SND od po
čiatkov našej národnej scény - až po rok vy
dania publikácie ... 

Krásnou témou na samostatný článok by 
bolo spoznať osudy najväčších tvorcov -
skladateľov i predstav iteľov - berlínskej re
vuálnej operety, z ktorých mnohí najmä pre 
rasové, ale aj politické dôvody museli v trid
siatych rokoch ujsť do zahraničia. Aj keď sa 
to nedotýka zakladateľa tohto typu operety 
Paula Linckeho, už skladateľ Jean Gilbert 
(vlastným menom Max Winterfeld) bol z 
Nemecka vyhnaný, Walter Kollo ušiel do 
Argentíny, Léon Jessel zomrel na následky 
mučenia v berlínskej väznici, Ralph Benatz
k:y ušiel r. 1933 do Hollywoodu, Paul Abra
bam sa zachránil útekom do Ameriky, kde 
skonči l v ústave pre choromyseľných . Až r. 
1956 a zobudilo svedomie Nemecka a tento 
pôvodom maďarský, tvorbou "berlínsky" 
autor a do emecka vrátil - aby dožil v 
Hamburgu, kde r. 1960 zomrel... Akoby 
sme mohli v takýchto tragických súvislos
tiach života a tvorby mnohých tvorcov ber
línskej operety čo len myslieť na nezmysel
nú národnostnú či rasovú nenávisť ! Dobová 
demonštrácia pred SND mala svoje zdôvod
nenie (nie ospravedlnenie) v aktuálnej poli
ticko-kultúrno-ekonomickej situácii, pričom 
bola zameraná najmä na smerovanie našej 
národnej divadelnej scény, ktorá si musela 
prostredníctvom operety zarábať na "vážne 
umenie". že to robil v rámci kapitalistického 
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Prvýkráe som sa dočítala o operete Ples v hoteli Savoy - od pôvodom maďarské

bo. voj'ou tvollbou a inklin:1ciou v~ak k revuálnej berlín ·kej operete zaraďovaného 
Paula (rid PQa) Ahrabama ( 1891- l 960) - dávnej~ie, pri listovaní časopi ·u Elán z 
roku 1933 (č. 5~ s. 7). Na jeho tŕJIJ.kach napísal Alexander Moyzes (v mladosti 
p&obil aj publicisticky) článok. o SND v prvej polovici sezóny 1933/34, t. j. za 
~a.rov kej ézy. kedy bravá. kvantitatívne neúmerne uvádzaná opereta rôznej 
umeledcej úrovne na javisku SND pô obila verejné (a veľmi búrlivé!) di ku ie 
medzj :Jovenstoo inteligewiou na ·tŕ.mkach novín a na pôde Sloven kej ligy. 

J. Jamri!kovl. (Madeleine) aM. Molnúovl. (Daisy). 

hospodárenia práve Antonín Drašar, je tiež 
historickou pravdou, ktorá však potrebuje 
prehodnotenie o postavení istých osobností v 
krutom trhovom systéme v spoločnosti . 

••• 
Ak som odbočila od ostatnej premiéry v 

spevohre Novej scény, chcela som len na
značiť zložité osudy diel a ich autorov. Po 
ére muzikálov a klasických operiet, v kto
rých Nová scéna hrozila zotrvať, ponúkla te
da zákusok zo sféry revuálnej operety, ktorá 
hýri najmä dobovými tancami. Dúfajme -
ako naznači l aj v STV riaditeľ NS - že sa eš
te tohto roku dočkáme i úspešného domáce
ho muzikálu. 
Keď som si pred premiérou preštudovala 

v dostupnej poľskej litemtúre dej operety 
Ples v hoteli Savoy, bola som zhrozená jeho 
plytkosťou a zamotanosťou - čo sa nezmeni
lo ani po zhliadnutí inscenácie. Našťastie re
žisér Peter J. Oravec dej trochu skrátil , upm
vi l a vložil do neho postavu "konferenciera", 
ktorá nie je celkom nezmyselná. Nezabú
dajme, že sme na pôde revuálnej operety, 
kde je všetko možné! Ved pôvodná revue 
radí za sebou scénky, tanečn6 a spevácke 
čísla piesňov6ho, šansónov6ho či operetn6-
ho charakteru, vstupy konferenciera atď. 
Revuálna opereta scefuje táto zábavnti for
mu hudobn6ho divadla akým-takým dejom, 
obyčajne nie vysokej literárnej a obsahovej 
tirovne. Tak je to aj v Abrahamovej operete, 
kde libreto napísali skladateľov i stáli libre
tisti - A. Grtinwald a F. Lähner-Beda. Pre
klad realizoval D. Heger so spomínanou 
úpravou P. J. Oravca. Starší preklad textov 
piesní z pera Ctibora Stítnick6ho zmoderni
zoval Václav Šuplata. Námietky v texte 
možno mať voči nadmernému využívaniu 
skomolenej s lovenčiny, ktorá paroduje rôz
norodosť pôvodu hrdinov (Mustafa Bej, La 
Tangolina, Daisy Parkerová, ale aj in í), tak
že divák niekedy musí poriadne napnúť 
zmysly, aby porozumel, čo herci hovoria ... 
Azda sa dajú postavy tohto typu charakteri
zovať aj ináč. avyše v speve prechádzajú 
do plynulej s lovenčiny ... Osobne mám ná
mietky aj voči pointe deja, ktorá v pôvod
nom texte nie je natolko det ai lne pomenova
ná. (Ide o to, že namiesto definovanej fa rby 
bielizne, ktorá mala byt dôkazom nevery 

hlavnej hrdinky svojmu mantelovi. sa tu -
doslova - vytasí podprsenka hlavnej hrdin
ky, ktorá ju. vmj, nikdy nenos(, ergo: ne
môže byť dôkazovým materiálom údajnej 
nevery). Nie som puritán, ale i tak som si 
povzdychla nad touto kvázi vtipnou poin
tou: O tempom! O mores! 

Využitie takej Abrahamovej verzie parti
túry, v ktorej hrá komorný orchester na ja
visku, využil (vo vlastnej úprave) kladateľ 

a dirigent Rudolf Geri. Stvori l apartný a
lónny zvuk, ktorý nerušil ani pri divokejších 
jazzovo-swingových rytmoch. Co však ruši
lo, bol prcdimenzovaný zvuk cez mikropor
ty (spev v operete ozaj nejde bez tejto pomôc
ky?), resp. celkové ozvučenie diela. Tech
nicky nedosahuje možnosti konca 20. storo
čia. Pravda. ani sála Živnodomu nie je stava
ná na velký zvuk. 

Režisér si prizval k spolupráci na výsled
nom tvare choreografku Elenu Zahorákovt1, 
ktorá v ostatných rokoch vyzrela na o ob
nosť so samostatným názorom na hudobné 
divadlo. Na pôde opery, muzikálu či operety 
robí čoraz osobitejšie choreografické kreá
cie. V Abrahamovi akoby dosiahla zatiaľ 
svoj vrchol. Dostatočný priestor na realizá
ciu nápadov jej dáva i samotné dielo, ktoré 
je cca 70 percentami postavené na tanci či 
pohybe - od valčfk.a cez argentínske tango, 
shimmy, slow-fox, "kenguru-foxtrot", char
leston a i. Od začiatku je všetko v takom po
hybe a tempe, že divák nemá čas azda ani 
rozmýšľať nad banalitou deja. Tomu pomáha 
aj honosná výprava - scénou počnúc (Miloš 
Pietor) a kostýmami pokračujúc (Naďa Si
munová) - v ktorej je všetko nablýskané, po
zlátené, štylizovane prenesené do módy 
tridsiatych rokov, pravda, trochu i aktualizo
vané. Dámskym kostýmom dominuje "ši ic", 
ktorý väčšinou končí v maximálne zvedavej 
výške pánskych očr. l to prispieva k dráždi
vosti výpravy, ktorá chce byť takou celkom 
vedome. Lebo Ples v hoteli Savoy je číra zá
bava, relax a pohľad na krásnych, resp. zá
bavných, no najmä bezproblémových ľudí. 

Nová sc6na si programovo buduje imidž di
vadla, ktor6 chce zabával. Prečo nie? Veď i 
to patrí k mestskej kultúre. Kto chce, ide ve
čer na Shakespeara, iný na Pirandclla a ďalší 

na Abrahama ... 

Peter J. Oravec, ktorý dJbš[ čas oa Novej 
scéne neTC'tíroval, sa vrátil ako 1.relý ume~ 
lc<:., ktorý pokojnou rukou modeluje to, čo 
danému žánru prináleží, vedomý si toho, že 
k tomu potrebuje tím kvalitných partnerov. 
A tých našiel v choreografke, dil:igentovi - i 
v sólistoch. Vyčítať tu možno azda iba to, že 
niekde mohol svoj pokoj viac preniesť aj na 
udychčané protagonistky operety - Made-
leine a Daisy, ktoré to so svojou energiou v 
hre preháňali . Veď ani emancipované ženy 
tridsiatych rokov sa nesprávali ako tornádo! 

Videla som dve obsaden.ia, v ktorých kaž
dé malo svoje plusy. Vyzdvihujem predov
šetkým to, že vedeniu Novej scény sa podari
lo prizval do s6boru mladé, perspeláfvne ta
lemy, ktol:6 vymenili generačne sllednli gar
oi&:iú:u v mladokomických, subl.etných, mi
lovmcltych a primadooských postavách. Bez 
podoboej per:spektívy by toto divadlo zostar
lo a stratilo perspektívu vývoja. Máme, na
šťastie, dostatok pevoherných talentov, kto
ré presvedčili, že to v tanečnej, speváckej i 
hereckej zložke ide, ak sa mladosť oprie o 
skúsenosť a žič livosť starš(ch. Tí sa postupoc 
prelaďujú na charakterové postavy - aj k.eď v 
istých prípadoch je to človeku 1\íto, lebo ešte 
u nich eltistuje sv iežosť postavy, hlasu, cel
kového elánu. Azda na NS vymyslia aj tituly 
pre silnú strednú generáciu sólistov S! 

Z dvoch konferencierov -~ Swana 
a Henricha Sišku mi bol sympatický ironic
ký nadb!ad Swana, ale aj mladistvé šibal
stvo Šišku. Ján Babjak modeloval markíza 
Aristida s lyrickým nádychom v peknom 
hlase, s bezproblémovým spievru1ún a pek
ným zjavom. Juraj Romančfk: podčiarkol 
mužnejšie črty Aristida, k čomu ho predur
čuje aj zvláštne zafarbenie jeho hlasu, cel
kový typ a ráznosť v hereckej akcii. Made
leine, mladomanželku markíza, stvárnila s 
eleganciou a noblesou aj v hákl ivých scé
nach Jana Šomošiová. Jej alternantka - mla
dá Juliana Jamrišková dodala postave viac 
temperruncotu a subretnosti v hereckom i 
speváckom prejave. Jej jasný oprán a javis
kový zjav i celkový talent sú prí ľubom pre 

S. Do úlohy Američanky Daisy angažova
la S hviezdu populárnej hudby - Marcelu 
Moln.árovt1. Tá zažiarila najmä v tru1ečných 
a pohybových kreáciách, jej dynamika bola 
vskutku obd ivuhodná. Hlas znel pdjemne
aj keď občas musel zvládnuť i náročnejšie 
úseky. Jarmila Frličková bola rovnako ta
nečne perfektná, ale do postavy Daisy vnies
la i trochu pokoja a dievčenskej koketnosti, 
ktoré - priznám sa- m.i dobre padli pri sledo
vaní tejto temperamentnej, takmer bláznivej 
dámskej hrdinky. Charakterová postava sa 
tentokrát ušla Jozefovi Benedikovi ako Mus
tafovi Bejovi. Zahral a zaspieval si ju s chu
ťou - rovnako ako mladučký Mojmír Caban, 
ktorý farbou hlasu akoby "z oka vypadol" 
svojmu otcovi F. Cabanovi, dlhoročnému 
ólistovi opery SND ... Dráždivú barovú ta
nečnicu La Tangolinu zvodne, so sexappea
lom zahral i Jana Hubinská i Zuzana Mau.ré
ryová. Romantického, slabozrakého milov
níka Celestina viac komicky kreoval Róbert 
Halák, ale i Igor Rymarenko, ktorý pridal ku 
karikatúre postavy aj sympatické ľud ké čr
ty. V drobných postavičkách sa častokrát 
blysli ozaj skvostné miniatúry: napriklad L. 
M.i!k:ovič ako sluha Archibald, G. Sverce
lová ako komorná Bébé, K. Cálik v úlohe 
vrchného čašníka Pomerola a ďalší z počet
ného ob adenia rolí známymi i menej z,ná
mymi členm i spevohry NS. Zbom1ajster 
Kristián Seidmann hravo zvládol požiadav
ky Abrahamovej partitúry so zborom, ktorý 
bol aktívne zapojený do diania na scéne. 

eruši l - dotváral hudobnú a javiskovú po
dobu diela, ktorá bola zásluhou sccľujúceho 
R. Geriho na vel'mj dobrej, vyrovnanej úrov
ni. Šestnásť tanečníkov baletu oživilo spo
mienky na časy, kedy na ovej scéne fungo
val balet, ktorý zvládol akékoľvek predstavy 
choreografov velkosti Slováka či Sabov
čfk.a ... Opäť je tu zárodok kvality i v tejto, 
operete prepotrebnej zložke, ktorá má nielen 
naturálne schopnosti, ale i profesionálnu 
prípravu v technike tanca! Navyše sú to ľu
dia mladí, pekní - akých do operety treba. 

Ples v hoteli Savoy je dielo, ktor6 balan
suje na hranici ušlachtilej zábavy a gýča. Má 
mnoho uchu lahodiacich melódií a šlágrov. 
Je čímsi novým v ponuke bratislavských di
vadieL Navy§e - bolo uveden6 v pravej fa
šiangovej atmosf6re, kedy sti diváci náchyhlf 
bezprobl6movo sa zabaviť. Treba si iba dal 
pozor, aby sa inscenácia časom nepokÍzla na 
hladkej, vyblýskanej podlahe revutlnej ope· 
retk:y a nepadla do jamy nevkusn6ho nadsta
vovania vtipov, gagov a prfliJnej energie. 

TERÉZIA URSfNYOV Á 
Foto ANTON SLÁDEK 
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l Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia l 
čo je určujúce pre Bartóka - tradícia európskej hudby alebo folklór? 
ZUZANA MARTINÁKO V Á 

Béla Bartók ( 1881- 1945) patrí k 
tý m zjavom hudby prvej polovice 
20. storočia, ktorých hudba výraz
nou mierou zasiahla a zasahuje do 
vývoja hudby podnes. Syn otca ma
d'c1rskej a matky nemeckej národnos
ti strávil časť svojho ž i vota v Bra
tislave a na Slovensku. Navštevoval 
vtedy ešte pressburské gymnázium 
(v priestoroch bývalého k láštora Kla
risky na Klariskej ulici), na ktorom 
študoval pred ním Ernä Dohnány i a 
po ňom A lexander A lbrecht (Bartók 
bol o obný m priateľom A lexandra, 
ktorý bol od neho len o 4 roky mlad
ší a často navštevoval albrechtovský 
dom aj v ne korších rokoch, o čom 
zachoval písomné svedectvo A lexan
drov syn Ján A lbrecht). Už od r. 
1905 sa B artók systematicky veno
val štúdiu hudby národov Dunajskej 
monarchie, ale aj tureckých a seve
roafrických folklórnych prejavov, o 
ktorých publ ikova l rad vedeckých 
štúdií ::1 knfh. Jeho tvorbe sa doma 
dlho nedostávalo uznania, čo súvi e
lo aj s jeho pokrokovými postojmi 
(za angažovanie v Maďarskej repub
like rád bol po j ej páde ako skladateľ 

bojkotovaný a podobne aj počas 
vzrastajúcej fašizácie v 30-tych ro
koch), aj keď zo zahraničia (z Eu
rópy i z USA) prichádzali stále po
četnejšie pozvania na koncertné tur
né. V tomto čase vznikli diela: šesť 
sláčikových kvartet, cyk lu Mikro
kozmos, opera Hrad kniežaťa M od
rofúza, balet Drevený princ, panto
míma Zázračný Mandarín, dva kla
vírne koncerty , Cantata profana, 
Hudba pre sláčiky, bicie a čele tu a 
ďalšie. Nepriaznivá situácia počas 
druhej svetovej vojny a smrť matky 
ho viedl i k rozhodnutiu r. 1940 emi
grovať do USA, kde a mu do ta/o 
velkej pocty (o. i. čestný doktorát na 
K olumbij kej univerzite). V exile 
skomponoval sk ladby , ktoré po/u 
horeuvedený mi patria k perlám hud
by 20. storočia: Koncert pre 2 k laví
ry, bicie a orchester, Concerto for 
Orchestra, 3. koncert pre k lavfr a or
chester, K oncert p re violu a orches
ter. 

Bartókov vefký záujem o folk lór 
rôznych etník by mohol viesť k 
predpokladu, že sa znalosť špecifík 
jednotl ivých tónorodov (modov) 
odrazila v j eho tvorbe. S istotou 
môžeme tvrdjť, že j e tomu naozaj 
tak , nielen v dielach, kde sa Bartók 
priamo inšpiruje konkrétnymi l'udo
vými melódiami , ale v pod tatnej 
časti celej tvorby. Bartók j e primár
ne dedičom bohatej európskej hu-

dobnej tradície a už niekolko storoč í 

platného durmolového systému, 
ktorého rozpad ohlasoval koniec 19. 
storočia . K jeho prekonaniu dospel 
práve cez poznanie fo lklórnej hudby 
a j ej modálneho základu . 

Nechajme však prehovoriť samot
ného Bartóka: "Ukázalo sa, že staré, 
v našej umelej hudbe už nepoužíva
né tónové škály, vôbec nestrati li na 
svoj ej životaschopnosti . Ich apliká
cia umožnila aj vznik nových har
monických kombinácií. V yužívanie 
týchto diatonických tónových radov 
nás viedlo k osloboden iu od skost
natelých dur-molových škál a v ko
nečnom dôsledku k úplne slobodné
mu používaniu každého tónu chro
matického dvanásťtónového systé-
mu." 

Ako teda Bartók využíva modálne 
škály a do akej miery je jeho kom
pozičná reč modálna? 

Bartók môže slúžiť ako príklad na 
prepojenie tradície dur-molového to
nálneho systému, modálneho mysle
nia, možností využívania kombiná
cií tónov chromatických dvanásťtó
nových a diatonických radov, c l ust
rov a tónových zhlukov a ďal š ích 

sonoristických možností, ktoré sa 
týkajú tiež horizontálno-vertikálnej , 
metrorytmickej organizácie a inštru
mentácie. V úvislosti so svojou 
tvorbou razil termíny ako bimoda/i-

::.. ::.. 

V prvom z Dvoch rumun kých 
tancov ( 1909- 1 O) nájdeme postupy 
inšpirované ľudovými modmi, ale aj 
pre Bartóka typické využívanie 
chromatiky, dvanásťtónovosti , "ato
nálnych" (lepšie by bolo netonál
nych) postupov a disonancií (odraz 
tzv. emancipác ie disonancie). Sprie
vod striedajúcich sa dvoch kvínt 
(podobnosť s ľudovou hudbou) v 
malosekundovom vzťahu zdôrazňu

j e centralizáciu do C; po pridaní me
lódie s tónom es by sme očakávali 
akúsi centralizáciu do c mol, nikde 
však nezaznie c mol akord simultán
ne. M elódia má modálny charakter, 
j ednak aiolského (c-d-es-f) , frygic
kého (c-de -es-f-g), ba dokonca aj 
lydického modu (vzťah c-fis), čo j e 
dôsledok chromatizácie (fis-f, des
e). Bartók vedome vytvára podobné 
situácie, ktoré nazýva polymodál
nou chromatikou. Chromatizmy fis
f ú oživením (ornamentikou) meló
die, avšak tón fis máme aj v sprie
vodnej kvinte h-fis. M odálny cha
rakter skladby určuje nielen prítom
nosť uvedených modov, ale aj sku
točnosť, že v inverznej pozmenenej 
verzii ( totožného rytmu) v nasledu
júcom priebehu sa v sprievode vyv i
nulo centrum E . 

To nie je žiadna náhoda, pretože 
aio/ský modus od c (tu c mol) je v 
Es-oblasti (lu Es dur). 
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Dva rumunsk~ tance 

ta a poly modálna chromatika, kto
rých vznik nie j e náhodný, ale opod
statnený postupnou emancipáciou 
všetkých 12- ich tónov chromatické
ho totálu, zrovnoprávnením a do
konca preferenciou disonancie a 
uplatnením systému, ktorý poskytu
j e nové a širšie možno ti organizá
cie tónov - a ktorým je modal i ta. 
Podobne, ako viacerí sk ladatel ia tej 
doby, pochopi l nosnosť melodické
ho tvarovania v hudobných preja
voch roz ličných etník. Svoj ou tvor
bou dokázal inou cestou ako Schôn
berg (bez popretia základných a vše
obecných princípov hudby - ako na
pr. princíp central izácie, kontrastu 
či reprízy) výrazne posunúť vývoj 
hudby smerom dopredu, analogic
kým spôsobom ako napr. Strav inskij 
či Janáček . 

Pristúpme teraz už k samotnej 
analýze niektorých Bartókových 
sk lad ieb. 

V prvom tanci zo Šiest ich tancov 
v bulharských rytmoch zo VJ. zošita 
z cyklu Mikrokozmos ( 1926-39) 
máme príklad na bimodalitu. V jed
nom hlase sled e-fis-gi -a-h -ci -dis 
je iónsky modu (E-obl asť) , v dru
hom hlase po tup d-g -f -e, ktorý ne
skôr zaznie celý e-f-g-a-h-c-d-e, j e 
ftygický modus (C-oblasť) . 
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Ak by sme chcel i h ľadať príbuz
nosti s tónovou zásobárňou rene
sančného modálneho systému, tón 
des j e tónom ta, fis, alebo ges j e 
dvaná tym tónom sy tému, ktorý 
používal napr . už Gesualdo (molová 
tercia v akorde do: es-ges-b) , tón a 
je diesi , feses j e enharmonicky g, 
fes j e enharmonicky e. Zároveň si 
však mu íme uvedomiť, že Bartók k 
modálnemu mys leniu nedospel cez 
renesanciu (až neskôr o stúpajúcim 
záujmom o polyfóniu ho pritiahla aj 
prax starej vokálnej polyfónie), ale 
cez rozšírenú tonalitu, ktorá už nará
ba chromatickým totálom a cez in
špiráciu ľudovými modmi. 

Pozrime a ešte ako a modálno ť, 

resp. polymodálna chromatickosť 
prejavila v j eho Contrasts (K on
trasty) pre hu le, klarinet a k lavír 
( 1938), k toré bol i napísané pre vyni
kajúceho jazzového klarinetistu Ben
ny Goodmana a husl istu Jo epha 
Szigetiho. 

V k lavíri máme postup durových 
troj zvukov v sekundových vzťa

hoch: Dis, Cis, H , A , t.j. vo vzťahu 
tónov lydického tetrachordu. Tón a 
j e zároveň centrálnym tónom v celej 
časti , a podobne ako sa tým tretá
vame v modálnom myslení, akor
dicky sa vyskytuje aj v durovej aj v 
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Kontrasty 

molovej verzi i (neskôr). V husliach 
sa exponuje sled stúpajúcich se
kúnd, ktoré už poznáme od Bartóka 
pod termínom polymodálna chro
matika: j e v ňom obsiahnutý frygic
ký postup: his(c)-ci (de ) -e -f -g, ly
dický e -f -g -a, ale aj f -g-a-h. V kla
rinete j e melódia, ktorá obsahuje 
centrálny tón a, pričom o tatné tóny 
možno vysvetliť vzhľadom na A-ob
lasť: tóny dis, b(ais), f (eis) sú diesis, 
tón g je tónom la. tón c je dvanásty, 
chýbajúci tón. Charakterizuje ju tiež 
polymodálna chromatika: Jydický 
tetrac/wrd: a-(zam lčaný h)-cis- dis-e 
(takt 3-4), iónsky a lydický: dis-d
cis-h -a (takt 5), dórsky: c-d-es-f-g
a-b (vzhľadom na S-obl asť). V base 
(klavír) sa exponujú popri tóne a tó
ny b, h (chromatické vzťahy). Chro
matizácia j e prítomná aj v akordic
kých spojoch v husliach: vrchný 
hlas trojhlasnej akordickej štruktúry 
postupuj e po tónoch cis-d, h-c-cis, 
dis-e-di -e-f -fi -g, f -es, b-h-c; stred
ný hlas: e-di -e-f -fis, es-des-d-es-e
fis-e; spodný hlas: a-b-h, es-des, b
a-a -g. K tomu ešte pristupujú pre 
B artóka typické symetrizmy v štruk
túrovaní metodicko-rytmických mo
delov , ktoré patria k hlavným zna
kom jeho kompozičnej práce (tiež 
inverzné a zrkadlové postupy). 

V snahe obja ni ť spôsob modálne
ho myslenia Bélu Bartóka som ve
dome nevolila príklady z oblasti 
tvorby, kde cituje konkrétne ľudové 
piesne. M ojou ambíciou bolo pou
kázať na vývojové dôsledky postto
nálnej hudby, ktoré sa u Bartóka 
prejavujú vo využití melodického 
modálneho základu ľudovej hudby 
(v nej sú obsiahnuté nielen cirkevné 
mody, ale aj tetrachordy odlišných 
intervalových štruktúr) , dvanásťtó
novosti , chromatických a disonant
ných intervaJových po tu pov, pri
čom dôležitú rolu hrá na rozdiel od 
dodekafónie central izácia tónov. 
Oproti dur-molovej tonálnej harmó
nii s j ej akordickými funkčnými 
vzťahmi Bartók si vybudoval sys
tém, ktorý má principiálne blízko k 
modálnemu spôsobu myslenia, aj 
keď v zmysle dobovej štý lovosti, 
ktorá si prirodzenou reakciou na 
predchádzajúci vývoj vydobyla eman
cipáciu disonancie a rovnoprávne 
využívania všetkých dvanástich tó
nov chromatického totálu. 

A tak v skutočnosti Bartókov záu
jem o folklór je daný vývojovými 
dôsledkami európskej hudby ... 



M:i.ero-vá •••ed alla. 
V. ~e ... -...h.i. ... o-vi. 

Slávny huslista a dirigent Yehudi 
Menuhin prevza l v Berl íne Mierov ú 
medailu Otta Hahna za vynikajúce 
zásluhy o mie r a porozumenie medzi 

Beňačková. 
v Londý:n.e 
Mezzo opranistka Marta Beňačk:ová, 

vystúpila 25. l . v Barbican Centre v Lon
dýne, kde v spolupráci s BBC Symphony 
Orchestra pod vedením dirigenta Jifťho 
~!ohlávka uviedli ipponari ongs (7 
lyrických pie ní pre mezzosoprán) 
Bohuslava Martinu. 

Koncert a uskutočnil v rámci víken
dových podujatí BBC, ktoré už trad ične 
venujú niekomu z významných skladate
ľov tým, že okrem koncertných vy tú
pení prebiehajú semináre, prednášky, vý
tavy i ďalš ie sprievodné akcie. Prvý ví-

kend roku 1998 bol venovaný o ·obnosti 
Bohuslava Martinu. emožno nespome
núť, že v rámci troch víkendových dní za
zneli aj ďalš ie skladby B. Martinu, ako 6. 
ymf6nia, Poľná omša pre muž ký zbor, 

barytón a orchester, Koncert pre violon
čelo a orchester č. l či symfonické dielo 
Pamätník Lidiciam i ďalš i e komorné die
la. Cyklus sa tretáva s mimoriadnym 
ocenením medzinárodnej hudobnej a od
bornej verejnosti a patrí k najnavštevova
nejším podujatiam. E. S. 

Zomrel E. Pasquier 
Francúzsky violončel i ta Etienne Pas

quier, posledný žijúci člen legendárne
ho Tria Pa quier a jeden z interpretov 
známeho Kvarteta pre koniec času od 
Oliviera Me siaena, zomrel 14. 12. m. 
r. v euilly pri Paríži vo veku 92 rokov. 

Pasquier, ktorý sa narodil v hudob
níckej rodine, pôsobil ako sólista or
chestra parížskej Ope ry. V roku 1927 
spolu so vojimi bratmi Jeanom a 
Pierrom založil s láč ikové trio nesúce 
ich meno. 

Trio Pa quier bolo až do roku 1974 
hlavným reprezentantom francúzskej 
vážnej hudby. Trio predviedlo viacero 
premiérových naštudovaní skladieb, 
ako napr. Druhé trio Bohu lava Mar
tinô. triá Dariusa Milhauda a Florenta 
Schmitta. 
Poča druhej vetovej vojny a 

Pasquier v zajateckom tábore v Sliez
ku tretol s Olivierom Me siaenom, 

ktorý v roku 194 1 v zajatí skompono
val známe Kvarteto pre koniec času 
(Quator pour la fin du temps) pre kla
vír, violu, v iolončelo a klarinet. Pas
quier túto kompozíciu následne v zajatí 
aj premiérovo uviedol. 

P11mi11tke Versaceho 
Najnovlie baletné dielo Mauricea 

&jarta nazvané Mutations, ktoré malo 
7. februára svetov6 premiéru v Terste, 
je venované pamiatke zavraidenébo ta-

národmi . Predsedníčka Spo lkového 
snemu Rita Stissmuthová na s lávnos
ti ocenila ume lcovu schopnosť vždy 
" š ír i ť humanizmus, ľudskú so lidaritu 
a slobodu". Menuhin , ktorý sa naro
dil v roku 19 16 v New Yorku v rodi
ne ruských Ž idov, usporiadal v ok
tóbri 1996 v Sarajeve "Koncert pre 
mie r". Ako prvý židovský ume lec 
hral po vojne s Berlínskou fi lharmó
niou. Po prvýkrát však v Berlíne kon
ce rto val v roku 1929, krátko pred 
svojimi 13. narodeninami. Albert 
Einste in vtedy povedal: "teraz už viem, 
že Boh naozaj ex istuje". M ierovú 
medailu, pomenovanú po nemeckom 
chemikovi Ottovi Hahnovi, nosite ľo

vi Nobe lovej ceny z ro ku 1944, ude
fuj ú každoročne od roku 1988 . 
Dosta li j u už napríklad Michai l Gor
bačov, Karl Poppe r a Hans Koschnik. 

Káťa Kabanová 
v Dallase 

Popredná americká operná scéna 
The Dallas Ope ra zaradila do svojho 
dramaturg ického plánu na túto sezónu 
Janáčkovu Káťu Kabanovú. V čase od 
9. do 17. januára uviedla jej štyri 
predstavenia v origináli , hudobné na
študovanie zve rili Greamemu Jenkin
sovi a réžiu Dav idovi Aldenov i. 

S lovenské operné umenie zazname
náva túto udalosť ako mimoriadne 
zauj ímavú. Postavu Kudriaša totiž 
stvárnil popredný s lovenský tenorista 
Štefan Margita, ólista pražských 
operných scén a uznávaný predstavi
te ľ tenorových postáv Janáčkových 

opier. V úlohe Káti sa predstavila vy
nikajúca soprani tka Elena Prokina, 
Marfu Kabanovú stvárnila Judith 
Forst a Dikoja Gábor Andrasy. 
Účinkovanie v Da llaskej opere bolo 

pre Štefana Marg itu v USA úspešným 
debutom. Vedenie opery, dirigent i re
ž isé r mu vyjadrili obdiv a uznanie za 
vynikajúci umelecký výkon a tlmoč ili 

mu pozvanie aj na sezónu 1999-2000. 
Vypredané predstavenia Káti Kaba
novej publikum odmenilo ováciami 
(kapacita divadla je 3 400 mie t) a aj 
odborné kritiky bo li vynikajúce. 

Vystúpenie Šte fana Margitu v Da
lia kej ope re a uskutočnilo v spo lu
práci s bratislavskou umeleckou agen
túrou Interartists. 

I. K. 

lianskebo módneho návrhára Gianniho 
Versacebo. Autor dielo eJte dopracoval 
vo Jvajčiarskom Lausanne a reprfzu ba
letu plánuje až na január bud6cebo roka 
v Parfži. Kostýmy predstavenia realizu
je slávny Versacebo módny ateliér. 

Ensemble JV\odern z 
sym-fonický orchest:er 

Takmer každý 10 pozná: na pódium pri
chádzajú hudobníci, pomaly zauj ímajú 
svoje miesta, posledné dolaďovanie, vstu
puje di rigent, publikum tl ieska. V sále na
stáva ticho a po ňom sa už ide do tuhého. 
Všetko sa stáva postupom času muzikat
skou rutinou. 

Roku 1990 sa dala dohromady skupinka 
mladých odvážnych hudobníkov a spolu so 
šikovným manažérom založil i súbor En
semble Modern. Udomácni li sa vo Frank
furte, kde podobne ako vo Viedni a Berlíne 
hrávajú pravidelne v rámci abonentných 
koncertov. Účasťou na prakticky všetkých 
významných festivaloch hudby 20. storo
čia, ako i vďaka vydaným vyše dvadsiatim 
nos ičom zvuku (LP, CD) a už dávnejšie 
stali "značkovým tovarom". Aj napriek za
motaniu sa do siete kontaktov obchodného 
ri adi teľa súboru Andreasa Mol licha-Zeb
hausera si dodnes jeho členov ia udržiavajú 
akú-takú samostatnosť. Ich ročný rozpočet, 
predstavujúci 7 mil ión DM , kryje 25 per
centami mesto Frankfurt, Spolková krajina 
Hesensko a nemecký ochranný zväz auto
rov GEMA. Zvyšok sa musí zarobiť na 
koncertoch uvádzaním skladieb, ktoré nie
čo prinesú. 

Toto sa zati a ľ súboru veľmi dobre darf. 
Ensemble Modern nielenže v posledných 
rokoch s úspechom predvádza diela sklada
teľov, akými sú Han Werner Henze, Steve 
Reich, Louis Andriessen, Heiner Goebbels, 
Frank Zappa, spolupracuje s dirigentskými 
osobnosťami Petrom Eotvosom, Pierrom 
Boulezom, Hansom Zenderom, ale začal 

spol uúčinkovať i mult imediálne na rôznych 
divadelných, fi lmových a televíznych pro
]ektoch. 

A preto zákonite prišla túžba robiť ešte 
väčšie produkcie. S myšlienkou založiť sym
fonický orchester sa Mollich Zobhauser 
pohrával ešte v časoch, keď Ensemble 
Modern hrával "Prometea". A tak pred pár 
dňami oficiálne oznámil vznik nového hu
dobného telesa s názvom Ensemble Mo
dern Orchestra. Na obdobie troch rokov je 
jeho existencia zabezpečená finančným i 
prostriedkami, poskytnutými Nadáciou Ern
sta von Siemcnsa, Hoechst Foundation, 
kultúrnou Nadáciou Deutsche Bank a Expo 
2000 Hannover. Prvé turné novovzniknuté
ho orchestra by sa malo konať na jeseň toh
to roku. Pod taktovkou Petra Eotvosa už 
začali skúšať novú prie torovo-elektronic
kú kompozíciu "Schwankungen am Rad" 
Helmuta Lachcnmanna a taktiež nový pro
jekt Heinera Goebbelsa. Druhé turné na bu
dúce leto bude venované americkej symfo
nickej hudbe nášho storočia . Okrem toho 
sú v pláne premiéry skladieb Gyorgya Kur
tága, Hansa Wernera Henzcho a Ell iota 
Cartera. Roku 200 l má dirigentskú pal ičku 
prevziať Pierre Boulez, ktorý by s orchest
rom chcel real i zovať program s dielami 
Berga, Weberna a Kunága. Záujem o toto 
nové symfonické hudobné teleso prejav il i 
už aj niektoré gramofónové spoločnosti . 

Dúfajme, že zaujímavá hudba v podaní 
Ensemble Modern Orchestra sa dostane či 

už na CD platniach alebo "naživo" i do na
šich končín . PETER MACHAJDÍK 

HINDENBURG STEVE REI CHA 
Premiéra novej opery amerického skla

dateľa Steva Rcicha Hindenburg sa s ko
nečnou platnosťou v Bonne neuskutočn í. 
Kultúrny senát spolkovej kraj iny Nordr
hein-Westfalen (Severné Porýnie-Vestfál
sko) svoje rozhodnutie oddôvodni l tým, že 
kl adateľ nesplnil svoje záväzky na objed

návky diela a rozhodol sa sumu 60 000 
DM , schválenú pre projekt, vydať na insce
novanie dvoch detských opier. Z Reichovej 
opery rozdelenej do niekoľkých častí zahr
nujúcej i videoinštalác iu Beryl Korotovej, 
je hotových len asi 20 minút. a sklamanie 
divákov skonči lo v júni minulého roku pr
vé verejné predvedenie diela už po devia
tich minútach, nakoľko ďalš ie časti neboli 
dokončené. 

Koncom roka predviedol Steve Reich do
končenú časť svojej opery v n iekoľkých zá
padoeurópskych mestách. Jedno z predsta
vení a konalo v berlínskom Hebbei-Theater 
a interpretom bol známy Ensemble Modern. 

Dielo sa opiera o historický filmový ma
teriál, fotografie a texty o Paulovi von 1-lin
denburgovi a ním pomenovanej vzducholo
di Zeppelin. Vychádzajúc z explózie Zeppe
linu v Lakehurste v americkom štáte New 
Jersey v roku 1937 ide o osobu generála z 
prvej svetovej vojny, prezidenta Weimar
skcj republiky ( 19 19-1 933) a muža, ktorý z 
Hitlera spravi l spolkového kancelára. V die
lc je tcmatizovaný postoj k technickému a 
technologickému rozvoju, ktorý bol v tom 

Ocenenie 
Gy. Kurtágovi 
Maďar ký sk ladateľ Gyorgy Kurtág sa stal 

drži teľom Medzinárodnej hudobnej ceny 
Nadácie Ernsta von Siemensa, predstavujú
cej umu 250 000 DM. V odôvodnení sa 
uvádza, že od čias Gabrieliho, Beethovena 
či Schumanna nedokázal takmer žiaden z 
Kurtágovych súčasníkov tak exemplárne 
pret ransponovať kontinuitu hudobnej tradí
cie do svojich diel ako práve ocenený ume
lec. Okrem toho obdarila spomínaná nadá
cia cenami v celkovej výške milión nemec
kých mariek i francúzskeho skladateľa 

Antiona Bonneta, nemeckého kladateľa 

Clausa-Steffena Mahnkopfa, súbor "En
semble 13" z Karlsruhe, švajč iarske "Col
legium Novum" a Akadémiu Schloss So
litude Stuttgart (ktorej štipendistkou bola i 
sk ladateľka Lri Szeghyová. 

P.M. 

čase jednoznačne pozit ívny. 
K typicky pulzujúcim sekvenciám hudby 

Steva Reicha, v ktorej sa nenápadne opa
kujú krátke rytmické motívy, pridáva Beryl 
Korotová dobové ukážky z novín a fi lmov. 
Opakovania scén sa vo vizuálnej zložke a 
minimalistických hudobných témach ne
smierne podobajú. Vďaka dokonale vymys
lenej synchronizácii obrazu a zvuku vzni
kajú častokrát ohromujúce, ba až zarážajú
ce efekty, ako napríklad keď sa na plátne 
n iekoľkokrát za sebou premieta katastrofa 
vzducholode a k tomu znie hudba, pomaly 
plynúca niekam úplne inam. "Priebeh pro
cesov v hudbe by som chcel dokázať vní
mať od jej zači at ku až po samý koniec," po
vedal kedysi Reich. Táto myšlienka formu
je i jeho skladbu "Proverb" pre päť spevá
kov, dva vibrafóny a dva elektrické organy, 
ktorá zaznela v programe ako prvá. Vznikla 
na podnet speváka a dirigenta Paula Hill ic
ra a je inšpirovaná dielom Perotina. Podľa 
vzoru izorytmických motel spievajú tri so
prány kánon na krátky text Ludwiga 
Wittgensteina. Počas ich páuz sa do krát
kych rytmických úsekov so svojimi ko
mentármi vnárajú tenory. Tiché organy vy
tvárajú stredovekú atmosféru, zatiaľ čo vib
rafóny vytvárajú tak trochu ezoterický po
vlak a celé to pripomína istý druh postmo
derni tického intelektuálskeho popu. 

Že by sa týmto smerom uberala súčasná 
hudba? Prečo nie? PETER MACHAIDÍK 

Zom,rel pedagóg 
Suzuki 

Šiniči Suzuki. zakladateľ "Suzukiho metó
dy". ktorou sa deti učia hudbe. zomrel 26. l . 
vo veku 99 rokov na zlyhanie srdca. Ozná
mila to jeho rodina. Suzuki. ktorý sa narodil 
ako syn výrobcu huslf. sa preslávi l po celom 
svete myšlienkou. že už trojročné deti sa 
môžu naučiť hrať na hudobných ná u ojocfl. 
Tým. že budú opakovane počúvať t ie isté tóny 
a potom ich samé na nástrojoch reprodukovať. 
Táto metóda. odvodená od výuky jazykov. 
bola p6vodne určená pre výuku hry na hus
liach. ale neskôr bola uplatnená aj u ďalších 
hudobných nástrojov. "Talent nie je niečo, čo 
je dané prirodzene. je to niečo. čo s;1 zfskava. 
Každé dieťa je schopné talent si vypestovať. " 

vyhla oval Suzuki. Svoju metódu šíril prost· 
rednfctvom ú tavu, ktorý založil vo svojom 
rodnom meste Macumoto r. 1948. Ústav má 
teraz pobočky po celom svete s vyše 300 000 
žiakmi. 

(Neoznačen6 správy sú zo servisu TASR.) 



Musica aeterna v éteri 
(a vo v ákuu) 

Hnutie starej hudby sa na Slovensku - na
priek nespornému záujmu predovšetkým mla
dej generácie - udomácňuje akosi ťažko. Ak 
by sme jeho miesto hodnotili v zrkadle zá
ujmu kritiky (i na stránkach Hž), takmer ako
by ani neexistovalo. Koncertný cyklus súboru 
Musica aeterna, špecializovaného na interpre
táciu hudby baroka a klasicizmu, uznávaného 
i v zahranič(, sa napr(ldad vôbec nerecenzuje. 
Len výnimočne sa objav( recenzia nahrávky 
"starej hudby", akoby sa naša hudobná kritika 
bála zaujať stanovisko k fenoménu hudby in
terpretovanej na dobových nástrojoch alebo 
na ich kópiách so malosťou dobovej techniky 
hry, ozdobovania a pod. 

Musica aeterna 

Ul aj 1 týchto dôvodov je potešiteľné. /c 
prvým koncertom cyklu priamych prenosov 
rozhlasových staníc EBU v rámci projektu 
"Early music" (do 19 krajín Európy a USA) 
bol 12. januára práve koncert súboru Musica 
aeterna v Slovenskom ro7hlase. Celkovo ho 
mol.no hodnotiť ako šťastný dramaturgický 
počin. Musica aeterna si totiž pod vedením P. 
Zajíčka vypracovala vlaMný interpretačný 

štýl. Je to súbor, ktorý mo/no \POtnať u/. po 
niekoľkých tónoch, taktoch - podľa svojského, 
individuálneho prejavu. od l i~ného od mno
hých podobných súborov v zahraničí. Dnes 

tento orchester nemá - a ani na uvedenom 
koncerte nemal - /.iadne ťa/.kosti !. technickou 
~tránkou sldadieb, naopak, hrá veľmi isto, 
spoľahlivo i na t)·ch - domácou (prílcl.itost
nou) kritikou stále spochybňovaných - sta
rých nástrojoch s črevovými strunami, s aký
misi tvlá~tnymi s láčikmi atď. Musica aeterna 
dokáže navyše vniesť do skladieb talianskych, 
nemeckých. francú7skych. anglických, ale aj 
slovenských autorov 17. a 18. storočia nielen 
charakterist ické znaky štýlu hudby týchto ná
rodov, individuálneho kompoličného štýlu a 
pod., ale aj vlastný vk lad. názor na tú-ktorú 
interpretovanú sk ladbu. 

Koncert mal dobrú dramaturgickú zostavu 

Snímka archív 

Ucdinou výhradou mô/c byť df7ka programu) 
1 diel talianskych skladateľov a skladieb G. 
Ph. Tclcmanna. Úvodné Corelliho Concerto 
grosso. op. 6 č. l O nepôsobí lo zďaleka len ako 
"skladba na rozohr(i)atie", jednotlivé časti 
(najmä tanečné. Allcmanda, Menuetto) mali 
požadovaný nadľahčcný charakter, eleganciu, 
švih, ale napríklad aj hravosť v menuete: pre
kvapilo azda iba menej improvizačného O/

dobovania v Adagiu ako inokedy. Conccrtu 
grossu, op. 3 č. 2 F. Gcminianiho, inak inter
pretačne rothodnc menej vďačnému ne/. prcd
chádtajúca skladba, nechýbal naopak na ro1.-

ĽUBICA RYBÁRSKA AJEJ HOSTIA 
Pod týmto názvom - s prídavkom, že hu

dobný večer je pri prfležitosti uvedenia CD 
"Sopránové árie z talianskych opier" - bol 
12. decembra m. r. v Bratislave koncert só
listky opery SND, sopranistky Ľubice Ry
bárskej. Aj keď odvtedy uplynulo pomerne 
vera času, v živej pamäti zostáva nielen na 
naše pomery nápadná reklama koncertu i CD 
z rozhlasového reklamného vysielania, ale i 
samotná atmosféra podujatia, priam nabitá 
očakávaním velkých umeleckých zážitkov. 
Ľubica Rybárska a jej hostia - Miroslav 
Dvorský a Martin Babjak - nesklamali poslu
cháčov ani počtom, ani efektom žiarivých 
speváckych výkonov. Rovnako zaangažova
ne, precízne a s vnútorným ohňom sprevá
dzal sólistov Symfonický orchester Sloven
ského rozhlasu, ktorý dirigoval Oliver Doh
nányi. Keďže o I.. Rybárskej a O. Dohná
nyim, ich umeleckej ceste, plánoch a súčas
nosti sa na stránkach Hudobného života už 
písalo (č. 1/98}, prejdime priamo ku koncer
tu. 

Je škoda, /c osobnosť, akou je v súča\no~ti 
slovenský dirigent O. Dohnányi, sa čas tejšie 
nedostane na bratislav~ké koncertné a operné 
pódiá. V Prahe i vo ~vete doacl . získal suve
renitu, jeho gestá sú presné. koncepcia jed
notlivých hudobných vstupov jasná a dove
dená do efektného finále. Rotu mie ľudskému 
hlasu a vie, kedy mu má dať primát. SOSR 
hral pod jeho rukami tak, /.e nás strhol do 
prúdu jednotlivých čísel. eobdivovali sme 
teda iba výkony atraktívnych sóli~tov, ale sa
motnú podstatu hudobného diania - so 
zv láštnou potornosťou kreovanou v predohre 
k Verdiho Si le osudu, v dojímavom intcr
mc7te k Mascagniho Cavalerii rusticanc, ale 
aj ku Gluckovmu Air a Sici licnne z baletnej 
suity č. l. 

Koncert mal nečakanú dramaturgiu: na 
úvod tazneli efektné romantické operné 
uká/ ky, potom nasledoval tzv. krM CD Ľ. 

Rybárskej (termín a obrad, ktorý by mali 
umelci vypustiť 10 svojho repertoáru, lebo 
nijako ncprináleH veci - ale len človeku - o 
čo nálciitcjš ic je používať s lovo "promócia" 
alebo "uvedenie" diela na trh a pod.!) a v 
druhej polovici večera tazncli upokojujúce 
duchovné skladby majstrov, prcdtnamcná
vajúce vianočnú atmosféru: J. S. Bach a Ch. 
Gounod (Avc Maria), M. Schneider-Trnav
ský (Ave Maria), A. Stradella (Pieta Sig
nore), G. Bi1et (Agnus Dei) a C. Franck 
(Panis angclicus). Aj keď zámer dramaturgie 
nás mal uvicst' do nálady blííiac ich sa sviat
kov, faktom je, l.e gradácia koncertu trochu 
utrpela. 
Ľubica Rybár~ka je dnes VY7retou osob

no~ťou, s nádherným mladodramatickým ai 
dramatickým hlasom. Farbou. dynamickým 
vypracovaním partu, emocionálnou hfbkou a 
l.iarou osobnostného fluida vie strhnúť obe
censtvo k nadšenému ohlasu. Tak to bolo vo 
Verdiho árii Lconóry zo 4. dejstva opery Si la 
osudu, v duete Tosky a Cavaradossiho l l . 
dejstva Pucciniho opery Tosca, zvlášť si lne v 
dramatickej árii Santun.y z Mascagniho ope
ry Cavalcria rusticana, ale i v nádhernom sú
tvuku hlasov a mu1ikálnych sŕdc sólistov v 
duete Lconóry a Lunu tO 4. dejstva opery 
Trubadúr (s Martinom Babjakom). V intím
nejších, lvnútorncných polohách hudobného 
prejavu - ako to bolo pri Schneiderovej Avc 
Maria či pri Bizctovom Agnus Dei - demon
štrovala svoju vnútornú disciplínu a nic veľ

ké tóny. Jediné čo jej mo/ no vytknúť v oper
nej časti - a to nic je zanedbateľná potnámka, 
najmä po vypočutí si jej prvého CD - je prniš 
veľké vlnenie hlasu sopranistky ... Pri jej ve-

diel od corclliovskcj ušľachtilosti onen po
trebný "drive". Aj táto skladba patrf k zákla
dému repertoáru Musiky aeterny (zaujímavé 
by bolo napríklad i porovnanie oboch skla
dieb s inou interpretáciou, poznáme ich dô
verne napr. vo warchalovskcj vertii). V prvej 
polovici sa v dvoch flautových koncertoch 
blysla M. Lesná. Stúdium v Paríl.i pomohlo 
mladej sól istke natoľko. l.c dnes môl.c siahať 
po naozaj vysokých métach. Udr/ujc si aj 
štandardnú výkonnosť a najmä t'a/.ký Koncert 
D dur " ll Gardcllino", RY 428 A. Vivaldiho 
doslova "odpálila" (na vysokej úrovni, tak 
ako býva u nej zvykom). bez akýchkoľvek 
technických či výra7ových problémov. Skla
dateľom dokonale napodobený vtáčí spev v 
podaní M. Lesnej nic je v l.iadnom prípade 
stereotypný, monotónny, ale naopak, veľmi 
diferencovaný, i keď priečna flauta (najmä 
baroková, drevená, s jedinou klapkou) je roz
hodne menej vhodným nástrojom na náročné 
pasáže ne/ hlasový aparát spevavého tvora. V 
Koncerte D dur pre flautu, ~láčikový orches
ter a basso continuo G. Tartiniho mala sólist
ka taktie! dostatok prílcl.itost í uká1ať svoju 
vyspelú inštrumcntalistickú techniku a vkus v 
improvizovanom ozdobovaní. 

Druhá polovica koncertu bola venovaná 
dielam G. Ph. Telemanna, sk ladateľa s geniál
nou invenciou (v tom ho prekonal a7da len 
Mozart), skladateľa hýriaceho, ba doslova 
plytvajúceho nápadmi. Už len z tohto dôvodu 
Ouvcrturc inG "Bi?Larrc", taktie/. repertoáro
vé čís lo súboru Musica aeterna, vygradovala 
program. Súbor spoľahl ivo vedený P. Zajíč
kom ju 1ahral dokonale uvoľnene a Tele
mannovc nekonvenčné nápady (mnohé l nich 
načerpal ešte v mladosti počas pôsobenia v 
Sliezsku z ľudovej hudby) nascrvíroval takým 
spôsobom, l.c museli byť jasné i poslucháčo
vi, ktorý by túto hudbu počul prvýkrát. Rov
nako presvedčivý a suverénny bol i výkon so
praniMky K. Zajíčkovej v Telemannovej s láv
nostnej kantáte k výročiu reformácie "Sei tau
sendmal willkomrnen". Jasne artikulovaný 
text, na ktorý nadvätujc kal.dý vok<ílny pre
jav, je v interpretačnej praxi hnutia starej hud
by a aj u tejto speváčky samozrejmosťou, s 
obdivuhodnou istotou /Vládla tak recitatívy, 
ako aj náročné koloratúry v áriách. 

Ak sa čitateľovi 7dá, ic ne~etrím slovami 
chvály na súbor, ktorý veľmi dobre po;nám, 
ba s ktorým dlhé roky spolupracujem, nech 
ho to nemýli. Ostatne, bránil som sa napísať 
túto recenziu, lebo si myslím, le ju mal napí
sat' niektorý z kolegov, ktorí hodnotia be2ne 
hudobný /ivot. a nie špecialista, ktorého mož
no upodozrievať z nadržiavania či dokonca 1 

neobjcktivity. Ubezpečujem kal.dého, /c ten
to koncert mal nao~aj výbornú úroveň a zďa
leka nebol ojedinelý (za mnohé spomeňme v 
posledných rokoch napríklad Vivaldiho Styri 

ku by si mala dať Ľ. Rybárska väčší powr na 
udr/anie primeraného vibrata, ktoré prechá
dza do tremola pri veľkých, dramatických tó
noch ... 

Martin Babjak - po trochu rozpačitom ná
Mupc v árii Renata 1 3. dejstva opery Maš
karný bál - naplno rozospieval svoj 
mu/ný barytón v prostej, no 
krásnej árii Valentína z 2. 
dejstva Gounodovcj ope
ry Faust a Margaréta, 
v spomínanom due
te l Verdiho Tru
badúra, aby vtá
pätí presvedči l . 

le sú mu blít
ke aj t námc du
chovné sklad
by Stradcllu 
(Pieta Signo
rc), resp. C. 
Francka (Pa
nis Angeli
cus - túto 
skladbu za
spieval i só
listi spolu). 

Miroslav 
Dvorský bol z 
trojice spevá
(..ov tentokrát tro
chu v úzadí. Jeho 
hlas nemá ten lesk 
a nosnosť, ako Ry
bárskej či Babjaka. Je 
primárne lyrický. To bolo 
evidentné najmii pri predne-
se árie Cavaradossiho l l. dejstva 
opery Tosca. M. Dvorský je však muli
kálny, citlivý umelec. ktorý prcl.íva obsah 
textu a hudby, a tak - aj keď trochu mimo 
svojho lyrického odboru - výborne súznel s 
Ľ. Rybárskou v duete Tosky a Cavaradossi
ho z l. dejstva opery Tosca a v árii Macduffa 

ročné obdobia s J. Hollowayom, Purcellovu 
Venus and Adonis s J. Tollom, koncerty s E. 
Gattim, A. Parrouom, S. Stubbsom - to boli 
tie najlepšie len v Bratislave). Nemožno za
budnúť ani na CD nahrávky, a to nielen oce
nené (G. Muffat), ale napríklad aj na Vianočnú 
omšu P. Pcika, Kvartetá A. Zimmermanna, Via
nočnú hudbu slovenských skladateľov 18. sto
ročia a i. Musica aeterna už roky čestne repre
zentuje slovenské interpretačné umenie aj v 
zahraničí. Preto je postoj našej kritiky (možno 
ho nazval' "kritické vákuum") nepochopitelilý. 
Stará hudba interpretovaná v dobovom duchu 
je dnes na celom svete úplnou samozrejmosťou 
(vôbec nie nejakou zvláštnosťou !), iba na Slo
vensku stále vzbudzuje akési pochybnosti a 
často celkom neadekvátne otázniky. 

Už dávno, najmenej pred dvoma desat'ro
čiami , sa takto interpretovaná hudba zaradila 
k "ostatnej" hudbe, nie je to teda žiadna "iná" 
hudba. V súčasnosti sa vo svete určite nikto 
nepozastavuje nad tým, keď súbor špecializo
vaný napríklad na barokovú hudbu hrá na do
bových námojoch: len ak orchester či inter
pret hrá na jednom koncerte Bacha, Bartóka a 
Suchoňa, je samozrejmé, l.c sa hrá na moder
ných nástrojoch. Aj v takýchto prípadoch 
"hudobno-interpretačná archeológia" pomáha 
lepšie pochopil' dobový či individuálny štýl. 
Na Slovensku, /iaľ, nic je samozrejmé ani to, 
aby poslucháči VSMU hrali napríklad Ba
chove suity s repetíciami, hoci ide o primárny 
fakt (formu). Je už skutočne načase, aby sa aj 
u nás prestala "stará hudba" pokladať za čosi 
tvláštne, určené len pre akýchsi vyvolencov 
či fanatikov. Dnes sa pokladá toti! aj za cel
kom samozrejmé, ak interpret hrá predovšet
kým hudbu, ktorú napísal skladateľ a až po
tom "seba". Zdá sa, že interpretom, ktorí to 
nepochopili, v medzinárodnom meradle "od
zvonili". Ale veď na Slovensku máme zvlášt
ností dost'. Prečo by sme nemohli mat' ďalšiu? 

P. S. Medzičasom (20. l. 1998) mala Musica 
aeterna ďal~í koncert s celkom inou hudbou, 
ktorý dokátal. že výborne ovláda nielen baroko
vý, ale aj klasicistický štýl. Som zvedavý. či sa 
na tento koncert objaví recenzia. 

LADISLAV KAtiC 
Stanovisko redakcie: Redakcia plne akceptu

je a Motoltluje su s ko11.~Wtovaním autora i jeho 
výstiln)'m 07načenfm "kritické vákuum". Mu
,,ic~• aetema má pravidelné u nie zriedkavé kon
certné produkcie, ktoré .\Ú, liaľ, v odbomej tlači 
absolúme nedo~wtoc'!ne reflektované. V pomer
ne tí1l..om a kv;llltiwtfvne limitovanom okruhu 
kritikov a recenzentov (ochotných publicisticky 
sil reulizova() momemálne niet ná/elite erudo
vaného ti týmto smerom orie111ov.1ného jedinca. 
Prechádzal výkony interprcwčnc špecializova
ného tcles.1 indifercmným, nič nehovoriucim 
komentárom sa nám viclf neaclekvátlle 11 neetic
ké. Akokoľvek. uvíwmc iniciMívu ... 

zo 4. dejstva opery Macbeth. V druhej časti 
večera zaspieval (okrem záverečného Panis 
angclicus) sólovo Bach-Gounodovu Ave 
Mariu, kde sme vychutnali jeho lyrický, no 
pritom farebný tenor a vnútorné napiitie, kto
ré majú vo svojom hlase obaja bratia Dvor-

skí... a koncerte sprevádzali spe
' á kov v druhej polovici večera 

nielen orchestrálni hráči, 
ale aj Jozef Malík (or

gan), Michal Sintál (ho
boj) a Viktor Sim
čisko (husle). Všet

ci na sólistickej 
úrovni. 

Koncert mal 
vysokú ume
leckú a spolo
čenskú úro
veň. Potvrdil , 
že máme só
listov, ktorí 
obstoja v eu
rópskom i vo 
svetovom me
radle- len ich 
treba vedieť ná
ležite propa

goval'. A to sa 
týka nielen spe

vákov, ale i diri 
genta tohto večera 

a výborného výko
nu orchestra ... 
Výpravný bulletin (ako 

aj samotný koncert) vzni
kol tásluhou mnohých garan

tov a sponzorov, z ktorých na pr-
vom mieste treba spomenúť Slovenský 

rozhlas. a jeho pôde napokon vzniklo aj CD, 
pretentované na pódiu "krstným otcom" Ing. 
F. Paličom , viceprezidentom VÚB . 

Bodaj by sme sa aj v budúcnosti tešili na ta
kéto veľké večery! TERÉZIA URSÍNYOV Á 



Decembrová hudobná ponuka Slovenskej filharmónie akoby sa chcela zapojiť do predvianočné/Jo ruchu a bola pomeme .5tedrá 
na zaujfmavé okamihy. Prvé príjemné oži venie repertoárového mešca v našich pomeroch nastalo 4. ;, 5. decembra, keď v Redute 
odznel Klavfmy koncert fis mol od A lexundra Nikolajevič;, Skriabina. Dielo, ktoré ležf kdesi na okraji záujmu, priviezol do 
Bratislavy ruský klavirista V/adimfr Ovčinnikov. V spolupráci s americkým dirigentom A rthurom Fagenom odviedol kus poctivej 
práce, takže vďaka nemu sme mal i možnosť spoznať niečo menej známe, menej frekventovuné. Skriabinovo rané dielo e.5te ;,koby 
nešfpilo, kam sa jeho tvorca počas niekolkých desiatok rokov dopracuje: je orientované skôr na zboitJovaného Chopina a j emu po
dobných skladateľov, pôsobiacich uprostred údajne romantického storočia. Klavfmy koncert A lexandra Skriabinu pochádza sfce z 
roku 1897, ;,však akosi sa ubránil chorobe zvanej fin-de-sil~c/e. Je to svieže. plnokrvné, poctivé dielo, orientované, samozrejme, na 
aktivitu sól istu (Skriabin koncert vlastne napfsal pre seba pred ve/kým koncertným tumé v zahranič{), na rozdiel od "vzorového " 
Chopina znie Skriabinov orchester živšie a f;~rebnej.5ie. Jedný m slovom - Klavfmy koncert A lexundra Skriabina v pod<lllf 
Vladimfra Ovčinnikova bo/lahodnou mikulášskou mu.5krtou. 

Skriabinovym partnerom (a mys/fm, že nie pnfve najvhodnejšfm) na mikulášskom koncerte Slovenskej filhurmónie bol Anton 
Brockner. Vďaka A rthurovi Fagenovi prispel do hry 4. symfóniou, teda "Romantickou" symfóniou. Skladba odznehJ bez škripotov 
a väčšieh problémov. Je v šu k namieste otázka: dlhé roky tu žiaden Bruckner nebol, a tu zrazu, po nápade uviesť cyklus Schubert -
Brockner (Aldo Ceccato) su nestačfme čudovať, keď Bruckner znie takmer z každého kúta. fažko povedat; čo si o tom všetkom 
myslia naprfklad hráči orchestra. Je to pre nich zrejme aj výhodná- aspoň niekolkonásobne zúročia naštudované party. Nič v zlom 
(veď Brocknerova hudba je nádherná). ale aj tak: azda by sa mohla kontrolovať frekvencia výsky tu Brucknera v Redute. 

Po vianočnom koncerte ( 18. a 19. decembra) a sviatočných dňoch prišiel l . januára 1998 na rad- a teraz neviem. ako to napfsať: 
oficiálne to bol koncert ku Dňu štátnosti, pre mňa él pre väčšinu zdravo uvažujúcich fudf to bol novoročný koncert. Prosfm o pre
páčenie, ale / .január je predsa len skôr Nový rok ako Deň štátnosti. V Slovenskej filharmónii je to asi inak, pretože wm bol Nový 
rok až 6. januára - a t o zasél pre nás. obyčajných ľudf je deň Trojkráľový. Ako to vlastne všetko je? fažko povedať, budem sa VŠélk 
riadiť kalendárovou a nie spoločensko-politickou logikou. Takže: ideu novoročných koncertov nepovažujem v zásade za .5ťastnú. 

Ak to však už mus( byt; prečo mal tento koncert to/ko dramaturgických prešľapov. Minulý rok ktosi k Beethovenovej 9. symfónii 
prilepil Be/lovu Slávnostnú predohru, tento rok možno. že ten istý "ktosi " úplne bez zábran m1riadil zaradiť pred majestát 
Beethovenovej symfónie Suchoňovu predohru Kráľ Svätopluk. Neviem, či mám zlý vkus. ale mne to už aj na plagátoch, avizujú
cich túto spoločenskú udalosť, pripadá pribl ižne ako piisť na oko. Keď Det} .5tátnosti, tak Deň .5tátnosti. Suchoňova skh1dba akoby 
nemala dať na túto skutočnosť zabudnúť. Nemám, pochopiteľne, nič proti hudbe majstra Suchoňa. naopak, mám j u vo velkej úcte. 
Ale neviem, ako by sa sám majster cftil v blfzkosti, respektfve v priamej konfrontácii s posolstvom Beethovenovej Ódy. 

teby pre nás. na Slovensku, nebol Beethoven dosť dobrý? Žeby Óda na radosť neznamem1/a postačujúce él dosť výrazné gesto 
humanizmu, lásky a dobroty? Žeby sme mwzaj za každú cenu museli na Deň .5tátnosti neopodstal11ene, resp. nasilu uvádz;iť dielo 
slovenského autora? Veď je to také kŕčovité! Dokedy si budeme stále niečo nasilu nahovárar7 K edy sa už konečne zbavfme kom
plexov vedúcich k zneužfvaniu pojmu "slovenskosť"? 

Nový rok, resp. novoročný koncert, sa tak v Slovenskej filharmónii už po druhý rok presunul na dei1 Trojkráľový, teda tW 6. ja
nuár (žeby sme postupne tendoval i k aplikovaniu Juliánskeho kalendára ?). Smetanova Vltava, Haydnov Violončelový koncert D 
dur s mladý m sólistom Petrom Jarúškom a Beethovenova 7. symfónia (s Ondrejom Lenárdom už zasa druhý raz počas jednej se
zóny ... ) - to bola ponuka večera. Samotný pohľ.1d na dramaturgické menu ma núti opýtať sa: "Co je na tomto programe sviatočné, 
či novoročné?" Nový rok to má v Slovenskej filharmónii akési ťažké ... Rad.5ej v.~ak k hudbe samotnej ... 

l.S. a 16. januúa Maurice Ravel: Valčíky 
vmeien6 a sentimentMne. Claude Debussy: 
NoktumL Gabriel Faud: Rekviem. Sloven*' filharmónia. Slovenský filharmonický 
zbor. Dirigent Ralph Weikert. Zbormajster 
Im Rozehnal. Sólisti Yvetta Tanneber
aerov'. soprán, Richard Haan, barytón. 

Prvým, nie mimoriadnym, abonentným 
darčekom v tomto roku bol pekný, rýdzo 
francúzsky program. Ani jedna z uvedených 
troch skladieb nie je u nás príliš zakorenená, 
o to viac stúpla dramaturgická hodnota a 
príťažlivosť koncenu. Všetky tri skladby sú 
hrdými vzorkami výnimočných schopnostf 
ich tvorcov. Odzbrojujúci šarm a neha 
Ravelovych Valčfkov, priam až erotizujúci 
magnetizmus sálajúci z Debussyho troch 
farbistých výjavov, alebo skromná, tichá po
kora Faurého Rekviem - dimenzie, v akých 
sa návštevnfci Reduty mohli vznášať uprost
red zimného januárového panstva. Oproti 
pekne realizovanej dráždivej zmyselnosti 
Ravela a Debussyho strojcovia koncertu po
stavi li askézu a intimitu Faurého. Priznám 
sa, že najviac ma poteši lo práve toto nety
pické Rekviem. Netypické aspoň do tej mie
ry, že Fauré, na rozdiel od iných autorov, 
ktorí sa nevyhli podobnej inšpirác ii , nelíči 
koniec sveta, nelfči pekelné hrôzy ani žiad
ne apokalyptické vfzie. Fauré tíško meditu
je, vťahuje poslucháča do tajomného a vzne
kného pološera chrámu, len tu a tam nechá 
cez clonu ticha a pološera preniknúť ostrejší 
zvukový alebo svetelný lúč . Faurého Rek
viem je dielo obrovskej hodnoty, obrovské
ho účinku, dielo poskytujúce mimoriadny 
zážitok. Nechce byť efektné hukotom Dies 
irae. Nad kolovrátkovým accopagnato orga
na chce skôr spievať skromné In Paradiso 
takmer až detinsky čistým a svietivým hlás
kom. Hráčom fi lharmónie, členom SFZ a di
rigentovi Weikenovi sa základné čny 
Faurého štýlu podarilo s úspechom odhali ť. 

Yvetta Tannenbergerová suverénne pridala 
citeľnú dávku ženskosti a vrúcnosti . Vari len 
Richard Haan občas vyčnieval nad terénom: 
disponuje ostrým, pre niekoho možno až na
turálnym barytónom, ktorý vždy nezapadol 
do všeobecného zámeru. Rekviem Gabriela 
Faurého, ale napokon aj skladby Ravela a 
Debussyho, boli naozaj vydarenými kúska
mi a zjavne obohatili fi lharmonický repeno
árový trh. 

22. a 23. januúa Peter 11jič čajkovskij: 
Rómeo a Jólia. Sergej Rachmaninov: Rap-
16dia na Paganiniho ~mu pre .klavír a or
chester. Dmitrij Sostakovič: 5. symfónia. 
Slovenská filharmónia. Dirigent Alexander 
Dmitrijev. Sólista Vladimír Krajnev. 
Týždeň po francúzskom večere nasledoval 

v Redute večer ruský. A bolo to zasa dobré. 

A keby len dobré. Bolo to vynikajúce! 
Naozajstné hudobnícke hody. Osobnosti , 
akou je Vladimfr Krajnev, do Bratislavy 
často nezavítajú a ak sa tak aj stane, cítim 
doslova explózie nadšenia. Občas sa tomu 
hovorí aj husársky kúsok - samozrejme, zo 
strany Slovenskej fi lharmónie. Za takéto či

ny patrf každému zainteresovanému aktéro
vi vrelá vďaka. O Vladimírovi Krajnevovi 
som toho počul už pomerne ve ľa a zdá sa mi, 
že už som ho (kedysi veľmi dávno) videl aj 
priamo v akcii. Ak aj áno, od tých čias som 
už troška "podrástol", takže stretnutie s nfm 
bolo pre mňa malou slávnosťou. Vladimír 
Krajnev urobil dobre, ak si vybral Rach
maninovovu Rapsódiu. Niežeby ma akosi 
mimoriadne ohurovala. skôr by som pove
dal, že majstrovi Krajnevovi, sediacemu za 
klavfrom , akoby bola šitá na mieru. So sede
nfm za nástrojom to nebolo u Vladimfra 
Krajneva až také jednoznačné. Akoby v ma
ximálnom tranze, v udivujúcom nasadení, 
neovládol tlaky vnútorných energif a pod
skoči l , ba priam stál nad klaviatúrou s úmys
lom vymámiť z nej čo možno najdravší a naj
hutnejší tón. Bielo-č ierne more kláves bolo 
chvíľami aj strunami - Vladimfr Krajnev 
kúzlil ostré akcenty, sforzatá, staccatá ma
gickým "brnkajúcim" pohybom. Kantilény 
sa vznášali v tých najúchvatnejších valé
roch, pohladkali a zasa sa začali vznášať. 
Clovek mohol naozaj zapochybovať, či je 
klavír klávesovým, brnkacím, s láčikovým 

alebo bicím nástrojom. Vladimír Krajnev 
využil všetky dispozfcie a sled variácif vy
maľoval naozaj pestro. Boli to aj variácie 
klavfrnej tónotvorby, frázovania, kolorova
nia. Vladimfr Krajnev však nič nerobil sa
moúčelne, pozérsky. Bol sfce temperament
ný, bol však stále pokorný pred hudbou. 
Zjavne sa nachádzal uprostred udalostí prí
tomných v Rachmaninovej skladbe. Aj vo 
chvíľach oddychu, ktorých skladateľ sólisto
vi veru nedoprial v tomto prfbehu veľa , po
ložil majster Krajnev ruky na vrchnú dosku 
nástroja: akoby čerpal energiu, akoby sa dva 
póly navzájom nabíjali a pritom viedli ten 
najvrúcnejší dialóg. Niečo podobné je v na
šich podmienkach skvelou raritou, hýrivým 
hudobníckym sviatkom. Slová opäť nesta
čia, nemôžu vyjadriť, čo prebiehalo počas 

dvoch januárových večerov na pódiu Kon
cennej siene Slovenskej fi lharmónie. Ktovie 
kedy budem mať príležitosť, s ledovať takýto 
rýdzi profesionalizmus. Po novembrovom 
soirée s "Ďurim " Bartošom ho pred mojimi 
očami a ušami predviedol Vladimfr Kraj
nev. Pánboh zaplať aj za tú trošku ... 

Hoc' sa aj slov máli, na tému Vladimír 
Krajnev a Rachmaninov by som rád pokra
čoval ďalej a ďalej. Zrazu si uvedomujem, 

aké je to potešenie písal' recenzie. Cftim, že 
vzpruha menom Vladimír Krajnev prišla v 
najvhodnejšf čas. Takže: vďaka za tú nádhe
ru, maestro! 

Volky-nevolky, a vôbec nie so zlým poci
tom, obrátim list. Na tomto ruskom koncene 
bolo totiž ešte vera pekného a pôsobivého. 
Druhým strojcom - viac než len úspešného 
večera - bol Alexander Dm itrijev. Len ne
dávno zodpovedne pripravil pre Bratislavu 
"Druhého" Sibelia a Ravelov La Valse. 
Tento raz okrem Rachmaninovovej Rapsó
die položi l na svoj pult dve partitúry ukrý
vajúce neopísatefnú hudobnú sugesciu, vy
eätú emotívnost' a výrazovú spontánnost'. 
Cajkovského predohra - fantázia a Šosta
kovičova 5. symfónia sú síce od seba časovo 
vzdialené takmer sto rokov. môžu si však 
podať ruky práve v uvedených aspektoch. Z 
hľadi ska posilňovania výrazovosti a z nej re
zultujúcej významovosti idú až na doraz a 
veruže ma vedia aj "doraziť''. Pokým Caj
kovského Rómea môžem pokojne vyhlás iť 

za peknú, či páčivú hudbu, pri Šostakovi
čov i začínam vždy pochyboval'. čo je to 
vlastne hudobné krásno. Sostakovič - to je 
permanentné de profundis, Šostakovič hľadí 
človeku do srdca aj do duše a tým ho 
opantáva v tom najpozitfvnejšom zmysle. 
Šostakovič zároveň kričf do sveta veci, kto
ré nás ustavične zbytočne ohrozujú, ktoré 
sú, zdá sa, nevyliečitefným i ranami na tele 
ľudstva: tuposť, zákernosť, zloba. Žiaľ. aj 
hudba 5. symfónie celkom otvorene pouka
zuje na aktuálnosť toho, čo jej tvorcu priam 
privádzalo do šialenstva v sovietskych trid
siatych rokoch. Táto "ospravedlnenka" za 
Katarfnu lzmajlovnu sa zahľadela do očí im
becilov sťa by pohľadom sovietskeho geroja, 
a len a len títo imbecili mohli uveriť tomu, 
že je prejavom pravej a nefalšovanej soviet
skosti - takej, ako ju oni vykladali (a nedaj
bože, že aj dnes vykladajú). Ktovie, ako je 
to vlastne s tým šťastím v nešťastí. Nebyť 
zverských podmienok, ovládajúcich život 
ľud í v ZSSR v spomfnaných tridsiatych ro
koch, Šostakovič by azda ani neprenikol tak 
hlboko k žriedlam vrúcnosti a ľudskosti . 
Proti zlobe a nemorálnosti postavil hradby 
svojej hudby - nech sú to kolosálne symfó
nie alebo tiché desolato komorných útvarov. 
5. symfónia je v tomto ohľade prelomovým 
dielom. Počnúc 5. symfóniou Šostakovič za
čal úspešný frontálny útok na bašty maxi
málnej expresívnosti a zdrvujúcej sily hu
dobného významu. Tak znela "Päťka" aj ten
to raz, pod na pohľad decentným vedenfm 
Alexandra Dmitrijeva. Jeho gestá nepatria k 
tým najdynamickejšfm; predsa však z or
chestra akosi spontánne, automaticky a bez
bolestne vytekala sýta zvuková miazga, 

pekné tóny, dopovedané frázy. Každá veta 
mala logiku. mala podmet aj prísudok a ešte 
aj veľa iných vetných členov, mala gradáciu 
aj bodku, mala vydarenú interpunkciu. Tak 
sa mi Šostakov ičova symfónia javila počas 
celej piiťdesiatminútovky. Kolom dokola 
(veď načo chodiť ako okolo horúcej kaše): 
tretf januárový fi lharmonický t ýždeň bol nie
čím úplne výnimočným a inšpirujúcim. Je 
dobré, ak filharmonici majú prfležitosť ob
čas si zahrat' kvalitného Šostakov iča aj po 
odchode profesora Ladislava Slováka z ak
tívneho koncertného diania. Pred niekolký
mi rokmi to bol v 5. symfónii skvelý Vla
dimír Fedosejev, nedávno zasa Alexander 
Dmitrijev. Vždy išlo o výnimočnú udalosť. 
Verím, že aj pre hudobnfkov. 

29. a 30. januára. Ludwig van Beethoven: 
Predohra Král Štefan. 3. klavírny koncert. 5. 
symfónia. Slovens~ filhannónia. Dirigent 
Ondrej Lenárd. Sólista Jean Louis Steuerman. 

Ak som ešte pred týždňom jasal. aké je 
fantastické mat' šancu čosi pekné napísat', v 
tejto chvíli to v~etko vidím úplne naopak. 
Opäť je mi jasné. že recenzovanie je občas aj 
nevďačná drina. Šéfdirigent Slovenskej fi l
harmónie a všetci ostatní plánovači drama
turgických konceptov mali krásny úmysel 
poctil' Ludwiga van Beethovena týmto mo
notematickým koncenom. Neviem síce. pre
čo tak neurobili minulý rok. keď nám v mar
ci kalendár vypoč íta l , že od smrti velkého 
Bonnčana uplynulo 170 rokov - ale ... Vecľ 
Beethoven je nesporne stále aktuálny. Ja
nuárové fi lharmonické ťaženie však vari 
Beethovena až prfl iš unavilo: najskôr "De
viatka", o pät' dní "Sedm ička" a teraz " Päť
ka" a dokonca tri beethovenovské položky 
naraz. Je pravda, že je v tom logika: samé 
nepárne symfónie (o "Trojke" a "Jednotke" 
však už bulletin SF neuvažuje ... ) - ale ruku 
na srdce, nie je to troška málo invenčné ... ? 
Ešteže tu vďaka vzácnym zahraničným hos
t'om znel aj Fauré, aj Šostakov ič. Inak by 
sme mali v Bratislave akýsi beethovenovský 
festival. Pravdu povediac, pripadá mi to aj 
zvláštne, že šéfdirigent Ondrej Lenárd stále 
tak úpenlivo bazíruje na Beethovenovi. 
Každý, kto pozná jeho akčný rádius. vie. že 
sa cíti slobodnejšie vo velkých partitú rach. 
Beethoven, nech je akoko ľvek robustný a 
patetický, držf opraty svojich hudobných tá
tošov ešte pevne v rukách a požaduje discip
línu v drobnokresbe detai lu , aj vo vonkaj
škových gestách. Priznám sa, že v 5. symfó
nii mi toho veľa chýbalo. Úmyselne som v 
ten večer zošiel zo svojej obľúbenej galérie 
dolu. do parteru: bol som zvedavý na inten
zitu kontaktu hráčov orchestra a ich šéfa. 
Tých pohľadov zo ·trany hudobnfkov sme
rom k dirigentskému stupienku bolo pramá
lo. Nie je to tak dávno, čo fi lharmonici 
Osudovú symfóniu vyviezli do zahraničia . 

Podľa niektorých komentárov. odvolávaJÚ
cich sa pri chválospevoch na reakcie špa
nielskeho publika. by to malo znamenai po
hodu a nadhľad. Spoza pultov som však sle
doval upäté pohľady do partov. Kontakt s re
žisérom večera tak bol minimalizovaný. Z 
pódia sa šíri la zvláštna atmosféra, v ktorej 
akoby sa zlialo napätie a laxno ť . Chýbala 
iskra, chýbal náboj, chýbal drive. Hneď skra
ja, v náročnom a útočnom vstupe do prvej 
časti , teda v povestnom "es - ta - ta - ta - tá", 
pristihol som naprfklad nejedného s láčikára 
nepripraveného, takže zasa som evidoval 
pohyby sláči ka nad strunam i, či oneskorené 
reakcie. Zvuk orchestra nebol homogénny, 
kompaktný. Ondrej Lenárd symfóniu preží
val isto naplno. Jeho gesto však obča nebo
lo veľmi adresné, zreteľné a konkrétne - ta
ké, aké vyžaduje hudba klasikov, vrátane 
Beethovena. Za Beethovena sa možno cel
kom urči te skryť - veď je to nezn ič i teľná 
hudba. Lenže o to vari v Slovenskej fi lhar
mónii nemôže íst'. Velká séria koncertov s 
Ondrejom Lenárdom teda nezačala ktovie
ako slávne. Cudné bolo naprfklad aj zarade
nie nemastného-neslaného Kráľa Štefana. Je 
to jedna zo skladieb. ktorá svedčf o tom, že 
aj géniovia majú slabšie chvflky. Načo na ne 
takto netaktne upozorňoval'? Najlepší dojem 
zo stretnutia s Beethovenom na mňa urobil 
vari Klavírny koncen v podanf Jeana Louisa 
Steuerana. Mal síce smolu , že na pódiu 
Reduty vystú pi l týždeň po Vladimírovi 
Krajnevovi, predsa však sa mi jeho decent
ný Beethoven vcelku pozdával. Nepreháňal 
s dávkovaním dynamiky, či nezdravýmnaivis
tickým pátosom a vtipne poukázal na sku
točnosť. že tento koncen stojf naozaj na kri
žovatke mozartovského a beethovenovské
ho zvukového ideálu. 

IGOR JAVORSKÝ 
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SADZOBNÍK AUTORSKÝCH ODMIEN 
ZA POUŽÍVANIE HUDOBNÝCH DIEL VEREJNÝM NEDIVADELNÝM PREDVÁDZANÍM 

(hudobnými produkciami) 
l. POtobnot( pdwhpfQ 

a) Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (v ďalšom len "SOZA") vydáva tým
to v súlade s § 7 ods.l21. ako aj§ ll Zákona NR SR č.283/ 1 997 o kolektívnej správe práv podľa autor
ského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 3. IO. 1997 (v ďalšom len "Ziíkona o kolek
tfvnej správe práv") po prerokovaní a odsúhlasení s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združen í 
SR, so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou. so Zväzom hotelov a reštaurácif SR a so 
Slovenským zväzom telesnej kultúry tento sadzobník autorských odmien za použfvanie hudobných diel 
(v ďalšom len "autorských honorárov") ich verejným nedivadelným predvádzaním (v ďalšom len "hu
dobnými produkciami") s účinnos(ou od l. l . 1998 až do odvolania. 

b) Podľa ustanoven!§ 8 a§ l l Zákona o kolektfvnej správe práv a v súlade s § 16 ods.5 Autorskčho záko
na č . 383/1997 Z.z. (ďalej len AZ) ako aj v zmysle§ 5 zákona č. 96/9 1 Zb. o verejných kultúrnych po
dujatiach je povinný uhradi( SOZA autorskú odmenu podľa tohoto sadzobníka každý. kto usporiada 
podujatie, alebo prevádzkuje výkon činnost í. v rámci ktorých sa uskutočňuje hudobná produkcia a tým 
sa stane používateľom hudobných diel, a to bez ohradu na počet v rámci produkcie pred vedených auto
rskoprávne chránených skladieb a na jej trvanie, a pokiaľ v tomto sadzobnfku nie je uvedenč inak, aj 
bez ohľadu na to, či sú hudobné diela predvádzané fyzickými osobami, alebo pomocou technických za
riaden!, ako aj bez ohľadu na celkový hospodársky výsledok hudobnej produkcie pre použivateľa. 

c) Autorský honorár podľa tohoto sadzobníka neplatia tf používatelia, ktor! v súlade s ustanovenfm § 8 
Zákona o kolektívnej správe práv preukážu, že v rámci nimi usporiadavaných alebo prevádzkovaných 
hudobných produkci! sa použfvajú výlučne volhé hudobné diela. Autorský honorár podľa tohoto sa
dzobníka neplatia ďalej prevádzkovatelia predajní a opravovní rozhlasových a televfznych prijfmačov 
a prehrávačov zvukových a zvukovoobrazových záznamov, ako aj predajnf a pož ičovní zvukových a 
zvukovoobrazových záznamov, ak používajú hudobné diela za účelom individuálneho predvádzania 
svojich výrobkov a služieb zákazníkom. 

2 UplelňnyJAie ndmhp'b 

a) Autorský honorár za používanie hudobných diel vymeriava SOZA podľa tohoto sadzobníka na základe 
údajov, uvedených použfvateľom v žiadosti o súhlas s použit fm hudobných diel. o ktorý je používateľ 
povinný požiada( podľa ustanoven[ § 16 ods.2 AZ. SOZA udeľuje súhlas na používan ie autorskopráv
ne chránených diel na základe žiadostí, podaných osobne proti potvrdeniu. alebo poštou na predpfsa
nom tlač ive SOZA. Ak žiadateľ v žiadosti neuvedie niektorý z požadovaných údajov, potrebných pre 
výpočet autorského honorára, SOZA mu vymeria autorský honorár podľa údajov. ktoré získa z iných 
zdrojov, alebo na základe odôvodneného predpokladu. Podanfm žiadosti o súhlas s použitfm hudob
ných diel a udelenfm tohoto súhlasu je založený zmluvný vz(ah. Ak sa hoci aj dodatočne zistí. že pou
žfvatef uviedol v žiadosti nepravdivé udaje, v dôsledku čoho mu SOZA vymeral nižšf honorár ako by 
zodpovedalo skutočnost i , SOZA uprav! výšku vymeraného autorského honorára podľa skutočne ziste
ných údajov a uplatní nárok na náhradu škody. K vymeraným a dodatočne vymeraným autorským ho
norárom sa pripočítava poštovné a l% prfspevok umeleckým fondom podľa zákona NR SR č . 13/1993 
Z.z. 

b) Za nesprávne uvedené údaje o hudobnej produkcii sa považujú najmä nepravdivé údaje o charaktere a 
kapacite účastníkov hudobnej produkcie, o cenách vstupného na ňu a o v jej rámci použitých hudob
ných dielach ako aj o rozsahu použitia hudobných diel. 

c) Autorský honorár je splatný do 14 dnf odo dňa odoslania faktúry, prípadne k zmluvne dohodnutému 
termínu, uvedenému v súhlase s použitfm hudobných diel. Súhlas s použitím hudobných diel nadobú
da platnos( zaplatením vymeraného autorského honorára. re"Sp. uplatnením postupu podľa § 7 ods.5 zá
kona č . 283/ 1997 Z.z. Ak nie je autorský honorár včas zaplatený, zvy§uje sa o úrok z omeškania podľa 
platného všeobecne záväzného predpisu. 

d) Ak sa hudobná produkcia, pre ktorú SOZA udelil súhlas na použitie hudobných diel neuskutoční, je 
použivateľ povinný bez zbytočného odkladu to oznámi( a hodnoverne preukáza( SOZA napr. potvrde
ním príslušného samosprávneho orgánu o neuskutočnení podujatia, alebo poštového úradu o odhlásenf 
prijímača a pod. 

e) Reklamácie vymeraného autorského honorára sa riadia všeobecne platnými predpismi. 

3. ZA!tdn# ydzba 

a) Základná sadzba autorského honorára za použfvanie hudobných diel v rámci podujat! a č innost í, kto
rých je hudba podstatnou, alebo významnou podpornou zložkou, sa stanovuje ako súčin priemerného 
vstupného na podujatie a koeficientu, uvedeného v tomto sadzobníku (autorský honorár = priemerné 
vstupné + koeficient sadzobnlka). Priemerné vstupné sa vypočfta ako podiel súčtu súm. vyberaných 
ako jednotlivé druhy vstupného a počtu týchto druhov (priemerné vstupné = l vstupné č. l + vstupné 
č.2 +vstupné č.3 + .... +vstupné č. n l n }, pričom výsledné čfs lo sa zaokrúhli na celé koruny. Pri po
dujatiach, ktorých je hudba podstatnou, alebo významnou podpornou zložkou a na ktoré je priemerné 
vstupné nižšie ako 20,00 Sk za osobu, dobrovoľné, ľubovoľné. alebo nijaké, prípadne je zarátané do 
platieb za spotrebu jedál a nápojov ako aj ďalších služieb a výkonov. sa autorský honorár vypočítava z 
minimálneho vstupného 20.00 Sk za osobu. 

Výnimku z tohto pravidla tvoria plesy. kde sa vyberá vstupné. v ktorom je zahrnuté konzumné bez 
bližšej špecifikácie. V týchto prípadoch sa určí výška vstupného tak. že dojednaná suma. ktorú zaplatí 
použivateľ za prenájom miestnosti (priestranstva vrátane odplát za organizovanie a vykonanie hudob
nej produkcie sa vydelí najvyššfm počtom osôb. ktorý miestnos( (priestranstvo) pojme. 

b) Základná sadzba autorského honorára za použfvanie hudobných diel v rámci podujat! a činnostf. kto
rých je hudba doplnkovou zložkou a niektorých hudobných produkcif, ktorých je hudba podpornou 
zložkou, sa stanovuje so zohľadnen fm prfnosu použitia hudby pre splnenie ich účelu . ako aj aktuálnych 
cenových relácií, paušálnou sumou za kalendárnu časovú jednotku používania hudby bez ohľadu na 
počet autorskoprávne chránených hudobných diel. použitých počas jej trvania. 

c) Pre zaradenie hudobnej produkcie do sadzobníkovej kategórie podľa počtu účastníkov je určujúca ka
pacita priestoru, v ktorom sa uskutočňuje , č iže maximálny počet osôb. povolený pre priestor konania 
hudobnej produkcie rozhodnutím kolaudačného. alebo obdobného (bezpečnostného, proti požiarneho u 
pod.) orgánu. Ak nie je určený. počftajú sa 2 osoby na l m2 celkovej plochy priestoru. Ak sa hudobná 
produkcia usku točňuje v priestore väčšom, ako je uvedené v tabuľkách sadzobníka. postupuje sa tak. že 
sa sčftajú dva alebo viac koeficientov pre najvyššie v tabu !'ke uvedené kapacity. Pri hudobných pro
dukciách koncertného rázu uskutočňovaných na voľnom priestranstve bez vstupného, ktoré nic sú uve
dené v tomto sadzobníku, sa autorský honorár vymeria sadzbou platnou pre 1000 osôb pri minimál
nom vstupnom a podľa prevažujúceho druhu predvádzanej hudby. Pri iných hudobných produkciách. 
uskutočňovaných v priestoroch, ktoré nie sú presne vymedzené, uplatňuje sa podľa povahy priestoru 
paušálna sadzba, uvedená v t abuľke sadzobnfka. Pri hudobných produkciách. uskutočňovaných len v 
čast i veľkých priestorových celkov (hál, hľadísk) s celkovou kapacitou vyššou ako 2000 účastníkov . 
uplatňuje sa pre výpočet autorského honorára iba kapacita vymedzenej čast i za predpokladu. že použí
vateľ takéto obmedzenie kapacity oznámi SOZA v žiadosti o súhlas s použitím hudobných diel pred 
uskutočnenfm hudobnej produkcie s uvedenfm dôvodov obmedzenia. ako aj preukázaním uskutočne
ných opatrení, znel)ložňujúcich , aby sa na hudobnej produkcii zúčastni lo viac, než vymedzený počet 
účastníkov, obvykle potvrdením orgánu samosprávy o počte úradne potvrdených vstupeniek (alebo 
tlačiarne cenfn o počte vyt lačených vstupeniek) a potvrdenfm prevádzkovateľa priestoru o skutočnom 
využit! kapacity. ako aj za predpokladu, že uhradí vymeraný autorský honorár v termíne splatnosti. Ak 
sa však hoci aj dodatočne zistí, že skutočný počet účastníkov hudobnej produkcie bol vy§šf než odsú
hlasená obmedzená kapacita, pre výpočet autorského honoráru sa uplatn! plná kapacita priestoru. 

d) Pri hudobných produkciách, za ktoré sa autorská odmena stanovuje paušálom na časové obdobie. po
volenie sa udeľuje a autorský honorár vymeriava vždy na príslušné celé v sadzobníku určené kalendár
ne obdobie. Používateľ je povinný nahlási( SOZA použfvanic hudobných diel prostrcdnfctvom tech
nických zariaden[ do 3 l .januára. Prfpadnú zmenu počtu techn ických zariadení počas roka nahl:lsi pou
žívateľ SOZA do jedného mesiaca po ich uveden! do prevádzky. Pokiaľ sa pravidelné používanie hu
dobných diel tým istým použfvateľom po prvý mz 7..ačne v priebehu prfslušného kalendárneho obdobia 
a použfvatef požiada o povolenie naň do jedného mesiaca od zučatia . udelí sa povolenie pre zvyšok 
prebiehajúceho kalendárneho obdobia a vymeria sa odmena vo výške alikvotnej čast i z odmeny 1..a ce
lé obdobie, pre ktoré je paušál stanovený. zodpovedajúcej skutočnému používaniu. 

4. Znťfm# pdzba 

a) Použivateľ má nárok na znfženie základnej sadzby o 50% (ďalej len "znížená sadzba"). ak požiada SO-

ZA o súhlas s použitím hudobných diel pred začatím ich používania, najneskôr v deň konania hudob
nej produkcie, prfpadne do určeného tennínu (bod 3 d/. ak na predpfsanom tlačive pravdivo uvedie 
všetky v tlač ive požadované skutočnost i, potrebné pre vymeranie autorského honorára a jeho rozúčto
vanie autorom použitých hudobných diel a uk uhradf SOZA vymeraný autorský honorár v termíne 
splatnosti. Pre získan ie nároku na znfžcnú sadzbu je rozhodujúci deň osobného doručenia proti potvr
deniu. príp. dátum poštovej pečiatky na Žiadosti o súhlas s použitím diel ich verejným predvedením. 

b) Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok nárok na uplatnenie znfženej sadzby zaniká a 
SOZA vymeria základnú sadzbu autorského honorára, zodpovedajúcu skutočným podmienkmn hu· 
dobnej produkcie. 

5. Zn(k!lá sadzba s mno!stevnou zlavou 

u) Základná sadzba autorského honorára sa znižuje o 60% (ďa lej len "znížená sadzba s mno1.stevnou zTa
vou"), ak jednotlivý používateľ požiada SOZA pred začatím použitia hudobných diel o súhlas s použi
t fm hudobných diel pre 15 a viac hudobných produkci( s autorským honorárom vymeriavaným pre jed
notlivé produkcie. alebo pre l O a viac hudobných produkcií s paušálnym autorským honorárom, usku
točňovaných v časovom rotpätí troch mesiacov. ak na predpísanom t l ač ive SOZA pravdivo uvedie 
všetky údaje. potrebné pre vymeranie autorského honorára a ak v termíne splatnosti uhradí vymeraný 
autorský honorár. Za rovnakých podmienok sa základná sadzba znižuje o 60 % na zníženú sadzbu s 
množstcvnou zľavou aj v tom prípade. ak použivateľ na základe právoplatného poverenia na vysporia
davanie povinnost! voči autorom použfvaných hudobných diel požiada SOZA o súhlas s použitím hu
dobných diel pri hudobných produkciách pre 5 u viac jednotlivých používateľov . 

b) Pri nesplnenf niektorej z vyššie uvedených podmienok nárok na uplatnenie zníženej sadzby s množstc
vnou zľavou zaniká a SOZA vymeria aj po dodatočnom zistení použiva teľov i základnú sadzbu autor
ského honorára. 

6. Osobitná sadzba 
a) S organizáciami používateľov, kto rf používajú hudobné diela vo veľkom rozsahu, výrazne presahujú· 

com podmienky pre uplatnenie znfžcncj sadzby s množstevnou zľavou. môže SOZA na dobu najmenej 
jedného roka dohodnúť iné podmienky udeľovania súhlasu s použfvanfm hudobných diel a vymeriava
nia autorského honorára zaň formou hromadnej"zmluvy. 

b) Podmienky zániku nároku na uplatnenie osobitnej sadzby upravujú jednotlivé zmluvy o ich poskytnu
t!. 

7. In6 použitia hudobných diel 

Autorský honorár za použitie hudobných diel spôsobmi. ktoré nic sú uvedené v tomto sadzobníku sa 
upravujú analógiou so sadzobníkom. alebo zvláštnymi tm luvami. 

8. SADZBY AUTORSKÝCH ODMIEN ZA POUŽÍV ANIB HUDOBNÝCH DIEL VEREJNÝM NEDI
VADELNÝM PREDVÁDZANÍM (hudobnými produkciami) 

kód sadzby Druh pouf iria hudby kapacita koeficient sadzby 

1.1. PODUJATIA S HUDBOU AKO PODSTATNOU 
ZLOžKOU - - ~ -

1.1.1. Koocertn6 podujatia 

1.1. 1. 1.1. Konccn válnej hudby n konccnná b:llcln:l produkcia l - 50 5 

1. 1. 1.1.2. - .. - 5 1 . 100 6 

1.1.1. 1.3 - .. - 101-200 IO 

1. 1. 1. 1.4. -. - 201-400 15 

1.1. 1.1.5. -.. 401 -600 20 

1.1.1. 1.6. -.. - 601-800 2 1 

1.1.1.1.7. .. - 801- 1000 27 

1.1.1. 1.8. .. 1001- 1500 38 

1.1. 1. 1.9. -.. - 1501-2000 53 

1.1.1.1.10. .. 2001 -3000 75 

1.1. 1.1. 11. .. - 3001 -4000 108 

1.1. 1.2.1. Koncen populámej. dychovej. folklórnej. d!ezovej. 1-50 5 
zmiešanej hudby. eSiľida. show. karaoke. koncenná 
produkcia výraLového lanca a podobné 

1.1. 1.2.2. .. - 51-100 9 
1. 1. 1.2.3. .. - 101-300 IO 

1.1. 1.2.4. .. - 301 - 700 20 

1.1. 1.2.5. - .. - 701 - 1100 27 

1.1. 1.2.6. -.. - 1101 - 2000 45 

1.1. 1.2.7. -.. - 2001- 3500 72 

1.1. 1.2.8. .. - 3501 - 6000 143 

1.1. 1.2.9. -.. - 6001 -8000 210 

1.1. 1.2.10. .. - 8001 - 10000 270 

1. 1.1 .2. 11. -.. - 10001- 15000 375 

1.1. 1.2. 12. -.. - 1500 1-20000 420 

1. 1.1.2. 13. - .. - 20001 -25000 540 
1. 1. 1.2. 14. .. - 25001 -30000 660 
1.1. 1.3.1. Promenádny koncen na pricslranslve o1vorenom v mcsle paušál Sk 300.-

pre verejnosť 

1. 1.1.3.2. .. v obci pnu~á l Sk HlO.-

1.1 .2. Taoečn6 podujatia 

1. 1.2.1.1. Tanečná zábava.diskoléka. kuhúmo·spoločenský l -50 7 
program s 1ancom. voľná zábavu s lnncom. knraoke 
s wncom n podobné 

1. 1.2.1.2. .. 51 -100 l l 

1.1.2.1.3. . 10 1- 200 20 

1. 1.2.1.4. .. 20 1- 300 25 

1. 1.2.1.5. .. 301 -500 32 

1. 1.2. 1.6. .. 501 -700 36 

1.1.2.1.7. .. 701 -1000 51 

1. 1.2.1.8. .. 1001- 1500 75 

1. 1.2.1.9. .. 150 1 -2000 105 

1.1.2.1.10. .. 2001 -2500 135 

1.1.2.2.1. Ples 1-250 25 
1.1.2.2.2. .. - 25 1-500 37 

1. 1.2.2.3. .. 501 -1000 68 
1.1.2.2.4. .. 1001 -1500 112 

1. 1.2.2.5. .. - 1501- 2000 122 

1.1 .2.2.6. .. 200 1-2500 135 

1. 1.2.3. 1. Tanečný kurL (jcdnollivá lekcia) l -20 l 

1. 1.2.3.2. .. 2 1 -40 2 

1.1.2.3.3. .. 4 1 -60 3 

1. 1.2.3.4. .. 6 1-80 4 

1.1.2.3.5. .. 8 1 - 100 5 
1.1.2.3.6. .. 10 1-150 6 
1.1.2.3.7. .. - 15 1 -200 7 



~ poufiti• hudby lupeciu M . radzby kddudlby Dlvb vetejn6ho poflliU. hudby _,.. IWilv.....,jä 

[UJ. Cvii!eme alport : wfh h o...thv 1.3.2.2.2. . .. ostalnt 800/rok 

I.IJ.I.I. Lekcia •. cvičenia (aerobic. step-aerobic. l · IO l 
fitness a pod.) s hudbou (aj v ~mci kurzov) a podobn~ 

1.3.2.3.1. Zvukový prijímač alebo prehrávač (rozhlasový " ••••• .. a 600/rok 
prijímač. magnetofón. gramofón. CD-prehrávač. . ..... .. 

_1.!-3.1.2_._ .· l l 20 l 

1.1.3.1.3. ." 21 50 2 

11.1.3.1.4. ." 51 100 3 

l 1.1.3.1.5. .• 101 -150 4 

hudobná veža u pod.) v spoločenskom prieslore 
ubylovacieho zariadeniu 

1.3.2.3.2. . .. ostal nt 400/rok 
1.3.2.4. 1. Zvukový prijímač alebo prehrávuč (rozhlasový " ••••• " o 200/rok 

pri jí muč. magnetofón. gramofón. CD-prehrávač .. ..... .. 
1.1.3.2.1. L.ekda pla,t~n~ho.nácviku pohybovej kultúry (stage- l -25 l 

walk a poo.) s hudbou (aj v rámci kurzov) a podobné 
a pod.) v ubytovacom prieslore (izbu pre hosti) uby-
tovacieho zariadeniu 

. 1.1.3.2.2. . · 26 -50 2 1.3.2.4.2 . Zvukový prijímač alebo prehrávač (rozhlasový ostatnt 150/rok 

1.1.3.2.3. " 51 -75 3 

1.1.3.2.4. " 75- 100 4 

prijímač. magnetofón. gramofón, CD-prehrávač, 
hudobná vežu a pod.) v ubytovacom priestore (izbu 
pre hosti) ubytovacieho z~~riudenia (hotel. motel, 

1.1.3.3.1. Verejné sú(af.né alebo exhibičné:~~~~!/pol,o- l -100 4 
čenských tancov a šponov. ,M ........ 
je podmienené použitím hudby. ako napr. umelecká 

"'" krasokorčufovanie. akvabely a podobné 

1.1.3.3.2. . ". 101 -200 9 

1.1.3.3.3. . " 201 4~ 14 

botel. penzión. ubytovňa u podobné) 

1.3.2.5.1. Zvukovoobrazový prijímač alebo prehrávač ••••• .. a 1000/rok 
(televlzny prijlmuč. videoprehrávuč a pod.) v spolo- ..... .. 
čenskom priestore ubytovacieho zariadenia 

1.3.2.5.2. Zvukovoobrazový prijímač alebo prehrávač osla Iné 600/rok 
(telcvlzny prijímač. videoprehrávuč u pod.) v spolo-

1.1.3.3.4. ." 401 600 19 

1.1.3.3.5. ." 601. 1000 24 

1.1.3.3.6. . " 1001 ·1500 36 

čenskom priestore ubytovacieho zariadenia (hotel, 
motel. botel. penzión. ubytovňa u podobné) 

1.3.2.6.1. Zvukovoobra7.ový prijlmač alebo prehrávač (tele- "•••••" n 360/rok 
vlzny prijímač, videoprehrávače a pod.) v ubytova- .. .... " 

1.1.3.3.7. . " 1501 -2000 53 com priestore (izbe pre hosti) ubytovacieho zariadenia 

1.1.3.3.8. .· 2001 -3000 83 1.3.2.6.2. Zvukovoobra1.ový prijlmač alebo prehrávač (tele- ostatné 280/rok 

[ 1.1.3.3.9. .· 3001-400()_ 98 

[1.1.3.3.10. ." 4001-5000 127 

vízny prijímač. videoprehrávuče u pod.) v ubytova-
com prie>torc (izbe pre hosti) ubytovacieho zariadenia 
(hotel, motel. botel. penzión, ubytovňu u podobné) 

[1.1.3.3.11. ," 5001 -6000 155 1.3.2.7. 1. Hudba reprodukovaná 1\obovol'hým technickým za. bez rozllšcnia 500/rok 
[ l~ PODUJATI.\ľ=~~AKO • • 

m riadeni vo vý(ahu 

1.3.2.8.1. Hudbu reprodukovun:ll\obovol'hým technickým za. l - 1000 miest 2000/rok 
ll~!. u~. úbaVD! alpcrtov6 podujatia riadením na !penovom štadióne 

1.2.1.1.1. S_po,nové sú(ažn~~u~~~e '!'."~-~.':'''.~" podkre- 1-100 l 

~~tJ;.~a~~t~~a~~~b~k~b~i'r. stretnutie v radovom 

11.2.1.1.2 .". 101 . 500 2 

11.2.1.1.3. .". 501. 1000 6 

1.2.1.1.4. ." 1001 . 2500 9 

1.3.2.8.2. . .. . 1001-5000 miesi 4000/rok 
1.3.2.8.3. . .. . 5001-10000 miest 5000/rok 

1.3.2.8.4. . .. . l 000 l a viac miesi 6000/rok 

1.3.2.9.1. Hudbu reprodukovaná 1\obovol'hým reprodukčným celoročn:l prevádzka 5000/rok 
zariadením v rekreačnej prevádzke alebo areále (kú-
palisko. plaváreň . klzisko. are:ll zimných šponov a 

[ 1.2.1.1.5. . 2501 . 5000 l '.l podobné) 

l 1.2.1.1.6. . " 5001 . 8000 32 1.3.2.9.2. " sezónna prev:ldzka 2000/rok 

l 1.2.1.1.7. ·. 8001 -1 1000 47 

1.2.1.2.1. Cir~usová. varietná a anistická produkcia s použ.itím l -100 l 
hudby u podobné 

1.2.1.2.2. . " 101 .200 2 

1.2.1.2.3. ." 201 . 400 3 

1.3.2. 10. 1. Hudbu reprodukovaná 1\obovol'hým reprodukčným do 200m2 
zuriudenlm v stálej predajni obchodu (vrátane ob- obslužnej plochy 300/rok 
chodných domov) 

1.3.2. 10.2. . .. 201-500 m2 
obslužnej plochy 600/rok 

1.3.2. 10.3. . .. 501- !500 m2 
1.2.1.2.4. . " 401 . 600 5 obslužnej plochy 1000/rok 
1.2.1.2.5. ." 601 . 800 7 1.3.2. 10.4. . .. 1501 -3000m2 
1.2.1.2.6. . " 801 -1000 9 obslužnej plochy 2000/rok 

1.2.1.2.7. ." 1()()1-1200 ll 

1.2.1.3.1. Verejné~,...~; filmu. alebo audiovizuálneho 1-100 l 
programu s hudbou 

1.2.1.3.2. ." 101.200 3 

1.3.2.10.5. . .. . 3001-4500 m l 

obslužnej plochy 3000/rok 

1.3.2. 10.6. " . 4501 - 6000 m2 
obslužnej plochy 6000/rok 

1.2.1.3.3. . " 201.500 7 

1.2.1.3.4. 
_ .. 501 1000 15 

1.2.1.3.5. ." 1001 -1500 25 

1.3.2. 10.7 . " . 600 l u viac m2 
obslvž~j pi\)Chy q()()O/rok 

1.3.2. 11. 1. Hudba reprodukovaná 1\obovorným t.echnic.kým 7.U·- bez vymedzenia 18()(Vrok 
riadením na čerpacej stanici pohonných hmôt s pre-

" 
l ll ~. >podujalia daj ňou 

1.2.2.1.1. f!opagačná (" pr?~lO"! ~~ntá.c~a p~~k~~~-_alebo fi . do500 paušálna odmena 

~·~obnýc~ ~~~~7r~~~ 1a súla:!í s ÍX>už;;[,;;·.;~;dt,-;.'"' 1000 Sk/podujutie 
1.3.2. 12. 1. Hudbu reprodukovaná 1\obovol'hým technickým za. mesto 50/mesiac 

riadením v múzeách. galériách u na umeleckých a 
vzdelávacích výstavách 

1.2.2. 1.2. " 501 . 1000 paušálnu odmenu 1.3.2. 12.2. . . . obec 30/mesiac 

1500 Sk/podujatie 1.3.2. 13. 1. Hudbu reprodukovan:ll\obovofným technickým zn- do 1000 m2 700/deo~ 

1.2.2.1.3. " 1001 . 2000 f~á~~a odmenu 
riadením na komerčnej výstave výstavnej plochy 

1.3.2. 13.2. . .. . 1001 - 3000 m2 

1.2.2.1.4. . " . 2001 a viac paušálna odmena 
(u voľné priestan>tvá) 3000 Sk/podujutie 

výstavnej plochy 2000/deň 

1.3.2. 13.3. . " . 3001 -a viac m2 

1.2.2.2. 1. P_la~ený o_~ia~~sky alebo cirkevný obrad s použitím mesto paušá
1
100 ~mena 

chránČnej hudby 

výstavnej plochy 4000/deň 

1.3.2. 14.1 Hudba reprodukovaná 1\obovofným technickým za- mesto 30/defl 
1.2.2.2.2. . .. . obec pauštl~~menu riadením pri st:lnku alebo stole ambulantného predaja 

1.3.2. 14.2. . .. obec 20/dei\ 
1.2.2.3. 1. Verejné zhromaždenie, sprievod. defilé s použitím do 1000 paušálnu odmena 1.3.2. 15. 1. Hudbu ústredne reprodukovuntll\obovofným tech- mesto 4000/del'\ 

hudby 800Sk 

1.2.2.3.2. " . 1001 .2000 paušálna odmenu 
1200Sk 

niekým zariadením v areáli prOežitostného hromud-
ného predajného podujatia (jarmok. vianočný a ver-
konočný trh a podobnt) 

1.2.2.3.3. . " 2001 a viac n pauštllnu odmena 
vorné priestranstvtl 1500 Sk 

1.3.2. 15.2. .. . obec 2000/deň 

1.3.2. 16.1. Hudbu úsrredne reprodukovaná fubovofným tech- mesto 400/dci\ 
niekým 7.ariadením v areáli pruvidelnc opakovaných 

bJdlldzby Druh ·~· ~J·~~J poulit;._lnJd}!Y_ blel6ri• hulíl v Skl~- jedl. predajných podujati (bul7.a. trhovisko u podobné) 

1.3.2.16.2. .. 
obec 200/defl 

IJ. PODUJATIA S IRJDBOU AKO DOPLNKOVOU 
ZLOžKOU 

1.3.2.17.1. Hudba reprodukovaná zvukovým prijímučom alebo bez vymedzenia 140/rok 
prehrávačom (rádio. magnetofón. CD-prehrávač. 

1.3.1. ~ ····~~·-;~~b·~ 
hudobná zostavu a podobnt) v autobuse 

1.3.2. 1X. I. Hudbu reprodukovaná zvukovoobrazovým prijímu- bez vymedzenia 160/rok 

1.3.1.1.1. Živá hudbu (bez tanca) v pohostinských a občer- l. a ll. skupina. 1 20/deň 
stvovacích zariadeniach (kaviarne. reštaurácie. vi- alebo viac ukj ;~~~2 
náme. bary. eu kráme u pod) 

čom alebo prehrávačom (lelevízny prijím;oč. video-
prehrávuč u pod.) v autobuse 

1.3.2.19.1. Hudbu reprodukovan:ll\obovol'hým technickým za. bez vymedzeniu 60/mesiac 

1.3.1.1.2. 
_ .. 

ostatnt 80/defl 

1.3.1.2. 1. Živá hudba v rámci recepcie. koktailu.banketu u l. u ll. skupina. 
podobných spoločenských podujatí u lebo viac ako 200 m2 

plochy 1 200/deo~ 

1.3.1.2.2. 
_ .. 

ostatné 800/deň 

1.3.1.3.1. 2 ivá hudba (bez tancu) v spoločenských priesto- .. •••••" a 200/dei\ 
ubytovacích u rekreačných zariadení (hotelo- ...... .. 

vé haly. terasy u podobné) 

11.3.1.3.2. 
_ .. _ 

ostatné~ 100/dei\ 

1.3.1.4.1. Živil hudba uk~t~~F~:~~~~~ preslávkový program l - l 000 miest 200/deň 
mo šoortovÝch . · , u zllvodisk(tch 

1.3.1.4.2. 
_ .. 

1001 - S()()() miest 400/deň 

riadením v nájomnom automobile (laxi. renl-a-<:ur 
3 pod.) 

1.3.2.20.1. Hudba reprodukovaná 1\obovofným technickým 7.U· bez vymedzenia 1000/rok 
riadením v inom dopravnom prostriedku pozemnej 
osobnej dopravy (vlak) 

1.3.2.21.1 . Hudbu reprodukovaná fu bovol'hým technickým za- bez vymedzenia 2000/rok 
riadením v lietadle 

1.3.2.22. 1. Hudba reprodukovaná 1\obovofným technickým za-
riadením v prevádzke služieb (kaderníctvo. kozme- bez vymedzenia 400/rok 
tika. pedikúra. očistný kúper. sauna. čakárenský 
prieslor ordinácie. opravovne a podobné) 

1.3.2.23. 1. Hudba reprodukovaná fubovo~1ým technickým 7.!1· bez vymedzenia 3000/rok 
riadením v prevádzke vybraných špeciálnych sl u-

[ 1.3.1.4.3. . " 5001 u viac miest 600/deň í.ieb:erotický sulón. peep-show u podobné 

1.3.1.5. 1. ;ii;:h~~~~~h:vi•k:kh ;{ ~~~~~~~dobnip~~kcie mesto 300/deň 1.3.2.24. 1. Hudba reprodukovaná 1\obovofným technickým za. be.t. vymedzeniu 600/rok 
riadením v prevádzkarni hrJcích automatov 

11.3.1.5.2. 
_ .. 

obec 150/dell 

1.3.1.6.1. Živá hudbn vernisáli umeleckej, alebo v.t.dcltl- mesto 80/dei\ 
~acej výstavy 

1.3.1.6.2. ." obec 50/dei\ 

IJ~ Prúlucbov' hudba reprodukovw pomocou 
technických zariadení (okrem mincových hudobofcb 
automatov) 

1.3.2.1.1. Zvukový prijímač alebo prehrávuč (rozhlasový l. a ll. skupinu. 1000/rok 
prij ímnč. mugnetofón. gramofón. CD-prehrávnč. alebo viac ;oko 300m2 
hudobná vci.n u podobné) v pohostinskom u občcr- prevádzkovej plochy 
stvovucom zariadení (rešt:ourácin. jedáleň. hostinec. 
bufet. výčap. kav iareň. bistro. espresso. cukráreň . 

1.3.2.25.1. Hudba rcprodukovan:l pohyblivým reklamným za. bez vymedzenia 20/deň 
riudením (propagačné auto s reproduktormi a pod.) 

1.3.2.26. 1. Hudbu reprodukovaná telefónom z účastníckej tele- za každých l O užívu- 100/mesiuc 
fónnej ústredne tefských telef.liniek 

1.3.2.27.1. Hudba reprodukovaná telefónom ako platen:! hudob- za l linku 2000/rok 
ná audiotextová linka 

1.3.2.28. 1. Hudbu reprodukovaná telefónom v rámci ostalných za l linku 1000/rok 
platených audiotextových služieb 

1.3.2.29. 1. Hudbu reprodukovaná rubovofným technickým za- mesto 800/rok 
riadením vo verejnej hromudncj čakárni u hale a nu 
v cre jnom priestranstve 

1.3.2.29.2. .. obec 400/rok 

vináreo~ . viechu. bar a podobné) 1.3.2.30. 1. Hudba reprodukovaná rubovol'hým technickým za mesto 1 00/deň 

. 1.3.2. 1.2 ... ostatné 600/rok 

1.3.2.2. 1. Zvukovoobruzový prijímač alebo prehrávač (tele- l. a ll. skupinu. 1200/rok 
vízny prij ímač. videoprehráv;oč a pod.) v pohostin- alebo viac uko 
skom u občerstvovacoon 7.uriadení (reštaurkin. 300m2 

riadením pri jarmočnej u lunaparkovej atrakcii (ko-
lotoč. strel'hicu. tobogan. aulodrom a pod.) 

1.3.2.30.2. .. obec 80/deň 

1.3.3. Hudba z hudobných automatov 
jedál eň. hO>Iincc. bufet. výčap. kavi:1reň. bistro. prevádzkovej plochy 
espresso. cukráreň. vináreň, viecha. bar a podobné) 

1.3.3. 1.1. Hudbu reprodukovaná z mincového (f.elónového) bez vymedzeniu IO% z btto príjmu 
hudobného automatu 



Národné hudobné centrum- Slovkoncert 
MAREC1998 

l. 3. - 10.30 h Bratislava, Mirbachov pa
lác 
Jozefína Puczová, mezzo
soprán 
Ľudov ít Marc inger, klavír 
Bmhms, Fa/la, Britten 

l. 3. - 16.00 h Trnava, Zrkadlová sála 
Trnavského divadla 
Miloš Jurkov ič. flauta 
Helena Gáfforová, klavír 
Benda, Gluck, Schubert. 
Donizetti 

2. 3. - 19.00 h Bojnice, kópele Bojnice a. 
s., LDMier 
V čarovnom svete opery a 
muzikálu 
Eliška Horná, soprán 
Peter Šubert, barytón 
Zdenek Macháček, klavír 

4. 3.- 19.30 h Bardejovské kópele a. s., 
LDAstória 

5. 3.- 19.00 h Žiar nad Hronom, MsKS, 
Sála MsKS 
Stretnutie s Petrom Micha
lícom 
Peter Michalica, husle 
Dana Šašinová, klavír 
Beethoven. Suchoň, Mozart. 
Messiaen, Wieniawski, Ku
čem, Paganini, Scbunw nn, 
Brahms 

8. 3. - 10.30 h Bratislava, Mirbachov pa
lác 

Autorský koncert Jozefa 
Malovca 
Stanislav Zamborský, kla
vír 
Nao Higano, soprán 
Ľudovít Marcinger, klavír 
Peter Michalica, husle 
Slovenské dychové kvin
teto 
Marián Turner, flauta 
Igor Fábera, hoboj 
Jozef Luptáčik , ml., klarinet 
Roman Mešina, fagot 
Branislav Hóz, lesný roh 
V spolupráci so Spolkom 
slovenských skladateľov 

9. 3. - 19.30 h Trenčianske Teplice, SLK, 
Koncertná sieň Kópelnej 
dvorany 
Alina Mnuškina-Gurina, 
mezzosoprán (Rusko) 
Dušan Stankovský, klavír 
Saint-Sélem 

9. 3.- 19.00 h Bojnice, Kópele Bojnice a. 
s.,LDMier 

10. 3. - 19.30 h Bardejovské kópele a. s., 
LDAstória 
Dagmar Šebestová-Zsapko
vá, flauta 
Jozef Zsapka, gitara 
Gnatwli, Pujol, Duarte, Bor
ne 

~ ~ 

Státny kom.orný orchester Zilina 
12. 3. - 19.00 h Koncert SKO Žilina 

Dalibor Karvay, husle 
Dirigent: Hermann Engels, 
Nemecko 
Rossini: Predohra k opere 
Hodvábny rebrík 
Jan Van der Rost: Ridikum 
-(Štyri izraelské tance) 
Mendelssohn: Koncert e mol 
pre husle a orchester 
Beethoven: Symfónia č. 8 
F dur 

16. 3.- 19.00 h Mimoriadny klavírny reci
tál Petra Toperczera 
Debussy: lmages (Obrazy) 
Slavický: Tri kusy pre kla
vír 
Copland: Štyri klavírne ku
sy 
Rave l: Gaspard de la nuit 

(Gašpar noci) 
19. 3.- 19.00 h Komorný večer 

Dagmar Zsapková-Sebes
tová, n auta 
Jozef Zsapka, gitara 
Na programe: 
Antonio Vivaldi . Mauro 
Giuliani , John W. Duarte, 
Astor Piazolla, Francois 
Borne 

26. 3. - 19.00 h Koncert SKO Žilina 
Caroline Haffner, klavír 
(Monako) 
Dirigent: Charles Olivieri 
Munroe (Kanada) 
Respighi: Staré árie a tan
ce 
Mozart : Koncert pre klavír 
a orchester C dur KV 467 
Haydn : Symfónia č. 96 

KC>NKURZV 
Riaditef Slovenskej filhannónie v Bratislave vypisuje konkurz do orchestra SloveusU filhannónia na tieto miesta: 
- zástupca k~ majstra l. husH 
- husle tutli 
- violoočelo tutli. 
Konkurz sa uskutoční 24. 3. 1998 o 13.00 h v Kooce~t~~ej sieni SF. Požadovlll6 vzdelanie konzervatórium alebo 

vs. 
Prib.Wky so životopisom prijíma a informkie poskytuje per-soM!. odd. al!lllllfb orchestra SF, Meded 3, 816 Ol 

BratislavL 
Podmienky konkuml OZIWnime prihlúeným ucb6dzačom písomne. 

Geoeril.ny riaditef Slovensk6ho lláro<!Mho divadla v Bratislave vypisuje konkurz na obsadenie speváckych miest: 
- sólistka 
-sólista 
(vietky hlasov6 skupiny). 
Konkurz sa uskutoční dňa 27. 3. 1998 o 11.00 h v budove Opery SND. 
ZJvlmó prihWku s umeleckým životopisom a zomamom aktuQneho repertoúu posielajte do kooca februm 

1998 na adresu: Opera Sloveosk6ho !Wodn6ho divadla, Gork6bo 4, 815 86 BratislavL Healo: "Konkun". 

Geoeril.ny riaditef Sloveosk6ho !Wodn6bo divadla v Bratislave vypisuje konkun na obsadenie vofných miest v 
opernom zbore SND v hlasových skupiMch: 

-soprm 
-tenor 
- barytón 
- bas. 
Konkurz sa bude konaf 30. 3. 1998 o 11.00 h v sktilobni opern6ho zboru na Gork6bo ul. č. 4, BratislavL Na kon

kun sa mofno prihlúif osobne v deň konkuml na uvedenej adrese. Uc~ si pripravia 2 piesne alebo úie kluic
kBio repertoúu. 

MICK TAYLOR V BRATISLAVE 
V bratislavskom Parku kultúry a oddychu vystúpi 5. marca o 19.30 h so svojou skupinou britský gi

tarista Mick Taylor. Známym sa stal najmil v dôsledku spolupráce s bluesmanom Johnom Mayallom v 
šesťdesiatych rokoch. neskôr bol tiež č lenom skupiny Rolling Stones. Koncert organizuje agentúra 
elóKoncert. ktorá už v minulosti usporiadala aj vystúpenia Johna Mayalla či fonnácie Colosseum na 
Slovensku. • -sk-

Sioven.ská. c-:d.h.a.rn.ón.i.a 
5. 3.- 19.00 h 
6. 3. - 19.00 h 

l l. 3. - 19.00 h 

Koncertná sieň SF 
Slovenská filharmónia 
Dirigent: En Shao 
Sólistka: Martél Beňačko
vá. mezzosoprán 
Anton Webern: Passacag
lia,op. l 
Gustav Mahler: Piesne o 
mftvych deťoch 
Richard Strauss: Ž ivot hr
dinu, op. 40 
Koncertná sieň SF 
Slovenská filhannónia 
Dirigent: Hidcaki Mutó 
Sólistka: M;1kiko Naka
chi , klavfr 
Bedrich Smetana: Predaná 
nevesta, predohra z opery 
Fryderyk Chopin: Kon
cert pre klavír a orchester 

Štátna filhannónia 
Košice 

5. 3. - 19.00 h ŠTÁ1NA FILHARMÓ
NIA 

Dom umenia KOŠICE 
Dirigent: Tomáš K outnfk 
Sólisti: Peter Sklenka, 
husle 
Vladan Kočí. violončelo 

I vel<! Bachmannová, ho
boj 
Daniel H rinda, fagot 
J. Haydn: Koncertnantná 
symfónia B dur pre hus
le , violončelo, hoboj, fa
got a orchester, op. 84 
(1-lob. 1: l 05) 
B. Martinô: Koncertnantná 
symfónia pre štyri sólové 
nástroje 
S. Prokofiev: Rómeo a 
Júlia, suita č. l , op. 64b 

19. 3. - 19.00 h Orchestrálny koncert 
ŠFK 

Dom ume nia alebo Kaffe Koncert 
26. 3. - 19.00 h ŠTÁ1NAFILHARMÓNIA 
Dom umenia KOŠICE 

Dirigent: Bystrfk Režucha 
Sólista: Dinos Mastroyanis, 
klavír 
A. Ljadov: Začarované 
jazero, op. 62 
P. Vladigerov: Koncert 
pre klavír a orcheste r 
S. Prokofiev: Symfónia 
č. 7, op. 13 1 

12. 3.- 19.00 h 

č. l e mol, op. ll 
Felix Mende lssohn-Bari
holdy: Symfónia č. 3 a 
mol, op. 56 

13. 3.- 19.00 h Koncertná sieň SF 
Slovenský filharmonický 
zbor 
členovia Slovenskej fil
harmónie 
Dirigent: Jan Rozehnal 
Sólisti: Henriella Ledná
rová, soprán, Mária Leja
vová, alt, Ernest Hudec, 
tenor, Stanislav Beňačka, 
bas, Ján Ďurčo, barytón 
Ariel Ramirez: Kreolská 
omša 
Bohuslav Martinô: Poľná 
omša 

17. 3. - 19.00 h Moyzesova sieň SF 
Musica aeterna, 

19. 3.- 19.00 h 

Umel. vedúci: Peter Zajfček 
Sólisti : Richard Fuller, 
klavfr, Kamila Zajfčková, 
soprán 
Jil'í Antonín Benda: Sin
fonia C dur 
Ladislav Dušek: Koncert 
pre klavír a orchester 
Anton Zimmermann: Si
fonia F dur 
Leopold Anton Koželuh: In 
un fiero contrasto, recitatív 
a ária pre soprán a sláčiky 
Wolfgang Amadeus Mo
zart : Koncert pre klavír a 
orchester A dur K V 414 

20. 3. - 19.00 h Koncertná sieň SF 
Slovenská filhannónia 
Dirigent: Vl11dimfr Válek 
Trio Wanderer 
Josef Suk: Praga, op. 26 
Bohuslav Mart inô: Concer
tino pre klavírne trio a 
sláčikový orchester 
Leoš Janáček : Sinfonietta 

Opera a balet 
SND 

2. 3. - 19.00 h G. Puccini: Bohéma 
3. 3.- 19.00 h D. Rapoš: Deti Titanicu, 

balet 
4 . 3 . - 19.00 h G. Ve rdi: Sila osudu 
5. 3. - 19.00 h G. Ve rdi: La Traviata 
6. 3. - 19.00 h P. l. Cajkovskij: Labu

tie j azero, balet 
7. 3.- 19.00 h A. Boito: Mefistofeles 
ll. 3. - 19.00 h G. Puccini: Tosca 

-v-or.._é ...._.esto 
Hudobné infonnačné stredisko Hudobné ho fondu prijme do pracovného pomeru 

na 1/2 pracovný úväzok s nástupom ihneď absolve nta FFUK alebo VSMU. 

Podmienkou je aktívna znalosť jedného c udzieho jazyka, záujem o prácu v oblasti 

súčasnej hudby a ovládanie základov práce s PC. 

Bližšie infonnácie: Hudobný fond, Medená 29, Bratislava, tel. 533 13 80. 

Daniela Varínska Albrechtovcom 
V s tredu 4. marca o 19.00 v Moyze

sovej s ie ni SF odznie klavírny recitál 
Daniely Varínskej , ktorého výnos umel
kyňa venuje na plánovanú inšta láciu pa
mätnej dosky pre A lexandra a Ján a Al
brechta na dome na Kapitulskej ulici. 

Na programe sú diela A lexandra Al
brechta, C harlesa lvesa a Franza Schu
berta. Koncert sa uskutoční s podporou 
Slovenskej filhannónie, V ysokej školy 
múz ic kých umení, Akademické ho cent
ra a Národné ho hudobné ho centra. 
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