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Adresát neznámy?
Casta si kladiem otázku, komu srí hudobné
produkcie urlené. Samozrejme. globálna odJH!I'eá v tie: pos/ucltáčovi. Ale akému poslucháčovi, čo o 1iom vieme, kto to vlastne je, aké
md vzdelanie, percepl né predpoklady vnímat'
to, čo mu dramawrg ia, alebo tvorcovia programu práve servírujú. Vieme vôbec, či ho to
:.tmjíma alebo nie? Ci má o programy skutolný
l'lllítomý, alebo Jen spo/olenský záujem ? Na
pn•ý pohľad vari banálny problém, no v sku točnosti, ked' sa pozerám do auditórií koncertných siení, je to - a v dohľadnej dobe zrejme aj
bude - veľmi vážny faktor v koncipovanf na§ej
doterajšej statickej a rutiltne utváranej drama mrgie.
Od najsw d ích dôb at dodnes sa podstata
poshtcháčct nev11eni/a za predpokladu, te ho
definujeme ako l loveka. ktorý pollíva akúkoľ
l'tk Jwdobmí produkciu, ktorú wnelec produkoml. Pn•é historické koncerty v pravom ;;mysle
slova v§ak neboli príslllpné komukoľvek. Boli to
produkcie urlené úzkemu okruhu záujemcov,
\)'branej spololnosti, viac či menej spriavren}'ch duší, resp. vwlcov. Prvými veľk01ysými
poslucháčmi - ktorí boli zvälša súl asne aj mecénmi hudby - boli pa11ovníci, k11ielatá, šľach 
tici a pod., ktor( si do vel'kej mie1y aj prisvojili
rí/olw "dramal/lrgov", lebo urlovali, čo sa butie komponovat' (pritom si, samozrejme, llechámli skladby aj dedikova(), ale a; čo sa v ich lmdobných salónoch bude hrat' i poóívat'. Neskôr
I'Vtikali rôvre koncert11é spolobrosti, akadémie, ktoré vedome organizovali posluchálsku
socielll. Až hudobný romam izmus so svojou
brírli1•ou exploatáciou virtuózov začal sa po:.·/u c/ráčom zaobera{ trošku imenzívnej§ie. Virtuóz
totil 11epotreboval ani tak pos/ucluíča, ako skôr
obdi1•ovateľa svojho výkonu, potreboval aplauz
pre SI'Oj výkon a nie sk/adateľovo dielo. A v
tomto marav11e akosi zotn•ávame dod11 es.
Pokiaľ by koncertné siene alebo divade/11é
hľadiská (kde dodnes ide skôr o predvádzcmie
hudby interpretom ako o i11terpretáciu a hlavne
umeleckrí interpretáciu hudobného diela) boli
plné ľudí, ktorí hudbu potrebujú, bolo by to v
poriadku a krásne. A l i je naozaj 1111ás v§etko v
poriadku s poslu cluíčom, to nestojí len za ri vahu, ale štrídiu.
lfev11ime si naprfklad rôvre koncerty. Vieme
naozaj, kto na ne chodí? N(t autorské koncerty
chodia priatelia, vrámi, rodinnf prís/uš11íci.
Profesio11ál11u spoločnost' už to pomaly nezaujbna. Pos/ucháčska aktivita väčšiny symfonických koncertov závisí od d ramawrgie alebo
mien dirigentov, li sólistov. Naprfklad na
!ilinskom festivale mladého stredoeurópske/ro
umenia chýbalo nielen stredoeurópsky definomné publikum (ale aj stredoeurópska tvorba),
nehol•oriac o pos/uclráóky poloprázdnyclt siellach. Pre koho sa vlastne " producírovali " nádejní mladí w11elci... Pre :opár hostí a pár kritikov? Na druhej strane, prečo bola zap/ne11á
koncermá sála rozhlasu pri vystúpení amerického cmsámblu Bang 011 a can all-stars? Zrejme preto, le súbor i jeho program vedeli, koho
majú oslovit'... Adresát bol vopred známy...
Je to iba zopár príkladov z ko11certll)'clr siení. Podi11e da lej. Vieme, kto hudbu počtíva z
rozhlasu, televízie (nota bene, kto sa okolo 23
hodi11y v 11oci "nadc/rýl1a" Sostakovičom alebo
Clrrenikovom v program S 1Y l ?), vieme, kto
kupuje a pol liva zvukové nahrávky a s akým repertoárom ? Áno, globálny pos/ucluíč. Ale kto to
je? Nie je tajomstvo, te kvalit11é, exkluzívne CD
nahrávky 1•á f.nej hudby sa spomedzi krají11
Jtrednej Európy najmenej 11akupuj rí práve na
Slomrsku. Ak neveríte, skúste sa sp);tcu' predajCO\'. Kto u nás kupuje Gardi11iera, Norri11gtona,
Flemingovtí, Monze/ro, Véglra. Gergije1•a aur..
mohli by sme 11apísaľ niekoľkostranový zovram.
Akto ich aj pov rá, alebo prečo aj nepov1á.
Posluchá{ 11ie je imaginárna postava. Je to
konkrétny percipie111. Lente 11 II{ÍS 1>ráca s posluclráčom vymizla tak rýchlo, ako vymizol
!Talifikol•aný dramalllrg. Dnes sa ka:_dý dru/rý
l'äč!í či menší riaditeľ považuje :a dramall/rga. Ci sme dramaturgiou oslovili poslucháča,
to nás uf. priveľmi netrápi. Uvedome11ie si pre
koho tl'oríme, pre ko/ro hráme, spievame, je
rol'lrako dôležité, ak nie najdôležitejšie, ako v
mirurlosti, tak aj 1• sríčasnosti. l be: k11ielat a
panovníkov...
MA RIÁN J UR/K

Andrea BOCELLI
Fenontén,činováspeváckalegenda?
Z rod s pe v áckych hv iezd b ýva rôzny. P opri ta le nte roz ho dujúc u úlohu často z ohráva náhoda, zhoda o kolnos tí a leb o nenahradite ľný inš tinkt manažéra. Ich v zo stup v šak v rozhodujúcej mie re urč uj e d o b re n aproj ekto v a ný promotion m arke ting. Tak dajako to bolo v
mnohých prípadoc h v minulosti a z rejme j e aj v prípad e novej spe v áckej hviezdy, Andrea
Bocelliho, ktoré h o m e no dnes poz n á takmer každ ý .
Andrea Bocelli - nová s peváck a legenda a le bo orig inálny tale nt, ktorý mož no o krátky
čas zatie ni d esiatky svetových te noristov? K o nkure n c ia bez h raníc? Je Boce lli n a ozaj
Pava rottiho n ástupcom? Masové m é diá a p e rio d ik á sa priam pre te k ajú v pre dpovediach ,
aj odborníc i už vys lo vili v e ľa n ázoro v na B ocelliho s pe v ; j e dni s ú z držanliví, opatrní, iní
optimis tick í. M o m entá lne to v šak nie j e podstatné. N ajlepšie j e zoznámiť sa s j e ho nahrá v k ami a urobiť si vlastný n ázor. V každ om prípad e jeh o n ajnov šia C D n ahrá vka Á RIA (recen ziu prinášam e n a 8. strane), o bsahujúca ope rný rep ertoár, d á v a u ž p o m e rne č itateľný a
konkré tny o b raz o j e ho naozaj mimo riadn o m spev áck om ta lente.

AKTUALITY

Rozhlas
Teší ma, že som sa mohol zúčastniť súťaže študentov slovenských konzervatorií v Žiline. Bola to jedinečná príležitost' oboznám it' sa opäť po rokoch s pocitmi, názormi , myslením, vnímaním tak študentov, ako aj pedagógov stredných škôl na Slovensku. Na súťaži sa zišli všetky konzervatóriá, kde sa akordeón vy u č uje (pribudl i, a to je pot eš it eľné, dve- v Banskej Bystrici a v Topoľčanoch).
Súťaž otvoril koncert poslucháčov VŠMU z Brat islavy. Táto skutočnost', ako i to, že predsedom poroty bol Rajmund Kákoni , taktiež z VŠMU,
naznačuje, že spolupráca stredných škôl s VŠMU sa snáď bude v budúcnosti úspešnejšie rozvíjal'. Iba úzka spolupráca všetkých typov škôl môže
byt' predpok ladom l mysluplného pôsobenia akordeónu v koncertnom živote.
ic som ve ľk ý m prívricncom súťaží (v umení ak ýc hkoľvek) , uvedomujem si však i plusy takýchto podujatí. Pre študentov stredných škôl to je (č i
sa mi to páč i. č i nie) urči t á Vlpruha a moti vácia. M yslím si, že naším c ieľom (pedagógov) je vychovával' hudobníkov tak, aby ich métou bola hudba
samá, toto poznanie však prichádza čast o až neskôr. Hoci súťa ž priniesla i ni ekoľk o sklamaní, v lásade motivovala študentov k ďa l š iemu "objavovaniu a nachádzan iu" v tom nádhernom priestore, akým hudba j e.
t.o ma sklamalo a čo poteši lo? cpotešilma stále veľký počet ruskej literatúry, ktorý na út'aži odznel (snácľ až 1/3 skladieb). Vysvet lenie, prečo
mi prekáža práve ruská literatúra (nic globálne!), by si vyžiadalo dlhšie pojednanie, verím však, že as poň zasvätení mi rozumejú. M enej poteš it e ľn é
bolo i predvedenie povinných skladieb, a to u vUčši n y sliťaž ia c i ch - l. kategór ia- l. Zeljenka: Giocomobil , ll. kategória- V. Kubička: Humoreska.
Prekážalo mi príl iš vážne. až patetické predvedenie a teda iné (ne)pochopenic oboch diel (všimnite si , prosím, oba názvy). Žart , humor, radosť, hravos ť - tieto atribúty, a to nielen v týchto dvoch skladbách. akoby súťaž ia c im vymizli z repertoáru. U viacerých kandidátoch mi chýbal individuálnejší prístup k hraným dielam . prccíznejšic naštudovanie textu. Tu sa Ul dostávam k pozitívam, pretože u niektorých súťažiac i c h predsa len bolo
badat' ve ľmi zrete ľnú snahu o presné dešifrovanie textu, ale i vnútornú v oľnosť a radosť z hry (napr. L. ováková a sčasti V. Košík , obaja z Košíc, a
Milan Osadský. víťat l. kategórie zo Žiliny). Ďalším poteši teľným javom bolo, že chut' "pracovai" má i najmladšia generácia pedagógov (M . Ďuriš
- j eho žiaci získali dve z troch možných prvých cien!, J. Demian - druhá cena). Príjemné bolo i to, že Košice opäť (ne)prekvapili svojou bohatou
účast'ou na sút'aži. Podľa slov V. t.uchrana, skoro polov ica akordeónového orchestra sa predstavila v sólovej i komornej podobe.
SŠS K ešte určite rezonuje v mys liach všetkých zúčastnených . Podnetov na zamyslenie bolo rozhodne veľa. Každopádne verím, že stretnutia a
komunik ácia akordeoni stov, č i už na sútaži alebo mimo nej , j e vždy prís ľu bom nachádzania nových možností a podôb akordeónu.
Odborná porota sa rolhodla poži adať SHF o iniciovanie skomponovania nových povi nných sklad ieb pre budúcu s úťaž slovenských konzervatórií, ktorá by sa mala konai v Bratislave.

Výsledky sútaže:
l . Kategória

t-est né uznanie- Vladimír Ko~ík (Konz. Košice)

l . cena -

l . cena2. cena -

2. cena -

3. cena -

Milan Osadský (Konz. Žilina)
Daniela l ludecová (Konz. Žilina)
Lenka ováková (Konz. Košice)
Eva Surcová ( Konz. Košice)

Il. kategória
neudelená
Zuzana Hrabovská (Konz.
Žil ina)
3. cena Zuzana Kálmánová (Konz.
Bratislava)
Čest né uznanie - Lucia Švandová ( Konz. Košice)

Komorná hra - duo
l. cena -

Adriana Smiešna - Marika
H rnčiarová (Korll. Ži lina)

2. cena -

Ondrej Benko - M art in Franek ( Konz. Košice)

BORIS LENKO

,,Srne architekti života''
Bielych miest na mape svetového jazzu
a rock u je v Prahe čora z menej a jedno z
pos ledných vyplnila legenda svetového
art -rocku , brit ská skupina YES. ÁNO, kon eč ne sme sa teda doč kali možnosti (i k eď
v susednom štáte) poč ut' jednu z najslávnejších formáci í patriacej k tomu najkvalitncjš iemu, čo bri tský rock svetovej hudbe
ponúkol. Prišli, až na klaviristu Rieka
Wakcmana, v tej najhviczdncjšcj zostave Jon Anderson - sólový spev, Steve Howe g itary, Chris Squire - basgitara, Alan White - bicie, doplnenej Billom Sherwoodom gitara, Wakemanovc vi nuóznc party bravúrne odohral 32- roč n ý Igor Koračev z
M oskvy, možno budúc i stabilný č len Y c .
Z ich najnovš ieho C D Open Your Eyes
sme poč uli len dve ukážky, Ycs vsadili na
svoj e najslávnejšie skladby z albumov The
Y es Album, Fragilc. C losc to the Edge a
tľal šíc h . takže sme si vy poč uli takmer kompletnú podobu koncertného trojalbumu z
rok u 1973 - Ycssongs. Úvod koncertu pat ri l t ávcreč n ým taktom Vtáka ohniváka od
Igora Stravinského, a hneď nato už známej
Siberian Khatru. Od prvých taktov sme si
boli istí, že skupina j e vo vynikajúcej formc. Nádherne zastretý a prit om jasný hlas

J. Andcrsona j e stále sv ieži a pevný, roky
n ič neubrali na in ven č n os ti S. Howcovi. So
svojimi, myslím siedmimi č i ôsmimi gitarami a mandolínami, vytváral citlivé kontrapunkt ické pradivo oproti dunivej , virtuóznej basgit are a presným bicím. Inak Ch.
Squire j e čers t vý pät'desiatnik , ale teší sa z
každého tónu, ako by ho hral po prvý raz. Z
ich hudby j ednoducho cftit' radost', poctivosť a v ním avosť ku kráse v každom okamihu. "Otec" skupiny Jon A nderson to
všetko diriguje ladnými pohybmi a svojou
vnútornou silou strháva všetkých členov
skupiny. Vďaka svojmu anjelskému hlasu
(i bielemu ob l eče niu ) ho s kut očne vnímamc ako posla tých naju š ľacht il ejš íc h myšlienok , ktoré nás chytajú za srdce. To pozitívne má táto skupina už v názve. Pritom
vedia by ť "big bítovo" draví, napríklad vo
ve ľkom hite č. l Owncr of a Lonely Heart.
Skupina si vie pohrať s komplikovaným i
inštrumentálnymi symfóni ami z platne T ales of Topografie Ocean i č aro v ne jednod ucho pred vie t' skladbu America od P. Simona.
Krása, presvedči vosť ( i fantasticky kvalitný zvuk) sa odrazil i v nadšení obecenstva, k toré skupinu nechcelo z pódia pus-
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f

'J
Chris Squire pozdravuje
života

čitatelov

Hudobného

tit', takže me boli svedkami skoro trojhodinového koncertu. T áto kapela to vždy
vyhrávala svoj ím muzik antstvom a ž iadne
reč i o "dinosauroch, odsúdených na vymretie, nemôžu byť platné. M y len dú fajme, že podobné zážitky v budúcnosti nebudú obc h ádzať našu "skromnú ", ale peknú Bratislavu, ktorá , pevne veríme. sa raz
zaradí medzi európske metropoly.
YES, 28. marca 1998, Malá sportovní

hala, Praha

EUGENPROCHÁC

Bohuš Hanák na doskách Opery SND
materskej scény
(ba i do provizória počas rekonštrukc ie budovy) vracal. neskôr sme sa o
úspechoch v tom
čase prvého slovenského dramal ického barytóna mohli iba dočítať.

Klub priateopery S D.
Bohuš Hanák s manželkou Boženou Suchánkovou, P. Mauréry, M. Fischer a A. vedený iniciatíK. Varkondová na stretnutí v opere SND.
Snfmka archfv vnou A. K . Varkondovou, zorganizoval stretnutie s BoVUčšina z nás, čo sme prvé aprílové nehušom Hanákom. na k torom sa okrem protagoni stu a jeho manželky zú častnil genedeľné popoludn ie strávili v Opere SND a
rálny ri adit e ľ SND Miros lav Fischer, syn
na č úv a li zv ukovým záznamom hlasov
llanákovcov M ojmír a sól isti Pavol MauBohuša Hanáka a Boženy Suchánkovcj,
réry a Mart in Babjak. Dnes 7 3-ročný umesme na c hvíľu o 30 rokov omladli. Rušný
Ice Lijúci vo Švajčiarsku vyjadril predorok 1968 bol tot iL pos ledným , ktorý strávi l i
všetkým rado i. že od roku 1989 sa môže
- do jeho polovice - manželia Hanákovci v
v raca ť do slobodnej vlasti a zdôraznil , že
angažmán brati slavskej opery. Prvým aupri každej návšteve Bratislavy a svoj ej rogustom a zača l o pôsobenie Bohuša llad iny si pozrie plagát SND . Božena Sunáka vo š vajčiars kom Bazi leji a hoci v sechánková po príchode do Bazileja sa zriekzóne 1968/69 sa ešte sporadicky na dosky
ľov

la speváckej kariéry, venova la sa výchove
detí a spolu s manželom za ložili . úkromné
spevácke štúd io. Navštevovali ho nielen
záujemci o profesionálnu dráhu, ale i amatéri a tí. na ktorých spev pôsobil liečebne.
M ojmír Hanák je hudobn ým skladateľom
(na soirée odzneli v podaní P. Mauréryho
jeho dve piesne), manželku má Slovenku a
vráti l sa do vla ti.
Rád by som na tomto mieste informoval
aj o iných zaujímavostiach z umeleckého a
osobného života hostí, o ich spomienkach
na bratislavskú éru, č i zážitkoch z neskorších rokov. Žia ľ, réžia moderátorky veľa
priestoru Hanákovcom na spontánne "otvorenie sa" bratislavskému publiku nepo ky tla, ncrozprúdi la sa ani beseda za stolom na
j avisku , chýbal kon takt s h ľadí kom. A veruže bolo by sa na čo pý tal'...
Jednako, prít o mn osť Bohuša Hanáka na
pódiu, kde pred po l storoč ím debutoval a
rad jeho bývalých divadelných partnerov v
hľadis ku, vyčar il i v Opere SND príjemnú
atmosféru. Prečo podujatie ignorovala celá
mladá generácia slovenských spevákov, to
už je dôvod na hlbšie zamyslenie.

PAVELUNGER

Musica slovaca...
V knižke "Hovory s 1/jom" som sa mr strane56
"Navy§e slovensk lf hudbE! SEI oveG1 meii(J
hr,1. n;rjmli v rozhla ·c:. :r pritom rozi11.1s bol hlal·
ným produc:emom. Kedysi Sil uspoti trikrár dr
týždtia hrahr slovensktf hudba v hodinovej reli·
ci i ... " ul to môže povedať i ba ten. čo vôbec roz.
hlas nepočúva. lebo v súčasnosti je hodinová reU·
cia nie trikr:ft, ale štyri i vi.1ckrtft nn swnici De1ín
pod názvom "Musicu slovucn". ln§pirov:rná tf'llllo
nespmvod/ivým výrokom som si urobila štaristib
.w prvý !(t vrťrok 1998.1 samn som bo/,1 výsledkom
prekvnpentf: odznelo od 70-tich slovenských skla·
duteľov 171 diel. Okrem toho je slovcnsktf tvori»
spomdicky zaraäovamf aj do koncertov Prcludium
a Skladmclia. diela. interpreti 11 osobitné/10 q JJt
Zborovtf tvorba lovenských skladmeľov. Drat~~Jo
wrgia cyklu Musicu slovaca je veľmi premy leni
Redaktorka L.1ura Salvovtf sa snaží jednotlivé pil}
gr:rmy zostavovať z diel :ru toro'' jednej generácit.
jedného kompozit ného .~tý/u . nikoho neupred·
nosuiuje. nczabúd:r mr ži votné j ubileá 11 pod.
Prop11gtfcii slovenskej tvorby slúži :lj pr.tvidelní
k:rždomesučntf relácia Nad p11rritúrou. Temo raz
( 18. 4.) redilktorka Mel:fnia Pušktf.~ovtf debiltOI'ala
s Jumjom Benešom mrd jeho komomou skladboo
pre .{ ty ri ntfstroje. flalllu. hoboj. f'agot a violončelo.
ktoní autor nazval Cansona. Redaktorka proti to
muto ntfzvu mala isté n.1mietky .1 autor /ro l'efmt
z:rujfmnvo obh;rjov.1/. vhiS/ne :mi neobluljoval. ak
vysvetľoval v genéze sk/;rdby nv jej kompozičných
postupoch. Vyzdvihov:rl technickú .~tr:fnku kompo
nov;uri:r. f'ormu , imcrprcmčmí slobodu. Hovoril o
upltrtncní zvuku jednotlivých nástrojov 11 zamýšľal
str nad tým. že htfdam miesto fl:r111y mal pouhl
husle. RoLiwvor redilktorky so sklildateľom JuTJo
jom Benešom o diele. ktoré v imerpretácii franCÚl·
skelw ~1íboru zaznelo na festivale Melos-Étos. mi
vysok1í imclektuálnu úroveti. ale bol prfliš chfal.
ný. Velil sa hovorilo o kompot.ičnej technike, sJ.ll.
duteľ namiesto dielo použfvnl termín projek!. u
hlavnú ideu skladby označil slobodu skladare6.
Red.1ktorktr Pušktf.šová preilltfsil:r. že napriek 10111
;rk o dielo vznikalo. pôsob{ dojmom kompaktnO!Il.
Alllor to odôvodnil tým. že 111 ide o organizácii
hudobného materitflu. Pri počúv;mf celej sklacl!!
som mala pocit nepokoja a v Ltfvcre som potu/l
otámik bez odpovede. A si to bol cieľ kladarefa.
Úplným protip6/om predclufdzajúcej re/tr
bola 19. 4. druhá časť cyklu rednktorky ársktj
Pok om v hudbe. K ceľ v prvej č;rsti mzjfmala s/11·
rrom Pnrfkom. zd;IIO sa mi. že hovorili o pokarr
ako pojme. či filozofickej kategórii. Tellloflll r
rozhovore s Ivanom Hru.{ov.~kým bolo vi.1c citovosti. subjektfvno ti. psychológie a poézie. PoAo
m je v stíč.1snosti .1kýmsi módnym pojmom. n~t
kccly poulfv:mým nie celkom 7mysluplnc. AX
tcntor:11 som počúvala al s my.~t ickou 7aujarosľou. llm§ovskélw my§lienky mi boli blfzke, IJ·
s/ovil sa k zložitýrn problémom veľmi jednoducl»
a zroLumitcľne. Povedal. že pokom. tak potre/JII
pre umc:lcn. je sestrou slobody. Nczmrmená pcdriudenosr: slnbosť. ale' uznanie nujvyššielro dvchovmi. Duchovno nie je len religiozita. V umtli
sebavedomie tvorcu 11 slobod;, tvorenia vedie t
pokore. veď St1m11 tvorba je aktom pokory. Bt
veľa krtfsneho u vzácneho bolo v tejto relácii po
vedané. o ešte silncj.{ic: mr mtb pôsobila hudba.
J.tor:f v priebehu úvah v úryvkoch .mela. Okmrr
1/ru.~ovského. Piirta. 8.1cha i gregori.1rrskcho cho
nf/u aj iné skladby. ktoré som neidemifikol'ah.
Skoda. že v závere ncpovedin. čo v.~etko sa hm/o.
16. 4. som opiiť poč!Ívala 1vorbu súčasnfch
wnerických sklada teľov. Bola to v.~ak celkom inl
lwdb:t ako 11f. o ktorej som pred Čtlsom pfsala. R.
Rosem:m. J. Harbisorr. Ch. /ves .1 J. Cage ma ptr·
svedčili o polyštýlovosti .1mcrickcj hudby. Je OO.
kazom slobody tvorby v tejto "kmjine neobmt·
d7enýclt moinosrt'.
V ,t,aujfmavom Opemom nwg:uírrc: rcdak1011
Slavomfrn J;rkúbka sme s:r c/o,t,vedeli o novinkJidi
mr rôznych opemých scémrch. Pn vel Unger .1a use poprechifdzul po Talitmsku. kde je vy§e ŠIJ'lidsuť operných divadiel. viiUinou so srngiono1}m
systémom. Temoraz poslucháčov infom10va/ o
Rcggio Emilia. kde uviedli Belliniho mdlo hta!l
operu Kapuleti a M omeJ.ovia. Opem plná me/o
dickcj kr:fsy. preto ' IÍ v popredí ,pevácke vf!OII)
Spicv:Jii ''JIIlikajúci mladf speváci. - V Bolog~~
d.1v:Jii Vercliho Don Car/osn 11 Volfcmriho oper~
Nlfm estfčko. Obe inscenácie sa .muži/i byľ nel/3·
dičué. Voll'cmri bol :rklllal izovmrý. ale opiif nar
viuc upúlltli spevácke výkony. V Rfme vide/apo
čul Verdiho abucca. Preplnené divtrdlo ja.~:~lo1
slávny Lbor Židov sa musel op.1kov.1f. Nuž čo? Co
bolo dobré. stále dobré je...
V/,1dimír Zvara nás poinfomwv;r/ o konCM·
ných predvedeniach mtf/o zn.1mych a ešte ment}
hmn;íclr opier. ktorých cyklus beH vo Viedni v Korr
zenlwusc. Je ro mljiÍspeiinej§ia opem Fmnza Schube/1,1 Sprisahankyne. Rossiniho Semir.rmis. krotí
. u nehrá pre mimori:rd11c r:1žkllti111lmi rolu, v koo·
cennom predvedenf j u spiev11 Edi/il Gníbero1í.
Rubinštcjnov Démon. vyd;Jrené dielo v štýle ref.
kej f'r:mcúzskej opery a ďalšia bude Fibicho11
Stfrka s Evou Urbanovou a s mdom slovenskfct
spevtfkov a speváčiek. - Závcrem Jamslav 8/al»
infonnoval poslucii:Jčov o rcedfcii snfmok 1111j1i'·
šfc/1 zjavov ralhmskej opery rokov 1905-/97Q
Cnruso. Gigli. Ca las. TebE! ldi. M. del Mo11:rco. M
Fre11i. Tucci a äalšf.
ANNA KOVÁAOVÁ
dočfrnhr:

l Modali-ta vo vzťahu k hudbe 20. s-toročia l

Musorgskij -génius či diletant?
ZUZANA MARTINÁKOVÁ
pri ebehu 20. s t oroč ia (národné školy v
Európe).
O čo tu však v skutočnosti išlo? V čom
spočíva novátorstvo
pozičného jazyka?

Modest Petrovič M usorgsk:ij ( 1839 1881) pochádzal zo starého šľachtické
ho rodu, mal vš;1k medz i svojimi predkami aj nevoľníckych sedliakov. arodi/ sa v malej ruskej dedinke Karievo v
pskovskej g ubernii, a už od útleho detstva ho mmka učila hre na kla víri. Ako
desaťročný v tupujc do nemeckého gymnázia v Petrohrade. kde sa z árove1'í venuje .5túdiu hry ml klavíri. Po absolvovaní kadetskej šk oly ( 1851-56) vstupuje ako dôstojník do slávneho Preobraženského pluku. Z oz námenie s Dargomyžský m a mlé1dý mi skladateľmi Borodinom, Kjujom a Balakire vom z mlmenalo pre Musorgského zásadnú zmenu v jeho ž ivote. S táva sa ž iakom Ba/akireva a práve tento okruh mladých
skladateľov spolu s Rimským-Korsakovom nesk ôr kritik Stasov naz val Mocnou hŕstkou. Ich cieľom bolo zdôraznenie ruského národného elementu vo
svojej tvorbe, či už obrátením a na ľu
dovú hudbu alebo na ruské národné dejiny. Roku 1858 Sél roz hodol vystúpiť z
vojen kých luž ieb úmyslom venovať
sa pre važ ne hudbe. Existenčné problémy ho však donútili prijať mie to bezvýznamného úradntla!, ktoré ho nielen
neuspokojovalo , ale doviedlo do stavu
psychickej depresie él nervového vyčerpania. Musorgskij prepadá alkoholizmu a dôsledkom psychických tráum
a zhoršuje jeho zdravotný swv. Zomiera vyče1paný vo veku 42 rokov v
petrohradskej vojenskej nemocnici.
K Musorgsk ého najzávažnejštm dielam, k toré ve/kou mierou ovplyvnili
francúzskych impre ionistov. b;1 dokonca v mnohom anticipovélli vývoj
hann6nie v 20. storočí. patrili: opery
Bori Godounov (l 874), Chovanština
( 1873-80), Ženba ( 1868) a nedokonče
ný Soročinský j armok (/ 876-8 1), orchestrálrw fan tázia oc na Ly sej hore
(1872), k la vírny cyklus Obrázky z výswvy ( 1874), piesi'lový cyklus Detská
izba (/ 872), Bez slnka (1874 ), Piesne a
tance smrt i ( 1877) a i.

O Musorg kom sa niekolko rokov po
jeho smrti tradoval názor, že bol kladatefom - d iletantom. Disponoval vraj fantáziou a in venciou, chýbalo mu však potrebné s k l ada t e ľs ké vzdelanie, ktoré by
ho vybavilo dostat očnou technickou či
remeselnou zruč nosťou. Zvláštny výrazový svet, daný jeho "čudno u a neuhladenou" harmónio u, sa dlho považoval za
odraz j eho neznalosti klasickej harmónie,
či princípov hudby. Táto kri ti ka vychádzala z vtedajšieho zotrvávania na pozíciách starej paradigmy a až neskorší vývoj
dal za pravdu Musorgskému, k torý práve
príklonom k ľu dovej hudobnej trad ícii , k
melodike, výrazovosti , dek lamácii a prozódii ruskej reč i , ale aj poézi i objavi l nové možnosti tvarovania hudobného materiálu, a tým v mnohom anticipoval štý lové tendencie hudby, utvárajúce sa koncom 19. ( francúzsky impresionizmus) a v

Musorgského kom-

Rozanal yzuj me si bl ižšie j eho klavírny
cyklus Obrázky z výswvy, s ktorým bol
aj ám autor spokojný . hoci k iným svojim d ielam zaujímal kri tické stanovisko.
Skladba vznikla v roku 1874 na zákl ade
inšpirácie obrazmi mal iara a architekta
Viktora A l ex a ndrov i ča Hartmanna, ktorého náhla smrť v predchádzajúcom roku
Musorgsk ým vážne otri asla.
Cyk lus pozostáva z desiatich skladbič i ek (pomenovaných podľa Hartmannových obrazov) a promcnád. Je charakteristický melodicko-harmonick ými zvláštnosťami, ktoré sa vymy kajú bežným pravidlám tonálneho funk č n éh o systému.
Jednotli vé promenády vyrastajú z pentatonického modu a ich hannónia má v iac
s t yč n ýc h bodov s modalitou než s tonal itou. V šimnime si bližšie úvodnú Promenádu: (Prík lad č. l )

bujú okrajové diely v tóninách Fa B dur
a stredný diel medzi A s a Des dur.
V ieme, že v modálnom my lení sa často
striedajú verzie dur a mol. Ak prejdeme z
F dur do f mol , máme v predznamenaní 4
b, č i že našu A s dur ( f mol aio lský modus
v A s - obla ti) a podobne b mol má 5 b,
rovnako ako Des dur (čiže je aiolským
modom v Des - oblasti).
Gnomus (škriatok) o ci l uje okolo tóniny
e mol, ktorá je obohatená o alterácie a
chromatizmy . V Starom zámku sa zdôrazňuje éliolský modus od gi . v ktorom a pohybuje hlavná melódia (v prirodzenej gi
mol, 1. j. bez zvýšeného siedmeho stupňa},
čo j ej dodáva archaický charakter. Tón gis
ako ostinátny bas znie počas celej skladby,
nad k torým na viacerých úsekoch vznikajú
biakordické tvary (napr. kombinácia akordov A dur a cis mol v taktoch 29-33), ktoré za husťujú harmonický priebeh.
Tuileries má rovnaké prcdznamcnani e
(5#}, avšak tu sa zdô razňuje vzťa h H dur
akordu k jeho paralele gis mol s pridanou
ex tou eis. a záver zaznie H dur akord v
tvare k vartsex takordu, čo tiež znejasňuje
pocit uzavreti a ton ikou.
a ledujúca sk ladba Bydlo je v gis
mol. pri čom melódia zdôraz ňuj e fiygický modus vzhľado m na H-obl ast' (gi mol
je v H-obl asti aiolsk ý modus). Zvlášt-
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Predznamenanic poukazuje na B dur,
ktorá sa však potvrdí len na záver. Celý
priebeh j e. kôr in F, alebo presnej šie v Fobl;lSfi. M elódia sa pohybuje v penta/oniekom mode: f-g -b-c-d. kde a neobjaví
tón es, ktorý by avi zova l B dur. Aj harmoni zácia tej to melódie j e v F dur (kadencia T -S- 11- D-T v takte 4). Až v siedmom takte sa objaví tón es (ten j e v F-oblasti tónom ta}, k torý pri praví zmodulovanie najskôr do A s (tak t 8) a potom do
Des dur (takt l 0). Tonika až na j ednu výnimku (druhá doba v tak te l 0}, a objaví
v tvare sextakordu (takt l 0}, alebo bez
základného tónu ( f-as - treti a doba v takte
9 a l l ) . Predchádza j u dominantný septakord: a. -(c)-cs-gcs. pri č o m melódia
vz hľad o m na zdôrazňova ni e tónu as sa
pohybuje v mi xolydickom mode. Na záver taktu l l zaznie ako rd ge. -b-e. (v Des
dur je to l l. s tu pe ň v tvare sextakord u} , za
ktorým nasleduje akord b-c-(e)-g, č i že
dominantný sekundako rd v F dur (zmodulovali sme nas päť} , k to rý sa rozvádza
opäť do toniky bez základného tónu (a-c).
Proces pokra č uj e v F dur, avšak vzhľa
dom na to, že tu dochádza k spojom, ktoré sú charakteristi cké pre modálne m yslenie, mal i by sme h ovoriť o F-obla ti .
Tak napríkl ad v takte 16 máme molovú
aj durovú dom inantu. v tak te 17 a 2 1 dokonca akord es-g-b, k torý je ta-akordom.
a záver (od 1. 22) sa vystriedajú akordy
fa, do, fa, do, rc, mo lové ·o, d urové so
(či že dominanta}, do, re, do, re, do, fa, re,
so molové (tretí akord od konca), z k torého sa stane l l. s tupe ň v B dur, za ním dominanta v B dur ( f-a-c) a tonika b-d-f.
Harmo nický proces teda prešiel od F dur
do B d ur na základe záve reč n ej kadencie
v posledných troch akordoch, aj k eď molová dominanta (c-es-g) nám už ohla ovala tóninu B dur, v kt orej je ten to akord
subdominanto u (pozri posledné tri doby
v takte 17). Zrejme nie náhodou a pohy-

nosťou tej to gis mol je akord él-cis-e. ktorý sa tu viackrát objavuje a poznáme ho
pod názvom nenpolský élkord (N), ktorý
sa v tonal ite objavil ako pozostatok modálneho m ys lenia. V ieme, že v H-obl asti
je to známy w akord (akord na zníženom
siedmom stu pn i). Musorgskému však
slúži na to, aby sa cezeň dostal na ch v íľu
do A dur, nakolko nechá za ním za zn i eť
jeho dominantu (e-gis-h), ale za ňou
akord v malosckundovom vzt'ahu dis-fisi -ai s, ktorý j e dominantou k tonike v
g is mol. V H-oblasti poznáme všetky tieto akordy ( pripomeňme, že okrem iedmich tónov v H dur tu máme ešte tón ta =
a, a tri d iesis = eis, his, fisis). Celý postup
akordov v taktoch 14 -20 sa nám bude už
(a-cis-c}, S z A
teraz zd ať log ickejší:
dur (d - ťi s-a }, V I l. stu peň (ale nie ako
zmenšený gis-h-d, ale ako durová verz ia
gis akordu, čiže gis-his-dis), N, D z A
dur alebo Vl. s t upe ň z g is mol (e-gis-h} ,
T (gis-h-di . }, D (dis- fi sis-ais), T .
Keby sme sa pokúsil i an al yzov ať Tanec
nevyliahnutých kuriatok na báze tonal ity,
riadne by sme sa zapotili . Podľa predznamenania a podľa úvodného (viackrát zdôrazň ovan ého) a záve rečného F akordu,
by me moh li predpokladať tóninu F dur.
ale čo v etko si tu Musorgskij dovol i l ,
keď jednoducho vedľa seba priradil rôzne, v F dur nedoškálne akordy: F, Des, F,
Des, F, Des, C, Es, f, As, Ce , Ges, Es, C,
F, Des, F, Des, F, Des, F, Des, as, Des
zv ., Des, Gcs zv., b, Es zv., b, C zv., C7
(so zníženou kvi nto u), Des zv ., H7, e,
Des zv., Ges zv ., Des, k tomu ešte dva tóny des, c (takty 1-23). Pravdepodobne
nie náhodou tu máme náš vzťah medzi F
a Des, ktorý poznáme z úvodnej Promenády ! Ak si vši mneme basový hlas, dominuje v prvých šty roch taktoch tón f ,
ktorý j e s pol očný ako F, tak s Des dur
akordom , potom sa pohybuje chromati ck y (takty 5-9}, alebo vo velkých a ma-

lých sekundách (takty 13- 17), alebo v
terciách, ktoré sek vencovito stúpajú o
malú sekundu nahor (takt y 17-2 1). M ožno teraz pochopíme, prečo bo l Musorgskij taký inšpiratívny pre Debussyho,
ktorý podobne používal sledy akordov
bez ich funkč né h o rozvedenia!
Aj v nasledujúcom obraze, ktorý hudobne st várňuje bohatého a chudobného
žida Samuel Goldberg él Schmuy le, sa
klad a teľ bez problémov pohybuje medzi
tónorodmi Des a b. pri čom ani Des dur
ani b mol tu jasne na tonálny pô ob neupevňuj e. Ide opät' v iac o modál ne my lenie. Spoč iatku sa exponuje akýsi b éliolský modus (v De - oblasti}, ktorý však
obsahuje dva citli vé tóny a. ek tónom bktoré sa objavia hneď v úvode. T ý m
dostáva melódia zv láštny orientálny (židovský) charakter. Druhý úsek (A ndantino) je založený na dvoch akordoch: ges
mol a des mol, nad k torými prebi eha melódia vo fiygickom mode: des-eses- fe ges-as-heses-ces-des v oblasti Heses! Už
toto samo osebe j e prekvapujúce a moh lo
spôsobiť, že Musorgského museli odborné kruhy považova ť za di letanta.
Priam až neu veri t eľne vynaliezavú harmóniu má záve reč n ý obraz Kyjev ká brána - akoby sa Mu orgskij do sť nenavystrájal v predchádzajúcich čas ti ach cykl u!
Hudobný proces začne pekne v tónine Es
dur, pri čo m a v rámci zaujímavého melodického pohybu sopránovej i basovej
línie striedajú iba dva akordy tonik y a dominanty (takty 1- 13). V nasledujúcom
úseku sa už akordy striedajú na modálny
spôsob v rámci Es-oblasti , pr i čo m ešte
stále j e tu prítomná Es dur tónina. Z razu
však s koč íme do Ces-oblasti (1. 30-35).
ale nenájdeme tu žiadnu kadenciu v Ces
dur a vzápätí zmodu luj eme do de mol. V
ďal šom priebehu môžeme pozorovať celý
rad zaujímavých akordických sledov,
ktoré ú vý ledkom chromatického vedenia hlasov a netyp ického (z aspektu tonalily) rozvádzania akordov. Pre Musorgského bolo primárne farebné v idenie hamlónie, zbavenej ak ýchkoľvek predpisov a
noriem - a samozrejme muzikantské cítenie, pevne zviazané s dlhodobou tradíciou ruských pravoslávnych duchovných
spevov a svetských ľud o v ýc h piesní.
"Život ma vyzýva k novým hudobným
úlohám, ku komplexnejšej hudobnej čin-
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nosti . Táto dobrá cesta plat f ďalej , stále
ďal ej v nej treba pos t upovať. To, čo som
vytvoril , bolo pochopené. Teraz sa už
snažím s ve lkou c ti ž i ado s ťou d os iah n u ť
nové brehy , d os iaľ ešte stále bezbrehého
umenia ! H ľadať ti eto brehy, neúnavne,
bez obáv a neom y lne ich hľadať a nohou
pevne IW zasľúbenú zem vstúpiť - to j e
n á ro čn á a fascinujúca úloha! " (Musorgskij , v liste adresovanom Ľudm ile Sestakovej , Jalta, 9. septembra 1879: In: M odest Mu . org ki. Briefe. Reclam L eipzig
1984, s. 280; preklad Z. M.)

Pt~vlovi Bt~ginovi k iesťdesit~tpiiťke
Pavla Bagina som v živote stretla v
rôznych funkciách a situáciách, no navždy mi utkvelo v pamäti jeho !udské,
distingvované správanie. V bývalom
Zväze slovenských sldadatelov som
stretávala ludf, ktorf dávali najavo svoju dôležitos( i arogantnos(, vyplývaj6cu
z momentálneho postavenia, spoločen
ského či umeleckého vzostupu. Čim
viac rokov človeku prib6da, tým viac si
váži práve tie !udské črty, ktoré si člo
vek uchoval, nech už žil v takom či
onakom režime. Zdá sa mi čudné, ak sa
dnes niekto tvári, že v minulých desa(ročiacb sa pohyboval vo vzduchoprázdne. v§etci sme boli takmer generačn!
druhovia, pričom podaktorf z mlad§fcb

nemohli prenies( fakt, že nie s6 v radoch tých ocenených minulým režimom... (Ale nič sa nezmenilo: dnes je
to rovnaké. Zástupy ocenených rast6 - a
človek sa Jen tak obzerá po hodnotách.)
Ďal§ou vlastnos(ou, ktoro si na Pavlovi Baginovi cenfm, je jeho pracovitos( a celoživotná s6stredenos( na viacero 6Job. Okrem toho, že často "§éfo-

val", sedával i v redakčných radách
OPUS-u, Hudobného života a pod., bol
sldadatelom, dirigentom - žij6c v dileme, čomu sa má viac venoval. Napokon zvffazil u nebo nielen organizačný
talent, ale i vn6torná inklinácia k rie§eniu aktuálnych 6Job spoločnosti. A tie
boli vždy (za socializmu i po r. 1989)
pálčivé - a pritom často nehybné. Nie z
vôle tých, ktorf chceli veci pobn6( dopredu, ale z tzv. objektfvnycb prfčin.
Raz to boli politické, inokedy nezmyselne kádrové- ale obyčajne najmä finančné veci. Vždy, nielen teraz, bolo
ovela Jep§ie uzatvori( sa do svojho
čistého, vyabstrabovanébo sveta tvorby, v ktorej si človek uchoval ideály,
vytvorené vo svojom duchovnom svete. Ani jeden spôsob životného §týlu v
minulosti či dnes neodsudzujem, iba
chcem poveda(, že boli a s6 ludia taJáaj onakf. Pavol Bagin vždy - až do
dne§nýcb čias, keď by sa mohol kludne
venova( stíkromným zálubám, rodinnému životu či kompozičnej práci -prijal
výzvu doby a i§iel pomáha( do nevdač
nýcb pozfcif.
Osobne si na nebo najviac spomfnam
ako na §éfa opery Slovenského národného divadla v rokoch 1971-1983. Jeho
éra bola poznačená nielen vstupom do
inovovanej historickej budovy SND,
ale aj obnovou jednej zaldadatelskej
generácie sólistov novou, mladou dnes už tiet strednou a zrelou. Do ''jebo" sólistického ensemblu postupne
prichádzali P. Dvorský, M. Hajóssyová, G. Beňačková, S. Kopčák - dnes
v§etko pojmy v opernom svete, ktoré
za sebou zanechali výrazn6 stopu v interpretačnom vývoji. Ale nielen tieto
mená prijal Pavol Bagin ako §éf operného s6boru SND. Dal sólistické molnosti S. Haljakovej, M. Blabu§iakovej,
I. Kirilovej, ~. Hudecovi, P. Mikulá§ovi, P. Maurérymu, M Kopačkovi -i Ľ.
Rybárskej. V jeho ére vrcholilo aj in-

Kvzácnemu jubileu Ladislava Schleichera
Jedna z leg iend bratislavského hudobného ži vota, prof. L ad islav Sch leicher, sa 30. m arca dožil v zácnych
de väťdes i atin .

M ôžeme sa s ním o bčas stretnú ť v
starej Brati slavy. Po ki a ľ
mu to zdravotný stav dovoľuj e, zúča · tňuj e sa n ede ľn ýc h latin ských
bohosl už ieb pri zdobovaných figurálnou hudbou v kostole trinitárov
sv. T rojice.
u li č k ách

B rati slavský rodák , absol vent j azykovedného odboru na FF UK , sa
uv iedo l do aktív neho ži vota ako
gymnaziálny profesor l a tinč iny a
maďa rč in y v Nových Z ámkoch. Hudobné nadanie paralelne rozširoval
o štúdium hu s ľovej a organovej hry
a neskôr o kompozíc iu a dirigovanie
na brati slavskom K onzervatóriu. Po
ab o lutóriu Lu zotrval ak o pedagóg
hudobno- teoreti ckých predmetov až

do odchodu na zaslúžený odpoč i 
nok. K eby sm e skúmali jubi lantov
široký a kč ný rádius, prekvapi la by
nás pa leta j eho tvori vých akti vít.
Roku 1946, po smrti prof. Vi liama
A ntal ffy ho, prevzal L ad islav Sc hleicher na celé štvrťstoroč ie post regenschoriho v cirkevno-hudobnom spolku Sal vator, pôsobiaceho v j ezuitskom chráme N aj svätej šieho Spas iteľa. Zárove ň do roku 1967 v iedol
chrámový zbor v kostole trinitárov
sv. Troj ice, ktorý doviedol na vysokú umeleckú úrov e ň . Bol odchovancom významných osobností ak ými
boli pro f. A lexander A lbrecht, Vi liam Anta l ffy alebo Štefan L. N émeth-Šamorínsky. Svoje mimoriadne umelecké a o rga ni zač n é schopnosti využíval pre angažm án mnohých extern ých umelcov z okruhu
opery SND, Symfonického orc hestra Čs. rozhlasu a Slovenskej f ilharm ónie. Spomed zi rozsiahlej t vorby
chrámovej l iteratúry ostávajú u starších pamätníkov trvalé spomienky
na predvedeni a vrc ho lných H aydnových diel, Mozartovho Rek v iem ,
Beethovenovej Omše C dur a i . Nemalý priestor venoval aj domácim
autorom, najmä Mikulášov i Schneidrovi -Trnavskému , Štefan ovi L. N émeth ov i-Šam orínskemu a skrom ný m podielom ti ež v lastnej tvo ~:be.
Mnohé umelecké produkc ie mu só listick y pozdv ihli osobnosti ako
M ári a Ki šoňová- Hubová, Ružena
C ho vancová-Stogerová, Dr. G ustáv
Papp, V iliam Dobruczky a ďa l š í. K
j ubilantový m dlhoročným spolu pracovníkom patril znam enitý organis-

terpretačné umenie E. Kittnarovej, ktorá mohla zažiari( práve zásluhou dramaturgie v takých tituloch, akými boli
Vec Makropulos, Salome, Elektra a
iné... V tej dobe vrcholila réžijná tvorba B. Kri§ku, ale aj M. Fischera či výtvarno-scénická tvorba L. Vychodila.
Na rozdiel od dne§nébo stavu, keď je
na slovenských operných javiskách
pôvodnej tvorby ako §afránu, za éry
Pavla Bagina ani jednu sezónu neabsentovala pôvodná operná alebo baletná tvorba. Vedla E. Suchoňa a l.
Cikkera sa brali opery B. Urbanca, l.
Hatríka, I. Dibáka, T. Fre§u, l. Bene§a ale aj balety na hudbu I. Zeljenku, M.
Vileca, S. Stračinu alebo M . Nováka ...
A 25 zahraničných zájazdov opery a
baletu SND v časoch §éfovania Pavla
Bagina tiet čosi hovori o "zviditelf1ovanf" Slovenska - e§te pred zavedenfm
tohto pojmu do slovnfka dne§nýcb politikov. V tých časoch v§ak boli v SND
(aj zásluhou P. Bagina) váženf i taJá
mimoriadni ludia, akým bol naprfldad
nezabudnuteJDý tlačový tajomnfk SND
Gabo Rapo§, ktorý tu na§iel 6točisko
pred kádrovými tlakmi na svoju osobu... Práve G. Rapo§ vedel z každej
premiéry Baginovej éry (ale aj z čino
berných udalosti) spraví( velkolep6
udalos( a hviezdnu cbvflu režisérskych,
hereckých, speváckych či profesionálne rôznorodých umeleckých osobnosti.
Gabo Rapo§ bol pravou rukou umeleckých §éfov vtedaj§iebo divadla - navy§e mal názor, ktorý vždy jemne sformuloval do perexov svojich zaujfmavýcb interview.
Pavol Bagin bol i dirigentom - spomfnam si najmä na jeho uvedenie
~čedrinovbo baletu Anna Karenina a
Carmen-suity v SND a na následné pozorné vypočutie si názorov kritikov:
bez pový§enébo odmietania a sebavedomého povznesenia nad ohlasmi tlače. Rovnako bol zvedavý na svoje dal§ie dirigentské vyst6penia - ale aj na
6činky svojich premiérovanýcb kompozičných opusov. Nepatril k autorom

ta s improv i začn ý mi schopn os ťami
Eugen M l a d os i e v i č .
Popri kom ornej hre sa stredobodom jubi lantovej pozorn osti stala
bohatá minul os ť rodného m esta.
Svoj e dlh oročné úsilie v skúmaní
vzťah ov Ferenca Liszta k našej m etropole zavŕš il v roku 1980 založením S po l očnos ti Ferenca Li szta v
Bratis lave.
B l ízki priatelia, spolupracovníc i a
obdi vovatelia úsili a pro f. L adi slava
Schleichera pripomenuli si j eho
vzácne jubileum v nede ľu 19. apríla
poča s latin skej bohoslužby v chráme trinitárov sv. T rojice. V hudobnom naštudov aní Dr. Petra Čačku so
ólistami a tam oj ším chrámový m
zborom , odznela jubilantova Missa
Papae Joann is. Dielo skomponované v roku 1966 formou missa brev is
j e venované pamiatke významnej
osobnosti nášho storoč i a , pápežov i
Jánov i XX III. a ll. vatikánskemu
koncilu . Pôsobi vo če rpá z bohatých
škál tradícií vý voj a liturgie na báze
svojrázneho in ven čné ho poňatia .
G loriu , dedikovanú liturg ii sanctae
Ecclesiae Orientali s, šty lizuje na
spôsob "fa lso bordone". C redo j e
venované pamiatke A lexandra Greča ninova, Sanctus Jacquesovi Halévymu, B enedictu s sa ·upína na po ly fóniu G. P. da Palestrinu a A gnus in
mem ori am G iovanni B . Pergole iho
a j eho oratória Stabat M ater.
Paprajme vzácnemu jubilantov i,
aby ho dobroti vý Stvor ite ľ naďa l ej
obdarúval neutíchajúc im entuz iazmom v prospech povznášani a Li ztov ej spol očn osti a slávnych tradíc i í
hudobného ži vota Brati slavy.

MARIÁN BULLA

avantgardy - ale v jeho hudbe bolo
vtdy cfti(jemné, delikátne vn6tro a citlivé srdce sldadatela. Motno je to pre
niektorých autorov málo, lebo ich ambicie siabaj6 skôr k bladaniu nových
ciest. No tak, ako s6 rôznorodf ludia vo
svojich talentoch a zálubácb, tak má
právo každý tvorivý duch na vyjadrenie svojich my§Jienok fonnou, ktorá
mu je najvlastnej§ia.
V s6časnosti je Pavol Bagin na čele
Národného hudobného centra, ktoré
má realizoval mnohé projekty, načaté
už v minulosti a transfonnované novou
situáciou: v oblasti §frenia autorskej aj
interpretačnej tvorby a vydavatelskej
činnosti, kde sme si, žia!, utopili v demokratizačnom procese najväč§iu hodnotu - vydavatelstvo OPUS... Znova ako na Slovensku tolkokrát (no v dejinách spoločnosti vtdy na inom stupni
vývoja) sa čosi rodi, zakladá, rozbieha,
motno i ne6spe§ne tápe: ale predsa sa
len hlási k životu. Nevdačn6 6Jobu organizátora - namiesto tivota v závetrfsi zvolil po odmietnuti inými...opä(
Pavol Bagin. Myslfm si, že nielen jeho
neprajnfci, ale i on sám sa te§f, ak sa po
jeho ére nájdu mlad§!, motno aj ideálmi novej doby naplneni nasledovnfci ved6ci pracovnfci, organizátori, osobnosti, ktoré vedia stmelova(, nie rozdelovaf. Zatial je ich talostne málo na
katdom 6seku nášho hudobného života. Prečo? O tom by sa mohla napfsa(
celá §t6dia s individuálnymi "za" a
"proti". Nech si na t6to otázku zodpovie katdý sám.
Osobne chcem Pavlovi Baginovi poprial zdravie, aby dokončil 6Joby, ktoré
si predsavzal. S6 náročné a fažké v dobe, ktorá neoplýva peniazmi pre budbu. Prajem mu, aby striasol zo seba neprajné slová, lebo život napokon hodnoti ludf Jen podla výsledkov práce - a
najmä podanej ruky ludom v ich fatkýcb situáciách. Nut, aby tých podaných r6k s dobrou vôlou bolo z jeho
strany e§te velmi veta!
TERÉZIA URSiNYOVÁ

K jubilantom tohtoročnej jari patrf aj
sldadatel Pavol Z e l e n a y, rodák zo
Zobora. Hoci jeho p(Jvodné povolanie smerovalo k technickej profesii, sW sa jedným
z čelných predstavíte/ov slovenskej populárnej hudby. Aktivity Pavla Zelenaya boli
prfznačné práve v 6.rodnýcb rokoch slovenskej tanečnej a populárnej hudby. Aktfvne
bral v r6znycb kapelách, hlavne v bývalej
Tatra revue, najväč§f tvorivý a organizátorský podiel zanechal vo funkcii ved6cebo
redakcie populárnej hudby v Slovenskom
rozhlase. S jeho menom s6 čo najuJJie
späté najplodnej§ie ročnfky Bratislavskej
lýry, ale aj mnohé regionálne festivaly, nehovoriac o jeho členstve v porotácb rôznych s6fatf.
Popri početných piesňach, ktoré patria
do evergreenového fondu slovenskej populárnej hudby, podie/al sa ako precfzny editor na gramofónovej antológii, napfsal prácu Ako hra( do tanca (1964), spolupracoval
s Malou encyklopédiou hudby, a vposledných rokoch sa aktfvne venuje publicistickej práci, hlavne v pravidelných rozhlasových reláciách.
Tohtoročný sedemdesiatnik Pavol Zelenay dodnes z6rodňuje pôdu slovenskej populárnej hudby. lebo odborná erodfcia a
prfznačná svedomitos( v práci si plne zasluhuj6 uznanie a 6ctu na§ej spoločnosti. K jebo ďal§fm aktivitám mu možno 6primne
pria( iba pevné zdravie, pretože entuziazmu
má stále dostatok.
MARIÁN .JU1ÚK

:Moz artov -týždeň
S ~Izb-.•-rg
Medzinár odná nadácia MOZA RTEUM
ktorá je svetovým centrom
všetkého. čo s;1 týk<! Wo lfganga Amadea
Moz<trW, zorganizovllla r. l 956 pri príležitosti bicentenária skladateľov/Jo narodenill v jeho rodisku velkolepé oslavy, v
rámci kto1ých sa konlll aj hudobný festival pod názvom "M ozartov týždeií".
Podujatie vzbudilo taký ohl as. že s;1 nadácia rozhodla poriada ť s podporou sponzorov podobné hudobné slávnosti každý
rok. A takto sa r. 1998 konal v pomdí už
jeho 43. ročnfk. "Mozartov týždeň" S<l te.~í mimoriadnej obľube, o čom svedčí
skut očnosť, že sa schádzajú poslucháči
pmkticky z celého kultúrneho svew , i zo
vzdialených krajín a kontinentov. do
Slllzburgu, aby sa zúčus tnili festivalových podujutí v kompetemnom a reprezentatívnom predvedení vo vypredaných
S<~lzburg,

koncertných sieňach <l iných priestoroch.
Denne sa konajú priemerne tri produkcie.
ďalej predmí.5ky, stretnutiu s umelcami,
hi torické audio- a video-prehrávky. vý~tavy. l keď sa programové akcenty kladú
rw známe i neznáme diela Mozarta, dramaturgia pamiitá v správne vyváženej
miere i na t vorbu jeho súčasníkov a predchodcov, aby bol fenomén M ozart zasadený do celkového rámca dobovej t vorby. Každý rok sa vyberá niektorý z týchto skltldateľov, ktorému sa venuje osobitná pozornost: V tomto roku to bol Johann
Christian Bach, Mozartov swrší priateľ,
ktorý ho ovplyvnil v jeho počiatočnom
tvorivom rozvoji. V tomto roku zaznela i
b<Jroková hudba salzburských a iných
majstrov spolu s hudbou Mozartovej doby. na ktorých účin kova li veľmi kvalitné
domáce barokové súbory (Salzburská
dvomá hudba a Salzburský barokový ensemble). vyznačujúce sa štý l ovým a tl/1gažovaným prednesom.
Konštantnými piliermi a vrcholmi festivalu sú tradič né tri koncerty Viedenských filharmonikov. Prvý z nich dirigovala nová dirigentská hviezda Sir Simon
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Rattle s dielam i Haydna a Mozarta. Z
Haydnovej tvorby odzneli dve pomerne
neskoré, pritom prakticky neznáme symfónie ( 1-lob. 1:70, Hob. 1:90). Ešte som
nepoč ul Haydna v tak vzrušujúcom, dych
Latajujúcom, brilantne vybrúsenom podaní, akým Rattle dokázal oži viť túto
hudbu. Za hviezdnu hodinu festi valu
možno označ iť druhý fi lharmonický kon cert, kt orý dirigoval mi l áč ik Viedenských
fi lhannonikov i obecenstva, Ricardo Muti, s dielami Cimarosu a M ozarta. Hneď
prvá Mozartova skladba, aj u nás čast o
hrané Diverti mento K V 136 zaznelo s
vysokou zvukovou kultúrou, noblesou, s
"hodvábnym" leskom a oča rujúc im šarmom. V takom duchu sa niesol celý koncert. Sústredenou výrazovou intenzitou a
dramatickým nábojom pôsobila i známa
Symfónia KV 543, patriaca k poslednej
trilógii mozartovského symfonizmu, ktorá zaznela na záver večera. Na treťom fi lharmonickom koncerte sa prvýkrát pri
pulte Viedenských fi lharmonikov ve ľmi
úspešne uviedol mladý dirigent Franz
Welser-Most Úvodná symfónia J. Chr.
Bacha upútala eleganciou a vyzdvihovaním nosných línií skladby. Za osobitne
vydarenú možno považovať pomalú ča ť,
kde di rigent dokázal pekne s t várn iť jej
nežný lyrizmus. Sólistom večera bol jeden z najprominentnejších mozartovských pianistov našej doby, Murray Perahia, v Klavírnom koncerte K V 503 so
sugestívnymi, v Mozartovom duchu koncipovanými virtuóznymi kadenciami sól istu. Perahia nezo tal svojmu chýru ni č
dlžný, splnil najn ároč nejš i e kritéri á a zatienil všetkých ostatnýc h, na fest i vale vystupuj úcich klavíri stov. Okrem i ·krivej a s
mladíckym temperamentom prednesenej
Symfónie KV 388, na programe dirigenta figuroval aj posledný krátky orchestrálny kus popredného francúzskeho skladateľa Oliviera Messiaena "Un sourire" z
r. 1991. Táto skladba má be.lprostredný
vzťah k Mozartovi, na počesť ktorého ju
autor koncipoval a pomenoval. Husle
stv árňujú prostú melódi u a sú nosi t e ľm i
hudobného diania, ktoré opätovne preru ší akási imitácia vtáčie h o spevu v drevených nástrojoch, lesných rohoch a xylofónoch. Skladba zožala pekný úspech u
"mozartov ky" zameraného obecenstva a
bola vhodným dramaturgickým prínosom.
a festiva le vy tupujú tradi č ne oba
salzburské orchestrálne telesá: Mozarteum Orchester Salzburg a Camerata
Academica Salzburg. Z vy tú pení prvého
z nich spo m eň me koncert pod vedením
Trevora Pinnocka, vedúceho svetoznámeho anglického súboru dobových nástroj ov The English Concert. Pinnock dirigoval orchester s modernými nástrojmi,

Turandot vo farbách Orientu
istej miery sýtiť chúťky diváka, túžiaceho
širší repertoárový okruh i svetových spevákov zv u čn ýc h mien. V Budapešti sa hral Monteverdi i Bri tten, raný
Verdi i Richard Strauss, ba k dispozícii
bolo i celé dielo Wagnerovo. Tamojší súbor mal pozoruhodnú úroveň a stretnúť
hviezdy typu Carrerasa, Cappuccilliho,
Cossottovej, Gobbiho č i Scottovej nebolo
problémom.
Priznávam, že dnes som o dianí v M aďa rskej štátnej opere informovaný skôr
sprostredkovane, takže moja nedávna návšteva po dlhšom čase bola spevádzaná
zvedavosťou . Jediným predstavením, ktoré som navštívil v Erkelovom divadle (v
historickej budove bola práve premiéra
Mozart ovej Figarovej svadby), bola Pucciniho Turandot. Inscenácia je to če rl.tvá,
svetlo sveta uzrela v novembri , navyše v
repríze sa uviedli nové umelecké sily.
Mladý, do iaľ málo známy režisér Balázs
Kovalík študoval v Nemecku a na scéne
hlavného mesta v Pucciniho "labutej piesspoznať

Katalin Pittiová ako Liu

ebol som z Brati. lavy jediný, ktorého
operné cesty pred rokom 1989
vari n ajčas tejš i e smerovali do metropoly
n~ich južných susedov. železná opona
~pravi l a blízku Viedeň pre sm rte ľn íka takmer nedostupnou, a tak budapeštianska
opera bola tým domom, ktorý dokázal do
zahraničné

John Eliot Garctiner

ale rozdiel v prístupe bolo možné zret e ľ
ne počuť. V šetko znelo transparentne, línie boli jasné, plastické, nástrojové skupiny diferencované. Keď di riguje od čem
bala, Pinnock je ako diablom posadnutý,
nadhadzuje sa, prsty z výšky vrhá na k lávesy, celým telom diriguje a strháva tak
hudobníkov k maximálnemu výkonu.
Druhý domáci súbor, už spomínanú
Cameratu Academicu Salzburg, som poč ul s ďal š ím anglickým dirigentom Raymundom Leppardom, sól istkou bol a Alicia de Larroche v Klavírnom koncerte
KV 482 a na záver odznela známa Symfónia K V 504 (Pražská). Koncert zanechal iba matný dojem, hoci Camerat u považujem za lepší z oboch orchestrov.
Takisto sa mi nepáč il recitál Melvyna
Tana, špecialistu na Hammerklavier, ktorého sme už mal i mož n os ť počuť i v Bratislave. Jeho bravúrna technika ho zvádza
k šialeným tempám a skoro exhi bionistickým výstrelkom, karikujúcim Mozartove intencie. Zaujímavý bol koncert s
dobovými úpravam i výňatkov z Mozartových opier pre dychové okteto, i keď
spojenie s četbou z dobovej literatúry sa
mi videlo problematické. Zato na festi vale vystúpili tri vynikajúce kvartetové
združenia - Hagen Quartett, Quatuor
Mosai'ques, Pro Arte Quartett, ktoré významnou mierou pri speli k úrovni festivalu. Pozoruhodné bolo i stretnuti e s neznámym Mozartovým súčasnfko m Johannom Matthiasom Schroterom a jeho
koncertom pre l l ammerklavier, ku ktorému sám Mozart napísal kadencie. Ešte by
bol dl hý rad sk ladieb, s klada t e ľov. interpretov, sólistov, o ktorých sa nezmienime, ale úpln osť nie je c i e ľom , ani zámerom týchto poznámok. Azda ešte uvedieme anglického klarinetistu Michaela Collinsa, ktorý predviedol M ozartov Klarinetový koncert KV 622 nielen vyn ikajúcim, hlboko sústredeným výkonom, ale
pozoruhodné bolo, že to bola pôvodná,
rekonštruovaná verzia pre basklarinet ,
ako Mozart dielo koncipoval.
Vzácny kvalitatívny stupeň M ozartovho týždňa vid i eť na prfklade, keď jeden a
ten istý deň vystúpili dva z najrenomovanejších svetových súborov s dobovými

ni" debutoval. Bol to debut rozhodne úspešný. a báze tradičného poňatia zvýraznil prostredníctvom moderných výtvarných a svetelných prvkov exoti ckosť a
špecifickú poetiku predlohy. Orientálny
kolorit ú či nne formoval i nápadité farby,
ich miešanie a kontrasty, pri čo m svoju rolu zohrávala i symbolika. In ve nč né bolo
napríklad riešenie proscénia, kde inscenátori situovali rad hláv popravených princov, pri čo m jediný stojan ostal prázdny.
Mal patriť ďa l š i emu neúspešnému uchádLačovi o ruku ľadovej princeznej. Celé
javiskové dianie bolo ve ľmi dynamické l>
evidentnou snahou vyžadovať hereckú akciu i od só Ji tov a kolektívnych tel ies.
Po talianskom diri gentovi Ricovi Saccanirn prevzal druhú sériu predstavení
mladý Peter Oberfrank, demonštrujúci
svoj cit pre dramatický náboj partitúry a
efektné gradácie. Orchester, patriaci do
kategórie dobrého priemeru (nebolo možné preh li ad nuť rad nepresností}, však poIJ·ebnú atmosféru a farebnú diferencovanosť pred sa len dosiahol. Sýto a v dynam ike majestátne znelo zborové teleso.
ie je dnes ani vo svete ľah ké optimá!-

nástrojmi: ako matiné Concentus Musicus Wien s Nikolausom Harnoncourtom
a večer English Baroque Soloists a Monteverdi Choir s Johnom Eliotom Gardinerom. a matiné vystúpil a aj fantastická
mezzosopranistka Cecilia Bartoli s Mozartovými koncertnými áriami . Hlavným
dielom bola rozmerná Serenáda KV 320
(S poštovým rohom). Tento koncert bol
n enapodobnite ľn ý m ,

veľký m

~v iatkom

Mozartovej hudby, ktorý sa neLabudn uteľne vryl do pamäti. Zúčastn i l som sa aj
na veľm i zaujímavom, podnetnom a informatívnom rozhovore, ktorý poskytol
Harnoncourt. Koncert s Gardinerom mal
j anusovskú tvár. a programe prvej čas ti
veče ra bola posledná Mozartova Symfónia K V 55 1 (Jupiter). Použitie historického inštrumentára - notabene z barokovej epochy- diel u neve ľmi prospelo.
Predpokladané intencie akoby bol i posunuté. Zvuk bol tupý. zo slávnostného
lesku tohto významného diela veľa nezostalo. Druhú čas ť koncertu vypl nila
Haydnova Omša B dur. zvaná Schopf ungsmesse. Tu bola úplne odlišná situácia. Zvuk dobových nástrojov a dirigentova koncepcia vhodne napomáhali
transparen tnému vyzneniu myš i ienkového bohatstva a hfbky tematického materiálu a jeho spracovania.
V šetko malo správne proporcie. Homogénne vokálne kvarteto sól istov !.a
výborne uplatn ilo. o korunou predvedenia bol s poluúčinkujúci Monteverdiho
zbor. Toto 24-členné zborové teleso
možno oz nač iť ako jedno z najlepších
vôbec. K aždý jednotli vý hlas je š pič ko 
vej k val i ty a špeciálne školený pre interpretáciu starej hudby, k ri š t áľovo č i s t ý ,
jasný, pohyblivý, schopný všetkých výra.wvých j emností. Ohlas u publi ka bol
nevšedný. Keď po koncerte bol opätovne
vyvolávaný. po s lu ch áč i kriča l i . jasal i ,
dupali, bol i celkom bez seba, čo sa aj v
Salzburgu zriedka stáva. Je to Gard inerova zásluha, ktorý svojho čas u zbor založi l a vychoval. Obohatený mnohými
dojmami som sa l úč il s Mozartovou
Mekkou, s Mozartovým týždňo m Salzburg 1998.
PAVOL POLÁK

ne

obsad iť

extrémne vypätý titulný part
Turandot krúži po svetových javiskách- tri , štyri ?), vy.ladujúci "oce ľový"
dramatický hlas s výbomou výškou. Marta Szilfaiová vstúpila do inscenácie ako v
poradí treti a Turandot a ponúkla v nej
pevnú, farebnú a obsažnú strednú polohu.
Prechodové tóny boli síce technicky problematickejšie, jednako sa k výškam dopracovala s uspokojivým výs ledkom. János Bándi, kedysi mozartovský tenor, je
dnes naslovovzatým dramatickým interpretom, ktorý by však mal spieval' "štíhlejšie", aby mu ostali ~i ly i na essun dorma. Darmo, Kalaf je rola pre "výškara".
Katalin Pittiová bola nežnou, avšak farebne tmavou. no vo vyššej polohe tiež nic
bezúhonnou Liu.
Predstavenie odznelo v talianskom jazyk u, čo však v Budapešti vonkoncom nie
j e pravidlom. V maďa rči ne sa nehrá iba
Mozart , ale i Tosca. abucco či Carmen.
V tejto sezóne uvedú ešte v M aďarskej
štátnej opere Wagnerov Súmrak bohov,
ktorý skompletizuje tetralógiu.
PAVELUNGER
Sn.ún.ky archív
(ko ľk ože

Umenie klavírnej hry
N.ITLOSLAVSTAROSTA

Muzio Clementi
Nazývali ho aj "otcom klavírnej hudby". Takto symbo·
lieky ho pomenoval anglický skl adateľ cirkevnej hudby
Wiliam Crotch.
Bol nielen významným klaviristom a pedagógom, ale i
sk l adat eľom prevažne klavírnej, komornej hudby i dvadsiatich symfónií. Svojimi dielami, no predovšetkým svojou
medzinárodnou povesťou a umeleckou autoritou ovplyvnil vývin klavírnej hudby svojej doby. Zapôsobil na vie·
<lenských majstrov hudobného klasicizmu, najmä na
Beethovena. lloci bol pôvodom Talian. prevažnú časť
svojho života prežil v Anglicku a spolu so svojimi žiakmi
sa stal významným zakladateľom , spolutvorcom a reprc·
lentantom anglickej klavírnej školy.
Muzio Clementi, skladat eľ, klavirista, pedagóg. ale i
hudobný vydavate ľ a výrobca klavírov. sa na·
rodil v Ríme 24. januára 1752 (pod fa Reichardovho "Hudobného almanachu"
12. apríla 1746), zomrel l O. marca
1832 v Evcsham (Worccster).
Pochád7A11 z rodiny rímskeho
zlatníka. Hru na klavíri Lačal
študoval ako veľmi mladý u
A. Buroniho, hru na organe
u organistu Cordicelliho,
bol žiakom G. Carpiniho a
G. Santarclliho v speve a
kontrapunkte. Ako neo·
byčaj ne nadaný hudob·
ník už vo svojich dcvia·
tich rokoch pôsobil ako
organista. V štrnástich ro·
koch upútal pozornosť bo·
hatého Angli čana Petra
Beckforda. ktorý ho po do·
hode s otcom pozval na ďal·
šic štúdium do Anglicka. Tu
prebiehal jeho ďalší hudobný
rast ako skl adateľa i klaviristu,
pričoml.i l v dome svojho sponzo·
ra a ochrancu vo Wiltshirc. Beck·
ford ho čoskoro uviedol aj do význam·
ných londýnskych hudobných kruhov.
Mu7io Clcmcnti sa takto ai do roku 1773
mohol pokojne ve novať svojmu štúdiu. Vyrástol l neho
všestranný hudobník a skvelý klavirista. U'í. v roku 1770
sa usadil v Londýne. kde pôsobil ako pianista a sk ladat e ľ.
Coskoro tu dosiahol skvelé úspechy a významné postavenic. V rokoch 1777 ai 1780 pôsobil ako čcmbalista a dirigent Talianskej Opery v Londýne. Od roku 178 1 sa da·
tujú koncertné cesty Clementiho. Prvé koncerty mal v
Paríl.i. ďal š ie cesty smerovali do Strasburgu a Mníchova
a napokon do Viedne. Tu sa zolnámil s 1-laydnom. a tu sa
na podnet cisára Jolefa ll. roku 178 1 u s k utoč n ilo známe
hudobné súperenie Clcmcntiho s Molartom. Clcmenti
neskôr o tomto "7ápasc" napísal: "Nikoho som až doteraz
nepočul hral tak odu~evn cnc a pôvabnc. Prekvapilo ma
najmä adagio a mnohé 1 Motartových improvizovaných
variácií, ktorých tému vybral cisár. a vybranít tému sme
museli improvizoval na dvoch klavíroch tak. že sme stri·
cdavo jeden druhého sprcvádtali." Mo7art sa o Clcmcntim však nevyjadril veľmi lichotivo, ba vo svojich listoch
otcovi (l 12. l. 1782 a 7. 6. 1783) ho dosť príkro charak·
tcrizoval ako "obyčajného mechanika s dobrými terciami.
ale bet osobitného citu, či vkusu". Mozartovu hru dobové
svedectvá hodnotia 7hodnc: každý tón t nic úplne zrete·
fnc; ncprehátía tempá: vl.dy je hlboko sústredený na hu·
dobný obsah: hrá výratnc a s najjemnejším vkusom. S
odstupom čas u hudobný svet pochopil. že tu išlo vlastne
o stretnutie dvoch výlllamných a odlišných klavírnych
škôl: viedenskej a anglickej. Tie mali svoj Láklad v kom·
pozičnej oblasti, ale aj vo výrazne odlišnej línii ; tavby
nástrojov.
Stručne uveďme aspo ň toľko. že tačiatkom 19. storočia popri sebe existovali nástroje s takzvanou vieden·
skou tt anglickou mechanikou. {V 19. st oročí tieto klavír·
ne mechaniky ešte čakal ďal ší vývoj.) Stcinovu · Strci·
cherovu viedcnsk(t mechaniku charakterizoval ftthký
chod s mäkkým dopadom klávesov, klaviristovi utnož·
ňovala najjemnejšie nuansy, ale i zret e ľnosť, jasnosť a
pru žnosť bez laťažovani a ornamentiky tt rýchlej hry mi·
moriadnou fyzickou námahou. Tieto nástroje umožnili
dokonalý prejav hry Haydna, Mozarta i Hummela.
ástrojom s anglickou mechanikou · ktoré boli výslcd·
kom vývoja a práce generácií nástrojárov Cristoforiho.
Silbcnnanna, Zumpeho, Tschudiho. Backersa, Broadwooda • treba priznať ich trvanlivos ť. ale i pl nosť tónu.
ástrojc nedovoľovali takú prstovú ľahkosť tt obrat nosť
ako viedenské klavíry, mali hlbší ponor klávesov i menej
pružné repetície, avšak v spevných partiách umožňoval i
dosiahnuť plnší tón aj osobitnú ham1onickú plnosť a
pôvab. Boli zvukovým pramct,om. l ktorého vyrastalo
umenie majstrov, čo si ta svoju vl asť zvolili Anglicko:
M. Clementi, J. B. Cramer, J. L. Dusík i J. Field a s obľu·
bou ich používal i Beethoven. Dodajme, ic toto hodnote·
nic nástrojov platí iba do zavedenia liatinového rámu,
pridania trojitého ostruncnia. dlhších oceľových strún a
ťažšíc h kladívok do nástrojov, čím viedenská mechanika
stratila svoju pôvodnú fahkosl.
Obdobie umeleckého súperenia Clemcntiho s Motartom na cisárskom dvore sa taraďuje na t.ačiatok Cle·
mcntiho umeleckej dráhy. Ludwig Berger, jeden L najzna·
mcnitejších Clemcntiho žiakov. na margo Motartovho
prísneho hodnotcnitt po rokoch vysvetľuje: Clcmcnti na
jeho priamu otátku nao7aj dosvedči l , ic sa spoč iat ku usi·
!oval predovšetkým o dosiahnutie veľkorysej , virtuóznej a
brilantnej hry. v ktorej udivoval najmä dovtedy neslýcha·
nou lručnoslou dvojhmatov tt dvojhmatových pasáží. pes·
toval tiei umenie improvitácie a ai. neskôr sa snažil za·
počúval sa do umenia dobrých SI>Cvákov a napodobi ť ich
na klavíri . A skut očne. Clcmcnti bol jedným 1 prvých veľ·
kých klaviristov. ktorí támcmc J>C>tovali kultúru krásne·
ho spevného tónu. Svoje ve ľké vtory videl Clcmcnti v

Domenicovi Scarlanim i v Carlovi Philippovi Emanuelovi
Bachovi. Tu si môžeme pripomenúť ono slávne "singend
dcnkcn". potrebu výchovy hudobníka · klaviristu k spev·
nému mysleniu, čo priam prýšti z veľkolepého pedagogic·
kého odkazu Ph. E. Bacha v jeho diele "Versuch ti ber die
wahrc Art das Clavicr zu spielen" ( 1753) i 1. jeho klavírnych kompozícií. Veľmi výrazným vzorom mohol byť
Clementimu v mladosti aj W. A. Mozart.
Pri vývoji a stavbe nástroja ho inšpirovali nástroje s
anglickou mechanikou, vyvíjané a vyrábané Broad·
woodom. Neskôr, keď sa dokonca stal spolumajiteľom hu·
dobného vydavateľstva a továrne na výrobu klavírov, mo·
hol ešte bezprostrednejšie uplatňoval svoj lvukový ideál
pri výrobe nástrojov. Ako sme už spomenuli, tieto nástro·
je mali oproti starým viedenským "hammcrklavírom" hlb·
ší ponor. o niečo menšiu prui.n os ť, ale latO väčšiu nosnosť
tónu. čo vyhovovalo charakteru viatancj hry. a
druhej strane však vy~.adoval i väčšiu silu
prstov. čo Clcmcnti ako klavirista a ne·
skôr významný pedagóg výrazne
loh fadňoval a prakticky riešil;
ako skl adateľ najmii vo svojich
slávnych etudách ako aj v po·
čctných sonátach.
Clcmcnti bol rothodnc
majstrom klavírnej spev·
nosti, objav iteľom novej
klavírnej faktúry i zvukovosti a plnosti akordic·
kých súzvukov. Jeho
technika pokojného ve·
dcnia ruky. jasnej dyna·
mickcj vyrovnanosti. ale
aj relatívne veľm i ši ro~cj
dynamickej škály klavír·
neho zvuku a dynamickej
diferencovanosti v polyfo.
nickej hre na klavíri. to boli
v danej dobe prevažne nové
int erp ret ač né č rt y. Ak k tomu
pridáme Clemcnt iho výdobyt~ y
v oblasti technickej lručnosti (hra
oktáv. dvojhmatov, tercií dokonca v
trilkových útvaroch), je pochopi te ľné. že
tento autor výlllamne ro?.šíril zvukové i hracie
možnosti nástroja. Vývojom klavírnej fak túry bol jed·
ným z vý111amných predchodcov Beethovena, ktorý si ho
tiež veľmi v:li.il.
S výnimkou koncertnej cesty do Paríža v roku 1785
Clemcnti strávil roky 1782-1802 v Anglicku, kde bol ÚS·
pešným dirigentom. klavírnym virtuótom i pedagógom.
Medzi jeho mnohých žiakov patrili amatéri i budúci profesionálni hudobníci. Z nich Johann Baptist Cramer
( 1771-1858) a John Ficld ( 1782- 1837) boli povai.ovaní ta
popredných európskych klaviristov. Spol očne s Johnom
Fieldom podnikol Muzio Clcmcnti roku 1802 koncertnú
cestu do Paríia. Viedne a ďalej do Petrohradu. Tu sa rolišli. John Field sa osamostatnil a usadil sa v Rusku. kde
pôsobil dlhé roky.
Clcmcnti spoločne so svojimi l.iakmi Klcngclom a
Bcrgcrom ešte ra l zavítal do Ruska. Vo Viedni sa tici.
zoznámil s Bccthovcnom a navštívil Haydna. Roku 1810
sa vrátil do Londýna. Tu sa stretol s J. 1 • Hummclom, na
ktorého tapôsobil svojím lmyslom pre veľký tón. Počas
umeleckého dozrievania sa Clcmcnti čoraz viac priklátíal
aj k tvorbe J. S. Bacha a G. F. Händla, ktorých skladby
boli súčasťou jeho koncertného repertoáru. K ompo7 ič né i
technické majstrovstvo diel týchto vý111amných skladatc·
fov neskôr výrazne ov pl yvňoval o jeho tvorbu, ako aj tvor·
bu jeho 'liakov.
Z pedagogických prác tohto obdobia sú najpotoruhod·
ncjšic jeho diela "Introduction to Practical Hannony".
skomponoval vefa klavírnych skladieb a skomplcti?Oval
okolo 100 klavírnych etud. V rokoch 1786-1832 napí;al aj
20 symfónií. z ktorých viaceré sám uviedol na koncertoch v
Londýne. Úspech dosiahli tici. vo Francútsku a v cmccku.
Po Clemcntiho smrti však lmil li z koncertných pódií.
Clemcnti skomponoval vyše l OO sonát. l toho 64 pre
klavír. ostatné sú komorné duá či triá: sonáty s husľami
alebo nautou, alebo triosonáty pre klavír, husle alebo
nautu a violonče lo , okrem toho napísal Duo
pre dva klavíry. šes ť duet pre 4- ručný klavír, capricciá. prclúdiá. sonatíny. V
zaraďov aní Clementiho klavírnych
sonát do repertoárov interpretov
bada ť v ostatných rokoch istú
renesanciu. Sonat íny op. 36
a op. 38 nikdy ni č nestratili
lO svojej aktuálnosti a
patria k obľúbeným a vermi už it očným dielam in·
štruktívncho repertoáru
mladších klaviristov.
Didakticky výlllamné
je i Clcmcntiho dielo
"Introduction b !'art de
touchcr lc piano. avcc
50 l e~o ns" (angl. lntro·
duction to the Art of
Playing on the Piano For·
te). Medli skladbami nachádzame ešte fúgy. tocca·
ty. variácie, va lč íky. prelúdi:i
a cviče nia poloruhodné rôzny·
mi majstrovskými kánonmi. a·
pokon spomeňme Clcmcntiho l:ívercčné dielo - jednu l prvých ve ľmi wá·
mych zbierok klavírnych etud • "Gradus ad
Pamassum" z roku 1817 (nové vydanie z roku 1908).
ktorá je dôkazom solídneho pianistického umenia svojho
autora a dodnes tvorí pevný čl ánok ne nahradi t eľného a in·
vcnčnc bohatého didaktického repertoáru.
Clcmcntiho mol.no pova7ovať za jedného z prvých vý·
mamných a originálnych klaviristov svojich čias. ktorí
vyrástli l čcmbali stov. Bol tvorcom klavírnej sonáty kla·

sického typu. Ako virtuóz, uči t e ľ a súča ne komponista
zanechal hlboké a netm azateľné stopy na všetkom, čo sÚ·
visí s klavírom. Počínajúc Clcmcntim. podobne ako Chc·
rubinim a Dusíkom. možno tuši ť príchod Beethovena. V skromnej Beethovenovej kniinici
bolo množstvo Clementiho sonát. Beet·
hovcn v nich zrejme nachádzal záľu bu a vysoko hodnotil najmä ich
duchovnú sv iežosť. s tručnosť a
precíznos ť fonny. Prednostne
ich vyberal · napriek istým
protestom Carla Czerného •
aj pre svojho synovca Kar·
la, ktorého na Bectho·
venovo osobné želanie
uč il Ctemy hre na klavíri.
Značná ča sť Clcmcn·
tiho "Gradu" i viaceré
sonáty majú kvality vrcholnej klavírnej tvorby.
Charakteristická a vyni·
kajúca je predovšetkým
ich jasná fonna , st ručná a
dôsledná dikcia. Zjavná
absencia rolvláč nosti iba
pridáva na hodnote hudobnej
výpovede. Je to prvá ve ľká
lbicrka klavírnych sonát. Náj·
dcmc mcdti nimi· v raných dielach
• ešte aj akési ponášky na Scarlaniho
čem bal ové sonáty, l diel mul.ného veku
však ul. t.atnieva hudba blízka llaydnovi a
Mozartovi a vo vrcholných dielach cítil blízkosť Bcct·
hovcna. Clementi bol nesporne osobnosťou s výn imoč·
ným talentom, ale aj vplyvom.
Jeho hra i kompolície pre klavír rotšírili dovtedy l námc zvukové i technické možnosti klavírnej hry. Bol jed·
ným l prvých klaviristov. čo taviedol pravidlá prstokladov pri hre stupn fc {pravidelné používanie palca dvakrát v
jednej oktáve · č lenen i e po skupinách troch a štyroch
prstov • čo sa dodnes be:ínc poul.íva, ako aj mnohé ďa lši e
technické prvky klavírnej hry (napríklad terciové pasáže
hrané jednou rukou. mnoí_stvo klavírnych diel s faktúrou
dvojhmatov at ď.). Vo svojej hre kládol dôrat na výra?ný
spevný tón, čo neskôr plodne zužitkovali jeho odchovanci
a nasledovníci.
Ako sme ui prv opomenuli, v Lond)•ne Clcmcnti pôsobil aj ako hudobný vydavate ľ a spolupodieľal ;a na výrobe
klavírov vo fimle Longman a Brodcrip, neskôr Collard
and Collard.
Z Clcmentiho :liakov spo meňme aspoň najvýznttmncj·
šfch: Johanna Baptistu Cramera, ktorý bol skvelým naslc·
dovníkom svojho uč ite ľa ako pedagóg, ďalej Johna Fielda,
výmamného pianistu, sk ladateľa a J>edagóga. Ludwiga
Bergera, ktorý bol v klavírnej hre pedagógom Felixa
Mendelssohna-Bartholdyho. Giacoma Maycrbecra i
Adolfa llcnselta. u Clemcntiho študovali aj Alexander
Klengel, Friedrich Kalkbtenner i Ignaz Moscheles a ďalší.
Významným súčas n íkom už spomínaných klaviristov
s osobitným hudobným vývinom, bol v Anglicku pôsobiaci emigrant českého pôvodu Jan Ladislav Dusík ( 1760·
1812). Stručn e o ňom uveďme. že absolvoval bohatú mc·
d7inárodnú činnosť klavírneho virtuÓ7A
1 so znač ne polmu·
tým osudom. Tradícia jeho nevšedného klavírneho umenia pravdepodobne takotvila aj v českej klavírnej škole
Václava Jana Tomášktt a jeho žiakov. V literatúre sa ;po·
mína spevný prejav jeho hry na klavíri. bohatá dynamika i
pedaliLácia. polyfonický prejav i zložitá chromatika, odvážne modulácie. V Londýne bol činný i pedagogicky a
vydal tam aj svoje stručné, ale praktické J>edagogické die·
la, neskôr doplnené a vydané v Paríži v spoluautorstvc s
lgnalom Plcyclom. Bohaté je jeho takmer vý luč ne klavírne dielo: 29 ve ľkých klavírnych sonát. sonatíny, 12 kon·
ccrtov. koncert pre 2 klavíry. variácie, prclúdiá. rondá.
etudy, štvomtč né skladby a diela pre dva klavíry i komor·
ná hudba. Jeho hudba je svojbytným fenoménom nespor·
ných kvalít, ktorá pripravila cestu romantikom. Anglický
mutikológ Eric Blom ho dokonca nazval "hudobným pro·
rokom".

JOHANN BAPTIST CRAMER
Johann (John) Baptist Cramer • klavirista, sk ladateľ
i hudobný vydavateľ, pochádtal 1. rodiny Wilhelma
Cramcra. huslistumannhcimského orchcst·
ra. bol l iakom Jana Václava Stamica
a Christiana Cannabicha. cskôr
sa umelecky uplatnil v Ang·
lieku. Jeho najstarší syn Jo·
hann Baptist sa narodil v
Mannheime 24. februára
177 1, lOmrcl v Londýne
16. apríla 1858. Vličš i ·
nu svojho života prel.il
v Londýne. Bol jedným z najvýznamnejších /inkov Mut ia
Clementiho. Od roku
1788 prcnikal ako
koncertný klavirista
najvyššej úrovne do
viacerých európskych
krajín. Z hľad i ska kla·
vfrnej pedagogiky Cramcrov najväčší význam
spočíva vo vytvorení Lvlášt·
neho druhu pedagogickej li·
teratúry, klavírnej etudy. Bol
to študijný ~áner u rčený na osvojenie si a precv ičenie určitej tcchnic·
kej problematiky. ázov "etuda" sa po pr·
vý raz vyskytuje u A. Rcjchu. no jeho skladby sl·
úžili skôr ako vzory pre kom po7ičné štúdium. než mc·
todicky LOradcné materiály pre výchovu klaviristov.
Roku 1842 vydal J. B. Cramcr prvý die l svojich,
"Etudcs pour lc pianofortc en 42 cxerciccs dans les
différcntcs tons, calculés pour facilitcr lc progres de
ccux qui se proposcnt ďétudicr cet instrumcnt fond"

a

(Etudy pre klavír v 42 c vi čeniach v rozličných tóninách, urče né na uľahče ni e pokroku tých. ktorí si želajú
dôkladne štud ovať tento nástroj). Zbierka prináša už
skutoč n é moderné klavírne etudy, ktoré sa na rozdiel od mnohých iných zbierok etud vyznačujú nepopierat e ľn ými rýdzo hudobnými kvalitami. V neskorších vydaniach autor rozšíril ich počet na 84.
Etudy sú piatym dielom veľkej
klavírnej školy autora "Grosse
Pianofortcschule in flinfThcilcn" (prvé vydanie Offenbach, André 1815). Jej
druhým dielom je súbor
technických cviče ní "Schulc der Fingcrfenig·
kc it" (Skola prstovej
pohotovosti). Tým Cra·
mer s účasne vytvoril aj
u rčitý vwr pojmu "prs·
tových" č i "technických"
cvičení, ktoré si nenáro·
kujú vyššie kompozič né
hodnoty. avšak v pedagogickej praxi sa značne roz·
šírili a majú svoje opodstat·
ncnic. (0 tom sa podrobnejšie
zmienime na inom mieste.)
Blilowov výber 60 Cramerových
etud , ktoré si veľmi cenil i L. van
Beethoven. sa stále bežne používa ako
veľmi cenný študijný materiál.
Elementárna č asť školy vyšla samostatne v mnohých vydaniach a pod mnohými názvami , ako napríklad "Praktischc Pianofortcschulc" a podobne. Skola
mala tendenciu uľahč iť výuku hry na klavíri dctf aj
amatérov. Používa obľúbené melódie. teoretické pravidlá uvádza až tam, kde sú potrebné a prakticky použite ľné. Voľba materiálu i jeho zoradenie sú z metodického hľadi ska ve fm i dobre postavené.
Vieme, že v roku 18 17 vydal Clcmcnti prvý diel
svojho pedagogického diela "Gradus ad Pamassum".
Ako Cramcrov uč iteľ vlastne nadviazal na príklad
svojho žiaka. Obaja tiež odovzdali ča sť svojich skúseností aj elementárnemu vyučovani u hry na klavíri.

JOHN FIELD
K významným postavám anglickej, ale i svetovej
klavírnej pedagogiky mô/.emc taradiť ešte ďal š ích
Clementiho žiakov. Z nich každý akcentoval inú č nu
svojho ve ľkého uč iteľa. John Field napríklad vo svojej
klavírnej hre kultivoval krásu, farebnosť a emot ívny.
lyrický prvok. Vo svojich nokturnách vytvoril novú
klavírnu faktúru , ktorá sa stala vzorom pre romanti·
kov.
John Field, klavirista, skladateľ a výwamný peda·
góg klavírnej hry írskeho pôvodu sa narodil v Dubline
26. júla 1782. wm rei v Moskve 23. januára 1837. ll ru
na klavíri študoval u Mu7ia Clcmcntiho. Bol tiež uč·
ňom a neskôr zamestnancom pri výrobe a predaji kla·
vírov v Clcmcntiho klavírnej továrni. Jeho úlohou bolo
p red vád zať klavíry pri predaji. Sprevádzal svojho uč i·
tefa na jeho veľk ýc h koncertných a obchodných ces·
tách. a jednej z nich (roku 1803) sa Ficld dokázal vy·
maniť spod vplyvu Clementiho a usadil sa v Petrohrade. V Rusku koncertoval a pôsobil až do svojej smni
ako veľm i vyh ľadávan ý uč iteľ klavírnej hry. Dlho žil v
Petrohrade a posledné dva roky života prežil v Moskve
(od roku 1835). a svojej koncertnej ceste v Rusku sa
s Ficldom stretol i J. . Hummel.
K Ficldovým skladbám patrí sedem koncertov. jedno kvinteto, tri sonáty. dvadsať noktúrn a ďalši e diela.
Jeho kl:wírnc nokturná ( onurnos) predstavujú nový
~áner klavírnej hudby. Vy wačujú sa ušľachtilo u mclo·
d i c kosťou .
cskôr ich vydal Liszt a napísal o nich i
štúdiu. Zbierka týchto Ficldových skladieb bola pre romantickú hudobnú poetiku príkladom čohosi celkom
nového a vábivého. Field písal noktumá ako voľné
trojdielne klavírne skladby s bohato roLvinutou a vyzdobenou melódiou pre pravú ruku. ktorú ľavou rukou
sprevádzali rolloicné akordy. Tento hudobný žáner
Fieldovej tvorby, ktorý sa v romantizme hojne pestoval. stal sa vzorom aj pre tvorbu Chopinových noktúm.
Chopin však tento v1or premenil v hudobn~ diela. ktoré ~ú naozajstnými umeleckými Ljavcniami.
Ficldovo pianistické umenie bolo hodnotené veľmi
vysoko. Kritiky hovorili o úíasncj technickej pohototosti, veľmi poetickom prejave a z;unatovom tušé. D.
Dubai uvádza, že ... "Ficldov vý7nam pre ruskú klavírnu školu bol obrovský: dával klavírne lekcie M. I.
Glinkovi a mcdti jeho žiakov patril i Charles Meyer
(Nemec pô~obiaci v Rusku). ktorý neskôr sám učil vyše 700 7iakov." llistorický význam má iný Ficldov iiak
v Rusku: Alexander Dubuc, u ktorého neskôr študovali i Alexander Villoing (syn francúzskeho porcvoluč·
ného emigranta), uči teľ oboch bratov • Antona a
Nikolaja Rubirutejnovcov a Nikolaj Zverev, neskôr
vynikajúci uči teľ klavírnej hry a pedagóg Alexandra
Silotiho, Alexandra Slajabina, Sergeja Rachmaninova,
Konstantina Igumnova, Josefa Lhévinna a ďal ších.
O význame Johna Fielda sa 1mieň ujc i W. icmann: "Kto chcel vtedy v Rusku ako koncertný pianista niečo t namcnať. musel by( Ficldovým žiakom, alebo sa La takého aspoň vyd ávať. "
a príklade výtnamných reprezentantov anglickej
klavírnej školy Mutia Clcmcntiho a jeho žiakov sme
okrem metodického a historického aspektu chceli poukázať aj na zaujímavé prepojenie vývoja európskej kultúry. apríklad John Field a jeho :íiaci predstavovali i
významnú vetvu 7..akladatcfov a budovate ľov budúcich
ve ľkých ruských klavírnych škôl, ktoré koncom 19.
storočia vyústili do založenia petrohradského a moskovského Kon7crvatória. V nasledujúcich kapitolách
sa s týmito školami ešte stretneme a podrobnejšie
nač rtnem c ich vplyv na rozvoj umenia klavírnej hry.
ruskej i svetovej pedagogiky klavírnej hry.

Sprievodca hu.dbou.
EUBOMÍR CHALUPKA

Mikuláš Schneider-Trnavský:
Slzy a úsmevy,
cyklus piesní pre spev a klavír, op. 25
Kvantitou, druhovou rozmanitos ťou , sóstavnos-

lou vzniku, či možnosťou pohotovej interpretačnej
ralizAcie predstavuje pies ňov á kompozfcia závažný článok poznávania vývojových ciest k profeaiooalite a špecifickej vyliranenosti slovenskej
vot&ej hudby 20. storočia. Už od čias Šafárika a
Kollúa sa prostredníctvom ócty k rudovej piesni
rodil úklad romanticky profllovaného povedomia o konštantách slovens.k ej národnej hudby.
Popri zbieraní, upravovaní a vydávaní piesňového
folkiÓIU kryštalizoval v druhej polovici 19. storočia v závislosti j ednak od folklórnych predlôh,
malomestskej vkusovej úrovne, ale aj poznávaalm klasicko-romantickej tradície piesňovej tvorby (najmä nemeckej) typ umelej piesne pre spevoý hlas s klavírnym sprievodom. V znikom cyklu
Piesne sokolov tatranských (1868) od ľ... Vansu,
ltoleného v Prahe, sa prvýkrát nastolila aj kvalitadvna tiroveň tohto typu.
Obrodcnccko-ochrnnárska povaha tvorivej orientácie \kupiny profesionálne nev tdelávaných hudobníkov, nadšencov z radov slovcm,kcj inteligencie. ttv. vc nčcká rov. u rčovala primknutic sa
tvorcov umelých pi esň ovýc h cyklov k ponáškam
na fudovú picsc1,, najč a stejš i e pot n ačený m dobo1'0 pc; tovaným novo uhorským štý lom. ktorého šíntcfmi a popularitátormi boli najmU interpret i 1.
radov Romov (Cigánov). Táto ú roveň kontra,tol'ala ; kompot ič nou kultúrou pic,ňovcj tvorby J.
L. Bellu (na nemecké texty). či v Brati~lnvc iijúcich 'kladnt cľov ( K . Mcycrbergcr. T . Laforc!>l. L
Burgcr a iní). po111ačcn o u roth ľad om po dobových trendoch vývoja európskej hudby a obchádlajúcou folklórne 1.droje inšpirácie.
S menom Mikuláša Schneidra-Trnavského
(188 1-1958. Trnava) sa via'e prvý vtUny pokus v
slovenskej hudbe. prepoj it' obidve in ~pi ratfvnc výc hodi~ká piesňovej tvorby prolbionálnym ~pô
sobom. Sk l ada t eľovi ;a to podarilo u/ v mladíckej
fáte jeho umelecl..ého douievania. v trojici cyklov umelých piesní. naj7A1 ujímavej~fm !>J>ôsobom
v cykle Iq a úsmevy. Schneider vyšiel 1. malomestského hudobného pro~l rcd ia rodnej Trnavy.
ktoré opvlyvni lo romantický 1.áklad jeho vku~u i
kom pot i čno-št ý l ového vývoj a. určova l o nák lonnost' k druhovej vrstve spo l očcn;ky ob ľúbeného
pi c>ňové ho rcpcnoáru a urči l o aj •pontánno;,i a
invenčnú bctpro;,trcdnosi jeho tvorivo;,ti. T ú/.ba
po profc'oionálnom hudobnom vtdclaní viedla budúceho sk l adateľa (vedno so spoluiiakom 7 trnavského gymnátia Z. Kodályom) v r. 1900 na lludobnú akadémiu v Bu dapc~ 1 i. Od t ia ľ po roku pre!icl na vicdeno;,ké Kontcrvatórium a ná,lednc do
l'rahy. kde u kon či l štúdium kompotícic r. 1905 v
triede K. Stcckcra dvorákov;,k y ;,pevnou u muzikamsky i ;,tavchnc vycibrenou Sonátou pre husle
aklavír g mol.
l'oča~ ~1udij n ýc h rokov po'>ilňoval mladý
Schneider ;,voje vla'>lenecké cítenie l.ontal.tom ;o
IIOICn~l.ou 1\Jdovou piesňou . U/ vo Viedni ;,a akIÍI ne Lapájal do kultúrnej či n no>l i v krajanských
1polkoch Tatran a árod. čo e~1c t illlcntfvnil v
prahkom Detvanc. V inšpiratívnom prm.trcdí
tohto ;,polku. td ru ~ujúce ho v Prahe ~l u dujúcic h
Slovákov (pred Schncidrom sa v Dctvnne stretávali napr. M . K ukučín . V . Srobár. J. G. Tajovsk ý,
M. R. Stcfánik, l. Krasko). ;,a rotvinula Schncidrova mutikal ita a pohotovo;,!' (dobre hral na hu'liach aj na klavíri) i tberatcľská aktivita (tapisoval
pie;,ne 1 0 tápadoslovenského regiónu - 1 okol ia
Trnavy a 10 Z:lhoria). Koncentrovanejší táujcm o
slovenský folklór L.úročil r. 1904 tostavcním
Zbierky '> lovcnských národných pic;,nf (výberom
7 dvoch tv1itkov Slovenských spevov). ku ktorým
1y1voril klavírny sprievod. Repc110ár Zbierky !.achováva typ spol očenských ;,pcvníkov 1. druhej
polovice 19. storoč i a. v ktorých dominoval i vlalenccké. .1.ábavné i ;,cntimentálne piesne.
Schncidrovc úpravy z tejto Zbierky pravidelne
zneli v rámci počet ných ku lt úrnych vy~t ú pcní
Dctvana vo viacerých českých mc;,t:ích. Ich obľu
b3motivovala \k l adate ľa k tvorbe vla'>l ných pie>nL Roku 1906 <.komponoval IO pie'oní na texty P.
O. llvietdo;,lava. J. Jesenského. S. ll. Vajanské-

ho, L Podjavorinskej i na ľu dové pred lohy. Vo ľba
básní 1. tvorby vtedajších progresívnych literárnych osobností n:11n ačova l a vážnos!' Schncidrových ambíci í. O rok neskôr tieto piesne vydal na
M yj ave pod nát vom Drobné k vety ( pod ľa jednej
zo 1.bicrok Ľ. Podjavorinskej).
Vo svojom prvom cykle pôvodných piesní sa autor kompot ič ne príliš nevzdiali l od typu spo ločen
sky obľúbe ných nápcvov s vedomými poná;kami
na 1\Jdovú predlohu . e;te v duchu obrodencckcj
tradície 19. Moroč ia . (T úto tradíci u udr} iavali vo
svojej piesňovej tvorbe zo zač i atku 20 . storoč i a
napr. M . Lichard v cykle Jonášovc piesne 1. L
1909. č i Ľ . lzák- Lihovccký v Kvete nu orgováne z
r. 19 13. a bola východiskom i pre vokálnu tvorbu
V. Figuša-Bystrého a M . M oyL.csa). Pot itfvnc ovplyvnený profesionálnym hudobným vtdclanfm a
dvol'ákov;,kou orientáciou neprijal však Schneider
mclodicko-rytmické charakteristiky novouhorského štýlu (!>výnimkou využitia intervalu tOslupncj
zväč;e ncj sekundy) a 7 rc tcľnc kodifikoval durmolovú harmonick ú sústavu ako či nite ľa lonálnej
usporiadanoMi. Strukturálna t.akotvcnost' v normách klasicko-romantického mys lenia. kombinovaná s prehľa dn ou forn1ou. blízkou ~ 1 rofic k os1i 1\Jdového piesň ovéh o prejavu a po1.11ačcn á sv ie/.ou
melodick ou invenciou. zabe1.pcčova l a jeho výtvorom popularitu nielen na Slovensku a v Cechách.
ale dokonca aj v tápadncj Európe- vr. 1907- 1908
prcvádtal ~k l admcľ českéh o barytoni;,lll B. U mirova na konccnnom turné v cmccku a Francútsku a Schncidrove piesne. re~p . úpravy tvorili
pre t a moj~ ic publikum najprí(a/l ivcjšiu čast' repertoáru.

skych (C. Debus~y . E. Chausson. G. Fauré) a anglick ých (C. Scon ) s kl adate ľov. Odklon od diatonického tákladu viedol k bohatšej hannónii. pcstrej šicmu modulačnému plánu. klavírny pan je
prepracovancjšf a hutnejší. Z:lrovcň sa v hudbe
cyklu Sity a úsmevy objavi li popri lyrickosli aj
kontrastné výrazové polohy. ktoré súvi;,eli jednak
so zvolenými textovými predlohami. ale vyplynuli aj zo sk l ad at e ľovej túžby vyjadri( sa na rot.siahlcjšcj kom po1.i čn cj ploche,
Už počas návštev cmccka v rokoch 19081909 sa Schneider woberal plánom vytvori( opcnr
alebo operetu. ajmU opereta ako typ hudobnozábavného divadla určen ý širšiemu pos l uch áčske
mu t-ál.emiu. konvenovala sk l ad atcľovmu naturelu. ktorého charaktcrb tickou č n ou boltmyscl pre
humor a vtip. Tento 1.ámcr sa však skonkreti1.oval
až po dlhšom časovom odstupe. napísaním operety Bell arosa, ktorá mala premiéru L 1941.
Kompozícia ro/.merncj šicho hudobno-dramatického celku sa Schncidrovi, (podobne ako kedysi
R. Schumannovi v prípade opery Genovéva).
vymkl a 1. dôslednejšej umeleckej koncent rácie.
Pôvodná predstava širšieho výra1.ového Láberu.
najmä polarita lyrickost i a dramatickosti, sa však
premietla nielen do kontrastolvorného nátvu cyklu. ale aj do jednot livých piesní.
Schneidrova invencia bola najsilnejšia vo vykreslení detailov. v intímnosti atmosféry a v úč in
nom ro1.v inu1í nápadov na komornom pôdoryse
piesňového útvaru . Spontánne a pri a močiaro reagoval na výtnamové vrstvy slova. mal vyvinutý
zmysel pre i l u ~t ratfvn u urči tosť t hudob1'ovancj situácie. V rámci týchto jcdnotiacich predpokladov
však v cykle Slt.y a úsmevy hľada l individuálne
riešenia. čo viedlo k vyu/.itiu viacerých nových
postupov. Dokátal v 1hode s poet ickým textom
umocnil' a hudobne koncentroval' tie obsahy. ku
ktorým predtým neinklinoval. apr. v prveJ p1esni
Prs1e1l na 1cx1 J. Jesenského sú momenty sklama-
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Schneider sa pri kompotfci i Drobných kvetov
neinšpi roval modálnymi charakteristikami slovenskej 1\Jdovcj pic;,nc. Západoslovenský folklórny región. 1 ktorého prednostne čerpal. po'okyloval totiž prevahu dur-molových pie;nf a sl..ladatcľa determinovala aj úroveň l.Í'kaného kont-crvatoriál ncho vtdelania. Zostal romantikom. na rot dicl
od vtedajších hľadan í V. ováka. č i vrstovníka B.
Banóka. l t ie nápevy. ktoré mali modálnu štruktúru. upravova l v rámci tradič né ho hunnonickofunkč né ho poriadku. ktorého pravidlá napokon
rdpcktoval priebe,nc v celej nasledujúcej tvorbe.
V teoreticl.ých úvahách pí!oaných r. 1909- 191 l
(venovaných okrem iného aj rotd iclom rncdti
maďar,ko u a slovenskou li.1dovou pic<.ňou ) pripúšt'al. ic niektoré modálne slovenské 1\Jdové piesne ;ú "nc tha nnoni tovate ľné". Preto ani nemohol
po~ti h nú t' novo•!' kompoz ič ných úprav v prvých
zošitoch Slovenských spevov od V. ováka.
Schneidrovo úsil ie umeleck y dokonalej šie štyliL.ovm' vr~ ! vu piesňovej kultúry. obľt1 be ncj v meštianskej slovenskej spol očnost i. malo nesporne aj
výchovno-vt delávac ic poslanie. ic v/dy sa strel lo s porotumcním u tých hudobníkov. orientovaných kontcrvat fvnej šic. v duchu Maršcj tradície.
hľadiacich na 1\Jdovú pieseň ako na krehký útvar.
ktorý treba chrániť pred vážncjšfmi kompoti č n ý 
rni t ásahmi. lebo nimi by sa mohla t niči t' jeho originalita. Jcden t l ýchto hudobníkov. M . L ichard v
recc111.ii cyklu Drobné k vety (uverejnenej v Slovenskom obt.orc č. 5 1. r. 1907) upo1.ornil Schneidra, l.c sa "ncvymanil 1. krá/.ov modemcj hudby.
i.cnic sa La rafi novanými afektam i a tabúda. i.e
v1.orom mu majú byť .lf starí'". a druhej strane
mu švajč i ar., ky spi~ovatc ľ a cc;~ovatcľ W. Riucr
Uedcn 10 whraničných priat.nivcov Slovenska)
vyčít a l (v č l án ku O potrebe hudobného skl ada t e ľa
pre Slovákov. uverejnenom v árodných nov inách č. 38 1. r. 1907). }c "nechápe ~voj e poslanie a
nemá ambície byt' slovensk ým Gricgom, Chopinorn. Smctanom".
Základné východiská svojej štý lovej orientácie
Schneider rotvin ul a obohat il o nové č n y v ďa l 
šom cykle IO piesní. nazvanom Sl1y 11 thmcvy.
Pí;,al ich ' ' r. 1909- 191 l a vydal v M aninc v r.
19 12. Pod.,latný ro1.dicl oproti úrovni Drobných
kvetov ;, počíva v opu;tení melod ického myslenia
viawného na 1\Jdovú invenciu. vo vy~~om Mupni
umeleckého spracovania a v)•berc ná ročnejš íc h
textových predlôh. Tento posun súv i;el so širším
hudobným rot h ľa dom . k torý Schneider t.Cskaval
na spomínaných koncertných zája7doch so spevákom B. Um irovom v 1.ápadocurópsk ych kraj inách. apr. na ve ľkom piesňovom konccnc v máji r. 1908 v Parí/ i (kde Schneider ;,I>O iu úči nkova l
ako klaviri;,ta pri illlerpretácii ;,vojich piesn[). tatncli popri štandardnom repcnoári ( chubenovc a
Mc ndc l ~sohnovc piesne) aj uk á,ky 1 tvorby /ijúcich nemeck ých (R. l rauss. M . Reger). francút-
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nia 1 ohrdnutej lásky vyjadrené baladick ým IÓnom (recitatívnc prvk y v strednom diel i). umocnenom chromatick ým i post upmi pripomfnajúcimi
Wagnerovu harn1óniu. Aj Pieseň na text l. Krasku
svedčí o skl adateľovej schopnosti post ihnú( atmosféru nostalgického smútku a renex ic dek l amačne
u voľnenou melodikou a odvážnejšími modu l ačný
mi postu pmi.
V nútornú pestrost' dramaturgie cyklu podporuje
priraden ie piesní at.da zámerne kontrastných.
apr. č. 6 Usp.1v:rnk:l je lyrickým a pokojným
koncentrovaným celkom. po 1onálnej stnlnke stat ickým. so -.lroficky stavanou piesňovou melodikou. ktorej ľu dová inšpirácia pripomína niektoré
piesne 1 cyklu Drobné kvety. re!op. anticipuje koncepciu na'oledovncj /.bicrky. Pieseň č. 3 Ve. per
dominicac na l. rch ký a rcnexívny K rru.kov tex l je
naproti tomu stvámcná vnútorne veľmi pcMro, na
ploche 120 taktov doch:'ldL.a k č l eneniu nn 13 kontrastujúc ich dielov. Záujem o dramat ické vykreslenie situácie sa viak na dve piesne. t h udobňuj ú 
ce Vajanského texty - č. 4 Lc1f lwvran. /elf alegorickou poetikou vyjadrujúca smutný OMlel sloven-

ského národa, je ;,ústrcdcná na kontrast L.Vukomalebných prvkov v klavírnom parte voč i smutnému pov1.dychu v távcrc (tu na jedinom mieste v
cykle uplatni l ~k l adate ľ modalitu. konkrétne dórku).
V piesni č. 8 Guslar (s vlasteneckou lema! ikou
z balkánskeho prostredia) Schneider na ploche
l<omornej mozaikovito vystavanej mikrodrámy
predstavil rôznofarebnú paletu nálad. od tanca,
cez prejavy hrôzy z útoku Turka až po ?ávcreč n ú
modl itbu, Postihnut ie jednotnej ponurcj nálady
zvukomalebnými ostinátnymi postupmi v klavírnom panc charaktcriw jc pieseň č. 7 Keď 1111 de1l
Lvonif n wli na Kraskov 1cx1. Voč i dramaticky
vzrušeným. resp. lyricko-konlcmpl:u fvnym piesňam od ľahčuj úco pôsobí 6žk:i na slová Vajanského, prcniknutá vtipom a humorom. príznačn ým
pre s kl adate ľov u hudobnú poetiku. ako aj M ngdtiJéna (na 1cx1 l l avrana), i n t o načne inkl inuj úca k
opcretnému prost rediu. Osviežením cyklu je Kukuč
k a na Vajanského ICXI (zaujal aj M. L icharda a F.
K afendu) písaná pre sopránové sólo a /.enský zbor.
V cykle S/q a úsmevy Schneider nespomc v
záujme ;,vojho umeleckého vývoja h ľada l dovtedy
ním neoverené postupy. Ak sa pritom na čas uickol Ú/.kcj vti1.by na 1\Jdovú piesňovú inšpiráciu a
o vcdč il ;,voj u invenciu v n áročnejšíc h tcchnickokom pot. i č ných kontextoch. nestretlo sa to s pochopcnfm dobovej kritiky . Jeho ambícia vymanil'
sa z ded ičst va obrodcneckých názorov a v kontaklc s progresívnymi poetickými obrazmi nastupuj úceho moderného básnika l. Krasku obraca( sa k
pocitom č l ovek a 20. st oroč i a. sa charakterizovala
temer ako odnárodncnie. Purist icky orientovaný
M . Lichard napfsal (v Slovenskom denníku č. 3 z
r. 19 12) na margo cyklu: "Ak vo svojich predo·
šlých dielach javi l sklad at eľ tendenciu k utvoreniu
slovenského hudobného štýlu. v tomto novom dielc tejto tendencie niet. Ja som so žiaľom pobadal.
že Schneider l u pláva už plnou parou v širokom
prúde internacioná lneho hudobného modernizmu .
ktorý úplne vyhost il kadejaké národné sentimcntaliL.my a kladie lÚ najslobodnej šiu formu nad clucha. Takto píše ani nie Wagner. ale Debus;,y.
Puccini. R. Straus'o a k aždý hudobný nadčlovc k ...
K lavírny sprievod je ve ľmi ťažk ý. Pre tieto neobyčaj né iúkosti si tieto piesne sotva prck lic~n i a cc~
tu do našich hudobných kruhov."
O lom. l.c Lichardovo stavanie slovenskosti
proti európskemu rozh ľa du a umeleckej úrovn i
nebolo ojedinelým hlasom. sve dčí aj nátor cfalšicho dediča ochranárskej tendencie V. M cli čka . tvrdiaci (v árodných novinách z januára 19 15). že
Schneider v cyl.lc Sity a ú mevy "nemieni! vyrazii slovenský. ale svoj vlastný. 7 d u ~c a srdca vych:'idzajúci umelecký cit ".
Schneidrovo chápanie slovensko;,ti neMálo v
rotporc s jeho umeleckým prcsvedčcnrm . Jeho
tretí pi esňový cyk lus Zo srdca. vydaný r. 1920 je
oveľa j cdnoducMf. s opUtovným návratom k duchu 1\Jdovej piesne. T ento návrat mohol inšpiroval'
F. Urbánek. autor moral izuj úcich divadelných
hier a ľudových ovný pracovník. /.ijt1ci vedľa
Schneidra v Tmavc. na ktorého ver~e skl adateľ
nový cyklus komponoval. Spontánnosť a pri etrač
nosl' 1.hudobnenia a opieranie sa o 1\Jdovú dikciu
spôsobili. :!.c niektoré piesne 1. cyklu Zo srdca
( R užičky. Keby som bol vt áčkom ) t.Judovcli.
O tom. /c Schneider nehodlal rezignovať v provinč nom proMrcdí T rnavy na ďa l ší umelecký rnM
a neaiekal sa s tupňa hľa dani a. iniciovaného v
cykle Slzy a úsmevy, svedč í p i ese1~ Mill kllll:ld kolfskou z r. 1922 na 1ex1 M , Rál.llsa. Je 10 po harmonickej !.!ránke najprogresívnejší opus skladateľa. kde vyu/ ité prostriedky ( p1i ťzvuky. allcrované
akordy) a ~pôsob 1onálncj pohyblivo;ti anticipuje
~ t ýlovú úroveň generácie tzv. slovenskej hudobnej moderny. nastupujúcej koncom 20. a v priebehu 30. rokov. Stalo ~a však hi;,torickou ;,k utočno~
iou. i.c tvorivý potenciál Mikuláša SchncidraTmavského. predstavený v piesňovom cyk le Slq
:1 úsmevy v 1.namcní pn.:pájania sl ovensko~ ! i s európskym povcdomrm. sa mohol v cľalšfch tvorivých rokoch sk l adat e ľa ro1.víj a1' iba ;poradicky. v
závislosti na spo ločens k ých a umelecko-~tý l o
vých obmedteniach.
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l1y l l tí;mcvy. Par1i1úro. Opus Bralis/ava 1973.
Z pics1101 ej 1vorby M . Sclmeidm- Trnavského. Gramona/1rávJ..a Opu; 9 l l 20782. Br:ui;/avu l 979
(M . l hrj6ssyová. P. Dvorský. nrclre.11er S D dir. P. Bagin).
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Jo/ef Samko: M ikuláš Sclmcidcr- Tmav.~ký. Po!Jľad m1livo1 a dielo. SH V Br.uislava 1965.
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s/rwenská. M artin 1983. s. 15-21. (Zvii1ok obsahuje príspevky 1 vedeckej konferencie 7 prílelilosli 100. výročia narodenia k /.1dmcfa. LOSI. E. Mumág).

Andrea Bocelli
The opera Album Aria
Orchester Maggio Musicale Fiorentino
Gianandrea Noseda - dirigent
Philips Music Group a PolyGram
Company
CD 462 033-2

Andrea Bocelli sa narodil 22. septembra 1958 na toskánskom vidieku v
Lajatico pri Pise, kde vyrastal na rodinnej
farme uprostred viníc a olivových hájov.
Údaj ne od detstva prejavoval záujem o
hudbu , od šiestich rokov sa uč il hrať na
klavíri, neskôr sa na u čil hrať na flaute a
saxofóne a čos k o ro prejavil záujem aj o
spievanie. Od narodenia mal poškodený
zrak. Úraz, ktorý v dvanástich rokoch utrpel na hlave p oč as futbalovej hry, mal
trag ické nás ledky - definitívnu stratu zraku. S t a ros tli vos ť rod ičov a pevná vô ľa
chlapca však n ašťas ti e rozhodl i o jeho pozitívnom vzťahu k životu . Prostredn íctvom Brailleovho písma podarilo sa mu
vyštudovať právo a z ískať titu l JUDr.
Medzitým si na živobytie a ~ t údium .wrábal hraním a spievaním v noč n ých baroch
a kluboch. Tam ho objavil populárny taliansky rockový spevák Zucchero, ktorý
hľad a l tenoristu pre dueto v piesni Miserere, ktorú chcel u v ies ť na svojom najbl ižšom tu rné. Na základe demo-nahrávky
a odporúčania samotného L. Pavarottiho,
Bocelli dostal svoju prvú ve ľkú príležitost'
na verej né vystupovanie. Tak sa v rok u
1992, temer z noci na d e ň , zrodil a nová
hviezda - Andrea Bocelli a pi eseň Miserere sa stala celoeurópskym hitom. asledovali sólové vystúpenia, spo lu úč in 
kovanie s populárnymi osobn osťa mi , napokon dôkl adnejšie štúdium u F. Corelliho, kt orý v 60- a 70-tych rokoch patril vari k najžiadanejším tenoristom.
Roku 1993 Bocelli po prvýkrát vystúpil
na speváckej sú ťaž i v San Reme s p i esňou
Miserere, kde odspieval oba hlasy dueta.
Získa l prvenstvo v kategórii n ováčikov
súťaže. Na jar 1994 zvíťazi l opäť v San
Reme, avšak už v hlavnej ú ťaž i , keď
spieval titulnú skladbu zo svojho debutového albumu ll Mare Ca/mo Della Sera.
V septembri l 994 bol Bocelli osobne pozvaný Lucianom Pavarottim, aby hosťo
val v jeho show- projekte Pavarotti International v Modene. Účinkoval ó listicky,
ale aj v d uetách s Pavarottim, Bryanom
Adamsom, Andreasom Volleweiderom,
Nancy Gustavssonovou a Giorgiou.
Druhé album Bocelli vyšlo s účasn e s
jeho účinkovan ím na festi vale v San
Reme roku 1995. kde vystupoval so
skladbou Con Te Pélrtiro. Po návrate z prvého koncertného turné po USA a Kanade roku 1995 začal Bocelli n a h rávať
svoj tretí album Viuggio ltaliuno. Tento
projekt sa realizoval vo fil movom štúdiu
v Moskve za spo l uúč in kovani a Moskovského rozhlasového symfonického orchestra a Ruského akademického zboru
pod taktovkou Vladimira Fedosjeva
(zbormajster Vi ktor Popov). Tento projekt (z producentskej dielne Cateriny
Caselli Sugar), má už celkom inú tvár ako
predchádzajúce nahrávky, ktoré boli príliš v zajatí san-remských pes ničkových
konvencií a nesúrodých rockových štýlových prvkov. Repertoárová skladba tohto

albumu má evokovať spomienky na masové vysťahovalectvo Talianov do Severnej Ameriky na prelome s toroč i a. Túto
imaginárnu evokác iu chcela producentka
do iahnuť prostredníctvom talianskych
vokálnych trad ícií, ktoré tu charakteri zujú neapo lské piesne (O sole mio, Sunta
Lucia funt ana, Murinarello ti i.) na jednej
strane a na strane druhej árie z opier
Turandot, L 'A rlesianu, Macbetll, Rigoletto, Nápoj lásky, ale aj Punis A ngelicum
od C. Francka a A ve Mariu Franza
Schuberta a i. Je to prvý vážnejší Bocelliho vokálny prejav na teréne známych vokálnych predlôh, ktoré svet pozná v interpretácii najslávnejších talianskych č i španielskych tenoristov sveta. V tejto konfrontácii dominujúcu úlohu zohráva, pochopiteľne, predovšetkým bleskovo získaná popularita, šarm, jeho osobná charizma a napokon aj jeho suverénne vystupovanie i napriek zrakovému handicapu
a, samozrejme, aj dobre pripravená reklama. Svet je zrejme už unavený starými
tvárami a hlasmi a potrebuje čos i nové.
Bocell iho prirodzený hlasový naturel, živosť a emocionalita jeho vokálneho výrazu, osobná chari zma - to je zrejme to, čo
potrebuje dnešný široký okruh poslucháčov dobrej hudby (mimochodom J. Sutherlandová sa údajne na adresu L. Pavarottiho vyjadrila, aby sa už k o neč ne stiahol zo
scény aj so svojimi zdravotnými problémami, pretože vyvoláva už len obyčajné
trapasy). Charizma A. Bocelliho je zjavne ve ľmi príťaž l i vá a z tohto zorného uhla
ho prijímali a prijímajú - v USA, v štátoch Beneluxu, vo Francúzsku, Španielsku a i. Jeho meno sa vyšplhalo na prvé
pri eč k y svetových hitparád. To je fakt,
ktorý nemožno zam lčať, ani obís ť, ani intol erov ať, ale jednoducho vzi ať na vedomie. Som presvedčen ý, že bude ma ť stále
stúpajúcu tendenciu.
Další CD album Romanza je prvým albumom vydaným v spo lupráci s firmo u
lnsieme, Marshal Arts a Polydor Holandsko. Je to v podstate sampler zostavený z
úspešných piesní prvého a druhého albumu ako aj z jeho najúspešnejších hitparádových piesní a obsahuje o. i. aj li ve nahrávku Miserere s Johnom Milesom. Pre
autora týchto riadkov je, ž i a ľ, hudba tejto
Rom anze, po interpre t ačnej, ale aj zvukovo - rea l izačnej stránke istou záhadou.
Vyjadrujem neskrývaný pocit, že išlo o
ve ľmi rýchlu prácu. Jej výsledok sa však
podľa informácií naplno prejav il po kome rčn ej stránke.
S napätím bol očakávan ý nový CD album venovaný opere. Je nahraný vysoko
profesionálne v júli 1997 v Teatro Comunale vo Florencii . Známy, kva litný orchester Maggio Musicale Fiorentino a di rigent Gianandrea Noseda, dokonale
ov ládajúci štýlovú a i nte rpre tač nú problematiku talianskej opernej li teratúry, nasmerovali Bocelliho Bohom obdarený
krásny hlasový materiál tým správ nym
smerom.
Operný krst v pravom zmysle slova absolvoval Bocelli vo februári 1998 na
opemých doskách divad la v Cagliari ako
predst avi t e ľ Rudolfa v Bohéme. Vzápätí,
17. a 18. marca t.r., sláv nostne, za úč a sti
svetových prominent ov krstili v Benátkach a Bo logni jeho operné cédečko.
Bocelli sa tak zaradil , pod ľa vetových
prognostfk, do radu slávnych talianskych
speváckych osobností, počínajúc Carusom , Gigiim, konč i ac Pavarottim . Č i je to
naozaj tak, to ukáže čas. V každom prípade máme do č ineni a s novým hlasovým
fenoménom podobným jeho učiteľovi F.
Corellimu (ktorý zhodou okolností zača l
svoju spevácku slávu taktiež pri Magg io
Musicale vo Florencii a stal sa svetovou
hviezdou už ako 30- roč n ý, no pred čas ne
opustil opernú scénu, venujúc sa vokálnej
pedagog ike). Hlasový volumen A. Bocelliho v mnohých áriách vo mne ve ľmi
silne evokuje hlas mladého Petra Dvorského. Pevný, istý a kovovo znejúci hlas s
výrazným emocionálnym nábojom An-

drea Bocelliho má aj rozmer navyše- výrazné vnútorné prežitie obsahu skl adby
spôsobom vlastným jeho indi viduálnemu
prejavu.
Dramaturgická zostava CD platne je
naozaj n ároč n á, ale aj reprezentatív na. S
výnim kou Bizetovej árie La fieur que tu
m 'uvais jetée z Carmen, Massenetovej
árie Pourquoi me réveiller z Werthera a
nie naj š ťas tnejšej ukážky zo Straussovho
Gavaliera s ružou, sú tu "šperky" taliankej opery z Rigoletta, Bohémy, Toscy,
Madame Butterfl y, André Chéniera, Fedory, Di evčaťa zo Zlatého Západu, Giocondy, Adriane Lecouvreur, Lucie di
Lammermoor, Werthera, Márie dcéry
pluku.
Ná roč ný alebo "rozmaznaný" operný
disko fi l môže v jeho prejave vypo zorovať
alebo vycítiť menšiu u vo ľne nosť, ako u
s účasn ýc h "star". Je to naozaj pozn ať v
istých agogických parametroch, ktoré sú
zrejme dané tým, že spevák nemôže sled ovať modelujúcu ruku dirigenta, kto rý
práve v operách talianskej romant ickej
proveniencie, nehovori ac o veristických
dramatických afektoch, rozhodujúcim
spôsobom urč uj e napríklad metrum i výstavbu vokálnej línie. Preto si myslím, že
Bocelliho prejav je týmto fa ktom značne
detenninovaný, v dôsledku čoh o je- i pri
prítomnom citovom náboji - jeho celkový
výraz pomerne triezvy až asketický, čo v
reláciách mnohých predramatizovaných a
" prekriča n ýc h " ponímaní belcanta, aspoň
pre mň a osobne, znamená nové poznanie
a novú krásu. Lebo dobre a pekne spieva ť
možno aj bez napodobňovania, bez manier a s vlastnou predstavou.
Bocelliho hudobný talent i spevácky
prejav prijímam taký, akým momentálne
je, to znamená vo vývoji . V každom prípade štartovacia fáza jeho doterajšieho
vývoja má zrete ľné kontúry perspekt ívneho smerovania k čo raz v id i te ľnej šej dokonalosti . Pravda, tento vývoj bude mať
zmysel za predpokladu, že on sám, ale aj
ostatní umeleckí partneri budúcich projektov, budú klást' na prvé miesto n á roč
nosť. a záver konštatovanie, že súčasn á
hudbychti vá societa má o päť svoj idol takéhoto formátu, čo nie je na zahodenie.
Rovnako na zahodenie nie je ani fakt, že
nielen v prípade Bocelliho došlo k tak závratném u posunu pozornosti voči "obávanej" tzv. vážnej hudbe, kedy akéko ľvek
nás ilné hľa danie malicherných nedostatkov stráca svoj zmysel.
Renée Fleming
The Beautiful Voice
Gounod e Lehár e Orff
Rachmaninov e Strau\s ...
English Chamber Orchestra
Jeffrey Tate - dirigent
CD DECCA PY 925
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e

Zdá sa, že aj sopránový odbor má svoju novú dámu. Podľa všetkého je ňo u
americká sopranistka fra ncúzs ko-čes k é
ho pôvodu Renée Flemingová, ktorá od
svojho newyorského debutu roku 199 1
na scéne Metropolitnej opery dos lova
"tiahne" svetom. Pripo meň m e, že ešte predtým získala Cenu návštev níkov Metropolitnej opery a prestížnu spevácku Cenu
Georga Londona ( lávny americký basbarytonista, ktorého cena sa udeľuje mladým nádejným spevákom). Hudbu študovala na Julliard School of Music v New
Yorku (spev, klav ír, husle i tanec), ako
speváčka prešla "okúzlením" jazzovej
hudby, hlavne catom, interp re tač n ý mi
kurzami Elizabeth Schwarzkopfovej a
pod. Po mimori adne úspešnom newyorskom debute siahli po nej š pi čkové operné scény, ako Chicagská lyrická opera,
Opera v San Franciscu, Opera Bastille v
Paríži, Štátna opera vo Viedni, milánska
La Scala, londýnska Covent Garden opera, Teatro Colón v Buenos Aires, fes ti valy v Bayreuthe, Glyndebourne a i. Pre
Európu j u objav ila ženevská opera, ktorá
ju angažovala do úl ohy Fiordi ligi v Cosi

fan tutle W. A. Mozarta. Azda aj preto sú
jej umeleckej kariéry späté ~
mozartovsko u interpretáciou, ktorá sa
postupne rozširovala o francúzsky a ta·
liansky repertoár. Pre jej mozartovské
kreácie rozhoduj úcou osobnosťou bol Sir
Georg Solti, ktorý s ňo u naštudoval
Grófku vo Figarovej svadbe, spomínanú
Fiordilig i a Donnu Annu z Don Giovan·
niho (ktoré nahral aj pre DECCU). a·
pokon stala sa aj víťazko u prvej medziná·
rodnej súťaže mladých spevákov Prix
Solti de l' Académie du Disque Lyrique a
vďaka Soltimu získal a aj ex kluzívnu
zmluvu na nahrávanie s finnou DECCA
(Solti sa o nej vyjadril slovami: "Som za.
milovaný do hlasu Renée Flemingo·
vej".). Potom v jej kariére nas ledovali
Desdemona, Rusalka (v orig ináli), Ma·
non, Maršalinka, Eva v Majstroch spevákoch norimberských a i.
Zaujímavá je tiež jej dosiaľ síce skromná, ale hodnotná diskografi a, kde sa pre·
zentuje v dielach Rossiniho, R. Straussa,
W. A. Mozarta, F. Schuberta (v spoluprá<:.i s Ch. Eschenbachom), ale aj A. Berga.
Uspešne zvládl a aj titulné postavy v moderných operách.
Recenzovaná, úplne čers tvá CD nahrávka Renée Flemingovej, obsahuje
pestrú mozaiku štrnástich vokálnych č í·
sie!, ktoré poukazuj ú na šírku jej inter·
pre tač n ýc h záujmov, ale aj výrazových
možností. Flemingová disponuje krásne
modelovaným lyrickým sopránom, jasného, okrúh leho a mäkkého volumenu,
zač iatk y

príkl adnou kulti vovanou jazykovou de·
klamácio u a frázoyanfm. Dok umentuje
to predovšetkým na francúzskej hudbe,
ktorá je na CD zastúpená áriami zo
Charpentierovej opery Louise, z Gounodov ho Fuusta, Mas enetovej Munon, pre
ktorú má obzv lášť predcstinované hlaso·
vé predpokl ady. Ve ľmi blízke sú pre ňu
aj polohy z Flotowovej Marty, Pucciniho
L a rondine. Prechodom k "ľa h šej" Č~ll
CD nahrávky je sopránový part z Orffovej kantáty Carmina burana, kde ľa hkosť
a vzdu šn osť svojho lyrického naturelu
naplno prejavuje v jednej čast i z cyklu
Š tyroch piesní od R. Straussa, ale aj v
brilantných, ľahko a pôvabne sa nesúcich
ukážkach zo Straussovej operety Neto·
pier a Lehárovej Veselej vdovy. Zvyšok
je venovaný Dvofákovej piesni Když
mne stará m atka v citlivej Mackerrasovej
inštrumentácii , v Rachman inovej Voka·
líze, op. 34, č. 14, v árii z opery Mŕtve
mesto od ilmerického skludate fa Ericha
W olfgangu Korngold:1 ( 1897- 1957), mi·
mochodom významného ho ll ywoodské·
ho sk lad ateľa a no i t eľa O cara za hudbu
k fi lmu Robin Hood)- a ďa l ším p i es ň am .
Ako z preh ľa du jej repertoáru vidno,
Renée Flemingovú momentálne ťažko
prirad iť k štandardným operným interpretk ám ustáleného, konven čn éh o či tra·
d ičného historického operného repertoá·
ru. Okrem krásneho hlasu a výbornej
techni ky d isponuje bohatou škálou výra·
zových prostriedkov a napokon aj prí·
jemným koloritom svojho hlasu (a zrejme aj zjavu). Som presvedče ný , že jej na·
hrávka poskytne širokému okruhu záujemcov veľmi príjemný zážitok, alebo aj
kultivovanú hudobnú kul isu a relax. A to
je dnes tiež vzácne.

MARIÁN JURÍK
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Jánove pašie v Dóme sv. Martina
Nielen po roku 1989, a le už
dávnejšie (napríklad roku 1968
pod taktovkou I:udovíta Rajte ra,
roku 1978 s neopakovatel'ným
Karlom Ric hte ro m v rámc i Bac h festivalu č i roku 1992 He lmutom Rillingom ) sa v Bratis lave
uvádzajú Bac hove Matúšove a
Jánove pašie. Ba s talo a tradíciou ponúkať tie to vel'die la- spo lu
s inými duc hovný mi s k lad bami
(najmä s Hayd novými S iedmimi
posledným i s lovam i náš ho Spasiteľa na kríž i) zvláš ť vo Ve ľko
nočnom týždni. Jede n z nic h bol
7. apríla v lovenskej konkatedrále- Dóme sv . Martina v Bra tislave. Pre plne ný c hrám, v ktorom
sa v minulých storoč i ach sklo nilo
pred cirkevnou mocou vel'a katolíckych korunovaných h láv Rakúsko-Uhorska, znel tentokrát hudbou Johanna Se bastia na Bacha.
V tento utorkový večer to tiž hu dobníc i uviedli na koncerte j edn y
zo štyroch Bachových s pracovaní pašií, Paš ie podľa v. Jána,
BWV 245. Medz i stovkam i poslucháčov, za pfňajú c ich aj miesta
na státie, sa o bjavili niele n prav idelní návštevníc i koncertov , a le
aj mnohí po prední pred tav ite li a
spoločen skéh o, po litic ké ho a diplomatického sveta č i za hrani č ní
hostia. Atmosférou svojho vznešeného, pritom trohé ho inte rié ru
vtiahol prítomných do konte m platívnej ná la dy , v kto rej sa na
chvíľu zabudlo na s poločen s ké,
nábožens ké č i iné rozdie ly m ed z i
ľuďmi. Uvažovalo a prec i ťoval o
sa tu čos i väčš i e, než je pominuteľná svets ká s láva: mie ra utrpenia a obety Bož ie ho Sy na. Nádhera Bachovej hudby, pred vedená medz iná ro dný m inš trume ntá lno-voká lny m zoskupe ním ume lcov, vti ahla všetkých do večn ých
pokladov Písma a duc hovnej hudby.

Povedzme s i krátko o tra dícii
uvádzania pašií v kresťan skej c irkvi. Počínajúc Kvetno u ne de l'o u,
pok rač ujú c uto rkom, s tredou a
piatkom sa približ ne od 4. storoč ia číta l i , rec itovali č i c ho rá lne
spie vali paš iové príbehy podl'a
evanjelií vätých evanje lis tov:
M atúša, Lukáša, Marka a Já na. I
v súčas n osti sa na Ve ľký piatok
predvádzaj ú aj v s pievanej č i dram atizovanej fo rme. A ž do 14.
storoč i a bol text evanje lií rozdele ný me d z i celebranta, diakona a
s ubdi akona. Nes kô r sa objavi li
viach las né paš ie, v ktorýc h to, čo
hovoril evanje lis ta, tzv . na rratio,
bolo j edno h las né, de klamova né,
a le pros trie dky ostatných čas tí
evanje li a sa dos táva li do dramatic ké ho kontrastu na zák lade sólových partií v štý le g regoriánke ho c ho rá lu a zborových čas tí,
tzv. turbae v po lyfo nic kom , motetovom š tý le. Od Tride ntského
konc ilu v rokoch 1545- 1563 , ktorý sa u iloval o reformu c irkev nej
hudby, píš u s kl adate lia viachlasné paš ie vzácnejšie. Do sólových
partií kontemplatívnym textom
zača l postupne prenikať a riózny
š tý l. Tie to ča ti eva nje lií ponú kajú najkraj š ie me lod ic ké úseky
paš ií a sú vďač né pre s pevákov só listov. Pôvodne boli paš ie č i s to
voká lne, ne kô r s kladate li a vy užívali aj nástroj e, ktoré pod po rovali líniu s pevu gene rá lnym basom . Približ ne od 17. s toroč i a sa
do paš ií výraznej š ie pre mi etol
š tý l koncertantnej hudby. Paš ie
sa postupne sta li viac než príl ežitostno u liturg ickou zá l ež itos ťou.
V túpili aj do koncertné ho života
a ko zaujímavá hudobná forma ,
pre a hujúca svoj ím trvaním dvetri ho din y. N ajväčším barokovým tvorcom paš ií bo l nesporne
Jo hann Sebastia n Bac h, kto rý vytvori l ko mple tné Já nove, Ma tú-

Biblické piesne s P. Mikulášom
Dúfam, že všetk ým č itat e ľo m ,
ktorí tieto moje vstupy č ítajú častej
šie a predovšetkým "rozhlasákom" ,
nemusím obzv l ášť zdôrazňovať, že
SOSR-u fandím a že vždy s nadšením šírim lová o pek ných c h víľach
strávených pod antipyramídou na
Mýtnej ulic i. Tentoraz som počas
pekných j arnýc h dní zosta l troška
zmrazený - čo trápi predovšetkým
mňa. Takzvaný veľkonoč ný koncert
bol v niektorých ohľadoch disk utabilný. Ad jede n: dramaturgia. Neviem celkom presne, čo bo lo na
programovej zostave veľkonočné.
Čujte, č i č ítajte ! D vorákove Biblické pfsne (ešte ako-tak ... ), C haussonov Poeme pre hus le a orc hester
(skôr májovo za ľúbená tematika) a
Brucknerova 4. symfónia (tá je predsa "Romantická" a nie " Ve ľko noč
ná" ... ). Teda vari len okre m Dvofákových piesní išlo o bežný, teda
nesv iatočn ý- hoc aj pekný - dramaturgický tovar. A to treba ešte s konštatoval', že Brucknerova 4. symfónia len nedávno zne la v Redute v
podaní SF. Naše dva orchestre akoby sa naozaj nemohli do hovoril' a
predísť takejto duplic ite. Vyskytl a

IDavným strojcom llspechu bol Peter Mikulá§.

Snfmka l.

Mi c hali č

sa toti ž aj v prípade Straussovej
sy mfonickej bá ne Život hrdinu,
ktorá zne la v rozhlase 12. februá ra
a v Redute asi o tri týždne neskôr. V
prípade Straussovej hrd inskej poémy sa stala vel'mi dobrá vec: ob idvaj a d irigenti , teda Andrew Mogrelia a En Shao privied li č l e nov našich orc hestrov k vysokým méta m
profesionality . Edgar Seipenbush,

šove a fragmentá rne Markove paš ie, pri čom auto rstvo Lukášových
paš ií, je do pos ia!' té m ou disku ií
z na lcov na bachovu hudbu .
H oci Matúšove paš ie nás do pos ia l' ohro mujú svojou veľkolepos
ťou a epickou š írkou - intímnejš ie, poe tic kejš ie a hudobne odvážnejšie Já nove paš ie sú od č i as
ro m a nti zmu uznávané za o bdivuhodnejš ie, prístupnejšie ľudskej
duš i. Tie to paš ie s me s i teda vypoč uli v Dó me s v . M a rtina tohto
roku.
Naš tudovania a predvedenia sa
ujali Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Pražský rozhlasový miešaný zbor a sóli sti: s love n ká oprani. tka Adriana Kohútková, a ltistka Anna Radziejewska z Pol'ska, náš te no ris ta Jozef Kundlák, kto rý s pieva l najväčš í a najná ročnejš í part Evanjelistu , če ký baryton is ta R oman
Janál, pievajúci Jež iša a bas is ta
Gustáv Beláček ako Pil át, s pievajúci aj ná dhe rné basové sóla v
záverečnej časti Já nových paši í.
T e nto vel'ký kolektív dirigova l a
koncepc iu mu udával Róbert
Stankovský.
Ak mc pos treh li Sta nkovského
zmysel pre s tavbu celku , jeho
n ad hľad nad obrovskou dvojhodinovo u plocho u diela, zjavná
bol a m e nš ia s kú senosť mladého
dirigenta, res p. j e ho c it pri tav be
dra m a ti c ké ho deja, ktorý sa o dv íj a priam v operných ko ntra toch
na istých úsekoch skladby. A tak
celok niekedy vyznieval monotónne, bez patričného vzruc hu.
Jstú zás luhu na takomto vyznení
Jánov ých paš ií m á aj Pražský
rozhlasový miešaný z bor so zborm ajstrom Stanislavom Boguniom,
kto rý voj e party s íce pecfzne naš tudova l, a le nev niesol do nich
napríklad zvukový esprit S lovens ké ho filha rmo nické ho zboru a
patri čn ý ba ro kový vzruc h i napätie . Príli š akademický prístup k
štýlovým príkazom ba rokovej

tradíc ie akosi o biš ie l fakt, že tá to
hudba je plná nie le n kontemplác ie v c ho rá loch a á riác h, a le aj
dramatických dialógov medzi Kri sto m , Pi lá tom a rozvášne ným davom. Zo sóli stov s i úc tu zas lúž i
inte rpre tácia no né ho pa rtu Evanjelis tu v podaní Jozefa Kundlá ka,
aj keď s m e v jeho hlase pos tre hli
me nej istoty vo vyšších tónoch a
me niacu a farbu tenoru - z
pôvodnej lyrickej o pojnosti na
akoby priš krtené tó ny . Obe s pievajúce dám y vystihli ná la du svojic h partov a prežiarili ho krásou
svoj ic h hl asov, čo platí naj m ä o
Adriane K ohútkovej . Hudobne a
textovo krásne úseky zažiarili naj m ä v druhej čas ti pašií so v. tupo m tenorovej v io ly da gamba č i už v jej s prievode a dotvorení ná lad basových a te no rových
arios a ári í (boha to ko loratú rne
zdobených), a lebo v krátkom sóle pre d čís l o m 32. V edľa ko ncertne pô ob iaceho hlasu ba rytoni tu Ro m a na Ja ná la pô obil
objemnejš í, a le zato po hybli vý
bas Gustáva Be l áčka výraznejš ie, imaginatívnejš ie, odušev nenejš ie.

aprílový , či skôr pred ve ľk onoč ný
hosť rozhlasového orchestra, sa síce
ve ľmi usi loval, bol precízny , inšp iruj úci, e legantný, kdes i však čos i
uviazlo. V Koncertnom štúd iu
vlád la skôr nervozita než blahodarná pohoda. Najlepšie odznelo hn eď
na úvod - mys lím tým spomínané
Dvorákove piesne, o pus 99. Hlavným strojcom tohto ú pechu bol
Peter Mikuláš. K jeho výkonom už
vlastne nemám čo dodať - sú kvalitatívnou záru kou, zábezpeko u si lného zážitku. Vždy obdi vuje m koketériu divadelnosti a koncertantnosti v jeho int erpretačnej poetike,
v tvorbe tónu, vo frázovaní, vo výstavbe detail u a celku. Inak tomu
nebolo ani te ntoraz a bravo na záver bolo naozaj zaslúžené.
Ad dva: Poeme pre hus le a orchester od Erne ta C haussona v podaní Veroniky Peškovej. Bolo to
pek né, nežné, us il ovne vypracované, noblesné. Možno by sa ziš lo
troš ka v iac e motívneho apelu , možno by nezaškodil okrúhlej ší a sýtejší tó n. Veronikin vek j e však dobrým dôvodom k mladi stvému,
d i evčenskému pohľadu na vec a nehod lám a preto a kokoľvek vzrušo-

sym fónia. Tam išlo naozaj to tu hého, lenže, žiaľ, v tom horšom zmysle s lova. Int o načný ne pokoj úvodného, viac než nepríjemné ho sóla
lesného rohu sa rapídne šfri l do
okolia a hrdos ť "Romantickej" symfónie bola za horam i. za dolami.
Dirigent Seipenbu ch prejavoval
ne ustá lu ochotu poskytn úť max imum info rmácií, ale akoby pred
ním stála !'ažko priepustná bariéra,
ktorá veľa z j eho podnetov neprepustila za pu lty hráčov. Symfón ia
mala ve ľa s labín, veľa do lovných
lap usov, nevyja. ne ností. Dianie na
pód iu na mňa pôsobi lo takmer ako
bláznivé aprílové počas i e. Boli aj
jasné chv íl e, kedy žia rilo hrejivé s lni eč ko, vzápätí sa však dohnali
mrač n á a efti l so m vôkol eba temnotu a dusno. Namiesto brucknerovského majestátneho k oláča ponúkali v rozhlase nevýrazne ochutený a neozdobený polotovar. Alebo, iné prirovnan ie: akoby sa ve ľ
kon oč né kuriatko nevede lo za ten
svet precľobať cez pr íl iš tuh ú, pevnú
škrupink u kŕča a komplexu z Bruckne rovej hud by. H ľadiac na udalosti
aj z takejto kuriatkovskej perspek tívy, aprílový Bruckne r v podaní
SOSR-u nebol naozaj veľkonočný.

vať.

Vzruš ila ma však Bruc knerova

Pred vedenie B achových Pašií
podľa v. Jána v D óm e v. M artina bolo tentokrát na p o/ce re
m edz i obdivuhodný m zvládnu tím formových a technick ých
nárokov dieh1 a dokonalý m precítením v vetkej demonštrovanej
i skrytej drámy. ktorá sa odohráva v texte a veľko lepej hudbe.
Prístupy k odkazu barok ových
m aj strov m ôžu byť rôzne - štý lovo precízne, v priam kom ornej
interpretačnej produkcii, alebo
voľneJšie, s ve/ký m élparátom
účinkujúcich , aktualizované zvukovo-dramatickými skúsenosťa
mi účinkujúcich a poslucháčov.
R ó bert SU111kovský si zvolil p olcestu nie len ve/kosťou aparátu,
ale aj efektnosťou predvedenia...
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

IGOR JAVORSKÝ
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Japonskývečer
Koncert s janusovsk ou tvárou - znel
názov j ednej z mojich posledných recenzií, a ne byť n ebezpeče nstva sebaopak ovania, použijem ho znova. Je totiž tak ý výsti žný , ako ne u ver iteľn ý fakt, že
dve polovice toho istého koncertu m ôžu
m ať také ostro kontrastujúce podoby .
Opäť ide o koncert nijako nevyhraneného abonentného cyk lu C , tentok rát z
l l. marca. Ako vyplýva už z názv u, v role hosťujú ceho dirigenta i sólistu sa nám
pred. tav ili zhodne Japonc i: skú sený a
znám y dirigent Hideaki Mutó a menej
skúsená a menej známa k laviri stka
Makiko Nakachi (vlastne t. č. ešte poslu cll áč k a pražského K onzervatóri a). A ako
si poradili s klasick ým repertoárom európskeho ( t.j . svetového) romantizmu?
Makiko Nakachi dala pri prednese
Chopinovho. l . k lavírneho koncertu e mol
za pravdu tým skeptikom , podľa ktorých
sa inter pretom z ázijského kontinenlll
nikdy nepodarí vnútorne vysporiadať s
" k lasickým" európskym repertoárom. Jednou z mála j ej devíz bol p lynulý (až príliš plynulý! ) ťah , čo je asi v šetko. Ak
však niek to hodno tí ak o dev ízu neprecít e nos ť, chlad, mmtmum agogických
zmien č i neustá le lavírovanie v oblasti
mezzo forte, prosím ... Aleže aj nádhern á
poézia pomalej č as ti vyznela takmer
etudovo, to už prekon alo všetky moj e
oča káva ni a. K ve ľmi malej č l e nitos ti
štruktúr a ( skoro) absenc ii fantázie sa
prida l i aj problémy rý d zo technického
c har akteru, v dôsledku č oho brilantné
pasáže l. č as t i nevyzneli vždy naj z rete ľ
nej šie a najvy rovnanej šie, č ím sa zn ač ne
problemati zova la i eventuálna snaha o
"objek tív nos ť". Pri výkriku " bravó" po
záve reč nom akorde som nechce l veriť
v lastný m ušiam . Je vari možné, že k
nadšeniu niektorý ch p os lu c h á čov s tač í
vizuálny dojem zo šikovnéhoyobehovania prstov po k lávesnic i? (Cím nijako
nechcem z m e n šovať význam a n áro č 
nosť techn ic kého dri lu, ale azd a v šetkým
j e jasné, že k va litná interpretác ia j e niečo ove ľa , oveľa v iac.)
Po týchto esenc ionálny c h úvahác h o
"pod rate" m ôžem n aš ťa s ti e pr ida ť úvahy vo vyššej rovi ne. A hneď nadviažem
na predchádzajúci výk on : zriedkaked y
sa toti ž stáva, že i v r ám c i j edného diel a
mo žno Jedovať také rô zne hudobné prej avy. M ys l ím na orchestrálnu introdukc iu k l . č as ti C hopinovho k oncertu ,
znejúcu tak nádherne prirodzene a spevne, s pri ezračn ými líniami a s tak ou " ušitou " dy namikou m ezzoštruktúry , ak o sa
ju iba máloktorému dirigentov i podarí
v y bud ovať a u c h o piť. ( K ďa l š i e mu pri ebehu koncertu vyšš ie. ) T en " málokto"
bol v tomto prfpade krajan Makika Nakachi, Hideaki Mutó. S touto pozitív nou
kúsenosťou to už šlo naladiť sa i na
M endelssohnov u Škótsku symfóniu, kompozíc iu, ktorá si na slabú frek ventovanosť sťa žovať urč ite nemôže (to sa vzťa
huje na program ce lého večera , obligátny m - a ozaj vydareným - úvodným ohňos trojom bola Smetanov a predohra k
Predanej neveste). Mutóovi sa v šak tento roztomi lo-vážny evergreen pod ari lo
pro bl e m ati zovať. Toľkokrát poč ut ý m hudobný m tvarom dod al nád ych nefalšovanej vášni vosti , no n ikdy sa neuc hý lil k
lacným z vukovým org iám ; j emné pradivo symfónie držal v ru kách s dokonalou
istotou a inteligenc iou a z rete ľnosť hudobnej v ýstavby obohatil o permanentnú (a pritom zdržanli vú) v ibráciu napäti a a vzruchu. N emožno nes pomenúť
vrúcne espressi vo 2. č asti , avšak finále
sa mi zdalo trochu ťa žk opádn e a závereč n ý chorál málo m aj estátny. Mutó
však každou svoj ou bunkou lú žil hudbe
a k oncentroval sa na ňu , o čo m s ve d č i a
aj ve ľmi m alé prestávk y m edz i j ednot li vý mi č asťami - len žiadne spohod lnenie,
páni hudobníc i, skladbu treba dohrať s
rovnaký m oduševnením do konca.
A čo d odať na záver? Ve ľmi stručne,
no v ýsti žne: n ie j e Japonec, ak o Japonec.
TOMÁŠ HORKAY

HudbazNagojea
Jokohamy

Konzervatór ia pod taktovkou Júliusa Karabu. Technickej Z I'LI Č no ti podriadila predstavu o výstavbe interpretovaného diela, zaujala č i s totou štýlu a každému úseku dala primeraný tvar. Svojím výkonom uspokoj il a
publikum a iste aj prítomnú ča sť pedagogického zboru.
Krásny dojem svoj ím prednesom Flautového koncertu D dur od C. Reincckeho zanechala aj ďal š i a mladá um e l kyňa Ivica
Encingerová, ž i ačka 6. roč níka z triedy Dagmar Zsapkovej . Mäkký tón jej nástroj a rozvíjal plejádu výsti žne formovaných nálad.
Dielo velkého rozsahu, technicky n ároč né
na budovanie tektoniky predpokladá velkú
s kú se nosť, akú ešte ži ač ka škol y nemôže
mat'. A predsa svojím výkonom, v ktorom
dominovala technická istota a umelecká iskra,
zaujala.
O dobrý výs ledok sa postara l aj žiacky
orchester. Bez problémov zvládal úskalia
sprevádzajúceho telesa a dobrou prípravou
sa neváhal popa sov ať aj s V III. symfóni ou
A nton ína Dvoi'áka. K takým to výkonom sa
orchester pripravuje iste dlh šiu dobu, ale
c i e ľa ved om ým štúdiom pod vedením diri genta Karabu, svoju úlohu splnil pod ľa oča
kávania. A to sú podnety k dobrým poci tom.

V japonskom meste agoj a vznikol už roku 1889 di evče nský inštitút Kinjo Gakuin.
vychovávajúci dievče nskú mlaď od pred·
školského veku až po ab. olutóri á na niektorých vysokých školách, v prísnom kresťan·
skom duchu a medzi národnom porozumení.
M á asi sedemtisíc č len ov a z nich vybrané
s peváčky tvori a zbor Olee Club, ktorý vedie
dirigent Tsunehisa Ohara. Pod j eho vedením
50-č l e nn ý zbor dievčat vo veku 13- 18 rok01
absol vova l zájazd po niektorých európskych
mestách (Frankfurt, Mníchov, Salzburg.
Viedeň a i.). Využijúc blízko ť našich miest,
zbor 27. 3. " ods koč il z V iedne do Bratis·
Javy" na koncertné vystúpenie v sieni Slovenského rozhlasu. Zásluhu na tom majú
Mestské kultúrne trcdisko, Umelecká agen·
túra lnterArtist a S po l očno s ť RakúskoJaponská vo V iedni, ktorá sa usiluje o kul·
túrnu výmenu hodnôt. Možno však predpok l ad ať, že na tejto návšteve malo záujem aj
vedenie Bratislavského chlapčenského zboru
s dirigentkou Magdalénou Rovňákovou, ktorý sa absolvovaním asi tretiny programu zú·
ča s tn11 podujatia.
a spo l oč nom koncerte c hlapčen s k ý zbor
predniesol skladby W. A. Mozarta, M . Vul·
piusa a F. Couperina a znova to bol výkon
j emného znenia, ktorém u sa kultúrou tónu
podriaďuje aj skupina dospelých spevákol'
vo veku 20-22 rokov, umelecky vychova·
ných v tomto zbore od detských l iet.
S velkým záujmom obecenstvo sledovalo
a akceptovalo výkon japonského dievčen·
ského zboru O lee Club. Predniesol barokovú
skladbu G. A solu. Kompozícia vyznela vo
výbornom frázovanf, ľa hko plynúcim, kon·
trapunkticky rozvíjaným spevom. Milým
prckvapcnfm bol kulti vovaný, mäkko znejú·
ci spev. Iste j e to zásluha dirigenta, ktorý je
sám barytoni tom, známym japonským in·
terpretom rôznych operných postáv. Napo·
kon sa prednesom jednej piesne z muzikálu
M y Fair Lady pred tavil aj ako sólista.
Zaujímavá j e kompoz i č n á stránka tvorby
japonských s kl adat eľov (Michio Mamiya,
A k ira Miyoshi a i .), k torr sa viac prikl áňaj ú k
európsky tonálnym systémom, zat i a ľ čo fu.
dové piesne, na koncerte zastúpené v iacer)··
mi ukážkami , takmer dôsledne tlmoč ia hu·
dobné cítenie v charakteristických pcntato·
nických tóninách. Ukážky, ako Pi e seň kosca,
Svätojanská muška , Pi e se ň o Kokiriko a iné,
niektoré aj s rytm ickým sprievodom malých
bubienkov a drevených pa li č i ek , zapôsobili
svoj ou nezv yčajno u poéziou a vzbudili ve·
!ký ohl as. Akiro Miyoshi j e autorom aj
Štyroch ročných období, s názvami čast í Jar
(Temný mesiac) - Leto (Z ber čaju) - Je seň
(Javor) - Z ima (Sneží). Poslednú pridanú
ča ·ť tvorf skladba V ečerné zore.
Svoje vystúpenie zbor dopln il p1atum
pi esňami z M y Fair Lady, kde predsa len
chýbal výraz dospelých hlasov; milou pozor·
nosťou nášmu publiku bol prednes slovenskej ľud o vej piesne Pri Prešporku na Dunaji.
a záver slovenskí chlapc i odovzdali japonským dievčat ám kvetiny a spo l oč n ý m pred·
ncsom j ednej neprogramovanej skladby sa
podujatie s konč i l o naozaj s úspechom.
O dva dni po tomto koncerte (29. 3.) sa v
bratislavskej Redute u skut oč n i l konccn
d i evčen ského študentského dychového or·
chestra z Jokohamy (Soei junior College).
Ide o školu gymnaziálneho typu, založenú v
roku 1940, ktorá má 1400 žiakov a žiacky
orchester (l 08 č l en ov) z rok u 1966, pričom
absolventov nahrádzajú ž iač ky z nižších tried.
Čast' uvedeného program u teleso prednieslo
na pozoruhodnej úrovni. Uspokojenie vzbudila interpretácia skladby Kráľom lásky môj
Pastier j e od O. Reeda, predohra Pcterloo od
M . A rnolda a ď. Pri vclké požiadavky kladú
na úč inkujú c i c h transkripcie finálnej časti
Dvorákovej Novosvctskej a Musorgského
Obrázkov z výstavy. áročn á expresfvna
hudba ruského klasika žiada dos tatočne vý·
razný prednes a na ten sú potrebné suverénne
mužské výkony. Dirigenti Yoshibaru Tsune·
mitsu a Tadamichi Inoue majú iste dobre
odpoč ú van ý správny prednes týchto a iných
diel , ale technicko- fyziologické danosti diev·
če n sRého organizmu, a teda aj celého dycho·
vého telesa, sú predsa len obmedzené a jed·
noducho n est a č i a na prednes v adekvátnom
tvare. icktoré skladby tzv. vyššieho popu·
Járu však vyzneli v podaní orchestra pekne a
to by malo by ť kritériom pre tvorbu repcr·
toáru tohto telesa.

MICHAL PALOVCÍK

MICHAL PALOVCfK

Mick Taylor- blues, ako sa patrí
V poslednom č as e akoby sa v Bratislave roztrh lo vrece s bluesmanmi , predovšetkým za hrani č
nými. Po legendárnom Colosscu a nemenej hviezdnom Johnovi Mayallovi s jeho Bluesbreakers,
nickolko t ýždňov pred vystúpením "otca" všetkých bluesových gitaristov B. B. K inga, k nám zavítal aj Mick Taylor so svojím A ll Star Blues Bandom. Aj tento koncert môžeme prip oč ítať k
dobru agentúre elóKonccrt , ktorej snaha o ž i v iť hudobné dianie na Slovensku zatiaľ nedopadla
najhoršie. Bratislavský Park kultúry a oddychu. svedok mnohých vystúpení hudobníkov svetových mien, síce ani zďa l e ka nepraskal vo švíkoch. napriek tomu však tí, ktorí prišli (a nebolo ich
málo), vedeli clo č oho idú. Publikum tvoril i pov ä čš in e pamätníci a bluesoví nadšenci, ktorým
meno Mick Taylor ni ečo hovori lo. Tento gitarista, narodený v roku 1948, už ako 1 9 - roč n ý ú č i n 
koval v skupine Johna M ayalla, s ktorou nahral aj tri platne (Crusade a Blues From Laurel
Canyon patri a medzi najznámej šie a najocc ňova n cj š i e Mayallove albumy vôbec). Onedlho nato,
už ako renomovaný inštrumentalista, vystriedal v skupine Rolling Stones Briana Jonesa. S
"valiacim i sa kam e ň mi " hral Taylor až do roku 1974 a toto j eho päťroč n é pôsobenie zostalo zachytené v podobe štyroch LP, ktoré dodnes patria k tomu najlepšiemu od spomínanej kapely.
Hoci sa neskôr pod i e ľa l na mnohých projektoch v ýznačných hudobníkov (Bob Dylan, Mike
Oldficlcl .... ), a napokon i svojich vlastných (albumy Mick Taylor - 1979, Stranger In This Town 1990, COEIStin' Home - 1995) ča sy j eho najväčších úspechov a slávy spadajú práve do prelomu
šesťde s i atyc h a sedemdesiatych rokov. Preto bol aj vekový priemer publika na brati slavskom
koncerte, ako som už spomenul , pomerne vysoký - mnohí boli iste zvedaví, ako hrá (a spieva)
Mick Taylor dnes, v rokoch deväťdes ia t yc h . A le nepredbiehajme.
V ečer zača l vystú pením predkapely, ktorú predstavovala handlovská skupina Reného Lacka,
v bluesových kruhoch už pomerne známeho to gitaristu. ~ a margo tohto vystúpenia len poznamenávam, že výborná prstová technika ešte nemusí zname nať kvalitné blues. Dôležitý j e totiž
práve feeling, cítenie, ktorým sa vy z n ač ujú velkí bluesmani. Mick Taylor so svojou klasickou
bluesovou gitarou - Gibson Les Paul - ukáza l, že medzi nich ešte stále patrf. Hoci po (1vodnom
štandardne zahranom i zaspievanom boogie som mal sprvoti neblahé tušenie, že to n i č svetoborné nebude. Omyl. Je totiž možné hrať celý ži vot blues, a stále inak . A stále dobre. Čaro toh to druhu hudby však napriek zdanli vej jednoduchosti (celú harmóniu tvoria zv äčša tri akordy) a popri
kval itnej interpretác ii s poč íva najmä v rozmanitosti . Blues môže h rať v skutku každý.jc však nesporným umením zah rať ho dobre, a hlavne na rôzny spôsob. Mick Taylor so svojím A ll Star
Blues Bandom predviedol naozaj pestrý program , pri ktorom sa zrejme nikto nenudil. ickecly
som nadobúdal až pocit, akoby pokračoval i Bratislaské jazzové dni . Takýto charakter koncert u
dodali napríklad vygradované improvizácie v sambe santanovského rázu. ktorá s blues mala pomerne málo s po l oč né . Nakoniec, preč o sa zb y t očne obm ed zov ať, trebárs nálepkou "bluesový"
gitarista? Taylorova sprievodná skupina potvrdi la. že naozaj nesie svoj hviezdny názov právom jej č l enovia tvoria nielen kompaktný a výborne zohratý celok, ale ov ládaj(, svoje nástroje so
z nač ný m p rehľad om . Nechýbalo sólo na bicie Jeffa A llena (treba priznal', že omnoho pútavcj šie
ako v prípade Mayallovho bubeníka - táto asociácia sa tu prirodzene ponúka vzh ľadom na zn a č
ne podobný charakter oboch vystúpen[), ani obč as né, vyslovene jazzové exhibície druhého gitaristu Jima Mullcna. Michael Bailey j e výborným basgitari stom, ktorý disponuje práve tým prepotrebným feelingom. už menej svietivý sa mi zdal by ť výkon klaviristu M axa Middletona (hoci
je pomerne v y hľadáv an ý m h rá čom - spolupracoval naprík lad s Jcffom Beckom č i Jackom
Bruccom). Vcelku možno k o n š tat ov ať, že koncert Mick Taylor's All Star Blues Bandu rozhodne
stál za to a znovu zdôraznil, že blucsmani vekom nestrácajú n i č zo svojej energie a schopností
(pozri John Mayall, B. B. King .... ). Škoda len, že tak málo divákov javí záujem o koncerty výborných hudobníkov.
SLAVOMÍR KREKOVIČ

Pod-.ety
Akonáhle a školský rok prehupne do
druhej polovice, v školách všetkého druhu
nastáva zvýšený ruch; j edni kon č ia štúdium ,
iní sa chystajú pokračovať v štúdiu . Umelecké školy z ač ínajú v tomto období demonš t rovať prácu pedagógov cez výkony ich žiakov. Bratislavské K onzervatórium to robí,
v rátane predchádzajúcich foriem školy, už
tri štv rte st oroč ia.
A k kedysi, dos ť dávno, bývali mnohí absolventi v ďač ní za mož n os ť pred s ta v iť sa čo
len ča s ťou koncertantného diela, dnes j e sam oz rejmosťou , že hrajú celé skladby, a to
spôsobom vzbudzujúc im nielen uznanie za
pekný školský výkon, ale i umelecky vycibrený, suverénny i nt e rpret ačn ý tvar. Je to
krásna vizitka práce pedagógov, ale aj pracovitosti žiakov.
M edzi úspešné mladé osobnosti sa právom zaraďuje aj klaviristka, žia č ka 5. roč ní
ka prof. Evy Pappovej - Ofga Konrádová.
a pódium 2 1. marca vystúpila ako na dôverne známy pr iestor, s primeranou dávkou
sebavedomia a so zrelým názorom na pri pravovaný prednes Beethovenovho K lavírneho koncertu C dur, op. 15, ktorý uviedla v
spolupráci so Symfonickým orchestrom

ll.~~~~~M~ONJI[g
OR~~~~~~ ~
Žilinčania v Calabrii Koncertné drobnosti z regiónu
Pašiové diela J. S. Bacha sú pre svoju
náročnosť a obsadenie
len zriedkavo uvádzané mimo kultúrnych centier. Sériu vel'konočných koncertov, najmä po východosloven skom
regióne (Sabinov 29. 3., V alaliky 30. 3.,
K ošice 3 1. 3., Prešov l. 4. a Martin 2.
4.), us kutočnil súbor starej hudby
Musica historica Prešov s hosťujúci m
sólistom z Rakúska Hansom Chri tianom. V dramaturgii koncert ov boli
okrem onát pre vio lu da gamba a ba so continuo D. Buxtehudeho, G. Ph.
T elemanna a G. F. Händla i árie z
Matúšových pašií J. S. Bacha. V podaní Hansa Christiana zaznel dvakrát recitatív a ária pre bas, viol u da gamba a
basso continuo " Mache dich , mein
H erze, rein" a " K omm, sUBcs Kreuz"
za spol uúč inkovania K arola Medňan
ského - viola da gamba a Kláry Ganzerovej- spinet. Koncert y sa realizovali za účinnej podpory veľvys l anectva
Rakúskej republi ky na Slovensku, mie tnych organizátorov koncertov a
Katedry hudobnej výchovy, ktorá využila prítomno ť Han a Christiana v Prešove aj na prak tický vokálno-interpretačný eminár pre študentov odboru
H v. Študent i a návštevníci koncertov
interpretačnú

Komorné orchestre Konzervatória v Ž il ine us kutočnili v dňoch 28. 3. - l O. 4.
1998 koncertný zájazd do Ta l ian ka, kde pod vedením di rigentov Enrica Volpeho
a Angelo De Paola ú č inkoval i na 17 koncertoch v mestách Lagonegro, Tortora,
Trecchina, Práia a Mare. Scalea, apoi i , Falema, ola, Amantea, Feroleto. Maida,
Simbariu , Sibari a Bagnol i. Ako sólistka a zájazdu zúčastnila altistka Gabriela
Hiibnerová z košického K onzervatória. S orchestrami ólovo vystúpi l i hu lisl a
Michelangelo Massa. kl arinetistka Si l via Cerquaglia , speváci Francesco De L eo a
Tiziana Guag lianone. Diri gent orchestra pán Enrico Vol pe. riaditer K onzervatóri a
v Cosenze, vyjadril mimoriadnu spokojnosť s interpretačnou úroviíou našich štu dentov a pozval orchester na ďa l ší koncertný zájazd v pred v i an očnom období.
JÁNGLASNÁK
Snímka autor

Mus11 Ludens v Berlíne
Komomý súbor Musa Ludens. ktorý sa venuje oživovaniu historických hudobných pami<llok od obdobiét Velkej M omvy cez go/Íku až po nmý barok. sa vrátil z
Berlína, kde od 2. do 4. aprílét étbsol vov;t/ tri koncertné vy.wúpeniél.
Prvý koncen a u kutočnil na pôde za. tupíten kého úradu Slovenskej republiky él
bol venov;mý krujéllwm él pracovníkom úradu. Do hi torických melódií v taroslovienčine. léllinčine a lovakizovanej če.5tine a započúvali po luch áči mt druhom
koncerte v kultúmom dome Heller. dorf a záverečný koncert zaznel v novom. ale
akusticky výbornom kostole v l-leilig-Kreuz-Kirche Hohenschänlwusen.

Súťaž

stretli v osobe Hansa Christiana výraznú osobnosť, sólistu V iedenskej štátnej
opery, kde pôsobi l celých tridsať rokov
a v tomto opernom súbore vytvoril 59
operných postáv, spieval v najväčš íc h
európ kych a vetových operných domoch, na Salzburgských a Bregenských
hudobných festi valoch a pedagogicky
pôsobil na viedenskej V ysokej hudobnej škole a tiež ako ho ťujúc i profesor
na univerzite o f Fine Arts v Tokiu.

•••

a Ve l'konočnú nedeľu v prešovkom
Franti škán skom kostole mala prem iéru
Missa Liberorum in F pre sól a, zbor,
dychové a s láčikové kvarteto s dirigentom Stanislavom Šarišským. Au torom
premiérovanej om še j e B ernard H erstek, dl horočný umelecký vedúci detského vokálneho súboru Prešovčatá, tvorca piesní a neodmys l i te ľn á osobnosť
prešovského hudobného života. V deň
prem iéry, 12. apríl a, oslávi l Bernard
Herstek takto originálne svoj e päť
de iatiny a medzi domácimi účinkujú 
cimi (Prešovčatá, Latinský zbor chrámu sv. Mikuláša, organi tka M ária Olejníková a ďal ší) sa vynímala ólistka S D
Ida Kirilová. IRENAMEDŇANSKÁ

Franza Lehára

V dňoch 26. - 28. apríl a l. r. uskutoč
nila sa v K omárne medzinárodná spevácka súťaž Franza L ehára. M ed zinárodná porota vyhlásila týchto laureátov
úťaže:

l . cena: 30 000 Sk AnnaJanotová (ČR)
2. cena : 20 000 Sk Mario Fančovič (SR)
3. cena: Miriam Čížková (Č R )
Osobitné ceny získali :
Ofga Bezačinská (SR)- za interpretác iu árie z Dusíkovej operety M odrá ruža.
Attila Bóra ( MR) - za interpretáciu

piesne zo spevohry Milana Nováka Nie
j e všedný deň.
Na lávnostnom gala-koncerte 29.
apríla v Miestnom kultúrnom stredi sku
v K omárne ceny odovzdali primátor
mesta Ing. Štefan Pásztor a generálny
riaditeľ Národného hudobného centra v
Bratislave Pavol Bagin. a koncerte
účinkova li laureáti súťaže, ďa l ej Katalin Pitti z Budapešti , A. Zsadon. T.
Szolnoki, D. Jariabek, E. Horná. O rchester Novej scény dirigoval Zdenek
Macháček.
( -r)

Kontomý koncert v opere Young Concert Artists Intemation Auditions
Pravdepodobne nedost a čujú ca propagácia koncertu , usporiadaného viacerými organi záciam i ( adáci a J.
Hummela, Obnova kultúrneho dedič
stva, Spo ločnos t' E. S uc hoňa. Klub
priat e ľov opery S D ) spôsobi la ve rmi
malú účast' pos lu c háčov v hľadi sku
S D, keď prakticky začínajú ci Komorný orchester J. N. Hummela by potrebova l na povzbudenie do ďa l šej práce väč" í záuj em publika. Možno v tom
zohrala úlohu aj menšia organi zátorská
skúseno ť.
Chválime vzni k tohto nového súboru, zloženého zo 14 č l e n ov orchestra
opery SND najmä preto, že di vadelné
orchestre, vo všeobecnosti nútené opakoval' repert oárové predstaven ia. pri stupujú k plneniu svojich pov inností
zavše aj s urč it o u pochopiternou ležérno t'ou. Dobrým hráčom j e potom každý odkl on od tejto každodennosti vítanou, priam rekreat ívnou príl ež it os ťou.
Možno teda poc h op iť, že č l e n ov ia nol•ého tele a prijal i kohosi inic iatívny
návrh - pestoval' hudobné umenie aj pre
koncertné pódiá. V y t ýč i l i si úl ohu uvádzal' tvorbu starých majstrov, čo v
Bratislave nie j e novinkou, ale ori entácia vyplynula zo s kut oč nos t i , že práve
natvorbe hudobného baroka a k lasici zmu možno technicky a umelecky najlepšie zdoko n aľovať výkony hudobného kolektívu. kde sa každá i nt o na č n á ,
rytmická č i i ná i n t erpre t ač ná odchýl ka
prejaví dosť markantne. apriek tomu,
že každý člen toh to orchestra. vedeného koncertný m majstrom Vladimírom
Harvanom, j e technickým suverénom
svojho nástroj a, po trvá dlhšiu dobu.

kým súbor ako ce lok bude m ôcť dôstoj ne súpe riť s tak ými osve d če ný mi telesami ako sú Warchalovci (S KO), Musica aetern a, Cappella I stropolitana,
Bratislavskí sólisti a pod., ktoré majú
za sebou množstvo práce a roky umeleckého c izelovania.
ový súbor by sa však mal pozamýšľať aj nad vorbou repertoáru. Orientáciu na sta rú hudbu možno rozš íriť aj o
tvorbu zo slovenskej hudobnej minul osti, študoval' menej frekventované
diela barokové, k lasické i neskoršfch
vývinových epoch a programy by iste
nezaťaž ili ani vhodne vo lené diel a z
dielní s ú čas n ýc h autorov. Rozhod ne by
však nemalo dochád zal' k takým zmenám ako na koncerte 19. apríla t. r .. keď
namiesto plánovanej Vi va ldiho Stabat
Mater sa program plátal Modl itbou
Desdemony z O telia (spieva la Elena
H o li č ková) a Intermezzom zo Sedliackej cti. Sú to núdzové ri ešenia a akoko ľve k cenné, nemali by nahrádzal'
očakáva nia dobre postaveného pôvod ného programu.
Program z tvorby G. Ph . T elcmanna.
J . S. Bacha, A. V ivaldiho vyznel bez
výraznej šieho oslovenia, teda tak. ako
keď sa k j eho umelecky hodnotnej interpretácii začín a kolektív iba prepracúvať. Prosperita telesa bude v zá adnej miere s poč ív ať na schopnosti ach a
nárokoch umeleckého vedúceho a dobré výs ledky budú na prospech nášmu
koncertnému umeniu i zvyšovaniu
kvality orchestra opery SND, čo iste
bolo j edným z c i e ľov tej to umeleckej
ak ti vity.

MICHAL PALOVČÍK

M ed zinárodná súťaž m ladých koncertných umelcov sa u skutoční v d ňoch

14. až 18. septembra 1998 na H ochschule fti r Musik a v Gewandhause v
Lipsku. Súťaž j e u rčen á pre sólo nástroje, spevákov a s l áč ik ové kvartetá.
Vekový lim it j e 28 rokov. Víťazi postúpia do sv etového finá le, ktoré sa bude
konať v N ew Yorku (účastníc i obdržia letenky a b ude im uhradené uby tovanie). H onorované bude ich vystúpenie na koncerte víťazov v N ew Y orku , v
K ennedy ho centre vo Washingtone i ďal šie koncertné vystúpenia. Okrem c ien víťazi budú mať zabezpečený koncertný manažment n a dobu päť rokov .
U záv ierka s úťaže: 19. jún 1998
Kontaktn á adresa: Prof. Joel Shapiro, H ochschule ftir Musik , Postfach
100809,04008 L ei pz ig, Germany. Fax : (0341) 2 144-661.

N11jviičší rockový festivlll
Dotemz najväčš( rockový festival
na území Slovenska Sél uskutočn ( pod
názvom Sedem v di1och 3. - 5. júh1 na
vajnorskom letisku v Bratí Jave. O
j eho prfpravách informovali v hléi Vnom meste SR zástupcovia spoloč
nosti Ležatá osmičk;t, ktorá podujatie
pripravuje.
"Podpísali sm e zmluvu o účasti
amerického speváka Boba Dy lana a
pred definitívnym uzat vorením sú aj
zmluvy so skupinami Prodigy a Faith
No M ore," povedal tlačový hovorcu
spoločnosti Branislav Vé/r tk. Dodal,
že v konečnom štádiu rokovania a
upresiíov<mia detailov stí aj podmienky ÚČE/stí dh/.5ích skupfn, medzi inými rwpríklud Thempy , Soul ll soul,
Foo Fighters ítlebo Cornershop. Podlh neho vystúpi v programe každého
dňu koncertu sedem skupfn. "Deviatich zahraničných ho. tí doplnl'me

v SR

dvanástimi slovenskými kapelami.
Ich konkrétny zoznwn v.~élk uz;ll voríme až v priebehu májél." poznamenal
B. Varsík.
Trojdňový ľes tivéll bude vyžadova(
dôsledné zabezpečenie divákov. "Predpokladáme, že clo priestorov letí ka
ich príde a i 100 tisfc. a to nielen zo
Slovenska, ale aj zo susedných kra-

j{n.
Vstupenky na celý ťesti va/, v odponíčanej hodnote 980 Sk, budtí vo forme
kreditnej telefónnej karty. "Okrem
presnej evidencie o pohybe divákov,
ktorú nimi zabezpečíme, ponúkneme
publiku v spolupráci so Slovenský mi
telekomunikáciami élj možnosť telefonovania," povedal v tejto súvislosti 8.
Varsík. Doplnil, že v cene v tupenky j e
zahrnuté aj ži votné a úrazové poistenie
spoločno ťou Tatra.
(Neoznačené správy sú zo servisu TASR.)

Slovenská filhar•••ónia Východoslovenské štátne divadlo
2. 5. - 16.00 h Slovenská filharmónia
Koncertná sie11 Dirigent: Murtin Mázik
SF
Rozprávač : M 11rián Sl ovák
B. Hallman: Pikola Nicho las
7.5. - 19.00h Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Koncert venovaný pamiatke
obetí 2. svetovej vojny
Dirigent: Onclrej Lenárcl
Zbormajster: Jan Rozeluwl
Sól isti: Ľ ubica Rybársku, soprán
Jitkn Supurová-Fischerová. alt
Miros/;1 v Dvorský. tenor
Jii'f Sulženko. bas
A. Dvofák: Rekviem, op. 89
14. 5. - 19.00 h Slovenská filharmónia
15.5.- 19.00 h mužský zbor Speváckeho zboru
mesta Bratislavy
Dirigent: Ondrej Lenárd
Zbormajster: Ladislav Holásek
Sólisti: Tomáš Nemec. klavír
Mirosluv K opp. tenor
F. Liszt: Mazeppa
Koncert pre klavír a orchester
č. l Es du r
Faustovská symfónia

20. 5.- 19.00 h Slovenská filharmónia
Dirigent: Otakar Trhlľlr
A. Dvofák: Slovanské tance
l . rad, op. 46
2. rad, op. 72
2 1. 5.- 19.00 h Slovenský komorný orchester
22. 5.- 19.00 h Umelecký vedúci: Bohdan Warchal

E. H. Grieg: Z Holbergových
suita pre sl áč i kový orchester, op. 40
L. J an áček: Suita pre s l áčikový
orchester
J. Suk: Serenáda pre sláčikový
orchester Es dur, op. 6
Musica aeterna
Umelecký vedúci: Peter Zajfčias.

5. 5. - 19.00 h
Moyzesova sieň
SF

ček

G. Ph. Telemann
G. F. Händel
J. F. Fasch
A. Lott i
A. Scarlatti
Koncert mladých interpretov (v
spolupráci s VŠMU)

DIVADLO JANKA BORODÁČA KOŠICE
2. 5.- 10.00 h
2. 5.- 19.00 h
3. 5.- 19.00 h
4. 5.- 19.00 h
6. 5.- 19.00 h
8. 5. - 19.00 h
10.5.- 19.00 h
ll . 5.- 19.00 h
14. 5. - 19.00 h
IS. 5.- 19.00 h
17. 5.- 14.30 h
19. 5.- 10.00 h
20. 5. - 10.00 h
2 1. 5. - l 0.00 h
22. 5. - 19.00 h
24. 5. - 19.00 h
25. 5.- 10.00 h
26. 5. - 19.00 h
27. 5.- 10.00 h
28. 5.- 10.00 h
30. 5.- 19.00 h
31. 5. - 14.00 h
3 1. 5. - 19.00 h

43. košická hudobná jar 1998
7. 5.

koncertná sála Dom u umenia, Košice

OTYÁRACÍ KONCERT 43. KID

ŠFK, dirigent:Jerzy Swoboda (Poľsko)
klavír: Roustem Saitkoulov (Rusko)
l. Zeljenka - Ouvertura giocosa
P. l. Čajkovskij - Klavírny koncert č. l b
mol. op. 23
·
J. Brahms- Symfóniu č. 4 e mol.. op. 98
K oncert v spol upráci s Poľským inštitútom v Bmtislave

IO. 5. Dóm sv. Alžbety, Košice o 20. 15 h
Organový koncert pri príležitosti udelenia titulu
"ČESTNÝ OBČAN MESTA KOŠICE"
IVANOVI SOKOLOVI
Bach - Mendelssohn/Burtholdy - Grešák
- Podprocký - Reger - Vieme
l l. 5. obradná sieň MÚ Košice - Staré mesto
WIENER INSTRUMENTALSOUSTEN
(Rakúsko)
Händel - Haydn - Hummel - Berg - Poulenc- Batik - Joplin
K oncert v spol upráci s Rukúskym kultúrnym centrom v Bmtislave

12. 5. koncertná sála Domu umenia, Košice
ŠFK, dirigent, klavír: John WHITNEY
(USA)
Bechel - Gershwin - Copland - Gill is Whitney
14. 5. koncertná sála Domu umenia, Košice
Jazzový koncert
John Whitney - klavír (USA)
Juraj Griglák - kontrabas (SR)
Cyril Zelenák - bicie (SR)
18. 5. koncertná sála Domu umenia, Košice
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHES-

TER B. WARCHALA
E. H. Grieg - Z Ho lbergových č ias, suita,
op. 40
L. J anáček - Suita pre s l áč ik ový orchester
J. S uk - SerenMa pre s l áčikový orchester Es dur, op. 6
19. 5. obradná s ieň MÚ Košice - Staré mesto
Klavírny recitál - Roger MURARO
(Francúzsko)
L. van Beethoven - Sonáta č. 29, op. l 06
O. Messiaen - "La Rousserolle effarvette"
F. Liszt - Sonáta h mol
K oncert v spoluprlfci s Francúzskym inšti ttítom v Bmtisl11vc

2 1. 5. koncertná sá la Domu umenia, Košice
ŠFK, dirigent: Alexander Schwinck
(SR )
klavír: Roger Muraro (Francúzsko)
J. Haydn - Symfónia č. 49 f mol "La passione"
M. Ravel - Klavírny ko1icert G dur
R. Schumann - Symfónia č. 2 C dur, op.
61
Koncert v spolupráci s Francúzskym in-

štitútom v Bmtisltrve

26. 5. obradná sieň MÚ Košice- Staré mesto
Komorný koncert
Ayak:o Yonetani - husle (Japonsko)
Anna Ličková - klavír (SR)
W. A. Mozart - Sonáta in C. KZ 296
J. S. Bach - Partita č. 2
E. H. Grieg - Sonáta č. 3
F. Kreisier - Liebeslied
P. de Sarasate - Ziegeunerweisen
28. 5. koncertná sála Domu umenia, Košice
ŠFK, dirigent: Nurham Annan (Kanada)
husle: Ayak:o Yonetani (Japonsko)
H. Berlioz- Rfmsky karneval, predohra,
op.9
P. l. Čajkovskij - Husľový koncert D
dur, op. 35
F. Mendelssohn-Bartholdy - Symfónia
č. 3 a mol "Škótska", op. 56
29. 5. kostol premonštrátov, Košice
Jubilejný koncert zboru COLLEGIUM
TECHNICUM (SR)
zborn1ajster, dirigent : Karol Petróczi
Poulenc - Hrušovský - Konstianinen Lukáš
l. 6. koncertná sála Domu umenia, Košice
Klavírne duo
LUDMILA KOJANOVÁ (SR) - PAVELNOVOTNÝ
J. V. H. Vofíšek - Grande ouverture c
mol,op. 16
J. L. Dusfk - Sonáta F dur, op. 26
B. MartinO - Tri čes ké tance
N. Bodnár - Variácie na Beethovenovu
tému
F. Poulenc - Elégia - Va l čfk - Sonáta
4. 6. koncertná sála Domu umenia, Košice
SAINT OLAF SYMPHONY ORCHESTRA MINNESOTA (USA)
dirigent: Steven Amundson (USA)
A. Copland - Fanfare for the Common
Mann
l. Bázlik - Musica Slovacca
S. Barber - Medea's Meditation and
Dance of Vengeance
G. Gershwin - Kubánska predohra
- Klavírny koncert F dur ( l. časi)
P. Hamlin - Premiéra
Koncert v spolupráci s USA Emb11ssy a
AP Projekt BratislfJV,1

5. 6.

koncertná sála Domu umenia, Košice

ZÁVEREČNÝ KONCERT 43. KID
ŠFľ, dirigent: Ondrej Lenárd (SR)
soprán: Adriana Kobótková (SR)
tenor: Vladimír Doležal (ČR)
barytón: Martin Babjak (SR)

Spevácky zbor mesta Bratislavy (zbormajster: Ladislav Holásek)
R. Strauss - Don Juan, symfonická báseň , op. 20
C. Orff - Carm ina Burana
Zmena programu a ú č inkujúc ich vyhradená!

..,.,

Státna opera Banská Bystrica
J. Ci kker: MisterScrooge
Tri lďliče
Kolobeh života a smrt i - projekt t a n eč n ej skupiny BLESK
pri PKO
l l. 5. - 18.30 h L. Gershe: Motýlom nik ne rozkáže
12. 5. - 18.30 h G. Verdi: Luisa Miller

5. 5. - 18.30 h
6. 5.- 18.30 h

IS. 5. - 18.30 h ARCHI POSONIENSIS
Večer Britskej l áč ikovej hudby
Sólista: Peter Michalica
Dirigent: Boris Peek
16. 5.- 18.30 h G . Verdi : Nabucco
19. 5. - 18.30 h G. Verdi : Rigoletto

Oliver!
Oliver!
Bludný Holanďan
Bratislavské Divadlo Tanca
Aida
Čardášová princezná
Čardášová princezná
La Traviata
Na skle maľované
Barbier zo Sev illy
Ako išlo vajce na vandrovku
Snehulienka
Zmierenie
Romeo a Júlia
Romeo a Júlia
Romeo a Júlia
Snehulienka
Revfzor
Zmierenie
Revízor
Oliver! -zájazd Májová divadelná Nitra
Oliver! -zájazd Májová divadelná Nitra
Oliver! - zájazd Májová divadelná Nitra

DIVADLO JONÁŠA ZÁBORSKÉHO
PRESOV
3. 5.5. 5.6. 5.7. 5.13. 5. 15.5. 16. 5.17. 5.18. 5.18. 5.19. 5.20. 5. 21. 5. 2 1. 5. 22. 5.-

14.00 h
19.00 h
19.00 h
10.00 h
17.00 h
IO.OO h
14.00 h
14.00 h
10.00 h
19.00 h
10.00 h
10.00 h
l 0.00 h
18.30 h
19.00 h

24. 5.25. 5. 27. 5. 27. 5.28. 5.3 1. 5.-

19.00 h
19.00 h
10.00 h
18.30 h
10.00 h
14.00 h

Vlk a sedem kozliatok
Bratislavské Divadlo Tanca
Revízor
Revízor
Čardášová princezná
Javor Zlobijca
Javor Zlobijca
Javor Zlobijca
Vlk a sedem kozliatok
Čardášová princezná
Vlk a sedem kozliatok
Čardášová princezná
Pokrvní bratia
Pokrvnf bratia
Evolution. súbor Aktuel Force
Ča rdášová princezná
Choreopastorále
My Fair Lady
My Fair Lady
My Fair Lady
Kocúr v čižmách

Štátny komorný orcheste Žilina
14.5.- 19.00h

2 1. 5. - 19.00 h

HUSľ.OVÝRECITÁL

Dali bor Karvay, husle
Daniel Buranovský. klavfr
Vitali: Ciaccona g mol pre
husle a klavír. op. l l
Paganini : Capriccio č. 24 a
mol pre só lové husle
Sonáta e mol pre husle a klavír Uedn očas ťová)
Cantabile pre husle a klavír
Sa int -Sačn s :
Introdukcia a
Rondo capriccioso, op. 28
Massenet: Med itácia z opery
Tha is
Wieniawski : Scherzo - Tarantella, op. 16
KONCERT VENOVANÝ BOJU PROTI DROGÁM
BIG-BAND ŽILINSKÉHO
KONZERVATÓRIA
Dirigent a moderovanie:
Miroslav Belorid

31.5. - 10.30 h

Hostia:
John C. Whit ney, klavrr (USA)
Miroslav Letko. trombón a spev
Na programe sú skladby amerických autorov a jazzové improvizácie
NEDEľ.Né MATINÉ PRE
RODIOOV S DEŤMI
SÓLISTI, AKO ICH PO-

ZNÁME I NEPOZNÁME
Účinkujú :

Štátny komorný orchester Ži·
lina
Jana Tarinová. scénar a moderovanie
Dirigent:
Karol Kevický
S poluúč inkuj ú :

deti zo ZUŠ L. Árvaya v Žiline
eos l u ch áč i Konzervatória v
Ziline
sólisti ŠKO Žilina

Ústredný riad iteľ Slovenského rozh lasu vyp isuje

konkurz
do Symfonickéh o orchestra v Bratislave na vo ľn é m iesta:
- čl en skupiny l. husií
-čl en skupiny kontrabasov
- čl en skupiny lesných rohov
- hráč na 2. trombón
Podmienkou je ukon če ne! Kon7erval6rium.
Zäväznú prihlášku. podrobný 2ivolopis a kópiu dokladu o VLdelanf pošlile na ndrc~u :
Slovenský rozhlas
O rcheslrálna kancelária
P. O . BOX 55
Mýlna ul. l
8 l O 05 Bralislava 15
d o 25. 5. 1998

Termín konkurzu. mics1o konania. ako aj ďalš ie podmienky oznámime u c hádaočom písomne.

Objedná vka predplatn é h o n a dvojtý ž d e nn fk

HUDOBNÝ ŽIVOT
Hudobná súčas nosť - Rozhovory s osobno s ťami domácej i svetovej hudobnej scény Portréty s k l ada t e ľov a interpretov - Seriál o hudobnej tvorbe - Koncertný život - Recenzie
knižných nov in iek a C D nahrávok - Opera, opereta, muzikál - Info rmácie zo zahranič i a Profi ly slávnych osobností - Rozhlas a televfzia - Festiva ly doma a v zah ra ni čí - Hudobný život v regiónoch - Fej tóny- Inzercia- Servis HŽ

Objednávky posielajte na adresu:

HUDOBNÝ ŽIVOT, Michalská 10, 815 36 Bratislava
Priezvisko, meno, titul ....................... ................... .......................... ......... ................................ ..

Adresa ..... ... ....... .. ....... .. ...... .... ...... .. ... ... ... ...... .... .. .. ... .......... ...... .. ....... ... ... . PSC ....... ................ .
Hudobný život objednávam pre ......... .......... .................. ............................................................

Presná adresa .................................................................................................... ........................ .
Predplatné hrad( ................................................................................................... ..................... .

Adresa ........................ ········· .................. ... ...... ... ...... ... ....... ... ........ ...... .....

PSC ................ ········

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

Podpis ............................................................................ .......... ........ ..........................................
Cena jedného čísla 8,- Sk, celoročné predplatné 192,- Sk, polročné predplatné 96,- Sk
tane po§tovného. Pri objednávkach do zahraničia + po§tovné.

m-

HUDOBNY 21VOT - dvojtý1.dcnník. Casopis Slovenskej hudobnej únie. Vychádza v Národnom hudobnom centre. Michalská IO. 815 36 Bratislava. Séfredaktor: Dr. Marián Jurlk. Redakcia: Katarína ligová (jatyková redaktorka). Mgr.
Lýdia Dohnalová (hud. kritika. publicislika). Mgr. Elena M l ynárčiková (tajomníčka redakcie). Adresa redakcie: 815 36 Bmtislava. Michalská IO. Tel./fax redakcie: 07/533 03 66, šéfredaktor Jel.: 07/533 35 32. fax: 07/533 Ol 88. Tiabl
Nilrianskc tlač iarne. a. s.. 949 50 Nitra. Rozširuje PNS. a. s .. objednávky na predplatné prijima každá pošta. doručovateľ. predajňa PNS a stredisko PNS. Objednávky do zahmni č ia vybavuje PNS. a. s.. Expedi č né stredisko - vývoz tlie,
Košick{t l, 81 3 81 Bratislava. Objednávky na predplutné prijíma tiež redakcia časopi su. Ncobjednané rukopisy sa ncvrac<titl. Podávanie novinových zásielok povolené RPP BA - Pošta 12, dňa 23. 9. 1993. č. l02/03. Indexové číslo 49215.

