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H euréka! 

V Bystric i (bol) k o n cert 

Viem, že sa nájdu rakí, ktorí nasledujú
ce riadky odmietmt. K ich napísaniu ma 
však .. inšpirowtl" symfonick_l; koncert 5. feb
ruára l' Stámej opere. lia(, nemôžem :::a
kric'ať heuréka! keď l'en{ektírsko-osvetové 
storoľie má už. si'Oj pe1•n.ŕ katalogi::.ac'n.ŕ 

kód so s1•ojimi pre aj proti. keď profesio
nalizácia by mala byť už. minimálne pol
storobe ukon{eii{Í a keď profesionálny V);

kon by mal byť od profesionála samo:::rej
mosťou. Keď sa I'Šak ťJ Banskej Bystrici l ' 

nedávnej minulosti ohlásil sem-tam aj 
koncert hosťujtíceho symfonického telesa, 
bolo to horšie, ako prijať Marťanov. Veď 
kam to symfonické umenie umiesmiť aj s 
celou pereptíťou ? Do Robotníckeho domu, 
keďje tam chronicky nekulttíme prostre
die, do Domu kulttíl:\', ked' estrádna sála je 
aj dnes šalandou, 6 rovno pod holé nebo, 
keď sa to wedy ešte nenosilo? Napokon sa 
.,symfoni::.mus" prakti::;oval iba l ' reduko
vanej komomej podobe, aby sa neskôr ::: 
vlasm.ŕch :::drojol' nasťalw1·al rm•no do 
pamiatkdrmi chrlíneného objektu Národ
ného domu, do jeho randnej sály, dnes 
sltíž.iacej okrem divadelnej už aj koncert
nej mtí::;e. Na jal'isko I'Sttípil najprv ako 
.. para:::it"- párkrát ro{ne, trikrátv.ľro6te, 

v!dy 1•šak nároc'ne. Potom ako .. hybrid" -
s dramaturgiou väčšinou ::. hraného oper
ného a operelllého repertoáru, stále 1•šak 
be::. systematickej prezentácie symfonické
ho a koncertného repertoáru. Po heuréke 
zattí!ili neskôr (aj) inf a (akože) inak. Pred 
dl'oma rokmi p/atn.Í'mi, no dodnes málo 
platen_ľmi s/'ubmi. Napriek tOIIIIt u! ľosi 
I'_I'Še desať ve(.Yemých koncertol' má dote
rajšia bilancia Symfonického orchestra Já
na Cikkera. a/alo by sa, ž.e podklad pre 
slávnosfii.Í' koherec bol u! polož.en_1;. Krá
čali po 1Iom už. aj Hudeček, Buranol'sk.ŕ, 

Lenárd, Bordoll'it::;, naposledy Marián Lltp
šansk_ľ. Lltik i hudobymilol'ltík holvďaôt);. 

Profesionál Mada/, ktoré::: horeu1 •eden.ŕch 

,.ked'" je aktuálne. A ked' nal'yše Lap
šansk_ŕ nie je Benedeui-Michelangeli a 
nástroj si nenosí so sebou ostáva preiího 
hamletovská dilema: play or not to play? 
Mozartov d mol KZ 466 predsa len od:::nel 
aj keď s minimálnym k/al'iattímym priesto· 
rom inteqJreta. s neustálym Damoklom, ž.e 
- nedaj Bože - pri viiľšom rovnac/111 pra
l'ej mky :::razí prv_\; pult a /(n•_l;m lakt'om 
nebodaj sekund (našťastie tJ/o iha o klasi
ku) a s viditef'ne stiesne11_1;m pocitom ::: vy
lud::.ol'{lného :::vuku nástrojom. kedysi sa 
hrdiacim nä::.vom klavír. V ducl11t som 
okrem l'.~etk.ŕch /'u/01'(1/a najmä Lap.~an
ského, ktor:ľ mal takmer "beanovsky'' k 
dispo:::ícii iba d1•e ro::.ladené dimen:::ie: vy
soktí, kl'fliacu na pretrhnutie a spodmí, 
chrch/avtí, na ro:::trlllllttie tiež.. Aj napriek 
tomu s odu.~el'nením 1/lll::;icírol'ltl. Nuž. a 
keď k tomu pridám ešte aj .. :::akecamí ·· 
Ul'{ídzačku, potom hol predprestávkov.Í' 
:::ch•er (inak nie :::lého koncertu, dokonca 
Haydnol'a D dur 104 ukcíž.ko1•e spievala 
pod rukami P{ll•/a Ttônského) jasn.Í': na 
gratis koncerte klwlačka be::. kvetov, 
vďačné publikum, aplaudujtíce :::a sóloprí
dcll'ok ... be::: prfdavku. 

Tewokrät Marťania neprišli. Skôr Lltp
šansk_l; musel odísť s pocitom, !e bol na 
Marse a hral na IUÍstroji, ktor.Í' my, po
:::emšťania, :::atia/' ešte nepo:::ncíme. Takže 
predsa len: heuréka! 

MÁRIA GIJOCKOVÁ 

Snímka Ren6 Miko 

&>attó tanec vetra 
MÁRIA GLOCKOV Á 

etu.l~ift1 som. Je hodinová tanečná J..reáci:1 si vynúti aj bilančný pohľad spät' mt to. čo b11let v 
B11nskej Bystrici dosiahol. Súbor vmikol paralelne so spevoherným. V predchácl/.;tjúcich wkmer f ty
rid. iatich se?ónach nebol ničím via.mný (pokiaľ vhuanosťou chápeme splnenie drammurgického 
plánu voči ministerstvu kultúty) k pravidelným, opere či činohre rovnocenným premiéram. ikdy /.a 
svojej existencie nedosi11ho/ autonómne poswvenie. hoci mnohé (;Jj) celovečerné premióy by si boli 
poLornosť určite /.Its/úž ili. Boli vždy viac výsledkom nacl.iienia a /.dm vcj umeleckej ambició?nosti 
(napokon aj potenciálu). nel imperatívom plnenia plánu. Ak. wk len voči diváJ..ovi. Roky existencie 
priniesli niekolko ér: Bernmíkovu. Z<tjkovu, J..rátke Pimerovo imermezzo a iných. al mtpokon rene
sanciu oboch predchádL;tjúcich. dnes ul nebohých baletných m;tjstrov. Napriek nemalému úsiliu 
ostal (nnpokon Ldecimovaný) súbor (- ík) iba v pozfcii "slulobného" bttletu. Jeho hhtvným Lástojom 
boli baletné čísla v opertích a operetách" Lhovievavé: "veď si len robte. nikto vám nekladie preká?
ky! " sa nakoniec clo ta/o clo pmovej (či patologickej?) situácie. pretože peiíad nebolo naLvy.ii a n[l
blíLJ..u nebola ;mi umelecká osobnost: ochotmí začuť siq fovskú prácu. Balet živoril. prelíva/ v útl
movom progmmc. O neúspdnú revitalizáciu sa pokúsil úspd ným b11lctom Okno dotykov. 
Po.'>tsoci[l/istické počtov<mic prinieslo definitfvne ?účtowmie s inventúrou: financie treba ukr;tjovať 
pri11m chirurgickým skulpelom a bez prosperujúcej výrobnej sféry m6žc "duchovno vysk:1kovat'" 
akurát do výšky dotácií. Ak v.\ak neprispeje štedro.<,ťou Pro Slov:tkhl. Model. ktorý preferoval býva
lý minister-clivadclnfk Ľubo Roman (vyt voriť tri zdroje financovania, n to zo štátnych douícif. vlast
ného úsku a spotl/or:,t va). ?ákonite sJ..ončil na .'>metisku aj preto. le v pmxi nefungujú ?;íkony. 
umoli'íujúce týmto spôsobom pomôd Sponzorstvo sa preto častokr;ít prezentuje mmeriálnymi pro
duktami, vi[ISII1ý 7iskje možno wk ý neefektívny, lc sa ho neophttí ;mi pmktizovnt' 11 !itátne dotácie sa 
skracujú "úmerne" s mierou innácie. T;tk. ako sme však svedkami, lc d te stále je čo privatiLovut: 
sme svedkami v nevýrobnej sfére, lc wm. kde sa chce. d;í sa ;tj ?dan/ivo nemolné. 

(Pokračovanie na str. 5) 



Požoň sentimental na CD 
Zač i a t kom marca vyšla vo Vydavale ľ

stve Hudobného fondu prvá CD s nahráv
kami popul:írneho brm islavského M alo
mestského komorného orchestra Požoň 
se111imental. Pri tej to príležitosti sa v pries
toroch divadla STOK A uskutoč nil 9. mar
ca koncen súboru vedno s pret:elll:íciou 
(krstom) novovydaného nosiča. Poduja
tiu predchádzala tl ačovií beseda, na kto
rej protagonisti súboru Peter Zagar a 
Marek Piaček , spolu s riaditefom l IF Ing. 
Milošom K ocianom odpovedal i na otáz
ky novinárov. týkajúce sa histórie. reper
toáru. orientácií, perspektív ... súboru. R 

Úspech na pokračovanie 
Začia1 kom tohto roka absolvoval Bratis

lavský chlapčenský zbor štyri predstavenia 
Boi10vej opery Mefistofeles vo viedenskej 
St:ítnej opere. Po R. Mu11im a maďarskom 
di rigen10vi llal:íszovi sa 1ak10vky ujal vyni
kajúci talianský dirigent Fabio Lussi . .. Vďa

ka ;.kvele hrajúcemu orchestru a dobre na
!;tudovanému ~:boru - vr:ítane fenomenálne
ho chlapčenského zboru z Bratislavy - j e 
možné zažiť strhujúce hudobné di vadlo" -
konštatuje viedenská tlač . Bratislavský 
chlapčenský tbor na základe svojich štan
dartných kvalitiných výkonov dostal ponu
ku úč inkoval' v Štátnej opere vo Viedni aj v 
budúcej sezóne. 

Zomrela L Rysaneková 
Svetové agentúry oznámili smut

nú správu, že dňa 8. marca t. r. zom
rela po ťažkej chorobe svetoznáma 
rakúska sopranistka Leonie Rysa
neková (nar. 14. novembra 1926). 
Počas svojej umeleckej kariéry do
sahovala triumfálne úspechy na 
všetkých svetových operných scé
nach. Do dejín operného umenia sa 
zap{sala predovšetkým ako jedineč
ná interpretka operných diel R. 
Wagnera aR. Straussa. Jej profil pri
nesieme v budúcom čísle. 

Milosrdné sestry a Praha 
" tnthe land uf l hc blind 
B.: ... king. k ing. king" 
("V krajine ' lcpoty huď ... kráľom .") 

Sis1cr Of Mcrcy - Dominion 

17. januára na pražské V ýstavište za
víta la legenda gotického rocku, formá
c ia Sisters or M ercy, uda losť výn imoč
ná, skupina j e známa svojimi zriedka
vými vystúpeniami. avyše od roku 
1990 okrem dvoch kompilácií nevydala 
žiadny album. Andrew Eldritch. leader 
skupiny a v lastne j ediný právoplatný 
č len skupiny. si na úč inkovan ie pozý va 
vždy iných hudobníkov. takže Sisters 
of M ercy zn ie vždy i n áč. a pražskom 
koncerte som sa od začiatku cftila ako 
omy lom. Po neúnavne dlhej (a nudnej) 
predskupine, bez obzv láštnej originali
ty (deathrockový zvuk a grungeový 
look) sa 3 hod iny po av izovanom zač iat

ku (20.00 h) objavilo zopár č iernoode

ných chlapcov, medzi ktorými vynikal 
jeden platinový blonďtík. A ž po chvíli 
sa mi podari lo z i stiť, že to j e sám ve ll< ý 
Eldritch a strach z omy lu bol zažehna
ný. Eldritch and Co. - ako možno ade
kvátnejšie nazvať túto formác iu - zača l i 
klasikou First and Last nnd A lwnys. 
Známe skladby striedalo zopár nových 
vecí v duchu starej tvorby. Je evident
né, že charizma napoleonskej by tosti 
A. Eldritcha neznesie konkurenciu a 
hudobníc i , ktorých mal so sebou, boli 
tak slabí, že som mala prob lémy identi
fikovať aj niektoré notoricky známe 
skladby . Eldritchov spev bol nezrete ľný 

a vďaka mikro fónu s h lasovým modulá
torom bolo skutočne dobre počuť len 
pár výkrikov šty lizovaných do pozície 
"duše v núdzi " (väčšinou vo vyex pono
vaných častiach sk ladby, čo pomohlo k 
j ej identifikácii). emožno však pove
dal', že by koncert nebol zaujímavý. 
Vidieť naživo performance A. Eldritcha 
bolo nevšedným zážit kom, malým po
hľadom do introvertného sveta tohto 
špeci fického zjavu na scéne anglického 

undergroundu. Prekvapila ma pútavá 
pohybová zložka spevákovho prejavu. 
keďže sa dal očakával' omnoho static
kej ší prejav. Hlavný hos i večera teda 
nesklamal. jednoznačne však zlyhala 
organ izácia. edostali sa síce ku mne 
zákulisné správy, prečo koncert tak ne
skoro zača l a tak krátko trval. úsudok 
som si však sprav ila ako radový ná
vštevník koncertu , ktorý mu el čakať 3 
hodiny a pozerať na spoma lené pohyby 
technikov na pódiu. Tak isto promotion 
koncertu bolo tak zle zv ládnuté. že už 
po príchode do Prahy sa ma zmocni l už 
spomínaný poc it (ktorý trval až po prvý 
hlasový prejav Eldritcha na pódiu). že 
som si pomý lila čas a miesto. Je to 
možno spôsobené aj nepomerne vyšším 
počtom podobných akcií v Prahe ako u 
nás, no myslfm. že Sistcrs or M ercy by 
si zaslúži l väčši u pozornost'. 

a záver ešte zopár poznámok. ktoré 
sa koncertu netýkajú, ale napadli mi v 
súvislosti s ním. Tak ako sa m i nezdala 
zv ládnutá organizácia koncertu, tak na
opak pozitívne na mňa zapôsobila 
Praha ako taká. ie, nebola som tam 
prvýkrát, ale nikdy som nebola tak od
kázaná na fungovanie verejných slu
žieb. ech žije pražský " noční provo . .!''. 
metro, sieť Mac Donalds. KFC a pod .. 
skvelé obchody, pr íjemné uby tovan ie, a 
všetko, čo mi v zdrav í a pohode umož
nilo prežii tento pobyt. Uplne záverom 
len j edno - Bratislavu mám síce rada. 
ale úprimne ľutujem cudzincov , čo tu 
chcú n iečo nájsť. Značen i e. mapy (a ob
čas aj ochotní ľudia) na každom rohu v 
Prahe m i pomohli bez problémov nájsi. 
čo som potrebovala. Obávam sa, že 
Praha j e j ediné ve ll<omesto v našich ze
mepisných šírkach. kde sa č lovek ne
stratí a clá sa tam normálne fungoval'. 
Pre Bratislavu je to výzva. ktorú by sme 
mal i prijať, aby nám to ll< o osobností ne
odchádzalo za hranice. 

MARÍNA MARKUŠOV Á 

Stoka- alebo Horká slza o hudbe 
Kto nechodí pravidelne do divadla STO

KA. nemusí byť obdivovMeľom j ej váž
no-nevúžnej produkcie a dramaltJrg ie. 3. 
decembra 1997 sa 1w koncerte M A R/Á 
V STOKE- uko pomenovali l . abonent
ný netmdičný koncertný projekt jeho nk
téri - som bola svedkom niekofkých prev
tclení vážnych umelcov na hudobných 
k /;wnov. nzvať v.iJak celý konce/1 "k /au
ni:ídou" by nevystihovu lo presne tú polo
hu. v ukej Sél odohrával. Nebol to experi
ment. ba w1i novi nh l v smerovaní súboru 
Poloň sentimentál . lebo rôzne štý lové 
trunskripcie :1 kriesenie ducha Čélsom Zél

pé!dlých knvinrenských kuriozít činí toto 
"spoločenstvo" už d;ívno. Bo1L1 to rece iél. 
V predmikulá.iJskom opojení poskytli 
svojim divuclelným fiuní.~ikom. viič.iJinou 

veľmi mladým " vraj chudobný m .iJtuden
tom (v drahom oblečenf). skromnú dávku 
iného "muzicírovania" (LEI neu veriteľných 

50 korún!). Muzicírovunie. aké sa mno
hokrát mohlo odohmť :1 uj odohrá vu v sú
kromí IW.iJich domov. Slovom. keď hráme 
na takom mí.stroji. aký pr:íve domél máme 
"keď hráme to. na čo si tnífimw. 

Co dodať? Tentoknít n:ím "pluvci" zo 
súboru Požoií sentimentál odfaxovali tmns
kripcie skladieb Orffit. Chopina. P<~chel
bela. zopár t:íng slovenských . . iJt vorruč
ných wnčekov (M. Lélp.~;mskému vypo
m;í/wl P. Zug;l r) a spoj eným úsil fm v.iJet
kých - Lap.iJanského zu nwlým pianínom 
čl Zeljenku Zil Ve !kým Bubnom su podari
lo odohrať l . ČélSť z uvedeného Gricgovho 
Kla vírneho koncertu. A Požoň sentimen
t:íl VO vydnnÍ kféiVÍr. hus/e. naulél. fagot. 
akordeón! Fup A tmosf"ém koncer/tJ sľub
ne pripomfnéllél uvoľnenosťou malý hap
pening. Je clo volená takáto recesi<l ? N ie j e 
ohrozen~ eodslilta umeni<!. nic je IO. pre
bahn. GYC? ieb)' komerčné záujmy STO
KY. ktorej ministerstvo kultúry už niekoľ-

ko rokov nedá vf/ nni korunu ml prevádzku 
divfldla? 

Po koncerte. nf/ ktorom "triumfov;1li1 ni
čotnosť" z odpovedí hudobníkov vyberám: 

M . Lapšanský : "Ja som Sél 'bavil' vý bor
ne. lebo som su trochu vr;ítil do detských 
rokov. S wkýmto súborom som vy rástol. 
Bolo to podobné obsadenie. Hral i sme 
M ozflrtovu Mu/ú nočnú hudbu. Smewno
ve kusy čl v.iJetko možné. Nél}prv som hm/ 
m1 husle v podobnom orchestri, neskôr m1 
klavíri . My .iJi ienku. ktorú sme tu zrealizo
vali. sa mi zdá celkom prirodzená. Vidím 
v nej skôr podstMu slobodného muzicíro
vania. bez ol1li1du na to. čo to urob( s tou 
sklndbou ... " 

Zeljenka po akcii: "Tem o nápud m:1l asi 
Murek Pi:1ček. lebo on je du.iJou celého 
súboru a Mnrián mi pavedu/ 'určite prfď!' 

- wk som priifiel . Z istil som. že to vôbec 
nie je také ľuhké hrať na ve !ký bubon v or
chestri. Napokon. meriam moj e vystúpe
nie spokojný m publikom, ktoré azdn ve
delo o čo ide. Nél}horšie je. keď publikum 
odchádza neuspokojené zo sály . n Ili to 
vyzemlo. že Sél 'ušľachtilo' b:1vili ... Boli to 
mlndí ľudia fi spočiatku som si mwz;lj ne
vedel predstavil: uko prijmu túto hudbu <1 

zvlá.iJtnu kombináciu nástrojov. Bol som 
príjemne prekvapený." 
Opiiť Lap.iJanský : "Ako su mi hréllo? 

Velh1i dobre. Schválne som odmietol veľ
ké ·kúšky pred predstavením. m;J/i sme 
len jednu malú 'sedačku ' pred koncertom. 
Priznám s:1, že som sa te.iJil na tie 'velké 
oči '. ale still Sél opak. prirodzené muzicí
rovunie sa prenáša bezproblémovo z jed
ného hráča 1w druhého. zvlá.iJť v wkom 
malom komornom zoskupenf. Télk som 
vnfmal El} tento koncert n hm/ som s chu
ťou. :1priek rôznym drobnostiam s pianí
nom: čudovuli by ste Sél. v akom sw ve stí 
k In vÍly m1 rôznych svetových pódiách ... 

Ďnl.iJí antihrdina večcm - Peter Z<~g<~r. 
L<~pšanského klavfrne dvojč<~ z Uhorsk)ích 
wncov: "Priznám sa - lupa/ som po dy
chu. A le bol to zážitok z<~hrélť ·i 4-ručné
ho Brahm a s L1pšanským. Ja som lmíval 
kedysi 4-ručne, ale toto bola iná sitwíciu. 
Sudmíť si a 'odpáliť to' - to nebolo jedno
duché. Neviem ako to vnímali posluch:í
či, ale azdu nie veľmi prí: ne. Veď to bolo 
skôr JUI zábavu ... " 

Na záver LélpŠéln kého zo STOKY: 
"liwk. čo su tý ka tohto druhu úpmv. mys
lím si. že nikdy nepreniknú do komerčnej 
sf"é1y a to je dobre. Skôr oswnú dom<~ -
lilm putriu. ulebo m1 malé scény a pre tíz
ky okruh ľudí. Aj v wkomto Lmysle je ui
to /wc/bil ne1whmditeľmí. veď takto su mu
zicírovalo v celom 19. storočí. kedy boli 
ilnwtérski muzikéu11i tiež rozhľadení ŕl hu
dobne vzdelilní. " 

K oncert súboru Požoi1 semimentál. do
plnený o kln viristu Mnriána Lnp.~;mské
ho. skladateli1 I lju Zeljenku. mal swnoz
rejme nádych senz:ície. Kto by nebol zve
davý ml to. ako budú znieť k lavírne drob
nosti z Milostného denníkél Zdenkél Fibi 
clw na mierne devastovanom pianíne v 
Stoke (v poduní Mariána v Stoke). prí
pEidne vidieť j ubilujúceho Ilju Zeljenku 
ilko ctihodného hráča IW Vefký Bubon v 
Griegovom Koncerte pre klavír il orches
ter. v úprave pre súbor Požoií semimen
t;í/ ... ? Iste. wkých. čo na to Zél 50 korún 
zvedaví nie sú. je určite dost:.. Mé!jú 
pmvdu, hmnice hudobného vkusu, .~tý/u a 
iných "drobností", ŕlj iných koncertných 
sál sa n{ljde dosť. Ale ti. čo pri.iJii. Silnepo
horšovali, lebo nezabudli. že m1 "kúpalis
ku SEI chod( v p lnvkách, do Reduty v spo
ločenských .iJéllách a do Stoky bez pred
sudkov.·· 

Co k tomu doda(? A zdél nič ... 
MEŠKA PUŠKÁŠOV Á 

Prije:n~.né 
skla:n~.a:nie 
Koniec ťebnuím .1 Lilči:trok nwrca Lilplnil 1 du 

., tr:fnoJ. môjho /:ípi.mfk:t. 
21. ťcbru:ím som .~lcdovt1h1 dve Lattjfnwvé re

l:ícic 11:1 ro/11/:t,ovej .-tanici Devín. Opcmý mil
g.:t/Í/1 /;1vomím J:1kúbkil il pmvidelmí reltfciu 
Md:fnit: p,.,; k ;Hovcj <td puni11írou. 

V opernom milgildne v prvom v.,tupe recen
Lovu/ P<t vo l Ungcr Premiéru Verdiho OfJCIY 
Sicif.,ké nešpwy vo vicdemJ.cj t:ítncj opere. 
Pocllv:ílil vyrovnumí úrovetl \fJCdckcllo tfmu. 
vy/dvihol rmjmfi nový objuv. tenoristu Bo1o:1. 
Sporn.1 v.'1.1k bola ré7ia. 110 n:!jmfi výpmvu. ktor:í 
po/o.,t:ívu/;1 L mnoJstv<t schodfsk. Aj mic.,tnc rc
cen/ic pfsuli: ' chody. schody. schody ... 

Vo Viedni "/o,wl" ;tj dr:w wturg opery S O 
z, :1m. ktoryi 1 cfmi /:wjím;Jvo líôl. aJ. o ~:1 .,wmjú 
o obO/IlillliOV:IIIic obccetl.\IV:t s novinknmi 1111 

o'obitých opemých .~cénach: ové operné divuct
lo il ILÍdio ové operné umenie. fii~CCIIUjtÍ IU 
opemé novinky \tÍČtl.\ných ~J.I:tclmefm• i diela :tl
temmflnc. <tb.,urdné divudlo :1 iné :IVimtgurdné 
výtvory. medzi nimi .,pomcnul dielo G. Ligetiho. 

Juros/;1v Bluho hovoril o ZvolensJ.ých / ;fmoc
kých lmích. ktorých drulllí č.,,,,. tvor{ opcm. 
Tento mf.\ operuJ' lc.\liv;1/ uJ d'l..ul dobré meno 
aj v nhmničf. no .,t:fte je jeho twdúcnos( nei,t:f. 

icl pcti:tzf :1 ti1Jko Sil flf:td:tjiÍ ·' POIILOri. A je IO 
.~koc/11. prctolc ide o veľmi /IIIIjfmuvý projekt. 
J.t01ý prin:í.5tl vo .wojej drillnturgii menej //l:fme 
OJJCmé diela. pre/entuje na.liich mlaciJích 'pcvá
kov il podľi1 1/n:mčuých mo?no1tf poLýnl aj 
/VIIČné men;f domáce i L<1hr:mičné. Bolo by .~ko
di/. keby mill i Zvolemké /uy /ámocké z:mikmít: 

Rcdaktork:t Pu.~l..:í.šová Las:tdlu 11:1d p:mitúrou 
.\O ,k/;td:llelkou Iri~ Szegyovou. 1/ovori/i o po
.,Jeduých dielach. ktoré vmikli poč:ts jej .~tipcn

dijného pobytu v Swugm1c. m1 /:fmku Solitude. 
M ed/i nimi vLniklo ;tj dielo. ktoré od7nclo 1111 

Ji.•\fiwtle Melo.~-Éto' v minulom roku. Je kom
pono,·ané pre hoboj a nwgnciOVJí p:f.\ 11 jeho mf
/OV je In Between - po slovemky "M ed/i". 
ln~pir:fciu posky tlo dielo rusJ.ého nwliam V. 
M ironcnkil :1 umelecké miljstrovstvo hobojistu. 
ktory' v tom č,1\C tiel bol v St11ttg1mc. Filo/o/ia 
diel il vyc/ufdL;I / myšlienk>. lc l ijeme .,t.1/e 
med/i dvonw kntjnos1:1111i: Ji1 otom :1 .;mnou. 
doiJrom a zlom . . wet lom u tmou. sttfle med7i ... 

Zvedavos( VLI1uclilo ozmfmcnie v čusopi.,c. Je 
/ pouuky EBU od/nie Koucert / tvorby .\IÍČ:I\
nJ:ch il/nerických ~J.Iadillcfov. Pln:f očak.1vauia 
mtjavumgardnej'fej uvantgarcly som s:1 .1 mojím 
ľ0/11/iiSOVJim L:fpi.mfkom usadilu do kresl:t. ne
vedi:tc. či som si nema/:1 pripravi( v:11u do u~f. 
M cuo .\J./admef:1 1/owarda Hmi,Onil som dopo
'i:tf ucpoznala u v li:ulnomle.\ ikóne. ktorý m:fm. 
som ho nena.'111. Skl:mwla .,om s:1 vo .wojom 
oč:1ktfv:mf i ked pri/mfvam. J.c to bolo sklwuunic 
prfjcmué. Hned prvé tukty Koncertu pre /wrli1. 
orgilu a sláčiky !>ll ro/vinuli v kr:ísne. f~iroké me
lodické línie pripomfnajúce uovorom:mtick!Í 
/1tl(/bu li1Čit11k11 .,toroči:~. 1/urťový 11 org:mový 
part d:fva/ moJuos( plného vyul itiu t)íchiO n:f
,,rojov. L.:úbezntf pohodil: 

Druhé dielo toho istého skludmeľil. Conccno 
d:t c:unem pre ki:IVfr :1 ;/,1čikové k vu net o. bolo 
d te rom;mtickej.~ie. kh1vfmy part pripomfnal 
Li.vw. Obc die/il /Jol i kompo/ it' ne proťesiomítnc 
urolx:né. 

Zvukovo bolwt~ic il súča,ucj\ie pôsobilo die
Jo dnthého <~mcricJ.étw .1utom E/l"u Ladcm:ma 
Koncen pre dv,1 orchc.\lrc. Klil.1ický pôdoty.\ 
ve/l..ej .,on:ftovcj ťormy. iítvorčus(ovcj. s typic
ký m scher70111 v trt•tcj č:tsti il s 111111/0u!itg;ítovou 
.~tvnou čas/ou. bol j:hne počuteľný :tj be/ pt111i
t!Íľ) . 

Po vypočwí tohto koncertu '0111 .,i :.po111etwl 
1111 slov:f priateľ:/ Lucku Kupkovič:t. kt01ý tvrdi. 
Je ·'" t reb:~ vr:ítit: lc/Jo sme vylllwli ľudí/ kon
certných .,iení. Treh:t vníti( hudl>e fuclf :1 ľudom 
hudbu. 

l. nwrc;1 /,1č:/l cyklus rel:fci( o Jivote v S> 111-

l onicJ.om orche.~t ri Sloven~kého roLIIIasu. kt01ý 
vcl1.1d/u do .wojej .~edcmcle.,iutky roku t 999. 
Prv:í rel:íciu cyklu l>o/<1 venovun:f dirigemovi R. 
St:mf..ov,kému :1 'k upi ne .\l:ít' ikov. 

Po /vl:f!imom. troclmneurči10111. 1:1lko vnínw
tcfnom úvode . . 1:1 ro/viuulu /:llljfnwv:f rO/ fJt:IV/1. 
ktorej sa okrem redaktorky M cl:íuic Pu.~l..u::;O\ ej 
a .~éf(lirigelll:l Róbe na Swnkov.1kého LLÍČu\lllil aj 
koncertný maj.11er Viktor imči\ko. vedtíci sJ.u
piny clruhýc/1 hus/{ Steť:m R611/ a niektor! cľi1W 
člcnoviu orehcstm. Posluch:íči sn dozvedeli vefi1 
/iltljfmuvého o / lolcnf orcfle,tm. ktorého /:fk/ad 
tvorf 30 sl;íčik:írov. Tf určujú /VUk orcheMm. 
Vcfini dôleJitéje. aby mali dobré n:íMroje. 

Séľdirigcm hovoril o dvojakej dr:un:11urgii. 
Jed1111 su tvorí pre potreby vysie/tm iu a tam je to 
wkmer "od Buchu po V/uclw ". druhá pre rwhrtf
vanic 1111 CD 11 verejné konccny. príp<tdne pre / i l
hr:mit'tté /:fj:udy :1 wm ul ide o veľmi premy\le
mí u od bom ú koncepciu. 

St:mkovský hovoril uj o systéme skM :mia. 
M o71w zuhmť n;tjskôr celé dielo u potom "' vra
ca( k dewilom. :1/c/Jo Zi1Č:1( /meď s dclenfmi 
., k ú~J.mni. Drul1ý 'fJÔSob je nevyhnutný mtjmii 
pri .~tuclovauf ~ IÍČ:IMIJiclt diel. 

Zmtjfnwvý hol postreh tcl:11w /Mb/;1. krOtJ' 
pôsobi nielen :tl.o orchcstr.11ny hr:íč. uic uj aJ.o 
dirigcm. Kec{ \tají pred dirige111.1ký m pu/10m j e 
in Jí človek uk o ked .>celí v orchc,tri. 

ANNA KOV ÁROV Á 



TU RANG AULA 
alebo 

ALILAGNARUT 
Najprv som bol t.descný. keď som uvidel švár

nych mládencov t. prezidentskej čestnej stráže (iste 
vopred nepripravených). ako vatu na supernároč
aom konccne a bol som ochotný iniciátora tohto 
úpadu prek liať. kým môj sused ncpotnamenal. že 
im to asi nevadí. lebo sa mohli cftii ako na fronte. 
Aj rak si myslfm, že na koncert vážnej hudby dob
rovofne už neprídu. Naproti tomu som sa čudoval . 
!e neboli nakomandovaní študenti konzervatórií a 
VSMU. ale vt.áplití blahoreč i l , že ich tam bolo iba 
zopjr.lebo by do;rali obraz naprosto skresleného a 
nepochopeného Mcs~iaena. 

Dianie v orchestri parížskych konzervatoristov 
mi neustále evokovalo zážitky s Mcssiacnom a je
ho hudbou a zároveň provokoval o k úvahám o cic
loch a zmysle interpretácie vôbec. lllavne k otáz
k nakoľko je interpret oprávnený t.a~iahnuť do 
diela. kde sú hranice toľko zdôra.d\ovanej i zneuží
unej umeleckej slobody. 

Demokratické princfpy postulujú celkom jedno
značne: hranica slobody končí tam, kde začína slo
boda druhého. v našom prípade autora. Hudobn íci 
odjakživa tieto hranice bezstarostne prekračovali . 

adaptovali. upravovali. menili. aj bet.ostyšnc kradli . 
prispôsobovali a "opravovali". ča~to v záujme 
1l~tného úspechu a prospechu. efektu publikového 
či finančného. K exhi bicionizmu inklinujúci kon
cenní umelci sa v tom priam vyžívajú. Pre koho to 
robia? Pre senzáciechtivé a nepoučené obecenstvo 
(napr. opernú áriu po kúskoch spievajú traja. po
sledný verš všetci ~pol u). alebo pre pár hudobných 
recesistov. ktorí obclivljjú každý výwelok a sú zo 
zásady opoúčnf proti všetkému poriadku. Vieme. 
ako sa Bach bránil proti cudzím z:ísahom do jeho 
hudby. poznáme prísne Stravinského názory. 
Isteže, sú aj kladatelia. ktorí sú celkom vďační. keď 

interpret "vy lcpšľ' ich dielo. Alebo takí. ktorí iba 
predhodia noty č i mačky interpretovi. nech si s tým 
poradí ako chce. Messiaen k týmto dvom posledne 
spomínaným dokázmcľne nepatril, jeho partitt1ry sú 
"organizované" a lixované do najmenších detai lov. 

Myslím si však. že problém tkvie ešte niekde in
de: a to vo viere. či hudba vôbec niečo vyjadruje. 
Al áno (o tom som presvedčený). nemôl.e vyjadro
val raz to. raz ono. prípadne aj niečo úplne proti
chodné. podľa strelenej. č i "geniálnej" nálady inter
preta. ktorý zachádza s dielom tak. akoby kúpením 
nôt llskal aj duševné vlastníctvo skladby. euva
tuje nad tým, Je autor prcsedel nad písaním týždne 
a mc; iace. v rom čase nad dielom dostatočne uva
loval a reda vedel. čo chce hudbou vyjadriť, preto 
ju napísal práve tak a nic inak. 
Prečo mu teda vk ladať do diela niečo, čo tam ne

patrí, niečo protichodné. odvád7 .. ajúcc od jeho zá
meru? Ja vidím umenie a genialitu interpreta v 
tom. že vie vo ;vojcj dobe a pre ;vojich posluchá
čov vyjadriť c;re prc;vcdčivejšic. dol..onalejšic. po
chopiteľnejšie to. čo noty vyjadrujú a1da nedosta-

Turangalila -0ymfónia 
{Vôvoá na recenziu aj zamys{enie} 

Na rivod. 15. fcbrwfm 1998 v Pmhc. 16. v 
Bmri.slavc v Redute. 17. v Gyori a potom v 
Z.1hrebe - také bolo februárové turné Orchestre 
du Conservatoi.re National Supérieur de Paris s 
dirigemom Pascalom Rophé, k10rý spolupmco
vnl v rokoch 1996 a 1997 s BBC Symphony 
Orchestra. Fmncú<:ske inšrirúry v .~ryroch kraji
n,1ch v spo/upr:fci s AFAA a Mcssiacnovou tW
d:fciou pomikli publiku v štyroch mcsufch sklad
bu. k10rá z,17nievntw pódiách spomdicky. ak nic 
výnimočne: Symfóniu - Tumngalila od Oli viem 
Messiaena. Tumé pravdepodobne 01vorilo sériu 
významných mcdlimírodných poduj:llí k 90. vý
ročiu narodenia jedného z mrjvýzmunnej ších 
priekopníkov novej hudby roh ro sroroc'!in. 
Prečo pr:ívc Tumng;tlihl ,1 prečo pr:ívc remo 

.frudemský orchc~rcr'! Ad l ) molno preto. le 

. khtdbu Me.~siuen dopfsal pr:ívc pred 50-tim i 
rokmi. ud 2) Orchester paríiskclw Konzer
vmóriil (jeho tmdfcic sialurjtí do 19. storočia) 

disponuje v s tlčnsuosri vynikajticim kolektívom 
mladých orchcslr:ílnych hr:íčov. 1111 rumé vybe
mných vo veľmi prfsnom konkuue. Mcssiaenov 
hymnus o l:í. ke. Symfónia - Tumng:tlila. by sol 
va naš/u vhodne jU mlifdeinícky orchcslcr. 

Z histórie diela. Na našich koncertných pó
diách neznáme dielo Oli viera Mess iaena - Sym
fónia Turangalila pre klavír, Martenotove vlny a 
orchester je dokonalou ukážkou sk ladateľovho 

profesionálneho majstrovstva výberom témy a 
kompozičných prostriedkov pri komponovaní 
skladby na špeciálnu objednávku. Roku 1946 ju 
začal písať pre Bostonský symfonický orchester. 
v novembri 1948 bolo dielo hotové a 2. decem
bra 1949 zaznela jej svetová premiéra v Bos
tone. Dirigent Sergej Kusevickij mohol byi ;po
kojný, jeho orchester dostal symfóniu. ktorú 
môžu hrať iba vyspelé profesionálne telesá. Pre
miéru v Bostone dirigoval mladý Leonard Bern
stein, na koncerte 15. 2. 1998 v Bratislave ju 
hrali konzervatoristi z Paríža. 

Olivier Messiaen -Turangalila 
Nebýva zvykom venova( jednej skladbe či jednému koncertu na stránkach nášho 

časopisu to/ko priestoru, ako v tomto prfpade. Koncert Orchestra parfžskeho Kon
zervat6ria vzbudil u bratislavského publika a odbomfkov zvedavos( a pozornos( 
hlavne neobvyldým programom, v rámci ktorého uviedol - u nás po prvýkrát v 
kompletnom tvare - skladbu Oli viera Messiaena Thrangalila. Určite nevledná uda
los( bola impulzom na zamyslenie, diskusie i konfrontácie ... 

C::itatelom predkladáme dve recenzie, dva postoje a poblady na dielo a jeho inter-
pretáciu... R ed é1kc ia 

točne. málo vý;ti l nc. ; kryte. niekedy v inotajoch. 
l.c vie objavi ť v diele dotcnl<: prchliadané elementy. 
tran;,mitovai ho tak. aby vedelo o;lovii hoci o tri 
storočia neskôr. ~prostred kovať dotera<: ncpo<:naný 
druh jeho krásy, pri v iesť 
poslucháča k porozu
meniu a citovému zá
chvevu tých najkompli
kovanejších miest. o:!i
vii partie. často považo
vané za "hluché". zdôraz
niť originalitu a neza
mcnitdnosť autora. Kor
ko je možností prcjavii 
svoju muzikalitu . osved
čiť hfbku poznania. pre
ukázai schopnosť ume
leckej kreativity aj bez 
hrubého skreslenia. ohu
rovania a negovania au
torových zámerov! 

Ten. kto neverí. lc 
hudba niečo vyjadruje, 
že patrí k svojmu tvor
covi ako tvár k č loveku. 

ktorú nemožno zameniť. 

iba nepoznať č i spotvo
riť. kto považuje za IA1-
väznú iba jednu zlol.ku 
hudby: výšku tónov. ot.na-
čcnú na osnove č iernymi bodkami, kto nevidí n ič 
za nimi. nad nimi a okolo nich (ba to ani nechce. 
aby neboli nebodaj rušené jeho vlastné mút.y). ten 
potom nemá žiadne hranice. hrá ako len chce. vo 
wojcj samoľúbost i nedbajsky zasahuje do dušev
ného práva autora. ba ešte si namý;ľa . l.c to robí 
oprávnene. veď potlesk a ok iadzač i ho v tom pos
mcfujú . cmám úctu ani pochopenie pre toho, kto 
robí z Bacha Schumanna. z Chopina Debussyho a z 
Messiaena Stravinského či Banóka. alebo ešte skôr 
Chačaturjana ... 

A už sme, konečne. u Turangalily. Skoda. l.c k 
nám kompletne prichádza až po pobtoročf od jej 
vzni ku. Je málo posluchových sk(lscno;,tf. nemož
no tak ľahko odhali ť. ako napr. u Beethovena. kecr 
je interpretácia po>tavená na hlavu. 

Konccn paríl.; l..ych konzcrvmori;,tov v Redute 
bol prijatý veľmi ú;,pešnc a ich výkon ~ i po mno
hých stránkach zaslú/i vysoké uwanic. Hrali ryt-

Ako pôsobila jedinečná Turangalila v dobe 
v7 niku na americkom kontinente? Messiaen (ti
pujem) veľmi dobre t.vážil. pre aké prostredie 
komponuje ~ymfóniu na všcľucbkú tému. a ďa

lekú cestu za oceán ju vybavi l naj lepšími výdo
bytkami európskej hudobnej kultúry prvej polo
vice 20. storoč ia . ba neváhal Američanom pri
mixovať aj trošku ich džezu i vlastného muziká
lového korenia v podobe vtipných pcr~ifl ál.f. Pre 
Európanov azda trochu bomba~tická. javila sa 
Američanom ako skvelý hudobný export <:o ta
rého kontinentu . Dnes. privyknut í na okázalost i 
najrôznejšieho druhu. obdivujeme na mystickej 
symfóni i jej základn(! poetiku. opojenie orches
trálnym zvukom, slobodu v narábaní s hudobný
mi prostriedkami a profes ionálnu zručnosť v in
š trumentačných experimentoch. ( ina Kandin
~ká r. 1946 vraj povedala. že Vasilij Kandinskij. 
kccf dokončil obraz. zahodi l všetky nádobky s 
fa rbami, aby ho pri maľovaní novčho obrazu ne
zvddzali - aby nepoužil tú istú ružovú alebo 
modrú farbu ... ie je originálna inštrumentácia 
čímsi podobným?) 

Turangalila dnes. Ale Symfónia - Turangal ila. 
to nic je iba vonkaj~ková efektná hudba. Je to 
predovšetkým oslavná hymna lásky, pre ktorú 
mystik Mcssiaen našiel inšpiráciu v Oriente -
názov: "wrang:J" v sanskrte znamená čas . po
hyb. rytmus a "li/;J'" t.ábavu, hru. Spojen fm tých
to významov vytvori l Messiacn prieMor pre ľú

bostný spev. oslavu ľudskej radosti a dal mu po
dobu hymnického symfonického eposu, fresky. 
Scdemdesiatpli ť minút vypätej hudby. plnej kon
trastov a ohromujúcich dynamických rozmerov. 
Turangalila - to je Messiacnom transfom10vaný 
impresionizmus. osv iežený pastóznymi orches
trálnymi farbami . Je plný novej rytmickej vyna
liezavosti . melod ickej a harmonickej fant5zie i 
smelých riešení, mimoriadne počet ná skupina 
plechových nástrojov, velKá úloha bicích, obo
hatených aj o netradičné; neprekvapujú prvky 
mut.ikálového i džet.ového !<1nru v 5. a l O. časti . 

ad tým všetkým tróni idea zameraná na člove

ka. Mcssiacn píše. že Turangalila je obrovský 
rytmický kontrapunkt ; v skladbe okrem desia
tich tém sú aj ~ lyri hlavné cyklické, pričom tretia 
je témou lásky. 

micky a intonačne neobyčajne presne. ladili aj v 
najiažšfch miestach. ncpoľavovali vo svojom zápa
le po celých 80 minút trvania diela. Moi.no boli až 
prOiš horliví vo svojom nadšení. lebo hladina zvu

ku orchestra sa vo viičši 

ne diela pohybovala me
dzi ff až fff. Možno mali 
sluch zvyknutý (č i otu
pený) decibelmi disko
ték. Hráč na veľký bu
bon nepoznal iný spô
sob hrania než veľký 

tresk. Perfektný klaviris
ta Philippe Castaigns 
musel používať maxi
mum sily, aby sa presa
dil v toľkom hluku. Me
lizmy Messiaenovho vtá
čieho spevu sa tak nutne 
menili na v ráčic škreky. 
Bruno Pcrrault. hráč na 
Martenotovc vlny. za
chovával prcdncsové pred
pisy na tomto citlivom 
nástroji s nástojč ivým 

zvukom. avšak vo vy
piitých miestach kvôli 
forsírovaniu orchestra 

Snímka Juraj Bartoš nemohol tak "plávai" na 
hladine melódie. ako by 

sa žiadalo. Skoda. že finesy Messiacnovej partitúry 
sa uplatnili len ram, kde orchester prenechal pries
tor pre sóla, duá a triá nástrojov a v očarujúcej 
Záhrade spánku lásky. v tejto koncepci i jedinej 
"odpočinkovej" časti z desiatich. V hutnom zvuku 
sa nemohli uplatniť tie mnohoraké. ralinované. ne
obyčajne vynachádLavé farebné nuansy, ktoré 
Messiaen zamýšľal , označi l a na ktorých si priam 
zakladal. Z orchestra sa ozýval málo diferencovaný 
; irokospektrálny zvuk bohatého inštrumentária, 
uniformný. ako "generálna omáčka" v t.lej reštau
rácii. Zodpovednosť za takéto až agresívne hranic 
však nepadá v prvom rade na oduševnených mla
dých fudí v ansámbl i. ale na dirigenta, ktorý stano
vuje koncepciu a mú vyvažovať nástrojové skupiny 
v orchestri. emusel sa dr !..ai hviezdnych nahrávok 
Seiji Ozavu. André Prévina. Simona Ratt le. ale bol 
povinný vcdici o tvukovom labu/níctvc Oliviera 
Messiaena. o intímnosti a preduchovncnosti jeho 

O interpretácii. Aj laik veľmi rýchlo pochopi l, 
l.c je svedkom uvedenia nevšedného diela. Bri
lantná hra mladých orchestrálnych hráčov z pa
rí:lskeho Konzervatória temer nemala chyby. 
VlaMne - čo by ~a im dalo vyčítai'? Sú mladí, pi
nf temperamentu a neskrývanej túžby hrar' per
fektne. Budúci profesionáli zvlád li nesmierne 
náročn ú partitúru. Boli presní v súhre. odušev
není v lyrických pasá7ach. pomalé čast i hrali po
eticky. s arzenálom lyrických výrazových pro
striedkov. Boli ča;ti. kde Messiaen nešetril kr
kolomnými pa;,:\žami pre trombóny a ostatné 
plechové nástroje. úseky n{tročné na presnú sú
hru sláčikov, rytmické experimenty početných 
bicích. či inak polyfonicky posplietané hlasy- to 
všetko zazn ievalo ako prehľadná 7vuková masa. 
pla~tická líniami melód ií. motfvkov. detailov. 
Napriek šokujúcej dynamike a roz loZito~ti sklad
by ~ymfónia sa odvíjala ako dobrý fi lm. Mes
siaen v tejto symfónii občas používal postupy 
t.náme z filmového strihu. Náhle kontrasty. od
bočenia. prvky exotiky i tajom; tva dané progra
movosr'ou témy, ilustratívnosi vtáčích ~pcvov, 
hold tancu i zábave. nečakané motivické a tema
tické rozuzlen ia - to všetko umoc1'ované magic
kým vedením dirigenta Pascala Rophé. Udržal 
dynamické prívaly hudby na hrane. Klavírny 
part je koncertantný. mimoriadne náročný (vý
bomý Philippe Castaigns "iba" č len orche;,tra! ). 
Symfónia má francúz~ku špecialitu - Marteno
tovc vlny ako výra7ový. charakterizačný inštru
mentačný prvok. Hráč na Martenotovc vlny, 
Bruno Perrault, dodával vrcholným momentom 
symfónie Turangalila kúzelný zvuk. ničomu sa 
ncpodobajúci a na~im ušiam exotický. najmii v 
čast i Rozmach lásky ... Symfonický eruptívny 
kolos na jednej strane. na druhej ~nové priepasti 
pomalých častí o t.áhradách ~p{tnku a piesňach 
lásky. 

Bratislavské publikum - Reduta nebola napl
nená tak . ako by si táto skladba zaslúžila. Ale tf, 
ktorí prišli, aj "pozvaní" príslušníci čestnej ~ trá

l.c, všetci vari ocenili možnosť vypočut' si mys
tickú symfón iu a jej hlboké posobtvo. cšetrili 
sme potleskom, ktorý právom patril francúzske
mu autorovi. jeho dielu, mladému Orchestru pa
rf7skcho Konzervatória aj jeho dirigentovi. 

hudby. o filozofickom vnímaní ;,veta. o transcen
dentálnom smerovaní (všetkej!) jeho hudby "od 
kaňonov k hvieL.dam". ktorému sú nási lno;,i. born
bast a agresivita byto~rne cudzie. Keď ho ut ani 
~kladateľom slovne a troturnitcľnc definovaný ob
sah diela neinšpiroval. prečo zanedbal elementárne 
z..1sady Messiacnovho hudobného jat.yka. ktoré 
každému tónu pripisujú viaceré zvukové parametre 
v celej škále fonetického. dynamického a kinetic
kého rozmeru? OrganiLovaniu týchto parametrov 
L.vuku venoval Messiacn klavírnu etudu Mode de 
valeur;, et ďintcn~i té;,. !..de rozoznáva ll aniku lač

ných a 7 dynamických stupňov pre každú jednotli
vú notu (!) v snahe o detailizovanú. až mikrosko
pickú diferenciáciu prednesu. A kccľ dirigent aj ro
to všetko nepoznal. č i negoval. zrejme nič nepo
chopil ani zo t.ákladov hudobnej p~ychológic. kto
rá má dobre prepracované otázky únavno~ti a vy
čerpania. poLorno;,ti a vnímavosti ~ruchu pri dl
hých. uniformných podnetoch. Ani L úsi lia každé
ho skladateľa o dramaturgickú výstavbu a kontrast 
jednot livých častí diela. o 1om. že hudba v každej z 
IOča;.tíTuranga l i ly vyjadruje niečo iného. Kcďza
L.ncl L.áverečný chorál trombónov vo Finále. už bol 
opotrebovaný. lebo tvukových vrcholov už bolo 
desiatky. 

ic sme tu. v Brat islave. na kultúrnej peri férii. 
Vieme. že sa dá hrať aj inak a že cielene. na správ
nom mieste dávkované zvukové perličky. max imá 
i minimá, prekvapivé efekty a fa rby majú omnoho 
viič;í účinok. než ich kumulácia. Messiaena tu vy
nikajúco hrala Slovenská filharmónia s O. Le
nárdom, brnenská Státní fi lharmonie na BIIS. or
chester FOK s Kulfnskym, spieva la tu Sigune von 
Osten so sprievodom Y. Loriodovej v Messiacno
vcj prítomnosti (r. 1987. keď koryfej i vtedajšieho 
Zvlizu sk ladateľov neprišli ani pozdravii autora. 
aby si nedajbože nevyslúžili čierny bod z ÚV 
KSS). 

Neviem, iba sa domnievam. že ncdoroL.urnenie 
dirigenta tkvie aj v tom. že Pascal Rophé. podľa 
bulletinu špecialista pre súčasnú hudbu. pristúpil k 
Messiaenovi zrejme spiitne. z týchto pot.fcif. Pri
tom Messiaen celým dielom a zmýšľaním kotví v 
doterajšej hudbe a extrapoluje mnotstvo podnetov 
z nej do súčasnosti . ikdy neuč il "kompot.íciu". 
ale desiatky rokov robi l rozbory (a dedukcie z 
nich) Mo7..arta. Chopina. Musorgského. Wagnera. 
Debussyho atď. S Mcssiaenom hudba nc:wčína , ani 
nekončí. ale treba ho považovai za sumarizujúcu. 
dokončujúcu. syntcti L.ujúcu osobnosť nielen určit ej 
epochy, ale aj spôsobu nazerania na hudbu. na jej 
poslanie aj na narábanie so zvukom. ktoré je iné 
ako u s(lčasncj hudby. Nepoznám iného autora. 
ktorý by bol tak minuciózne zapísal svoje predsta
vy, ktorý by bol tak č aM o a dopodrobna vysvetľo

val fi lozofiu :1 osobito~i svojej hudby. Bude to asi 
tak. ako tvrdí Chisholm: "ak niečo vysvctlfš tak 
jasne, že to nikto nemôže zle pochopiť. niekto to 
určite zle pochopí". 

Skoda. že parížski konzervatoristi podľahl i po
kušeniu doby. v ktorej je cxt ravagantno;,ť považo
vaná t.a najlcp;í ~pô;,oh lfskania ú~pcchu. hoci po
dcnkového. FERDINAND KLINDA 

Postskriptum 

Poriadne ohlušená z dobrého koncertu som 
mala možnost' absolvovai priateľské stretnutie na 
recepc ii v hoteli Danube. Považujem <::1 dôlcl.i té 
doplni i obraz o atmo>férc v Orchestri parf7skcho 
Konzervatória. V Ca ré Viennois veselá "fila " 
skupinka hráčov na plechové nástroje "džemo
vala" témy známych evergreenov v originálnom 
aj pa rodov anom znení. Radosi z uvoľnenej zába
vy. hry. azda aj z pocitu dobrého výkonu na pó
diu. bolo cít ii nielen z ich fórkovania. ale aj z re
dakcií prísediacich skandujúcich členov orches
tra. Bavil i sa všetci. podobne ako v barc Ama
deus. kde sa rytm icky producírovali "rumllg<~ " 

temperamentní "s láčikár i " vo všetkých t.námych 
h u~list ických avantúrach. Montyho čardáš nevy
nímajúc. Až tu som ~ i uvedomila. koll<o ~:ahra
ničných študentov pô,obf v tomto francút.skom 
mládežníckom orchestri: najmii tí počerní nijako 
svoj naturel neskrývali ... Večer, ktorý začal 
Mcssiacnovou hymnou na lásku. Symfóniou -
Turangalila. pokračoval malým sviatkom a ne
ral~ovanou radosťou l rytmu, hry. tábavy i mu
L.icírovania na iný ~pô~ob. "'Tumng:t"' aj "'li lit "". 

Para-le ly 

V rokoch 1946-48. kccľ M essiac11 tmčicm na 
dno svojej fiuwíúe 11 pí.~e velktí pnrrirúru Tur;ul 
gnlily na objcdn:ívku pre Bostonský symfonický 
orchester. komponuje niipr. Prokofiev 6. Symfó
niu cs mol. Prt11Ch oz:l)srnélw človek:!. Popo
lu.~ku. 9. Son:fw yre kl:tvfr. 3. Suiw k balew 
Romeo a lt1li:1. So.\tukovič má objednávku 11:1 
hudbu k viuccr)ím filmom - P:fd Bcrlím1. M i
čurin. Ml:!d:f g:Jrd:t. Srrclnulic na L1bc. Živor v 
kvetoch. :1/c ;rj l . Ko11Cerl pre husle .1 orchester 
vc11ov:mý Oisrmchovi. ale :1) om1órium Picscti o 
lesoch a Poému o vlilsti. Podobne Cikker v rých 
rokoch pí.5alhudbu pre vi:tccré filmy- Vlčie die
ry. Svetlo mljmen~fch. Osloboden,1 dcdimt. /wei
bu k hd m Skmrcnic <:lej ženy. l v;m Hroz11ý ... 
Suchoti pd ve v rom obdob{ končil pr:ícc nn ope
re Kníuiuva a Bri11c11 komponov,1/ OfXrtt Zlmno
bcllie Lukrécie i Jumtl symfóniu: Lwoslillvski 
dopf.5,1/ l. symfóniu il Srmvinskij m1 objcdntfvku 
dirigcnlil P:wl,1 S11chcm Konccr1 in D pre 
B11zilcjský komomý orchester Meľ.. ar ef.. :uď. .. 

ME.šKA PUŠKÁŠOV Á 
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Pozoro-vatel'ka spoza s-veto-vého pultu 
Viera Po/akovičov;í po .5túdiu mt Gymnáziu 1. Hrone;] v Bratishtve ukončila mu

zikologické vzdelanie n.1 Univerzite Komenského v Bra tislave v roku 1976. O tri 
roky nesk6r obhájila rigoróznu prácu a roku 1982 dizerlélčnú prácu "Franz Paul 
Rig ler vo svetle posledných výskumov". V rokoch 1980- 1985 pmcovaht ako dra
maturgičku BHS a výkonnú wjomníčku Medzinárodnej tribúny mladých inrerpre
tov U ESCO. V rokoch 1985- 1993 balu vedúcou Hudobného informačného tre
diska Hudobného fondu (ďalej 1-1/S). Aktívne p6sobi lét pri znkladaní festi vulu 
Večety novej hudby u Melos-Étos. Svojimi recenziami a kritikami pra videlne 
prispieva/u clo odbornej i dennej t lače. V rokoch 1992- 1993 absol vovala .5wclijný 
poby t nu tzv. "velkej" purížskej diplomatickej škole École atiomtle ďAclministnt
t ion. Vä ípii tí. v októbri 1993. začétlajej kariéra dip/oméllky pri U ESCO. V súó ts
nosti pokmčuje v spolupníc:i s U ESCO uko expertk:t v j eho :tparéíte. 

Frederico Mayor, generálny riaditef UNESCO a Viem Polakovičová. Snú:nka arch! v 

• Tmdujc >il. Je illénsk) l) r:111 Pc:i.;i.l tmros >il /iJ~>Irí
Jil o vim:cro c/6/cl itých krokov v pro~tpcch kultúry. 
okrem iné/10 cl.1/ /apí>u{ 1/atm.'rovc epo.1y Íl ia.\ il 
Odysc11. ktoré pri1peli k V/dcluniu 11 následne k dc
mokr.1cii gréc/..cj spoloóJOiti. Ty 1i prc;edh11a / oh
/asti IIIIICIIÍ:I c/0 politik). Aké \Ú clndllé ~IÍVi~/0~/ i 

med/i kultúrou u politikou:' 
Ak vych~dtam 1. 1oho. /e polilika by mala byť 1ým 

širším pojmom. k10rý pokrýva na~c dianie. leda ve
cou verejnou. pol om pokrýva aj kuhúru. V tájomných 
~túvis lo~l í je viacero. Vyrá,lli ; mc v 1o1ali1nom rc/i
mc. ~de pol il i ka určovala všei~O . nancšťa; l ic aj ~uhú
ru. Mali 1me dobrý poci1 1 loho. /c \a nám v daných 
podmienkach podarilo niečo llOtilívnc. S od"UilOm 
času ; i 111) \Iím. /c ~mc 1. l oho vyl'a/ili maximum. Do 
i ~lcj miery 1o1ali1ný rc:íim pomohol kuhúrc. Lcn/e 
k10rcj'! Ak polilika nefunguje I tl~ . a~o by v občian
;kej •llOiočno,li mala fungovať a privilegujc ~i i\lé 
moccn\~é pr:h a. nu1nc rotdelí 1poločno~i na dva pó
ly: na l)ch. ~lorí \Ú ta a l)ch. ~10rí \ Ú pro1i. Boli \mc 
a ~mc 10ho wcdkami aj dne\. To. na čo 'a opa~ovane 
a s prekvapením musím llOterať doma. ;om vonku ne
videla vôbec. Polilická moc di >. ponujc pros1riedkam i, 
~lorč udeľuje 1ornu. klo :.i 10 "ta~lú/i ". Takýlo vtťah 
llOiil iky a ~ul1úry mô/e by i veľmi netdravý. Hoci u/ 
dne\ ncpí\cmc na diela n~lcp~) '7~1 \!ranu". "Za 
Lenina". woj nátor vyjadríme wojím pos1ojom. ale
bo hoci aj prílomno\ťou na i"ých a~ci~ch. V tl'tth po
lilika - kuli úra hol v minulo~ ! i "ideálny", šport a ume
nic boli clcgamnou nálepkou komunit mu ako dohre 
fungujúcej ~lnt~lúry. 

Ak \ll aj v tahraničí vy~~yltljú podobnč modely 
fungovania \poločnosl i . neovládajú ju 1owli1ne. 
Modelov je viac a ~al.dý \i môie tvoliť woj vla"ný a 
vyhnú!' 'a lomu. ~10rý 'a mu nep~či. A 10 bct ná\ led
knv. Krívd a ulqJCnia je po10m menej. 

Dne;, je naša :.poločno,( veľmi tran ilcľná. To. čo 
bolo u ná' v/dy ccnnč - profc\ion~ lna Čc\i - \ll dne\ 
dosialo do a~cj\ i "pseudocli". AIJCiujc \a na ňu najmä 
v1cdy. a~ nic sú penia7c. Kuhúra hude '/dy lá prvá. 
k10rá bude 1rpid v ča:.och tl)ch, a 1~ posledná. na 
klorú 'a my'>lí v časoch /ičlivých . Ale nemo/no ľudí 
lieči l' len prclo. l cho je 10 vecou profc'>ionálnej eli. ho
ci k dispotfcii nic je ani len vyvarená \lrickačka. 

'emo/no ttkcepiOvai sys1t m. klorý je tlc poslavený. 
e Pocil\ .woj/10 u1 takmer šc.\tivčnélw pohy111 vo 

Fmncú/;ku .1i 'il i~Je /071l:fmihl 1 infm.~truktúrou flu
c/ohlléflo Jivow. ktorý / poflf.1du cud/incu vy/Cr,1 
grancliómc. FrmiCIÍ/sko. Mc/;11n okrem 1/o/mul.\k:l 11 
scvcme}Uch kmjí11. je n11jlii!livej.~ie voi!i umeniu. 11 

/wc/Im .\ll vy1wkludujtí il~lronomické prostriedky. 
Výsledkom je nuprlklad IRCAM. hc/konkllrcllčn:i in-

štitúcia. odki:1ľ pricMd/iljtí výsl.:clky 11ajnovších c,\ 

perime/1/ov v ob/usti .!vuku. Aký je tvoj n.1t:or 11.1 
fr.1nCtÍ/Sky moc/cl? 

evidím Francú~Sko a/ lak potilívnc. a mojich 
powlkách po Európe \Om cšlc nevidela nmoiKo socia
lislickú krajinu, akou je FrancútSko. Vo v~c1kých cle
meni och. vr~lanc kullúry. Odi~la \Om 1am c\1e 1 

Ccsko-Siovcnska, na sklonku roku 1992. aby som 
slú7ila v mcdtinárodnej organitácii U ESCO. Bola 
som potorovalcľom spoLa svcwvtho puiiU. Zdalo sa 
mi nelogické a nespravodlivé. lc 80 'lc roLpočl u 
Minislcr;~va kuhúry išlo do hudby. Chválabohu pre 
mu7ikanlov vo Francútsku! Ale viedlo 10 ~ 1o1ali1e 
hudby. k 101ali1c jednej o~ohno~t~ i P. Bou leta, klorý 
mal všclko. Potnali lome 10 1 domu - islá vr;~ va skltl
dmcľov mala proslricdky. lebo sa prihlásila k i ~>lej n~

lcpke. Rotdiel je iba v 1om. Je Francútsko bolo kolo
niálnou veľmocou a dodne:. je bohtllé. Áno. In veslUjú 
do ~ullúry. Vcll..á Mavba Louvru má skonč il' v r. 
:!005, vcll..ory\o rekonšlruujú wojc pamialky. prc
my;lcnc \lavajú novč budovy ako Opera Ba;,lillc. 
Pyramídy. La Défcnsc mď. Najnovším projcklom je 
"ve !Ký Versaillc". kde sa o. i. bude obnovovai aj diva
dlo. Aj napriek lOmu sa vo Franct111ku u/ 30 rokov 
hovorí o ~rítc. 

Vo Francú/\ku /ijú popri \Chc rôtnc kuhúry a 
mo/no počul' veľa dobrej hudhy 1 celého svela. cfliť 
1am však tánik 1radičných kuhúr. ccxisiUjc /iadna 
;,vie/o,!'. v~clko do/íva. Je Hun všclko opočúvané, 
všclko vybudované. 1 rad ičné. Presadiť niečo nové a 
nct.náme je lak mer ncmo/.né. Slovensko pre nich ta
ni ká v \pe~lrc ~1á1ov východu. Co ;ú och01ní akccp
loval'. ;ú Ru\i a \náď Poliaci. Zaujíma ich indonét ;ky 
gamcl~n a exo1ickč átijskč kuhúry. A sú uchvá1cní 
hlavne ~voj011 vla~lnou kullúrou. 1 cvicm odpovedal' 
na Olátku. prečo dali 1aký pric'>lor pr~ve súča;ncj 
hudbe. b lil ~ocicla utnala Messiaena. k10rý je pre nás 
llOjmom. Druh~ časť pochlebovala Boulctovi, aby 
dosiala cet neho proslriedky. cčudujcm sa na~im 
;klad tucľom. /c po polročnej \l~/ i odišli 1 Francút'>ka 
; pocilom. /c u/ viac ncmô/ u načerpal'. Francú11~o 
mo/no miloval'. osobne"' 1am cflim veľmi dobre, ale 
aj napriek 1om u spomínané clemcmy pôsobia ru~ivo . 

Ďalším problémom je prí;IUpnosť prvolricdncho 
umenia vo Francútsku. Je vecou peňatí. V Bralislavc 
sa dá do'>lať na ~onccrt Gruberovej. ta/ili sme Maa
/cla. Celibidachc a iné veľké osobno\li. Vo Francút
'>ku sa na 1a~é1o ~onccrty doSianc bohalé publikum. 
americký IU ri !.l i a pár ľudí. pre kl orých je lo vecou vý
beru. Na súčasn(t hudbulic7 chodí ohraničený okruh. 
viičšinou ľudia. k1orí sa u/. medti sebou po7naj(t. 
Potilívom je. Je sa 1am vy skylllj(t aj koncerty. k1oré 

\Ú grális. ako napríklad práve prebiehajúci rothla;o
vý fcs1ival Présence. Veľa konccnov súčasnej hudhy 
je zHdHrmo a invesiUjú do nich práve organizácie. Hko 
napr. rothlas. kwrým prislúcha byl' mecčnom ~účas
nej hudby. Mysllm na(ľalcj. /e najcharaklcrislickcj\í 
elcmem pre Francú?Sko je. /iaľ. UllHvorcnosi. 

e S/ovcmku ><l naskytli! mimoriadna pn1elito,ť 
prctcntovu{ wojc umenie v Pnrfl i. Takmer dva roky 
sme holi o/Jidvc /,1,1/lga.lované do prípravy Pré.\CIICCS 
Slovuqucs. Žiuľ. pr.1cu. ktorá bola vcnova11á stítm,nej 
hudbe. bo/:1 / l>y tocná (ak 11cbcricmc do úv.1hy kon
cen Tri:~ illome. ktorý ~lovcn;ké clieh1 nakoniec 
uviedol m1 wojom .\amoswmom koncerte a ko11cen 
/O stovc11.1kej tvorl>y. kwryi uviedol \IÍ/lOr 2c2m 11:1 
Melos-Éto., 1997). Plá11ovaný TýJlic1l .l tít.1.mej llud
l>y v nfmci projek/ll Préscnccs Slovnques sa tc"1c 
pred /116:1/kom / /'u.W. Olici.1111ym c/6voclom bol nc
doswtok lin:mcif 11:1 (r;mcú/~kcj >lr:IIIC. hoci polemi
ka. k toni lln\lcc/ovaln v t/.16. pnwác//.1/a :tj mnohé iné 
dôvody. 

V čase. keď som prišla do Francútska. bolo Slo
vensko čcrs1vé 1cri1órium. o k10ré llOI vciKý t.áujcm. 
Mnohé krajiny chceli dosial' 10111 útcmic do sféry 
svojho vplyvu. Fmncú7sko sa o ná' mimoriadne tau
jímalo. Jeho bývalý minis1cr tahraničných vcd Ro
land Dumal navšlívil Slovcn\ko ihnc(f po ro7dclcní. 
aby u ná'> nadviatal komak1y. Po ;vojom príchode 
som cšlc doťahovala projckly ll IS - 01várali sme. ako 
vieš, Mcdiméku českej a s lovcn~>kej hudby a tačínala 
som spoluprácu s mimoriadne vtdclanou a o1vorcnou 
by10sl'ou. v1cdajšou kuhúrnou radkyňou PhDr. Mi
chaelou Jurovskou. klorá mala táujcm tapoji l' ma do 
projcklu Préscnccs aj napriek lomu. lc moje povin
nosli boli v mullilmcrálncj a nic bil:uerálnej diploma
cii . December 1993, kedy ;a celý projek! rotbiehal, 
bol len správny okamih na usk llločncnic kuhúrncj 
prezemácie Slovenska vo Francú~sku . VICdy sa o n~s 

svel aj llOiilicky aj kuhúrnc veľmi taujímal. 
Asi je dôlc/i1é spomenú!'. /c vo Francútsku ~a pro

jckly nepripravujú s 1akým nad\cním a v krá1kom ču
\C. ako sme na lo boli tvyknulí u ná'>. Francú/\ka 
memal ila. ale aj ncskuločná byrokracia, po1rebujú na 
uskuločnenie projcklu dva ú Iri roky a počas 1cj1o 
doby s1áleho part nera. Tá1o 1Mba sa Francút.sku ne
vyplnila. prc10/c na Slovcn ku •a v 10111 čase slricdali 
minislri veľmi časlo. neprichádtali odllOvede. rot
hodnUiia. reakcie. FrancúLsko holo rno/no v 10m ob
dobí t 1oho, čo ~a nám núkalo. tanedb:ucľné. Pre
fe rovali sa aejmc anglofónne krajiny. Všclko osialo 
len v rukách ta'>lupileľského úradu. kwrý ale nemo
hol ~uplovať rothodnulia mini~ler,lva . Aj naprie~ IO

mu sme naďalej viedli rokovania, na~li komakly a tf>
kali ~.á ujemcov o prctcmáciu opery. a 10 nielen ex
portných s·pévákov, ale aj pôvodnej 1vorby (Operu 
Massy, Operu Lyon. k10rá je dne>. národnou OIJCrou 
Francút.ska, Operu Li lle, kde pravidelne hosl'uj(J na~ i 
speváci). s(tborov mď. Naša slrana }iadala garancie. 
nereagovala na výtvy. hoci rokovania išli ul clo orga
ninčných dclailov a tdráhanic sa na ~lovcnskcj ma
ne bolo ne1l0Chopi1cľné. Premeškali sme >právny mo
ment Mcdtilým 'a na Slovensku siiUácia tdramali
tovala po \!ránke návrmu nejasných mclód riadenia a 
triaďovania nových š1ruk1úr, ~1/. Ml nakoniec francút
ska wana rothodla prezcmáciu odlo/il'. akonicc sa 
Préscnccs uskllločni lo vo veľmi oklic~ICncj forme. 
bc~ Tý/dňa \lovcnskcj súča~nej hudby. na klorom 
odmicllo nak Minis1crs1vo kuhúry finančne partici
poval'... 

e Vidfš nejakú rc.11nu molno.lľ .l)'.llcmmickcj pm
p:1g.1cic .\IÍČ!1.1nej hudby? 

Exislltjc hfs1ka ľudí, k1orí si uvedomujú. aká ú/a~
ná prílc/ilo>l' 10 bola. Ale ~ ivo 1 sa sklad~ 7 vydare
ných a nevydarených šancí. V oblasli propagácie no
vej lvorby vidím východi~ko v sú~lrcdcní sa na kvali
IU a na men~iu ~vamilu . 1emô/eme k lomu pri lllpo
val' celoplo~ne. Musíme si Manovi( hoclnOiové kri 1éri~ 

a s1rmčg i u . l l udobnč infonnačné wcdisko 1ú1o prácu 
nemôže uliahnu!' samo. Všade vo l.velc ~a Ili S súsln:
ďujú na dokumemačnú a informačnú č in nosi'. k1orá je 
pre propagáciu nevyhnulná. ale ~~uločnú propagáciu 
robia aulorovi vydavaleľ;,lv~. Vydavalclia ~ i vyberajú 
dobrých \~ladalcľov, na k10rých tarohia. A venujú im 
prel o vciKú potornosl'. Počas celej ~tvojej kariéry som 
mala pocil. /c ta niekoho >upi ujeme. A l liS 10 robí s 
(!Jasným cnllltiallnOm u veľmi profesionálne. Ale 
pokiaľ au10r nemá vydavalcľa. nič nic je vyricšcnč. 

Nedá ~a 10 ;uplovať. 
e 1/uc/obné infomwčné \ lrcdilk.1 vo viilccrých 

kraji11.1ch wľmi tÍ/kO ,po/upr:1cujtí ' kulttímymi od
deleniami svojich .1mb.1s.id. Ich .\flOiocným L.1ujmom 
je aj prop11gácia lwdobllcj kllliiÍiy. N:1 Slovensku s.1 
wk.1to spoluprát'o1 neclarí. Z poiJI'ndu l /IS Sil ako j edna 
/ válnycll príčin jav( nedoswtok linnncif na obidvoch 
~lm11ách. Ako 10 vid!~/ tej dn1hcj .\lr:my? 

Zas1 upi1cľ~ké úrady lrcba vnímal' ako polilick(t 
t lo/ku. Majú na s1aros1i pravdepodobne v elko iné. 
len nic propagáciu našej kullúry v 1om Lmyslc, ako IO 
vnímame my. Sledujú sa 1am tahran ično-poli lické 
ciele. Pokiaľ vo vlas1nom Šlále nic je kuli úra priori l
nou, nemô/e ňou byl' ani na ta\IUpileľ~kom úrade. 
Zaslupi le ľ;ký úrad má len 1o1Ko peňatí. koiKo ich má 
š1á1. Sú 10 vtlč~ inou veľmi chudobne vybavené praco
viská. kde je nad ľudským problémomtákladné vyba
venie. ako napr. počflačc. Kuhúmy radca, klorý hy 
mohol sprowcdkoval' konlakly, je v mnohých prípa
doch t.aťa/ený cšlc ďalšími funkciami. ako napríklad 
l l ačový lajomník a pod. Je ilutórnc my;lici si. /c 10 \ Ú 

1ic najsprávncj~ic ~aná ly. 
e My;IR 1i. Je Stovc11~ko má i!o ponúknu( v oh

/asti wít n1ncj hudobnej tvorby? 
Profc~tionálnc aj invenčne máme dos!' ?aujímavých 

skladieb. Takých. k 1orč môžu pyšne .ta71liei popri 
iných dielach tahraničných kolegov. Asi by som sa 
ncsús 1rcďova la na jedného auwra. ale na diela viacc-

rých alllorov. Problém vidím len v 10m. /c svel nie je 
hladný. Záujem. k10rý o nás hol pred pár rokmi, po
minul. b1c sa nájdu jcdnOIIivci. dirigem;,kč osobno~

! i. k10ré majú chuť objavoval'. a~o povcdtmc Anne 
Manson. k10r~ prejavila táujcm o Benešovu operu 
Skamenený a doliahla lo do konca. ale 10 je skôr vý
nimočné. Do1pela 10m k presvedčeniu. /c je dôlc/ilé 
pretemova( woju hudbu doma. Vo Francúl!>ku niko
mu ncLálc/í na 1om, aby ~a hral v !llhraničf. Dôlc:íi1é 
je. aby sa hral! Viem.ic našim skladmcľom chýba do
ma docenenie a hľadajú ho v tahraničf. My~>lím./e by 
' mc :.a mali tba vil' lú/by ta ka/d(t cenu tatnici von
~u. 

e Bola ;i ~élko11 ll/S v ča.,c. k.:cľ 1 mik:ll fc.\tiv:ll 
Večery novej lwdh) . Ako hoclnotí.~ tílohu HIS pri je
flo HOC/c'! 

V ll IS ; mc boli iniciá10rmi mnohých taujímavých 
projcklov. ~lor)mi ; mc chceli čo\i po<,unúl' ~mcrom k 
lcp~iemu prepojeniu \O ;,vciOm. Večery boli jednými 
nich. Ale td~ 'a mi. /c 1aký1o fcslival do ll IS ncpmrí 
a na našom mic<,le mali byl' inf akléri. Ili S by nemal 
nrganitovtu' medtinárodný fcMival. tv lášť ak je lak 
t11ko oricmovaný. Na druhej m ane nlxlobic. kedy 
; mc fcslival organitovali. bolo fanla\lické. 

e Tvojou /,1\ /u!Jou sa v roku 1992 11a fc.\tivalc 
Vctcry novej /wc/hy objavil Cagc. Mala ;i odvalw 
/dvihnú{ telefón ... 

Myslím si./c 1u v1cdy nebol niklo iný. k1o by myš
lienku potval' Cagea mohol rcalitoval'. Bol lo skoro 
celoživo1ný sen mut ikológa a imeleklllála Milana 
Adamčiaka . V ll IS ; mc vlaslnc llOmáhali realiLOval' 
lú/by is1cj socic1y, prc10L.e >mc na 10 mali prosi riedky 
a hlavne vôľu . Rcpretemovali ~mc in <;liiUcionálnu bá
l U. k10rá sa brala scriótne. Pre1o n~m všade o1vorili 
dvere. Bolo 10 obdobie. kedy sa c\1c všeličo dalo. 
Kým ncnas1al dik1á1 peilatf. Bolo šl'm.lím,ic sa llOda
rilo mať Cagea v Bralislave. U/tmi nešlo o lo. čo po
vie a čo ~a tahrá. Slači lo. 7.c sme mali moinosl' ho ef
Iii. počui. vidief. vnímať... Pova/ujem 10 /a najviič~í 
tá/ilok môjho / ivola. iekcdy mám pocit akoby sa 
1ým1o utavrcla celá moja profesionálna dráha. Bola 
10 vyčerpávajúca. ale aj prcs1íJna tálc/ilosl'. na k10rú 
sa nct.abúdu. Celé lo obdobie bolo mimoriadne. doká
n~li sme sús1rcdiť množs1vo imclckiUálncj energie. 
chcenia a vôle po111al'. Vlo/ili >mc Ml do loho všc1ci. 
vrálanc v1edy u/ odslupujúccho mini.,lra. 

V posledll)'ch rokoch Sil v /áp.1d11)'ch kmjin:ich čo
ro/ častejšie di.\kutujc o poswvenf Jicn v hudbe. a 
Slovcn~ku .1:1 o tejto prob/eowtikc lilktne mlčí. Do
kOI!C.1 nni Jeny lwclobnlčky .;a veľmi neangatujú. 
U ESCO vyvinulo vii1cero inicimív 1111 / mapovw1ic 
.\ ituácie v jedllotlivých kr;ljinách. Vec/cla by si porov
na{ rozdiely v moJno; tiach ;eb:lrc:lli/ácic a v posw
I"CIIf 1icn11:t Sloven,ku s inými Jcnnmi. kde Jen) ča.\-
10 /astávajtí nj veľmi vysoké podcic (prc/idemky il 
pcKI.):I 

Máš konlakly so severskou a anglofónnou oblas
l'ou. kde majú /eny celkom inč po!.lavcnic nc7 v slrc
docuróp~>kych kullúrach. Som 7cna a netná~am oláL
~y 1oh1o 1ypu. Ale \ám / ivo1 ma po\lavil pred licio 
prohlémy. Mám veľmi nemilú skú\cno'>l'. keď som je
den krásny a príl'a/ livý posl ncdoslala len prclo. /e 
~om 7cna. Rothodol o 10m Japonec. Bolo 10 pre mňa 
dcs ivč konšltllovanic. ieked)' v minulosli om od
miella ponuku U ESCO vcnovtu' Ml problema! ike l ien. 
Dne~ nad lým u va/ujem. či by som projcklom. veno
vaným /cn~m. predsa len nemala pomôc!'. Slovcn1ko 
1 10h1o hľadi\ka vidím ako veľmi 1radičnú krajinu. 
skoro by ~om povedala taoslalú. Ja o,obnc som l.ena. 
~10rá je profcl.ionálnc veľmi prflomná a mô/cm 10 ro
hi l' len prc1o. lebo sa doma s1re1ávam s 1oleranciou a 
veľkorysosťou . Tá je útkym t.átemím hodnolcná ako 
n iečo mimoriadne. ič mimoriadne na 10m nevidím. 
7..cnc čislo /emké funkcie slálc O'ilávajú. aša l radič
ná výchova je 7akorencná aj v ~amolných l.cnách. 
Sl~ lc sú prewedčcné o 10m. /c vá/ne rothodnUiia pri
j íma mul.. Osobne nevidím rot.dicly a prieč i sa mi de
lil' ľudí na 7cny a mu/ov. Ale asi nebudem ďaleko od 
pravdy. keď poviem. /c leni o problém je cclosvc10vý. 
Projckly U 'ESCO sa čm.lo t.aobcrajú clemcmámymi 
llOircbami. ~10rými 1rpia /eny v nie~wr)·ch časliach 

wc1a. Dáma. ~10rá \a 1ou1o problcma1i~ou v U 1E
SCO taobcr~ . ma upotornila na problém, klorým Ir
pia krajiny n~šho regiónu. Sú 10 mu7i. k1orí sprcvá
dtajú profesionálne /eny. Ich rovnako obmedzuje lra
dičná ~ullúra. k10rá vládne v na\cj l>llO iočnosl i . n~s 
je /ena. k10rá má rovnaké ~chopno\li a~o mu/ . pocl
hodnOicná. 1 cproklamuje sa 10. ale cxi.,lujc 10. 

• P6.,ohilrl 1i ako mtuikologit ktl. aj ako diplomm
kil. Č!!~ tvojej cliplommickcj misie V)pr~a/. .1prid 
ICJmll si Sil ro/lwclln ostn{ vo Fr;mctÍ/sku. Máš v pl.1ne 
vr.1tit' Sil k mu/Íko/6gii ult:bo pokmtov.1ť v dráhe clip
/om/1/ky? 

Mám pocit /e som >a od hudby a od kuhúry nikdy 
ncvtdiali la. Živo! ma hodil do ~ullúrnych mana/ér
'>~ych sfčr a cílila 10m sa 1am veľmi dobre. V diplo
macii som \a venovala hlavne llmočcniu našich tá
ujmov v ohlasli kul lúry. škoiSiva. vedy. čo bolo ako
hy priamočiarym pokračovaním mojej profesionálnej 
dráhy. l ludbu ;om naďalej sledovala a llOkiaľ som 10 
tvládla. aj \Om o 1om niečo napf\ala. 1 cmienim sa jej 
vtdal'. Mienim v 1cj1o profesii pokračoval'. Eš1c ne
viem ako. lebo taliaľ ma llOhlcujc u, ESCO. Slo
venská komi\ia pre U ESCO o mňa prejavila t.áujcm 
ako o kandilálku do aparáiU U ESCO. Na(ľalcj ma 
taujíma kullúrna diplomacia. 

Po ;končení diploma1ickcj misie v ESCO som 
prijala doča\nú t mluvu ako pracovníč~a sckre1ariá1u 
U ESCO. Bolo 10 pre mňa veľmi taujímavé. Vo 
Franc(w;ku som osiala. prc10/c mi 1c111o rok mal u ruje 
>yn. Keď sa 1010 olxlobic uLavric, mo} no sa vrálim ku 
kull(trncj diplomacii a od1 iaľ asi nebude cľalcká cesia 
k hudbe. 

Pri pm vila OOOA SMET ANOV Á 



SCÉNÄ 

Čo privial (alebo odvial?) tanec vetra &>attó 
(Dokončenie zo str. l ) 

Aj vznik nového autonómneho 
umeleckého tanečného súboru Štó
dio tanca pri Stredoslovenskom štát
nom divadle (SŠD) by som prag
maticky prirovnala k súčasnej spo
ločenskej schizo frénii. Pod l'a slov 
generálneho riaditeľa Juraja Sarva
~a však vzn ikol o. i. nielen z pod
netu mini tcrstva v novozri aďova

nej štruktúre, ale aj ako prezentácia 
" ... trojjedinosti súborov, bežnej vo 
svetových divadlách". Premiérou 
poetického tanečného diela v jednej 
časti Sattó- tanec vetra ( 19. februá
ra) sa zača la písať nová história (nie 
kapitola) tanečného (nic baletného) 
umenia v Banskej Bystric i. Že so 
Lakomponovaním č lenov doteraj
šieho " lužobného" baletu sa v no
vom súbore neráta, bolo povedané 
kompetentnými na t l ačovke. Tak 
isto odznelo aj " ubezpečenie" , že v 
prípade nedostatočných minister
ských subvencií Štúdi o tanca kedy
koľvek zanikne. 

Pod vzni k nového projektu sa 
umelecky aj administratívne podpí
sala Zuzana Hájk ová, ri adi teľka 
Štúdia tanca, choreografka aj peda
gog ička. Po prcsídlení z Brati slavy 
do Bystrice sledujem j ej ambície 
nepretržite, i keď dovtedajšie ncpo
mám. Zaujala ako hosťujúca choreo
graľka v opernej in cenácii Orfeus 
a Eurydika ( 199 1) a odvtedy sa 
net rad ičnými tanečnými kreáciami 
prezentova la najprv sporadicky, dva 
roky už aj v medzinárodnej konku
rencii na ncsúťažnom festi vale Ta
nec dnes až po konštituovanie ta
nečného štúdia. Tanečné oddelenia 
Konzervatória J. L. Bellu profiluje 
s jasným zámerom : najprv vy tvoriť 
" li aheň", potom ponúknuť "na pre
daj". Možno ani sama netušila, že v 
krátkom ča esa oc itne v úlohe pre
dávajúcej aj kupujúcej . Okrem ta
nečníkov "kúpila" aj celý inscenač

ný tím: autora scény a kostýmov, 
renomovaného Franti ška Liptáka, 
autora hudby, študenta konzervató
ria a v skladbe autodidakta Pierra 
Michauda, profesionála, dirigenta 
Antona Popov iča a polu s v last
ným námetom a choreografiou 

"predala" grantu japonskej vlády. 
T en spočíva l v materi álnom vyba
vení orchestra (dychové a bic ie ná
stroj e) a kompletnej zvukovej apa
ratúry fy Sumitomo Corporati on v 
celkovej hodnote 12 mil. Sk. Ta
nečný proj ekt Sattó nebol podmien
kou, bol iba prostriedkom odovzda
nia grantu za prítomnosti ambasá
dora aj kultúrneho atašé. Di vad lo 
grant nezískalo formou s úťaže, ale 
výberom zo strany japonských ex-

pcrtov, ktorí uznali , že prís troj ový 
aj nástrojový park sú v žalostnom 
stave, ba neverili , že divadlo v 
týchto podmienkach vôbec ex istu
je. Rea lizácia projektu však bola už 
finančnou zá ležitosťou fondu Pro 
Slovakia. Premiére predchádzala 
priam barnumská reklama. Koniec
koncom - cirkusový riaditeľ nemá 
až tak ďaleko k riaditeľovi divadel
nému. M ediálna kampaň vyšla a di 
vadlo bolo plné. Plné malo byť aj 
javisko, hájkovských nonkonform
ných nápadov. Tie, vymancné vždy 
spod zákonov k lasiky, aj tentoraz 
poletovali v iac v bezuzdnej fantá
zii , než v logickom dejovom slede. 
Absentovala dejová v i acznačnosť č i 
symbolika. Pravdepodobne kvôli pred
lohe a inšpirácii . T entokrát v j a
ponských mý toch. Neviem, č i ex is-

Vítaný janáčkovský návrat 
Pri každom novšom dotyku s Janáčko

vou Vecou Makropulos sa vraciam o 
štvrťstoročie späť, na dosky SND, aby 
som si s verkou pietou pripomenul priam 
modelové naštudovanie diela tímom 
Košler-Kriška-Vychodil. Odvtedy sa, ž i aľ, 
predposledná Janáčkova opera na Slo
vensku nehrala, zato pochodila väčšinu 
najvýznamnejších divadiel sveta. 

Opera árodného divadla v Prahe sa v 
januári t. r. vrát i la k inscenácii z roku 
1993, aby j ej vtedy krátky javiskový ži
vot obnovila s novou ústrednou hrdin
kou. Paradoxne, predsravi terka Emilie 
Marty nepochádza t. domáceho prostre
dia (zrejme české scény momentálne 
ideálnym typom nedisponujú), ale z 
amerického Texasu. Mary Jane Johnso
nová, ktorá neraz stála na javisku MET, 
La Scaly, č i parížskej Opera Bastille, 
prišla do Prahy udeliť lekciu interpretá
cie tejto mimoriadne vypätej, vokálne, 
výrazovo i herecky exkluzívnej roly. V 
hudobnom naštudovaní Bohumila Gre
gora, dirigenta zžitého s janáčkovským Mary Jane Johnsonová 

tuje nové vydan ie, ale v sloven
skom vydaní z roku 1979 sa Háj 
ková určite nevzhliad la. Napokon 
pod ľa jej vlastných slov, o h ľadanie 
súvislostí jej an i nešlo. Skôr sa mal i 
na javisku stretnúť dva svety a živo
ty. Prvý (možno) vodný, predstavo
vali ryby, druhý (možno) prírodný, 
personi f ikovaný mužským a žen
ským prvkom. Oba sa (možno) 
stretli v živote ľudí, spoznali nepo
znané emóc ie, aby sa po vzájom-

Snímka Ren6 Miko 

nom obohatení a naplnení vrátili 
späť do pôvodných životov. A le 
možno malo pravdu malé d ievčat

ko, ktoré videlo drakov, lampióny, 
kráľa a kráľovnú a malo aj strach. 
Sattó je rozprávka, nie bohatá na 
dej ové zvraty, niekedy zaujímavá, 
inokedy aj nudná. Príťažli vá prost
redníctvom tanečných výkonov, 
ktoré nepoznajú točky, pi ruety ani 
klasické skoky. Zato majú k dispo
zícii možné aj nemožné tvary v last
ného tela a j eho čast í. 

Aký dô ležitý zástoj pre tanec má 
hudba, netreba zdôrazňovať. T ento
krát Hájková, vedená túžbou prepo
j enia všetkých druhov umenia, par
tic ipujúcich v projekte, bo la inšpi
rátorkou aj inštruktorkou Picrrov i 
Michaudovi . Profcsionálovi by mož
no boli prišli inšpi ratívne " tokania" 

odkazom a hudobnými prostriedkami v 
plnej miere reflektujúceho javiskový ži
vot diela, dostala hosťujúca umelkyňa 
ideálne podmienky predstaviť vlastnú 
koncepciu roly. Mary Jane Johnsonová 
je pre ňu vybavená v prvom rade boha
tým rezonančným, farebne príťažlivým 
dramatickým sopránom vyrovnane 
znejúcimi polohami. a tej to nenahradí 
teľnej báze stavia celú výrazovú kresbu 
postavy, modeluje dynamické odtiene, 
farbu a expresivitu tónu, frázovanie. Jej 
E. M. je velkou dámou, nesúcou na svo
j ich pleciach ťarchu trojstoročných ži
votných osudov, dámou schopnou dra
matické si tuácie maľovať s verkou nob
lesou, expresivi tou, nie však hystériou, a 
v katarznom finále presvedč i l' o nevy
hnutnost i ukončenia takéhoto života. 

Pražskú inscenáciu prideli lo vedenie 
divadla pred 5. rokmi činohernému reži
sérovi Ivanovi Rajmontovi, ktorý spolu 
s výtvarníkom Ivom Žídkom priniesol 
pokus o scivilnenie javiska, opustenie 
velkooperného pátosu a prienik k psy
chologickému herectvu. V "opere dialó
gov", za akú j e Vec Makropulos pova
žovaná, sa sústredi l na vypointovanie 
vzťahov medzi postavami, vyvierajúci-

vhod, neprofesionál sa dostal (sú
diac podľa výsledného tvaru) do 
v lastnej pasce. V princípe jav isko
vý dual izmus bo l kostrou aj hudob
nému duali zmu. Spočíva l v ncpra
v idelnom striedaní dychových a bi
cích nástroj ov, stereo fonicky roz
miestnených na jav isku a zvýšenom 
orchest risku. Hudobno-rytmické zvu
ky a zhluky boli vn ímate ľné a iden
tifikovateľné ako pokus o aplikáciu 
hudby timbrov, minimal istických 
prvkov, aleatoriky, s percepčným 
zahu sťovaním solo versus tutti. 
Zaujímavým bol prvok využitia dy
namickej škály , ktorá najviac rezo
novala vo vrcholných scénach for
tissima. Dramaticky zaujímavý bol 
aj "výpadok" hrania, v scéne milo
vania. Hudbou sa stal iba dych ta
nečníkov. v partitúre vvak absento
vala kreatívnej šia práca s naznačc
nými hudobným motívmi. Ncpo
hybovali sa v popisnej pentatonike, 
ale päť tónov bolo niekedy zámerne 
charakteristických. Dominovala au
ditívna empíria ako aj eklektic iz
mus staronových kompoz ičných 
techník. 

Ak som si v úvode položila otáz
ku , v závere by som mala priniesť, 
alebo naznač i ť odpoveď. T anec vet
ra určite privial do Bystrice nové 
umelecké ambície, možnosti aj per
spektívy. Brnkol na strunu najmä 
mladej generáci i, ktorá nic je na
šťastie zaťažená m i nul osťou , dokáže 
vo ľne vnímať a reagovať. Prin iesol -
konečne - samostatné umelecké te
leso s vysokými ambíc iami, v bu
dúcnosti urč ite konkurencieschop
nými s inými tanečnými súbormi . 
Odvial však pravdepodobne k lasic
ký balet, ktorý momentálne nemá 
an i personálne, ale ani kvalifikova
né baletné páry. 

V čase konania premiéry Sattó sa 
paral elne v dome ku ltúry u skutoč

nilo premiérové uvedenie Jakubis
kovho fi lmu Nejasná správa o kon
ci sveta. Tam sa tlieskalo ... koncu 
sveta, v opernom divad le sa t l ieska
lo jasnej správc o zač i atku čohos i 

nového. Povedzme: tanca. 
MÁRIA GLOCKO V Á 

mi zo zástoja Emil ie Marty ako hlavného 
ohnivka diania. V mnohých situáciách 
oslovuje Rajmontova koncepcia čino

herným rukopisom, vedie k zvnútorne
nému prejavu, no neraz sa mu táto sym
patická snaha vymyká z rúk (hlavne v 
postave Alberta Gregora) a na povrch 
vypláva operné klišé. Pozoruhodné je 
Žídkovo výtvarné rie~en ie, najmä Lámer 
rámcovať príbeh prázdnym javiskom, čo 
umožňuje umocniť záverečnú katarziu 
nic realistickou smrťou, ale kráčan ím 

Emi lie v ústrety symbolickému svetel
nému lúču do večnosti. 

Domácemu obsadeniu sa s Mary Jane 
Johnsonovou nepodarilo udržať rovno
cenný krok, aj keď iš lo o súbor pomerne 
vyrovnaný. Striedmeho, hlasovo trocha 
málo výrazného Jaroslava Prusa vytvo
ri l M iloslav Podskalský, Antonín Švorc 
bol markantným, no v charakterokresbe 
nie príliš diferencovaným doktorom Ko
lenatým (nemôžem zabudnú!' na bravúr
nu kreáciu Karla Bermana z r. 1977), 
naj viac vokálnych problémov priniesol 
tenoristovi V ladimírovi Doležalovi part 
A lberta Gregora. 

PAVELUNGER 



19. a 20. február. Arthur Honegger - Paul 
Claude!: Jana z Arcu na hranici. Slovenská 
fiJhannónia. Slovenský fllhannonický zbor. 
Bratislavský chlapčenský zbor. Dirigent On
drej Lenárd. Zbormajstri Jan Rozehnal a 
M agdaléna Rovňáková. Sólisti - herecká ak
cia: Anna Šišková (Jana), Marián Slovák 
(Brat Dominik), Peter Rašev, Zuzana Cigá
nová, Andrej Kraus. Vokál: Mireille De
lunsch, Henrietta Lednárová, Ida Kirilová, 
Simon Šomorjai, Jiff Sulženka, ľ.udovft 
Ludha. 

'' Prcmý~ ľanie stratilo všetku dôstojnosť for
my, ľudia sa posmievajú obradnosti a sláv
nostným gestám prcmý~ ľajúccho a nclnicsl i 
by už múdreho muža starého štý lu. Myslíme 
príliš rýchlo. cestou. za chôdze, uprostred 
všemožných činnost í. dokonca aj keď myslí
mc na veci najvážnejšie: zaobídeme sa bel 
veľkých príprav. ba aj bel ticha:- akoby sme 
v hlave nosi l i neustále bežiaci stroj , ktorý pra
cuje aj za najnepriaznivejších podmienok. 
Kedys i bolo na každom vidieť, že chce práve 
premýšľal' - bolo to acjme niečo výnimočné! 
- že sa chce teraz stai múdrej ším a pripravuje 
sa k myšlienke: človek nasadil výraz ako pri 
modlitbe a zastavil sa: áno. stál dokonca bel 
pohnutia celé hodiny na ulici, keď myšlienka 
'prišla' - na jednej, č i na oboch nohách. Tak ro 
bolo 'veci primerané a dôstojné'". 

(Friedrich ierzschc: Radostná veda, Kni
ha prvá) 
Ospravedl ňujem sa vktkým tým. ktorí sa 

chcú posmievať alebo pozastavovať nad tým, 
že sa teraz, v týchto pohnutých časoch, zasa 
oháňam ictzschcm. Udalosť, ktorá obohat ila 
sezónny cyklus filharmonických koncertov o 
čos i prekrásne a preduchovnelé, mi akosi 
spontánne. automaticky vyvolala v pamäti ci
tát môjho obľúbeného mys li teľa . Príbeh Jany 
z Arcu v podaní Paula Claudela a Arthura 
Honeggera je už dlhé. dlhé roky v moj ich 
očiach čímsi posvätným. A práve slová Fried
richa ictzschcho vo veľkej miere vystihujú 
to, čo voči úchvatnému oratóriu pociťujem po 
celú dobu. Okrem toho, /.cz pódia (alebo z rc
proaparat(n·y) znie ušľachtilá, inteligentná hud
ba. pokorná pred naj vtncšcncj ším duchom 
ľudskej tvorivosti. Jana z Arcu nabáda k pre
hodnoteniu toho, ako a čo konáme. Je možno 
mefistofclovsky povzbudzujúce, že aj pred 
tými sto rokmi , ktoré nás delia od čias ictl-

tYri f<9ncert:y 
Február pri vial clo košického Domu ume

nia zaujímavé osvieženie a ro tak v drama
turgi i, ako aj v i nterpretačných výkonoch 
Štátnej filharmónie. Pred svojím turné clo 
Maďarska si orchester vyskúšal ·voj záj az
dový program aj pred domácim publikom 
(5. februára). Program taiste nevšedný 
a netrad ičný: Beethovenova predohra 
Coriolan. Adagio z Mahlcrovej l O. symfó
nie a napokon Verdiho Quattro pezzi sacr i 
pre soprán, miešaný zbor a orchester. 
Rcali1.átorom večera bol okrem ŠFK 
Maďarský národný spevácky zbor z Buda
pešti (zbormajster Mátyás Antal), sopranist
ka Erika Somogyiová a belgický dirigent 
Alfred Walter. 

K ým Beethoven nebol ešte celkom vyda
rený - precíznej súhre . l áčikov zjavne pre
kážal i viacerí ex terní hráči . Aj poňatie diri 
genta tu bolo akési nevýrazné, až mdlé. 
Oveľa lepšie sa mu vodi lo v Mahlcrovi: 
tento fragment z plánovanej a neuskutočne

nej l O. symfónie nesie všetky známky skla
dateľovho kompozičného štý lu. A ni tu neo
púšťa melanchól iu svoj ich adagi í, ani ru ro 
však nic j e melanchól ia bezvýchodisková. 
Walter 11.1 preukázal mimoriadne porozu
menie pre špecifiká skl aclatcľových vyjad
rovacích prostricdkov.To. že sa Verdiho 4 
duchovné skladby uvádzajú zriedkavo, m{l 
iste svoje príč i ny. Predovšetkým ro nie je 
ten typický Verdi, ako ho poznáme z jeho 
opier. alebo z Requiem. Okrem toho. tieto 
štyri vokálne diela nespája nijaký vnútorný 
súvis: vznikli v rôznych kompoličných ob
dobiach a Verdi 11.1 vyut íva rozmani té skla
dateľské techniky, siahajúce od ponášok na 
renesančnú poly fóniu. ba až gregoriánsky 
chorál, po typicky romantické melodické 
a harmonické prostriedky. To, samoa cjmc, 
prináša isté interpretačné problémy. 
Vystavat' t. týchto štyroch úplne samostat
ných skladieb ucelený, kompaktný tvar, je 
takmer vylúčené a d ir igentovi neostáva iné, 
ako sa koncentrovať na čo najvýstižncj šiu 

KONCER Y 

schcho. ľudi a pociioval i dclicit múdroM i v ko
naní. ro!Vahy, vážnosti a lOdpovednosti la 
ich skutky. A~poň si mô:i.cmc uvedomiť. /.c na
ša súčasná vedomá, či podvedomá trauma z 
reality nic je až takou novinkou , ako si občas 
chceme nahovárai. Strata dôstojnosti bola 
problémom u/ v čase. kedy pán ietzschc pí
sal svoj e múdre vety. Odvtedy (a možno. /.c 
ešte skôr) nastáva zrejme úpadok v oblasti 
hierarchie hodnôt ľuds t va vo všeobecnosti . 
Tešíme sa malichernostiam. sme zavalení du
chovnou hlušinou a nemáme priestor pre sku
točné láaaky vyprodukované ľudským srd
com a umom. Zabúdame prechovávať úctu 
voči tomu najvznešenej šicmu, čím sme bol i 
obdaren í. lloncggcrovo a Clauclclovo mysté
rium o "strige" a "kacírkc" Jane veľmi múdro 
a výrazne poukazuje na túto biedu ducha. 
Dielo vznikalo v ťažkých časoch tridsiatych 
rokov ( 1934-1935). O čo vtedy na našom sta
rom kontinente išlo, to azda netreba prfliš rol
vádzať. Stony, vzlyky, výkriky aj hrdé slová 
Jany z Arcu, obviňujúce lll úposť, Pýchu, La
komosť a Zverskosť (aké to trvalé hodnoty vo 
vývoji ľudstva) . celkom integrálne zapadajú 
do atmosféry neveštiaccj nič dobré. a pola
ct í "hry - mystéria", ako Claude) charakterizo
val svoj li terárny útvar, sa zrkadlí aj niečo 

veľmi konkrétne, veľavravné a ukrutne prav
d i vé. Preto ten sarkazmus, preto tie absurdné 
výjavy a obrazy. Jana z Arcu prebieha od t.a
čiatku do konca ako vyhrotený protiklad 
dvoch výlnamových rovín naznačených sa
motným básnikom. 

Hra. to SLI práve tie "hmotné", reálne, hma
tateľné. prosto tie naše, ľudské dimenzie. 
Občas drsné, občas cynické dialógy a výstu
py. pesničky. ba priam a/. brilantne spracova
né odrhovačky , človeka bavia práve kvôli to
mu, že ich pozná, že o nich vie. Honcggcr, 
akokoľvek bol expresívnym skladateľom, do
kázal z času na čas decentne zabfclnuť aj do 
"nižších" sfér a vo vhodnom čase a vo vhod
nej miere si zašantil s nápevmi a songami. 
Majstrovsky ich akt ivizoval aj tu, v Jane 1 

Arcu. Mystérium - scény vyvicrajúcc z hlbín 
duše. Slávne De profunclis z druhej čas t i 
lloneggcrovcj Symphonie liturgiquc ( 1946) 
je výrazne namačované už tu . Hudba ukrytá v 
týchto partitúrach chvíľam i dosahuje méty da
jakej zvukovej nadrcality, je sonoristickým 
univerzom, hudobnou kvintcsenciou. Hudba 

t:ri uda[ost:i 
reprodukciu jednotlivých dielov skladby. 

ajväčšia t'archa zodpovednost i leží na 

zbore: prvá časť Avc Maria, je miešaný 
zbor a cappella, druhá Stabat M ater mieša

ný zbor s orchestrom, tretia Laucli alla 

Virginc Maria ženský zbor a cappella a na
pokon záverečné Te Deum j e miešaný 
dvoj zbor s orchestrom. llosr'ujúci maďa r

ský zbor priam exceloval : j eho hutný, vy-

Marián Lapšanský 

vážený zvuk j e podlotený kval itným hlaso
vým materiá lom. Na j eho prejave badat' ni
elen bohatú skúsenost', ale i precíznu zbor
maj strovskú prípravu. Walter sa na tento 
koncert skvele pripravi l a preukázal sa nic
len ako maj ster detail u, ale i ve ľkých plôch 
a navyše ako inšpiratívna osobnosť. Kon
cert sa skutočne vynikajúco vydaril a ne
skorší výborný ohlas náročného budapešti
anskeho publika bezpochyby dodal všet
kým interpretom sebavedomie. 

Na ďalšom koncerte ( 12. februára) sa ťa
žisko 7odpovednosti prenieslo na dve výni-

tu "ide" . ale akoby sa "nevyvíjala"- tak ako je 
to v mýte. Cas a priestor nadobúdajú celkom 
odlišné climcnl ic, celkom od lišné významy. 
Pri Honcggcrovcj hudbe človek zasa raz na
liehavo pociťuje vnútorný rolpor vo vnímaní 
sveta a vesmíru. Dovo ľte opät' jeden citát. 

"Objektívny priestor. ako ho chápe dnešný 
človek, je nekonečný. spojitý a jednotný. 
Môže byt' abstrahovaný od svojho konkrétne
ho obsahu, a napriek tomu je j asná j eho ob
jektívna existencia nezávisle na tom, či ho 
človek vníma a č i si j eho existenciu uvedo
muje. Aby si človek uvedomil. že priestor ob
jektívne ex istuje. musí pristúpiť na maximál
ne vonkajškové hodnotenie priestoru, uvedo
miť si v najvyššej miere protiklad medzi sub
jektom a objektom. Ale l mysly takto vnímal' 
prie tor nedokážu. Zmyslové vnímanie nero
zaznáva tri Eukliclove atribúty priestoru - ne
konečnosť. spojitosť a homogénnost'. A tak 
moderný č lovek cfti istý rot.por medzi pries
torom. ktorý chápe rozumom, a priestorom, 
ktorý vníma zmyslami ... 

... Ako sa zdá, predstavy o čase sú vždy clo 
istej miery laložené na predstavách o priesto
re a akákoľvek orientácia v čase predpok ladá 
určitú orientáciu v priestore." 

Slová M. l. Kamenského. svetoznámeho 
odborníka vo veci norcl istiky a výskumu mýtu 
mi v súvislosti s Honcggcrovým oratóriom 
odr<llU vyplávali na povrch vedomia a vnútili 
sa mi clo priazne pri tomto vyznaní. Jana l 

Arcu v polohe prccluchovnclého mystéria 
upozorňuje naozaj na čosi magické, tajomné. 
Hudba tu už prestáva byť "matériou". hudba 
j e tu čistou energiou, vyvíjajúcou sa v štvrtom 
rozmere našej rea lity- v duši. Hudba prestáva 
byi "umením", hudba u/. nechce byi obdivo
vaná, vytfčaná clo pozornosti diváka. Hudba 
sa chce nebadane vnáral' kamsi hlboko - tam, 
odk i a ľ stále a stále vyviera. 

Z mnohých dôvodov je teda Honcggcrovo 
a Claudelovo oratórium tvrdým interpretač
ným orieškom. Významová viacdimenzionál
nosi zasahuje aj clo obla~t i rcal i7ácie. Chvíľa
mi ide o divadlo par cxcllcncc. navyše o divad
lo so všetkými exhibicionistickými maniera
mi a neduhmi. Chvíľami, l asa naopak, inter
pret prestáva byť interpretom a stáva sa po~
lom, či médiom. cez ktoré k nám preniká čis
tota srdca a duše. a pódiu Reduty som upro
stred februára a1registroval aj jedno. aj druhé. 

močné sól istické osobnosti. Američan so 
svetovým renomé - Eugene Indjic si spolu 
s naším Mariánom Lapšanským zahrali 
vtipný a nápaditý Poulcncov Koncert pre 2 
klavíry a orchester cl mol a priam sa tu na
vzáj om predst ihoval i v bravúre. Muzicíro
val i s veľkou chut'ou a rôznorodé slohové 
prvky koncertu. siahajúce od M o7arta po 
populárnu hudbu , či dZe1., sa v ich podaní 
zlial i do prirodzeného toku hudby. Je to 
muzika mimor iadne komunikatívna a jej 
ohlas u obecenstva je zaručený. 

l ndjc sa okrem toho prezentoval aj 

Eug~ne lndjit 

v Chopinovom 2. k lavírnom koncerte f mol 
a tak sme ho spoznali aj ako majstra roman
tickej kantilény a hlbokej poézie. Bol to 
skutočne lážitok! Dirigent večera Róbert 
Stankovský bol na čele vynikajúco hrajúce
ho orchestra spol'ahlivým partnerom oboch 
sólistov a v úvode koncertu prispel aj sa
mostatným orchestrálnym číslom, Haydno
vou Symfóniou D dur Hodiny. Po vypočutí 

tohto čoraz vzácnejšie uvádzaného autora 
sa vždy pýtame, prečo sa nehrá častejš ie, 
veď táto č istá a genialitou posvätená hudba 
by si to ot.aj zaslúžila. Štátna filharmónia 

Anna Š i ~kov:í a Marián Slovák sa nesprávali 
úplne ako herci, ako interpreti. Je to paradox, 
ale občas mi doslova prekážalo. že vidím na 
eódium (a to aj napriek tomu, že Anna 
Sišková bola nádherná a pôvabná...). Kreácia 
Jany. to bola naozaj kreácia dievčatka. č i 

dievčiny. Anna Šišková v t ákulisí odlo/.i la 
herecký pátos a nadsádzku. Veď Jana z Arcu 
j e všetko. len nic patetické oratórium. Oble
čená celá v bielom, skromne a ncprovokujúco 
vkladala clo svoj ich monológov, č i clo dialó
gov s Bratom Dominikom rýclzosi , /.iarivosr'. 
spontánnosť. akou nás môže obdari i a obšiast
nit' len d ieťa. Popritom citlivo rozlišovala sta
vy duše Jany l Arcu. Jej prejav bol v tomto 
ohľade dynamický, pestrý a presvedč ivý. 

ádherné bolo aj Trimazzo. tento detský ná
pev, ktorý človeka zloží na kolená. Marián 
Slovák bol naozaj postavou - utcšiteľom. Zje
ho prejavu s:í lal pokoj, rolvaha, múdrosi a 
láska. a roldicl od dynamiky postavy Jany, 
Brat Dominik sa pohyboval v l ÚŽcnom výra
zovom pol i - čo veci jednoznačne prospelo . 

lloncggcrova hudba a dvaj a ústrední hrdi
novia spontánne vytvori l i atmosféru, ktorá 
poznačila celú produkciu. Veci, ktoré boli prí
padne troška labi lné. či ncpochopcné, akoby 
boli zrazu bezpredmetné. Vari len dve kon
krétne pripomienky: 

ad jeden: nechápal som celkom zmysel prí
tomnosti Mirci llc Dclunsch. j edinej zahranič
nej sólistky - /.eby jej part bol pre naše spe
váčky neprístupný? M ohlo to byľ predsa aj 
lacnejšie ... 

ad dva: Zuzana Cigánová mi pripadala he
reckou akciou, ale aj osobnou akciou na pódiu 
troška nckultivovaná a až priveľmi roztopašná. 

Ale ako~i sa mi prieč i nasadiť v tejto chvíli 
klasický rcccnlcntský pohľ;~d na príbeh diev
čaťa menom Jana. Bola udalosťou nevšednou 
a nevšedná by mala byť aj reakcia na ňu. 
Zatienila v~ctko ostatné. čo počas februára v 
Redute 7nclo. Bola za iste jedným z vrcholov 
koncertnej sc7óny. V Redute akoby sa opäi 
vt.ývala oná "dôstojnost' formy nášho premýš
ľani a", vzývala sa "obradnosť a slávnostné 
gestá prcmýš ľaj úccho". ktoré už pred vyše sto 
rokmi tak chýbal i Fricdrid10vi ictzschemu a 
chýbajú aj nám. Jana z Arcu v Redute nebola 
koncertom. Jana l Arcu bola oč is tou duše. 
Preto aj toto úprimné vyznanie ... 

IGOR JAVORSKÝ 

svojou prilichavou interpretáciou nedala tak
isto o jej kvalitách zapochybovat'. 

Ak som musel s oboma koncertami vy
jadriť veľkú spokojnosi , o tom treťom ( 19. 
februára), kde hrala ŠF pod taktovkou Petra 
Vronského ( ť::R ), možno písať iba v super
latívoch. Jedinou sér iou skúšok povzniesol 
tento dirigent náš orchester na úroveň vy
soko renomovaných tel ies! Také mäkké 
a poddaj né s láčiky (aj napriek zredukova
nému počtu kontrabasov), rak precízne 
a kulti vovane hrajúce dychy a vôbec dyna
micky diferencovaný a farebne bohatý 
lVUk počuť v Dome umenia iba výnimočne. 

"Španielsky" ladený program dir igentovi 
dokonale "sadol". Laloova predohra kope
re Kráľ z Ysu (uvedená po prvýkrát v Ko
šic iach) odhali la nový rozmer tvorby tohto 
skladateľa. známeho u nás viac-menej iba 
ako autora panic lskcj symfónie. Pritom to 
bol komponista s nevšcdnou t.vukovou fan
táziou, folklórne inšpirovanou melodikou 
a skvelým ovládaním inštrumentácie. Pre
dohra tvorila znameni tý vstup pre spomína
nú Španielsku symfóniu , ktorá dostala v ru
kách vynikajúcej mladej švajčiarskej hus
listky SibyUe Tschoppovej patričnú dávku 
bravúry, temperamentu a násrrojového les
ku. Nečudo, že ju publ ikum nechcelo z pó
dia pusti t'! 

O predvedení zvyšných skladieb večera 

Bizetovcj 2. suite z Arlézanky a troch tan
coch '- de Fallovho baletu Trojrohý k lobúk 
- možno iba pokračovai v chválospcve: bol 
to ohiíostroj rytmov, farieb, prosto plnokrv
nej muziky. V ronský patrf k typu dirigen
tov. ktorí keď čokoľvek urobia. máte pocit. 
že jedi ne tak j e to správne. A stará pravda 
hovoriaca o tom, že orchester hrá tak, ako 
sa mu diriguje, sa opM plne potvrdi la. 
Vronský svojím neteatrálnym, ale účelným 
a č itateľným gestom, ale predovšetkým si
lou v ojej umeleckej osobnost i za pôsobi l 
na naše teleso priam magicky a výs ledok 
bol - neváham použiť ten výraz - senzač

ný ... Treba ho pozvať opäť - a to čím skôr! 
ROMAN SKREPEK 

Snímky arch.ťv 



S originalitou a majstrovstvom 
Kultúrny inštitú t Maďarskej re

publiky usporiadal v rámci Dní ma
ďarskej kultúry v Koncertnej sieni 
SF 20. januára recitál maďa rského 
klaviristu európskej triedy Dezso 
IUnkiho. 

Umelec zaradil do programu svoj
ho vystúpen ia nie práve frekvento
vané opusy klaviri stickej literatúry a 
súčasne demonštroval imponujúcu 
schopnosť rozdielneho prístupu k 
štyrom prezentovaným autorom. 

Vnútornú discipl ínu vo výraze, v 
dynamike, technike za súčasnej eko
nomiky pohybov ruky i ramena pre
zentoval klavirista v úvodnej onáte 
As dur, Hob. XVI: 46, Josepha Hayd
na. l keď sa úspornost' vzťahova la aj 
na dynamické spektrum, v rámci 
zvolenej palety dokázal rozvinú!' 
množstvo odtienkov č i v pasážach, 
alebo kanti léne, vždy však za prí
tomnosti vnútorného oh ňa, ktorý, 
hoci bol spútaný železným pulzom 
rytmickej kresby, vždy prebleskoval 
z jeho hry. Ránk i je jedinečným 

majstrom meditatívnych polôh, ale 
aj oceľovo napnutých pavučinových 
pasáží, nezlyhávajúcej vi rtuozity, 
striedmeho pedála i ďa l š ích nevy
menovaných zložiek, ktoré sa po
dieľali na nanajvýš pri aznivom doj
me a presvedč i vom uchopení slohu. 

Šest' sklad ieb Moments musicaux, 
D. 780, od klasicistického romantika 
Franza Schuberta bolo pre pianistu 
priestorom, kde mohol využi t' svoj 
citlivý zmysel pre tón, senzibilnú 
kantilénu. Pri tej to príležitost i tre ba 
zdôrazniť, ~e si z autora vybral a 
podčiarkoval skôr to klasicistické, a 
to v tej najvybrúsenejšej a najku lti-

Snímka Peter Kôruôzsi 

vovanejšej podobe. Romantické črty 

akoby zámerne servíroval v druhom 
rangu; poslucháč ich tam pri všetkej 
vnútornej disciplíne cítil , prežíval a 
najmä obdivoval. Ránkiho Schubert 
sa nerozplýval , nesršal sentimentom, 
romantickou zasnívanosťou (a tol'ko 
toho tam Schubert interpretov i ponú
ka! ) rubátami , cezúrami, predlžova
nými notami spevných tém. V šetko, 
čím Ránki adekvátnu podobu Schu
berta prezentoval , bo lo dôkladne 
premyslené, vyvážené, zo zvolené
ho uhla pohľadu vyčerpávajúce. 

Druhá polov ica programu patril a 
popredným predstav iteľom hudby 
nášho storoč ia - Debussymu a Bar
tókov i. Tak ako v prvej polovici ve
čera, Ránkiho pohl'ad na týchto maj
strov nieso l znaky original ity, ne
všedného majstrovstva . Z Debussy
ho si vybra l obidva zošity cyk lu 
Obrazy. Pri každej zo šiestich častí 

sa riadil názvom, ktorým ich De
bussy označil. Použité farby jednot
li vých nálad neboli akvarelové, skôr 
pastelové a vel'mi jasné, ale nanaj
výš zretel'ne načrtnuté. Ránki ne
skfzol na pohodlné zastieranie kon
túr pedálom, mal ho presne dávko
vaný a premys lený. K tým naj inten
zívnejším vrcholom siahal vel'mi 
vzácne, ale o to vyznievali presved
č i vejš i e, sugestívnej šie. Každý ob
raz sa tak stával akousi hudobnou 
básňou . V "Pohybe" sme boli trošku 
prekvapení prirýchlym tempom, čo 
vyznievalo privirtuózne a tu sa aj 
zretelhost' kontúr akoby zámerne 
strácala. Prekrásne boli "Záblesky 
vody" - dávkovanie dynamického 
ti eňovania s kontrastmi farieb priam 
načrtávali pred poslucháčom tento 
prírodný úkaz. 
Záverečná "Sonáta pre klavír" 

( 1926) zaujala vysokou úrovňou 

virtuozity, zemitost'ou vychádzajú
cou z fo lklórnej inšpirácie. Ránki sa 
zameral na podč ia rkovanie rudi 
mentárnej životnej sily, vitálne ryt
my, dramatizmus, obdivuhodné for
movanie plôch, na napätie dobre 
uchopených líni í. Bolo to skvelé 
vygradovanie celého, pre viacerých 
iste nezabudn u teľného vystúpen ia. 

Už samotné meno Ránkiho, prilá
ka lo do Reduty doslova masy obe
censtva (natrieskané) a po prídav
koch ich čakalo od organizátorov 
malé občerstven i e. 

VLADO~ÍŽIK 

Francúzska hudba- slovenskí sólisti 
Ako výsledok iniciatívy troch na

šich interpretov a Francúzskeho in
štitútu v Bratislave us kutočnilo sa 
27. januára v Zrkad lovej sieni Pri
maciálneho paláca za pekné podu
jatie. 

V rámci večera odznel i v odliš
nom obsadení opusy troch francúz
skych predstavi teľov hudby nášho 
storočia. Koncert bol po viacerých 
stránkach organizačne starostli vo 
pripravený, v programovom bulle
tine boli nielen charakteristiky skla
dateľov, ale aj komentár k uvede
ným dielam, čo žial' na viacerých 
komorných reci táloch nebýva už 
pravidlom! 

Huslista Ewald Danel a v i o lonče
listka Eva ~ermanová predv ied li 
Sonátu pre husle a violonče lo od 
Mauricea Ravela. Opus taký nároč-

ný na interpretáciu a pre svoje drs
né súzvuky- ktoré pokúšajú poslu
cháča pripi sovať vinu zníženej into
načnej zdatnosti hráčov - i nevďač
ný, stvárňovali umelci prík ladne a 
snažili sa do kompozične pevne 
sk fbených a koncíznych línií vniesť 
aj v lastný emocionálny postoj. V 
každom prípade patrí im vďaka za 
imponujúce profesionálne zv ládnu
tie úskalí diela. 

Debussyho tendencie dosiahnuť 
čo najširšiu, impresionisticky lade
nú paletu dojmov, demonštrovala 
predvedením druhého dielu j eho 
Prelúdií pre k lavír Viera Doubko
vá. Vychádzala pritom z autorovho 
zámeru , prispôsobovala mu tieňa
van ie dynamiky (pružné, nie prfli š 
jasné farby) i premyslené používa
nie pedála. Presvedčivo servírovala 

splývanie far ieb tak v " Hmlách" či 
v "Terasách, na ktoré dopadá me
sačný svit" , alebo v "Mf'tvom l ístí". 
Vo "Vínnej bráne" sa ozýva li jasne 
artikul ované t anečné ry tmy špa
nielskej habanéry, zatiaľ čo v prelú
diách "Víl y sú skve lé tanečnice" 

alebo v "Rusalke" ponúkala t aneč

nosť už z iného zorného uhla. A to 
si práve na jej prístupe ceníme! Vo 
"Vresoch" dominovala plastická 
spevnosť a krehká intimita výrazu. 
Našla si prístup aj ku grotesknosti a 
okázalosti v parod ickej "Pocte S. 
Pickwickov i", hrdinovi známeho Dic
kensovho románu. Upútala nostal
gickými "Kanapami" a úspešne zv Iád-

la aj vi rtuózne náročné "Aiterované 
tercie" i bravúru záverečného "Ohňo
stroja". 

Doubková sa prezentovala aj ako 
skúsená komorná hráčka v závereč

nom T riu pre klav ír, husle a v iolon
če lo, kde sa z išl i všetci traj a umelci 
v op. 120 Gabriela Faurého. Prí
stupnosť faktúry, pútavá spevnosť, 
vzrušený dramatizmus, vi talita vý
razu, zakódované do tohto diela, 
našli v trojici adekvátnych interpre
tov. Zodpovedný prístup j ednotli 
vých č lenov sa stretával so zaslúže
nou rezonanciou u pomerne počet

ného obecenstva. 
VLADO~ÍŽIK 

Z pôvodnej tvorby 
8. februára odznel v M irbacho

vom paláci koncert z diel súčas

ných slovenských skladateľov in
terpretovaný súborom Societa Ri
gala. Úvodom koncertu zaznela So
natína pre hoboj a klavír Miloslava 
Kofínka. Inštruktívny charakter sklad
by, nesúcej sa v duchu autorovho 
štandardného štý lu, je clo i tej mie
ry ovplyvnený nápevmi ľudovej 
melodiky. Kompozícii nepridala 
dosť nevýrazná interpretácia hobo
jistky Zuzany Grékovej a klavi rist
ky Valérie Kellyovej, ktorej chýbal 
dynamický ambitus, výrazové po
lohy a šírka. Najmä klavírny part 
nebol dosta točne zvládnutý a pôso
bi l prinajmenej neisto. 

Premiérovaná skladba Tieň ... /Sha
dow ... s časťami: Rímsky most cez 
rieku Gard, Pápežská tiara v Avi
gnone, Vincent van Gogh v Aries, 
Mlyn Alphonsa Daudeta v Chamar
que (Fontaine de Vaucluse v Pro
vence), bola najvýraznefou sk lad
bou dopoludnia. Každá z čast í mala 
svoj osobit ý charakter, atmosféru, 
ale všetky pôsobili a nadväzova li na 
francúzsku stredovekú ci rkevnú i 
svetskú hudbu vedením hlasov a 
imit ačným kontrapunktom (2.), re
petit ívnosťou melodicko-rytmických 
fi gúr (3.) a tanečným ru tikálnym 
nápevom, ktorý striedavo prechá
dzal ná trojmi , vystihujúc atmosféru 
názvu (4.). Okrem tak trochu učeb
nicového spracovania hudobného 
materiálu, škoda aj menších sklada
t e ľových štý lových vybočení popri 
zaujímavom vedení hlasov a zvu
kovej vyváženosti , ktorú dotvárala 
zohratá interpretácia fl autistky Mo
niky Štreitovej-Popeláfovej, Zuza
ny Grékovej a fagoti stky Adriany 
Vessovej. 
Ďalšou premiérovanou skladbou 

bol cyklus Krása ved ie kameň (Na
črtnúť žily , Hľa, socha, Vták visí v 
medzi večne, Stúpaš v kamennom 
príboji , Zvon doznieva, Epilóg, 
Postlúdium) Miroslava Pejhovské
ho na tex ty Jána Buzássyho, ktorý 
sa v týchto piatich mikrodrámach, 
epilógu a postlúdiu pre recitátora a 
klavír márne snažil o po tupné roz
víjan ie hudobných zložiek mate
riálu a faktúry postupným prekrý
vaním partov recitátora a klavíra . 
M ateriálu chýbala nadväznosť, pre
pojenie, kontrast. Melodická zložka 
bola nevýrazná, temer neprítomná. 
K oncepcia stroskotala na nekon
centrovanosti v oblasti motiv ickej 
práce a vzáj omného rozvíjania myš
lienok. Autor nevyužil ani možnos
ti obsadenia. Skladba popri tom, že 
sa snažila tváriť, nepresvedčil a. 

Popri solídnej recitác ii Jána Mistrí
ka ju dotvárala aj rozpačitá inter
pretácia klavírneho partu. 

V skladbách Juraja Vaja a Róber
ta Gašparíka, študentov VŠMU v 
Brat islave, bolo badateľné, že obaja 
sú žiakmi kompozičnej triedy pro
fesora Ivana Paríka. 

Vo Vaj ovej kompozícii Bez ná
zvu pre dva dychové nástroj e domi
novalo stri edanie rytmicky vrstve
ných blokov a yrrytmických úse
kov ukončovaných disonantnými 
intervalmi. Sk ladba však pôsobila 
rozkúskovaným dojmom, bez tek
tonického prepojenia a t'ahu. Nepo
strehol som v nej charakteristickú 
motivickú prácu. Interpretky M. 
Štreitová a A. Vessová boli dobre 
zohraté, dosiahli inštrumentálnu 
jednotu. 
~ervonôžky pre flautu, hoboj , fa

got a klavír R. Gašparíka (umelec
kého vedúceho Society Rigaty) 
uzatváral i dopoludňaj š ie matiné. V 
tej to kom pozíci i bolo taktiež mož
né s ledovať bloky kontrastných, 
melodicky spevných plôch piesňo
vého charakteru, s pásmami ry tmic
ko-metri ckého napätia, prepauzova
ných šestnástin repetitívneho cha
rakteru. Sóla j ednotl i v ý ch nástrojov 
tvori li ďa l ši u kontrastnú líniu faktú
ry . Od zač iatku skladby sa postup
ne, ku klavírom opakovanej pozme
ňovanej melodickej figúre, pridával i 
fagot, hoboj a fl auta. M otivická prá
ca, gradácie, boli oveľa výraznej šie 
ako v predchádzajúcich skladbách, 
ale aj tej to kompozíci i chýba l ťah a 
prepoj enie úsekov. Vedenie hlasov 
by bolo možné v iac vycizelovat'. V 
závere sk ladby autorom na zem 
púšťané ping-pongové l optičky , 
ktoré chceli evokoval' akýsi éteric
ký dážď, vodopád a navodiť melan
cholické doznenie, sa mi zdali sa
moúče lné. 

Všeobecne možno konšta tovať: 
od úboru Societa Rigata om oča
kával lepší výkon. Bez ohľadu na 
tento koncert , je vhodné zamys lieť 
sa nad všeobecnou úrov ňou súčas

nej lovenskej hudby, hľadať a od
strániť príčiny momentálneho sta
vu a dať viac priestoru talentova
ným sk ladatel'om všetkých generá
cií. Slovenská hudobná kultúra má 
na to, aby sa dokázala dostať na 
dnešnú l't roveň stredoeurópskych 
skl adateľských škôl a svojimi špe
ci f ickými inšpiračn ými zdrojmi, 
vychádzajúcimi z minulosti , tradí
c ie, ale aj s účasnosti , byť originál
nou a svojskou. 

ANTON STEINECKER 



Boston Drivers: Fireball, 
CD, Hopscotch Mus. Prod., 1997 

Fireball je síce profilovým albumom skupiny 
Boston Drivers, ale je v prvom rade prezentáciou 
bubeníka, perkusionistu a lídra Pav la Kozmu, ktorý 
napísal a aranžoval všetky skladby, v niektorých si 
zahral aj na klávesové nástroje a súčasne j e produ
centom albumu. Z pôvodného obsadenia skupiny 
Boston Drivers (vznikla roku 1990) nahrali album 
Pat Loomis, altsaxofón, sopránsaxofón (USA), 
Choong WanHahn - klávesové nástroje (hrá v 
dvoch sk ladbách, Južná Kórea), Salvator DiFusco
gitara (Taliansko, USA). Basgitarista Matthew 
Garrison (USA) hrá už len v jednej skladbe (Take 
2-5 Blues), nahradil ho Fernando Huergo. 

Na albume sa snáď najviac prezentuje saxofonista 
Pat Loomis, ktorý vo všetkých skladbách aj sóluje 
a "poháňa" hudobný tok dopredu. Vyniká inven
ciou a pestrým feelingom. Ďalší sólista - gitari sta 
Salvator DiFusco je rockovejší, dravejší, ale poci
tovo možno trochu jednotvárnejší. Pavol Kozma, 
ako bubeník, je skôr v pozadí, na celom albume ne
sólu je ani raz, čo je možno na škodu veci. Má urči
te to, čo potrebuje každý bubeník ako základné vy
bavenie pre hru a to je presnosť, precíznosť, poly
rytmické a polymetrické cítenie. Nakoniec, z kon
trastu rytmov stav ia aj témy skladieb, čo j e svojím 
spôsobom i súčasný trend jazzu. K tomu prichádza 
ešte nad tavba, pozostávajúca zo schopno ti pre
niesť atmosféru skladieb do bicích nástrojov, o čo 
sa Pavol Kozma určite snaží. 
Poslucháč môže vychutnať hudbu v štý le fusion 

music s dobrými nápadmi Pavla Kozmu v pies
ňach , hľadajúcich inšpiráciu v rôznych žriedlach 
jazzu a rocku, čo svedč í o dobrej znalosti ich histó-

Dežo Ursiny -
Pevniny a vrchy 

Je až zarážajúce, že dopo · i aľ nebol i v reedíc ii 
vydané niektoré skladby. tvoriace pilier sloven
skej pop music. Dežo Ursiny bol jednou z mála 
našich hudobníckych osobností, ktoré vysoko, ši
roko a ďa leko prerástli tredoeurópsky rozmer a 
už v šesťdesiatych rokoch so skupinami Beatmen 
a Soulmen udivoval slovenskú i českú verejnosť 
originálnymi a pôvodnými piesňam i . Málokto, 
okrem pamätníkov, dnes pozná skladby, pochád
zajúce z tohto obdobia, napriek tomu, že patria 
evidentne k tomu naj lepšiemu, čo u nás vôbec 
vzniklo. Preto som s nadšením privítal ich zarade
nie na CD, ktoré má byť akousi poctou skvelému 
hudobníkovi (žiaľ, už trochu neskoro). Platňa ne
sie názov Dežo Ursiny - Pevniny a vrchy, ktorý 
parafrázuje dva podarené Ursinyho albumy z ne
skorších dôb: Pevninu detstva a Modrý vrch, kto
ré rozhodne patria do zlatého fondu slovenskej 
popu lárnej hudby. l keď o slove populárna by sa 
dal i vie ť dlhé diskusie - práve Ursiny sa totiž 
svojou náročnou a nevšednou tvorbou vymyká 
akýmkoľvek žánrovým priehradkám, nenechá sa 
spútavať dobovými konvenciami . Na Pevninách a 
vrchoch sú zastúpené nielen oficiálne vydané 
skladby The Beatmen: Safely Arrived, The 
Enchanted Lie, Break It, Let's Make A Summer, 
ale aj štyri ďalšie zaujímavé piesne z rozhlasové-

rie a preferovania ich hodnôt. Od obdobia svojho 
vzniku až po súčasno ť má táto oblasť hudby rozma
nité mnohoraké i bohaté podoby. Tu zasahuje skôr 
do komun ikatívnych sfér takých formácií, ako naprí
klad Mezzofortc, Spyro Gyra. Pavol Kozma sa stále 
drží hlavnej línie fusion, predstavujúcich pevné spo
jenia j azzu a rocku. Zdá sa, že si s nimi úplne vysta
čí a nepotrebuje ozvláštnenie v žiadnych iných oká
zalých, netradičných , či exotických prameňoch . Či 
už čerpá inšpirácie z "davisovského" blues (Take 2-
5 Blues), samby (Rayuela), "beatlesovských" alebo 
art rockových ruchov z ulice či rozhovorov (Bo ton 
Drivers, Turiar, Yellow Noon), alebo jazzrockovej 
klasiky - Weather Report (l Won't Forget). Skladby 
neprekračujú rozsah pesničkovosti (okolo 5 minút), 
čo j e zárukou ich úspešnosti v súčasnej rýchlej a 
nervóznej dobe. Napriek tomu sa držia jazzovej 
schémy v uvedení témy a improvizácie ól istov, 
ktoré dopfňajú krátke nakomponované úseky ako 
medzihry, alebo introdukcia, či kóda počas sk ladieb. 
To je i princíp aranžovania skladieb. Škoda, že 
Pavol Kozma pritom nepracuje viac so soundom, 
ktorý nemusí vždy byť dotvorený iba syntezátormi, 
alebo prirodzenou inštrumentáciou , vyplývajúcou z 
obsadenia skupiny, ale i z tvorby tónu nástrojov, fa
rebnej palety inštrumentov a ich kombinácií. 

Firebal l j e veľmi rýchla, krátka, v podstate uvá
dzacia skladba, ktorá môže byť kľudne introdukciou 
k ostatným kompozíciám. Zaujímavá j e skladba 
Boston Dri vers, začínajúca ruchom ulice s témou, 
pripomínajúcou nervóznu atmosféru mesta. Rayuela 
s rytmickým patternom samby j e vhodným osvieže
ním v inom rytmickom duchu ako ostatné skladby. 
Pekný sound má Yel low Noon s príjemnou náladou 
a gitarovým sólom hosťa albumu - Paula Pesonena. 
Pomalé skladby sa nevyhli všeobecne známym me
lód iám, neustále sa opakujúcich v p iesňach a do 

ho archívu, ktoré doteraz nebol i sprístupnené. 
Dýcha z nich, ako inak, atmo féra Bratislavy šesť
desiatych rokov. Trochu komicky dnes pôsobí slo
venský text v jedinom prevzatom opuse - beatle
sovke She Loves You (Mám ju rád), všetky sklad
by sú však dokladom, že. Beatmen neuspeli na 
pražskom beatovom festivale bezdôvodne. Závidel 
im aj Olympic! 

Pred dvoma ďa l šími raritnými nahrávkami sku
piny New Soulmen s textami Juraja Lihosita (It's 
Time, l Have Found) sú zaradené legendárne štyri 
soulmenovské kompozície z pantonov kého EP. 
Dokazujú nesmiernu invenčnosť a okrem iného aj 
hráč ku zručnosť Ursinyho (a napokon aj celej 
skupiny, zloženej z výborných hudobníkov), ktorý 
neoslňova l technickou v irtuozitou, ale - podobne 
ako Clapton - precíteným feelingom a chopnos
ťou zahrať správny tón na správnom mieste. Hoci 
na cédečku objavíme aj nahrávky z neskorších ro
kov už so slovenskými textami Jána Štrassera, vy
značujúce sa osobitou l yrickosťou i väčším poko
jom, najradšej mám aj tak tie staré. Rozhodne si 
zaslúžili uzri eť svetlo sveta na kva litnom médiu. 
CD je zároveň prílohou knihy (alebo naopak?) 
Mariána Ja lovského o Dežov i Ur inym, ktorá je 
výbornou biografiou s dobovými fotografiami , vý
poveďami ľudí, ktorí mali s Ursinym niečo spo loč
né, a napokon i rozhovormi s umelcom samotným. 

ANDREJ ŠEBAN BAND 

istej miery šablónovitosti . Neprekračujú však hrani· 
ce vkusu, prinášajú príjemnú pohodu, poslucháčsku 
nenáročnosť (Skyline, Rain is Fail ing Now). 

V hfbke projektu možno "čítať" problém lfdra. 
prezentujúceho sa v pozadí, ktorý potrebuje na no
no sť svoj ich kompozíci í dobrých sól ist ov, mu sf udr
žať skupinu pokope a súčasne ju uživ i ť koncertnou 
činnosťou . Možno aj preto účinkuje na nahrávke až 
pr íl i š mnoho hostí (trubkár Ken Červenka , Barry. 
Jetro DaSilva, Fernando Michelin, Sue Maskaleris
klávesové nástroje, Tor. ten DeWinkel , Dave Ross. 
Paul Pe onen - gitara, Jack Lambert - basgitara. 
speváčka Diana Simson). Tento problém sa môže 
neskôr prejav i ť nesúrodosťou ďa l š ích projektov. 
Napokon, 1. tohto dôvodu sú zrejme do albumu za
radené dve vokálne verzie tých istych skladieb (l 
Won't Forget, Skyline). Viem si celkom dobre pred
staviť jednu verziu týchto piesní so sólom speváčky 
Diany Simson. Má peknú zamatovú farbu hlasu, 
používa voix mixte s vibrátom na miestach, kde spie
va dlhé rovné tóny, čo dodáva prejavu emocionálne 
napätie. Jej spev j e určit e obohatením albumu. 

Napriek všetkým pozitívam, spôsob, akým je al
bum Fireball vyrobený, zhotovená nahrávka v štú
diu a "napálená" na CD-ROM médium, svedčí o 
tom, že problém umelca, ako sa dostať do povedo
mia verejnosti , medzi jazzovú šp ičku , sa odchodom 
do USA nevyrieši. Vyššia konkurencia dopomôže 
pozdvihnúť j eho profes ionalitu, ako j e to i v prípade 
Pavla Kozmu. Nahrávka však dosahuje iba veľmi 
dobrú amatérsku úroveň, na rozd iel od mnohých 
lovenských hit ma kerov , rockových, ale i jazzo

vých "pseudoumelcov" (tých je menej), ktorí nahrá
vajú v profesionálnych štúdiách, sú vydávaní sku
točným i vydavateľstvam i a ich hudba sa servíruje 
verejnosti ako "umelecký" produkt. 

YVEITA KAJANOVÁ 

Tak a máme tu druhé CD, prezentujúce sklada
teľa , no najmä gi tari stu Andreja Šebana. Zná
meho to inštrumentalistu , ktorý už spo lupracoval 
s mnohými osobnosťam i českej, lovenskej i za
hraničnej scény. Ako skladateľ stojí dokonca 
kdesi v pozadí úspechov niekoľkých speváckych 
hviezd. 

Po prvom sólovom disku s názvom "Čo dom 
dal" máme možno ť oboznámiť sa s najnovšou 
Šebanovou tvárou. Je to, ako aj z fotografie na 
obale vyplýva, tvár neoholená a suverénna - prá
ve taká je aj hudba, rinúca sa bez zábran z repro
duktorov. Uvoľnená, nespútaná, skrátka šeba
novská. Nepochybné majstro'vstvo v ov ládaní 
nástroja tu demonštruje nielen sám "pán gitari s
ta", ale aj j eho družina: už trad i čne bubeník Mar
cel Buntaj , na basgitare väčšinou Martin Gašpar, 
ale tiež Oskar Róz a, za k lávesami sporadicky, 
no vynikajúco Juraj Tatár. Rytmika j e bezchyb
ná, čo napokon dokazujú aj sóla na bicie i basu 
(Buntaj dokonca vtipne simuluje bubny svojimi 
ústami). Súhra s ostatnými nástrojmi j e tiež ob
divuhodná, ukazuje sa to najmä v rýchlych uni
sono pasážach. Cédečko nám ukazuje A ndrej 
Šeban Band súčasnost i . Dravé fusion deväťdesi a
tych rokov, zabiehajúce skôr do rockovej expre
siv ity ako do jazzu (aj keď klávesy tvrdia opak), 
striedajú baladické pop-jazzové skladbičky. 

Skupine to skrátka "šliape" a je c ítiť , že j ej č leno
via si rozumejú. 
Toľko pozitíva. A teraz prejd ime k tomu, čo sa 

mi na tejto nahrávke nepáč i . Predovšetkým, 
mám poci t, že len virtuozita nestačí. Šeban má 
iste dobré nápady, zaniknú však v trocha chlad
nej atmosfére celého CD - exhibície akoby boli 
tak trochu hádzaním hrachu na stenu. Sentimen
tálne pomalé apu y mi pripadajú niekedy príliš 
inkl inujúce k popovému kl išé, napriek svojmu 
j azzovému "šmrncu". Trinásť inštrumentáliek je 
v lastne zaujímavých len ako doklad o vyspelosti 
hráčov v kapele, prejav stojí viac na improvizá
cii , ktorú si takí inštrumentalisti , samozrejme, 
môžu dovoli ť. Po vypočutí platne som mal nao
zaj radosť, že u nás ex istuje takéto zoskupenie 
(najmä ak si uvedomíme, čo všetko sa dnes natá
ča a vydáva ... ), druhýkrát sa mi však už i té 
skladby počúvať nechcelo (hoci som tak učinil ). 
A tak dám nabudúce prednosť radšej živému vy
stúpen iu Andreja Šebana s jeho Bandom. 

SLA VO MÍR KREKOVIČ 
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MICJ-fJIL 1(M\Jg{ 
Skôr narodení, pravidelní náv

števníci koncertov, neraz za po
mína jú na klaviristu - só li stu SF 
Michala Karina-Knechtsberge
ra, ktorý by sa bol 30. marca do
žil deväťdesiatky. Vybavujú sa 
mi jeho sólové vystúpenia, kla
vírne partnerstvá, ba aj dirigent
ské výkony (s rozhlasovým or
che trom), jeho umelecké ú pe
chy i zakolísania, ktoré bývajú 
neoddeliteľnou súčasťou kariéry 
každého interpreta. 

Od tridsiatych rokov na našom 
klavíri tickom nebi kraľovali dve 
o obnosti s odlišnou hierarchiou 
estetických kritérií - prof. Ru
dolf Macudzinski a Michal Ka
rin. V MacudzirEkého prístupe 
bola na špičke pyramídy snaha 
po čo najdokonalejšom technic
kom zvládnutí, akademickejší, 
uváženejší prístup k výstavbe lí
nií a plôch. Karinovi bolo prvo
radé citové dotváranie predlohy, 
muzikantský elán, švih, spev
nosť. Obidvaja sa venovali aj ko
mornej hre - Macudzin ki bol 
známy vojou pohotovosťou, skú
seno ťou, pevným rytmickým 
cítením, akýmsi nadhľadom; Ka
rin bol komorný hráč, ktorý sa 
snažil svoje bohaté emocionálne 
zázemie vždy prispôsobiť chápa
niu umeleckého partnera, čím 

poslucháčom pripravil nezabud
nuteľné zážitky. Spomeňme as
poň jeho spoluprácu s huslistami 
- z domácich s Tiborom Gaš-

Opäť srne celebrovali. Ako 
inak - hudbou. Veď skladateľ 
a nemôže - a ani nevie vzdať 

svojho liena. Je ním opantaný , 
spútaný, takmer podrobený - a 
načúva, stri ehne ... kedy v tom 
praskajúcom napätom ti chu za
znie preletujúci náboj . Iskra. 

"Skladateľ musí byť priprave
ný na moment, kedy príde in
špirácia. Na ten moment musí 
byť pripravený technicky aj 
psychicky ... snažím sa vytvárať 
také diela, ktoré v sebe nesú 
tran cendentálny zmysel.. ." 
Strávili me hodiny, veky v 

l\\a\ógu. Spoznávala orn Joze
fa MALOVCA: človeka, ume l

ca. Tvora hrajúce ho sa s čier-

,nymi bodkami , ktoré preňho (a 
•nielen preňho) znamenaj ú je
den z ústredných bodov vesmí
ru. V rozmare som ho označi l a 

HOMO LUDENS. A mala om 
na mysli jeho provokatívnu in
venciu. Túžbu šantiť, opájať sa 
hudbou, jej nesmie rnymi variá
ciami, aj snahou rozpre trieť 

ich do nevidorna ... a ďalej po
kúšať naivné šťastie zvané in
vencia. 

Autorský koncert 8. marca v 
Mirbachu (akože ináč?!) zane
chal práve pri tejto jubilejnej 
malovcovskej udalosti slastné 
dochute. Aj dramaturgii sa po
darilo nastav iť výstižné a pravé 
zrkadlo tvorbe a reflektovať zá-

parkom, zo zahraničných s Ede 
Zathureczkým či Vášom PH
hodom, a le i s mnohými ďal ší

mL 
Celým Karinovým životom sa 

prelína spolupráca s rozhlaso
vým vysielaním - v Ostrave, 
Brne i v Bratislave. Aj v tomto 

nachádzame parale ly medzi ním 
a R. Macudzinskýrn, ktorý do r. 
1954 pô obil v rozhlase a potom 
sa stala jeho hlavným pôsobis
kom VŠMU. Obaja nač iera li do 
kompozičnej aktivity, obaja a 
oženili s klaviristkarni (Karin 
bol dvakrát ženatý - prvou man
želkou bola pianistka E lena 
Smidžárová) a spolu s nimi vy
stupovali v klavírnych duách. 
Zatiaľ čo v prípade Karina z hľa
diska celoživotného pôsobenia 
hra v duu bola epizódnou záleži
tosťou, u Macudzinského a 
tiahne prakticky··celou jeho ž i
votnou kariérou. Macudzin ki 
vyoral hlbšiu brázdu na pedago-

JOZT/f 9vf.UOo/EC 
sadnú kontúru konfe ie autora . 
Nemožno to hodnotiť inak ako 
úspech! 

Ro ky sedemdesiate, osemde
s iate i deväťdesiate. Prechádz
ka ga lério u kompozičných mo
difikácií, či skôr miernych po 
s unov. Nie, v tých rokoch to už 
nebol provokujúci experime nt. 
V sedemdesiatych rokoch, zdá 
sa, Malovec definitívne opustil 
e lektri zujúc u pôdu experimen
tu a usadil sa vo vele bnej záto
ni zmie rlivej meditácie . Tú ne
opakovateľným spôsobom ozvu
čoval : Poéma pre husle a sólo 
in me moriam Dmitrij Šosta
kovič (ako na premiére i dnes
Peter Michalica). Formou fra
pujúci , skôr aditívne intuíciou 
vrstvený dej presvedčí obsa
hom: bizarnou kolážou šosta
kovičovských intonác ií, ryt
mických mode lov, ale aj auten
tických komentárov nasýte
ných tichou pokorou. Bázni
vým pohľadom na monume nt, 
predobraz. 

Dve duchovné piesne - A ve 
Mária a O , Salutaris Hostia sa 
vynorili , amnestovali z konšpi
ratívne ho príšeria rokov osem
desiatych. 
"Veď vieš, vždy som bol ve

riaci a k viere som sa hlásil, 

gickom poli - najprv ako súkrom
ný učiteľ, neskôr na VŠMU, kde 
priviedol k diplomom a k záve
rečným výkonom ašpirantúry 
mnohých popredných klaviri stov . 
Karin sa tejto oblasti venoval 
okrajovo a najmä v staršom ve
ku (na VŠMU viedol posluchá
čov komornej hry), a le mal ta
lentovaných žiakov aj v zahrani
čí. 

Konzultovával som obidvo-
ma, a každý z nich mi veľa dal. 
Som im za to zav iazaný. Súčas

ne som na vlastnej koži pocítil 
rozdiely ich prístupov. Macu
dzinski a nažil vy lepš iť u mňa 
technickú č i totu a moje preky
pujúce city usmern i ť, zdiscipli
novať. Karin zas radil , ako pristu
povať ku koncepcii z emocionál
nej stránky interpretácie. Pamä
tám si, ako sme sede li nad Li z
tovou Sonátou h mol. Odišiel do 
vedľajšej miestnosti , aby 1 JU 

vraj vypoču l s istým odstupom. 
Prikázal mi sústred iť sa a opus 
zahrať bez prerušovania - od za
č iatku do konca. Až po odohratí 
som sa dozvedel , že ma nahrával 
na magnetofónový pás. Potom 
mi záznam prehrával , komento
val jednotlivé úseky a na vlastné 
uši som počul , kde som čo preh
nal, príliš sa rozcitlivel a potom 
preklepol, zveličil tempo, č i dy
namiku - nechtiac som musel 
posudzovať seba samého ako 
kritik. 

Totalitný režim mu veľmi ublí
žil , keď ho napriek ús iliu býva-

bez ohľadu na zrkadlenie, aj 
keď a to nenosilo ... Tieto pies
ne som komponoval ešte za
čiatkom o emdesiaty ch ro
k ov .. . m ám ich rád. " 

A j e to úplne jasné. M alovec 
svoju vieru , svoje nanajvýš 
kultivované kresťanstvo neno í 
ako o rnament. Pozná Písmo. 
Riadi a ním. A my Iím, že 
práve takto orientovaná vehe
menc ia mu pomohla prekonať 

Snímka arclúv 

fatálne ž ivotné bôle. 
Dve duchovné p iesne ú pí a

né srdcom . Sú vokálom, prežia
rený m v ie ro u aj poznaním. Sú 
dojemnou spoveďou , aj "trha
ním rúcha" .. . A ak som nechce
Ja priveľa slov venovať inter
pretom, robím výnimku : Nao 
Higano sa vzácnym pôsobom 
stotožni la s obsahom - súc 
kladne a inšpiratívne podpore-

lého ZSS vysťahovali z dlhoroč
ného bydli ska na Bartoňovej 

ulici do oveľa menšieho bytu , 
kde sa práve pornínané "nahrá
vanie" uskutočnilo . Veľmi sa 
hanbím, že som si vo večnom 
zhone mojej pracovnej i klavi 
ristickej aktivity nenaš ie l čas, ís ť 

ho častej š ie navštíviť. Keď srne 
sa stretli, pozýval ma - zrejme 
chcejúc mi venovať získanú na
hrávku. (Záznam však existuje v 
rukách kolegu, ktorý zbiera do
kumenty z hudobnej oblasti .) 

Môj posledný kontakt s prof . 
Karinorn je datovaný až po jeho 
smrti , v súvislo ti so získaním je
ho rozs iahlej pozostalosti pre ar
chív Hudobného múzea SNM. 
Čaká na bádateľov , aby na zákla
de dokumentov podrobne zma
povali Karinov veľký vklad pre 
lovenskú hudobnú kultúru . V 

rozhlase občas počujeme niekto
rú z početných nahrávok roz
siahleho a široko zameraného re
pertoáru, vrátane premiérových 
naštudovaní opusov s lovenskej 
klavírnej tvorby, ku ltivovaných 
nahrávok komornej literatúry, 
vysokú úroveň jeho prístupu ku 
klasickému repertoáru . Prax i 
doba, v ktorej tvoril , vyžadova la 
od neho mnohostranné angažo
vanie a rozdávanie sa. Dokázal 
včas odí ť - s pribúdajúcim ve
kom v jeho správaní nadobúdal 
prevahu akýs i filozofický nad
hľad, L:hov ievavosť, L:násobovali 
sa humanistické myšlienky ... 

VLADOCÍŽIK 

ná klavírnym sprievodom Ľu

dovíta Ma rc ingera. 
"Hudba - azda okrem poézie 

j e najduchovnej ším umením. 
Ak ju neoživuje duch, stáva a 
prázdnym z vukom ... 

V podstate každá umelecká 
tvorba - nech sa už tvári akokoľ
vek - sa nezaobíde bez duchov
ného rozm eru ... " 

Osemdesiate, deväťdes iate ro
ky ... Označila om ho tiež- ly
rický epik, č i e pický lyrik. 
Jedno a to isté, a predsa posu
nuté v priestore : Jedné ho dňa 
a Jožko Malovec, zvláštno u 

náhodou, navrátil z tune la. Ako
si mu to nedalo a vrátil sa. Od 
toho času ako by a jeho vedo
mie začal o snúbiť s večnosťou . 
Zahľadené do vesmírnej dia
tky. Jozef rozpráva príbehy. 
Tie už ne provokujú , lebo ic h 
napfňa prežitou pravdou. Po
korou a mie rom (Dve Iyric ké 
sk ladby - Stanislav Zambo r
ský), a le aj odlesko m nezame 
niteľnosti silue ty blúdiac ic h 
šantivých lie t (Lyrická uita -
Slove n ké dychové kvinte to). 
A preto o pakujem: jeho sklad
by, napriek neokázalému exte
riéru , priťahujú záujem . A po
skytujú dostatočný priestor: na 
súhlas, obdiv, aplauz, ale aj po
lemiku ... 

Vid ím to tak . Stále .. . 
LÝDIA DOHNALO V Á 



!Modalita vo vzťahu k hudbe 20. storočia l 
ZUZANA MARTINÁKOV Á -Co • 

Sl prisvojil Schnittke z modality? 
Alfred Schnittke (1934) sa narodil v 

Engelse na Volge (v dnešnej oblasti 
Saratov). Jeho otec pochádzal z lotyšsko
židovskej rodiny z Frankfurtu nad Mo
hanom, matka bola prf: lušníčka volžskej 
nemeckej národnostnej menšiny. V ro
koch 1946-48 žil s rodičmi vo Viedni lje
ho otec tam pôsobil ako redaktor v ne
meckých novinách), kde získal prvé hu
dobné vzdelanie. V Moskve spočiatku 

študoval zborové dirigovanie, klavír, sú
kromne kompozíciu; v rokoch 1953-58 
pokračoval na Konzervatóriu v štúdiu 
kontrapunktu, kompozície a inštrumentá
cie, kde po absolutóriu a ašpirantúre zo
stal pôsobiť pedagogicky. Sporadicky sa 
venoval aj elektroakustickej kompozícii 
v moskov kom štúdiu. 

Koncom roku 1977 konečne mohol 
Schnitlke vycestov;lť do zahraničia pri 
pn1ežitosti uvedenia svojej skladby Con
certo grosso No. l , v k torej aj sám účin
koval ak o klavirista a čembalista . Pôsobil 
ako pedagóg v Rakúsku (v r. 1980 sa stal 
hosťujúcim docentom vo Viedni na Hoch
schule fiir Musik und darstellende Kunst) 
a v Nemecku (v roku 1989-90 začal 
pôsobiť na Musikhochschule v Hambur
gu); roku 1990 z ískal nemecké štátne ob
čianstvo. Schnittke je uznávaný m sklada
teľom v Európe i zámorí, držiteľom via
cerých ocenení. Je autorom ve/kého 
množstva diel. z ktorých viaceré výraz
nou mierou zasiahli do vývoja hudby 
20. storočia: 8. symfónii (1972, 1980, 
1981, 1984, 1988, 1992, 1993, 1994), 6 
concerli grossi (1977, 1982, 1985, 1988, 

V súvislosti s hudbou Alfreda Schnitt
keho sa často skloňuje slovo polyštýlo
vosť. Jeho kompozičný prejav však ne
charakte rizuje len premiešavanie rozlič

ných štýlov a žánrov od minulosti až po 
súčasnosť, či už v podobe citátov alebo 
alúzií (na skladateľov baroka, klas ic iz
mu, romantizmu, druhej viedenskej ško
ly a ďalších, tvoriacich v 20. storočí), ale 
aj polyvrstevnosť (premiešavanie viace
rých rôznorodých vrstiev), polyparamet
rovosť (polyrytmika, polymelodika, po
lyakordika, polyharmónia) a v neposled
nej miere využitie rôznych kompozič

ných techník. K tomu všetkému pristupu
je aj akási polytvarovosť, č i materiálová 
ohybnosť, resp. autorova schopnosť trans
formácie, modulácie, či rozkladu zvo le
ného mate riálu, čo pripomína skúsenosti 
so zvukom v e lektomkustickom štúdiu. 
Výdobytky či už e lektroakustickej hud
by, európskej hudby rôznych štýlových 
epoch, alebo jej typov myslenia, dokáže 
Schnittke orig iná lnym dokonca priam 
udivujúcim spôsobom zužitkovať v rámci 
jediného diela. Stal sa tak inšpirujúcim 
pre mnohých skladate ľov, ba pravdepo
dobne jedným z prvých "objaviteľov" tej
to štýlovej orientác ie v súčasnej hudbe. 

V akom kompozičnom systéme však 
Schnittke pracuje? Ide o modálny, tonál
ny, atonálny, resp. dodekafonický typ 
myslenia? A aktí rolu tu hrá modalita? 
Vzhľadom na doteraz povedané by sme 

mohli usudzovať, že používa všetko dohro
mady. Ale ako je to možné? Ide o chaotic
ké miešaniny, či montáž rozl ičných typov, 
alebo vytvorenie akéhosi supersystému? 

Ani o jedno z nich. Schnittke využíva z 
existuj úcich spôsobov organizácie hu
dobného materiálu akýkoľvek z nich, kto
rý vystihuje jeho predstavu, resp. je vhod
ný pre jej vyjadrenie. Na to však, aby ich 
mohol použiť č i už vedľa seba, alebo zá
roveň, musel nlijsť ich spoločné vlastnos
ti, resp. ich prieniky, v ktorých sa stretá
vajú. Prienikom modality a tonality je tak 
diatonická škála a terciová štruktúra akor-

1992, 1993), 4 sláčikové k vartetá (1966, 
1981, 1983, 1989), 2 klavírne koncerty 
(1969, 1979), Requiem (1975), 2 koncer
ty pre violončelo a klavír (1985, 1989), 
Moz-Art iJ la Mozart (1976, 1977, 1980, 
1990), balet Peer Gy nt ( 1986), tal my po
kánia (1 989), opery t ivot s idiotom 
(1991) a Gesua/do (1993), Sym fonická 
predohra pre orchester (1994), Trojkon
cert pre husle, violu, violončelo a sláčiky 

(1994), Päť fragmentov k obrazom H. 
Boscha pre tenor, husle, pozaunu, čem

balo ty mpany a sláčiky (1994) a ďalšie 
početné komorné, orchestrálne i vokál
no-inštrumentálne dielt1. 

dov, prienikom medzi modalitou, tonali
tou a dodekafóniu je dvanásťtónovosť, 
ktorú má modalita v sebe obsiahnutú (se
dem tónov+ ô my tón ta a tri diesis, pri
čom sa objavuje už u Gesulada aj dvaná
sty tón ako znížená te rc ia v do akorde, 
resp. zmodulovaním do blízkej oblasti), 
a lebo aj v spôsobe rotác ie modov (ak na
pr. od c vytvoríme všetky mody) 1• 

Schnittke si uvedomil - podobne ako 
mnohí iní skladatelia v 20. storočí - že dia
tonické škály možno rôznym spôsobom 
radiť k sebe až do vyčerpania všetkých 
dvanástich tónov (pozri napr. škály v 
kvintovom kruhu, v malosekundových 
vzťahoch atď.). Sám hovorí o nekoneč
ných škálach, ktoré po určitej dobe vy
čerpávajú všetkých dvanásť tónov a z 
ktorých v skladbe používa podľa potreby 
ich výseky. Pritom narába aj s kombiná
ciou tetrachordov, ktoré sú tak pospája
né, že opäť obsiahnu chromatický totá l. 
Čiže ide o akési neustále využívan ie dia
tonicko-cbromatických tónových postu
pov. Okrem tetrachordov cirkevných 
modov využíva aj kombináciu dvoch tri
chordov do hexachordu v intervalovej 
postupnosti poltón, poltón, zväčšená se
kunda, poltón, po ltón, ktorého pôvod sia
ha do prasta rého synagogálneho spevu. 

Schnittke sa využívaním konzekvent
ného organizačného systému tónov vo 
svojej tvorbe necíti byť obmedzený, na
opak je toho názoru, že práve absencia 
pravidie l zväzuje umelca. Je presvedče
ný, že žiadne pravidlá nemôžu zabrán iť 

prejavu umeleckého zámeru, umelcovej 
skutočnej podstaty. "Ak si pred seba po
stavím obzv lášť náročnú úlohu, pokúšam 
sa ju zv ládnuť nie ako technológ, ale sna
žím sa pochopiť ešte niečo navyše, čo 
stojí nad púhou zostavou nôt."2 

Pozrime sa teraz na Schnittkeho diela a 
ich organizačné princípy. 

V skladbe Hymnus Il pre violončelo a 
kontraba ( 1974) použil autor tónové po
stupy, ktoré v sebe reťazovitým prepoje
ním spájajú viaceré tetrachordy a mody 

tak , že vyčerpajú dvanásťtónovosť. 

Za sebou postupujú tóny 
b-c-d-e-f-g-a-h-c-d-e-fis-g-a-h-cis (vio lončelo) 
tetrachordy lyd. (fryg.) aiol. (iónsky) ly-

dický 
mody lydický l dórsky l ionsky 

e gis h d-e-fis-gis-ais-h-cis
-d-es-d (kontrabas) 

lydický l aiol. 
/melodic./ 
h mol. melodická 

Všetkých dvanásť tónov je obsiahnu
tých v týchto škálach. 

V štvrtej časti prvého Koncertu pre vio
lončelo a orchester ( 1985) Schnittke od
víja hudobný proces v okrajových formo
vých úsekoch nad organovým bodom d, 
ktorý znie v kontrabasoch (v oktáve). Aj 
tematický materiál osciluje okolo dU ad ro 
témy vo violončele sólo tvorí trichord : d
e-f-e-d-e-d, v tympanoch znie spočiatku 
chromaticky trichord: d-dis-d-es-d, ne
skôr tetrachord: d-dis-d-t). V strednom 
úseku sa v base vystriedajú tóny c-b-a-d
g-fis-cis-h-f-es-as-b, ktoré vyčerpávajú 

jedenásť tónov, pričom chýbajúci dvanás
ty tón e tvorí centrum v temat ických po
stupoch v dychových nástrojoch, zvo
noch (e-fis-gis) a v iolončele sólo (fis-e
fis-e-fis-e-fi s-gis-ais-h, čo zodpovedá ly
dickému postupu). V záver celej časti au
tor vedome menf charakter modu v meló
dii, umiestnenej v sólovom v iolončele: 

Téma má spočiatku molový charakter 
(či už dórskeho alebo aiolského modu), 
potom sa mení na durový (d-e-fis), vzá
pätí sa vyvinie v lydický tetrachor<l (d-e
fis-gis), ďalší tetrachord je iónsky (gis
a is-his-cis), spolu vytvárajú ce/otónový 
modus (d-e-fis-gis-ais-his), a lebo lydický 
(fis-gis-ais-his-cis-dis). Tóny cis, dis sa 
viackrát zopakujú (melódia končí na tóne 
dis), pričom oba sú c itli vými tónmi k ba
sovému centru d. A aby Schnittke nepo
ruši l svoj princíp dvanásťtónovej organi
zácie, nechá v sl áčikoch zaznieť postupne 
sa rozširujúci cluste r od intervalov a 
akordov: d-a, potom gis-cis-fis, pričom 

fis tvorí aj durovú terciu v akorde d-fis-a, 
a interval cis-gis je v chromatickom vzťa

hu k d-a, postupne pribudnú tón h-e-a a 
c luster v prvých husliach des-es-f-g-d-e
fis-gis Ue chromatickým totálom od des 
po gis). Spolu je v tomto viaczvuku l O 
rôznych tónov, chýbaj úce dva tóny nis
his sa nachádzaj ú v melódii . 

Iná možnosť kombinácie diatoniky a 
chromatiky je postup durových a molo
vých kvintakordov, ktorých základné tó
ny vyčerpajú všetkých dvanásť tó nov 
chromatického totálu: 

V skladbe Concerto grosso č. 3 ( 1985) 
sa v čembale vystriedajú kvintakordy3: 
C, Es, e, h, f, A , b, G, Des, ges, d, As (As 
je cluster), č iže 5 durových, 6 molových 
a l cl uste r. 

Aj Requiem ( 1974-75) pre sóla, zbor, or
gan, klavír, celestu, el. gi taru a basgitaru a 
bicie nástroje poskytuje rad príkladov na 
prepojenosť rôznych spôsobov organizácie 
hudobného materiálu. Prvá a záverečná časť 
s rovnomenným názvom Requiem je zalo
žená na aiolskom mode od e (podporuje ho 
opäť organový bode - marimba, zvony), 

ktorý sa neskôr kombinuje s lydickým 
tetmchodom (g-a-h-c is), mení sa na ión
sky (e-fis-gi ), resp. využíva tóny z me
lodickej e mol (e-dis-cis). Na tomto mi
este si však treba uvedomiť, že e-aiolský 
modus patrí do O-oblasti , ktorá má k dis
pozfcii okrem svojich siedmich tónov (g
a-h-c-d-e-fis) tón f (ta) a tri diesis (ci , 
g is, dis). Dokonca tón eis, ktorý sa tu na 
záver expozície objaví, je enharmonicky 
tónom f V skutočnosti hneď vzápätí ho 

nechá skladateľ zaznieť a síce v melodic
kom postupe: f-g-as-b-c-des, čiže v aiol· 
skom mode f (f mol), ktorý podporuje aj hu· 
dobný priebeh v ostatných nástrojoch. Opäť 
sa tu objavuje medzi hlavnými modmi 
Schnittkeho obl\íbený malosekundový vzťah. 

V druhej časti Ky rie nás už skladateľ 

nenechá čakať na dvanásťtónovú organi
záciu (melódia v sopránoch v zbore), kto
rú kombinuje s durovými a molovými 
akordami (C dur v tvare kvarsextakordu, 
g mol, g is-dis-c, čo je vlastne as mol, opäť 
C), postupne ich však znečisťuje biakor
dickými štruktúrami v disonantných (väč
šinou malosekundových) vzťahoch (sú
časne znie akord C+Des, potom C+Des+ 
+0). Schnittke tak dosahuje mimoriadne 
silný účinok medzi pociťovanou konso
nanciou (durový, resp. mo lový trojzvuk) a 
disonanciou (chromatická zahustenosť). 
Uvedomujeme si však, že musí existovať 
dostatočný priestor medzi jednotlivými 
akordami a aj ich dostatočne farebná (in
štrumentačná) diferenciácia, aby mohli 
byť vnímateľné. K podobnému zaujímavé
mu efektu dochádza napr. simultánnou 
kombináciou durového a mo lového akor
du od toho istého základného tónu, alebo 
druhového a zmenšeného (napr. c-e-g + 
cis-e-g), čo využíval i využíva celý rad 
sk ladateľov v 20. storočí. V zbore Christe 
e leison znejú kombinácie akordov: E+e, 
b+A, Ces+c, as+G. 

V Dies irae máme príklad na symetric-
kú štrukturovanosť melódie: 

d-b-a-gis-g-h-c-cis. 
4- 1-1 (/) 4-1-1 
naáo1-- nafior -

Spo lu vyčerpávajú chromatický pries
tor od g pod, č i že 8 rôznych tónov. 

Príklady na kombinácie modov nájde
me vo viacerých častiach. Napr. Sanctus 
je situovaný do aiolského modu od b (b 
mol), avšak využíva aj frygický modus: f
ges-as-b-c-des, alebo mixoly dický. f-g-a
b-c-d-(es). V Credo sa kombinuje lydický 
tetrachord: f-g-a-h s harmonickým: h-c
dis-e, ale aj s chromatickým: dis-e-f-ges, 
tiež s harmonickým: f-ges-a-b a mohli by 
sme pokračovať ďalej. 

Uvedené príklady však v dostatočnej 
miere poukazujú na spôsob kompozičnej 
práce Alfreda Schnittkeho a najmä na 
mieru využiteľnosti princípov modality. 
Z tonálneho funkčného systému praktic
ky veľa neostalo. Radenie u Schn ittkeho 
podlieha voľnejším princípom organizá
cie ako je kvintový vzťah, čo ho tiež 
posúva bližšie k modalite. Spôsob orga
nizácie tónov je založený na kombináci
ách rôznych tetrachordov i trichordov, 
ktoré sú bohatšie vo svojich možnostiach 
ako dur-molové škály. K tomu pristupuje 
dvanásťtónovosť, ale nie na spôsob dode
kafonickej metódy, ktorá sa vyhýba cent
ra lizáci i, a le na spôsob modálneho mys
lenia, ktoré umožňuje voľný pohyb v 
rámci jednej oblasti spolu s využitím rôz
norodých modov zároveň. Schnittke tak 
vytvoril akús i syntézu dote rajších foriem 
hudobného myslenia od najstarších čias 
po súčasnosť, pričom zákonite dospel k 
uplatňovaniu princípov, ktoré sú vla tné 
modalite v najširšom poníman í, a zrejme 
aj zákonitostiam hudby vôbec. 

l Ak je iónsky modus od c, obsahuje sedem tó· 
nov (c·d-e-f-g-a-h), ak je dórsky. dostaneme ďalšie 
dva (c-d-es-f-g-a-b), ak frygický (c-des-es-f-g-as
b), dostaneme ďalšie tóny des, as, ak je lydický (c· 
d-e-fis-g-ah) , dostaneme posledný chýbajúci tón 
fis. Dvanás( tónov dostaneme aj kombináciou ión
skeho a lokrického modu, alebo aiotského iónske
ho, frygického a tydického. 

2 Z textu k BIS-CD-497 BIS , the alfred schnillke 
edit ion 1990 (preklad ZM). 

3 Veľké písmen~ označujú durový, malé molový 
akord. 



VIli. Stredoeurópsky festival koncertného umenia 
(Žilina, Dom umenia Fatra, 19.-26. 4. 1998) 

19. 4. 
(nedera) 

19.30 h 
janáčkova fi/harmonie Ostrava 
(CR) 
Leoš Svárovský - dirigent (CR) 
Corrado Rollero - klavfr (Tal.) 

L. v. Beethoven: Koncert pre 
klavír a orchester č. 4 G dur, 
op. 58 
L. v. Beethoven: Symfónia č. 3 
Es dur, op. 54 

20. 6. 17.00 h 
(pondelok) Koncert víťazov Súťaže sloven

ských konzervatórií 

21. 4. 
(utorok) 

19.30 h 
Komornf fi/harmonie Pardu
bice 
Pawel Przytocki - dirigent 
(Poľsko) 
jana· Broiková - hoboj (CR) 
Xavier Phi/lips - violončelo 
(francúzsko) 
J. N. Hummel: Adagio a variá
cie pre hoboj a orchester 
F dur, op. 1 02 
P. l. Čajkovskij: Variácie na 
rokokovú tému pre violonče
lo a orchester 

W. A.· Mozart: 4 neme'cké 
tance KV 602 
W. A. Mozart: Symfónia g mol 
KV 550 

17.00 h 
Ivo Kahánek - klavír (CR) 
l. v. Beethoven: Sonáta E dur, 
op.109 
8. Smetana: Koncertná etuda 
C dur 
S. Rachmaninov: Etuda - ob
raz es mol, op. 33 
F. Chopin: Etuda ds mol, op. 
10 č. 4 
Scherzo b mol, op. 31 

Martin Kasfk - klavír (CR) 
L. v. Beethoven: Sonáta Es 
dur, op. 81 a 11les Adieux11 

S. Rachmaninov: Sonáta b mol, 
op. 36 (2. verzia) 
19.30 h 
Koncert nositera Ceny kritiky za 
rok 1997 
Musica Florea (CR) 
Hudba nemeckého baroka -
Telemann a jeho predchodco
via 
H. l. F. Biber: Sonáta á 6 11 Die 
pauern kirchfartt genandt. .. 11 

Johann Rosenmuller: Sonata 
a5 
G. Ph. Telemann: Suita e mol 

G. Ph. Telemann: 11Malá suita11 

D dur 
G. Ph. Telemann: Concerto 
e mol pre priečnu a zobcovú 
flautu 

22. 4. 
(streda) 

23. 4. 
(štvrtok) 

17.00 h 
Kye-Hyun Kim - soprán (Južná 
Kórea) 
A/ina Mňuškina-Gurina - me
zosoprán (Rusko) 
jana Nagy-juhász - klavfr (Ru
munsko) 
G. Donizettti: Quel guardo il 
cavaliera (Don Pasquale) 
G. Bizet: Habanera 
G. Verdi: Ah! fors 1e lui. .. (Tra
viata) 
G. Rossini: Semiramis (Arsa
ce) 
V. Bellini: Come per me sere
no ... (La Sonnambula) 
C. Saint-Saens: Samson a Da
lila (Dalila) 
V. Bellini: Qui la voce sua soa
ve (l Puritani) 
G. Rossini: Barbier zo Sevilly 
(Rosina) 

19.30 h 
Komornf sólisti Bratislava 
vedie jan Ta/ich (CR) 
Roland Sebesta - klarinet (SR) 
Peter Sesták - viola (SR) 
E. H. Grieg: Z Holbergových 
-~ias. Suita v starom štýle, op. 
40 
W. A. Mozart: Koncert pre 
klarinet a orchester A dur KV 
622 

B. Britten: lachrymae pre vio
lu a sláčiky, op. 48 a 
Dag Wirén: Serenáda pre slá
čikový orchester, op. 11 

17.00 h 
Peter jarušek - violončelo (SR) 
Daniela Varfnska - klavír (SR) 
B. Martinu: Variácie na tému 

slovenskej ľudovej 
piesne Sonáta č. 2 
Variácie na tému 
Rossiniho 

Monika Melcová - organ (SR) 
J. S. Bach: Concerto a mol 
BWV 592 (podľa Vivaldiho, 
op. 3 č. 8) 
D. Sostakovič: Prelúdium a fú
ga a mol (transkrip. M. Mel
cová) 
Johan Alain-Joie: Intermezzo 
Deuxieme Fantasie 
Maurice Duruflé: Prélude et 
fugue sur le nom ďAiain, op. 
7 +Improvizácia 

19.30 h 
Gergely Bogányi - klavír (Ma
ďarsko) 
F. Chopin: Balada g mol, op. 23 
Styri mazurky, op. 24 
(g mol, C dur, As dur, b mol) 
Sonáta b mol, op. 35 
F. Chopin-F. Liszt: Fruhling Mei-

24. 4. 
(piatok) 

25. 4. 
(sobota) 

26. 4. 
(nedeľa) 

ne Freunden 
R. Schumann-F. Liszt: Wid
mung 
G. Verdi-F. Liszt: Koncertná 
parafráza Rigoletto 
F. Liszt: les doches de Ge
néve 
Polonéza E dur 

17.00 h 
juraj Kováč - barokové violon
čelo (SR) 
Urban Westerlund - čembalo 
(Svédsko) 
les delices de la solitude 
D. Gabrieli: Ricercar l 
J. S. Bach: 2 prelúdiá pre só
lové violončelo 
D. Scarlatti: Essercizi 6 
D. Gabrieli: Sonata G dur 
M. Corrette: Sonata V (les 
delices de la solitude) 
F. Geminiani: Sonata ll d mol 
M. Corrette: Vl (les delices de 
la solitude) 
F. Geminiani: Sonata 111 C dur 

19.30 h 
Budapest Strings 
Gegely Bogányi - klavír (Ma
ďarsko) 

W. A. Mozart: Serenata Not
turna D dur, KV 239 
W. a. Mozart: Koncert pre 
klavír a orchester D dur, KV 
537 

W. A. Mozart: Symfónia C dur 
Linecká, KV 425 

19.30 h 
Slovenský komorný orchester 
vedie Bohdan Warchal 
Daniel Row/and - husle (Ho
landsko) 
Henrik Wiese- flauta (Nemecko) 
Jan Václav Stamic: Sinfonia č. 
2 A dur 
J. Haydn: Koncert pre husle a 
orchester C dur č. 1, Hob: 
VIla 

W. A. Mozart: Koncert pre 
flautu a orchester D dur, KV 
314 
J. Haydn: Symfónia E dur, 
Hob. 1:29 

19.30 h 
Komorní orchester Pražských 
symfoniku (CR) 
Ceský komorný zbor (CR) 
Peter Feranec - dirigent (SR) 
Beata Raszkiewicz - soprán 
(Poľsko) 

jozef Kundlák - tenor (SR) 
Gustáv Beláček - bas (SR) 

A. Pärt: Te Deum 

F. Schubert: Stabat Mater pre 
sóla, zbor a orchester D 383 



1~. 
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Opera a balet SND 
l. 4.- 11 .00 h V. Patejdl - B. Filan: 

Snehulienka a sedem pre
tekárov 

l. 4. - 19.00 h G. Rossini: Barbier zo 
Sevilly 

2. 4.- 19.00 h G. Puccini : Bohéma 
3. 4. - 19.00 h P. l. Čajkovskij : Labutie 

jazero, balet 
4.4.-19.00 h W . A. Mozart: Cosi fan 

tutte 
6. 4.- 19.00 h G. Verdi : Sila osudu 
7. 4. - 19.00 h G. Donizetti : Lucia di 

Lammermoor 
8. 4.- 19.00 h G. Bizet: Carmen, balet 
9. 4.- 19.00 h W. A. Mozart : Čarovná 

flauta 

......... ......... - -SK.O Zil•na 
2.4.- 19.00h 
Dom umenia 
Fatra 

Komorný koncert 
Animae Trio, Švajčiarsko 
Jean Christophe Gawry-
siak, husle 
Dieter Hilpert, violonče

lo 
Tomas Dratva, klavír 
Suk: Klavírne trio, op. 2 
lves: Trio ( 1905 rev. 
1908) 
Mendelssohn: Klavírne 
trio 

5. 4.- 10.30 h Nedefné matiné pre rodi
čov s deťmi 

Dom umenia "O klávesových nástro-
Fatra joch" 

Účinkujú: poslucháči Kon
zervatória v Žiline 
Moderátorka: Jana Tari
nová 

6. 4. - 19.00 h Koncert SKO Žilina 
Vrútky- kino Tartini: Sinfonia A dur 
Máj Mozart: Koncert č. 4 D 

dur, KV 2 18 pre husle a 
orchester 

7.4.-19.00h 
8. 4. - 19.00 h Pergolesi: Stabat Mater 
Dom umenia pre soprán, alt, ženský 

Fatra zbor a orchester 
Nao Higano, soprán 
Eva Garéljová, alt 

Juraj Cižmarovič, husle 
Dievčenský zbor Konzer
vatória v t i line 
Zbormajster: Štefan Sed/ic
ký 
Komorní sólisti Bratisla-
va 
Dirigent: Anton Popovič 

16. 4.- 19.00 h Organový koncert poslu
cháčov Konzervatória v 
Žiline 

19.-26. 4. 

V programe odznejú or
ganové skladby starých 
majstrov 

VIII. STREDOEURÓP
SKY FESTIVAL KON
CER1NÉNHO UME
NIA V ŽILINE 

Štátna filharmónia 
Košice 

2. 4.- 19.00 h Predvelk:onočný koncert 
pod zá!titou GR čR v 
Košiciach 
Sólisti : Iveta Matyášová, 
soprán, Ida Kirilová, alt, 
Miroslav Dvorský, te
nor, Jifí Sulženko, bas 
Dirigent: Ondrej Lenárd 
Zbory: Collegium tech
nicum, zbormajster K. 
Petróczi 
Spevácky zbor Ostrav
skej Univerzity, zbormaj
ster L. Pivovarský 
A . Dvorák: Stabat Mater 

7. 4.- 19.00 h Koncert žiakov Konzer
vatória v Košiciach 
Sólisti: Eva Petrová, vio
lončelo 

Zsold Boros, klavír 
Alena Vojteková, flauta 
Štefan Eperješi, husle 
Dirigent: Bystrfk Režu
cha 
E. Lalo: Koncert pre vio
lončelo a orchester d 
mol 
F. Liszt: Koncert pre 
klavír a orchester č. l Es 
dur 
C. Chaminade: Concerti
no 
J. Sibelius: Koncert pre 
husle a orchester d mol 

16. 4.- 19.00 h Miloš Jurkovič, flauta 
Dom umenia Dirigent: Charles 0/ivie

ri-Munroe 
A. Borodin: Knieža Igor, 
predohra 
W . A. Mozart: Koncert 
pre flautu a orchester č . 

lG dur 
L. van Beethoven: Sym
fón ia č. 5 Osudová 

Slovenská 
:filh.a.rn.ó:n.ia 
l. 4. - 19.00 h Slovenský komorný or

chester 

2. 4.- 19.00 h 
Koncertná sieň 

SF 

Umelecký vedúci Boh
dan Warchal 
Výber z diel Johanna 
Straussa 
Slovenská filharmónia 
Dirigent: Kimbo lshii 
Et o 
Tomohiro Okumura, husle 
D. Šostakovič: Koncert 
pre husle a orchester č. 

l a mol, op. 99 
J. Brahms: Symfónia č. 
2 D dur, op. 73 

4. 4.- 19.00 h Slovenský komorný or
chester 
Umelecký vedúci Boh
dan Warchal 
W. A. Mozart : Hudob
ný žart, KV 522 

Štátna opera Banská Bystrica 
3. 4.- 18.30 h G. Verdi : Luisa Miller l 7. 4.- 18.30 h G. Verdi : La TraviaU1 

K.o-.k••rz 
VŠD - Divadlo Jonáša Záborského vypisuje konkurz do súboru spevohry: sóla -

soprán, alt, tenor, bas; tanečná zložka- muži a ženy, korepetítori - pre sóla a balet. 
Konkurz sa uskutoční 27. 4. 1998 o 10.00 h v Divadle Jonáša Záborského, nám. 

Legionárov č. 6, 08 1 61 Prešov. Prihlášky zasie lajte na uvedenú adresu. 

Národné hudobné cen-trum 
- Slovkoncert 

3. 4. - 18.30 h IDohovec, Dom kultóry 
Otvárací koncert IDohovec
kej hudobnej jari 
Orchester Komornej opery 
SND 
Sólisti Komornej opery a 
Opery SND 
Marián Vach, dirigent 
Výber melódif, piesn(, árií, 
duel z opier svetových hu
dobných sk/adilteľov 

5. 4.- 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác 
Bratislavské klarinetové kvar
teto 
Matej Drl ička, klarinet 
Jozef Eliáš, klarinet 
Vladimír Kanta, klarinet 
Peter Drlička , basklarinet, 
umelecký vedúci 
Zeljenkíl. Mílrc-Carles, Nord
hagen, 1/ievski, Tomasi, Ku
bička 

6. 4. - 19.30 h Trenčianske Teplice, SLK, 
Koncertná sieň Kópelnej 
dvorany 
Klavúny recitál 
Marián Lapšanský, klavír 

7. 4. - 19.00 h Bratislava, Dóm sv. Martina 
J. S. Bach: Pašie podla sv. 
Jána, BWV 245 
Symfonický orchester SRo, 
Pražský rozhlasový miehný 
zbor 
Adriana Kohútková, soprán 
Anna Radziejewska, alt 
Jozef Kundlák, tenor 
Roman Janál, barytón 
Gustáv Beláček, bas 
Róbert Stankovský, dirigent 
Stanislav Bogunia, zbormaj
ster 
Predpredaj vstupeniek: Po
Pi 13.00 h - 17.00 h v po
kladni NHC, Michalská IO, 
Bratislava 

Medzinárodná spevácka sttfd Hansa Gabora Belvederc v odbore opera a opcrdl 

sa uskutoční v tc.rmínc od 13. do 19. j1lla L r. vo Viedni. 

Výberov6 kvalifikačn6 kolo bude prebiehat v soboCu 30. súja od 12.00 h v 

Mirbachovom p&Uci v Bratislave. 

Vyplnen6 prih.Wky je potrebo6 zaslat do 16. S. 1998 oa adresu agentlúy 

lnterartista, Bajzova 4, 821 08 Bratislava, kde dujemcovia mMu zíakaf aj podroba6 

~e (tel./fax S26 71 70). 

s L o v E N s K Á 

HUDBA 
REVUE PRE HUDOBNÚ KULTÚRU 

Dvojčíslo 1-2/1997 je zamerané etno
muzikologicky s dôrazom na problém 
viachlasu a regiónov fudovej hudby na 
Slovensku (zvlášť zaujímavý je príspe
vok o reflexii Žida a Cigána v fudovej 
piesni na Slovensku). V dokumentačnej 
prílohe nájde čitatefvzácny rozsiahly vý
berový sópis vedeckých publikácií v ob
lasti slovenskej etnomuzikológie a záz
namov originálneho folklóru na zvuko
vých nosičoch vydaných po roku 1989. 

Dvojčíslo 3-4/1997 je tematicky zame
rané na problematiku vývinu slovenskej 
hudby za obdobie posledných 50 rokov. 

Šttidie doplňuje rozsiahla anketa o pro
blémoch hudby na Slovensku a zaujíma
vý výberový sópis zvukových nosičov s 
dielami slovenských autorov, resp. auto
rov pôsobiacich na ózemí Slovenska v 
minulosti i súčasnosti, výberový sópis na 
Slovensku publikovaných hudobnín i 
kníh o hudbe - všetko po roku 1998. 

Obe dvojčísla si možno zakúpiť v pre
dajni Music Forum na Palackého ulici v 
Bratislave, resp. objednat v redakcii na 
adrese SLOVENSKÁ HUDBA, Michalská 
10,813 36 Bratislava, fax 07/533 37 16. 

Objednávka predplatnéh o na dvojtýžd ennfk 

HUDOBNÝ ŽIVOT 
Hudobná súčasnosť - Rozhovory s osobnosťami domácej i svetovej hudobnej scény -

Portréty skladateľov a interpretov - Seriál o hudobnej tvorbe - Koncertný život - Recenzie 
knižných noviniek a CD nahrávok - Opera, opereta, muzikál - Informácie zo zahraničia -
Profily slávnych osobností - Rozhlas a televízia - Festivaly doma a v zahraničí- Hudobný ži
vot v regiónoch - Fejtóny - Inzercia - Servis HŽ 

Objednávky posielajte na adresu: 

HUDOBNÝ ŽIVOT, Michalská 10, 815 36 Bratislava 

Priezvisko, meno, titul .... ....... .. ... .... ........... ....... .. .. ....... .. .......... ......... ...... .... ...... ..... ..... .... .......... . 

Adresa . . . . . . . . ... . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . PSt ...... ........... ...... . 

Hudobný život objednávam pre ....... ... ..... .... ..... ... ...... ..... ..... ... .. .... .. ... ... ... .. ..... ... ............... ........ . 

Presná adresa ............... ... .......... ......... .. ...................... .. .. ...... ... ...... ........ .. .. ..... .......... ........ ......... . 

Predplatn6 hradí .... ........ .. ...... ... .. ...... ......... ......... ........ .. .. ...... .... ........ .............. .. ........ ................. . 

Adresa . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. PSt .... ................... . 

Objednávam Hudobný život od čísla . . ... . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Počet výtlačkov ............... .. ...... .. 

Podpis .. ............................ ......... .. ........ .. ..... ......... ......... .. ...... .. ............... .. ....... ........................... . 

Cena jedn6ho čísla 8,- Sk, celoročn6 predplatn6 192,- Sk, polročn6 predplatn6 96,- Sk vrá
tane poštovn6ho. Pri objednávkach do zahraničia + poštovn6. 

HUDOBNÝ Zl VOT - dvojtýždenník. Casopis Slovenskej hudobnej t'mie. Vychádza v Národnom hudobnom centre, Michalská IO. 815 36 Bratislava. Séfredaktor: Dr. Marián Jurlk. Redakcia: Katari na Zigová (jatyková redaktorka), Mgr. 
Lýdia Dohnalová (hud. kritika. publicistika), Mgr. Elena Mlynárčiková (tajomníčka redakcie). Adresa redakcie: 815 36 Bratislava. Michalská IO. Tel./fax redakcie: 07/533 03 66. šéfredaktor tel.: 07/533 35 32. fax: 07/533 Ol 88. Tlačia 

Nitrianske t lačiarne, a. s., 949 50 Nitra. Rozširuje PNS, a. s .. objednávky na predplatné prijíma každá pošta, doručovateľ. predajr'u PNS a stredisko PNS. Objednávky do zahran ičia vybavuje PNS. a. s .. Expedičné stredisko - vývoz tlače. 
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