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Epilóg pred koncom storočia ... 
Ubezpečujem milé/ro čitate/'a, f.e nestra· 

Ifm koncom sveta. Napadlo mi to ndlwdou, 
keď som cez veľkonočné sviatky čfta/ v na· 
Iich periodikdch mnof.stvo "duchapln)1clr " 
myi/ienok o "modernosti" sríčasnej hudby. 
Pr01•da nie o tej tzv. váf.nej, ale o tej inej, 
ktorá produkuje mnof.stvo Ikanddlov, Ikan· 
dá/i kov či "zác/wdov)lc/r" prfbehov rot"kerov 
a i. hviezd, neraz pof.fvajrícich ríctu tzv. 
Grammy trophy. Proti gustu f.iadne výhra· 
d)'. Bo/to viak podnet na zamyslenie ... 

Napríklad v roku 1899 Debussy odovzdal 
sveli/ SI'Oje Nokwmd~ o tri rol..-y neskôr ope· 
m Pelleas a Mélisa11da a o ďa/Iie tri roky 
cyklus More, /905 mala premiéru Straussa· 
\'a opera Salome, 1910 prii ielna svet Vták 
ohnivák, 1913 zavrelo po prvýkrdt Svtitenie 
Jari Igora Stravinského, o rok neskôr A/ban 
Btrg napísal Tri kusy pre veľký orchester a 
I'Wplltf operu Vozzeck. V rov11akom lase 
Sc!Jonberg maľuje a pedagogicky p6sobf v 
Berlfne a Viedni, a k jeho f.iakom patrí prd· 
ve Anron Webem, a vôbec celd umeleckd 
Európa kráča v listrety novému umeleckému 
mysleniu. De1•tiť rokov pred začiatkom /lové
ho storočia narodil sa Sergej Prokofiev, ro
ku 1914 získava cenu A. Rubini tejna za 
pred1•edenie vlasmého prvého k/avfmeho kon
cmu a vydáva sa na ko11certné turné cez 
Sibfr a Japonsko do USA. Roku 1906 sa na· 
rodil D. Sostakovič, o ktorom j elw syn Ma· 
tim tvrdí, f.e jeho hudba je pre 21. storočie. 

PrEchodom rozhlasu, gramofóllu, televfzie 
a ďa/Jfmi médiami hudba dostáva nové kri· 
tériá, ktoré sa prejavuj rí hlavne vo výbere, 
kto sa na nich bude podieľať. Koncermé sie· 
ne sa plnia podľa toho, koľko obol~rdvanýc/r 
skladieb sa hrd ... Kto vie, čo bude v móde 
wjtra ... Kedysi vychddza/a aj spústa kníh o 
hudbe. Pre niekoho dobré, pre iného zlé. 
Milujem antikvárne relikvie, mnohé z nich 
vlastním. Jedna z nich je spred sto rokov. Je 
to krásne viazaná, na tvrdom papieri tlače· 
nd a zlatom orámOI'and kniha Berlihmte 
Klaviespieler, ktorá vyiia vo vyda1•a reľstve 
H. Payneho v Upsku roku 1898. Zaujfmavé 
je, te je akwálna dod11es. Kúpil som ju v an
tikvariáte Slovenskej knihy 8. marca 1973 za 
80 korrín. 

Prdo to vlastne píiem. Iba pre pohyb v 
naiom f.ivote, v naiich dejinách. Francliz 
Jarques Chail/ey si raz "zatelefonoval" pro· 
stredníctvom mobilu Ericson GSM do bu· 
dtícnosti a dozvedel sa, f.e "mesačne vychá· 
dza niekol'ko tuctov kníh o hudbe. Muzi· 
kológia sa teší vážnosti ako autentická ve
da a rozvíja sa na všetkých univerzitách 
sveta, hoci vo Francúzsku sú len dve ka· 
tedry, ale v Nemecku sto. Pravidelné skla· 
dateľské súťaže, objednávky štátu, roz
hlasu alebo festivalov podnecujú vznik 
nových skladieb. Balet nijako nezaostáva 
za koncertnou hudbou v dokonalosti, ani 
v láve. Opera síce prežíva krízu, ale sme 
ochotní uveriť, že j e to kríza prechod ná, a 
usilujeme sa ju premôcť. Všetko je teda v 
najlepšom poriadku a víťazná hudba sa 
chystá veselo si vypiť na Silvestra l 999 
šampanské, aby oslávila svoj zaistený bla
hobyt." 

A tak bez ohľadu na večnosť, či zai/tí sld
vu rytierov čias ddvno minulých alebo ne· 
dávrrych, spokojne sa oddajme očakdvaniu 
11e1íprosne sa blíf.iacej hodiny "H", ktorou 
privítame nové storočie, ktoré podľa rituálu 
l'tlného kolobehu f.ivo ta, dúfajme, optiť pri· 
nesie trvalejiie hodnoty nef. na začiatku toh· 
to, ktoré sa pomaly uf. priam dusf v konven· 
ciách, staromilstve, spiatočnícrve a v ilú· 
zidch večnej dokonalosti. A tak je ľahko 
možné, f.e na 1ísvite 21. storočia niekto po· 
de: "vaši súčasníci , to sú tí, ktorí vás, J'udí 
20. storočia, unisono rozochvievajú: Mo
zart, Beethoven. Neprotestujte, v taške 
máme programy všetkých koncertov v 
tomto týždni. Všetko skladatelia storočia 
iného, než vášho. Vaše dvadsiate storočie 
nemá žiadnu súčasnú hudbu". 

MARIÁN JURfK 

SSk 

Cár 'Boris ... 
K životnému jubileu Sergeja Kopčáka 

č. S 
22.4. 1998 

Hoci euforické proklamácie o svetovosti slovenskej vokálnej školy a jej reprezentantov sa stali 
módnym slovníkom, treba sa pozrieť do očí holej pravde. Fakty stí jednomačné. Totiž sólistov, ktorí 
nie jednorazovo, ale prinajmenej desať-pätnásť sezón sa objavujtí na plagátoch prestížnych európ
skych či zámorských divadiel, možno zrátať vari na prstoch jednej ruky. Jedným z nich, odchovan
cov slovenských operných scén, je čerstvý päťdesiatnik, basista Sergej Kopčák. 

Rodák od Prešova (23. apríla 1948) odcestoval v pätnástich rokoch do neďalekých Košíc, aby sa na 
tamojšom Konzervatóriu venoval šttídiu husľovej hry. Z východoslovenskej metropoly ho ptíť za 
umeleckou profesionalitou viedla najskôr na bratislavskú VŠMU - tu však už začal študovať spev - a 
roku 1970 na dva roky do bulharskej Sofie. V krajine s kvalitným pedagogickým zázemím a celou 
plejádou mamenitých spevákov sa zdokonaľoval u prof. M. Popova ("čo v stíčasnosti viem, mám 
predovšetkým zo svojich šttídií v Bulharsku" - povedal pre Hž roku 1975 Sergej Kopčák), ktorý mu 
dal pevný technický základ. Po návrate do vlasti svoj profesionálny krst absolvoval v banskobystric
kom Divadle J. G. Tajovského (1971-72), odkiaľ prešiel do košického Štátneho divadla (1972-74). 
V tom čase zožal prvé tíspechy na medzinárodných speváckych stítažiach (Pražská jar 1973), na kto-
ré nadviazali laureátstva v Mníchove, Rio de Janeiro a na MTMI UNESCO. (Pokračovanie na 9. str.) 



Z Japonska 

ic je takmer žiadnou vzácnosťou stret
núť sa na našich pódiách s hosťujúcim i diri
gentm i alebo sól istami z rôznych končín 
sveta, no vystúpenia velkých hudobných 
tel ies sú už menej časté, najmä, ak ide o ta
kú vzdialenú kraj inu, akou je Japonsko. 

V posledný marcový víkend sa hudby
milovným Brat is lavčanom predstavil i hneď 
dva: najprv dievčenský zbor K l JO GA
KU I GLEE CLUB v Koncertnej sieni 
Slovenského rozhlasu, kde vystúpil spolu 
s Bratislavským chlapčenským zborom. e
deľný podvečer v Koncertnej sieni Sloven
skej fi lharmónie patri l sedemdesiatpäťč len
nému dievčenskému dychovému orchestru 
YOKOHAMA SOEI JU IOR COLLEGE. 

YOKOHAMA SOEI JU IOR COL
LEGE, na pôde ktorej dievčenský dychový 
orchester roku 1966 vznikol , člen í sa na 
vyššiu všeobecno-vzdelávaciu a ekonomic
kú školu, kde sa popri študijných povinnos
tiach kladie veľký dôraz na to, aby sa poslu
cháč i nauči l i cnostnému správaniu, aby mno
hostranne rozvíjal i svoj intelekt a upev
ňovali si zdravie. V erbe školy, ako symbol 
čistoty. dominuje kvet frézie. Dievčenský 
dychový orchester má l 08 č l eniek a j e naj
viičším školským klubom gymnázia. Okrem 

Reakcia na reakcie 
Hoci nemám mtjmenšiu chuť diskutov;t( (ani 

prostredníctvom časopisu ani osobne) o problé
mc mthrávky CD l;ín Šimbmcký: Latin Church 
Music. ktorú som - mimochodom - vôbec cc/
komnezatratil. musím Sit ozvať mt reakcie. ktoré 
vzbudí/u moj;t recenzi<t (HŽ č. 7/98). Obsahujú 
totiž predovšetkým nepravdivé a zmrádz;tjtícc 
údaje. ktoré ma sra v;tjú všeobecne do veľmi ne
g.mívncho svetla - ttko nemorálne/Jo klamára. 
človeku. ktorý nedodržuje Jovo 11 pod. V dneš
ných časoch nic je nič zvl;mne. že o morálke po
učttjú tí. ktorí majú mt to najmenšie právo. 
Vyjudreniu k mojim vecným pripomienkam a 
kritickým výltmdám Sil vš;~ k (myslím si. že je to 
celkom logické) obe re;~kcie ''y ltýb;tjú. Mohol 
by som (a môžem). samozrejme. svoje kritické 
výhrady Zilrgumcmov;t( oveľa podrobnejšie. do
mnicv;un sa v.{ak. J.c som bol dostmočne vecný a 
pre ný v pomenovaní základných problémov tej
to rwltrávky. (Nemyslím si ani. že diskusia o 
kvalite mtltnívky by bola veľmi zmysluplná, čo 
s;t swlo. už Sil neodswne. nahrávke s;t tým nepo
môže. ale ak si hocikto diskusiu J.c/á. nech sa pá
či. Som presvedčený. že klrždý ešte dewilnejší 
pohľitd mi dá za pmvdu.) 

Predovšetkým nie je pm vda. že som sa na llil
ltrávkc nejako zvláiiľ podicľitl (že som titul po
znal "od prvých výhonkov" a pod.). Pán Ro
zelma/ bol u mňil spolu s l. Valentovičom mt jed
nej konzultácii začiatkom leta /996 a potom mi 
pri náltodnom stretnutí v septembri v električke 
oznámil. že v ten deií "o 17. h je generálku". To 
asi v duclw "svedomitej prfpmvy nahrávky". ako 
pľše. Je síce pmvdou. že štyri večery om sipoc
tivo odsedel na nahráv;mí. preto aj o nahrávke 
viem svoje (od!Jiiadnuc od toho, že som pritom 
hovoril aj s inými ľucľmi. napriklad režisérom). 
Napriek tomu som nezverejnil nič zo "zákuli
sia". ale len to, čo môže každý počuť - jednodu
cho hodnotil som nahrávku, u nič iné. Na nahrá
vaní som spočiatku protestov;~/. domnievam sa, 
dosť Čltsto. napriklad. keď dirigent nerešpektoval 
vychmie Dr. Rybariča a vymý.mtl si lÍp/ne neod
borne rôzne vy lepšenia v generálnom bttse a 
pod. Nezasuhova/ som do umeleckej stránky. to 
by '' tej chvfli už ani nemalo zmysel. na to bolo 
neskoro, jediná možnosť boht povcd;tť - nerobte 
to. je wm ešte veľa nejasného, nec/otiahnutého 
(mys/fm 1111 to skúšanie rôznych možnost( obsa
denia il pod. ). to by vš11k l. Rozehn11l musel mať 
iný systém práce. A le do "umeleckých vec(" si 

abonentných a dobročinných koncertov 
usporadúva net radičné vystúpenia v príro
de. Zúčastňuje sa súťaží dychových or
che trov, významným úspechom bolo roku 
1994 získanie prvej ceny na prestížnej 
medzinárodnej súťaži dychových orchest
rov, Kanagawa. Vďaka mimoriadne vyso
kej umeleckej úrovni absolvoval orchester 
mnohé umelecké turné nielen v Japonsku, 
ale aj zahraničí: hosťova l v Austrálii, na 
Havaj i , v Cíne, Singapure, v Rakúsku. Via
ceré členky orchestra sa po končen í štúdi í 
na gymnáziu rozhodlo venovať sa hudbe 
profesionálne a pokračovalo v štúdiách na 
umeleckých školách. Ambíciou Yokohama 
Soci Junior Collete j e, aby v budúcnosti 
priamo z nej vychádzali profe ionálni hu
dobníci. 

Pod úspechy orchestra sa podpísali sa
motné j eho členky - študentky gymnázia. 
Popri náročných študijných povi nnostiach 
sa venujú vojej ešte náročnejšej záľube -
hudbe, najmenej dve-tri hodiny denne. 
Poča dní víkendu trvá nácvik aj viac. 
K dokonalosti a pozoruhodným umeleckým 
výsledkom orchester doviedli obaja diri 
genti: YOSHIHA RU TSUMEMITSU po
chádza z Hirošimy, Hudobnú akadémiu 

dirigent evidentne nenechal "zusahovu(". a wk 
po jedinej pripomienke som sa stiahol <l upozor
ňowtl som Jen na vyslovené nezmysly z hľitdiska 
hudobného historika. S tými ľuďmi. s ktorými 
nwlo význum ni! nahrávaní hovoriť stále (rwpr. P. 
Guľas). som hovoril i naďalej a myslím si, že to z 
CD i počuť. Čo sa týka sprievodného tex/ll. dochtl 
som ho ihnecf op uskutočnen{ nahrávky (ešte ne
zostrilwnej), nerozumiem, prečo sa to dnes zdtf 
niekomu neskoro (zmluvu som pritom nevidel 
dodnes .. .). a po ll mesiacoch som dodával origi
nálne nemecké citáty do môjho textu dnrhýkrát. 
Kam Sit podeli prvýkrát, to netušfm . K cf~tlším 
"vecným" poznámkam A. Riljtera, týkltjtícim sa 
textu. uvádz;tm Jen to/ko, že absolútnu viičšinu 
mojich pripomienok prešiel mlčanfm, t. j. asi sú 
správne (s {;~kwmi Sil nedá hýbať. ako sa nám 
zachce). Zážitkov z tých dnf mám neúrekom, dal 
by sa z nich napísať "román". nehodlám ich však 
zverejňovať, hoci viičšina sa týka konkrétnej "spo
lupráce" na realizácii CD s hudbou Šimbrac
kého. 

Z textu l . Rozchrwla možno vylúpnuť ešte me
nej nrcionálneho. K jeho v.lfeobccným formuláci
ám iba dodávwn, že zbor Camerata Bratislava 
poznám dobre. mnohé je mi známe - od organi
Utčných otázok až po umelecké, pevácke schop
nosti meľ. Zbor, ilko spľiÍvnc postrehol. som clu/ 
na opačnú stranu hodnotenia než výkon dirigen
Ut. ktorý v tomto prípade zodpovedá za oveľil 
viac. než len za "obyčajné" rwštudovanie khtd
by . Nemám žhtdny záujem nikoho likvidovuť. 
ani vnášať rozkol do mdov Camera ty. Ale pok/il
dám Zll svoju profesionálnu česť n~tzvlll' veci pm
vým menom a postamť a o to. aby l . Rozehnal 
takýmto spôsobom viac "neinterpretovul swrú 
slovenskú hudbu" a nerobil si nielen s mojou 
prácou. ale najmii s prácou môjho. bohužhtľ, ne
bo!Jého kolegu Dr. R. Rybariča. čo sa mu zapáči 
(;tk by Dr. Ryb;trič žil, to by si musel l. Rozehnal 
vypočuť ešte iné "invektívy"). Mnohf očití sved
kovhtmôžu dosvedčiť, že som su úprimne potešil 
nahrávke sklitdieb l. Handla-Gui/u a a K. Hilr:tll 
Ut u jej oceneniu. 11/e v svojej recenzii som hovo
ril len o slovenskej hudbe minulých storočí. Pre 
mň;t nie je (akt. že l . Roze/mit/ si bežne podáv;t 
ruku napriklad s C. Abbtrdom. ešte zárukou toho. 
že dokáže dobre robiť aj sumí slovensk tí hudbu. 
Zarewutius a Zrunek stí úplne zbabrané a zlé na
hrávky. Šimbmcký je asporí priemerný . ale. žiaľ. 
nie jeho zásluhou. Aj argument, že po koncerte 
na "Drioch starej hudby 1997" mu prišiel zabla
hoželať A. Parmu. má Jen "svoju" váhu: na semi
nári o funkcii zboru v barokovej hudbe na druhý 

v Toho Gauen absolvoval v odbore hoboj 
a angl ický roh. Pôsobil v niekoľkých vý
znamných j aponských orchestroch, napr. 
v Ósake. Popri umeleckom vedení Yoko
hamského dievčenského dychového or
chestra spolupracuje s mnohými ďal šími 

školskými j aponskými orchestrami. Druhý 
dirigent orche tra, TADAMI l OUE, zá
kladné hudobné vzdelanie získal v rodnej 
Yokohame. Po absolvovaní Hudobnej fa
ku lty v meste ihon v odbore dychových 
nástrojov sa venoval koncertnej , dirigent
skej a pedagogickej činnost i . Od roku 1992 
pôsobí ako docent na d ievčenskej škole 
Soei Junior College v Yokohame. 

Na bratislavskom koncertnom vystúpení 
Yokohama Soei Junior College orchestra 
študent i ek rovnomenného gymnázia od
zneli v pozoruhodnej i nterpretačnej úrovni 
skladby R. Sheldona, A. Reeda, J. V. 
Roosta, A. Dvoi'áka, M. Arnolda, M. P. 
Musorgského, Kitaroua, R. Fernandeza, L. 
Bernsteina a 8. N. l waia. Hra orche tra sa 
vyznačovala dokonalou súhrou, vzácnou 
vyváženosťou a plným zaujatím, kde sa po
pri dychoch výrazne uplatnili aj bicie. 
Radosť z hry sa prej avila najmä v Bernstei
novej West side story, j aponské motívy za
zneli v skladbe Hodvábna cesta od Kita
roua (škoda, že ich nebolo viac). Podmani
vou silou a nádhernou farbou všetkých dy
chových nástrojov priniesol dievčenský yo
kohamský študentský orchester bratislav
skému publiku nezvyčaj ný a neopakovate ľ

ný umelecký zážitok. 
Po koncerte sa uskutočnilo krátke stretnu

tie japonských hostí s riaditeľom Slovenskej 
filharmónie, Ing. Jozefom Tkáč i kom. Aj on 
ocenil vysokú i nterpretačnú úroveň orchestra. 

Koncert dievčenského zboru Kinjo Ga
kuin Glee Clubu a dievčenského dychového 
orche tra Yokohama Soei Junior College 
usporiadalo MESTSKÉ KULTÚR E STRE
DISKO a umelecká agentúra l TERAR
T IST v Bratislave v spolupráci so Spoloč
nosťou pre rakúsko-japonskú kultúrnu vý
menu vo Viedni. 

Text a snímka IVICA OZÁBALOV Á 

deti totiž A. Pilrrott okrem iného ditl spôsob in
terpretácie Schiitzových Music~tlische Exequien 
bez priestorového efektu z:t vzor nepochopenia 
predvádu mia tej to hudby (silmozrcjme. 11/JOnym
ne. ale kilždý ÚČilstnlk koncertu a seminára sa 
musel dovtípil: o čo ide): cupe/la tu totiž nie je 
obyčajné "wtti". zo ilnenie. ale aj využitie pries
torového efeklll , t.j. dvojzborovosti. /mtk dôkuz. 
že dirigent dokáže llilpriek výbomým sólistom. 
zboru, orchestru znehodnotiť ich prácu a poško
diť samotné dielo, sme počuli i nedávno - na 
predvedcnľ Hiind/ovho Mesiáša. Pán Rozehnal 
sa nemusí čudovať, že ho staviam do úplného 
protikhtdu imerpretmi. Čo a týka zrušeného 
koncertu Cmneraty v rámci itbonentného cyklu 
SF. riaditeľ Ing. Joze( Tkáčik mi podal celkom 
iné vysvetlenie (listom i osobne) ako pán Ro
zelma/ - aj dne ho pokladám za seriózne 11 úplne 
dôvetyhodné. 

Domnievmn sa, že by som mal ešte vysvetli( 
čo som myslel pod "vyššou mocou" v mojej re
cenzii. Prvotne a to týk;t skutočne nilhrávky 
Vianočnej omše P. l. Zruneka. hoci tieto dve CD 
nemožno vonkoncom spájat; ani porovnáv;tl'. do
koncil ani kvalitlllfvnc. Nit nuhrávku Zruneka 
som totiž nedal (aj pfsomne) súhla , 1111 čo mám 
ako autor podľit zmluvy nepochybne plné právo 
(kvalita práce l . Rozehna/a totiž ani nedáv;1/a 
žiildnu záruku mt ilko-/ltk zodpovedajúci výsle
dok , no mojou túžbou bol výsledok blížhtci su 
hranici 100 %). Nahrávklt sa však napriek tomu 
uskutočnila ;t bo/il vydaná. Myslím i, že kilždý 
súdny čilllteľ si nazve vec pmvým menom. O tej 
to nilhrávke sa už vonkoncom nehodlám ba viť. 
lebo jej vydanie a rieši právnou cestou. S recen
ziou mr CD Šimbrackého by som sa oz vu/ ;tj vte
dy . ak by CD Zrunek nevyšlo. resp. ani sa o ríom 
neuvažovala. (Len mt okr;tj: pre milil je nepocho
piteľná z toho hľ.1di ka naprlklad už tá "ve/kory
sosť' ', s ukou sa mi vyhovelo v prípade nepubli
kovaniu môjho tex/ll na Šimbmckého, ilie v pd 
pade Zrunekovej omše mi neporovnateľne viičšie 

právo bolo odopreté. hoci zo zmluvy mi to jed
nozmtčne prishíclwlo il prislúcha. Preto aj otáz
ku, prečo som "kolegiálne neporadil nevydal'" 
Šimbrackého. pokladám jednoducho za farizej
skú.) Z vyššie uvedeného dôvodu sa nehodlám 
týmito vecumi zaobemť podrobnejšie, len by 
som rád upozornil pánil Rozehnula, aby moje 
"problémy" a "túžby" necha/láskavo na staro t' 
mne samému. Ubezpečujem ho. že wkými ľuď
mi ilko on. om Sil nikdy o nich neb;rvil. ani baviť 
nebudem. LADISLAV KAČIC 

v 

Co nového vo svete hudby ... 
Titký je názov pm vide/nej každomesačnej re· 

lácie lgom Javorského. Rad;r ju počtívam. Ko· 
merwír ;wtom k jednotlivým dielam je stručný. 

vecný, vtipný . V poslednom čase však uvažu. 
jem. z akých zámerov vychádza jeho dritmlllur· 
gia. Kedysi. ako sám povedal. prichádzal do roz. 
hlasu obťažkaný novými nahrávk11mi svetových 
gmmo(ónových firiem. 11/e dnes už o tom neho· 
vorí ;, len podotkne. že "toto ešte v tejto relácii 
neodznelo ". To Sil mi vš11k zdá pre pravidelnú 
vzdelávaciu reláciu málo. Vo februári odzneli v 
prvej čast i diela Griega. Sibclia. Schnillkeho, 
Šoswkoviča. potom .~okujúci predel skladbou 
Murtina Bu rl usa ;r druhá čast' - vraj kamevalová · 
Rossini, Dvofák, Stmvinskij. V marci Elgar. Ho· 
negger. Rejcha. Morten. Mozart. Barber. K zara· 
dcniu Honeggera ho vraj viedlo uvedenie orm6· 
riit l mw z Arcu v SF. ale vzhľitdomrw blížiacu sa 
Vc/ktí noc zamdil Vclkonočmí kamátu awom. 
Pri spomenutí koncertu SF povedal, že to bol 
,.husársky ktísok'·. Prečo? Veď rw pódiu SF . .Jana'· 
nie je novinkou. L. Slov;íkju uviedo/ 2.5. a 26. 11. 
196.5 po prvý mz. Časť kritiky to ohodnoti/ll vef. 
mi nepriuznivo. 11/e keď vyšli Slovák kritiky bol 
už v Austrálii. Po návrllle dielo pred IWtrieska· 
nou Redwou u viedol štyri mzy (1 6. , 17 .. 20. a 
21. 12. 196.5). To bol "husársky ktísok"! Porrr 
koch dvakrát zne/;t "Jan11 " pod wktovkou Libora 
Peškit. Teclu. nič nového! Nazdávmn s11. že by sa 
Javorský v tejto relácii mul vrátil' k p6vodnej 
koncepcii - k novým CD rwhrávkmn. 

Zuujfnwvá relácia red11ktorky Čárskej "Poznaj 
hudbu svojho kmja " pokmčov11ht vo ťebm;íri a v 
m11rci klasicizmom mt Slovensku a to v <1001'· 
sko-š:trišsko-zemplfnskom regióne. Z<tsviitená 
zn11lkyňu tohto obdobia D. MLÍdra veli1Ji zaují· 
m11vo približuje neuveriteľné bolullstvo hudolr 
nej kultúry tohto obdobia na Slovensku. Kel· 
marok. Levoči!. Smolnlk. SpišskiÍ kupiiLIIa. skla· 
datelia Ján Xuver Sk:tlntk. Ján Ignác Danek. 
Peter Petko. no mtjmii Panwlcon Roškovský a 
Ján Šimbracký, ktorých tvorba prckročil~t lmtni· 
cc regiónu. V relácii znela živú hudba týchto ;wto
ro v, wk s;t poslucháči mo!Jii presvedčil: že tvor· 
ba našich klasikov si zasluhuje viičiiiu pozor· 
nost: než ak tÍ jej venujeme. 

S hudbou dnrhého, veľmi rozľahlého regiónu 
sme sa zoznámili 25. marca. Centrom boli Ko~i· 
ce. centrom nielen regiónu, ale celého Uhorska. 
Tradfcia mu7icírov;mia v tomto meste siltlw až 
do 15. storočia. Je tu. po Bratisla ve. rwjswr~ia 
hudobná škola. swré divadlo. v ktorom Sit strie· 
dali rôzne spoločnosti. hrali sa tu aj Moz<trtovc 
opery . Haydnovo Stvorenie bolo predvedené 
scénicky :1 bolo to druhé predvedenie na Slovcn· 
sk u. Bohmý repertoár cirkevných skladieb bol v 
Dóme sv. Alžbety, kde zneli aj diela českých au· 
torov. Z koiiických skhtdllleľov bol n;tjvýznam· 
nejšf Fmmišek Xaver Zomb, ktorého hudba do· 
dnes znie m1 koncertných pódiách východného 
Slovenska. V relácii sme si vypočuli ča ť z jeho 
omše. kde sólo spicvuht E_dita Grubero vá. Výbor· 
nú hudba a výborná mthrúvku. Ďalšie centrá tejto 
ob/ust i boli Prdov. B11rdcjov. Humenné, Fimice. 

21. marca v Opernom muguzfnc rcdaktom Sla· 
vomľm htkúbka nám Anna Podolská porozpdva· 
Iii o novink.1ch v milánskej La Scale najmä o no
vej inscenácii Rol/ovej opery Slamcnný klobúk, 
ktorá po prvý mz bola uvedená v roku 1956 a te· 
raz v obnovenej m;tlej scéne Nuovil Picollu Sc11la. 

Jaroslav Bh1ho spomfnal na nedávno zosnulú 
Lconie Rysanek, všestranmí spe váčku. ktorá v 
jednom týždni dokúzaln spicvttť krehktí Gi/du a 
náročn tí W:tgnerovsktí hrdinku. Wagner j u pri· 
viedol do Mn fchovu a B:ty reutu. Jej láskou boli 
opery Richardu Stmuss<t. spievala Salome, Elek· 
Iru, Ženu bez tieňu a iné. Pre nás je zaujľmavájej 
vynik<tjlÍcil Kostelníčku v J;máčko vcj JenLÍľe. Spie· 
v<t /a aj Miladu v Smewnovom Daliborovi a všet· 
ky velké poswvy svetových opier. 

V rozhovore s dirigemom Štefänkom sme sa 
zoznámili s jeho názorom na podiel režisér11 v 
opere. Uznáva potrebu režisérskeho novátorstv:t. 
;tie pý lll sa. či to belcamová opem potrebuje. 
Dmmatické dotvorenie áno. u le uktualizáciu nic. 
V práci na opere Belliniho Námesačná 11 mu s 
nemeckou režisérkou veľmi dobre pmcovulo. 

V závere mugaz fnu poslucháču informovali o 
novej CD nahrávke Hermww Preyn. ktorú z 
tvorby W. A. Mozamt uskutočnil so Statskupelle 
Dresden ;1 dirigentom Otnwrom Suitnerom. 

Cyklus STV Preltídiá života pokračov<~/ 3 1 . mar· 
eu profilom org;mi tu európskeho ľorrmfw Ivana 
Sokolu. Za z vukov Regerovej Fantázie BACH 
pokojne a kultivovane rozpráv<tl umelec o svojej 
ceste k hudbe o prekonávani prekážok <l titžkos· 
tf. uJe i o mdosti z úspechov. S vďačnosťou spo· 
mfnu/ nn svojho učitcľ<t , skvelého organistu 
lifr?w Reinbergem. ktor)í ho ako "kúdrový prí· 
paci" prijal na pmžsktí AMU, vyznilf sa zo svojej 
lásky ku Ko.šiciam a Košickej {i/harmónii, k 
prillle fstvu k dirigemovi Režucha vi;, skladateľo· 

vi Gre.ifákovi a k v./fetkénw dobrému. čo v živote 
prežil. Relácia bola zaujímnvá aj stried;mím 
prostredí: pri organe v sieni Ko.šickej ľilhurm6· 
nic. Dómu sv. Alžbety, pri organe v SF a Dómu 
sv. Martimt v Bratishtvc, v by te umefcil plnom 
krásnych obmzov. v prfrodc. 

Dmmmurgia a réžiu (Star1ová - Fiiko) mala 
.ifťastmí ruku. ANNA KOV ÁROV Á 



~~~~~~~~~~ 
ANDREW MOGRELIA OPÄŤ V BRATISLAVE 

Desať otázok anglickému dirigentovi 

12. februára 1998 hosťoval na pôde Slovenského rozhlasu anglický dirigent Andrew Mogrelia, držiteľ čestného diplomu 
Hansa Swarowského, významný predstaviteľ strednej generácie anglických dirigentov. Jeho dirigentská palička viedla orches
tre National Youth Orchestra GB, BBC Welsh Symphony, BBC Symphony Orchestra Londýn, The Royal Ballet Sinfonia, 
Symphony Hall Birmingham, Kráľovský škótsky orchester, Ulsterský orchester, Boumemounth Sinfonietta, Orchester írskeho 
rozhlasu a televízie , v Austrálli dirigoval Queenslandský symfonický orchester, ďalej z holandských telies spomeňme aspoň 
Nieuw Sinfonietta Amsterdam, Netherlands Ballet Orchestra, Residentie Orchestra Haag, ale aj Filharmóniu v Hongkongu. 
Uplatnil sa aj v Česku. Do kolekcie jeho orchestrov patrí aj SOSR. 

Aká j e história spolupráce SOSR s anglickým dirigen
tom Andrew Mogreliom ? Niekedy v roku 1989 dosléll 
ponuku spolupracova( na nahrávke pre finnu NAXOS 
so Státnou fillwrmóniou Košice, bol práve v Ce ko
Slovensku v onom povestnom novembri 1989, dva dni 
po "Nežnej" mal koncertné vystúpenie - a ako sám uvie
dol - boli to dni, na ktoré su nezabúda wk ľahko. Potom 
roku 1991 nasledovalo vystúpenie na BHS, polupráctl 
so Státní filhannonii Brno, Virtuosi di Praga, Pmžský mi 
komornými sólistami, a predov.5etký m so SOSR. 
e Dôvodom, prečo rád spolupracujem so Symfonic

kým orchest rom Slovenského rozhlasu je fak t, že vo 
všeobecnosti hudobníci radi spolupracujú s inými hu
dobnfkmi . O obi tne vtedy, keď cítia, že vzájomná po lu
práca a porozumen ie sú veľm i dobré a keď vedia, že 
štandard v orchestri jo. vynikajúci. Už od prvej "ho ťo
vačky" bolo jasné, že budeme s potešením polupraco
vať aj inokedy. Mám rád, keď pri koncerte nastane "is
krenie", teda to, čo ozvláštni prácu pred aj za dirigent
ským pultom, lebo toto na nás vzájomne vplýva - medzi 
orchestrom a dirigentom vznikne tvorivé napätie a vtedy 
je to ono ... 

Andrew Mogrelia j e známy tý m, že niekofkoročný 
post hudobného ri:1ditelil Holandského národného baletu 
dokázal vyniktljtíco zúroč if vo forme sk velých nahrávok 
baletnej hudby. Nahral hudbu k baletom T. Adama 
(Giselle), L. Déliba (Coppélia - práve so SOSR). s 
Ukrajinským štátny m symfonickým orchestrom balet 
Romeo a Júliu S. Prokofieva a za nahrávku hudby k 
Spi.1cej krásavici P. l . Ó ljkov. kého získal vynikajúce 
referencie odbornej kritiky. písali o nej ako o "nepo
chybnom vrchole medzi úča nými nahrávkami tejto 
panitúry". Znalec bélletnej hudby však neholduje iba to
muto žánru. Je známy ;lj tý m, že s obľubou uvádza mc
nej hrávané diela romantického repertoáru, a veľmi rád v 
zahraničí uvádzél skladby anglických skladateľov. Aj 
keď počet j eho nahrávok j e úctyhodný a nahráv;1 rád -
napokon, nauči/o ho to <lj trpezlivosti - dáva prednosť ži
vým koncertom. 
e Čo sa týka programu , ktorý spolu uvedieme so 

SOSR, je to koncert veľmi náročný, ale my sme zvyknutí 
robiť ťažké skladby. Už sme robi li spolu Mahlerovu l. 
ymfóniu, pred dvoma rokmi Sukovu Pohádku léta. Je to 

nahrávka, ktorá ešte nic je vonku, ale keď vyjde, určite 

bude dobre ohodnotená. Patrí tiež k skladbám, ktoré kla
dú velké nároky na orchestrálnych hráčov. Je preto logic
ké. že s vaším orchestrom prcdvedieme variácie Enigma 
od Edgara Elgara, lebo ako britský dirigent chcem pre
zentovať našu hudbu i málo hrávanú symfonickú bá eň 
Richarda Straussa Život hrdinu. Už viem, že naposledy 
sa u vás táto skladba hrala asi pred 25. rokmi. 

O Straussových dielach pán Košler povedal, že "nie je 
ťažké ich h rať, ale skúšať". Sú to náročné skladby, ale 
keď objavíte orchester, ktorý má skutočne záujem, tak 
všetko ide dobre a s ľahkosťou . A po Jedný moment -
obe skladby vznikli približne pred sto rokmi - tak máme 
prílež i tosť počuť, kam sa hudba dostala počas jedného 
storočia v Európe. 

Ako sa pozerá dirigent dobrou pove ťou, vefký mi 
skúsenosťami. početnými koncertný mi vystúpenhm1i ;1 
nahnívkami pre významné grwnofónové firmy (NA
XOS. Donau. Ly dian. Marco Polo) na úroveň jednotli
vých orchestrov, s ktorými spolupracoval? Pán dirigent 
Andrew Mogreliaje diplomat, cen{ i každú spoluprácu. 
lebo ho obohacuje po každej stránke. Hovorí: 
e ebolo by fér porovnávať úroveň tohto orchestra s 

iným, lebo každé teleso má svoju vlastnú identitu a špe
cifiká. Oceňujem pri tomto orchestri , že aj pri veľmi ná
ročnej práci v nahrávacom štúdiu, aj vtedy, keď sú hráči 

unavení, pracujú tvrdo a poctivo. Prácu, ktorá vedie k 
dobrým výsledkom, vždy oceňujem . Preto a aj ja mu
sím do toho vložiť. Dôležitý aspekt - keď prídete zvon
ku , treba najprv nájsť spoločnú cestu , ako vyrieši ť profe
sionálne problémy partitúry. Túto "cestu" prekonávam 
veľmi rád aj napriek dňom, keď sa to celkom nedarí, na
priek únave orchestra ... Hľadáme, lebo nájsť musíme, 
aby sme podali dobrý výsledok. A toto vždy oceňujem. 

Klebeta zo zákulisia: 
e Pred tromi rokmi v Londýne som dirigoval rovnaký 

program. Prečo aj v Brali Jave? - Lebo v Straussovej 

symfonickej básni Život hrdinu je veľmi náročný pan l. 
huslí a máte tu excelentného l . hu listu. Keď sme sa roz
hodovali o tomto programe, pýtal som a pána Viktora 
Simč isku , č i niekedy hral Život hrdinu, odpovedal : "nie". 
A keď som sa pýtal, či by si chcel zahrať v tejto skladbe, 
povedal: "Áno!" Preto me sa mohli takto rozhodnúť. 
Okrem toho, táto skladba kladie obrovské nároky aj na 
vyše l OO-č lenný orchester. Každý hráč môže ukázať, čo 
vie ... Oceňujem rozhodnutie SRo, že umožnilo uskutoč

niť tento projekt. Otázka nástrojových skupín je veľmi 
náročná. Chcel by som ešte podotknúť, že každý orches
ter je zložený z množstva individualít. Ale aj každá ná
strojová skupina, napr. skupina 16 huslí pozostáva zo 
šestnástich individualít, kde každý z hráčov má svoj 
vlastný prejav. Je veľmi náročné rozprávať v tomto prípa
de o jednotlivcoch. Ale ešte ťažšie je priv iesť takú skupi
nu, č i celý o rc hc tcr zložený zo l OO ľudí k tomu, aby hra
li natoľko homogénne, ako v komornej hudbe, kde hrajú 
traja-štyria ... Medzi nimi ú hudobníci rôznymi názor
mi , často aj opačnými , a my musíme hľadať kompromisy 
a rôzne riešenia, ktoré nás privedú k správnemu výsledku. 

Súč11smí doba kladie enormné nároky IW ži vot dirigcn
w. Je ako cestujúci "matador" s dirigentskou paličkou, 

k to1ý "pokonlje" 100-hlavé orchestre, strieda koncertné 
pódiá, krnjiny, kontinenty. M á v hlave čl rukách nepre
berné množstvo orchestrálnych partitúr a len ťažko si 
m6že predsavzélť, že sa bude venova( iba jednému .~tý/u. 
Niečo mu vnútia agentúry, niečo výročia. niečo chce on 
sám ... N iektorí dirigenti bez problémov striedajú histo
rické štý ly, hudbu klasiky i romantizmu. nevynímajúc 
súčasnú hudbu. Predpokladá to profesionálnu erudíciu 
n;ljvyš~ieho Slllpi1fl - veď pred dirigentský m pultom edi a 
hráči ymfonického orchestra a Zél chrbtom koncertné 
publikum so "žičlivými hudobný mi kritikmi ". Ako a 
pri pm v iť? 

e Je to jednoduchá otázka - pri všetkých telesách je 
najdôležitejšie rýchlo odhadnúť zákonitosti hudobného 
štýlu v programe po tavenom na zmenách historického 
hudobného štýlu. Už roky sa vyskytuje tento problém u 
viacerých európskych orchestrov - sú zvyknut í rovnako 
hrať Mahlera, Brahmsa ako aj Glucka. Spcci fikom tohto 
t ýždňa bolo, že sme museli cv ičiť Elgara a zároveň na 
celkom inom výraze postav iť Straussa, najm~i u s l áčikov. 
To isté platí pri Beethovenových klavírnych koncertoch -
je problémom správne štýlovo hrať klasicistickú skladbu, 
s jej špecifickými nuansami. iekedy, keď ide o veľké 

štýlové premeny v jednom koncertnom repertoári , môžu 
nastať väčšie, inokedy menšie ťažkosti . 

Odl išuje a práca s rozhlasovým a filharmonický m or-

che trom ? Je to hľadí ko dosť nepodswtné, lebo každá 
práca má iné pecifiká a ä1l iskom v týchto orchestroch je 
ich iná funkcia. Hráči sú veľmi flexibilní a prisp6 obia sa 
aj inej funkcii. 

e Ako povedal aj pán Viktor Simči sko na tlačovke -
orchester nehráva tak často na verejnosti, jeho hlavná 
č i nnosť je v nahrávaní. Pre mňa bol vždy veľký zážitok 
robiť so SOSR. Keď om prišiel pred orchester, medzi 
nami vibrovala veľká energia a pri pravenosť na veľký vý
kon. Je to spôsobené aj tým, že u tohto orchestra nepri
chádza k typickej rutine, tak ako u orchestra, ktorý každý 
týždeň vystupuje verejne. Je to cítiť u všetkých členov 

orchestra. Keďže hrajú len raz mesačne, vždy sa dobre 
pripravia, a na výkone to počuť. Je to pre nich udalo ťa 
cítil' to z ich interpretácie. Preto si myslím, že aj spolu
práca rozhlasovým orchestrom ako takým je veľkým 
zážitkom pre dirigenta. 

Žijeme na konci 20. toročié1. Skléldby z koncél 19. a 
20 . . toročh1 sú temer neporovnateľné- vývoj ich po un ul 
tak ďaleko od eba, že niekedy treba vyvljať mimoriadne 
úsi lie, aby prenikli do vedomia . účasníkov. Vzťnh ku sú
ČélSnej hudbe j e lakmusovým papierikom nél.~ej vníma
vosti ku tvorivej fw1tázii skladateľov dne.5ku. Je počúva

nic súča nej hudby problémom v A nglicku ? 
e Mám pozitívny vzťah ku súčasnej hudbe. Veď hu

dobné štýly 20. storoč i a, ktoré sú náročné, dopfnajú tie 
menej náročné. Dôležitá poznámka pre organizátorov a 
rozhla ové stanice - treba viac dobrej reklamy na pre
adzovanie úča nej hudby, lebo môže na~tať zánik tohto 

žánru. Je naozaj dôležité získať si publikum, ľudí, ktorí 
budú takúto hudbu akceptoval'. Či už je to publikum, kto
ré je na romantickú alebo inú hudbu - mám z Veľkej 
Británie takú skúsenosť, že existuje typ publika. ktoré je 
chopné počúvať súčasnú hudbu celkom otvorene, bez 

zábran. Sú to ľudia s otvoreným zmýšľaním , neboja sa 
hudobných nov iniek, lebo hudobné umenie chápu ako 
celok. Ja napríklad spolupracujem s tzv. Birmingham
skou skupinou. Mal som šťastie - lebo som na voľnej no
he- viackrát som úč i nkoval so skupinou Birminghamská 
skupina súčasnej hudby. Ide o skupinu odborníkov na 
súčasnú hudbu. Robi li sme programy zo skladieb Boule
za, Andriessena, Maxwella Dav isa .. . A mali úspech. 

A ndrew Mogrelia má za sebou bohatú koncertnú a na
hrávaciu činno t'. Má obľúbeného skladateli1, .~tý/. skhld
bu? Sama odpovedám, že asi nie ... 

e aj ľahšie by bolo povedai, že práve tú , na ktorej 
pracujem tento mesiac. Ale vážne, dosť veľké ťaži sko 

mojej činnosti spočíva na interpretáci i hudby 20. storo-
č ia a neskorého romanti zmu , Mahlcr, Strauss ... Ale mám 
aj širší záber - napr. milujem hudbu klasicizmu ... Môj zá-
ujem siaha aj do staršej hudby - bol by som rád. keby sa 
mi podarilo spolupracovať so skupinami , ktoré hraj ú na 
historických nástrojoch. 

Na otázku, od ktorého nástroja Sél odvljalo jeho hudob
nícke vzdelanie, odpovedal : klavír. A ako rei;!Xtljc, a čo 
počúva, keď to nesúvisí prípravou na koncert? 

e Nie vždy je to klasická hudba, som veľký milovník 
džezu. Rozhlasová stanica, ktorú počúvam, je nastavená 
na džez 24 hodín! Takisto aj rád hrám džez. Keď počú
vam, mám rád všetky druhy džezu, od Elingtona po naj
novšie prúdy. Ale priznám sa, napr. tento týždeň som vi
del film Titanic, a považujem ho tiež za fantastický .. . 

Ajbfa, možno je to praktický návod, ako sa stať óspeš
ným dirigentom ... 

Koncert, na ktorom zazneli Enigma variácie od E. 
Elgara a symfonická báseň Život hrdinu od R. Straussa, 
sa uskutočnil v koncertnej sieni SRo - za sponzorskej 
óčasti The British Council Slovakia a Slovenských elekt
ránú. Bez zveličovania na záver možno konštatovať, že 
to bol suverénne jeden z najlepších orchestrálnych výko
nov SOSR za posledné obdobie. V oboch skladbách 
(Elgar, Strauss) exceloval nielen orchester ako celok, ale 
rovnako veftcý dojem zanechali hráči jednotlivých sku
pÚl v sólových vstupoch a nástrojové skupiny ako celky. 
Part l. huslí v Straussovom diele Život hrdinu bravúrne 
predviedol Viktor Šimčisko a dirigent Andrew Mogrelia 
spolu s naším orchestrom ukázali, ako vyzerá obojstran
ná umelecká spolupráca. Dtifajme, že načrtli perspektívu 
umeleckých výkonov orchestra aj v budúcnosti. 

Pripravila MEšKA PUŠKÁŠOV Á 
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SPRIEVODCA HUDBOU 
Frico Kafenda: Sonáta pre violončelo a klavír 

Nd.§ pohlad na hodnoty slovenskej hudob
nej tvorby 20. storočia nezačfname dielom 
Frica Kalendu náhodou. Kalenda (narodený 
r. 1883 v Mo§ovciach, zomrel r. 1963 v 
Bratislave) bol jedným z prvých Slovákov, 
ktorý pre§iel náročným profesionálnym hu
dobným §kolenfm. Ul v ranej fáze svojho 
umeleckého vývoja sa vďaka talentu a schop
nostiam dokázal presadi( v mimoslovenskom 
hudobne vyspelom prostredi. Zfskané skúse
nosti mohol neskOr tvorivo vyulif v prospech 
rozvfjajúcej sa slovenskej hudobnej kultúJy. 
Zároveň ako skladatel otvoril ul na začiatku 
storočia cestu k modernému typu prepájania 
dobových podnetov z europskej hudby so 
§pecifickými elementmi slovenského folklór
neho prejavu. 

R . 1901 bol mladý Kalenda, kvalitne hu
dobne pripravený rulomberským regenscho
rim J. Chládkom, prijatý na konzervatórium v 
Lipsku, kde §tudoval kompozfciu (u S. Ja
dassohna a S. Krehla), klavfr (u R. Teich
mUllera) a dirigovanie (v triede A. Nildscha). 
Od r. 1905 p(Jsobil na viacerých miestach v 
Nemecku ako korepetftor, klavirista, dirigent 
a pedagóg. V rokoch prvej svetovej vojny sa 
dostal do ruského zajatia a na Slovensko sa 
vrátil al r. 1920. Toto prvé obdobie Kalen
dovho ludského a umeleckého dozrievania 
dokumentuje skromný rad skladieb, ktorý za
člna tvorbou z rokov konzervatoriálnych §tú
díJ. 

Doma sa Kalenda hneď zapojil do organi
ZÁtorskej a pedagogickej činnosti na novoza
loknej (1919) Hudobnej §kole pre Sloven
sko, neskOr (1928) premenovanej na Hudob
nú a dramatickú akadémiu, resp. na ~tátne 
konzervatórium (1941), kde od r. 1922 p(Jso
bil ako riaditel a zároveň vyučoval kompozf
ciu a klavfr. Aktfvne pestoval aj komornú bru 
v nim vedenom Bratislavskom triu (F. Ka
fencla, G. Náhlovský, H. Svoboda) a vystupo
val aj ako koncertný klavirista. Intenzita a 
kvalita jeho vkladu pre počiatočný rozvoj 
profesionálnej lirovne slovenského hudobné
ho nvota v medzivojnovom obdobi, najm/i v 
oblasti hudobného §kolstva, sp(Jsobila, k sa 
na Kalendovu skladatelskú činnos( neprihlia
da/o s pozomosfou, akú si zasluhovala. (Napr. 
v prvých syntetických Dejinách slovenskej 
hudby z r. 1957 niet o Kalendovej tvorbe do r. 
1918 ani zmienky.) Iste k tomu prispel aj fakt, 
k v rokoch 1918-1949 sa umelec kompozič
ne úplne odmlčal a jeho rané opusy zostávali 
pridlho v rukopise. (Sonáta pre violončelo a 
klavfr vy§la vr. 1970, 65 rokov po jej vzni
ku.) Tvori( začal znovu al na sklonku svojho 
nvota. 

Sonáta pre violončelo a klavír je skladbou. klorou Kafenda ukončil odbomé Šltldium na lipskom 
Konzcrva1óriu. a 1om1o poprednom európskom učil išli s:1 jednak peslovala úcla k s1aršej 1radfcii nemeckej 
hudby (od J. S. Bacha, cez Beelhovena. Mendelssohna, Schumanna k J. Brahmsovi), a le zárove1' Hlin v čase 
Kafendovho pobylll illlenzívne prenikala i 1vorba žijúcich pro1agonis1ov neskorého rom:mlizmu. rozvíjajúcich 
Wagnerovo dedičslvo (G. Mahlera, R. S1raussa, mladého A. Schonberga. M. Regera - k10rý od r. 1906 pôsobil 
v Lips~u ako pedagóg). Podne1y z 1oh1o proSiľedia ovplyvnili podslalným spôsobom Kafendov umelecký rasl. 
lvorivú orie111áciu a kompotičnú kuhúru. Ul. Suila v slarom slohu pre klavír z r. 1904 po1vrdila. ako Kafenda 
dokázal skvele zvládnu!' 1echnické požiadavky prísnej sl:lvebnosli klasického 1ypu a spojil' ich s romanl icky 
belproslrednou muzikalilou . Vo violončelovej sonále, klorá vmikla r. 1905. podčiarko l mladý ~kladaleľšlýlo
vé a1ribú1y prijmej európ~kej - presnejšie povedané nemeckej - oriemácie a nadobudnlllého rozh ľudu, ale záro
veň prejavil ambície upla1nil' na pôde neskororomamickej expresie aj imonačné prvky slovem.kej proveniencie. 

V prvej čas1i skladby sa Kafenda predswvi l ako plnokrvný romamik. Ak klavírna Suilll bola lámeme spú
lavaná polyfonickou disciplínou a kon1rapunk1ickou variačnou 1echnikou (fúga v z:íverečnej časl i), v Sonále 
sa inšpiračným žriedlom budovania kompozičného celku a koncemrovaného výrazu siala harmónia. 
Dvadsaťdvaročný skladaleľ lu naplno zužilkoval princípy evol učne koncipovanej formy. s1avanej z priraďova
nia ham1onicko-1onálne o1vorených fráz. Melodická individualiw jednOI Iivých náp:tdov na pôdoryse modifi
kovanej klasickej soná10vej fom1y podlieha ham1onickej pohyblivosli . dominujú napiilie a gradácie. plynúce z 
bohalého modulačného plánu a chromalických oscilácií. prílnačných pre harmóniu neskorého romanlizmu. 

01vorenosť a dynamickosť sa prejavuje už od prvých lak lov skladby (sonála začína aherovaným dominamným 
šlvor.t:vukom a základná Ión inn A dur sa až poslllpne a iba nakrálko upevňuje). (Prfkl. č. l) T(llo neslálosť bo
la pravdepodobne dôvodom. že Kafendu k názvu skladby nepripojil10nálne určen ie. NásiUpom druhej a 1re1ej 
myšlienky. zak01vených v dominanlnej lónine. sklada leľ čias1očne upokojuje oscilačný hannonicko-lonálny 
pohyb a ich pravidelnejšou slavebno~ťou zabezpečuje žiuduci konll'liSI. Šlýlovou oriemáciou. použi1ými pro
slriedkami, kolísaním medzi vášnivosl'ou a medilalívnosfou a formovou koncenlrovanosťou pripomína 
Kafendova hudba vyspelú di ~ciu komomých diel J. Brahmsa a M. Regera (bez epigónskej L.ávislosli). 

l v druhej čas! i. slavebne lodpovedajúcej rotšfrenej 1rojdielnej fom1e (s prvkami malého ronda), v Adagiu 
podčiarkol Kafenda romanlickú inšpirovanosť. Heroický v7le1 a nepokoj prvej čas1i je vys1riedaný chopinov
~ky vrúcnym noklurnom, klorého kan1abi li1a je viac harmonicky ozvlášlňovaná. nel. melodicky rozvíjaná. 
Druhá myšlienka, vyznačujúca sa mužnou lyrikou. pripomína sexlovými parale lizmami a synkopickým pohy
bom Brahmsovu hudbu. Podobne ako v prvej ča;l i, an i l u nie je ntllolko v popredí individuálnosl' molivických 
1varov, ale spôsob ich rolvíjania. Vládne ušľaclllilý a vyrovnaný komorný dialóg medzi klnvírom a sláč iko
vým nás1rojom. Dôvera ku koncemrovanému komornému 1vuru sa Siala základom celej nasledovnej skladale
ľovej lvorby, venovanej výl učne komornému žánru. 

Poin1ou soná1y i dôvodom našej osobilnej pozornos! i je 1re1ia, záverečná čas ť. k jej 1empovému označeniu 
Allegro sklada1eľ pripojil pokyn "po slovensky". Tým chcel podčiarknuť nielen konkré1ny regionálny zdroj in
špirác ie. a le aj osobi losť jej imerprewčného s1vámenia. Skladba vrcholí v spomínanom prepojení šlýlových 
promiedkov romanlickej expresie \ charak1eris1ickým elememmi slovenského hudobného folk lóru. ako špe
cifickými iden1 ifiká1ormi národného šlýlu. a jednej s1rane možno 1ak1o riešenú koncepciu celku skladby 
chápuf v duchu romanlického obdivu k folklóru ako k čomusi zvlášmemu až exo1ickému. koncepciu blízku 
prbiUpu F. Lisla v Uhor~kých rap;ódiách, či leklonickému významu finálnych časlí nieklorých komomých ( l . 
klnvfrne kvarlelo) a orche~lr:í lnych skladieb (2. klavfrny koncen) J. Brahmsa. a druhej slnme Kafendov vý
ber slovenských imonácií mal nesporne aj symbolický význam. nimi si pripomenul rodné proslredie. od kloré
ho bol dočasne odlúčený. 

Spôsob slvárnenia 1ých1o inlonácif je jedinečný a znamenal pre slovenskú hudbu skul očne prelomový č in . 
Pre ús! rednú 1ému rondovo ~lavaného finále soná1y skladmeľ l volil š1ylizované rylmicko·melodické charakle
risliky slovenského odzemku. To spôsobilo prfk lon k umečnej pulzácii a z nej odvodených kon1ms1ných pro
slriedkov. k homofónnej fak lúrc. siry1mickos1i. dialonickému základu. Zaujímavé je. ako Kafenda využil he
leromelrickú s1avebnosl' od.t:emku ako impulz k porušovaniu konvenčnej periodici1y. (Prfkl. č. 2) V melodic
~om rozvrhu úslrednej 1émy ronda ~a čná východoeurópska folklórna proveniencia, výsos1ne kon1ras1ujúca s 
chrom:u izmami. preniknu1ým hnm1onicko-1onálnym poriadkom prvých dvoch čas l f (podľa J. Kresánka 1éma 
poukazuje na podobnosli s pravoslávnym chorálom. resp. na hudbu M. P. Musorgského). Vo ved ľajšom lema
liekom maleriáli Kafenda použiln:\pevy slovenských ľudových piesní "Ešle sa nevydám" a "A ja som z Oravy 

debnár". a rozdiel od obrodeneckej 1radície i 1vorby svojich vrs1ovnfkov l radu slovenských ~klada1eľov ne· 
ci10val Kafenda celé piesne. ale len ich fragmenly. 

ovosi Kafendovho š lyl izačného uchopenia prejavu "alla slovacn" sa zračf aj v pos1ihnu1 í variačného ob
meňovania a cifrovania. príznačného pre hru prednfkov slovenských ľudových hudieb. Týmlo Kafenda v ná
lnakoch amicipovallaké budúce diela slovenskej hudby. akými sú predohra Jánošikovi chlapci A. Moyzesa 
(z r. 1934), Cikkerova Slovenská suila (z r. 1943), či Rural ia slovaca A. Očenáša (z r. 1957). Ďalšou súčasl'ou 
modeme orienlov:mého Kafendovho pomeru k zvoleným inšpir:íciám je vys1ihmnie modálnych osobiloslí slo· 
venského piesiíového folklóru. Ich uplalnenie v sonále má zaujímavú nadväznosť na s1aršie poslrehy. vyslove· 
né J. L. Bellom. skladmeľom podobne ako Kafenda európsky oriemovanom a usilujt1com o profesionálnu úro· 
vcň kompozičného 1van1. Bella v závere svojej fundarnemálnej eslelicko-leorelickej šlúdie z r. 1873 "Myš· 
lienky o vývine národnej hudby a slovenského spevu" uviedol viaceré melodické varimlly piesne "Ja som ba· 
ča veľmi s1arý" ako doklad špecifického slovenského ľudového hudobného myslenia. To. k čomu sa Bella Ivo
ri vo neodhodlal - k využili u ~právneho 1core1ického poznal ku o svojráznosli a š1ruk1urálnej variabi li1e piesňo· 
vého folklóru aj v kompozično-umeleckom s1vámení (s výnimkou králkeho imem1ezza v jeho Sláčikovom 
kvarlele e mol, ltv. Uhorskom)- realizoval až Kafenda vo finá le svojej v iolončelovej soná1y. V rámci spraco· 
van ia nápevu piesne "A ja som z Oravy debnár" predpísal šlyri rôzne melodické modálne variamy. Tým na
Sioli l analogickú problemaliku, klorú v 10111 is1om čase na inommiesle a z iných pohnú10k riešil český sklada· 
1e ľ V. Novák v prvých zoši10ch Slovenských spevov i v klavírnej sonále "Eroice". Siala sa aj súčasťou pod· 
sial nej zmeny kompozičného šlýlu Kafendovho vrs10vníkt1 B. Barlóka na základe jeho zberalcfsko-elnomuzi· 
kologických cies! po úzcmf Slovenska (od r. 1905). Kafenda lak inicioval v slovenskej 1vorbe plodnosť nové· 
ho pomeru k folklóru (okrem V. Nováka ho prezcnloval v českej hudbe napr. L. Janáček). mo,nosť modernej 
syn1éq európskej kompozičnej lradície s au1e111ickými prvkami slovenského hudobného folklóru na princípe 
rodí reného lonalizovania, klorá sa u~kuločn ila v slovenskej hudbe až š1vr!'s1oročie po Vlniku jeho violončelo
vej soná1y zásluhou generácie slovenskej hudobnej modemy. (Jednu l popredných osobno~l f 1ej1o generácie, 
Eugena Suchoňa, vyučova l kompozfciu práve Kafenda a prelo nic sú náhodné paralely medzi romamickým 
vllelom a hannonicko-lonálnou pohyblivosťou Kafendovej v io lonče lovej son~lly a rovnako koncipovanou 
Sonálou pre husle a klavír As dur, op. l mladého Suchoňa). 

Napriek lomu, že Kafenda vo svojej skladbe upla1nil dva rô1nc a komrasiUjúce i nšpiračné zdroje - dedič· 
sivo európskej kompozičnej 1radícic a romanlicky sýleného šlýlového pocilu v prvých dvoch časliach. a rudi· 
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men1ámosť inlonačných podne1ov zo slovenského ľudového lanca a pie ne vo finále. nepôsobí kompozičný 
celok sonály rozpomým dojmom. Individuálny vklad sk ladaleľovho muzikan1s1va umožnil vyváženým čerpa· 
ním z obidvoch zdrojov uskuločniť v slovenskej hudobnej 1vorbe už na zač im ku s1oroč ia nespome zaujímavý 
u odvážny umelecký čin. 

V ďalšej Kafendovej 1vorbe sa spomínaný 1yp symézy nerealizoval už s 1akou in1e1izi1ou u nápadnos1'ou ako 
vo violončelovej sonále. Nešlo však o prOeži1os1ný, či inš1ink1ívny impulz. Kafenda sa priebežne vracal k slo· 
vcnským in~piráciám. Plánoval dokonca napísal' operu. Pri jednej l n:ívšlev Slovenska sa v Man ine s1re1ol so 
S. li urbanom-Vajanským. redaklorom árodných novfn a renomovaným spisovaleľom. klorý mu sfú bil napí· 
sa( operné libre1o na s1aroslovenský mylologický námel podľa svojej rozprávky Vilín. Začia10k prvej sve10vcj 
vojny. zaneprázdnenosl' a následná smrť Vajanského zabránili realitovať sľubnú spoluprácu. Kafendu v rámci 
prípravy na 1vorbu opery venoval polomosl' adekválnemu thudobňovuniu slovenského 1ex1u - výsledkom sú 
prekomponované, deklamačnou melodikou poznačené Šlyri piesne pre vysoký hlas a klavír na Vajanského 
1ex1y ( 1913). ápady z finá le vio lončelovej soná1y sk lad:neľ v skromnejšej podobe uplnlnil v ďal šfch sklad· 
bách prvého lvorivého obdobia- ryunické akcenly ľudového lanca s náznakom lydickej modnlily v záverečnej 
časli S láč ikového kvanela G dur (19 16), ci1á1 piesne "Zahučal i hory" s noslalgickým pod1cx1om v Sonále O 
dur pre husle a klavír ( 19 18). Symbolický význam 1ých1o ciu11ov je posilnený 1ým. že obidve komorné diela 
Kafenda napísal v ruskom zajmf. 

O osobilos1iach slovenskej ľudovej melodiky skludmeľ uval.oval i počas dlhšieho 1vorivého odmlčania. 
Svedčí o 1om rukopis 1eore1ickej šlúdie "Prírodná s1upnica a čo s ňou súvisf", dokončený r. 1947. ale koncipo
vaný priebežne (ako dolol.il Kafendov l.iak E. Suchoň) v 20. a 30. rokoch. Kafendov návral ku ;kladmeľskej 
činnos1i po r. 1949 nepoprel čny východiskovej romanlickej orienlácie. ale bol zároveň powamenaný dôklad· 
nejšou pozomosťou k modálnym zvl:íšlnosliam slovenského fo lklóru. (Tzv. prírodná siUpnica sa l hoduje s ly· 
dicko-mixolydickým modom. známym ako podhalanská siUpnica. prflomným v nieklorých oblasliach piesňo· 
vého folklóru na Slovensku.) ŠlrukiUrálne clmrak1eris1iky "prírodnej siUpnice" Kafenda využi l v melodickej i 
ham1onickej vrs1ve svojich neskorých opusov. napr. v Troch klavírnych skladbách ( 1949), v Troch mužských 
zboroch na 1ex1y a nápevy slovenskej ľudovej poézie (1949) u v zborovom cykle Okienka do minulos1i (1952). 
Názov posledne menovaného opusu nie je náhodný. Kafenda v ňom okrem iného využil nápev piesne "A ja 
;om z Oravy debnár". na k10rého invenčnú hodnolu sme poukázali pri charaklerislike violončelovej soná1y. O 
hlbších súvislos1iach medzi neskorou a ranou 1vorivou periódou Kafendovej skladmeľskej aklivily svedčia aj 
dva piesňové cykly na 1ex1y J. Smreku (7 r. 1956 a 1960) s deklamačne s1avanou melodikou podobného 1ypu, 
aký bol využil ý v cykle piesní na Vajanského z r. 1913. Variácie a fúga na vlaslnú lému pre klavfr ( 1957) vy. 
nikajú zmy~lom pre roman1ickú expresiu. variačnú prepracovanosť a koncemrovanú slavebnosl'. korešpondu· 
júcu s mladíckou Sui lou v swrom slohu. Ak 1éma k Variáciám pripomína novou horský 1yp slovenskej ľudovej 
melodiky,je 10 dôkaz nielen s1abili1y Kafendovej romanlickej orienlácie, ale aj inšpirmfvnosli hľadania špeci· 
ficky slovenského prejavu. Jednu z vývojovo progresívnych možnoslí kom pozičného slvárnenia l ohlo prejavu 
závažným spôsobom inicioval Kafenda v Sonále pre v iolončelo a k lav fr. 

Skladba. nadlho jediná svojho druhu v slovenskej komomej li1era1úre, sa napriek svoj fm jedinečným kom· 
pozičným kvalilám a významu prak1icky nehrávala. Spôsobi l lo laisle- popri Kafendovcj prísnej mnokrilic· 
kosli- i fak1, že k vydaniu rukopisu prišlo až 65 rokov po jeho vtniku. Záslužný projek l gramoredakcie býva· 
lého vydava1eľs1va Opus "Tvorcovia slovenskej národnej hudby" pripomenul v Kafendovom profilovom dvoj
albume (aklllálnou sa javí jeho CD reedfcia!) aj hodno! u skladmeľovej absolvenlskej kom polÍcie. 

Pmmcne: Sonáta pre violontelo a kl:wfr. Panirúm (úvodný text J. Kresánek). Panron Bmrisltwa 1970. 
Gmmotwlmfvka (1. P()(/homnský - l. Gujun) v rámci titulu Frico Kafendu (v sérii Tvorcovia s/oven· 
skej m.frodnej hudby). OPUS 91 l l 1491-92. BrurisiiJv,1 1983. (Prolilový dvojalbum obsulwje 
okrem violontclovej sonáty Styri piesne pre vysoký hlus 11 klavír llll rexry Vajunské/10. S/átikové 
kvanero G dur. Tri piesne pre mužský It/as 11 kluvfrna rcxry J. Smreka, Vuri;fcic 11 liígunu vlastnú 
tému pre k/avfr. 
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teEKIRU 

Vývin klavírnej pedagogiky a vplyv u.ueleckej praxe 
:na jej podobu v rôznych obdobiach 

MILOSLAV STAROSTA 
V minulej kapitole sme slct1mali pojem umeleckej 

tlavfmej interpreW:ie a dospeli sme k presvedčeniu, že 
je svojbytným umeleckým prejavom. Pouime sa teraz 
bliBie oa problematiku z aspektu historického vývinu 
aieborých velkých klavťmych škôl. Za podstablé tu 
povdujemc vzájomné prelínanie sa vplyvov význam
Dýdl osobností v oblasti umeleckej hudobnej kreativi
ly, či u! skladaterov, interpretov alebo pedagógov. 

llistorický aspekt ncmô]cmc tamicňuť s hi~toriL
mom. Súčasná metodika klavírnej hry .Gdôrazňuje skôr 
altuali1ačné hradbká. Tak naprfklad dielo J. S. Bacha. 
alo II'Ort:u prvého veľkého pedagogického systému. je 
pre 110ri1•é vyučovanie klavírnej hry dodnes aktuálne. 
H1storicl.y bol síce čcmbalistom, ale jeho veľký tvori
'Í odka1. polyfónnc myslenie a bohaté prínosy pre to
nálny l.on1rapunk1. ako aj jeho tušenie novej budúc
nosti, sú najpádnejšie argumcmy, prečo hudobne a fi 
loloficky patrí a musí pm ri l nám v~ctkým. 

Vým1né vLiljomné vplyvy a prelínanie sa rôznych 
oblastí hudobnej krcutivity sú pre hudobnú inštrumen
tálnu pedagogiku plodné. ba majú aejmú gradujúcu 
tendenciu od obdobi<~ b<~roka, charakteristického v hu
dobnej oblasti umeleckým univcr1alizmom. Odvtedy aj 
1 oblasti klavírnej 1x:dagogiky mô1cmc sledovať renc
tiu tvorivých princípov kompotičných . imerpretačno

lmprovilnčných . uic aj výratný podiel prvkov intclck
luálnej povahy. Všetko 10 našlo svoje miesto v Bacho
lom pedagogickom ~ystéme. Celé generácie tvorivých 
umelcov sa inšpirovali osobnosťou a dielom výnimočne 
IIOri>ého génia. čerpali 1 neho a vracali sa k nemu. 

V porovnaní s dielom J. S. Bacha treba diela jeho 
hi>torických súča;nfkov (naprfklad Fr. Couperina, D. 
Scarlaniho. G. F. lländla ll iných), v1.hradom na pred
met nášho 7áujmu. zaradiť do adekvátnych v1ťahov. V 
l.vdom prípade najväč~í vplyv na rotvoj vlastnej kla
lírnej kompoLícic. faktúry i techniky hry mal D. 
Scarlani. 

Z naslcdovnfkov majú význmnné postavenie prc
dov!etkým Bachovi synovia. najmä Carl Philipp 
Emanuel. ktorého kompot.ičné a najmii teoretické diel 
(Ver~uch Uber die wuhre An das Cluvicr w spiclen, 
l'ydané prvý rn v Berlíne r. 1753) poskywjc dnešnej 
metodológii jeden L výnimočne dôležitých oporných 
bodov a súčasne dôkladný pohľad na dobovú interpre
tačnú prax ~everonemeckej školy. Popri iných prame
ňoch tohto obdobia (ako J. Quanlt. atď.) sú pre vývin 
klavírnych škôl pod\latné pedagogické diela - rotsia
hlc klavírne školy - Wilhe lma Friedricha Marpurga 
(Berlín 1755) a Daniela Gonloba TUrka (Lipsko. Vie
deň 1789). Od generácie Bachových synov, Wilhelma 
Fricdemanna Bacha. Carla Philippa Emanuela Bacha 

a Johanna Chri~liana Bncha, smeroval vývoj v druhej 
polovici 18. storočia rýchlo k vtniku a formovaniu pr
vých OLajstných európskych klavírnych škôl. V Lon
dýne pôsobili prví veľkí klaviristi nu če le s Muziom 
Clcmcmirn. Jeho hudobné diela. koncertné i pedago
gické pôsobenie mal i ncobyčnjný vplyv i na viacerých 
hudobných skladateľov a imcrprctov hudobného kla
sicizmu (Haydn. Beethoven. llummcl). Z Clemcntiho 
žiakov uveďme a~poi\ najvýtnamncjších: Johanna 
Baptistu Cramera. Johna Ficlda. Ludwiga Bergera. 
Alexandra Klengcla. Friedricha Kalkbrcnncra. lgnaza 
Mosche le~a. 

Pribl i:l.nc v rovnakom ču~c vtniká vo Viedni dmhé 
centrum - škola európskej pianistickcj kultúry. Jej 
oporou je tvorivá genialita vedúcich o~obnost í vieden
ského klasici tmu. Jotcfa llaydna. Wolfganga Amadea 
Mozana. jeho :l.iaka Johanna cpomuka Hummela. 
Ludwiga van Beethoven<~ a v pedagogickej oblasti i 
rozsiahla činno;,ť jeho li aka C:1rla Czcrného a ďalších . 

Každý z nich je výmtnou po~lavou vývinu klavírnej 
kompoLfcic. faktúry. >pô>obov hry. V ich okolí však 
vo Viedni pôsobil rad cf:JI ~ ích taujímavých osobností 
·skladate ľov i klaviristov. Uveďme aspoň Vaňhalov

ho a Haydnovho ' inka lgnr.ca Plcycla, Leopolda 
Kožcluha. Josefa Jclínka, Johanna Hiisslcra, Josefa 
\VoJna, Daniela Steibclta. Amona Ebcrla. Humme
lovho :l.iaka Ferdinanda Hilleru. A. E. MUIIcra. 

Viedenská škola vyvrcholila v obrovskom pedago
gickom diele Cnrla Ct.crného. ktorý sa ;,tal i reprc7cn
tanlom jej najlepších dobových tradícií a a.Gda aj naj
výmamncjším učilcrom klavírnej hry v prvej polovici 
19. storočia . Svojím pedagogickým dielom a pracovi
tosťou dosiahol povestné výsledky. Z jeho školy treba 
spomenú( predovšetkým Franla Lima. Teodora 

Lcszctyckého, l11eodora Kullaku, Theodora Dohlcra, 
Antona Doora. Alfreda Jač lla. Madame de Bclleville
Oury a iných. 

Obdobie klnsicit mu a romantitmu sn nebývalým 
spôsobom podicralo na vývoji klavírnej literatúry a 
imerpretácie. S rotvojom me~t ionskej kultúry do
chádza k jej výrutncj demokrali7ácii a tým aj k veľké
mu nMasiU tá ujmu o aktívnu hudobnú kreativitu v ob
lusi i klavírnej hry. Interpretácia ~a čoraL vličšmi špe
cializuje. a 10 aj ta cenu negatívnych sprievodných 
znakov, 1 ktorých niektoré •mc uvádzali v predchá
dzajúcej kapitole. ara<l:\ potreba výchovy amatérov 
a tomu todpovedajúcc poJiadavl.y na ~kolcnie peda
gógov. Pre potreby výučby hudobných amatérov 
vwiká viacero ~kô l i kluvírna literatúra inštruktívneho 
zamerania. Kritériá náročnosti sa ča;to očividne pris
pôsobujú širokému táujmu o danú oblasť štúdia a 
umeleckej kreativity. Pritom výchova umelcov pre 
potreby klavírnej pedagogiky nemá v tomto období 
ešte svoju špecifickú podobu. Uplynie istý čas. po
kým sa takáto špecialiLácia vyprofiluje. 

V úzkej súvislosti s vyššie načn nutými tendencia
mi vznikajú od prelomu 18. a 19. storočia v európ
skych i mimoeurópskych centrách nové verejné hu
dobno-vzdelávacie in~litúcic s n:ltvom Konzerva
tórium. V pojme tohto špeciálneho ná1.vu škôl su kon
centmje úsilie o vrcholnú výchovu mladých hudobní
kov. ;pevákov i dramatických umelcov. Prvou usta
novitňou tohto dn1hu. akým'>i v torom, či prototypom 
pre ďalšie európske školy. bolo Kontcrvatórium v 
Paríži. ktoré pod týmto nátvom tnčalo svoju činnosť 
3. 8. 1795. Do roku 1797 dosiahol počet členov profe
sorského tbom tejto výtnamncj ~l.oly úctyhodné číslo 
125. /.inkov bolo v 10111 čase 600. Školu prešla vo svo
jom vývoji viacerými reorganitúciami a jej umeleckú 
úroveň určovali mnohí vynikajúci umelci svojej doby. 
Iba v krátkosti uveďme poradie vmiku podobných 
škôl v iných európskych krajinách. Po Paríži bolo v 
roku 1807 t_nloJené K0111ervatórium v Miláne. 1808 v 
Neapoli , 18 11 v Prahe, 1813 v Brmcli. 1814 vo Flo
rencii. 18 17 vo Viedni, 1822 v Berlíne. 1826 v Haagu , 
1827 v Lil:ge, 1830 v Londýne a Madride, 1833 v 
Gente, 1835 v ženeve a Lisabone, 1843 v Lipsku, 
1862 v Petrohrade. 1866 v Moskve, v zámorí - 1847 v 
Bostone a Cincinnmi. 1891 v Melbourne, 1904 v cw 
Yorku (pôvodne ako Institut of Mu;,ical Art- neskôr 
známa The Juilliard School of Music). 1924 Filadelfia 
(Cunis lnslilllle of Mu\ic) ... 

Silné impulty do;,távaln klnvírna pedagogika od 
samotných ~k ladatcrov. ktorí boli väčšinou aj inter
pretmi (aspoň vla;tnej tvorby), ale aj od interpretov. 
ktorí tvorivo ro7víjali svoje umelecké poslanie. V pr
vom rade treba menovať Mutia Clemcmiho, Wolf-

ganga Amadea Mon1na. Ludwiga van Beelhovcnn. 
Johanna cpomuka l lummela. Fryderyka Chopina, 
Fran7a LisLta. Amona Rubinštcjna, Roberta Schu
manna. Johannesa Bruhmsa, ( ... ). ale i Claru Schu
mannovú , Fcrruccia Busoniho. neskôr Bélu Banóka, 
Claudca Debussyho. Mauricca Ravcla. Sergeja Rach
maninova, Josefa llofmnnna. Alfreda Conotu a mno
hých ďalších . 

Z generácií skllJdaterov klavímej hudby od Bacho
vých čias. mnohí sa La<, lúžil i o jej roLmanito;,ť a bo
hatstvo. Ak by sme chceli <,kúmať ro7hodujúcc impui
LY jej rotvoja a'>poň v teoretickej rovine- napr. v pa
rnmetroeh rotvoja hudobného obsahu. technickej vy
nachádtnvosti klavírnej fa~lúry. pedalitácii. fareb
nosti a pod. - do<,peli by sme iba k čia\lkovým távc
rom. uprie k tomu sa mo1no domnieval'. že i ~tí skla
datelia sú v mnohom prelomovf. Tak napr. Clemcnti . 
Beethoven. Chopin. Livl, R<~vcl. ako vý111amní maj<,
! ri hudobnej kom poLÍcie. priniesli do oblasti klavímej 
tvorby. interpretácie. ale aj pedagogiky ncllna7:tterné 
stopy. K:vdý 1 nich originálne. ~voj~ky . 

Vývin klavfmych škôl prebiehal chronologicky vo 
viizbc na historický vývin hudby, na jej spoločenské 
funkcie. vývin hudobných nástrojov a pod. V histórii 
metodickej klavírnej hry sa taulívalo delenie na tak
zvané staré školy. školy anatomicko-fyziologické a 
školy psychotechnické. Pritom je uejmé. 'e lu ide iba 
o oricmačné rot lfšcnic vývojových štádií a nic o kmc
goritáciu hodnôt. hoci sa metodika, žiar, takýmto ja
vom nevyhla. Popicrunic, ba nivelitáciupredchádLa
júccho vývoja ncmo1no pova:l.ovať vždy za pokrok. 

aopak. vedie 10 ča~lo k ncrie~ilcfným problémom a 
bludným kmhom. Pova,ujcm preto ta ncvyhnumé 
poLcrať sa na vývoj škôl 1 hi<lorického od~tupu a kal-

dú t nich hodnotiť jednak t hradiska tej-ktorej doby. 
ale aj zo súčasného komplexného pohradu na ich prí
nosy. Treba citlivo sledovať i detail né výchovné po
stupy pri rot.víjaní hudobnosti. výbere prostriedkov 
klavírnej techniky, tohrudňovať metodické klady i ne
dostatky. Súčasný vývin by mal nadvUtovať na naj
lepšie lradfcic minulosti. Pokrok výtnamnej klavírnej 
metodiky sa v širších súvislostiach nevyhnutne spájal 
s novými hudobnými tendenciami a nebol tmncraný 
pri úzko- pohradmi na akési meravé idey. či ich detaily. 

Staré klavťme školy boli predovšetkým postavené 
na umeleckej a pedagogickej autorite pedagóga. jeho 
skúsenostiach, empirických mctóclach vyučovania. 

Vo výcviku. a 10 nielen technických návykov, často 
prevládal mechanický dril. Ich činno;, ť bola ~piilá s 
úrovňou vývinu kluvímej literatúry. stavom vývoja 
nástrojov. Preto v uvedenom období po;.tačovalo pou
žívanie prstovcj techniky, tápä~tného okruhu a iba 
celkom výnimočne predlaktia. Z toho vyplývali aj 
všetky poliaduvky na pokojnú, ruhkú ruku, ktorá by 
nebránila pohyblivosti pr;,tov napr. v pasážach, oma
mcntoeh a pod. Jemná mechanika starých kladivko
vých klavírov, ich relatívne veľmi malá farebne-dyna
mická u tvuková difcrencovano;, ť plne korešpondova
li s týmto stavom techniky ná;,trojovcj hry. 
Pokračujúci vývin kompoLičných štýlov prirodtÁ!

nc podmienil i nové po'iudavky na technické pro
striedky hry. Bohat~ie a náročnejš ie tvary romantickej 
klavímcj faktúry. ;,poločnc ;, vývojom ná\lrojov, s 
akustickými nárokmi viičšíeh pric;,torov m1 kvalitu in
terpretácie. 10 všetko sa výrJtnc spolupodieralo na 
vzniku nových spô;,obov klavírnej hry. Bolo potrebné 
vyhovieť najmä po]iadavkám tvukovosti novej hud
by. Do popredia imcrprelačncj praxe výtnamných 
osobností ;a lak po~lupnc dost~vala potreba súčinnos
ti väčších celkov hracieho aparátu. K dovtedajším 
technickým prostriedkom klavímcj hry sa postupne 
pripájal md ďalších : predlaktie. celé rameno, ramenný 
pletence i chrbtové 1.valy. Upriamením poLOrnosli 
tvorivých klavímych pedagógov na prejavy novej in
terpretačnej praxe uvedenŕ tmcny interpretácie po
stupne vnikali i do po1iadaviek klavímcho vyučova
nia. Výraznú tmcnu názorov a praxe starých škôl 
smerom k anatomicko-fyziologickým školám zname
nala napr. škola Ludwig:1 Dcp1x:ho v Nemecku (autor 
spisu Die Arn1leidcn des Pianistcn). Spomedzi jeho 
odchovancov mala dôlcJité postavenie Elisabeth 
Caland so ~vojm1 pedagogickou činnosťou a dielom. 
Tieto Lmeny umocnili i objavy vied ako anatómia a 
fyziológia. ba klavírna metodológia sa doča;ne úplne 
ocitla pod ich výr:11ným vplyvom (Dr. Stcinhausen: 
Physiologische Fchlcr und die Umgcstaltung der 
Klavicncchnik). Metodické štúdie a výklady. ale i ce
lé vyučovanie tdôrati\ovali okrem iného výtnam po
watkov lcká~kych vied. ktoré <,u podľa potrieb apli
kovuli na hracie návyl.y. Vyui ívala 1.a lia' ruky, jej fi
xácia a relaxácia. roz.machové pohyby a s tým súvisia
cc najro7manitcj\ ic kombinácie pohybov Lilplistia. 
ako kolí\anic. nakláňanie (rotácia predlaklin) a pod. V 
bohatom teoretickom rotpracovaní (najmä v nemec
kej metodickej literatúre) čaMo prvotnc prevažuje ra
cionálne hradisko. Dominujú anatomické a fytiolo
gické tcnníny. schémy, nákre•y. potreba prvotného 
zvládnutia domnelého 7ákladu novej klavímej inter
pretácie. Negatívom je skutočnosť. lc sa u výwam
ných teoretikov a praklikov (medLi nimi i Rudolf 
Maria llrcithaupl. autor ob<,iahlcho metodického diela 
Die nalilrliche Klavicrtcchnik) >liera, ba dokonca 
stráca výwam pe;.tov:mia Lilkladov Marých škôl. pre
dovšetkým jemnej pr>lovej techniky. čo mu~el napra
vi ť až budúci vývoj. 

Medti predstavitcrmi anatomicko-fytiologických 
škôl patrí osobitné mic;,to Teodorovi Leszetyckému 
(1830-19 15) a jeho škole. Dlhodobo pôsobil (26 ro
kov) v Rusku, 1 toho 14 rokov ako profesor klavfrncj 
hry na novotalo1cnom petrohrad 'okom Kont.crvmóriu. 
neskôr ako '>lávny viedenský pedagóg. Chronologicky 
sa Lcstctycki Lar:1ďuje na prelom >larých škôl a ~kôl 
novšieho typu . v jeho učení nachádtamc (aspoň v 
naivnej forme) už viaceré prvky anlicipujúcc moder
ný vývin pianistiky a JX:dagogiky. Tejto ~kole budeme 
venovať MlmO•I:llnú kapitolu. 

Celkom o;,obitnú úlohu LOhrala v 19. storočí ruská 
pianistika, ktor:! sa (s istým oneskorením zn európ
skym vývojom) rozvíjala pod vplyvom umeleckých 
osobno;,tí nemeckej a anglickej 1x:dagogiky (pôsobe
nie priamych liakov Ctemého a Clcmemiho v 
Rusku). Viacerí talcntovtmí jednotlivci . napr. M. l. 
Glinka. A. G. Rubin~lejn i . G. Rubin~ tcjn ~ludovali 
v zahraničí (kompotíciu u chýrneho pedagóga Sieg
fricdu Dchna v Berlíne. Glin~a bol aj Fieldovým t ia
kom v hre na klavíri). V Ru,ku pô;obili aj ďalšie 
vplyvné o~obno1.1i: John Ficld (škola M. Clcmemiho) 
a jeho škola - okrem ~koly Lcstclyckého - výtnam
nou mierou ovplyvnili mské piani~ tické umenie i pe
dagogiku. Z odchovancov J. Ficldu moJno spomenúť 
aspoň Alcxandm Dubuca a jeho 1ial.a Alexandra Villoin
ga. ktorý bol pedagógom oboch bratov Rubinštcj
novcov. V polovici 19. \loročia v Ru 'oku koncenovali 
i poprední pred\tavitcliu curóp~kej hudobnej kultúry 
ako J. . Hummel, F. List l a i. 

Rot.voj hudobného živow v Ru~ku výra7nc powa
čila činnosť bratov Rubinštcjnovcov. Boli spolut-ak la
datcfmi Rw>kcj hudobnej ;,poločnO>Ii i prvých veľ

kých škôl kontcrv:uoriálneho typu, ktoré čoskoro 

získali európsku povesť (Kont.ervatórium v Petrohra
de, ktorého prvým riaditcrom bol Anton Rubin~lcjn a 
KonLcrvatórium v Moskve m1 če le s ikolajom 
Rubinštejnom). Pedagogicky lu pôsobili i ďalš i e po
predné osobnosti európskej hudobnej kultúry a po
stupne i vyrastajúca generácia mských klavírnych pe
dagógov. Začali sa Lak ladať školy aj v iných viičších 
mestách - Kyjev. Odesa a tď. Spomcdti lu pô;,obiacich 
eur6p;kych pedagógov spomeňme opili T. LcS7Á!Iyc
kého (na petrohrad~kom KonLcrvutóriu v období ria-

diterovania A. Rubinštejna). J. Ficlda v Petrohrade i 
Moskve. A. Doora (žiaka Czcrného). kr:ltko aj Buso
niho (pedagóg na KonLcrvutóriu v Moskve); pod ich 
vedením sa formovali mnohé výratné Ol>obnosli do
mácej proveniencie. 

Ai s nťbtupom psychotechniclcých škôl nadobú
dajú primáme po!.tavcnie psychické procesy. s lucho
vé tvorivé pred!.lavy. Od nich ~a pri rod tene odvíja cc
Iý komplex návykov lll~tmmcntálncj techniky. Opliť 
prichád.Ga na pomoc veda. TcniOrat silné impulq pri
nášajú výskumy .G oblasti p•ychológic, neurológie a 
pod. Avšak na rotdicl od 1.1arých škôl. kde vo vyučo
vacom procese panovala prevaha empírie nad vedec
kým powaním (dalo by sa povedať - prax beL teórie) a 
anatomicko-fytiologických škôl. kde často preva}o
vala teória nad praxou. P'Ychotechnické klavíme ško
ly a ich klavírne melodiky syntelitujú doterajšie naj
lepšie pmktické i teoretické I>Otnalky. Ldôra7ňujú 
rovnováhu verifikovaných hodnôt vývoja klavímcj 
hry a jej techniky. Pritom 1.a technika pov<J1uje La 
dôležitý most medzi umeleckou predstavou hudobné
ho diela a jej výslednou t.vukovou podobou. Postupne 
sa uprcdno;,ti\ujú hľadiská prirodtcného vývinu hu
dobného cítenia. a IO u1 od elcmenlaristiky. lludbu 
moino v týchto ;,úvi•lostiach vnímať ako svojrázny 
vyjadrovací \pôsob. komunikačný prostriedok. ako 
druh materinského jatyka. Tieto priority určujú pri
rodtenú splitnú renexiu vedomia. cxbtujúca reč u jej 
podstatné intonačné prejavy i prvotné návyky si po
stupne vynucujú v tni~ >YSiému. jeho vyči'olcnic , utri
edenie. "gramali~u". V klavírnej pedagogike sa po
dobný myšlienkový po<lup má renektovať aj v či\lo 
technic~om vývoji tvorivého náWOJOVého vyučovania. 

Spomedti výmamných metodikov p~ychotechnic
kých škôl ~pomcňmc v prvom rade emca Carla Adolfa 
M:mien~sena. Jeho fundamentálne dielo Schôpfcri 
scher Klavicnmlcrrichl ( 1954) dodne\ patrí k oporám 
tvorivej klavírnej pedagogiky. Manicnssenova práca 
vychád7-l! 1. niektorých tvorivých pedagogických od
kazov minulosti (napr. W. A. Motarl ako fe nomén 
záaačného dieťaťu a pedagogiku Lco1>0lda Monn<1), 
z kluvírnej pedagogiky Fr:mt.a Li~t.la (autor I>OI žia
kom dvoch priamych Lil.tlových Jiakov - Alfreda 
Rcisenaucra a Karla Klindwonha). ktorú tvorivým 
spôsobom aktualitu je. 

Z prác. ktoré ča;,ovo prcdchádt.ali prelomové diela 
mskej metodiky. treba uviesť :t<,I>Oň in!;pirujúcu kni:l.
ku výw amného amerického piani:. lu por>kého pôvo
du JoLe fa llofmanna O l.lavímej hre a jeho 250 odpo
vedí na olátky o klavírnej hre. ic taká máma. ale po
učná je i mcn~ia práca Jo,cpha Lhévinna Zťí l.ladné 

princípy klavírnej hry. ktorá čerpá 1 predná~ok autora 
na amerických univerzitách. 

V ruskom regióne, okrem prác G. P. Prokofieva, je 
10 predov~el~ým ob'>iahle dielo G. M. Kogana. Uveď
mc aspoň tákladné publikácie autora: Pri bráne maj
strov;,tva, Práca pianim1. Klavíma faktúra i Koganovo 
celoživotné dielo F. llu~oni. Ol.rcm uvedených diel i 
mnohých ďa lších Koganových publikácií by bolo po
trebné uvic~ť viaceré 1>010ruhodné práce popredných 
pedagógov klavírnej hry krajín bývalého Sovietskeho 
.GVliLu. Rotsiahlc hudobné školstvo tu budovali vyni
kajúce osobnosti - imerprcli i pedagógovia - 1. ktorých 
sa viacerí stali takladatcľmi nových tradícií klavírnej 
pedagogiky. Mená ako A. B. Goľdcnvejtcr. G. G. 
NcjgmJL, K. S. lgumnov, V. V. ic l•~en , A. Jesipova. 
A. Gnc;,ina a mnohé ďalšie >ll uJ dávno stali legendár
nymi. Ich odchovanci tvoria ši roko rot.vetvcnú a mno
hotvámu i nterpretačnú i pedagogic~ú ~l.olu. ktorá ov
plyvnila celý ~ultúmy svel - najmli v dmhej polovici 
20. storočia . Z mclodicl.ých diel. tnámych aj u nás. 
uveďme a>poň prácu G. cujgauta O umení klavírnej 
hry (v slovenskom prel. lade Z. Jcsen\kej vy~la pod nát
vom Poetika klavíra). práce E. M. Timakina Výchova 
pianistu a O koordinácii pianistických návykov. 

V tvorivých pedagogických ~ystémoch 20. s toroč ia 
veľm i výwamné po;wvcnie taujíma ; lávny maďarský 
skladateľ, klavirista, pedagóg. tbcr:ucľ ľudových pies
ní. výskumnfk i hudobný redaktor Béla Banók. Jeho 
pedagogický systém. najmli inštruktívna tvorba pre 
deti a mládež. vychádtala 1.0 skladatcrových bohatých 
pedagogických •kú•cno'>lf. ale bola tici inšpirovaná 
hudobným folklórom rôtnych národov, ktorý Banók 
dôveme poznal a študoval. ako aj hudbou francúJ.
skych clavecini;,tov. D. Scarlanim a najmli J. S. 
Bachom. To všetko vytvorilo t.áklad akéhosi svojráJ.
neho Lnovuzrodenia barokového univcrtalizmu v 20. 
storočí. Folklórne rytmy ~a ~lali puiLujúcim ~rdcom 
Banókovcj hudby. polyfonické my;,lenic imclcktuál
nym momentom nadhradu a tvorivej organi7~1cie. 

Pedagogickú činnosť i dielo Bélu llanóka skvele spra
covala A. V. Malinov<,kajn vo wojcj publikácii Béla 
Banók - pedagóg. 

Umenie klavírnej hry i jej technika \a teda v kaJ
dom období vyvíjali najmii v die lňach veľkých umcl
cov-komponi;,tov. imcrprelov a pedagógov. Vývoj 
hry v prvom rade ovplyvňova l vývoj ~ompo1fcic i 
fonna hudobného my.,Jcnia. Výtnamní interpreti ~a 
ro1hodujúcim '>pô>obom podierali na vývoji technic
kých prostriedkov a priamo č i ncpriumo ovplyvňovali 

aj vývoj l.lavímej pedagogiky. Je otátkou ča\u, pro
stredia. ale i tvorivého vplyvu popredných o;,obno•tí 
v oboch týchlo tamcrani:1ch (interpretácia a pcdago· 
gi ka). ako rýchlo dokátala inlcrpretačno-pedagogická 

oblasť reagoval' na tvori vé podnety kompotície kon
krétnymi zmenami v technickej i melodickej oblasti . 
Je iba samozrejmé. 'Á! sa obc oblasti vt~jomnc tvorí vo 
ovplyvňovali. pričom treba uvaioval' s b tými nevy
hnutnými ča\ovými po'>unmi. Tvoriví pedagógovia 
často dokátali odpotorov:1 ť urči té nové princípy z 
umeleckej imcrpretačnej praxe ai ' určitým ča~ovým 

odstupom. A naopak. i\lé prvky v pedagogike pretr
vávali v rôwych obdobiach, napriek evidentnému vý
voju v kompo.~;ičncj aj interpretačnej praxi. 



Návrat: Belliniho na dosky SND 
Po takmer troch desaťročiach sa vrátil na javisko Opery SND jeden z najvýznamnejších predchodcov Giuseppe Verdiho a naj autentickejších tvorcov bel can

ta - Vincenzo Bellini. Medzi bratislavskou Normou (1969) a čerstvou premiérou Námesačnej (La sonnambula) sa v oblasti renesancie romantickej predverdi
ovskej opery udial vo svete pohyb priam historického významu. Predovšetkým žáner opery serie v tejto časovej etape pokračoval vo svojom znovuzrodení a z 
archívov sa vracalo do života čoraz viac zabudnutých opier. Desiatka rossiniovských partitúr dostávala novú javiskovú podobu - počnóc festivalom v Pesare, 
New Yorku, Parížom či Stokholmom končiac; plejáda diel Donizettiho sa z talianskych javísk odrazila do sveta a s podobným záujmom sa stretávala i väčšina 
operného odkazu Vincenza Belliniho. Popri Norme a Námesačnej tiež Pirát, I Capuleti e i Montecchi, Beatrice di Tenda a Puritáni. Na Slovensku, pravda, sme 
sa k tomuto svetovému trendu stavali dosť dlhý čas ignorantsky. Až pokusy o vzkriesenie Donizettiho partitúr - aj to mimo rámca prvej scény - prelomili v pr
vej polovici 90. rokov tvrdli bariéru nedôvery voči jednej veľkej a dôležitej perióde vývoja hudobnodramatického umenia. 

Dnes máme azda tento gordický uzol 
rozťatý a biele plochy na mape slovenskej 
opernej dramaturgie, patriace okrem iného 
i tomuto obdobiu, sa začnú naplňať repre
zentatívnymi vzorkami tvorby. Po neveľmi 

dôstojnom uvedení Donizettiho Cateriny 
Cornaro súborom Komornej opery, sa kon
com marca popasovala naša reprezentačná 

céna i s V incenzom Bellinim. Námesačná 
zasa nic je titul celkom neznámy, roku 
1988 odznel totiž v Brat islavc vo forme 
koncertného prierezu a k dispozícii je aj 
kompletná nahrávka v domácom obsadení. 
Jednako v inscenačnej polohe sa objavi la 
La sonnambula po prvý raz. 

Z dramaturgického hľadiska vnímam voľ
bu ako j ednu z alternatív preklenutia infor
mačného vákua smerom k divákovi, ktorý 
bel cantovú tragickú operu prakticky nepo
zná. O alternatíve a nie o jednoznačnom 
dramaturgickom zásahu hovorím preto, le
bo áme ačná - žánrovo zaradená ako ope
ra scmiserie- predsa len nie j e typickou ta
lianskou drámou. Nenájdeme v nej ani nie
ktoré z príznačných znakov bel cantovej 
opery serie (strhujúce cabalctty, briózne 
vyvrcholenia dejstiev, dramatické stretnu
tia primadonských rivaliek ... ), ktoré ú pre 
poslucháča vari najatraktívnejšie. Belliniho 
ámesačná, alebo príchod nového pána -

tak L.n ie kompletný názov diela - je formo
vaná z hudobného materiálu oslavujúceho 
svojskou melanchóliou, zádumčivou slad
kobôľnosťou melódif a akvarelovou fareb
nosťou. Ozdobnosť vokálnych partov siaha 
až k métam virtuozi ty, pričom koloratúry 
hlavnej hrdinky (part El vina je zasa nároč
ný svojou tes iturou) vyvierajú z jej pova
hy a situácií. Idylické prostredie švajč iar

skej dedinky s paletou kontrastných postáv 
a dej spätý s vidieckou prírodnou scené
riou, ako i prvkami fantastickosti , výborne 
ladili s tvorivým naturelom skl adateľa. Sám 
Richard Wagner vyzdvihol Bell iniho kom
pozičný štýl a ocenil úzku spätosť hudby so 
slovom. 

Pre inscenátorov j e žáner opery semise
rie pomerne ťažký a zradný. Ak tragédie i 
komédie majú presnú vnútornú štruktúru, 
tento "mcdzižáner" si vyžaduje veľkú mie
ru režisérskej citlivosti a invencie. Hoci 
Námesačná - povedzme v porovnaní s iný
mi scmiseriami ako Donizettiho Lindou di 
Chamounix, č i Rossiniho Mathildou di 
Shabran - nemá v sebe zakomponovaný 
zreteľný komický prvok a od kategórie tra
gédií j u oddeľuje najmä šťastný koniec, tok 
opery sa predsa len odl išuje od dramatic
kých napätí kutočných vážnych opier. 
Vedenie Opery SND pozvalo k naštudova
niu Námesačnej austrálsku rodáčku , v 

emecku žijúcu režisérku Gwendu Bernd
tovú. Podobne ako v prípade talian keho 
dirigenta Bufal iniho (premiérova) nedávno 
Cosi fan tutte), ani tentokrát nešlo o známu 
osobnosť, čo však a priori nevylučuje mož
nost' zauj ímavého výsledku. Isté napätie tr
valo ešte počas predpremiérovcj tlačovej 
besedy, kedy pani Berndtová komentovala 
svoj názor na predlohu. Tézy, ktoré predo
strela, by mohli byť za istých okolností zau
jímavé (snaha o rea listickú charakterokres
bu, filmový pohľad, zasadenie deja do po
ločenských premien v prvej polovici 19. 
s toročia, resp. stretnutie dvoch svetov atď.), 

keby došlo k ich skutočnému naplneniu a 
ozvláštneniu nápaditou scénografiou. Na
koniec ostalo iba pri slovách. 
Poh ľad na javisko po zdvihnutí opony 

poskytol už len rýdzi žánrový obrázok, 
kresliaci idylickú vidiecku atmosféru. Dej 
formovali kli šéovité romantické postavy, 
oddávajúce a v prvom rade interpretácii 
náročných speváckych partov. echcem 
Gwende Berndtovej krivdiť, to čo na pódiu 
zaranžovala, pôsobilo plasticky, malo svo-

ľ.. Vargicová a ľ.. Lud.ha ako Amina a El víno 

ju logiku a neprekroči la hranice vkusu. 
Akurát že nešlo o proklamovaný zámer 
"dať príbehu nový rozmer". V duchu tradí
cie charaktery postáv zodpovedali pred lohe 
tam, kde ich kreovali vhodní interpreti . ie 
vždy (napríklad v úlohe Lisy) sa to však 
podarilo. Výtvarný návrh Ladislava Vy
chodila renektoval režisérkinc predstavy, 
bol takpovediac univerzálny (na tomto ja
visku by som si vedel vyjav i ť aj niektoré 
iné diela). ladi l s iluzívnosťou , romantic
kosťou a idyl ickosťou jej koncepcie. ie 
každá scéna vyšla rovnako, prechod náme
sačnej Aminy cez môstik nad horskou by
strinou nepôsobil vôbec nebezpečne, či rea
listicky a rovnako v svetelnej réžii bolo 
možné dosiahnuť väčší úč inok. Sumarizu
júc javiskovú zložku dospicvam k názoru, 
že išlo o tradičný počin solídnej úrovne, 
bez ambícií prekročiť rámec aranžovania a 
bez odvahy vniesť na do ky S D novší re
žijný či výtvarný rukopis. 

Dirigent Dušan Stefánek, ako sa ám 
pri znal, si prostredníctvom ámesačnej na
šiel cestu k č i s tému bel cantu a v procese 
prípravy inscenácie zistil , v čom tkvie j eho 
hlavná úloha ak parti túra neprináša zjavne 
technické úskalia. Správne pochopil, že v 
prvom rade ide o výrazové formovanie vo
kálneho materiálu, o aplikovanie princípov 
autentického bel canta (delikátnost' fráz, 
plynulé legato, ozdobný ~pev !> kadenciami 
ad libitum), ale tiež o potrebu rešpektovat' 
skladateľský zápis. Stefánek preferoval v 
belliniovskej partitúre prvotnc lyri cký pr-

Snímka K. Marenčinová 

vok s miernou tendenciou k voľným tem
pám a citlivé sprevádzanie spevákov. Ko
mornosť a transparentnosť zvukovej pred
stavy podčiarkla tiež redukcia zboru (zbor
majster Koloman Kovács), pôsobiaceho fa
rebne a kulti vovane. 

A l fou a omegou bel cantovcj opery sú 
však sólisti. Bez kvalitného obsadenia j e 
uvedenie tohto žánru neopodstatnené. Bra
tislavská premiéra priniesla pozi tívne zážit
ky najmä prvý večer. Ľ.ubica Vargicová 
(Am ina) dostala vhodnú príležitost' demon
štrovať svoje spevácke kval ity, medzi kto
rými j e ne pochybniteľná rezonančno ť tó
nu, suverenita vy okých polôh a chopnosť 
technicky zv ládnuť koloratúry i chúlostivé 
delené tóny. Umelkyňa teda disponuje su
mou nevyhnutných východísk, potrebných 
pre primadonské bel cantové roly lyrického 
typu. Amine dala vskutku adekvátny vo
kálno-technický rozmer, pričom k tomu, 
aby aj po štýlovej stránke mohla konkuro
vať s úrovňou praktizovanou na popred
ných európ kych scénach, j ej už nechýba 
veľa. Sústredil' by sa mala na zdokonalenie 
legata, zv l áčnenie frázy, na ono typické 
"pradcnie" (filar i l tono), dodávajúce inter
pretácii potrebný esprit. K altcrnujúcej Jane 
Valáškovej sa dostala javisková Amina 
(spievala ju na spomenutom priereze r. 
1988, ako i na gramokomplcte) asi trochu 
neskoro. Alebo inými slovami - veď ide o 
umelkyňu vo veku, kedy sa dosahuje ume
lecký zenit - pružnosť a sv iežosť jej lyrickej 
koloratúry predčasne stratila čosi z para-

metrov určených pre danú rolu. Dnes treba 
jednoznačne vyzdvihnúť výrazové vypra
covanie partu, emocionalitu tónu a delikát
no ť výrazu, ktorými nahrádza manko v 
perli vosti koloratúra intonačnej čis tote vý
šok. 

Bol som jedným z tých kritikov, ktorí 
viackrát upozorňoval i , že Ľudovít a Ludhu 
nemožno obsadzovať do dramatických 
spinto rolí (Don Carlos, Princ), že ide o ty
pický lyrický tenor ľahkou, štíhlou a pri
tom kovovou výškou. Jeho Elvino 1010 

konštatovanie v plnej miere potvrdil. Mla
dý tenorista a v bel cantovom parte priam 
našiel, ponúkol mu krásnu vokálnu líniu, 
intuitívne vycítil výrazové finesy a zaujal 
celkovou plastickosťou prejavu. K plnej 
spokojno ti už len chýbalo trocha viac far
by v lyrických scénach (duet s Am inou v l. 
dejstve), a po tucte repríz je rola pripravená 
na export . aopak, zo svetových javísk, 
vrátane mi lán kej La Scaly, ju na bratislav
ské pódium " importoval" Jozef Kundlák. 
Pravda, s desaťročným posunom, čo sa tro
cha prej avilo na kvalite vokálneho prejavu. 

epochybujem, že po stránke štýlovej bol 
Kundlákov Elvino tým najkompetentnej
ším interpretom, pretože má presnú pred
stavu ako frázovať, ako výrazovo vypointo
vať vysoko položený pan . Po matnejšom 
prvom dejstve, kedy hlas znel sucho a málo 
farebne, postupne sa mu podari lo "opriet"' 
tón, dostať ho do rezonancie a s lyrickým 
leskom vyspievať úskalia roly. 

Aj keď nemožno part Rodolťa porovná
vať s oveľa náročnejšie koncipovaným 
ústredným párom, Peter Mikuláš vytvoril 
najdokonalejšiu postavu premiéry. Myslím 
tým vokálne, lebo isté prvky hereckého 
nadľahčovania možno vnímať i polemicky. 
Jeho spev má noblesnú kantabi litu, frázy 
majú klenbu, obsah a tón má veľmi kultivo
vanú a vyrovnanú farbu. Altcmujúci Ján 
Gal ia najmä v strednej polohe uspokojil 
tmavším, j adrnejším timbrom i štýlovým 
legatom. Skoda, že vo vyššej polohe je nú
tený trocha forsírovať, hlas nadobúda nad
mernú vibráciu a tráca farebnú plast ickosť. 
Omylom sólistického ob adenia (ťažko po
chopi l', ako mohol dirigent S teťánck s touto 
voľbou súhl asiť) je pridelenie lyricko-sub
retnej Lisy obom al ternantkám. O niečo 
ľahší, nie však koloratúrny soprán Evy 
Seniglovej, má sfce k typu ľahkovážnej a 
náruživej "secondy donny" bližšie a navy
še, dokáže jej pri súdiť potrebnú dávku ko
ketérie. ie j e to však pravá parketa spe
váčky. Li lia Larinová, "zná ·ilnená" do úpl
ne cudzej polohy (veď spieva -Ameliu, 
Elisabettu, Leonoru), sa síce zo všetkých 
íl snažila, výsledok však neprišiel. Z men

ších zástoj ov spomeniem aspoň dve vokál
ne kvalitné predstaviteľky Teresy - Denisu 
Slepkovskú a Jitku Saparovú-Fischerovú
pričom obom bola postava mlynárky typo
vo dosť vzdialená. 

PAVELUNGER 

P. S. Hoci bulletiny t radične nic sú silnou 
stránkou Opery SND, myslfm si, že tento
krát mlčanie by bolo hriechom. echápem, 
ako je možné, že o autorovi, ktorý sa u ná 
30 rokov nehral , o diele slovenskému pub
liku neznámom, o všetkom, čo so vznikom 
ámesačnej, jej premiérou roku 1831 a 

ďal ším i o udmi diela súv i. í nie je v mate
riáli ani slovo. Kde j e preklad l ibreta? Kde 
slovko o belliniovskej renesancii? Kde 
zmienka o novom CD komplete s Ľ.ubou 
Orgonášovou (finna AXOS), dnes j ed
nou z najlepších koloratúrnych sopránov? 
Deväť fotografických strán, nejapný výklad 
koncepcie režisérky (na j avisku je aj tak 
všetko inak) a "náučný" text o omnambu
lizme je tiež dôvod na to, aby sa autor bul
letinu riadne červenal. 

P.U. 
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Mozartovský cyklus - IV. 
Komorný cyklus K. ako aj mo7artov~ký 

'podcyklus" v ňom, ~a pomaly prehupli do 
druhej polovice. Dramalllrgická koncepcia 
'podcy~lu" sa zároveň podozrivo presúva od 
osvedčených , no mnohokrát nebezpečených 
1e!dicl európskej hudby (v lastne už Dohnányi 
bol akýsi "medzisiU pcň ") k oveľa beLpečnej

lím brehom: smerom k exotickosti (poai 
dnešný Duane). k slovenským predvcdcniam. 
re1p. premiéram (čaká nás Zeljenka. Godár) a 
L mozanovskej duplicite za účasti vynikajú
ceho domáceho sólisiU (opä!' ten dnešný prf
pad). 

lgorFabera 

Koncen dňa 17. februára rozhodne nebol L 

lategórie problematických. Výkonnost' a in
~uačná kvalita Moytcsovho kvarteta vyka
zuje stúpajúcu krivku; vrchol dosiahla a ejme 
1 treťom pokračovaní seriálu. Pravda. ich 
technický a muzikam ký prejav aj pri inter
pretáci i Mozanovho 4. s láč ikového kvancta 
B dur. KV 458. mo]no 01načii 7a seriózny. 
vypracovaný. emotívny a hádam i escncionál-

ny- no vcelku pôsobi l predsa len o niečo tma
vencj~ ie a menej dôsledne vzhľadom na mik
roštruktúru . než naposledy. Prfchodom Igora 
Fáberu sa do Moyzesovej siene na ch víľu nas
ťahova la pravá hudobná spontaneita a uvoľne
nosť. Jeho hoboj pri prednese Mozartovho 
Kvarteta pre hoboj, husle. violu a v io lončelo 
F dur. KV 370. charakterizoval plný. "teplý" 
a spevný tón. jeho interpretačný prejav zasa 
zmysel pre výrazové a náladové rozlišovanie 
jednot livých úsekov a čas t í, čo treba vždy a 
znovu pochváliť. Takto aj na isté problémy pri 
zabezpečovaní zvukovo-rytmickej vyváže
nosti vražedných figurác if l . časti nechali za
budnúť smutná poézia Adagia a graciózny. 
rozhodný švih záverečného Ronda. Málokedy 
počuť na Slovensku takého kvalitného Mozar-
ta. 

Z ktorejkoľvek strany sa na vec pozrieme, 
klasická gitara bola. je a zrejme aj bude pre 
oblasi (hoci aj kompromisne chápanej) art ifi
ciálnej hudby skôr exotickou raritou. než kaž
dodenným host'om č i panic i povatcľom. Pd
činy sú dosi zjavné (obmedzené zvukové a 
výrazové možnosti, obmedzené možnosti sú
hry. obmedzená autent ická literatúra atď.). 

aprick tomu vidfm fakt. lC a v rámci cyklu 
K objavila slovenská gitarová "jednotka" 
Jozef Zsapka, jednoznačne pozitívne. l keď 
pre jeho nástroj sa už i Moyzcsova s ieň zdala 
monumentálna... Verná hfstka priaznivcov 
komornej hudby si v podaní J. Zsapku a Moy
zcsovho kvarteta mohla v druhej polovici ve
čera vypoču i Gitarové kvinteto č. l, op. 85 od 
Johna Williama Duarteho, pôvodne jazzové
ho a teraz klasického gi taristu. svetoznámeho 
(myslím v okruhu tých. čo sa klasickou gita
rou Laoberajú) pedagóga. sk ladateľa a inter
preta na tomto krehkom nástroji. Clenovia 
MoyLesovho kvarteta ochotne vyšli Zsapkovi 
v ústrety. aby sa za predpokladu radikálneho 
7ní/enia celkovej hladiny LVuku uplatnil veľ
mi kvali tný. dômyselne organizovaný eklekti
cizmus tejto kompozície: ruky i mohli podať 
jau a folklór. lyrizmus a komrapunkt. a to 
(pochopiteľne) jemným. nevtieravým. anis
ticky prepracovaným spôsobom. Ani výkon J. 
Zsapku neklc~ol pod úroveň očakávateľných 

možností. vyplývajúcich z jeho chýru. a tak 
sme mal i postarané o príjemný večer. 

TOMÁŠ HORKA Y 

M ladi sólisti donrln.ovali 
Séria ~valitných koncertov tátnej fi lharmó

mc Ko~ ice 1 februára pokračovala aj v marci. 
Sajprv 5. marca Tom2om Kout:níkom na če
le orchestra a 26. marca s Bystrťkom Režu
cbom. a prvom večere sa prezentovali štyria 
mladí inštrumentálni ~óli~ti , napospol bývalf 
ab\ohcnti košického KonLervatória - Peter 
Sklenka (husle). Vladan Koč{ (v io lončelo). 
lvela Bachmannová (hoboj) a Daniel Hrinda 
(fagot ). dnes členov ia popredných m1~ ich a ~:a
hraničných telies. Svoje sily spoj ili najprv v 
Haydnovej koncertantnej ~ymfónii , op. 84 pre 
hu1/c, vio lončelo. hoboj a fagot a potom v 
Sinfonii concenante od Bohuslava MartinO. ~ 
podobným obsadením. Popri vzorových výko
noch všetkých štyroch sól i~tov bola badateľná 
mačná zvuková ncvyváženost' medzi jednotli
vými nástrojmi, daná už samotnou ich pova
hou. Popri ~:vukovo priebojnom fagote violon
čelo chvfľami doslovne Lani kalo. Problém rie
šiteľný :vda iba v nahrávacom štúdiu. 

Prvá, aiedkavcj~ ic uvádamá uita 1 baletu 
Sergeja Prokofieva Rómeo a Júlia koncert za
v~il a. Túto skvostná hudba si našla v Kout
níkovi 1asvUteného vykladača: našiel pre jed
notlivé časti primerané tempá i dynamický 
plán, no a navyše nechýbal ani nezameniteľný 
prokofievovský šarm. 

Prokofiev uLavrel aj Reluchov koncert ; ten
tokrát to bola jeho 7. symfónia cis mol. " aj
krot~ia" zo kladatcľových ~ymfón ií (nerátajúc 
Prvúl. Ci v nej skladateľ ubral z priebojnosti 
poulitých prostriedkov pod ~tá lym tlakom ko
munistickej kritiky. alebo dospel k pric~račnej
šcj a prostcjšej hudobnej reč i vlastným vnútor
ným vývojom. to dnes ťažko posúdiť. Isté však 
je. 1c zo svoj ich vysokých umeleckých kritérií 
nepoľavil a vytvoril pôsobivé dielo, ktoré môže 
- ~polu ~ prvou ~ymfóniou - tvori i aký~ i pred
stupeň k spoL.návaniu jeho symfonickej tvorby. 
Orche~ter n hral Siedmu veľmi dobre a ~chu
lou. Režucha. známy svojím vzt'ahom k hudbe 
20. storoč i a. si tu prišiel na svoje a svojím maxi
málne účelným a jcdno111ačne zrozumite ľným 

gestom navigovaltelcso bezpečne a spoľahlivo. 
V prvej polovici tohto večera sme počuli 

najprv takmer impresionistický obrázok min ia
turistu A. Ljadova Z:~čarované jazero a nato 
zaujímavý dramatu rg ický počin , 3. klavfrny 
koncen b mol od Bulhara Panča Vladigerova s 

mladým gréckym klaviri tom Dinosom 
Mastroiyannisom. Vladigerov Laistc nepatrí k 
frekventovaným komponistom našich koncert
ných pódií- ak si dobre pamätám, hrala sa pred 
mnohými rokmi v Bratislave jeho rapsódia 
Yadar. Ale napokon, ktorí predstavitelia ostat
ných európskych národných skladateľských 

škôl ~a u nás hrávajú? Vladigcrovov umiernený 
modernizmu~. skfbený najmU rytmickými prv
kami bulhar kej ľudovej hudby, nekladie enor
mné nároky na percepčné schopnosti dnešného 
poslucháča . Dokázalo to aj košické predvede
nie. prijaté publikom ve ľmi pozitívne. Hlavnú 
z:ísluhu na tom. pravda. mal sólista. zjavne veľ
ká nádej gréckej interpretačnej školy. Zaujal 
nielen svojím bohatým a všestranným technic
kým vybavením, ale aj temperamentom a per
fektným rytmickým cftenfm. Orchestrálny part 
ani nemohol byi v lepších, ako Rcžuchových 
rukách. 

Med li týmito dvoma koncertmi sa - 19. mar
ca - konal operný večer. kde sa v dramaturgic
ky nepríliš vynaliezavom programe z opier W. 
A. Mozana aG. Verdiho uviedli mladí speváci. 
Z ko~ickej opery to bola sopranistka M 
Hausová a basista M. Gurbal, z bratislavskej 

ovej scény tenorista J. Babjak. S oboma ko
šickými ~ólistami ~mc sa na koncennom pódiu 
už viackrát stretl i a tento koncert k ich charak
teristikám n ič podstatné ani nepridal, ani z nich 
neubral. Tenori ta Babjak prekvapil príjemnou 
farbou hlasu i vrúcnym podaním zat iaľ s istým 
mankom v kval ite tónu vyš~ích polôh. Konccn 
dirigoval veľmi talentovaný dirigent najmlad
šej generácie Karol Kevický - ne porne rozhľa
dený. vysoko muzikálny, veľmi perspekt ívny. 
Zatiaľ je však (pochopiteľné pri jeho veku) ešte 
umelecky málo vyzretý, má sklon k perma
nentnému preháňaniu temp a nie vždy celkom 
ci tlivému rešpektovaniu obsahu interpretova
ných skladieb. ickdc sú Kevického tempá 
živšie oproti zaužívaným, trad ičným , ne porne 
na dobro veci, inde však neraz nút ia speváka k 
udýchanému prejavu, bez možnosti dostatoč

ného roLvinut ia kantabilných fráz. Kevický by 
mal dbať aj na správanie sa La pultom - nepôso
bí tot il v::dy celkom seriózne. Ale to sú ~:a is te 

veci, ktoré pri svojom talente dokáže ľahko od
stráni i. Predpokladám, že o tomto diri_gcntovi 
ešte budeme počuť. ROMAN SKREPEK 

Pri počúvan í interpret ačného výkonu 
Košického kvarteta ( 15. 3.) v Mirbacho
vom paláci som si spomenul na slová 
Mirka Filipa takmer spred tridsiatich ro
kov; povedal: "veľmi rád počúvam hud
bu, ale v menších dávkach ... " Vtedy mi 
napadlo len to, aký vclký rozdie l môže 
byť v počúvan í hudby; intenzita a h[bka 
zážitku je vec tajomná a neprebManá. 
Hovori li sme vtedy o hudbe J. S . Bacha. 
Veď vnímať jedinečnú premenlivosť a 
bohatosť Bachovej hudby si vyžaduje ne-
pome vclkú koncentráciu a doznievanie 

velkého zážitku patrí k najkrajším ciwf
fam v živote človeka. 
Počúvajúc komorné dielo J. Podproc

kého Panita antiqua (s lovaca) č. 2a, op. 
14. som si povedal, že nechám v sebe 
hudbu dozniet' a až potom sa k nej vyjad
rím. V takýchto návratoch do minulosti 
poslucháč vždy očakáva pohľad, v kto
rom by dominovala konfrontácia. Veď 

20. storočie je plné takýchto velkých prí
kladov. V Podprockého hudbe som nepo
čul ono prcmo tenie z prítomnosti clo mi
nulosti a ak, tak len v drobnej inžinier kej 
kompoz i čnej práci. Človek však očakáva 
ozvláštncnie , prebásnenie. Keďže tento 
tvorivý moment a nedostaví, poslucháč 

zač ína vn ímať Part itu ako "starú" hudbu, 
písanú podľa dobrého návodu . Partita ne
uráža, ale ani ncprovokuje. Je to návrat 
po dobrej. známej vyšľapanej cestičke -
navyše i dobre interpret ačne zvládnutý. 
Veď Podprockého hudba sa dobre počúva , 
netrpí rozvláčnosťou. Nemá však v sebe 
ani mcgalománsku pompéznosť. 

Hayclnovo S láčikové kvarteto d mo l č. 
5, op. 76 bolo skutočnou nefalšovanou 
zastávkou v hudbe minulosti . Haydn vo 
svojej samozrejmo ti pôsobí vskutku do-

Zuzana Stia na-Paulechová je repre
zentatívnou predstavi te lkou loven ké
ho klavírneho umenia vo svojej veko
vej kategórii . To nás zaväzuje posu
dzovať jej výkon (v rámci nedeľného 

matiné v Mirbachovom paláci, ktoré 
usporadú va Spo lok koncertných ume l
cov a S lovkoncert pri á rodno m hu
dobnom centre) z 15. februára prísnej
š ími krité riami. 

Jej hra nás provokovala k zamysleniu 
a nad niektorým i parametrami jej 

ume leckého profi lu. Di ponuje prak
ticky neobmed zenou technickou vý
zbrojou, má bohaté emocionálne záze
m ie , jej tvorivo ť prezrádza inte ligen
ciu, a le aj isté medzery v oblasti d iscip
líny a nadhľadu . Poc iťova li sme ich - aj 
keď nic v rovnakej miere - pri každo m 
programovanom opuse. Úvodná Partita 
D dur, č . 4, BWV 828 J . S. Bacha mala 
pekne vypracované vedenie a pre lína
n ie polyfónnych lín ií. Bolo by však eš
te úč i nnej š ie isté sostenuto pri volbe 
temp a v súvislosti s tým aj výraznej šia 
kontrastnosť med zi jedno tlivými časťa
m i. l celkové tempové vlnenie by bo lo 
z í ka lo väčším primknut ím sa k u tro
hosti v agogike. 

Pre mladú umelkyňu predstavoval 
Suchoň (Malá suita s pas acaglio u, op. 
3) prie tor, ktorý výdatne naplnila tvori
vým vzletom . Nižšie zastúpenie ume
leckej rozvahy - podmienené vekom -
sa premietalo do výstavby najmä vzru
šenej ších (napr. v Scherze, a le aj v niek
torých úsekoch Passacaglie) a dramatic
ky vyhrotenej š ích úsekov. Svojmu zdat
nému fyzickému fondu sa snažila klavi
ristka čeliť polozdvihnutou ozvučnou 
doskou, pre tento prie to r predsa len 
prih l učného nástroja , no pri vedení gra
dačných línií by bola bývala na pro
spech zvýšená opatrnosť pri dávkovaní 
zvuku, a v súvislosti s augmentáciou té
my zas väčš í dôraz na plastiku vedenia 
vedúcej melódie. 

Druhú po lovicu programu venovala 

.,....... 
• 

konale. Je preto prirodzené, že túto doko
nalos!' poslucháč očakáva aj v interpretá
c ii . Obávam sa však, že práve v Hayd
novom komornom diele Košické kvarte
to nemožno pochvá liť. Niežeby som bol 
zástancom istej odpočúvanej a obohratej 
štý lovosti , Haydn však neznáša interpre
tačnú približno ť, žiadny odklon, ktorý 
by rušil prirodzený spád hudby. Čitateľ
nosť, zrozumiteľnosť, presnosť a navyše 
muzikalitu . 
Záverečná ča ť konc rtu patrila Dvo

rákovmu S l áčikovému J{ vanetu F dur č. 
12. op. 96, B 179. Odporuč i l by som 
Košickému kvartetu vypočut' si z nahráv
ky inte rpretác iu tohto d ie la , lepšie by to
tiž porozumeli výhradám. ktoré chcem 
vysloviť. Aby som však nepopisoval v 
deta iloch: na prvé miesto by om opäi 
postavi l požiadavku dokonalejšej in to ná
c ie, č istoty hry, na druhé miesto , aby 
kvarteto znelo ako komorný súbor a nic 
ako te leso. v ktorom sú štyria sóli ·ti. 
Vzájomné počúvanie sa je nesmierne 
dôlctité. Asi nepoviem nič nové, keď vy
slovím presvedčenie, te kvaneto musí 
znieť jednotne, musí byľ vždy proporčnc 
vyvážené. Yo všetkých dynamických 
premenách musí byľ odhadnutá miera 
únosnosti . crád by som sa staval do 
funkcie arbitra, a le v prípade Haydna i 
Dvoráka mi chýbala práca s det ai lom, 
dynamické vlnenie, jemné a spevné pia
nissimo , velké vybudované dynamické 
oblúky ... Viem. v komornom telese je se
bakontrola neľahká, no ak má Koš ické 
kvarteto nadviazať na svoj u slávnu minu
losť , treba začať včas. Scbapočúvanic je 
dô ležité nie len v prcdpríprave, ale pria
mo na koncertnom pódiu. 

IGOR BERGER 

umelkyňa Chopinovým opusom. Je otáz
kou názoru. či známe octurno Des 
d ur, o p. 27, č. 2 by sa malo hra i až na
toll< o vzrušene, či nedať prednosť lyric
kej medi tác ii so vzrušením až v drama
tických c rescendách a pri poslednom 
uvedení hlavnej myš lienky. áročná 

velká Po lonéza fi . mo l č. 5. op. 44 -je
d iná zo všetkých, do kto rej v strednom 
Triu v lož il Chopin mazurkový rytmus, 
v celkovej výstavbe utrpela tendencia
mi p ianistky demonštrovai svoj nemalý 
technický arzená l. A tak pri vzrušenom 
tempe sa pravide lný po lonézový ryt
mus zbytočne zastie ra l vďaka intezív
nemu agogickému vlneniu. V prechod-

Zuzana Paulechová 

nom úseku k Triu i v samotnej mazur
ke boli dynamické vrcho ly príliš hutné. 
V záverečnej Chopinovej Balade f mo l 
č. 4, op. 52 sme moh li obd i vovať rad 
veľmi pekne formovaných línií, bohat
stvo fantázie, a le opätovne kriti zova ť 
miestami príl išné popustenie uzdy tvo
rivé mu temperamentu . Postrehli sme to 
v kvalite zvukového vypracovan ia naj
mä technicky či dynamicky vzo~f~~ 
vrcho lov. VLADIMÍR C 

Snúnky M. JURÍK 



Leoš Janáček: Káťa Kabanová 
Supraphon 

V záplave diel romantickej a veristic
kej opernej literatúry, v prívale operných 
bestsellerov predovšetkým talianskej , 
francúzskej a nemeckej proveniencie, 
ktorými nás častujú operné domy, slo
venský divák akoby zabúdal na vrcholné 
hudobno-dramatické opusy 20. storočia. 
Áno, vytráca sa nám Leoš Janáček, ale i 
Martinô, Berg, Prokofiev, Britten či Pou
lenc, pretože naše divadlá sa radšej a li
bisticky skryjú za konštatovanie, že tamtí 
divadelnú kasu nezaplnia. A tak sa Ja
náček na doskách SND neobjavil takmer 
celé desaťročie a inak tomu nie je ani mi
mo Bratislavy. 

Núka sa však iná možnosť, ako si osvie
žiť unikátny tvorivý odkaz moravského 
génia (podčiarkujem génia), a tým je za
počúvať sa naprfklad do nového CD 
kompletu Káte Kabanovej z edície 
Supraphonu. Na trh sa platňa dostala 
koncom lanského roka, pričom nahrávka 
vznikla v marci 1997 v Dvoi'ákovej sieni 
pražského Rudolfína. Na jej realizácii sa 
podieľala Česká filharmónia a zbor Ná
rodného divadla v Prahe pod taktovkou 
Sira Charlesa Mackerrasa. Hlavné posta
vy stvárňujú umelci českého a sloven
ského pôvodu. 

Meno di rigenta, patriaceho v celosve
tovom meradle k absolútnej janáčkov
skej špičke, sa i tentokrát stalo garantom 
mimoriadnej kvality produkcie. Je to už 
jeho druhá CD verzia Káte Kabanovej 
(prvá vznikla roku 1978 so SOderstro
movou, Kniplovou, Dvorským a Jedlič
kom). Partitúru má teda nielen hlboko 
zažitú, ale zrejme patrí k jeho najobľúbe
nejším. Je to napokon plne cítiť. Už prvé 
tóny orchestrá lnej introdukcie akoby an
ticipovali celý tragický vývojový oblúk, 
vytvárali ovzdušie dýchajúce oparom 
Volgy i ruského sadu. Mackerrasove far
by vo svoj ich tieňovaných dynamických 
a náladových poltónoch vyvolávajú ilú
ziu živej atmosféry, pramenia z psycho
logickej sondy do duše postáv, kreslia 
ich poryvy, sprevádzajú ich život od pr
vého do posledného taktu. Tam, kde par
titúra predpisuje expresiu, dirigent ju 
dávkuje až k maximálnym hrotom, tam, 
kde Janáček vyžaduje dolcissimo, mäkké 
s láčiky sú plné emócií a priam hladkajú. 
Ci tovosť opery, nie však sentimentá lnosť, 
ale pravdivosť a hfbka výpovede sa stali 
pre S ira Charle a Mackerrasa východis
kovým koncepčným bodom. V superlatí
voch treba hodnotiť výkon Českej filhar
mónie, spfňajúcej predstavy skladateľa i 
dirigenta bez výhrad. 

Velkú starostli vosť venovali tvorcovia 
CD kompletu výberu sólistického obsa
denia. Titulnú ro lu zverili do rúk osved
čenej interpretky Káte (a le i Jenufy), me
dzinárodne etablovanej Gabriely Beňač
kovej. Prezentuje svoju hrdinku takpove
diac na zenite svojej kariéry, z čoho vy
plýva na jednej strane, že part má do de
tailu prepracovaný a precítený, na druhej 
strane sa však na dvoch-troch miestach 
objavujú náznaky ubúdajúcej sviežosti 
tónu. Jednako je neodškriepiteľné Beňač

kovej umenie emotívnych pián a špeci
fického janáčkovského legata (rozumej 
nie "českej " deklamácie), umenie cha
rakterom hlasu napln iť part bolesťou, ne
hou, láskou, oddanosťou osudu, ale i dra
matickými vzopätiami . Rovnako sveto-

známa Eva Randová sa zhostila úlohy 
Kabanichy už v čase istého úbytku jej 
speváckych sn. Pre to jej trocha chýbala 
údernosť hfbky a tým i nevyhnutná tvr
dosť výrazu, čo však kompenzovala ab
solútnou spätosťou slova a hudby a de
tai lne modelovaným výrazom. Naopak, 
na vrchol kariéry stúpajúca mezzosopra
nistka Dagmar Pecková (Varvara) vkladá 
do partu farebne sýty, plný a rezonančne 
bohatý tón. Trojicu tenorových rolí roz
delili medzi tmavším timbrom disponu
júceho Petra Straku (v zahraničí úspešne 
pôsobiaci tenorista s českými koreňm i), 

tónovo objemného a tým i troška ťažko
pádneho (čo komunikuje s rolou) Miros
lava Koppa ako Tichona a lyricky št íhle
ho, svetlo kolorovaného Jozefa Kundláka 
ako Kudrjáša. Strakov Boris sa vcelku 
dobre pohybuje v strednej polohe, kde 
má jeho hlas potrebný hrdinný náboj, vy
soké C v 2. dejstve už však leží na hrani
ci jeho rozsahových možností. Výrazovo 
i vokálnou charakterokresbou by sa asi v 
domácom prostredí hodnovernejší inter
pret nenašiel. Výrazným, timbrovo jadr
ným a deklamačne precfznym predstavi
teľom basového partu Dikoja je Ludek 
VeJe. V malých úlohách spievajú Zdenek 
Harvánek (Kuligin), Martina Bauerová 
(Giaša) a Dana Burešová (Fekluša). 

PAVELUNGER 
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Talianske árie Ľubice Rybárskej 
Hoci svetový CD trh je priam zapla

vený nahrávkami operných celkov a 
vokálnych reci tálov, v slovenskom pros
tredí je každý diskografický prírastok 
skôr sviatkom. Za neodmysliteľnej spon
zorskej podpory a silnej mediálnej re
klamy sa nedávno prezentovala prvým 
samostatným speváckym projektom 
popredná sólistka Opery SND ľ.ubica 
Rybárska. Platňa pochádza z kopro
dukcie OPUS-u a Slovenského rozhla
su, v ktorého koncertnom štúdiu ju 
umelkyňa v dvoch termínoch minulého 
roka nahrala. 

Z dramaturgického hľadiska oriento
vala recitál monotematicky na oblasť 
ta lianskej tvorby, stavajúc si mantinely 
na jednej strane "stredným" Verdim, na 
druhej zasa dielami viac-menej stotož
nenými s pojmom o pe rného verizmu . 
Práve títo auto ri (Ponchielli, Boito, 
Catalani , Puccini, Mascagni, Cilea, 
G iordano), popri šty roch verdiovských 
ukážkach, dominujú medzi 13-mi čís
lami Rybárskej výberu. Sú sam ozrejme 
signálom, kde umelkyňa cfti pevnú 
pôdu, čomu sa z taktického hľadiska 
radšej vyhýba ("mladý" Verdi, drama
tická časť predverdiovského bel canta), 
čo však nemusí byť len otázkou tech
nických dispozíc ií, ale skôr zrkadlom 
osobnostného nature lu . Ak posluchá
čov i - povedzme - zataj ila svoj pohľad 
na "pohyblivejšiu" ča ť repertoáru (napr. 
Abigaille z Nabucca), tak mu ho zasa 
vynahradi la š irokým spektrom ukážok, 
pokiaľ ide o ich hudobný a výrazový 
charakter. Kombinovať Mimi so San
tuzzou, Liu s Giocondou - to je zámer 
dosť nezvyčajný, provokujúci k úva
hám, kde sa dnes z hľadiska umelecké
ho vývoja Ľubica Rybárska nachádza. 
Ak ju objektívne zaraďujeme na po
medzie mladodramatického sopránu, 
tak návrat na lyrickú parketu, a to v ro
lách, ktoré sa jej javiskovému stvárne-

niu zrejme definitívne vyhli, môže byť 
do istej miery rizikom. Tam je totiž jej 
vokálny ideál trocha vzdialený charak
teru interpretovaných postáv, i keď pri
pusťme, že Mimi z Bohémy už vo 
vstupnej árii azda predvída osobnú tra
gédiu, alebo L iu z Turandot v árii z 3. 
dejstva, stojacu tesne pred aktom sa
movraždy. Jednako, Rybárskej tón je v 
tomto teréne príliš sýty, "hustý", pri 
všetkej farebnosti a kantiléne z výrazo
vého aspektu prevláda pátos nad éteric
kosťou a dievčenskou prostotou. 
Skrátka, Lii nesvedčí hlas Turandot. 
Do tejto sféry by som prič lenil i Ave 
Mariu z Otelia, v modelových interpre
táciách ponímanú introvertnejšie a dy
namicky striedmejšie. O "č ís lo" väčší a 
hero ickejší je Rybárskej hlas i pre 
Boitovu Margheritu, prednesenú v pul
zujúcom napätí, velkom dynamickom 
oblúku (až privelké ff), no i s mankom 
v opakovanom trilku. 

Pre tri verdiovské roly, patriace k 
Rybárskej kmeňovému repertoáru (Leo
nora zo Sily osudu, Amelia z Maškar
ného bálu a Elisabetta z Dona Carlosa), 
disponuje sumou vokálno-technických, 
timbrových i estetických daností, ako i 
charakterovou odovzdanosťou. Ťažis
kom speváčk inho vokálneho potenciá
lu je mimoriadne farebný, sýty a rezo
nančný stred, technicky ideálne prepoje
ný s efektnou, nie však manierovo pou
žívanou hrudno u polo hou. O túto deví
zu sa môže oprieť v každej, nie príliš 
vysoko položenej partii. Nezaváha ani 
vo výškach, jednako však sa tu vyná
rajú isté limity. Na viacerých miestach 
(napr. Andrea Chénier, La Wally, zá
ver árie zo Sily osudu) nasadzuje vyso
kú polohu príliš razantne, tón nadobú
da nadmernú v ibráciu a vyvoláva pocit 
nedostatočnej kontroly. A naopak - v 
diametrálne opačnej dynamike - plno
hodnotné piano nahrádza akýsi úzky, 
"bezváhový" tón. 

K zaujímavým číslam profilovej CD 
platne ľ.ubice Rybárskej patrí dosť dra
maticky postavená ária Cileovej Adria
ny Lecouvreur (emotívne piána, kulti
vované legato, pôsobivá hfbka), silným 
veristickým nábojom poznačená Madda
lena z Andrea Chéniera (bude to Ry
bárskej dobrá rola! ), či Catalaniho citu
plná, avšak trocha rozvibrovaná a nie 
najistejšou výškou korunovaná La 
W ally. Ostali mi napokon tri árie, z 
ktorých som vycftil , že umeleckému 
naturelu sólistky v tejto chvíl i as i naj
viac vyhovujú Tosca, Gioconda a pre
dovšetkým Santuzza. Je to takpovediac 
skôr teritó rium Evy Martoňovej, Geny 
Dimitrovovej či z mladších Marie Gu
leghinovej, než Freniovej, Ricciarellio
vej a lebo Gheorghiuovej. Do vypätých 
dramatických ári í bez zábran vkladá 
svoju interpretačnú energiu, tónovú 
dravosť (pozor na vibrato), a le i t imbro
vú opojnosť (obdivuhodné piána v stre
doch) a výrazovú diferencovanosť. Ne
možno nespomenúť výbornú "asisten
ciu" Marty Beňačkovej v ukážke zo 
Sedliackej cti. Veľmi spoľahlivým, vo 
vyváženosti zvuku a vypracovanosti 
detailov poctivo pripraveným sprevá
dzajúcim telesom, je bratislavský SOSR 
pod taktovkou Olivera Dohnányiho. 
Dirigent si s ľ.. Rybárskou dobre poro
zumel v k reovaní atmosféry jednotli
vých ukážok, vo voľbe temp a formo
vaní fráz. Na štandardnej úrovni , po
rovnateľnej s CD platňami zahranič
ných firiem, je technická stránka na
hrávky, za ktorú zodpovedá renomova
ný rozhlasový tím. 

Aj napriek spomenutým polemickým 
poznámkam je profilový CD recitá l 
Ľubice Rybárskej pozoruhodným či
nom a bude sa isto uchádzať o priazeň 
diskofilov doma i v zahraničí. Konfron
tácii s podobne o rientovanými plat
ňami svetových sopránov sa taktiež ne
vyhne. Konkurencia je nesmieme sil
ná, nuž držme mu palce. 

PAVELUNGER 
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pre vel1(ý syrrlonlcllý orchester 

Tibor Andrašovan: Tance zo Slo
venska pre veľký symfonický 
orchester 
Vydavateľstvo Hudobný fond 

Tibor Andrašovan (nar. 1917), patrí k 
tradicionalistom slovenskej hudby. Ľudo

vá pieseň a fudová hudobnosť má v celej 
jeho tvorbe významné miesto. Pripomeň· 

me množstvo umeleckých úprav fudo
vých piesní, ďalej koncertné skladby pre 
orchester na motívy fudových piesní, vo· 
kálne cykly, či z vyššej oblasti fudovú 
operu Na Zemplíne. 

Možno sa zamyslieť, či je tvorba takých· 
to kompozícií v dnešnej dobe, na konci 20. 
storočia, aktuálna? Či to nie je už nejali 
dávno prekonaná recesia? A či je e~ 
vôbec možné na tomto poli čos i vykonar. 

Ako odpoveď nám najvýstižnejšie po
slúži nedávno vydaná CD s nahrávkou je· 
ho Tancov zo Slovenska pre veľký sym· 
fonický orchester. Sú to vlastne tanečné 
obrazy z viacerých sloven kých regiónO\. 

CD vyšlo vo vydavateľstve Hudobného 
fondu roku 1997 (v roku autorovho ži. 
votného jubilea). Celý komplet má 16 
častí, ale pre nedostatok priestoru na CD 
bolo zaradených iba 14. 

Interpretmi nahrávky sú Symfonický 
orchester Slovenského rozhlasu v Bratis· 
lave, spolu s jeho šéfdirigentom Róber· 
tom Stankovským, ktorý úspešne vchá· 
dza do povedomia či už na domácej, ale· 
bo zahraničnej scéne. Dovolfm si konšla· 
tovať, že je to práve Róbert Stankovský, 
ktorý toto orchestrálne teleso vedie k 
správnemu vnímal1iu a chápaniu súčas· 
nej hudby. 

Tance zo Slovenska, ako upresňuje Ti· 
bor Andrašovan, sú inšpirované podobn)· 
mi impulzmi ako napr. Brahmsove Uhor· 
ské tance či Dvoi'ákove Slovanské tance. 
Dokonca Andrašovan, podobne ako Dvo
ľák, napísal svoje Tance najprv pre 4-ruč· 
ný klavír a až neskôr ich inštrumentoval. 

Johannes Brahms však komponoval 
pod dojmom Reményiho ohnivých čardá· 
šov a neskôr počutých cigánskych meló
dií a rytmov, ale v týchto skladbách bolo 
pravého maďarského folklóru veľmi málo. 

Tibor Andrašovan dokázal svojimi 
Tancami vpustiť unikátnu sondu a priam 
ukážkovo upozorniť na bohatstvo a roz· 
manitosť fudovej kultúry, ktorá po stáro
čia udržiavala ducha a národné povedo
mie nášho fudu. 

Jednotlivé časti cyklu sú: Poniže Ter· 
chovej, Volanie leta, Bo l jeden gajdoš. 
Pri kolfske, Šarišská polka, Na orav· 
ských lúkach, Myjavským chodníčkom, 
Zbojnícky tanec, Tanec z Podhalia, Jarný 
chorovod z Važca, Horehronský dupák, 
Pri kolovrátku, Okolo Braniska, Karička 
čertova zo Zemplfna. 

Aké nálady tieto Tance vyvolávajú? Je 
tu napr. oslava Jána s velkou vatrou a 
tancom okolo nej na troch Sliačoch, náj· 
deme tu i typický obrázok Pri kolíske, 
kedy mamička uspáva svoje nepokojné 
dieťa. Je tu Myjava - s preštylizovaným 
umením Samka Dudfka, či Jarný choro
vod z Važca. A na inom mieste sa objavf 
i Jánošík so svojimi zbojnfkrni, ale i ženy 
s praslicami pri kolovrátku, či regrúu 
spod Braniska, ktorí tancujú svoj rozlúč· 
kov ý "čerkaný" ... 

MIROSLAV PEJHOVSKÝ 



z 
5. a 6. marca. Anton Webem: Passacaglia. 

Gustav Mahler: Piesne o mftvych deťoch. 
Richard Strauss: Život hrdinu. Slovenská 
filharmónia. Dirigent En Shao. Sólistka 
Marta Beňačková. 

Marcová atmosféra v Redute akoby chce
la čeliť a vzdorovať nie prO i š prajnému poča
siu. Jar len veľmi ostýchavo prenikala do zá
hrad a sadov, spoza múrov na Medenej ulici 
však zato sálalo príjemné teplo niekoľkých, 
minimálne však dvoch pekných výkonov. 
Prvý koncertný fähn zavanul hneď skraja 
mesiaca. Zdrojov energie bolo nadostač: in
teligentná dramaturgia, vynikajúca Marta 
Beňačková a suverénny dirigent En Shao. 
Ak hovorím o rozumnej programovej ponu
ke, možno sa ktosi zháči a zapochybuje o 
únosnosti celkového záberu vrhnúť svetelné 
lúče na zúžený časopriestor vývoja európ
skej hudby. Webern - Mahler - Strauss, traja 
skladatelia, brodiaci sa vefiokom hudby 
konca 19. storočia, teda vefiokom, ktorý už 
na mnohých miestach pretrhol hrádze a ne
bezpečne sa vylieval z koryta. Každý z tých
to troch maj trov síce videl veci inak, nieke
dy až zásadne inak: všetci u·aja boli ale za
svätení do tajov a do príčin duchovnej krízy 
opantávajúcej hudobný, ale aj literárny či 
výtvarnícky stred Európy v ubolených ro
koch. En Shao a všetci ostatní hudobníci, 
ktorí počiatkom marca priložili ruku k ús
pešnému dielu, to teda' mali na jednej strane 
premyslené. Na druhej strane boli troška vy
stavení riziku vzniku nepríjemnej poetickej 
monochrónnosti. Žiadne riziká sa však ne
konali. Všetko od začiatku do konca malo 
"grády", malo to hlavu a pätu, všetko bolo 
atraktívne a podnetné. Priam až dojímavo 
pekná Passacaglia Antona Weberna bola 
skrytým tromfom tohto programu. Mah le
rove bolestínske piesne sú tot iž dosť fre
kventovanou položkou na našich koncer
toch. Nuž a Straussova bombastická, geroj
ská poéma znela v Bratislave dokonca len 
toť nedávno, vo februári v rozhlasovom kon
certnom štúdiu (apropo: neviem, či by pred
sa len nestálo za úvahu, či očividná drama
turgická duplicita nemôže v niektorom očku 
pôsobiť ako trucpolitika ... ). Webernov opus 
jeden je u nás naproti tomu repertoárovým 
šafranom, ktorý však, ako to vyplynulo z fil 
harmonického koncertu, decentne okorení a 
sýto zafarbí programové menu. Na Passa
caglii, op. l , si cením najmä vyváženosť 
prvkov prýštiacich z reálif Webernových 
"tovaryšských" rokov (a v roku 1908 to veru 
nemal žiaden tvorca jednoduché) a weber
novskej triezvosti úsudku pri štrukturovaní 
každého detai lu. Napokon passacaglia čosi 
také v samotnej podstate predpokladá. Rov-

nováha hudobnej sugescie a kompozičnej 
precíznosti spontánne ovplyvnila aj produk
ciu Slovenskej fi lhannónie. Je veľmi vftané, 
ak v jednej sezóne (hoc aj po niekoľ

komesačnom odstupe) zneli v Bratislave 
dve skladby: SchOnbergova báseň o Pe lleo
vi a Mélisande (otváracf koncert sezóny) a 
Webernova Passacaglia. Nesporná krása, 
aká prýšti z obidvoch diel, môže, ba musí 
aspoň čiastočne spochybniť slová dešpektu, 
aké a veľmi často viažu na mená ich tvor
cov. Zdalo sa mi, že En Shao sa v osídlach 
polylineámych "chápadiel" Webemovej sklad
by cítil ako ryba vo vode. Disponuje veľmi 
ráznym, zrozumiteľným gestom, bol záro
veň dostatočne temperamentný a zaintereso
vaný do spoločnej veci. Na pódiu bol prosto 
poriadok, ale nechýbal drive, vášeň, nasade
nie. Tak dajako si to v kútiku duše predsta
vujem vtedy, keď čosi z toho chýba ... 
Mahlerove smutné piesne a Marta Beňač
ková - osvedčený to pár. Na tomto mieste 
musím za a zopakovať, čo som už pred 
chvíľou a už aj kedysi dávnejšie konštatoval: 
pani Beňačkováje v tomto (ale zasa nielen v 
tomto) prostredí skvelá. Za jej účasti nado
búdajú Piesne o mftvych deťoch rozmery až 
nehudobné, rýdzo duchovné. Hudbu človek 

nevníma v jej hmotnom bytí - čo isto spo
chybnia hráči fil harmónie "hmotne" bojujú
ci o každý tón a každú frázu. Gustavovi 
Mahlerovi sa v podaní Marty Beňačkovej 

vždy darí dosahovať tie vyššie, nadčasové 
méty umenia. Jeho vízie vnárať sa do šíro-ší
rych priestorov vesmíru sa napfňajú - a napl
nili sa aj 3. marca. Neboli to síce priestory 
veľkých symfónií, boli to však nedozierne 
diaľavy ľudskej duše, ktoré spôsobili abso
lútny, č i s tý kontakt s hudbou. Žiaden šum, 
žiadne rušivé elementy: len a len hudba v jej 
najúžasnejšej podobe a s jej najpodmanivej
šou silou (a to sa priznám, že sa vôbec nepo
važujem za "mahlerovca"). A ešte niečo: asi 
je predsa len pravda, že Piesne o mftvych 
deťoch patria do rúk žene ... 

Straussov Život hrdinu je, zasa naopak, 
výsostne maskulinná, "chlapská" partitúra. 
Aj keď je tam reč aj o "great love", od prvé
ho taktu po záver človek vníma skôr hyper
trofizovanú "svalovú" hmotu Hrdinu než in
timitu a duševné zákulisie. Aj pôsobivé hus
ľové sólo, ktoré nedávno fantasticky inter
pretoval v rozhla e Viktor Šimčisko (touto 
cestou sa mu veľmi ospravedlňujem, že som 
vo svojom materiáli venovanom koncertu 
SOSR-u nespomenul jeho meno) a tentoraz 
nemenej spoľahlivý Josef Skofepa. Teda aj 
toto sólo je viac orientované navonok, spo
lieha sa na bravúru a je "odsúdené" na ob
div. Ak sa už strojcovia dramaturgických 

Cár ~ori.s ... 
K životnému jubileu Sergeja Kopčáka 
(Dokončenie z l. str.) 
Keď sa 24. 9. 1973 objavi l na scéne ope

ry SND v repríze Cajkovského Eugena 
Onegina mladý, neveľmi známy hosť z 
Košíc a na ploche jednej árie Gremina pre
kvapil jadrnou krásou a farebnosťou ba o
vého materiálu, už sa dalo tušiť, že na 
Slovensku rastie mimoriadny talent. Ne
trvalo dlho a Sergej Kopčák dal Košiciam 
zbohom, aby sa v silnejšej konkurencii a v 
konfrontácii s väčšími príležitosťami po
stupne uchádzal o dôveru divadla, publika i 
kritiky. Do Bratislavy prišiel so solídnymi 
javiskovými skúsenosťam i a repertoárom, v 
ktorom nechýbal Collin z Bohémy, Zacha
náš a Sparafucille z Verdiho diel, Mozar
tov Figaro, ba i Beneš z Dalibora. Veľká 
šanca nenechala na seba dlho čakať. V aprí
li 1975 uviedla opera SND Gounodovho 
Fausta a Margarétu a nový Mefisto, vtedy 
iba 27-ročný Sergej Kopčák, bol povedľa 
Magdalény Hajóssyovej a Petra Dvorského 
najväčším magnetom inscenácie. S neuve
riteľnou výrazovou silou, nehovoriac o krá
se, zvučnosti tónu, č i vyrovnanosti polôh, 
dokázal diabolskej postave vtisnúť celé 
spektrum rafinovaných charakterizačných 

odtieňov. 
A príležitosti prichádzali jedna za dru

hou. Kráľ Heinrich v Lohengrinovi, Rai
mondo v Lucii di Lammermoor (po árii si 
vždy vyslúžil skandované bravó), nuž a po-

tom ho stret lo dielo, ktoré sa stalo Sergejo
vi Kopčákovi osudným i vo svete -
Musorgského Boris Godunov. Postupne v 
ňom vystriedal kostýmy troch basových 
partií: Borisa, Pimena a Varlaama. A opäť 
recenzie konštatovali, že nie iba krásny prí
rodný materiál, ale majstrovstvo techniky a 
umenie do detai lov vybrúseného výrazu ro
bia z Kopčákových kreácií vskutku živé 
portréty. Po Zachariášovi z Nabucca si s 
ďalšou veľkou verdiovskou úlohou zmeral 
sily v naštudovaní Dona Carlosa. Jeho kráľ 
Filip mal panovnícky rozmer, bol však i 
int rovertne bohatý, vokálne demonštroval 
pravú verdiovskú líniu. Nezabudnuteľná -
popri hlavnej árii - bola jeho scéna s 
Veľkým inkvizftorom, ktorého vtedy zna
menite spieval mladý Peter Mikuláš. Po 
Donovi Carlo ovi ( 198 1) prišla Šostakovi
čova Katarína lzmajlovová, Borodinov Knie
ža Igor, no so Sergejom Kopčákom sme sa 
už doma stretávali pomenej. 

Začiatkom o emdesiatych rokov sa ešte 
stále mladému slovenskému basistovi zača
li postupne otvárať brány svetových oper
ných domov. Dosiahol méty najvyššie. Po 
začiat koch vo Viedenskej štátnej opere 
(spieval tu napríklad Donizettiho Raimon
da), debutoval roku 1982 v londýnskej 
Covent Garden Opere (ako Gremin po bo
ku Gabriely Beňačkovej a pod taktovkou 
Jurija Simonova), potom prišla newyorská 

plánov vo filharmónii a v rozhlase rozhodli 
súperiť na platforme jednej parti túry, je to 
vhodná príležitosť na porovnanie. Andrew 
Mogrelia a En Shao: obidvaja sú výnimoč
nými osobnosťami, skvelými technikmi a 
"echtovnými" muzikantmi. Výkon čínskeho 
dirigenta sa mi však javil viac akademický 
(nie však suchársky!!!), technici tický (hoc 
aj Mogrelia nádherne viedol orchester neo
mylnými rukami a pohľadmi), odosobnený. 
Andrew Mogrelia v Straussovej legende 
plával úplne ponorený, En Shao sa viezol na 
pevnej bárke. Obidvaja dirigentskí hrdino
via však so Straussovým Hrdinom zohrali 
víťaznú partiu pri rešpektovaní zásad fair
play. Straussova hudba napúčala, trúbi la na
plno, občas sa vznášala na obláčikoch dosť 
vypočítavého divadelníckeho sentimentu . 
Bolo tam všetko, čo sa komu zažiada. Prob
lematické po olstvo opusu 40 od veľkého 
Richarda znelo v Bratislave dvakrát po sebe 
ako priebojná a aktuálna hudba, ako kolo
sálny kompozičný kus, ako pro triedok sku
točného koncertného zážitku. 

19. a 20. marca. Josef Suk: Praga. 
Bohuslav MartinO: Concertino pre klavírne 
trio a sláčiky. Leoš Janáček: Symfonietta. 
Slovenská filharmónia. Dirigent Vladimír 
Válek. Sólisti Trio Wanderer: Jean Marc 
Philips, Raphael Pidoux, Vincent Coq. 
Ďalší zásah do čierneho! Bravo! Joj, keby 

len mal pán Válek častejšie namierené k 
Dunaju (troška naivné želanie ... ). To, čo vy
konal spoločne s hráčmi Slovenskej filhar
mónie a Triom Wanderer počas jarnej rov
nodennosti v Redute, to bol ohňostroj veľké
ho dirigovania a veľkého muzicírovania. 
Zasa jeden z nepaušálnych koncertov, niečo 
výnimočné, vzrušujúce, majstrovské, pre
svedč ivé. Tých polôh by som mohol vyme
novať ešte viac, pretože projekt Vladimíra 
Válka bol pestrý, plný dynamiky. Pohrávali 
sa v ňom šibal ká pikantéria a hlboká afek
tívno ť, vznešeno ťa hravosť, krehkosť a ro
bustnosť, rafinovanosť a spontaneita. 

Josef Suk - Praga. Skladba, ktorá vari 
každého pre vedčí, že fenomén českej hu
dobnej tvorby bol aj na prelome s toročí fe
noménom európ kym. Praga je hudba vý
bušná, občas bojovná (žižkovská tematika), 
je plná pasionátnych poryvov, vyburcova
ných smrťou Antonrna Dvoráka. Silný emo
tívny apel je však stále kontrolovateľný, dr
žaný v opratách pevnými rukami a kompo
zičnou logikou. Vladimír Válek k Prage - v 
mojich očiach - aj podľa toho pristupoval. 
Co sa mi páčilo najviac - nič nepreháňal , ne
hnal situácie do extrémov, každú z esencií 
Sukovej hudby dávkoval rozumne a bez 
úmyslu kohosi priotráviť chorobnou extatic
kosťou . Ak mal i znieť basy, zneli basy, ak sa 
do popredia mali drať stredy, bolo ich počuť. 
Eliminované ostali asynchrón a oneskore
nosti - boľačky trápiace inokedy hráčov v 

Nezabudnuter.ný Mefisto 

Metropol itan Opera, milánska La Scala, 
Veľká opera v Paríži, ZUrich a rad ďalších 

miest. Pozývali a dodnes ho pozývajú do 
opier Musorgského, Mozarta, Verdiho, 
Dvoráka, Wagnera, Šostakoviča ... 

Od roku 1983 patrí ku kmeňovému sólis
tickému ansámblu Metropolitan Opery v 
New Yorku, kde doteraz stvárnil veľký po
čet úloh - od Borisa Godunova, cez Vod
níka v Rusalke, Verdiho Luisu Miller a 
Rigoletta, Mozartovho Dona Giovanniho, 
Šo takovičovu Katarínu Izmajlovovú až po 

istých sekciách, či skupinách. Sláčikári boli 
v pohotovosti a boli vždy pripravení vstúpiť 

do hry čistým, zdravým tónom. Koľkokrát 
mi práve tieto črty na pódiu Reduty chý
bajú! A vidím, že pre filharmonikov sú cel
korn poľahky dostupné. Pod vedením Vla
dimíra Válka bolo vidieť Sukovi až do srdca. 
Praga sa odhaľovala a navidomoči ukazova
la všetky zákutia zložitej štruktúry. Znela 
úplne zreteľne, takže som si dokázal pred
staviť celú partitúru. Vladimír Válek nič ne
utajoval, ani nasi lu neparalyzoval - veď načo 
aj ... ? 

Po dramatickej Prage prišiel na rad koket
ný, pôvabný Bohuslav Martinu. Trio Wan
derer sa síce podľa propozícií špecializuje na 
nemeckú komornú hudbu 19. storočia, ich 
názor na Concertino ma nenechalo na po
chybách, že aj noblesa a šarm hudby palič
ského rodáka sú im zrozumiteľné. Možno by 
to chcelo troška "ubrať plyn" v klavírnom 
parte a nenechať nástroj celkom otvorený 
(dvaja s láčikoví partneri mali chvíľami čo 
robiť, aby som si ich naplno uvedomoval). 
Bol to však skôr problém akustický, než in
terpretačný. Concertino znelo od začiatku 
do konca veľmi pekne, občas fi ligránsky 
šantivo, inokedy barokovo vážne, vždy však 
z neho kypel život. Taký má byť Bohuslav 
Mart inu, tak si ho aspoň predstavujem. Aj v 
pléne sláčikovej sekcie Slovenskej filhar
mónie vládol nadhľad a koncentrácia. Ruky 
Vladimíra Válka nič neprenechali pani ná
hode, ani sa nevnucovali zbytočnými afek
tami. Podobne ako Sukova Praga, aj Con
certino bolo svižným oživením tohtoročné
ho abonentného ťaženia Slovenskej filhar
mónie. Bolo jednou z potešujúcich kapito
liek. Netreba veru len poldruhahodinové 
symfónie, aj dvadsaťminútovka v komor
nom obsadení poteší. Ďalší argument...? 
Symfonietta Leoša Janáčka. Tá už počíta s 
väčším obsadením, je však stále zdržanlivá 
v používaní veľkých slov a veľkých gest. Pre 
niekoho, kto potrebuje zložité súvetia, je 
Janáček možno až pristrohý, úsečný. Je však 
tále maximálne obsažný, zrozumiteľný a 

sugestívny. A zasa: tak, ako Sukovu Pragu, 
aj Symfoniettu predstavil Vladimír Válek v 
plnej paráde. Všetko úspešne odštartovali 
trubači . O lesk úvodných a záverečných fan
fár sa postarali profesionáli par exellence. 
Ak k nim pripočítam (musím pripočítať) ša
mana Frant iška Reka za tympanmi, čo viac 
dodať. Veľmi rád cítim pozitívne mrazenie 
na chrbte. 20. marca som ho cítil mimoriad
ne intenzívne. A nezmizlo vlastne počas ce
lej polhodinky, ktorou je Symfonieua zhru
ba limitovaná. Tentoraz sa mi po poslednom 
údere nechcelo vstať z kresla. Ak by Vla
dimír Válek pridal celú Symfonieuu, nedbal 
by som. Verím, že som nebol jediný ... Bol 
to pekný vstup do jari . Gratulujem! 

IGOR JAVORSKÝ 

Wagnerovu tetralógiu Prsteň Nibelungov či 

Pucciniho Ti mura v Turandot, ktorého ved
no s Komturom z Dona Giovanniho spieva 
v tejto sezóne. 
Venovať sa koncertnej činnosti Sergeja 

Kopčáka, čo len spomenúť jeho piesňový, 

oratoriálny a kantátový repertoár, to by si 
vyžadovalo osobitný článok. V tomto pro
file, zameranom na jubilantovu opernú 
dráhu, aspoň konštatujme, že umelec vždy 
považoval koncertný spev za rovnocenné
ho partnera divadelnému pôsobeniu a dosia
hol v ňom rovnaké úspechy doma i vo sve
te. Vráťme sa však k opere a k ostatným 
kontaktom Sergeja Kopčáka so Sloven
skom. Viažu sa k roku 1994 a k premiére 
Wagnerovho Tannhäusera na scéne SND 
(vytvoril rolu Hermanna) a k roku 1996, 
kedy triumfoval v titulnej postave Boitov
ho Mefistofela. V tejto chvíli, žiaľ, Sergej 
Kopčák (podobne ako Peter Dvorský) už 
nie je sólistom našej reprezentačnej scény 
a pozvania prichádzajú častejšie z Prahy, 
než z rodnej vlasti . Bolo mi úprimne J\íto, 
no vnímal som to s plným pochopením, 
keď v rozhovore pre istý český denník bolo 
vo vzťahu k SND cftiť z umelcových slov 
istú zatrpknutosť. Co keby sa tí, ktorých sa 
to týka, skúsi li dnes, keď dvíhame symbo
lickú čašu šampanského k päťdesiatinám 

Sergeja Kopčáka, zamysleli nad tým, či 

prekážky k obnoveniu spolupráce sú tak 
ťažko prekonateľné. Lebo, ako som spome
nul na začiatku tohto profilu, dosiahnuť 
najvyššie operné méty a udržať sa v nich, 
to je vizitka absolútnej profesionality a ne
smiernej pokory k umeniu. A to si treba 
ctiť nadovšetko. PA VEL UNGER 



1~~~~~~~~0 
Paralely? 

Kontrapozície? 
Ambiciózny stíbor Opera aperta s:~ hudobnej 

verejnosti prvýknft prcdswvil v rámci minulo
ročného festivalu Mclos-Étos. Am:fmbcl pri 
vzniku dekl:~rov:~l j:~.mý umelecko-interpretač
ný zámer: "formovaľjednotlivé progmmy podľa 
rô.wc dcfino vuných pumlcl či rwop:~k komrapo
z íci f. ktoré vytvámjtí dmmmurgické spojivo 
uvádz:mých skladieb". Odhli:1drwc od f<1ktu. le 
zámerné "p:~rlllcly či rwopak kontrapodcie". s:l
mozrcjmc dcfinov:~né / rô/nych ulllov pohf.1du 
(historický. clmmktcrový-míladový. či bcrtíci do 
tívahy jednoducho trv;mie sk/:1dieb <~lebo ich 
obsadenie). by mali byť /IÍ~adou. lllcbo cieľom 
každej koncertnej dmmmurgic. Intuitívne chá
pem. kam tieto slová micriu. Clenovia stíboru 
Operu uperw /.rcjmc pri delinov:~nf si svojho 
imidžu cítili, lc práve .m:~lw o hľadanie nimi dc
klurovaných pumlcl v IJ/1.~0111 koncertnom l ivote 
č:~sto chý bu. respekt ívc. že je to pôd:~, 11<1 ktorej 
mil)lÍ .~rmcu zuujuľ :1 presadiť su. (Pmktická. ale 
il) bohumilií my.Wenku!) V prfp:~dc tohto ml:~dé
ho stí boru )usne deli11ovuný imidl rlic je vôbec 
cicfom pre muskov;rnie priemernej interprewč
nej tírovne - Opcr:t rrpe1111 di.,porwje sľubným. " 
u.l tcr;u veľmi kvalitným hr;íčskym potenchílom 
(Eleonóra Slaničková-Škutová - klavír, Ronald 
Šebesta - klarinet, Ivana Priswová - husle, Pe
ter Šesták - viola, Jozef Lupták - violončelo), 
ktorý sa prejuvuje nielen m;uw;í/ne. uic qj illlc
lektuálnc. Tcdil //rmut ie: Ak prídete 1111 koncert 
Opery upcrty, bucltí ~~~ v;fs jej členovi<~ srwliľ 
zmrj<~ť nielen ti m. AKO Jmrjtí. :~lc v rovn;rkcj 
miere ;rj tým. CO ;r PREČO to llr:rjtí. 

Tolko SLOV Á. Na nedávnom koncerte Opera 
apcrta ensemble, u~poriadanom Slovenskou sek
ciou ISCM v Štúdiu 2 SRo. 18. marca. do urči tej 
miery zoslalo len pri nich. cu·úfam ~i povedal'. 
že výber skladieb bol nevhodný, č i nudný. alebo 
bez súvislostí. no priznávam. že väčšina (súvis
lostí) mi v~ak zo~lala uwjená. Prečo ma o dra
malllrgickom zámere konceriU neinformoval a~
por~ bulletin? A k by 10 bol koncert kohokoľvek 

iného, nad 1ým1o faktom by ~om 'a a'i ncpoL:a
' 'avovala (,úc olllpená ; 1andardorn slovenskej 
koncertnej produkcie). Bol 10 však koncert sú
boru Opera aperta. na kl o rý ~orn ~a 1c\ i la práve 
kvôli ich originálnemu imid, u. 

Každopádne. ako som u/ spomenula. Opera 
aperta mú čo ponúknuť aj mimo 1oh1o rámca. 
Teda l:O a AKO. Tcn10ra; 10 bola u rčite L:aujf
mavá ponuka jednotl ivých kusov dramalllrgic 
(napr. Xemtl..is, ľenncy) ako aj ich kvalitné 
predvedenie. 

Delikátnym 1rnyslom pre detail ako aj pre 
celkovú ~lavebmí logil..u diela ~aujali R. Šcbe,la 
a J. Lup1ilk v Charisme lani sa Xenakisa. Sono
r islická koláž .do/ená 1.0 t.vukov charakterovo 
blízkych elementom clek1roakus1ických kompo
zícií alebo konkrétnej hudbe (glissandá, zdanlivo 
nehudobné zvuky ako škrfpanic, udieranie do 
wún a pod.) patrí do lej kategórie hudby 20. 
storoč ia . ktorá veľmi u1rpí Iechnicky nedokona
lou in1erprc1:íciou a 1C. po1om mô/e výs ledok 
diela úplne "polopi i". Kompo1ícia 1o1i/ batíruje 
na zvukoch. kroré 1danlivo 1ahrá "hocil..lo". R. 
Šebesta aJ . Lupták prcwedč il o opaku. V mini
malistickom H armoniu 5 pre husle, violu a vio
lončelo Jamesa Tenneyho akoby in1erpre1i u~! ú
pi li do po1adia. Mo/.no bolo t.ámcrom nechai 
poslucháča vychutnal' j emné- 1danlivo neorga
nizované- harmonické a rytmické t.meny. 
Drama1ickej~ ie momenty po,kylla inlcrprc

lom i poslucháčom sl..ladba Juraja Ben~a Chan
son triste pre husle, klarinet, violončelo a klavír 
(premiéra v rámci minu loročného Melo,-Éio,). 
Kompozícia exponuje rôt.nc rétorické figúry. 
vďaka ktorým do,pieva k akémL"i operno-dra
mmickému afektu . Z jedného počutia a bez par
lilúry som ncposlrchla, č i malo ís ť o ironizova
nie 1cj1o polohy. alebo naopak - č i bola c ieľom. 

Chanson 1ris1c bol napísaný priamo pre súbor 
Opera aperta - " primcľov v živote i v boj i (o sú
časnú hudbu)". 

Koncert vrcholil predvedením dvoch diel , 
ktorých 1aradcnic do programu bolo ako-lak 
odôvodnené v bulletine infonnáciou. L.e nápad 
uvic'ť Schumannovo klavírne Kvarteto Es dur, 
op. 47, pred Krauzeho Quatuor pour la naissan
ce (husle, klarinet, violončelo, klavír) bol sk la
dateľom vrelo odporúčaný. (Mimochodom. aj 
1á1o sk ladba 1.a1.nela v rámci posledného Mclos
Éios.) My;licnka konfrontácie 1ých1o dvoch 
kvartcl, či sk l adateľských poc1fk j e 1aujfmavá. 
no nao1.ajs1ný ef ck l (snácf lo nebude vyzera i ako 
volanie po výchovnom konccrlc) by malo fun
dované slovo v bu tlc1inc o konré1nych "parale
lách, č i konlrapot.fci{ich" dvoch diel. A le 10 sa 
už opakujem ... Na Schumannovi bolo badať po
kles nálady na pódiu (škoda trochu uponáh ľanej 
pomalej časti ) - mo~no kvôl i slabej účasti publ i
ka, no Krau7eho 1rblie1avá. zv lá~lna hudba za
znela opäť v sugestívnom podaní. 

Koncert Opera apcr1a en,emblc vo mne vzbu
di l v iaceré olá7ky (imidi. opätovné uvedenie 
dvoch skladieb po rcta1fvne krátkom čahc - nie 
je menej niekedy viac?. slabá úča.-, 1' publ ika ... ), 
no 1en1o večer rot.hodne mat 1mysel. 

ANDREA SEREC:INOV Á 

Spevácka nádej 
Je všeobecne 1náme. ic v opere S D máme 

viacerých 1namcni1ých ~óli~1ov. Hodno vzdal' 
pok lonu ich 1nlcn1om a hold pedagógom. pod do
hľadom ktorých '" formoval ich umelecký poten
ciál, súci rea li1ovai aj náročné úlohy, t.a"ával' 
zodpovedné umelecl..é po'>IY a dô'>lojnou formou 
rcprc,enlovai aj rw~e ~úča-.né in terpretačné ume
nie. Med1i pedagogické o .. obno~l i velkej umc
lecl,ej dôvery patrí aj prof. Zlatica Livorová, kto
rej ab~olvcnll..a VSM U, v \ÚČa'>nO\Ii ui 1ak1ic/ 
\Óib ll..a opery D - Jozefína Puczová, vyplnila 
nedeľné predpoludnie ( l . 3. 9R) v koncertnej ~ ic

ni Mirbachovho pal~ca . V ~poluprác i .., klavír
nym umelcom prof. ľ.udovftom Marcingerom 
prcdnic\la Iri C) l.. ly, \pol u 20 pie<,nÍ (plu\ prídav
l..y) od J. Brahmsa. M. de Fail u a B. Briuena. 

Mladá ~óli\ll..a mala prílc/ilo~i dcmon\1rova1' 
'voje umclcd.é prcd~tavy a ná1ory. dbpo1ície 
svojho me11o-.opr:ínu, kr:í-.ncho. svietivého lÍm
bru. vefk~ho ro1piil ia, 1vonivo pôvabného spinla 
v prejavoch. ako v mUkkomejúc ich. č i celkom li
chých polohách. Svojím prcdnc,om dokumemo
vala vy,petú mu1ikalilli a cflcnie, prcmic1m11é do 
po1oruhodncj diferenciácie jednotlivých Cigán
'kych piesní. v ktorých očarúva la jednoduchou 
kvalitou l..ompo1ične prí~llipných melódií. Ka:í.
dcj dala primeranú podobu. nefalšovanú pr0\10-
Ili, s dá' l..ou v laMncj prcd\lavy. do1várajúcej v ý-

ra1ovú hodnotu. T ýnr dodala brahm,ov\kému 
cyk lu interpretačný Ivar pô~obivej al..1uálnos1i. 
Práve 1á-.luhou dobrého prednc\u 1á1o 1vorba ne
slame. je -.lá le /ivá. 

Španici '> ~C ľudové pic,nc 'i obecenstvo vypo
čulo v prckomponovancj forme M. de Fallu. 
Úvodntt, 1rochu I:Ídumčivú a málo efektnú 
skladbu. vy\lriedal rad cľa l;ích , l..a:í.dá inej obsa
hovej kvality. iného umeleckého účinku. vzbud
zujúccho dojem. /c ani nejde o ľudovosť. ale pr
vom rade o umclecl..osl'. Tal.. ý bol c ieľ skladateľa 
a napol..on aj účinl.. ujúcej dvojice. A le wk ako 
Brahrmova tvorivá invencia nepi) l vala 1) pický
mi cigán-.k)llli ry1mo-mclodickými 111akmi. ani 
Fa lla výdmncj~ie ncnač icra l do 1drojov španicl
, ~.,ej ľudovej hudobno-.l i. ktorú vi:iak dô\lojnc la
\ lllpovala cell..ová. r~ychologic l..) ljednocujúca 
magicl..o'ť hudobného cítenia. V 1om1o cyl..le 'ó
li '>lka rešpel..lovala e\lelicl..é l..rilériá do dô~lcd

l..ov. no naj mii 1empové a dynamické odmenia. 
Viac ~a 1ameriavala na špecifikovanie m.obilcj 
náladovo'>li a v '>poločnom hudobno-vol..álnom 
1ncní tlmoči la pô,obivú. ľah l..o vnímateľnú ply
nulo\~' hudobného proce.,u. 

lllasové schopno, li Jozefíny Puc1ovej sú po
dopreté výbornou 1echnicl..ou prípravou. tónovou 
kuhúrou, cs1e1ickou vyrovnanosl'ou. Zvlášť sa 
vynímajú hlbšie Ióny. pevncj\ ic opreté o hrudnú 
remnanciu, akú uplatnila vo viacerých prednese
ných pie,ňach. vrátane Briuenových u,pávanok. 
Pri ich počúvan í by"" \olval..omu chcelo spa i , lc
bo (čc>ľ výnimkám) pô~obia ~kôr al..o šir;ie kon
cipované pie>ňové cell..y velkých melodických 
obltíkov a leda aj primeranej 1vul..ovej inlcnl ily. 
mie\lami '>O 1javnými oriemálnymi mcli1mami a 
1.. exotike rnl..linujúcrmi 1onalitami. Tic1o prvky 
dodávajú Briuenovým U<,pávankam /vlá!;lnu 
príchu1' a vábivý charal..lcr. na '1vámení l..1orých 
'i ~ó l i'>ll..a cieľavedome dávala 1áleh11'. i\lc aj po 
mo/ných pripomienkach prof. Marcingera. čoby 
sa pri jeho velkých ~l..ú~eno., liach aj predpokla
dalo. a adel.. v:í1nom l vare. popri hlasovej i ~ 1o1e. 
Puc1ová po\lavr la vla\ lnc celý woj program, 
obo~lrcla ho prirod1cným dievčenským ~annom, 
in 1crpre1ačným vku~om a prcdne~om, ktorý ne
potreboval nijal..é geslá, mimil..u ani ná~ i lnč for
lis,imC.. Ul..ánlo, ~a /e ~loven,ké vokálne ume
nic m:l v 1cj1o mladej umelkyni perspektívnu 
umclccl..ú osobno'>l'. 

Vo wojom výl..one sa mohla plne opric1' o 
umenie klavímcho acompagnmora Ľ.. Marcinge
ra, l..1orého inšpir atívna hra vie ' ý l.. on \ÓIÍ\ Ill 
podporif nielen maJ\Irov,kým ovládaním noto
vej pred lohy, ale najmii c11ením. u1várajúcim jed
notný organi1mu~ vý~ledného 1varu . lbaL.e by 
sme v Mirbachu u/ potrebovali lepší l..lavír. 

MICHAL PALOVCfx 

Bratia Malachovskí 

cdeľná náv~tcva v koncertnej sieni 
Mirbachovho paláca (22. 2.) súv isela s 
koncertným vystúpením basistu Mar
tina a basbarytonistu Svätopluka Ma
lachovských. Synovia nášho význam
ného sólistu opery S D Ondreja Ma
lachovského sú tiež sólisti tej to opernej 
scény. Ich hlasové dispo7ície silne pri 
pomínajú kvali ty ich otca, ktorý sa do 
dejín slovenského operného divadel
níctva zapísal množstvom vell<ých 
operných postáv, najmä titulnou úlohou 
Svätopluka. Obaja mladí sólisti v lastnia 
výrazné operné hlasy, schopné prednc
sových modulácií, obaja vynikajú pri 
rodzenou muzikalitou a hudobným cí
tením. Bolo by správne, aby si mladí 
umelci uvedomovali, .lc kultúra spev
ného tónu a kultúra imcrprctácic sa nic
len udrž iava, ale rastie predovšetkým 
na koncertnom pódiu. Táto forma seba
reali zácie j e pre speváka mimoriadne 
osožná, a kcďLc obaja majú dispozície 
aj pre koncc11né pódiá, treba to využí
vať, najmä v spolupráci so skúseným 
klavírnym umelcom, aký je Ján Salay, 
účastn ík spomínaného podujati a. 

Program konccnu formovaný na 
dvoch základných dramaturgickým ro
v inách lákal žánrovou orientáciou, ale 
aj štý lovou protipólovost'ou, akú navo
di l i piesne Cajkovského, Rachmanino
va a Musorgského na j ednej strane a 
impresionistický picsiíový odka/ Fran
cúzov M auricca Ravcla a Jacquesa 
lberta na strane druhej. 

S ruskou piesňovou k lasikou sa na 
primeranej úrovni vyrovnával Sväto
pluk M alachovský príjemne znejúcim 
hlasom, j emného lyrického nádychu, 
adekvátneho prednesu piesní najmä 

Čajkovského a Rachmaninova. Predne 
si nárokuje velKé výrazové rozpätie - od 
mäkko .mcjúcich línií až po velKé tóno
vé gradácie. Vcdici vyt'ažiť náležitú pro
porcionalitu 1. predlôh predkladá hudob
nosi a sk ú. cnosť. Po rokoch praxe sa 
mladý umelec určite bude zamýšľať nad 
možným prehlbovaním výrazu naštudo
vaných skladieb a Musorgského piesne 
k tomu ponúkajú trvalé podnety. 

Martin Malachovský si vytýči l ná
ročný cie ľ stvárnil' dva impresionistické 
cyk ly piesní donqu ijotskej tematiky. 
Znamena lo to, pochopiť zložitosť har
monicky-melod ického formovania skla
dieb a schopno. t' vyťažiť z nich hudob
né obrazy jemnej menlivosti a poetic
kých nálad, aké ponúka Ravelov Cy
k lu Don Quijottc a Dulci nea a cyklus 
lbcrtových piesní Don Quijotte. M ladý 
sól i sta v nich demonštroval vyspelú 
hudobno-vokálnu techniku, bezproblé
movú suverenitu každej výrazovej 
zložky. Jeho prednes zapôsobi l uspo
kojujúco. Lenže podobne ako piesne 
Musorgského, aj skladby francúzskych 
au torov sú námetom na nekonečné štú
dium. Taká je prax u velKých umelcov: 
stále hľadanie čo naj1cpšicho pochope
nia a stvárnenie umeleckého d iela. 

Obaja umelci v závere koncertu pred
nies li desať Biblických piesní Antonína 
Dvoráka. V osobi tnom a osobnom prí
stupe k duchovnej tematike prednes 
piesní charaktcri t.ovali primeraná vrúc
nost' a int im i ta. Koncert korunoval prí
davok / barokového operného odkazu 
v prednese oboch umelcov, k úspechu 
nemalou mierou prispel klavi ri ta Ján 
Salay. MICHAL PALOVČÍK 

Snímky archív 

Speculu.tn 
M imoriadny záujem o komorný súbor Spcculum v rámci koncertov v Mirbachovom 

paláci je celkom prirodt.ený. Veď Speculum j e vlastne variabilnou skupinou interpre
tov, ktorí sa zameriavajú na interpretáciu starej hudby na dobových nástroj och, alebo 
na ich kópiách. Veď na če le tohto súboru stojí P. Zaj íče J... - interpret, ktorého meno je 
bytostne spojené so !>Úborom Musica aeterna. 

Úvodná čast' koncertu patrila dvom triovým ·onátam - Händlovcj a Corelliho. 
Počúvajúc dvoch velikánov barokovej hudby v tzv. autentickej interpretácii , uvedomil 
om si opod~tatncnosi hľadania najrozmani tejších prístupov a výhľadov v oblasti inter

pretácie starej hudby. Vcfl...olcpá krása tejto hudby dáva široký priestor výkladom, kto
ré mo7no akceptovať. Prihlásil' sa k j ednému j edinému prístupu j e asi toiKo, ako keby 
sa č lovek vzdal chuti a tú7by hľadať nové, alebo presnejšie. iné prístupy. ejeden in
terpret u/. v minu losti vys lovi l nát.or na jedno a to isté dielo v rámci jedného koncertu 
rozman itými spôsobmi. Veď v umení. a Lo platí aj v interpretáci i, j e príťaž li vé to, že 
nikdy neex istuje len jedna cesta, jedna pravda. a komornom pcculum j e príťažl ivé 
to, že popri hľadan í in terpre tačnej autenLici ty, ktorá j e vždy veľmi relatívna, zohráva 
rovnako dôležitú úlohu vlastný emocionálny vklad a teda v lastné, vnútorné prežívanie 
hudby. Výrazne som to poc i ťova l predovšetkým v dvoch lländlových Kantátach "O 
Qual is cle coclo sonus" a "Tu l'edel, tu costantc?" pre soprán, dvoje huslf a basso conti
nuo. V oboch prípadoch bol zauj ímavý a prít'ažl ivý spôsob stvárnenia vokálneho partu 
sopranistkou Kam i lou Zajíčkovou . U po~lucháča táto interpretácia vyvoláva pocit 
uspokojenia, adekvátnosti a vnútornej ušľachtilosti. Zat iaľ čo v inštrumentálnych trio
vých sonátach (a to i Telemannovcj Triovej , onátc Corcll isicrcnde) sa mu sf poslucháč 
naučiť počúvať, adaptoval' sa vo vokálno-inštrumentálnych dielach. Po lucháč má 
chtiac-nechtiac "v ušiach" L.ncnie moderných nástrojov. Je potrebný istý čas, aby pri
jal iný t.vukový ideál - nechal sa ním strhnúi a unášať. IGOR BERGER 



B. B. King vystúpi v Bratislave 
V bratis lavskom Parku kultúry a oddychu vystúpi 29. apríla legendár

ny americký gi ta ris ta B. B . King so svojou skupinou. Po prvýkrát tak 
bude mať bratis lavské publikum možnosť zažiť koncert tohto "kráľa 
blues", ktorý bol vzorom pre takých g itaris tov ako E. Clapton, J. Beck a 

ďalší. Konce rt zabezpečuje agentúra Roc k Pop v spo lupráci s PKO. 
-sk-

Po prvý raz v Latinskej Amerike 

Koncerty v srdci Antazónie 
Žilinský Štátny komorný or

chester (ŠKO) odcestoval na se
demtýždňový umelecký zájazd 
do Brazílie. Jeho prvou zastáv
kou je Manuas, poldruhamilió
nová metropola spolkového štátu 
Amazónia. 

Orchester, rozš írený o hráčov 

Štátnej filharmónie v Košiciac h a 
Slovenskej fi lharmónie v Bratis
lave, je vôbec naš e prvé ume lec
ké teleso, ktoré ab solvuje kon
certné turné v ,Brazílii. ŠKO tu 
pobudne až do 19. mája . V šetky 
náklady spojené s pobytom na
šich umelcov hra dí poz ývajúce 
brazílske ministe rstvo kultúry. 

ŠKO Žilina bude tvoriť kmeňo
vý základ festivalového orchest
ra II. hudobné ho festiva lu v Ma
nuase, ktorý sa uskutoční od 9. 
do 24. apríla. Ide o najväčší festi
val vážnej hudby v Latinskej Ame
rike. V meste na s útoku riek Rio 
Grande a Amazonka ŠKO odo
hrá v svetoznámom divadle Teatro 
Amazonas , postavenom ešte v 
roku 1886, pod taktovkou š vaj-

č iarskeho dirigenta Urs a Schnei
dera, Talia na W a ltera Attanasi
ho, domáce ho Maria Pe russa a 

ďalších spol u 13 konce rtov . Po
to m ho čakajú koncerty v mes 
tách Be lém, Fortaleza, Rio de Ja
ne iro, Belo H orizonte, Cordóba i 
v hlavnom meste Brasi lia. 

Popri interpre tác ii opusov Dvo
ráka, Beethove na a Mozarta sa 
ŠKO braz ílskym priaznivcom váž
nej hudby pre d staví aj Spomien
kami od Jána Cikkera, Pucciniho 
operou Tosca i Le hárovou opere
tou Veselá vdova. ŠKO domá
c ic h nepochybne poteš í interpre
tácia o pery A lma od brazíl skeho 
sk l adateľa Claudia Santoriho. Na 
m a nuaskom festivale bude s or
c hestro m spoluúčinkovať ne mec
ký violončelista Michae l Je lde n 
a ďal ší svetoznámi ume lci. Kvô li 
braz íls ke mu turné sa ŠKO po pr
vý raz nepreds taví na Stre doeu
róps kom festivale koncertného 
ume nia v ž ilinskom Dome ume
nia Fatra ( 19.-26. 4.). 

ARNOLD SCHÔNBERG CENTER VO VIEDNI 
Z Los Angeles bola nedávno do 

Viedne prevezená pozostalosť 
skladateľa Arnolda Schänberga 
(1874- 1951). Určitým spôsobom 
išlo o návrat domov a odškodne
nie, pretože práve v metropole 
Rakúska bol Schänberg, hlava 
takzvanej Novej viedenskej ško
ly, učiteľ Albana Berga a Antona 
Weberna, "objaviteľ' dvanásťtó
novej techniky a tý m i akýsi otec 
hudobnej moderny, počas svojho 
života ustavične vystavovaný 
zlostným výpadom proti s vojej 
osobe. Roku 1933 bol nakoniec 
národnými socialistami vyhnaný 
na druhú stranu Atlantiku. Nie sí
ce z rodnej Viedne, ale z Berlína, 
kde od polovice 20-tych rokov 
učil. 

Asi pred rokom sa začal kultúr
no-politický duel medzi Berlínom 
a Viedňou. Obe hlavné mestá, úz
ko späté so ž i votom a prácou 
Schänberga, sa mocne uchádzali 
o získanie skladateľových pozo
stalostí. Tie sa totiž nachádzali v 
Los Angeles, kde strávil Schan
berg posledné roky svojho ž ivota 
a kde i dosť osamotený zomrel. 
Podľa slov dedičov, predovšet
kým dcéry Nurie, vdovy po ta
lianskom skladateľovi Luigim 
Nonovi, však neboli na západnom 
pobreží Spojených štátov manu
skripty, knihy, korešpondencia a 
obrazy tohto všestranne nadaného 
umelca dostatočne cenené, a preto 
došlo nakoniec k rozhodnutiu pre-

miestniť zbierku späť do Európy. 
A to navyše ako dar tomu mestu, 
ktoré bude na počesť Schänberga 
schopné zriadiť stredisko, v kto
rom by starostlivosť o skladateľa
vu pozostalosť bola čo najvy ho
vujúcejšia. 
Spočiatku sa zdalo, že takéto 

centrum bude zriadené v Berlíne, 
no v poslednej chvíli sa predsa len 
podarilo konzervatívnemu kultúr
nemu radoví (senátorovi) mesta 
Viedne, Petrovi Marboeovi, získať 
cenný materiál pre svoje mesto. 

V novozriadenom Schänbergo
vom stredisku, v ktorom si jeho 
náv-Števníci smú prezrieť pozosta
losť skladateľa, sa budú pravidel
ne konať tiež koncerty, sympóziá 
a výstavy . Dar Schänbergových 
dedičov obsahuje cenný materiál 
na rozlohe l 300 štvorcových 
metrov. Nachádzajú sa v ňom ru
kopisy takých sk vostov hudobnej 
literatúry dvadsiateho storočia 
akými sú "Gurrelieder" či "Mojž iš 
a Áron". Z riadenie strediska, na
chádzajúceho Sél v paláci Fanto v 
centre Viedne, stálo takmer šesť 
miliónov mariek. 

Momentálne prebieha v Schän
bergovom stredisku zaujímavá 
výstava, ktorej návštevník si istot
ne všimne i jednu kuriozitu: re
konštrukciu Schänbergovej pra
covne v Los Angeles s nábytkom 
z Viedne a Berlína kus domova v 
ďalekom exile. Výstava potrvá do 
2 1. júna. PETER MACHAJDÍK 

Stradivariho tajomstvo odhalené? 
Strunové nástroje severotalianskych 

majstrov 17. a 1 8 .storočia predovšet
kým Amata, Guarneriho a Stradivari
ho, považujú mnohí za nenapodobiteľ-

. né výtvory. Americký chemik a ama
térsky husliar Joseph Nagyvary z uni
verzity A&M v Texase tvrdí, že odhalil 
tajomstvo ich dokonalého zvuku. Na
gyvary dlhé roky skúmal vzorky dreva 
strunových nástrojov zo severného 
Talianska, pričom jedna pochádzala z 
v iolonče l a vyrobeného Stradivarim. 
Nagyvary zistil , že za svoj brilantný 
zvuk vďačia nástroje drevu, namočené
mu do špeciálneho soľného lúhu. Podľa 
tohto receptu zostrojil vlastné nástroje, 
ktorých zvuk je podľa neho na nerozoz
nanie od talianskych originálov. 

Američan}. Cocker oa BL '98 
Najväčšou hviezdou medzinárod

ného festivalu populárnej piesne 
Brati slavská lýra '98 (BL '98), ktorý 
sa uskutoční v hlavnom meste SR v 
dňoch 26. až 28 . júna, bude americký 
spevák Joe Cocker. Publiku sa pred
staví v záverečný deň podujatia na 
Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. 
Novinárov o tom informoval riad iteľ 

festivalu BL '98 Vladimír Valovič a 
zástupca spo ločnost i Monitor-EMI 
Slovakia Jaroslav Slávik. 

V. Valov ič okrem iného povedal, 
že prvý deň bude už tradične venova
ný mladým s lovenským skupinám a 
interpretom, ktorým bude patriť prie
stor pred Istropolisom. "Samotný sú
ťažný večer bude v sobotu 27. júna. 
Máme predbežné prihlášky z hudob
ne atrakúYnych krajín, akými sú Ír
sko, Anglicko, Španielsko, Portugal
sko, Grécko, Turecko a ďa lš ie. Prav
depodobne desať interpretov doplní 
trojica slovenských spevákov alebo 
skupín ," konštatoval V. Valov ič. 

"Mali by to byť víťazi prvého sloven
ského festivalu, ktorý sa pod názvom 
Victoria Regia koncom mája usku
točn í v Piešťanoch . 

Koncert J. Cockera sa uskutoční v 
rámci druhej časti jeho turné, ktoré sa 
začalo na jeseň minulého roku k aktu
álnemu albumu Across From Midnight. 
Okrem Bratislavy sa predstaví v ďa l

ších dvanástich mestách Európy. 

Slovenský džez v Dme 
Jazz Elie Quintet, slovenská skupi

na na če le s Jurajom Kalászom vystú
pila 3. apríla v brnenskom divad le 
známom pod názvom Divadlo v 7 a 
pli l. 
Hosťom bo l trubkár Jaromír Hnilič

ka. So skupinou vystúpil beninský 
bubeník Theoph il Agu iard, ináč na 
S lovensku vystupujúci s Ibrahimom 
Maigom. 

Mladú slovenskú skupinu založili 
študent i konzervatória v Košic iach a 
v Bratis lave pôvodne iba na vystúpe
nie v rámci popradského festivalu v 
roku 1996. J. Kalász, o jednu generá
c iu starší, vidí vo svojom účinkovaní 
v tej to skupine možnosť poznať sú
časnú mladú džezovú scénu na Slo
vensku. J. Kálasz vystupuje aj s os
travským Triom komorného jazzu, 
spolu s Romanom Pokorným a Jaro
mírom Hniličkom. 

Repertoár Elie Quintetu vychádza 
zo zvukových aj kompoz ičných ideá
lov hard-bopu 50. rokov. Skupina má 
šancu nadviazať na úspešné sloven
ské džezové skupiny, ktoré zažiarili 
začiatkom 90. rokov. A navyše, je to 
jediná slovenská skupina, ktorá sa v 
súčasnej dobe venuje akustickému 
džezu. 

Francúzska tanečná 
hviezda v Košiciach 

Marie-Claude Pietragallaová, tanečná 
hviezda Parížskej opery, sa predstav ila 8. 
aprfla vo Východoslovenskom štátnom di
vadle v Košiciach na jedinom predstavení 
na Slovensku. 

Ako uviedol na tlačovej besede kultúrny 
atašé Francúzskeho veľvyslanect va na 
Slovensku Jacques Defert, M.-C. Pietra
gallaová je uznávaná na celom svete, ale 
známa predovšetkým v západnej Európe, 
USA a Japonsku. V jej repertoári figurujú 
diela klasikov i súčasných choreografov, 
ktorí svoje kreácie pripravujú priamo pre 
ňu. V Košiciach sa predstavila s mladým 
tanečným súborom Alois, ktorý získal v 
minulom roku viaceré prvenstvá v súťa
žiach modernej choreografie. Publiku pred
viedli spoločne štyri tanečné kusy v chore
ografii Gillesa Barona a Carolyn Carlso
novej. "Pietragallaová je výnimočná balet
ka, hviezda a veľm i silná osobnosť. To všet
ko v jej tanci vid ieť," dodal J. Defert. 

Vystúpenie M.-C. Pietragallaovej v 
Košiciach je súčasťou "šnúry" po krajinách 
strednej a východnej Európy a uskutočnilo 

sa zároveň s oficiálnym znovuuvedením do 
činnosti Francúzskej aliancie (FA) v Ko
šiciach. Podľa slov jej prezidenta Gabriela 
Kunhalmi FA vzniká transformovaním sa z 
doteraz pôsobiacej Francúzsko-slovenskej 
spoločnosti a bude jednou z piatich al iancií 
frankofi lov a ľudí zaujímajúcich sa o fran
cúzsky jazyk a kultúru mi Slovensku. Fran
cúzske veľvyslanectvo podľa slov J. Deferta 
prikladá velký význam opätovnému vzniku 
takýchto spoločnost í, ktoré v bývalom Čes
koslovensku pôsobi l i od roku 1928 do 1944. 

Claudio Abbado 
doroku2002 

Odchádzajúci šéfdir igent berlínskych fil
harmonikov bude minimálne do roku 2002 
pôsobiť za dirigentským pultom v rámci 
Salzburských hudobných slávností. Oznámi
lo to vedenie festivalu po rozhovore slávne
ho dirigenta s intendantom Gerardom Mor
tierom v Salzburgu. 

Pod taktovkou 64-ročného talianskeho di
rigenta sa v roku 2000 v Salzburgu uskutoč
ní predstavenie Mozartovho diela Cosi fan 
tutle a opery Tristan a lzolda Richarda 
Wagnera. Na rok 200 l je naplánovaná nová 
inscenácia diela Simone Boccanegra od 
Giuseppe Verdiho a obnovenie predstavenia 
Cosi fan tutle. O rok neskôr, v rámci letného 
festivalu, predvedú v Salzburgu Verdiho 
Falstaffa, taktiež pod hudobným naštudova
nfm Claudia Abbada. 

Berlínsky filharmonický orchester vo feb
ruári tohto roku potvrdil správy o tom, že šéf
dirigent orchestra Claudio Abbado prestane 
pôsobiť na čele tohto hudobného telesa. keď 
jeho zmluva v roku 2002 skončí. O rozchode 
slávneho talianskeho dirigenta s rovnako 
slávnym hudobným telesom sa začal o hovo
riť už dávnejšie. Na verejnosť sa dostali sprá
vy o tom, že Talian už má na obdobie po roku 
2002 nové angažmán. C. Abbada zvolili čle
novia orchestra za šéfdirigenta v roku 1989, 
keď nahradil zosnulého Herberta von Kara
jana. Na rozdiel od svojho legendárneho 
predchodcu však Abbado nepodpísal s ber
línskymi filharmonikmi doživotnú zmluvu. 

Bachove koncerty 
každoročne 

Východonemecké mesto Lipsko pripra
vuje na počesť svojho najslávnejšieho rodá
ka Johanna Sebastiana Bacha fes tival, kto
rého prvý ročník sa uskutoční od 12. do 16. 
júla 1999. Druhý ročník v roku 2000 sa bu
de konať pri príležitosti 250. výročia úmrtia 
hudobného génia. 

Ako uviedol vedúci odboru kultúry mest
ského zastupiteľstva v Lipsku Georg Girar
det , predpokladané náklady na premiérový 
festival dosiahnu čiastku 800 000 mariek. 
Druhý ročník si vyžiada investície takmer 
dvoch miliónov mariek. 

Rekonštrukciu slávneho Kostola sv. To
máša, kde Bach pôsobi l v rokoch 1724-40 
ako organista a učiteľ, ukončia v roku 2000. 
Stavebný projekt si vyžiada náklady vo 
výške 20 miliónov mariek, polovicu z nich 
budú hradiť súkromní darcovia. 

Neomačené texty só z TASR 
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Chcete mať všetky svoje skladby 
a umelecké výkony zazname n ané n a CD? 

Hudobné vydavatelstvo MM-33 v spolupráci s profesionálnym nahrávacún tímom R.E.C. 

vá.J:n. ponóka. 

l. profesionálnu štúdiovú nahrávku vašich skladieb a umeleckých výkonov určenú na komerčné využitie (full service) 
2. profesionálnu štúdiovú nahrávku vašich skladieb a umeleckých výkonov v malom náklade pre osobné účely 

(súťaže, profily, reklama, dokumentácia) 
3. záznam predvedení vašich skladieb a vašich koncertných výkonov na CD 

(zvukové prostredie je možné dodatočne upravovať) 
4. videozáznam predvedení vašich skladieb a vašich koncertných výkonov 

(S-VHS, VHS) 
5. prepis vašich starších skladieb a umeleckých výkonov z magnetofónového pásu akéhokoľvek formátu, či gramoplatne na CD pre vašu 

osobnú potrebu 
Uednotlivé záznamy je možné reštaurovať prostredníctvom vhodného software). 
Súčasťou každého CD je sprievodná dokumentácia so všetkými potrebnými údajmi o zaznamenaných skladbách. 
Ponuka je vhodná aj pre usporiadateľov a organizátorov koncertných podujatí, prehliadok, súťaží a festivalov ako dokument alebo reklamný 

materiál. 
Tel./Fax: 07/25 26 41 

Medzinárodné sú-ťaže 
5. P&tlcblcber Iohaonea Brahma Wett

bewerb 
odbory: klavír, husle, violončelo a ko-

morná hudba s klavírom 
tennín: 23. 8 - 30. 8. 1998 
podmienky 
a) vstupný poplatok: 900 ATS pre jed-

notlivcov 
1800 ATS pre komorné súbory 
b) vekový limit: neudaný 
uzávierka: l . 8. 1998 
kontaktná adresa: Johannes Brahms 

Gesellschaft, Brahms Haus Weisses Rossi, 
Hauptstrasse 205, A-9210 Pôrtschach, 
tel. +43/(0) 4272/4072 

l o Concorso Internazionale di Canto 

Lirico Enrico Caruso 

tennín: 4. 6. - 7. 6. 1998 

odbor: všetky hlasové skupiny 

podmienky 

a) vstupný poplatok: 50 000,- ITL 

b) vekový limit: neudaný 

uzávierka: 15. 5. 1998 

kontaktná adresa: Associazione cultu

rale Amici della Musica, Via Vescovad -

81052 Pignataro Maggiore (Caserta), 

Italia, etf/fax : 0039 (0) 823-65 48 80. 

Národné hudobné centrunt 
Slovkoncert 

3. S. - 10.30 b Bratislava, MirtMicbov pa1jc 
Jordana Palovičová, klavír 
Bach, Beethoven, Debus
sy, Zeljenka 

3. S. - 18.00 b Trnava, Univerzitný kostol 
Cappella Istropolitana 
Róbert Mareček, koncert
ný majster 
Jozef Hamemfk, flauta 
Mozart, Dvofák 

4. S.- 19.00 b Bojnice, Kópele L s., LO 
Mit% 
Klavfmy ICciW 
Zuzana Paulechová, klavír 
Ravel, Burlas, Chopin 

S. S.- 19.30 b Bardejovsk6 k.ópele L s., 
LDA.stória 
Bratislavské &itarové kvar
~ 
Miloš Slobodnfk, Miloš 
Tomašovič, Radka Kub
rová, Martin Krajčo 
Praetorius, Viva/di, Dyens, 
Piazolla, Ravel, Fa/Ja 

7. S.- 19.00 b ŽW nad Hrooom, SQa 
MaKS 
Df.czoyý večer 
Slovenské džezové kvarteto 
Juraj Bartoš, trúbka 
Gabriel Jonáš, klavír 
Juraj Griglák, kontrabas 
Jozef Dodo Šošoka, bicie, 
perkusie, um. vedúci 

10. S . .~ 10.30 b Bratislava, Mirblchov pa1jc 
Autonkf koQcert Pavla 

Buinl 
pri prOežitosti životného 
jubilea 
Moyzesovo kvarteto 
Stanislav Mucha, l. husle 
František Torok, 2. husle 
Alexander Lakatoš, viola 
Ján Slávik, violončelo 

Miloš Jurkovič, flauta 
Marián Lapšanský, klavír 
Magdaléna Hajóssyová, 
soprán 
Slovenské dychové trio 
Igor Fábera, hoboj 
Jozef Luptáčik ml., klari
net 
Roman Mešina, fagot 
V spolupráci so Spolkom 
slovenských skladateľov 

10. S. - 18.00 b Poprad. Sála W Š 
Akordeónový orchester Kon
zervatória v Košiciach 
Vladimír Cuchran, dirigent, 
um. vedúci 
Vivaldi, Binge, Trojan, Ro
driga, Bernstein, Elling
ton, Cuchran 

12. S. - 19.30 b Nov~ Zámky, Rímskoka
tolícky kostol 
Moyzesovo kvarteto 
Stanislav Mucha, l . husle 
František Torok, 2. husle 
Alexander Lakatoš, viola 
Ján Slávik, violončelo 

Mozart, Puccini, Bella 

Oprava 
V Hudobnom živote č. 6/1998 na str. 7, v príspevku Z pôvodnej tvorby vypadlo meno autora 

premiérovanej skladby Tieň .. . (Shadow) Egon Kráka. Skladateľovi sa týmto ospravedlňujem. 

REDAKCIA 

Obje dná vka pre dpla tné ho na dvojtýžd e nník 

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 - lnfonnácie 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, JDeno, titul ... ... .... ..... .... .............. .... ... .. ..... ... .......... ..... .. ........ ... ................. ....... ..... .. .. 

Adresa ... .. . .... .... . .... .. .. . .... .. ....... .. .. ....... ........ .. ... ........ ..... .. ... ...... ... ....... ... .... PSč': ....................... . 

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

Presná adresa ....... .......... ........ .... ...... ... ..... .. ........... .. .... .... ..... .. ....... .. .. ...... ... ~ ..... ......... .. ... .......... .. 

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

Adresa ...... .... .. ......... .. ......... ................ .. ........ ... . ....... ......... .. ...... ... ...... ...... PSč': ... ...... .............. . 

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

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

Cena ~ho čísla 8,- Sk, cel~ predplatn6 192,- Sk, pol.ročn6 predplatn6 96,- Sk vrt· 
tane p<>Jto~ho. Pri objednávkach do zahraničia + p<>Jto~. 

~------------------------------------------------------~ 

Riaditel Slovenskej filharmónie vypisuje konkurz 
do orchestra Slovenská filharmónie 

- na miesto hráča na v iolončele 
- na miesto hráča na kontrabase 

a 
do Slovenského filhannonického zboru 
na miesto člena tenorovej skupiny. 

Konkurz do orchestra SF sa uskutoční 12. 5. 1998 o 12.30 h v Koncertnej sieni SF. 
Konkurz do SFZ sa uskutoční začiatkom mája 98, tennín prihláseným uchádzačom 

upresníme. 
Požadované vzdelanie Konzervatórium alebo VŠ, veková hranica 35 rokov. Pri· 

hlášky so životopisom prij íma a infonnácie poskytuje personálne odd. manager SF a 
SFZ, Medená 3, 816 O l Bratislava. Podmienky konkurzu oznámime pri hláseným 
uchádzačom písomne. 

Zomrel Dušan Pálka 
Dňa 28. marca l. r. zomrel v Prahe vo veku 88 rokov skladateľ tanečných 

piesní JUDr. Dušan Pálka. Rodák z Liptovského Mikuláša, po štúdiu kom
pozície u J. Kfičku sa skladateľsky venova tvorbe tanečných piesní, ktoré si 
získali veľkú popularitu. Velkým šlágrom sa stala jeho pieseň "V Tatrách". 

HUDOBN'l Zl VOT - dvojtýždenník. Casopis Slovenskej hudobnej únie. Vychádza v Národnom hudobnom centre, Michalská l O, 815 36 Bratislava. Séfredaktor: Dr. Mariän Jurlk. Redakcia: Katari na Zigovä (jazyková redaktorka), Mp 
Lýdia Dohnalové (hud. kritika, publicistika), Mgr. Elena Mlynárčiková (tajomnfčka redakcie). Adresa redakcie: 815 36 Bratislava, Michalskä IO. TeiJfax redakcie: 07/533 03 66, šéfredaktor tel.: 07/533 35 32. fax: 07/533 Ol 88. Tlačil 
Nitrianske tlačiarne, a. s .• 949 50 Nitra. Rozširuje PNS, a. s., objednávky na predplatné prij íma každä pošta, doručovater, predajňa PNS a stredisko PNS. Objednävky do zahraničia vybavuje PNS, a. s., Expedičné stredisko - vývoz tlače, 
Ko§ ic ké l, 813 81 Bratislava. Objednávky na predplatné prijfma tiež redakcia časopisu. Neobjednané rukopisy sa nevracajú. Podávanie novinových zásielok povolené RPP BA - Pošta 12, dňa 23. 9. 1993. č. l 02103. Indexové č is lo 49215. 


