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Trnavské zápolenie ...
15. med:imírodmí .llílil ~ Mi~ultí.~a SchueidraTmm•.IAého je :a nami. Cer.l /l'é dojmy majtí tídaj111' ;Á/all~ rt•rm.lpe~/(1'1'. Nt•lmluim .\ll jej. Li1111)tíc
r Jl(fllliili •·yutírajrí 1a mi meuff 1111111h.i'ch ua.fich
popretln.i'c/1 •·o~äluyl'lt imerprerm·. ~/Orf l ' Tma re
prt'.fli .1mjfm .. lallrt•IÍ/.1~.\·m .. l.ntom. Suípajrícarímlťll .11íri1!e ml:r~wlf11je prric11 ml.tí/11 1ch pedaxá~m·. a/t' aj Slllpet/11/ÍŠhO 11\'l'dtllllll\'li/IÍll IÍ :JII_I'I/11JI/110.\ IÍ a pm/tmia rejw sríia!e. Trellťl o11·oreue pol't'dai. :1• ;tíia: ot/ wojich sl.ro11m_1'ch :aťiml.m· a~ po jej due.fmí podobu • nera: /\'filo :1ípmila o
sroj11 e.\Í.\Ieuciu, a~o aj o domáce u:;umit• (pohodlllej.fit' je olulimwri crul:ie perie). Zr\~ala ho
li.tir •·o were ne! doma ((w:ri :aujemtwfich médii). Tu IÍ lll'l'yluwtue .1pomiuamuamuoh.1'ch ľudi.
fo sui/i pri l.o/i1~e níw:e a ~wri smjou a~/ÍI'II0/1
:wtil'reuo:lfilll \'l'fili ,. jej \ 'I':Jil/111 a pmrebu.
Dllt'!tuí podoba .llíli r:e je u: ade~ wima tmwh.l'tll
Jl(ltlol1111'm. 1111'(/: imírodm• 1'/a/J/m•wri'm .11ítiôam
wluo tlm im.
Na ro: dh•l od :Jtltrwrh'u_l'ch MÍ/c1!i. m1í rmm•sl.ä
predw leu jednu o.10hi11í t' rru. A 1011 }t• pilmdud
r/Me/1.\l.lÍ pie.11lowí 1\•or/m .1 akci'II/Om 1111 pie.1 11e
,\/il.111día Sclmeidra·Tmm•.ll.ého (Ilie ~~· hy ro bola
•·o .\ \·ere dajaká •·:ämmi hrai ••la.\11/IÍ /\'orbu. ale
čuduj .111 .\\'ele. 11111Í111ehmi domtícu /\'odm je• ešre
be~r.Í' }tli'). Teda -..dd 111. :e 1111 pn·.Í' poMadm')de o
ni<' mimoriadm•. Alebo duo ? Ketf 10111 ,; u•·edomil
éilla • pm·edaué e~o11omich. :e c'illo III'JIII\IÍ • :e
do 111riô• 111 prihltililo 90 lflt'l'til.m· a fal.licl.r .\a
J~'J :m'lllmtlo 60 (c'o je ua med:imlro<fué pomery
•·dmi rnol.é b~/o) • jedmlťludn'm mll/emarichm
111.01wm mi n.ilo. !e /l'/110 poc'et stíriôacich uaJIII·
dom/ ll pretlnie.w l 11('/l'lwdm' pot'el wkndul'clt
1/111 ť111l._1'c/r piemf. A 111 uit'lt•n mii/w l.ltlliÁlr M.
Stlmeidm· ľmm·.1/..ého. air IIJ .ltib llltrch m•wm•·
( \lar:e1a. Sudtmla. Brueia. Urht//IC/111 i.). Tou/O
rror/mu 111 o~rc·m .IJlť l 'lll.m· : aohemli aj korepeti·
flirt 11 pe11ag1ígoria. ll l.t•tf •·t•:mnn do ril·alty. :e
JIÍf\1/ť .\11 .IJIÍI'I'IrjiÍ l' III'ÍI(ÍIItíiiiOm ja: yJ.u. J. l'li/1/Í/IJ
frt'l.remm•tmolli a I'I':JIII/11 llm·t•ll\l.c') pli••odm')
pirnlm•t•j rmrby tímemc• uan11Ui pot' IOm dmem)·
šlclt rot'ttíkol'.
V rt•jw .IIÍI'Í1/o.11í uemli:emneJiľipometllii plané
tlelmrr o : l'idiref1lol'lmf 11alt') kulrtín· •·o ·' ''efe. Al.
I'I'Z/111'111 do ri••ohr piíuuí.11' rot'u!Áo•• :.ríia!t•. tal. mi
nduíd:a cell.om retílm• konJwro•·tmie. fe muu··
.lkti .11í1il: pre : •·idireftlol'lmie uo.íej lwdolmej wm• lukt'j ide111i11· ocMI'IIIa •·efmi l't·f~.Í' l.us práce.
t111j111ii ,. Jmsleduom o/u/obi. lto .w IIÍ/0 pMieduiÍ
111111: •·rtlarila IIIÁ. a~o 111 •·.wlorila, :cilluhu 1111
111111111/Í predm·ft• r~.ún 1111110111é mel/o Trtuu·a. Ale
UJ \'atltkia Mil.ultHa Sdmeidm· Tmm·ll.élw i po·
trmi :altrcmic'ui ;wm:ori. ktorí ju .. obdaromli ..
nil'll'll smjou lrmpmbrjrímu pria:1lou. ole aj 1110·
ruitílmmi hmJtwwmi. (VHiedkr 11ír'a:l' po:ri 1111
<tr. 1.). Napokon fakr. :e m ltítcr: rt•ali: omla he:
ítumej Jllmwci ,"; 11Íl' a1nom rawt• cien 1111 dopra·
111. llh.\'101'111/Íť. llflii'OI'IIIIÍI' pre lof/.._I'Ch tít'tWIIÍ·
/..111 a 1111 rel.lawu. }t• priam obdi•·ulwdu.i'. Zmo
f'dlri 1111'1111 Tmm ·auafa típrimmí wfal.a. Je 10 na·
lfftiOI'IIIIÍII/Wdll'' príl./ad.
Tmm•.1i.lÍ .llílir! mlÍ ••Ial. aj .\ \'O)c• .. hoforé"
mie.1111. Na pri'Om mie.\ lt' jt• 10 l.wrlim.Ý 1./m•fr, 1111·
}mii tm• l.oucerrmí produkciu. l.rorélw cena je
d11e.\ llltílokowu tlo.llllfllllÍ. ll potom ta/..tí .. ma/iľ·
ko.\1", ako .11í llotm•é mll/eritíll'. Efre .11/Í/e sa /mi
:o .. íaltíiOn'clt .. tem\OI'. Najm/i naJa ll'llrba.
\ 011 , . .1tic'a111_1'ch JWdmienkaclt .11í títlajue /u.111·
"~"·Ale /mu mil. pol. ia[ •·ltítltul ral.é :ákouy. wh ntlm·mef:.h a au/Onl.o-prtil'lly .1/lll'. a/.._1' je.
Ktd' .li ale ••yutímbime dmeraf~i pot'er ril' iul.ir}tí·
t1ch 1111 Itiw !i ,, Trmu·e. air aj inde. aj ' ' in.i'ch iu·
ttrpmatm ch mllmroch. 11 10 nie/eu rem:.. ale oj ,.
budiiOWIIÍ. ťl.tmOmic~tÍ IÍIIUÍľÍII 111 11/Ím 1'\1/0rÍ l'
tnlllllll'elle. Ro:lwdujrícimmpekwm je ••fa/.. 11111e·
lrd.II-JiľOJiťl~lll'lll' tfe/..r pre ua.fu hru/o/mu ~u/rtím.
Ptllffa nula je 111 : abe:pdt' ll.l' prm·ide/11_1' m/h.\1.
un ltom•ha ··~rit•.lir'! Pmwla . .\ podmit'lli.OII. :e
111 prijmi' :ako11. dohoda. 11111111/ll' l'llie med: i prf·
<llliii\HII Jlllrlllermi. :1' jednou : podmieno~ na
l'frrkťrlt 11ili1~iach 11 l.oucerroch l'libec budl' hm·
mt ibt1: rlafenélw. leda •·wla11ého 110/0\'tl/0 matená/rr. To plllli ' 'fade. Potiadm•Áa wibec uie idea/i.!·
ttda. all' recílua. rak ako ••.ferko ol.olo lUis. Treba
u "''edomii. t t• ht•; 1/(Jf. ale• ra/.. 1'ch. ~wrť .ní v ;".
lt'!ll'l'lllbwj pm.1i npmrc•bireľ11~ t' i frei.l't'lltm•aué
(111<' le~ial.\') 111 IIIIŠ/1 t•·orba tlo \1'1'111 uedo:>llllll'.
IIIJH>i.oll ;1111111 quo: ol.rcidwllc' .111111Í .11•ba. 1111/0·
"'"· ntlm·mefm• i ce/tí lmdolnuí /..u/trim. To je
1cd><1. kwrti fl/111( 1·.\ade a mala hr p/aril aj 11 II<ÍI.
Jr wJt'tlimí Cť.\la. Alebo : aé11e111e hrať Sclmberta.
St:h11mtm11a. IVo/jJa. Pmkofie•·a. Verdiho : owm"''"mdr mwu11~ripw•·?
MA RIÁ J URIK

Japonská klaviristka Yuka lmam.ine bola jednou zo zahraničných óčastrúčok, ktorým tohtoročný Stredoeurópsky festival koncertného umenia v Žiline pomíkol priestor na prezentáciu. Predstavila sa ako sólistka v
Beethovenovom Koncerte pre klavír a orchester č . 4. Sprevádzala ju Janáčkov a filhannónia Ostrava s dirigentom Leošom Svárovským.
Sníml-.a M. Jurík

Variácie na zná:ane té:any...
VIH. Stredoeurópsky festival koncertného umenia
19.-26. apríl 1998, Dom umenia Fatra, Žilina
ETELA ČÁRSKA
Festival mladých je vždy zdrojom energie. Sledovať a objavovať ďalšie z nekonečného množstva
variácií na témy známe, obohrané, opočúvané a predsa v dotyku s muzikalitou rezonujúce zvukom
nových výšok a IÚbok. Nie nadanno patrila hudba medzi sedem slobodných umení. Naši múdri
predkovia poznali hodnotu, vychádzajúcu z estetických zákonitostí hannónie. Hľadali v nej svet
rovnováhy. V pulzujúcej rytmickosti tanca, či v melodickej kantiléne žili s hudbou v dokonalej
symbióze. My kladieme hudbu na okraj života. Existujú však jednotlivci, pre ktorých je životom, a
tak, bez ohľadu na možnosti, vnášajú do bezhraničnej aktivity biznismenov tohto sveta neopakovateľnosť umeleckého zážitku.
(Pokračovanie na 4. str.)

Výsledky 15. ročníka medzinárodnej speváckej súťaže
Mikuláša Schneidra-Trnavského

Nečakaný odchod
(22. 8. 1941 - 19. 5. 1998)
Odišiel spomedzi nás, odišiel do Nenávratna dobrý človek , odišiel priskoro na
to, čo ešte mohol vykon ať.
Milana Jefu som spoznal ako riadit eľa
Slovenského hudobného fondu. Vážil som
si na výkone j eho funkcie, že uprednos tň o
val odborn osť výrokov výboru fondu nad
inými záujmami, vážil som si, ako sa usiloval zveľadiť Dolnú Krupú na prospech celej
hudobnfckej obce. Až neskôr som porozumel myšlienke kúpy Omšenia, ktoré ostalo
s l úžiť všetkým nám. S rovnako dobrým pocitom h ľ<ldím na všetko, čo vykonáva l pre
zariadenia Hudobného fondu. V ážim si určite nie iba ja - jeho st arostlivosť o edi čnú
aj výrobnú či nnos ť, o archív, Hudobné infonn ač n é stredisko, ale naj mä jeho pozorný
a ľudsk ý prístup ku všetkým pracovníkom
fondu.
Ako hudobník (absol vent Konzervatória
a VSMU), venoval sa Milan Ješko najmä
práci s amatérskymi súborn1i, bol dobrým
klaviristom a improvizátorom a veri l svojej
veľkej láske - ľudovej hudbe a folklóru.
Potom však prišlo podlomené zdravie, sprvoti invalidita, neskôr opäť pracovná aktivita. Jeho skorý odchod však bol as i predurčený. Odišiel do Nenávratna, odišiel v našej
spomienke ako slušný č lovek. Mnohí z nás
budeme na Milana Ješka spomínať najmä v
dobrom.
Ivan Parťk

Odišiel Frank Sinatra

- Vecná cena Kanadsko-Slovenského hudobného fondu

l. kategória muži
l . miesto - Aleš Jenis, SR
2. miesto - Zden~k Plech, ČR
3. miesto- Marian Žuk-Olszewski, SR

sochár ke dielo, ktoré venoval kanadský
výtvarnfk Jan Stohl - Katarína Sroková

l . kategória ženy
l. miesto- Katarína Sroková, SR
2. miesto - Zuzana Szabóová, SR
3. miesto- Petra Nôtová, SR
Henrieta Baldovská, SR

Cena Medzinárodnej speváckej sófaže v
Bilbao
účasť na V Il. ročnfku Medzinárodnej
speváckej súťaže v španielskom Bi lbao,
pri ame zaradenie do semifinále súťa že EwaKornas

II. kategória muži
l . miesto- Moritz Gogg, Rakúsko
2. miesto - Ivo Hrachovec, ČR
3. miesto - Pawel Sobierajski, Poľsko
Šimon Svitok, SR

Il. kategória ženy
l . miesto - Ewa Kornas,

Poľ

ko

2. miesto- Jana Ivanilova, Rusko

3. miesto- Nomeda Kazlauskaite, Lit va
Dorota Dutkowska,

Poľs ko

Osobitné ceny
Cena primátora mesta Trnava pre talent
do 2 1 rokov - Henrieta Baldovská
Cena - štipendium - European Summer
Academy Holland Music Session. dvojtýždenný študijný pobyt v Holandsku Aleš Jenis
Cena Nadácie Mikuláša SchneidraTrnavského za najlepšiu interpretáciu
piesne Mikuláša Schneidra-Trnavského Jaroslava Hýlová
Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného tenoristu - Marian Žuk-Olszewski
Cena Kanadsko-Slovenského hudobného
fondu
- Cena Theatre L yrichorégra 20 - Ivo
Hrachovec
platnf, niektoré s dcérou ancy. Zfskal dva
filmové Oscary: prvého za prednes piesne v
krátkom filme The House l Li ve In (Dom, v
krorom žijem, 1945), druhého za postavu vojaka M aggia v sfilmovanom besrselleri From
Here to Eternity (Odtiaľ až na večn osť, 1953).
Bol režisérom, producentom a hlavným preds ta v i teľom drámy Iba tf najodvážnejší ( 1965).
Menej pozitfvne momellly v j eho ži vote nikdy neubrali na j eho obrovskej popularite.

Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu piesne slovenského skladatefa
20. storočia - Miriam Žiama
Cena Národného hudobného centra umeleckej agentóry Slovkoncert
koncertné vystúpenie v roku 1998 v slovenskom kúpeľnom meste - pre vfťazov
súťaže

EwaKomas
MoritzGogg
Katarína Sroková
Aleš Jenis
Cena Štátneho divadla Košice - pohostinné vystúpenie v opernej inscenácii
Janalvanilova
Nomeda Kazlauskaite
Cena Andreasa V. Georgiou za najlepší
ženský umelecký prejav - finančn á odmena vo výške 500,- US D - Miriam

Žiama
Cena European Mozart Foundation - šti pend ium 6 000,- USD na d esa ťtý žde nn ý
majstrovský ku rz - Štefan Kocán
Cena za najlepšiu klavírnu spoluprácu
Dana Šašinová
Grzegor Biegas
Cena European Summer
Holland Music Sessions
EwaKomas

Academy

Bol priateľo m J. F. Kennedyho i Ronalda Regana, ktorý mu roku 1985 odovzdal M eda ilu
slobody. Venoval sa aj charitatívnej č in nosti 
založil detské liečebn é centrum v Palm
Springs a časť majetku odkázal zneužitým a
týraným deťom .
" Bol výsledkom prepojeni a komplexu hi storických okolnostf, ktoré sa už nikdy nemôžu o pakovať" , napfsal o ňom angl ický kritik Benny Green.

Košické ovácie pre Pavarottiho
Americký herec a spevák Frank Sinatra
zomrel vo veku 82 rokov v nemocnici Cedars
Sinai v Los Angeles. Oznámil to Sinatrov
agent s tým, že p ríč inou smrti bol srdcový infarkt. Manželka a č l e n ovia rodiny bol i v momente úmrtia pri ňom.
Sinatra. fanúšikmi prezývaný T he Voice
( Hl as), sa narod il 12. decembra 19 15 v priemyselnom meste Hoboken pri New Yorku
ako syn tal ianskych p ris ťahova l cov. Od roku
1936 pracoval ako nov inár, neskôr zača l spievať v rozhlase, n oč n ýc h kluboch a vystupoval
s orchestrami H. Jamesa a T. Dorseyho.
Bol všestranným č l ove kom , no do povedomia verejnosti sa zapísal predovšetkým ako
spevák. K jeho nezabudn uteľn ým pies ňam
patrí My W ay, Strangers in rhe Night , ew
York, ew York a T he Lady is a Tramp.
Vydal viac ako dvesto platnf, z ktorých sa
predali milióny exemplárov . Vo svojich najlepšfch rokoch sprevádzala jeho koncerty davová hystéria, ako ju poznáme z vystúpen[
Beatles.
V roku 1941 debutoval vo fi lme ako spevák. Prvú hereckú prflež i tosť dosral v roku
1943 v hudobnej veselohre H igher and Higher (Vyššie a vyššie). Hrával v hudobných
komédiách, ktoré ťa ži l i z j eho spevu a hereckého prej avu. U platnil sa aj v dramatických
postavách.
Štyridsať rokov patril k najväčšfm hviezdam amerického šoubiznisu, nahral množstvo

Legenda operných scén a koncertných pódif Luciano Pavarotti naplnil ešte pred rokom sposen Koš i ča nov a v tamojšom vynovenom amfiteátri potvrdil, v čom spočíva j eho výnimoč no sť i jedineč nos ť. Desaťt i s ícové publikum , ktoré neodradi l ani nepríjemný dážď, svojím
neopak ovat eľný m ča rom a umením doviedol až k astrálnym výškam. K dokonalému výkonu tohto mága svetových pódií dôstojne prispela Státna fi lharmónia Košice pod taktovkou šéfdirigenta
Mestského divadla v Pretórii a profesora na Hudobnej akadémii Musashino v Tokiu , talianskeho
občana maďarského pôvodu Jánosa Ácsa. K nevšednému zážitku prispel i nautista Andrea
Grimminelli.
Speciálne komponovaný repertoár, v ktorom zazneli diela Donizeuiho, Verdiho, Pucciniho,
Bizeta, Leoncavalla, M asseneta a i., vygradovali v prfdavkoch, ktoré publikum odmenilo množstvom "standing ovations". A závereč né O sole mio maestro venoval špeciálne K ošiciam. jeho
primátorovi a slnku, ktoré napokon zažiarilo nad amfiteátrom.
R
c h ybňovaný

Dejiny hudby v STV
BeL toho. aby s;r dohovorili. prišli v tomto ll}
ku llj rozhlas. ;rj televízia s cyklami rehfcif z oblastí dejín hudby. Cosi m;rjú spoločné. ale vi.1q
rozdielneho. Rozhlasový cyklus j e venovan)
slovenskej a na Slovensku znejúcej hudbe, pod
ntftvom Pozn.1j hudbu svojho krllja. katd) mt·
siac sa dozvedtfme o určitom historickom obdtr
bf a regióne /Ili Slovensku. V re/evfzii mtf dl OJ·
mes.1čný cyklus ntfzov Dejiny európskej lwdb).
Spoločntf j e v oboch médi,1ch sn;rha rozšfrif ZJJJ·
losri poslucfltfčov (.1 divtfkov) llj v tejto oblalll
našej kul túry. ;r ro popultfmy m spôsobom. K)m
v rozhlase je viuc hovoreného slova, viac jedncx·
livýcfl infonntfcif. v relevfzii sa sústreďujú ll/a1·
ne na obraz ;r Lnejúcu lwdbu, pričom z infonni·
cif o t vorbe vybemjú najvšobecnejšie znal.) a
rwjvýraznejšie osobnosti toho-ktorého obdob1a.
Pretože o rotfllasovom cykle, ktorý prebichl
už d/M ie, som priebežne pfsala. dnes s11 sústre·
dfm na relevfzny cyklus.
iliriaľ sme mali možnosť vidieť tri diely: Stre·
dovek. Renes;rncia a Baroko.
Výhodou relevfzie je. že môže každé obdob1e
clmmkterizova ť nielen hovoreným slovom a zne.
júcou hudbou. ale i obrazom a podporiť poznat·
ky o hudbe aj poznatkami z oblasti arcllitektúry.
výrvamého umenia, odievania ti celého umelec·
kého prostredia, čo z vyšuje estetické pocity d1·
vtfkov ti zvyšuje popultfrnosť. Tvorcom cyklu ~o~
d;rrf vybemť armkrfvne prostredia vď.1k.1 mol·
nosriam filmovej techniky a bohatstvu relevfzne.
ho ;rrcflívu. Ten poskytuje llj exkluzfvne nahnf1 ·
ky s kvalilllý mi umelcami, no niektoré stí .'lj nové. so špecial izov;rnými sú bonn i starej hudby.
O prvom diel i nuzvanom Stredovek som ul 1
č. 4 Ht zbelne informov.1/a. Chcela by som zopakovuť niektoré z.1kladné dojmy a poZJJ,fmk).
Zllpôsobilo na ml1tl krásne gotické prostredie.
čisté p rejavy interpretov hudby a prirodzenoll
hovoreného slovu. ktoré režisér P. Fiiko vo r(et.
kých dieloch tvcruje pôvabnej Petre Fiik6oleJI
hercovi Jtfnovi M artinkovi. Obuja imerpreiUJú
text suverénne. ako by ho p ráve tvorili. bez p.i tosu 11 pres vedčivo. Text j e prostý. prfswpný bel·
nému po luchtfčovi. Ortodoxnf historici by moh·
li mať fllfdam ntfmietky. že až prfliš zjednocMu·
júci 11pristručný. A le o ro viac hudby znelo a to
j e nsi dôležitcj§ie. Prvý diel bol vysielaný IJ.ja·
lwára v nočných hodinách, rcprfza bola 16. na
STV l o 14.05. čo je čas prfl1odný i pre mlad)ch
po.~luchlfčov.

Druhý diel Renesancia ( l O. marca) - v tÍI ode
clwmkterizovali komemátori celkovú atmosf6ru
obdobia, ovplyvnenú vývojom prírodných vied,
vymflezmi v oblusri techniky. najmä knfhtla&.
novými prvkami v architektLÍre a výtvarnom
umenf. ktoré sn vmc ia k am ike. V hudbe s.1 pre·
snclzuje polyfónia. vyniká nizozemsktf ~kola
(Ockeghem. Josquin Des Pres). vyvrcholením]t
Palestrina v Ta/i;rnsku. V popredfje fonna káiH}
nu. rozvfja su aj inštrumellllflna hudba, vznika]U
kt1pely. znlfm11je Cistfrska kape/11 Rudolfa ll. 1
Pmhe. V tomto diel i s;r prvý mz objavuje imng1·
mfrny rozhovor k1iažnej Iu /bely d'Este s Pafel.
trinom. Tý m sa do reltfcie dosrtfva divudelný pr·
vok. ktorý oži vuje a z.1ujme llj divlfka, ktorý ne·
mtf vážnejšf vzťah k hudbe. No mi!a roLIIOI'or
zuujul. dokoncu som sa rozosmiala. keď "spon·
zorka" Izabela ukazovllfll partitúru Gabriellio1·
cov zdômzňujúc "novoty" n vtflcný skladmef!
ktfmvým pohoršenfm poznamenal . že "mladi
sklndMelia sú veľmi od vtfžni ". N už ani stlfročia
neodstránili mtpiitie medzi swrý m a novým. A 1
je to :Wkonité. Potom sa ešte veľmi z.1ujíma10
hovorilo o Gesualdovi , Orlando vi di L.1sso a na·
pokon o Momeverdim. A le ten už predurčora/
cfulšiu k;rpi tolu. V čusti Renesancia ma priam
oč;rril bmenský súbor Madrigal Quimer Brno.
ktorý interpretoval všetky uktflky.
e.~lo o
snímky z urcflívu, ale o priame nahrávky.
5. mtfja pokračovala tretia č;r ť cyklu Baroko.
A utork;r sa sústredila na dve nlljvýzmrnme}~1e
osobno ti J. S. Bucht1 a G. F. Hiind/u. V úrod·
nom komemtfri Sil síce spomenuli i velké zjal)
vo výt varnom umení - Rubens. Rembmndt.
Kupecký, Donner, skvosty b;rrokovej arehitek·
túry, v hudbe i slovensk ( sklttdlllelia Cttpricor·
nu , Simbmcký, Zurevuti us. kanciontfle i nástup
voktflno-inštrumemtflnych foriem. no všer};o IT·
clwlilo v imagimťmom rozhovore Bacha 1
Hiindla, ktorých srvámili herci Eduard Binda!
(Buch) a Dušan Blažkovič (Hiindel). Modern·
rorka upozomila, že v skutočnosti sa tfto velik4·
ni barokovej hudby nikdy nestretli, mtfm 1.W
dojem, že temomz s;r historici pohoršovali eSte
viac. Mne sa to páčilo. Bach a Hiindel v tomto
vymyslenom srrcmurf povedali všetko. čo nové·
ho ll ve !kého obdobie btll'Oka prinieslo. Vo for·
mtfch triovú onlfru, čís/ovm1ý bas. orot6rium,
kunttftu, operu. suitu, concerto grosso a ďal§ie, 1
.šfrenf hudby verejné koncerty, domtfce mu1icf·
rova nie. Z<tujfmavo sa rozhovorili o wlian1ke1
hudbe, nllj mä M omeverdiho operách a Hiindlových ntfzoroch n;r operu uko formu budúcno\/1.
A opäť pripomenutie prítomnosti : na Bacho1u
otázku, prečo Hiindel odWei do Angl ickn, odpovedal. že chcel sl obodne tvoriť.
V uktfžkach zneli ólové kantáty, úryvk) z
opier, omtórif a Mlllúšove pašie.

ANNA KOVÁA.OVÁ

OZHOVO
e Mnohým~ divné, ba priam nepochopitefné, že zo Svajčiarska, ktoré je synonymom blahobytu, si prišiel na Sloven-

u vo ľn e ni e pôvodných, citových zložiek.
Prirodzene aj s ú časní skladatelia staršej
generác ie sa cítia byt' stále zv iazaní s
predchádzajúcou estetikou. Pozoruhodné
je. že napr. Luigi Nono, kt orý v 60. rokoch komponoval v post ·eriálnej technike, sa v posledných di elach inšpiroval
hásňa mi Holderlina. ktorý bol kri cs it e ľom
romantiky.
A čo sa týka s ú čas nej sloven kej hudby? Bol tu prítomný faktor ruskej školy a
v našom t oroč í je výrazný prvok lovanskej ľudo vej hudby, ktorý bol pre skladateľov smerodatný a inšpirujúci. Zoberme
si trebárs nášho sk l adateľa Eugena Suc h o ňa , ktorého si veľmi cením. V jeho centrálnom diele, v opere Krútňava , vychádza hudobne z ľudovýc h prvkov. Tento
fenomén, ktorý vytvára neopísat e ľn é ča ro
tejto opery. je latentný podtón ni ečoho atmosferického, čo je výsledkom onej inšpirácie slovenskou ľudovou hudbou. Na
druhej strane boli slovenskí skladatelia,
ktorí, samozrejme. poznali dodekafonickú estetiku a ešte aj dnes sú ňo u mimoriadne viazaní a determinovaní.
e Pociťuješ a pozoruješ zásadné odliš-

nosti v orientácii hudby Západu a Východu, resp. konkrétne rozdiely medzi
hudbou švajčiarskou a slovenskou?
Rozdiel vidím hlavne v tom, že v našom storočí bol východný svet oddelený
od západného. Yo Švajčiarsku a všeobecne na Západe - vo Francúzsku, Nemecku
mali skladatelia totálnu slobodu. Neboli
viazaní žiadnou ideológiou, v čom vidím
skôr nevýhodu, nakoľko v dôsledku toho
došlo k roztriešteniu. Vlastne to " ni ečo",
čo ich spájalo, kompenzovali tým, že sa
orientovali na dodekafonickú techniku, z
ktorej vychádzali, a svoje špecifiká pripú š ťali ľubovoľne. a Východe boli skladatelia nútení väčš mi sa pri s pôso bov ať
ideológii, ktorá im bola predpisovaná. o
nazdávam sa, že aj napriek tomu i zachovali mimoriadnu originalitu toho pôvodného, špecifikum toho lovanského
(napr. slovenskú - epickú šírku). Osobne
by som si dovolil povedal', že mali väčšiu
výpoved nú silu.
• Z čoho vyklíčili tvoje kompozičné
začiatky a kam by si chcel dospieť?
Po štúdiách, kedy som si. aspoi1 myslím . dos t a t oč ne osvojil remeslo, čo mi
umožň uj e vyjadriť to, čo chcem. som sa
asi šest' ro kov autodidakticky zaoberal
hudbou, najmä analýzou pa11itúr. Považujem to pre skladateľa za nevyhnutné.
Pokúsil som sa pritom nájst', čo skladatelia napísali medzi ri adkami. Mys lím, že
to je to najdôležitejšie. o a kam by som
chcel dospiei? Pre , mňa neex istuje c ie ľ. Je
len cesta k cie ľu . Cesta je cieľ. Chcem
tým povedať, že nielen ja, ale všetci umelci, spisovatelia, alebo výtvarníci boli na
tejto ceste a hľada li d o k onalosť vo vyjadrení, pokračov ali a v istom zmys le "sublimovali "... Keď začínam písa ť novú skladbu, je to vždy obdobie akéhosi vnútorného vyprázd nenia a vždy v týchto momentoch príde to pôvodné jad ro. Vychádzajúc
z toho. začínam sa potom konkrétnejšie
zaoberal' nejakou vecou. Pre mňa je smerodatné z minima urobii maximum, zachoval' úspornost' a snažii sa o čo naj pravdi vejšiu vý poveď každého diela. cprem ýšľat' nad tým. čo by ešte bolo .... ale pokúsit' sa zachoval' pôvodnú myšlienku. z
ktorej som vychádzal. a nepret'ažiť j u priveľk ý m špekul ovaním.
e Ako vidíš budácnosť hudby, jej vývin, perspektívy?
Čo je dôležité? Ani nic vývoj ... , ale
moment , k ecľ skladatelia (teda my) pochopia to, že cestu, o ktorej som hovori l,
nenájdu an i v permutáciách dodckafonických štruktúr. ani v zvukových kolážach
alebo mixtúrach, ani v polyrytmických
osnovách. ani v nejakej pseudoneotonalite. Potom ju možno. tú perspektívu, objavíme...
Pripravil: ANTON STEINECKER
Snímka archív

om sa dostal k harfe? áhodou. Od
som chodil na hodiny flaut y,
najskôr ·om sa u č il hrať na zobcovú ,
neskôr prieč nu . Pani prof. Brejková,
ktorá ma uč ila, mi poradi la, aby som to
skús il s harfo u, pretože me lodické nástroje mi až natoľk o nesedia, nedok ážem asi dosť koncentrovane s ledovať
me lodickú líniu, "spievat'". Myslím, že
hud bu mám viac v rukách. Zača l som
veľmi ve ľa cv i č it' a tento nástroj ma veľ
mi chytil...
e Viedenská súťaž, ktortí ste v marci
áspešne absolvovali, bola vaša prvá?
Predchádzala ju medzikonzervatoriálna, na ktorej som tiež získal prvú cenu.
a viedenskej súťaži sa zúčastnili adepti
z Talianska, Japonska, Malajzie, Číny,
Švajč i arska ... Predseda poroty bol svetoznámy harfista, pedagóg aj sk l ad ate ľ
David Watkinson, kt orého skladbu, ča ť
z Malej suity, som hral na sút'aži. Propozície súťa že zneli: virtuózna, moderná a baroková skladba, hral som spomínaného Watkinsona, Picrného skladbu a
Bachov Tali ansky klavírn y ko ncc11.
e Literattíra pre harfu je dosť limitovaná. zdá sa, že okrem transkripcií nie
je vera pôvodných harfových skladieb.
V svetovej literatúre je už dosť mo-

derných skladieb.
e Máte svoj nástroj?
ie. hrám na pož ič anom nástroji a aj
keď nie je ~ to m naj lepšom stave, som
rád, že ho mám. Špičkový nástroj je toti ž ve ľmi drah ý, v hodnotách sa pohybuje nad milió n korún . Najkvali tnejšie
zn ačky sa vyrábajú v Taliansku, kompletizujú, vybavujú sa strunam i a dotváraj ú sa vo Šv ajč i arsku . Harfa je veľ
mi senzibilný nástroj , vyžaduje mimoriadnu presno ť. Rovnako v interpretác ii ako vo výrobe. Vraví sa, že harfista
pol života prelad í. aby tú druhú mohol
hrať ... falošne ...
e Máte nejaktí favorizovaná skladbu,
či skladby?
Rád spomeniem z domácej tvorby
Pre lúdiá Igora Dibáka, ktoré hrám ve ľ
mi rád, pretože sú nástrojovo ve ľmi
dobre posadené. Ak sme pri našej pôvodnej tvorbe, mys lím, že skladby nevzn ikajú spontánne preto, lebo autori sa
harfy, ako "nepoznaného" nástroja d os ť
obávajú . Mys lím však , že by to stálo za
"tandemovú" prácu.
e Máte aspoň v kontó.re predstavy o
svojej budúcnosti?
Rád by som sa uplatnil ako sólista ...
Priprav ila : LÝDIA DOHNALOVÁ

sko...

Tu som sa narodil. Sem patrím, tu som
našiel št'astie v mojej man želke, ale aj celkovo. Tu mám dobrých priateľov . Slovenská mentalita je jedineč ná . Kto si raz
podá ruku so Slovákom, pohne to ním.
e Vo Švajčiarsku si vyrastal, strávil si
tu väčšiu časť svojho doterajšieho života...
Mal som osem rokov, keď môj otec roku 1968 dostal angažmán do bazilejskej
opery. Išla s ním celá rodina. Následne na
to tunajšie úrady odobrali otcovi slovenské občianstvo, z čoh o vyplynul zákaz
vstupu do rodnej zeme pre všetk ých. Prvýkrát po dlhých rokoch sme sa s t'ažkosiami dostali na Sloven ko roku 1989 na
pohreb otcovej sestry. Po nežnej revolúcii
som začal častej š ie nav št evovať rodinu.
Roku 1992 som sa zosobášil so Slovenkou a v roku 1994 som sa vrát il späť.
e Ako by si charakterizoval život vo
Švajčiarsku?

Už so slovom Švajč iarsko sa spája pojem raj. In áč ho však vníma č l ovek, ktorý
tam príde na t ýždňovú dovolenku - vidí
č i stotu , poriadok a všetko naj ... , ako ten,
ktorý tam žije tále a je viazaný plnením
príkazov a nariadení. K eď je raz príkaz.
že toto sa bude rob iť takto, tak si nik nedovolf ni č iné. Ako je známe, žije tam vera cudzincov, ľud ia rôznych kultúr a keby
sa nerešpektoval poriadok, vyzeralo by to
ináč. Švajčiari sú tvrdí v rešpektovaní
predpisov, ale na druhej strane prostredníctvom rôznych sociálnych inštitúcií sú
ochotní pomáhal' každému .
e Predpokladám však, že si so svojím
druhým domovom nestratil definitívny
kontakt.
Musím po tvrdiť , je to môj druhý domov. Takisto som aj š vajč i arsky občan .
Veď tam som vlastne za č ínal. Základnú
školu a všetky štúdiá som ab olvoval
tam. Na Hudobnej akadémii v Bazileji u
profesorov R. Sutcra, J. Wildbcrgcra a W.
Neiningera som vyštudoval hudobnú teóriu. Taktiež mi bolo umožnené štúdium
dirigovania u A. E. Kaisera, potom som
sa stal jeho a i tent om.
Zúča s tnil som sa na viacerých dirigentských kurzoch v Siene a v Assisi. Dva roky som študoval hudbu v Mníchove a
Salzburgu. Po štúdiu som pôsobil ako pedagóg hudobnej teórie na Konzervatóriu
v Schaffl1au ·ene. Tam som dokonca viac
ako rok t ýždeň čo t ýžd e ň cestoval z
Bratislavy. Takže, k eď sa č l ovek vracia
na urč ité miesta, s prít omňuje sa mu to, čo
zažil - č i dobré, či zlé - teda podľa toho sa
vracia. Moji rodičia žijú tále v Bazileji,
brat v Zurichu a ja s manželkou čast o do
B azi l ~a cestujeme.
e Studoval si teóriu, si aj "praktický"
hudobník, ako poze~ z historického po-

Slovenskej hudobnej verejnosti sa s menom Hé1nák élutoméllicky spájala
ná.5ho vokálneho umenia- Bohuša, od roku 1968 pôsobiaceho a
trvale žijúceho v cudzine. Časy totality pominuli, porevolučné roky sa niesli i v znamení návr;l/ov. Vracali sa ľudia, ktorí si v cudz ine -z pochopiteľ
ných a známych dôvodov- vybudovali zázemie. ex istenčnú zá.<~titLI. Vracé1li
a vracajú a piiť. Niektorí na návštevu. niektor{ natrvalo.
V spomínaných rokoch S<l na našej hudobnej scéne obj<IVil syn Bohu.5a
Hanák<1 - Mojmír. Upozornil na seba ako skladateľ mnbicióznej kompozície
Tri piesne na texty Hviezdoslava, uvedenej na koncerte prehliadky Nová
sloven ká tvorba r. 1996. A potom ďa lšími... Dnes vieme: Mojmír H<mák
a zo svoj ej predchádzt1júcej vlasti, Švajčiarska. pri.šiel usadiť m1 Slovensko. Ako sám hovorí: "Tu som šťastný, tu som a tu zoswnem. "
osobnosť

hladu na vývoj hudby a jej "národné"
kontexty? Mám na mysli slovensktí hudbu.
Pozriem sa na to všeobecnejšie: V rámci dejín hudby môžeme pozorovaf osciláciu v záujmoch a orientáciách hudobných
tvorcov. Len s tru čn e prebehnime renesanciou, barokom. klasicizmom, romantizmom ... v každej z etáp vystupuje do
popredia ni ečo iné, nové, č i "staronové".
adväzovanic- popieranie- inovovanie a
všetk o to vytvára historickú kontinuitu ...
a konc i 19. s t oročia napr. prišlo k totálnemu vyče rpaniu tradície najmä v harmónii , fra ncúzsky impresionizmus na prelome nášho storočia vychádza z ne korej
romantiky. Muselo prfst' k úplnému prevratu, aby vzn ikla Druhá viedenská škola
s 12-tónovou hudbou. Znova návrat k absolútnemu mys leniu , "staronový" prevrat,
nový kozmos, prevtelený do seri álnej
hudby, z ktorej čerpali skladatelia až do
60.-70. rokov. Dnes vidím delikátnu fázu:
najmä mladí skladatelia zase pripúšt'ajú
citový komponent. Muzika dospieva k tomu. že absolútne, logické, matematické
atď. myslenie nie je prioritné, ale nastáva

,

malič k a

Úspešný Papp
Prednedávnom prebehlíl tla čo u spráže prvé miesto ;, Cenu Franzu R ienela zfskal vo Viedni ml medzinárodnej
stíťaži .iitudent 4. ročnfkn bratisla vského
Konzer vatóri;, z triedy prot: Savičovej,
lwrfisw Ladis/;1v Papp. v silnej medzimírodnej konkurencii (tri clesiéllky zúčastnených). Ocenenia. ktoré zfskavajtí
naši mludf intc1preti. napr. kla viristi. violončelisti. ;1kordeonisti. speváci ... nás
už dnes -zo známych d6vodov - až tak
V<!,

neprekv;1pÍi1. ako vfľazst vo v hre na harfe, nástroji. kt01ý si u mís zatiaľ nestihol
a ani nedokázul vybudova ť intelpretač
né zázemie a tmdfciu.

e Najskôr sa vás opýtam, ako ste sa
vlastne dostali k hre na harfe, ktorá je
vo všeobecnosti konvencionalizovaná
ako feministický nástroj ...
Tento prívlasto k získala harfa až v
ostatných s t o roč i ach , najmii romantizmus sa spája so salónnou "módou" hry
dievčat na harfe. V predchádzajúcich
epochách to boli najmii muži, ktorí zastávali miesto pri tomto nástroji. A ako

(Dokončenie zo str.

l)

Variácie na znánte ténty...

Žilina - stredisko
mladý ch
Pre niekto rých malým me tom s
zahrať si, pre iných
kon fron tačné pódium na overe nie
si scho pností. Podtitu l "stredoeurópsky" dnes predstavuje už le n
m iesto konani a, pretože na fe tival prichádzajú ml ad í hudo bníci
tak z E urópy, Japo nska, Kórey ... i
zámoria.
Celý svet je dnes zap lavený festi valmi naj rôznejšieho ty pu . Hviezdy pódií stá le lá kaj ú, pre tože zaručuj ú bizni s a svoj ím kreditom
uspo kojujú nároky skô r tých skoršie narode ných. Mlad í inte rpreti
však určujú tre nd vývoja a zaručujú pe rspe ktívu. O ba typy maj ú
svoje mie to, publikum i oprávnenie na mape hudobnej histó rie.
S lovenské pu blik um sa ešte stále nes tač i lo n a l ad i ť na kutoč né
hodnoty. V móde je biznis, ku
kto ré mu patria hviezdy. Niekoľ
koti sícové vstupenky ope rnej legendy sú zárukou spo l očen skej
úrovne. M ladí hudobníc i zostávajú pre generačných pa rtne rov,
prípadne o bje ktívnych znalcov č i
pri ate ľov hudobného ume nia. Umelecké zážitky z ic h vystúpení však
urč ite predstihnú sklamani a a dezi lúzie odchádzajúc ic h legie nd .
Stredoeuró p ky FESTIVAL- V
Ž ILIN E si získal me no, púta pozo rnos ť, zatiaľ, ž i aľ, väčšmi odbo rnej verejnosti m imo mesta .
Hlavným motivuj úcim ko mpone ntom pre Žilinčanov je domáci
Státny komorn ý o rc heste r. Ak te n
chýba na festivale, koncertná s i eň
zostáva po lo prázdna i na vystúpeni ach zahrani č ných o rc hestrálnych ·úbo rov č i te lies. Do istej
mie ry to zap ríč i ň uje i zvýšené
vstu pné ... Východ isko sa hľadá v
osved čených stredných ško lách č i
vojenských uč il išti ach . A tak potlesk po jednotlivých časti ach je
samozrejmým poďakovan ím. Zaiste, inšpiratívnejšie by pôsobi l
záujem hudobných partne rov z
Konzervatória, či hudobných škô l.
Toho roku akoby sa záujem i z
tejto tra ny vy trati l, naprie k vysokej kvalite pri zvaných hudo bníkov.
Riadi teľ a dramaturg to hto festiva lu, klav iri sta M arián Lapšanský,
cez viaceré svetové agentú ry pozýva do Ž iliny, naj mä v posledných ročníkoch , už aj LAU REÁTOV SÚŤ AŽÍ. Po mimo riadnom
ohlase na vystúpenie laureáta C hopinovej s úťaže vo Va ršave v ro ku
možnosťo u

1995 Re ma Urasina z Tatar tanu,
t. r. to bol zasa v íťaz Lisztovej súťaže z Budapešti Gergely Bogányi, la ureát Čajkovs kého súťaže v
Moskve, francúzsky v i o l ončeli sta
Xavier Phillips a ďa l š í. V podstate
pri všetkých me nách úč in kujúc ich
sa to priam he mžilo cenami z rôznych s ú ťaží v E uró pe i zámorí.
No, boli tu i ta kí, ktorých vystúpe nie ne potvrd ilo údaje z bu lle tinu .

Hudba ako radosť
Dnes a na celom vete súťaží,
dosahujú sa re kordy, stresuj ú ne rvové ústavy n áročnými dramaturg ickými zostavami . HU DBA
JE STVO RENÁ PRE POTESEN IE hrajúcich i tých, ktorí a na
tejto tvorbe zúčastňujú a kto rým
a táto rado ť odovzdáva. Ži linský
festival oceňuje i doceň uje. Tým,
že nevyžaduje špeciálny progra m,
ne určuje lim ity, prij íma od interpretov programové ponuky (nic-

Jana Brožková

kedy až príliš benevole ntné). Kreati vita a rados ť z tvorenia je na
tomto festivale prvotným a jedinečný m stimu lom . A z vďač nost i
za poho du, s kutoč n e m lad í inte rpreti odovzd ávajú plnohodnotné
IN VENČN É VÝKONY . Hrajú naplno. Ako by pre nabité svetové
sály. Atmosfé ra pokoj a a ÚCTY
VOČI POS LUCHÁČOVI prerastá do iskriaceho ko ntaktu a vzájomnej inšpirácie.
Veľmi rada c hod ím do Ži liny.
Taký to zážito k s m ladými nadšencami pre hudbu odovzdáva veľa SVETLA POZNAN IA. Nie iba
z toho, čo nové vklad aj ú do obohratých partitúr, ale samotné totožnenie sa s podstatou hudby. A
HUDBA V JE DINEČNOM VY-

ZNANf P RAVDY mladým pomá ha rásť a pos lucháčov motivo-

Osobnostiperspektívy

vať.

Na každé ko ncertné vystúpenie
- zv l ášť v rá mc i fest ivalu - prinovými pochád zajú ume lc i
h ľad mi na hudbu . Sú to gene rač n é
dominanty, ktoré sa prejav ia rovnako v živote, ako aj v hudbe.
HUDB A JE IBA JE DNA. Osloví
ťa, ale bo ťa nechá c hladný m. Nerozhoduje množstvo driny (tá je v
každo m prípade nutná), a le rozhoduj úce je ni ečo hlbš ie, čo o tvára brány a vťahuj e. OTY Á RA
DUCHO VN Ý ROZ ME R, u vo ľ
ňuje emóc ie .
Hudba sa dnes neprezentuje kompj uterovým tech nic izmom. HudbaZOSTÁY A VO SVOJ EJ PODSTATE UMELEC KÝM OSLOVEN ÍM.
Na S lovensku rozkvitlo veľa
štátnych i súkromných festivalov .
Ž ilina svojou kva litou pozvaných
umelcov, vyhov ujúcim komorným p rostredím, aku tiko u, dobre
vybaveno u koncertnou s i eňou (i
organom), ponúka jed ineč né miesto pre tretanie mďz. Ešte by si to
mali viac u vedomi ť samotní predstaviteli a mesta a jeho obyvateli a.
Pretože S lovkoncert im prinesie a
zap latí akciu , z ktorej by mohli
profi tovať všetci a uč i ť sa: pracovníc i kultúrnych zariadení v Ž iline
a v okolí, študenti Ko nzervatória,
ktorým by takáto akc ia mohla sueiovať vy učovací proces. Veď NA
Z IVEJ HUD BE SA UČ Í ME NAJVI AC!

Väčši n a

výkonov bola vyrovnavysoká. Určitá disproporčnosť v programovej dramaturg ii na prvý pohľad prekvapovala pos lu ch áčov i medzinárodnú
porotu, ktorá udeľuje na každom
ročn íku CENU KRITIKY. Hodnoti ť takú heterofoni ckú dramaturg iu a ešte navyše proporčne nevyváženú (n iektorý umelec hrá
iba koncert s arche trom, iný má
pol recitál, ďa l ší cel ovečerný recitál aj koncert s orchestrom ... ). Takáto nevyrovnanosť provokuje!
No v dnešných dravých a súčasne
na financie skromných časoch sú
kompromisy jediným možným
riešením p re zachovanie a existenci u takéhoto fi nančne náročné
ho podujatia. Preto viacerí interpreti hrali svoj sólový koncert s
o rchestrom, ale laureát L isztovej
súťaže v Budapešti Gergely Bogányi si zahral celovečerný recitál i
Mozartov Koncert pre klavír a orná,

úroveň

Čím oslovili

mladí...
Všetci účastn íci zaujali ÚŽASNOU CHUŤOU PO POZNANÍ, a
to poznané ponúk n uť čo naj radostnejš ie. Áno, bola to radosť,
ktorá sa rozlievala z pód ia medzi
publikom. Nebola to však len radosť z objavovani a nového, ale radosť z vlastnej hry s hudbou, s tónom, frázou ... Napríklad u franc úzskeho v i o l onče li stu Xaviera
Phillipsa, ktorého obohrané Čaj
kovského Rokokové vari ácie sa
rozžiarili objavenými nuansam i
nových tónových farieb, muzicírujúcej spevnosti.
Iným v io lonče l om vládol na pr.
Peter Jarošek. Pred ovšetkým už
samo tný nástroj v porovna ní s
Fra ncúzom bol iný. Talent a mužný, kore nistý zápal sóli stu vyzne l
v hudbe B. Martinu vynikaj úco.
Sk utočne je typom pre túto dobu, ale
mo notematic ký polrecitál sa predsa hrá pre pos l uch áčov a neslúži
na o bohrávanie progra mu . Dana
Varínska je excele ntnou partnerkou pri klav íri - inšpiruje a nav ig uje tempe rament ml adosti .
Napokon - každá skladba programu je kreovaná pre verej né
o hod notenie. Frázy typu: "mňa
pos lucháč i nezauj í111aj ú", nie sú,
ani nikdy neboli úpri mné a pravdivé... Hudba vznikla a dodnes
vzni ká pre potreby spo l očnosti,
preto sa nemôže separovať a uzatvá rať.

V Ž il ine znie skutočne veľa
dobrej, kvalitnej a inšp irujúcej
hudby. Z rôznych kútov sveta a
predsa s pochopením pre podstatu
estetiky štýlu sk l adate ľa .

Xavier Phillips

chester D dur Korunovačný, KZ
537. Je ho umenie je perspektívne,
cesta do sveta ·otvorená, hudba
imponujúca. Napriek tomu jednoznač ný výkon nemeckého flautistu Henrika Wieseho v Mozartovom Koncerte pre fl autu O dur,
KZ 3 14, po unu l pri hodnotení
maďarského klav iristu o niekolko
desatín bodu nižšie . Hudba iskrí
umením, a to zasvieti rovnako na
malej skladbe ako na roz iahlom
programe.
Výborne hra la i naša organistka
Monika M elcová, ktorá si svoje
štúdium prehlbuje vo Viedni u H.
Haselbäcka a M . Radulescu. Pekný program (Bach-Vi vald i, Sostakovič, Alain , Duruflé) doplnila
i nvenčnou im prov izác iou, upozorň uj úcou na solídne kompozičné
ambície. Bohatou registráciou podpori la francúzsky esprit, istotou
p ri nástroj i rozv inula muzikálnu
prepracovať každej sk.ladby. Objavom bol český klavi rista Martin
Kasík. Hral po lrec itál so svojím
mladším ko legom Ivom Kahankom. Veľmi rozdielne naturely
hľada l i odpovede na o tázky hudby
v nás a okolo nás. Lepšie sa darilo
M artinov i Kasíkovi, ktorý j u cíti v
mnohoznačnom výrazovom ambite, perl ivej techn ike a muzikálnom prehfbení tak Beethovena
ako Chopina i Rachmaninova.
Komorní sóli sti Bratislava sprevádzal i dvoch slovenských adeptov - violistu Petra Šestáka a kla-

rinetistu Ronalda Šebestu. Hra li s
dôslednou prec íznos ťou. Muzikál nym nadhľadom a inte le ktuá lno u

Leoš Svárovský

rozvážnosťou zauja l R. Sebesta. Z
dycho vých nástrojov presvedč il a
Češ ka Jana Brožková na ho boji v
Humme lovej Introdukc ii a variáciách F d ur, o p. 102, pe rlivým tónom a kulti vovaným muziká lnym
prejavom .
S potešením konštatuje me, že
na Slove nsku už má me ško le ných

inte rpre tov na sta ré nástroje. Po
minuloroč nom

nezabudnuteľnom

rec itá li Rebe ky Rusó, zapôsobil t.
r. hráč na baro kové v io lo nče l o
Juraj Kováč s čembali stom Urbanom Westerlundom zo Svéd ska.
V tejto rov ine sa pohy bova l i koncert českých no iteľov Ceny kritiky za minul ý rok, č l en ov súboru
Musica Florea z Prahy. S voju jedinečnosť však č iastoč ne zatie nili
jednostranným programom zostavený m z die l Te lemanna. Hudba
tohto ty pu na celovečerný recitá l
pred rôznorodým publiko m ne dokáže obh ájiť svoje hodnoty. Pos lucháčs ky priazn ivý doje m zanecha l ho land ký hus lista Daniel
Rowland. Je ho plno krvný, skô r
ve ľkorom a nti c ký temperame nt však
ne ladil s klasic ky č i s tou hudbou
Josepha Haydna, č ím vzniko l rozpač itý doje m. Hudobník je výbo rný a pers pe ktívny, poki a ľ začne
počú v ať hlas vlastnej intuície . Zo
spevákov t. r. pri zva li kórejskú
sopranistku Kye-Hyun Kimovú a
ruskú mezzosopra ni stku Alinu
Mnušk:inovú-Gurinovú. Obidve sólistky majú určité technic ké i
ume lecké rezervy, ktoré sa s ústavno u prácou s do brým pedagógom
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A ni tohtoročný Stredoeurópsky
festival koncertného umenia sa (vďa
kabohu a mnohý m iný m štedrý m
inštitúciám) neodohral bez aktívnej
prftomnosti študent kej obce. Od
19. do 26. apríla bolo v hoteli Slovakia ubytovaných niekoľko de iatok študentov, doktorandov muz ikológie, ako aj šwdentov hudobnej
teórie a kompozície na VŠ M U v
Bratí Jave. Nechý bali ani aktívni
účastníci z Banskej Bystrice so svojimi príspevkami. V tomto z ložení,
obohatenom ešte o hojný počet zahraničných kolegov ( l 3), sa teda
uskutočnilo 14. Sy m pózium mladých muzikológo v (ktoré usporiadala Katedra hudobnej vedy FiFUK
spolupráci s NHC-Siovkoncertom ,
Hudobný m fondom a Váhostavom ,
a. ., Ž ilina), tentoraz premiérovo v
Žiline. Jeho ústrednou tém ou bolo
HUDOBNÉ DIELO V S ÚČA SNOS
TI, JEHO R EKONŠ TR UKCIA,
ANALÝZA, INTERPRE TÁCIA A
RECEPCIA. Za ujímavé bolo sledovať, aké uhly pohľadu na danú problematiku si re ferujúci, napriek pomerne úzkej špecifickosti témy,
zvolili. V skromnej, vcelku chladne
pôsobiacej konferenčnej mie tnosti
Domu techniky odzneli, za viac-menej imultánneho prekladu, príspevky najrôznejšieho charakteru (a prečo to tajiť - aj k valitatívnej úrovne). U niektorých účastníkov sa cení už len ochota zúča wiť sa vedeckej konferencie, hoci ich študijný
odbor ich k tomu nepredznam enáva.
Podľa k ritéria obsahu by sa referáty dali rozdeliť do približne troch
skupín:
• problematika pätá s liturg ickou hudbou, analýza konkrétnych
diel a pamiato k,
• otázkél .~tý/u, polyštý lo vosti,
• tvorba a osobnosť konkrétneho
kladateľét.

Okrem načrtnutých tematických
okruhov si svoje miesto a priestor
našli aj námety netradičncjšie - ak o
napr. práca Z. Vachovej o posta vení

-
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a hudobno- ociologickom význame
árie Lucie di Lammermoor v komerčnom kasovom trháku Piaty element.
Naši zahraničn í kolego via pricestovali (so skutočn e odborne hodnotný mi referátmi) z Nem ecka (Mainz,
Heidelberg, Mannheim), Pol). ka
( Varšava, Krakov), bohužia ľ. predpoklad;.mý český príspevok neodznel. Ich účasť výrazne prispela k
celkovej výbornej úrovni tejto akcie. Corrina Schreieck priblížila
problematiku skladateľa F. M artina
a jeho zvláštnu polohu m edzi modernou a tradíciou (konkrétne Bach
konfrontovaný s dodekafonickou
technikou). Poľskí re ferenti sa sústredili na vlastnú sklada teľskú obec
(Penderecki, M. Stachowski, A. Panufnik, Szymano wski). Napríkh1d
K. Ploskon z Krakova zaujímavo
porovnával skladby Vtáci od M.
Stachowského s rovnomennou kladbou O. M essiaena. M. Jablonowski
priniesol celko vý prierez symfonickou tvorbou A. Schnittkeho, pok úil sa o j eho analýzu v kontexte celej tvorby kladateľa, zam en1/ sa na
citácie, adaptácie (Grieg, Prokofiev, B eethoven). R. Borowiecka
skúma posta venie madrigalu v súčasnej po ľskej tvorbe
dôrazom na
jeho spracovanie M . Stachowským.
Dok torandi m uz ikológie v Bratislave sa predsta vili takisto na vysokej úrovni, porovnateľnej so "zahraničiarmi ". Veľmi pou čný bol re ferát
A . Thuryovej o otázke inte1pretácie
polyštý lových diel so zam eraním
na M . Kagela (na pôde tejto problematiky sa ponúka mnoho in~pira
tívnych podneto v pre mladých muzikológov!). N . Adamov prezentoval vojskú koncepciu a poňatie (s
dôrazom na prívlastok subjektívne)
religiozity v súčasnej hudbe. (Nachádza tri vrstvy: nihilizmus, strach a
hedonizmus, ktoré sú vyjadrené v
hudobnej štruktúre diela. Svoje tvrdenia konkretizoval na R ek viem od
A. L. Webera. Verím, že záujem com o túto skutočne zaujfm<tvú leó-

prekl enú ť. Náš Gustáv
s i zaspieval v Schube rtovej Stabat Mate r spolu s Jozefom
Kundlákom a poľsko u sopranistkou Beatou Raszkiewiczovou. Pod
ta ktov kou Petra Feranca úč in ko
val Ko mo rný o rc heste r p ražských
symfonikov a Česk ý komo rn ý

iste dajú

Beláček

Pawel Przytocki

zbo r. Ich krásna dramaturg ia (Arvo Pärt: Te Deum) zapad la vo ve ľ
m i nevyrovna nom výkone. K podo bný m patrilo i ú č in kova nie Ja-

riu budú informácie poskytnuté priam o jej autorom .) A. Schmidtová
priniesla syntetický pohľad na
Omšu A dur A. Žaškovského, vo
všeobecnosti načrtla problémy výkumu duchovnej hudby.
Sobota patrila i kolegyniam z bratislavskej VŠM U. L. Koňakovská
mís zahrnula niekoľkými rýdzo subjektívny mi úvaham i ťa by m ladej
skhtdateľky. Teoretička I. Vujič zo
Srbska predstavila komorne obsadenému auditóriu ich n{u"Odn ú sklada telk u Ljubicu Marič (u k torej
sme viacerí identifikovali isté spoločné črty s jej takmer vrstovníkom , naším E. Suchoňom).
Banskobystričania nás prekvapili
veľmi
prístupne koncipovaný mi
príspevkami. ktoré dokázali, že i
tento región (ako jediný?!) prejavuje snahu obstáť v konk urencii bratilavskej presily. Podnetný bol najmii príspevok M . Mikušovej na tému Operná tvorba J. Beneša. a to
najm ä otázkét recepcie jeho opery
Skamenený.
Na záver tohto vyčerpávajúceho
zbežného a neúplného (z čisto priestorových, v žiadnom prípade nie
osobných dôvodov) prehľadu treba
spomenúť študentov jednej z usporiadateľských katedier muzikológie
mt FiF UK. Títo v nijakom prípade
nezaostávajú za svojimi kolegami
zo zahraničia. A hoci ich vekový
priemer je nižší, nijako sa to neprejavilo na znížení k v;.t/ity ich príspevkov - práve naopak. Z. Grajcárová, ťažiskovo zam eraná na otázky
slovenskej duchovnej tvorby, priniesla vyčerpávajúci pohľad na duchovnú tvorbu T. Sal vu. S. Krekovič si zasa vybral príťažli vú t6mu
porovnania fúgy u Bacha, Šostakoviča a Hindemitha na základe hlbkovej analýzy. O. Rehák predstavil,
najmä pre zahraničných mívštevníkov, neznám eho V. Godára a jeho
Sm útočn ú hudbu, napísanú na počesť Lutoslawského. Tu sa na "pretras" dostala večná otázka hmníc
polyštýlovosti, elekticizm u či plagiátorstva a tvorivej originality.
Akákoľvek snaha o s tručné zhrnutie faktov o tomto podujatí stros-

n áčkovej

filha rmónie Ostrava s
klav íri tkou Yuka Imamineovou z
Japonska, kto rých drža l výborný
Leoš Svárovský, ako aj rozpačito
ve ľk.oro m anti cký prejav M aďar
ské ho ko morného o rchestra z Budapešti v Mozartovi. Nemožno obísť
ani s nahu českého huslistu a dirigenta Jana Talicha, rov nako nadšený ohlas publi ka, ktorý vyvola l Slovenský komo rný o rc heste r
s Bohdanom Warchalom i pekný
výkon poľského d irigenta, vynikajúceho sprevádzača Pavla Przystockeho.
Sta lo sa trad íciou, že v rámci festivalu majú voj ko ncert i víťazi
s úťaže s lovenských ko nzervatórií.
Každý pris pe l svoj ím pers pektívnym d ie lom . Najväčšiemu obdivu
sa teš il hus lista Štefan Eperješi z
Košíc a ml aduč~ý akordeoni sta
Milan Osadný zo Z iliny.
Oboha te n ím fe tivalu Stredoe u rópskeho ko ncertnéh o u menia
a sta la i kon fe re ncia m ladých
muz iko lógov s medziná rodnou
ú časťou . Je to vzácne prepojenie
teóri e so ž ivou hudbou . lnšpirácia pre kritikov, po učenie pre
p rísnych teore ti kov.
Etela Čárska

Snímky: Marián Jurík
kot:.í po prvých riadkoch, a to~ viacerých dôvodov: dfžka akcie, obsažnosť a počet príspevkov, ich kvalita. Mnohé boli obohacujúce, iné recesislickeHie ladené. zúbavnej.5ie.
ďalšie podnetné u inšpiratívne pre
ď;t/ší výskum. A le v.~etky do jedného hodnotné. Predstavujú totiž realiLáciu fenoménu, ktorý je dnes cenený ako nikdy predtým - dobrovoľ
ná aktivita m ladých ľudí. Neverím
totiž, že ich sem prilákal (ib;t) honorár a "výlet do Ž iliny". Je v tom
k us zdravej potreby ukázať, čím sa
kto zuoberá, či snáď aj inšpirovať
oslé.ltných. Sú to skúsenosti do budúceho (pre mnohých) vedeck6ho života, kto1ý bude mt "sku točné" sympóziá bohatý.
A čo nedo tatky a kritiké.t podujntia? Elitársky charakter- bez ak6hokoľvek nezainteresovan6ho obecenstva, tým pádom aj jeho kom orné
zastúpenie. Takisto neporovnateľne
chladnejšia atmosf6ra (aspoň spočiatku) oproti predchádzajúcim akchím, umiestneným v priestoroch žiJin kého Konzervatória, ktoré su vyznačovali až ľamiliámym duchom
(možnože tro.5ku na úkor kvality).
Priest01y Konzervatória však vraj
nie sú prispôsobené na potreby medzinárodnej akcie, neexistuje vraj
možnosť zabezpečiť v nich sinw/té.Ínny preklad. Ak Jen to mala byť príči
na "od ruky" a od centra konaného
sympózia, snáď by sa s tým dalo v
budúcnosti niečo urobiť. Hoci na.~a
muz ikologická problematika je pre
mnohých bežných obyvateľov ľahko
• zamenite ľná s "mykologickou" (len
si predstavte Sympózium mladých
mykológov!- možno wké aj existuje .. .), ako sme sa dopočuli v kuloároch, predsa Jen má svoje opodstmnenie a význam. Na to, že je organizované "mladými pre m ladých" sa
zaobišlo bez väč.~ích "kiksov" a
"trapasov" technického či organizačného charakteru. Celkove Sé.t mu
teda nedá nič vytknúť a nám Jen zoláva dúfať, že s podobnými pocitmi
ná opúšťali aj naši zahraniční kolegovia, a že sa o rok vrátia - či už do
Žiliny, alebo Bmtislavy...
KATARÍŇA BOĎOVÁ

PEKTRU

SPRIEVODCA HUDBOU
Ľ.UBOMÍR. CHALUPKA

Staršia lovenská historiografia prisudzovala
Viliamovi Figušovi-Bystrému (1875 - 1937 B:msk:f
Bystric,1) - spolu s Mikulášom M oyzesom 11 Miku/,1.~om Sc!Jneidrom-Tmavským- z.'fslu!Jy na vyvrcholení prvej f.'fzy boj a o slovenskú národnú
hudbu a na prfpmve p&ly pre n.1stup medzi vojnovej generácie slovenskej hudobnej moderny . Táto
koncepci:t vý voj :t slovenskej hudby. ako plynulého prechodu od obrodeneckej tradfcie 19. storočia
k náročným profesiolllflny m tvori vým ambfciám.
rástla v podstate 11t1 stotožnenf mfrodného s folklómym. na sleclovllllf spôsobu a k va lity in5pirovanosti Sit skladateľov litdovou pies11ou. M enej stt

zdôntznilo, že v tvorbe spomenutej trojice pretrvávala. napriek nesporným inovačným snahám.
kompozično-teclmická. žánrová i memálna závislosť od štý lového obzoru venčekárov. ži vená nedostatočným kompozičným vzdelanfm (s výnimkou Schneidra) i pôsobenfm vo vidieckom prostred{. viazaným 11.1 kamorskú profesiu. Prirodzen,1
úcta k litdovej piesni sa popri zbemteľsko-upra vo
vateľskej praxi zúročila i pri tvorbe viacerých druhov vokálnej aj inštrumentálnej hudby - od kom pozfcie umelých piesn{, zborov, cirkevných skla dieb až ku kamáte a opere, resp. od inštroktfvne
koncipovtmých komomých skladbičiek. cez rozsi ahlejšie celky až k symfonický m út varom. Fo/k lóm a in.5pirácia - v podobe citátu ľudovej piesne,
resp . vo variovanej podobe- sa uplatnila v kompozično-tec/mickom prostred{ vi,1zanom mt dedič
st vo klasicistickej a romantickej európskej umelej
hudby . z ktorého sa čerpalo ako z univerzálne
platnej štrukturálnej z.1kladne. Viazanosť na toto
dedičstvo um ožňovala uvedeným :tutorom dosiahnuť vyššiu kompozičnú úrovet1 voči svojim
predchodcom (Lichard. l zák-Lihovecký). Spôsobovala však rezer vovaný postoj k novšfm vývinový m podnetom z európskej hudby konca 19. a Z.1 čiatku 20. storočia, ktoré sa mohli. najmä· v nových spoločenských podmienk.1ch po roku 19 18,
uplatniť v ich tvorbe. To viedlo ku konzervati vizmu a k výraznej štý lovej cezúre. oddeľujúcej ich
umelecké vý chodisk lf. z.1mery a výsledky od programovej oriem,1cie mladý ch skladateľo v. mtstupujtícich koncom 20-tych a poč.1s .10-tych rokov.
N:tpriek tomu každý z trojice stttršfc!J skladateľov

VILIAM FIGUŠ-BYSTRÝ:

Sny, cyklus piesní pre spev a klavír, op. 8
Získavané skúsenosti sa na adekvátnej úrovni
uplatn i li v prvom Figušovom pie s ň ovom cykle
na slovenské texty - v S n oc h. ktorý sa stal nielen v okruhu vokálnej tvorby. ale v komexte celého Figušovho skladme ľsk éh o odkazu dielom naj lepšie postihuj úcim kvality autorovej mll2:ikality
a imaginácie. Cyklus vznikal v období, kedy si
št y ridsaťročn ý s kl adat e ľ kládo l ná ročnej š ie tvori vé 1.ámery - v r. 19 13 sa napr. zapísal na
Hudobnú akadémiu v Budapešti. v snahe doplniť
si svoje ncdost :uočn č hudobné vzdelanie a vedomosti (štúdiá však n ed okonč i l ) . V tom istom roku do kon č il rozmernú kamátu Slovenská pi eseň .
napísanú na obj ednávku liptovsko-mikulášskeho
spevokolu Tatran pri prfležitosti 40. výročia j eho
č inn ost i (panitúru odovzdal pod menom Ján
Bystrý z obavy pred perzekuovan fm za to, že ako
štátny zamestnanec uhorského štátu vytvoril dielo na slovenský text). V r. 19 18 napísal svoj e naj rozsiahlej šie komorné dielo z oblasti inštrumentálnej hudby - Klavírne kvarteto Es dur. V tom
čase pripravoval do tl ače v Prahe ďa l š ie zväzky
Slovenských 1\Jdových piesní zo Slminy a vážne
sa zaoberal myšlienkou vy t vo riť operu (čo realizoval v nasleduj úcom desaťročl). V tomto tvorivom sebavedomí. ktorč malo svoje l im ity a nieslo
plody aj Figušovej nižšej ko mpoz ič nej skúsenosti , vznikali Sny. A k v kantáte nevystiho l sklada-
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riky a navodzuj ú taj omnú atmosféru až mahlerovskej proveniencie. Kraskova J)OCzia. anticipujúca poc itový svet čl ove ka 20. s t o roči a. dokázala z mobi l izovať Figušovu hudobnú predstaviv osť (analogickú polohu nachádzame v piesni
Prsteň zo Schneidrovho cyklu Slzy a úsmevy).
Spôsob vokálnej deklamácie umožňuje dokonca
porovn ávať medzi ge nerač ne i povahovo protikladnými t vorcami - medzi Figušovou pi esňou a
S uc hoň ovou Baladou z cyklu ox et solitudo.
V piesni Mesačný večer. korunuj úcej cyklus
Sny, Figuš syntetizoval viaceré postupy. Prela·
movalnimi vlastné istoty a hľad a l najmä v dispozíciách romant ickej harn1ónie nové výrazové
možnosti . Spomeňme v jeho tvorbe oj edinelú
u vo ľne nos ť dur-molovej funkč nej stability. sledy
nerozvedených štvorzvukov i zaujímavý záver
združuj(tci v rámci centra b lydickú modalitu ;
labilitou tónicko-subdominantného ~ t vorzvuku.
Ná ročn ý vokálny i klavírny pan z:lve rečnej
piesne. ale aj emocionálna hfbka a pôsobivos(
cyklu Sny. nie sú náhodné. Figuš k nim dospel okrem iného - pozitívne ovplyvnený speváckym
umením ROže Kuchynkovej. odchovankyne pra1skej speváckej školy. ktorá prišla na S l ovens~o
študovat' piesne slovenských autorov a tiež inšpirovať ich k tvorbe nových umelých piesní. J~j
Figuš cyklus Sny venoval (podobne inšpirovaný
sa vzopäl aj M. Schneider-T rnavský k napísaniu
svoj ej naj progresívnej šej piesne ad kolískou).
O tom, že Figuš predpokladal uplatnenie Snov
v širšom prostredí, s vedč í aj vytvorenie nemcekého prekladu textov, ktoré sa obj avilo paralelne
so slovenským originálom v tl ačenom vydaní
cyklu v r. 1929 . eskôr skl adateľ roz~íril cyklus
jednak o dve staršie. tematicky pribuzné piesne
(Sen. Prvý sen z r. 1903- 1905) i o dvojicu novo
skomponov:mých piesní - Večemá nái<Jda (z r.
1928 na textE. B. Luk áča) a oc vrhá vôkol dlhé
tiene (z r. 1933 na text V. Roya). Tieto piesne
ostali v rukopise.
Cyklus Sny z dôvodov nového po hľadu na tvorivý profil V . Figuša si zasluhuje kritické vydanie a int erpretačné oživenie na zvukových nosičoch i na koncenných pódiách. Už len z toho
dôvodu, že týmto dielom Figuš smelo pre kroči l
spomínanú vývoj ovú a štý lovú cezúru clo 20. sto-

sní k nej smeruje. Figuš dokázal i k priemerným
textom dobovej slovenskej sentimentálnej p0<5zie
(J. U ram-Horin. l. Gall , J. Králik), preniknutej
melanchóliou. pribuznou Kraskovým poetickým
obrazom smútku, nostalgie a subjektívnej renexie, vyt voriť sugestívnu hudbu. V Snoch sa Figuš
prejav il nielen ako lyrik, ale v zhode s textom - a
niekde aj proti nemu - ako hudobník. ktorý rozvinul na intímnej ploche pie ňového útvaru i dramaticky znejúce tóny, expresiu vzrušenosti a nepokoja. Deväť piesní cyklu, z ktorých každá j e
samostatným a in ve nč ným hudobným obrázkom,
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t e ľ vznešený tón básnikovej J)OCzic, ktorý by si
vyžadoval monumentálnejšiu koncepciu. a sústredil sa viac na detaily než na celok, Klavírne
k vaneto prfliš neprekroč ilo úroveň domáceho
muzicírovania v štý lových intenciách klasicizmu. prfzn ačnú pre celú Figušovu inštrumentálnu
tvorbu. Zato v piesň ovom cykle sa predstavil ako
zrelý tvorca subjektívnej lyriky, voliaci dôsledne
prekomponované útvary v záujme primknutia sa
k obsahovým a náladovým nuansám textových
predlôh.
Vr. 19 19 napísal 8 piesní- Zvon. V hfbke mora nebies, Idyl ický večer, Noc, Spalo di ovča.
Veče rn ý zvon, Za búmej tmavej noci, M áj ová
noc, ku ktorým v r. 1925 pripojil M esačn ý veče r .
ázvy prezrádzajú. že Figušovi išlo o temat ickovýrazovú j ednotu cyklu . Jadrom inšpirácie j e renexfvna poézia, lyricko-subjekt ívne približujúca
atmosféru ko nč iaceh o dňa . náladu večera i noci .
priazni vú pre snivé obrazy. Atmosféru, ktorá bola prfiažlivá pre romantickú básnickú i hudobnú
inš pira tív nosť a v delikátnej symbolizuj úcej podobe sa prejavila i v tvorbe francúzskych impresionistov. Figuš zámerne vy hľad áva l tak é básnické predlohy , ktoré mu umožnili vytvára( primerané náladové obrázky. apriek tematickej jednotvám osti sa cyklus n evyznačuje monotónnosťou - hoci pomalé tempo všetkých deviatich pie-

Pie seň Noc je dokladom skl adate ľovej schopnosti povznie sť sa nad exaltované obrazy sentim entálno-patetickčho textu (1. Gall) a podč i ark 
nuť výrazovú zomknut osť. Zjednocujúcim figuratívnym pohybom prepojil·aj úseky dramatického
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Figu.š sa najin venčnejšie prejilvov;J/ u vyvljalna
pôde tune/ej piesiíovej tvorby. Nap fsul 85 umelých pie.m f zostavenýclt do /Ocyklov- Sny(/919.
1925). Po poliach a l úkach (1920. 1929). Túfby
(1 926). M il/i moja (1929). Jesenné piesne (1 932).
Ž i:tle a mdosti ( 1934-37). Zvláštnosťou -s ktorou
sa nestrememe u Fig u§ových vrstovnfkov - je
tvorb:t piesn( na macfurské (Du/ok. 1906-19 10) a
nemecké texty (Drei Lieder. 1928). ako aj vznik
prfležitostných cyklov. T voria ich Vlastenecké
piesne (1 935) a Voj enské pochodové piesne
(1 936, z kt orých j e polovicu písaná na český text).
Vý znmnnou oporou skladateľo vej invencie sa stal
blfsnický text. Figušovi vyhovovalo v záujme výrazovej určito ti a vý znamovej konkrémosti i/ustrova( vhodné básnické obrazy hudobnou zvukama/bou. V tom nadviaz11/ na ilustmtf vne postupy
vo vokálnej t vorbe obrodeneckej generácie (Fajnor. Lichurd. Li!Jovecký) a postupne ich prekomfva / sy mbolickou náznakovosťou. Už v piesni Svr·
čok a sviitoj ánsk;J mušku pre dva ženské hlasy a
k/avfr (1903) p ouf il v k/avfmom pnrte imitácie
zvukov prfrody. Z rokov 1903- 1905 pocltádzujú
piesne nu texty štúrovských básnikov - Pravda
(Siádkovič). Prvý sen (Bol/o). Sen (S. Chalupka).
v ktorých sa upew1uje Fig ušova schopnosť vystiho vať náladu určovan tí textom. V melodike vok:fJ.
neho p;uw vládne ešte strofická výslilvba. klav(rny sprievod opúUu už podobu prosté/to podkladu
vokálnej lfnie a st.1va Sit rovnocemtej.šfm pannerom pri vyt vámní mflac/ových poetický ch obrázkov. Tlfto zmenu súvise/,1 so súslil vnejším komaktom sklada teľa s rom:mtickou piestiovou t vorbou
(Sclw bcn . M endelssohn. Schtmwnn). inšpiratívnou nujmä boltatosr'ou a vnútom ou diferencovanosto u pri zlwdobriovnnf b.1snickýclt predlôh. orientuj úcou su mt pre!J/bovanie emociomtlity. Hoci
Figuš bol by tostne lyrikom. osvojoval si 11j prostriedky dmmatickej expresie.
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vyt voril i lllké dielit. ktoré vý vinovú a .štý lo vú cezúro zmien1uj tí a prekle1i uj ú.
Význam i lim ity pomeme bolwté!Jo khtdtlleľ
ské!Jo odk<~zu V. Fig uša-Bystré!Jo (v kaw lógu je!Jo
t vorby je zaradených 109 opusový c!J čfsiel) mol no vymedziť prostrednfct vom vok:flnyc!J. resp. vokálno-in.štrumentálnyc!J diel, ktoré vznikali priebežne v rôznych ewplfch Figušov!Jo tvorivého vývoja. Z nich sú známej.šie tie. ktoré súvisia s
Figušovým úprimným obdivom k li1dovej piesni.
Pozoruhodná je je/Jo zberateľská .1 upm vovateľská
pmcovitovsť - mt vydanie pripravil vyše 1200
piesn( určených pre spev s klavfmy m sprievodom.
resp. pre miešaný zbor. zo tavených clo venčekov.
Figuša zaujímali reg ionálne osobitosti pies1iové!Jo
folk lóru. počas učitel~kého pôsobenia vo Zvolenskej S/Mine ( vr. 1896- 1903) zosta vil zbierku 125
Slo venských ľudo vých piesnf zo Slatiny ( l. zošit v
úprave pre spev 11 kla vfr vyšiel v r. 1906 v Prahe).
z r. 1934 poch:fdz,1j ú Púc!Jovské piesne. Cykly
Ľudové b,1/ady. Zbojnfcke piesne a Poc!Jodové ľu
dové piesne (napfsané v poslednom desaťročí
skladmeľo v!Jo života) svedčili o pozom o ti aj voči
ž:fnrovým diferenciáciám slovenského ľudo véh o
piesňového fondu. Skladateľ my slel aj na detského imerpreta (Poľné kvietky), z vláštnosťou v tomto
okmlw Fig ušovej aktivity je aj spmcov,1 nie neslovenské!Jo folklóru (cykly M:tď.1rské litdové piesne. Kurucké piesne. 1895).
Figuš s.1 sústavne venov:tl aj pôvodnej vok,1/nej
tvorbe - reprezentuj ú j u umelé piesne. zborové
kompozfcie. dve kuntáty (Pieseň p okoja. llfsky 11
mieru pre sopnfn sólo. ženský zbor 11 klavfr. 1906:
Slovenská picset1 pre sóla. miešaný zbor a k/avfr.
19 13) na H viezdoslavovu poézi u a vokálno-inštmmemlflne pásmo Pod Poľanou pre sólový ll/us.
zbor ,1 sy mfonický orchester. 1937. Z prvého obdobia Fig u.5ovej tvorby pochádzujtí uj buhtdy pre
sólit. zbor u k/avfrrw macfi1rské texty(/ 895- 19 13).

zoradil Figuš do celku tak, že vyniká aj cykl ická
dramaturgia stúpaj úceho napätia od náladovej
monotónnosti úvodnej piesne až k vrcholu skladat eľovej predstavy o vnútornom dynamizme.
V pie ni Zvon zauj me výrazová koncentrovanos ť, delik átn osť prázdnych k vínt. a ostinátna figúra v klavíri, ako efekt zvonenia, dokáže ud rl.ať
taj omnú atmosféru odchádzajúceho d ňa. Vedenie
spevného partu je deklamač ne otvorené a nepravidelné, využívajúce menšf melodický ambitus,
ha nnon icko- mod ulačn é zmeny slúžia ako pointa
krehkosti a jemnosti. Hoci bol Figuš pomerne
zruč ným klaviristom. n eurč il nástroj ovému partu
virtuózne úlohy . V piesni V h!bke mora nebies figuratívny pohyb evokuje a udržiava náladovú urč itos ť. Obraz n oč nej prírody. ožiarenej svitom
mesiaca, tak obľú be ný u romantikov a neskôr aj u
Debussyho. vyhovoval i Figušovmu naturelu. V
harmonických prostriedkoch, nenásilnosti modulácií. v prehodnocovaní tónin v pomere terciovej
pribuznosti táto pi eseň evokuje hudbu E. H . Griega.
V /dy lickom večere sa Figuš nevyhol ilustratívnym postupom pri z hud obň ova n f poetických
sentencií (1. G all), zm ieňuj úc i ch sa o hre pastiera
na fujare. zvoncoch stáda, sv rč koch koncenujúcich v tráve, striebristom svite mesiaca, neprekročil však hranice vkusu a únosnosti (Príklad č . l ).

oživenia v strednom dieli a zdisciplinoval postupne sa rozširujúci intervalový. pohy bový u
zvukový ambitus. Načrel do výrazových dispozíci í romantickej hannónie, keď využi l enharmonické modulácie farebne ozvl á štňuj úce detail
(Príklad č. 2).
Sp;J/o diovč;J j e j edinou pie sň ou v cykle, ktorá
evokuje intonáciu slovenskej 1\Jdovej piesne. Je
zaujímavé, ako po klavfmej imrodukcii a po prvej
spevnej fráze Figuš poruši l peri odickú výstavbu.
Prešiel do deklamač nej otvorenosti v záujme vystihnut ia jemnej erotickej atmosféry navodenej
textom a podporujúcej dramatické zvlnenie.
O 10m. ako s kl ad at e ľ vedel napriek podobnosti
textovo-obrazovej inšpirácie hudobne diferencov ať, svedč í pieseň Večemý zvon. V porovnaní s
úvodnou piesň ou (na text tohože básnika - J.
Uram-Horin) j e spevná línia dekl amač ne pestrejšie i dramatickejšie koncipovaná - v záujme tektoniky cyklu.
V piesni Za búrnej, tmavej noci presvedč il
Figuš o schopnosti prekročiť obľúbenú polohu
kontemplatívneho lyrika. V záuj me postihnúť sugestívne poeity a predstavy dokázal vyt voriť hudobný pendant Kraskovej obrazotvomosti. Vnút ornč napätie a nepokoj , če rpajúce z ostinátnej figúry šestnástinového pohybu, vzďaľuj ú Figušovu
hudbu od schumannovskej . resp. griegovskej ly-
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Pramene: Sny. op. 8. cyklus piesn( s klavfmym sprievodom. /.OŠit/.-111. Ed. B. Klimo Banská Bys1rica.
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Untenie klavírnej hry
MILOSLAV STAROSTA

CARLCZERNY
Cid Czerny, klavirista, sk l adateľ a svetoznámy
pedagóg narodil sa vo Viedni 20. februára 1791 v
rodine hudobníka, zomrel vo V iedni 15. júla 1857.
Bol synom i žiakom k laviristu česk čho pôvodu
V«lava Czemého ( 1752- 1832). Jeho otec prišiel

do Viedne roku 1786 a čoskoro tu získal uznanie
ako pedagóg hry na klavíri. Roku 1791 , niekolko
mesiacov po narodení syna Carla, sa aj s rodinou
usadil v Poľsku , avšak onedlho sa k vôli politickej
situácii vrátili späť do Viedne. Ešte v Poľsk u zača l
«ec uči( Carla hre na klavíri. Otec bol pravdepodobne ve ľmi nároč ným pedagógom , schopným
vychovávateľom a zá roveň aj neo byčajn e rozhľade
ným hudobníkom. Svedčí o tom napríklad aj skutočnos(, že základom int erpretačnéh o fonn ovania
jeho žiakov boli najmä diela J. S. Bacha, v tom ča 
se hrávané len zriedka. Výuka malého Carla bola
taká úspešná, že už ako 4-roč ný ovládal bohatý repenoár - boli v ňom diela M ozarta. Haydna i Clementiho, dokázal v oľne improv i zovať, hrať z listu
skladby pre klavír a dokonca aj partitúry.
Prvé viedenské vystúpenia Carla Czemého roku 1800, na ktorých uviedol M ozartov Klavírny
konccn B dur, KV 456, i diela Clementiho, označi li viedenskí hudobní umelci ako pozoruhodné.
Osobitnú úlohu zohrávalo v tom čase i priate ľst vo
Czemého s huslistom dvorného divadla V.
Krumpholzom, velkým obdi vovat eľom Beethovena. Jeho prostredníctvom sa mladý Carl postupne oboznamoval s Beethtwenovou tvorbou. a v roku 1800 Krumpholz sprostredkoval stretnutie tohto génia s Czerným. K eď Beethoven poč ul Czerného interpretáciu M ozartovho Klavírneho koncenu C dur. KV 467. rozhodol sa vy učov ať nadaného chlapca (v rokoch 1800- 1803). Dovtedajšie
Carlove základné učebn é pomôcky - významné
klavíme školy Wilhelma Friedricha Marpurga a
Daniela Gott loba Ttirka - Beethoven doplnil o dielo C. Ph. E. Bacha Versuch Uber die Wahre Art
dasClavier zu spielen. ktorč si mimoriadne vážil a
podľa ktorého vyu čova l hudobnú teóriu. Vidno z
toho i pokračov anie pedagogickej tradície. nak o ľ
ko je známe, že mladý Beethoven na tomto diele
vyrastal. Sledujme ešte vzácne pedagogické vplyvy majstra na svojho nadaného žiaka. Zopár zachovaných materiálov s vedčí o tom, že Beethoven
bol c ieľavedomý, svojrázny. ale aj trpezlivý pedagóg. Jeho hlavným záujmom bola výchova hudobníka- umelca. V j ednom z listov písal Czernému
napríklad o tom, aké dôležité j e "nezas tavovať žiaka kvôli nejakým drobným chybám. ale pouká zať
na ne, až keď žiak skladbu dohrá. Tým sa výchova
umelca skráti , čo j e napokon j eden z najdôležitejJfch ci eľov umenia". V pedagogickej praxi Beethoven zdôraz ňova l úplné podriadenie sa klavírnej
techniky emocionálnemu obsahu interpretovaného diela. Symptomatický je aj okruh diel, ktoré
odporúčal pre prácu so žiakmi: boli to skladby J.
S. Bacha, C. Ph. E. Bacha, G. F. Händla, L. Cherubiniho a M. Clementiho, ktorých považoval za
najosobitejšfch majstrov hudby konca 18. a zač iat
ku 19. storoč ia.
Základom Beethovenovej pedagogickej práce
bolo ve ľmi účeln é spájanie umeleckej výchovy s
rozvojom profesionálnych pianistických vlastností i dômyselná pos t upn osť pri zvládnutí rôznych
problémov klavírnej hry. Tak napríklad prvé vyučovacie hodiny s Czerným venoval štúdiu stupníc
vo všetkých tóninách. Na týchto technických formách začal Beethoven vyučovať svojho mladého
zverenca základným návykom prstovej techniky i
koordináciu zaokrúh ľujúc i c h pohybov ruky pri
zvukovej i rytmickej vyrovnanosti pasáží. Ako
spomína Czerny, podobný postup bol vo vtedajšej
pedagogickej praxi novinkou.
Neustálu pozorn osť venoval Beethoven prstokladu. Jeho zásady prstokladu, ako aj ostatné umelecké, a teda aj pedagogické názory. boli neobyčajne preziera vé, vlastné jedine géniom. Prstoklad. ako dôležitá interpre t ačná zložka, mal podľa
Beethovena pomáhať pri riešení zvukových. farebných, anikulačn ýc h aj agogických úloh. Velký význam pripisoval variantnému riešeniu prstok ladu
určitej hudobnej myšlienky, v záv islost i od jej dynamiky, anik ulácie a frázovania. Na rozdiel od súčasníkov používal princíp prstového sklzu (z č i er
nych na biele klávesy). ale napríklad aj princíp
zoskupovania prstových polôh, ktorý súvisí s tzv.
"zhrnutou" polohou ruky. č o napomáha pohybovej pružnosti a súčasne dodáva prstom väčš iu silu .
Do značnej miery sa rozšírilo používanie prvého a
piateho prsta, a ak to bolo účelné a umelecky
odôvodnené, aj na čiernych klávesoch nástroja. Tu
bol Beethoven pokračov ateľom reforiem F. Couperina a J. S. Bacha. Ako veľmi s tým kontrastujú
prstokladové zásady D. Steibelta, J. N. Hummela
a dokonca aj takého vynikajúceho a pokrokovo
zmýšľajúceho umelca, akým bol M . Clementi !
V oblasti prstokladu môžeme Beethovena považovať za vy t yčovate ľa nových významných ciest.
čo prirodzene súviselo s jeho klavírnou (i komornou) tvorbou, novou k lavírnou fak túrou a jej zvukovosťo u . Vyplývalo to aj z úloh, ktoré si vyt yčo
val ako interpret vlastných diel. Jeho f undamentilne nový štýl do u rč it ej miery pramenil aj v dielach prvých velkých klaviristov - C. Ph. E. Bacha
aM. Clementiho. Jeho hra sa vyznačovala neobyčajnou , osobitou vyjadrovacou silou, fantazijnosťou, výrazným a spevným tónom. istou "orchest-

rálnos ťou predstavy". Hra jeho popredných s účas
níkov, napríklad Hummela, "bola najvyšším vzorom čist oty a dôkladnosti , elegancie i presnosti".
Charak ter mnohých Beethovenových klavírnych
diel j e preniknutý jeho symfonickým myslením,
ktoré jednak pomohlo maximálne rozšíriť ich zvukovo-farebné účinky , s účasne sa však rozšírilo aj
farebné spektrum dobového nástroja, ale aj celkové hranice pianistiky začiatku 19. storočia. Do istej
miery možno t vrdiť, že práve Beethoven sa stal duchovným otcom nového nástroja a jeho zvukových
i technických možností. Medzi jeho významné nové zvukové ideály - na rozdiel od umelcov a zaužívanej tradície 18. storočia - patrilo legato ako zák ladný druh klavírnej artikulácie (v čom nadväzoval na zásady Clementiho školy) i s pevnosť tohto
nástroja. Ďalej sa treba z mieniť o úplnej refonne
k lavírnej pedalizácie. Onen "nový svet" romantického hannonickčho pedála, dovtedy neslýchaným
spôsobom dotvárajúceho klavírnu faktúru vlastne
až v momente interpretácie, sa ako novinka zrodi l
a presadil práve u tohto výnimočného autora. Od
slávneho opusu 27, č. 2 (prvá časť). až po najvyššie
opusy klavírnych sonát, táto nová, významná zložka klavírnej kompozície aj interpretácie nadobúdala čoraz vyššie kvality. Nasledovníci teda
mali na čo m budovať.
L en veľmi ťažko možno zhodnot iť úlohu, ktorú zohralo štúdium u
Beethovena pri celkovom pianistickom i umeleckom vývoji
Czerného. Bol to intenzívny
vývoj a Czerny vo svojich
Spomienkach (r. 1842) pfše, že "ešte aj dodnes mi
ostal v pamäti živý každý
okamih". Ctil a vážil si
svojho učiteľa, a ako qctdaný žiak i priat eľ ho priam
zboži\oval ako skladateľa. I hneď po uverejnení
na spamäť študoval všetky
jeho diela a bol vlastne
prvým významným viedensk ým klaviristom, ktorý komplexne ov ládal a aj
analyzoval j eho nový k ompozičný štýl a hľadal spôsoby
jeho interpretácie. Czerny už v
mladosti mal všestranné záujmy.
Disponoval skvelou pamUťou . Ovládal sedem jazykov. venoval sa štúdiu
histórie, literatúry a poézie. Naspamäť
interpretoval všetky Beethovenove k lavírne
sonáty a koncerty. Už ako pedagóg odporúča l štud ovať j eho diela v poradí, v akom vznikli. čo aj
sám praktizoval. Vyzdvihoval tiež význam hry
spamäti . Jeho kom pozič ná príprava o. i. spočíva la
tiež v samostatnom štúdiu Bachových. Mozartových, Clementiho - a prirodzene - Beethovenových diel. Roku 1804 vychádza j eho prvý raný
opus Koncertné variácie pre k lavír a husle na tému
Krumphol7..a. Ďalšia sk ladba s opusovým číslom
2, Rondo na tému kavatíny gró fa pre 4 ruky, vyšla
tlačou až roku 18 18. A od tohto roku sa vlastne
datuje Czemého kompozič ná č innosť. Už v roku
1805 si zaumieni l rea l izovať svoju prvú väčš iu
koncertnú cestu po krajinách Európy. Kritika vyzdvihovala v j eho hre č i s totu . eleganci u a vkus.
Vo svojich Spomienkach píše, že hoci "som mal
úspech ako improvizátor i dobrý hráč z listu. mojej hre neboli vlastné črty onoho šarlatánstva, ktorč obvykle tvorí hlavné prednosti hosťujúceho virtuóza". Úspešne začaté turné sa však k vôli politickej situácii v Európe skonč ilo predčasn e, a Czerny
sa vráti l do Viedne.
Na začiatku 19. st oroč ia bola - popri L ondýne a
Paríži - Viedeň centrom mladého pianistického
umenia. Bola však aj európskym hudobným centrom, kde žili a tvorili hudobní gčni ov i a, kde hľa
dali uznan ie umelci z rôznych kraj ín ... O intenzite
hudobného života Viedne v prvých desaťročiach
19. storočia- ok rem inčho- svedč i a aj s poločnosti
Duchovné koncerty, S poločnosť pri at e ľov hudby.
založenie K onzervatória i koncerty komornej hudby, organizované Beethovenovým pria teľo m , husl istom Schumpanzigom. Iba mimoriadne umeleck č schopnosti a kvalita dovolili presadiť sa v takom prostredí. Czerného povesť sa rozniesla pomerne za včas u : ako 1 5 -ročn ý bol už hotovým klaviristom a stal sa aj vyhľadáva ný m pedagógom
hry na klavíri. V celej histórii k lavírnej pedagogiky j e to jedinečn ý prípad. Nie náhodou mu od roku 18 16 Beethoven zveril pianistickú výchovu synovca Karla. Roku 18 19 priviedol k Czernému
svojho syna Franza aj A dam L iszt. Celý Czcrného
život sa niesol v znamení pedagogickej a skl adat eľ
skej č innos ti vo Viedni: j edine roku 1836 navštívil
Lipsko, 1837 L ondýn a 1846 L ombardiu. Pos lednč
dve desaťroč i a svojho života st rávi l komponovaním , úpravami a vyu čo vaním vý lu čne nadaných
žiakov, a to bezplatne. Ešte desať dnf pred s mrťou.
v júni 1857, dokonč il dve predohry a tri sonáty.
Hudba bola skutočn e j edinou radosťou jeho života.
M edzi najslávnej ších žiakov Czerného patrili
Franz Liszt, Theodor Kullak, A nton Door, Theodor Dohier, Teodor Leszetycki a ď. Beethoven si
uňho objednával aj klavírne výťahy a úpravy svoj ich orchestrálnych a komorných sk ladieb. A ko
s kladate ľ má na svojom konte vyše tisíc diel.

M edzi nimi sa nachádzajú orchestrálne a komorné
diela, chrámová hudba, no v prvom rade množstvo
klavírnych skladieb. Až dodnes medzi najvýznamnejšie radíme jeho inštruktívne skladby pre
klavír, ktoré sú takmer nenahraditelhým študijným materiálom pri výchove klaviristov, a Czerného zaraďujú na če l o klavírnych pedagógov 19.
storočia. Z tejto tvorby spo meňme Vorsehule der
Geläu ligkeit ( Predbežná škola zručnosti), op. 849,
Schule der Geläuligkeit (Škola zručnosti ). op.
299, Kunst Der Fingerfertigkeit (Umenie pohotovosti prstov), op. 740, 40 denných cv i čen í. op.
337, 125 pasážových cviče ní, op. 26 1, 160 osemtaktových cv ičen í, op. 82 1, V yšši u školu vinuózov, op. 834, 90 denných cv i čen í, op. 820, Metódu
pre deti. op. 835, Erster Wiener Lehnneister, op.
599 a mnohé iné. Osobitnú pozornos ť si zasluhuje
trojdielna Vollständige theoretisch-praktische Pianoforte-Schule... , op. 500 ( 1829, V i edeň ), z ktorej
pre potreby elementárneho vyučovan i a vzniklo
menšie inštruktívne dielo Kleine theoretisch-praktische Pianoforte-Schule flir Anfänger, op. 584.
Dielo Carla Czerného j e monumentálne a na
svoju dobu obdivuhodne pokrokové. Hoci splat ilo
svoj dlh aj charakterist ickým vinuóznym tendenciám, a mnohé sa časo m zmenilo, predsa len mu
nemožno upri eť trvalé miesto i v dnešnej pedagogickej praxi. Priam geniálne pochopi l najmä mechanizmy k lavírneho cvi če nia , dôkladne analyzoval prostriedky a zásady prednesu, ukázal cesty k
ich osvojeniu.
Czernčho Škola. op. 500 (ďalej Škola). je dielom, v ktorom autor zovšeobecnil ve ľa poznatkov
progresívnych k lavírnych škôl do štyridsiatych rokov 19. s t o roč i a. Vedie žiaka, ale i pedagóga od
základov až k vrcholom klavírnej hry. Sú v nej zahrnuté naj dôležitejšie myšlienky o klavírnom
umení, objasňuje široký okruh pedagogických i estetických problémov doby.
Prvý diel Školy, op. 500. rieši
otázky vyučov a n ia na základnom
stupni , druhý diel j e venovaný
prstokladu a technike, tretí diel
prednesovej stránke k lavírnej
hry. V Dodatku (Supplément),
považovanom niekedy za
štvrtý diel Školy, Czemy
vysvet ľuje interpretáciu diel
starších i novších autorov,
najmä Beethovena (v druhej kapitole). uvádza pravidlá interpretácie barokovej hudby, najmä ťúg (v
štvrtej kapitole je desať
pravidiel interpretácie fúg
Bacha, Händla a iných autorov). ktoré majú ešte aj
dnes svoju historickú hodnotu.
Je obdivuhodné, ako Czerny
- teoretick y i prakticky prvotriedne vzdelaný hudobník - dokázal správne poc hopi ť a z praxe odpozorovať požiadavky úče lnčh o osvoj enia
si klavírnej techniky. V oblasti senzomotorickčho vývinu výuky hry na k lavíri vari inštinkt ívne odhali l a v praxi dávno realizoval zámery.
k torým venuje ve ľa pozornosti i súčas ná psychológia. M áme tu na mysli najmä postupné vytváranie
zmyslovo-motorických schopností, ktoré sa nezískavajú z jednoduchých, napríklad pohybových reakcií. nie sú iba ich jednoduchým i súbormi. Ich
zák ladom sú tot iž psychick y vyššie procesy: senzomotorická koordinácia a integrácia reakci í (ich
povýšenie) do vyššie a dokonalejšie organizovaných pohybových štruktúr. Tak sú tieto schopnosti reťazcami nervovo-svalových reakcií na zložitej šie podnety. vličši nou sluchovej. č i zrakovosluchovej povahy. Sú základom akejkoľvek psycho-motorickej automatizácie v postupnost i: vidím - poč uje m - hrám. č i vidím - počuje m - hovorím a podobne. Sú teda i základom vývoja klavírnej techniky v širšom zmysle slova. teda v zmysle
poj mov tónotvorby (napríklad v pomalej hudbe).
alebo virtuozity. V Czerného pedagogickom systéme nachádzame nielen základy, ale aj bohaté
praktické rozvinutie vyššie uvedených zásad.
Prvý diel Školy rieši začiatky vyučovani a. na
ktorých veľmi záleží, preto majú by ť čo najlepšie a
treba ich zv l ád nuť čo naj skôr. Najmä na 7..ačiatku
zdôrazi\uje častý, až každodenný styk uč i t eľa so
žiakom. U či teľ by mal žiakovi predohrávať a tak
mu de mon štrovať všetky pravidlá k lavfrnej hry.
Czerny považuje za naj účinn ejší prísny, ale veselý
a trpezlivý spôsob vy u čovani a. Dobrá nálada je
rovnako dôležitá pri vyučova n í, ako aj v celom živote. Uč it eľ by nemal žiaka preťa žova ť cv i čen i a mi
an i etudami. ale striedať ich s melodickými skladbami. Pre zač iat ok vyu čovan ia Czerny navrhoval
voľb u medzi dvoma možným i cestami: prvá cesta
vychádzala od elementárnych teoretick ých poznatkov . druhá cesta (ktorú sám uprednos tňov al )
začína la priamym rozvíjaním istej technickej
zručnos ti za pomoci spamäti študovaných drobných cv i čení. pasáží a pod. Hlavnou počiatoč nou
učebnou metódou Školy je štúdium stupníc, najskôr durových. Upred nos tň uje sa jednoduchší proti pohyb, až potom nasleduj e paralelný pohyb.
Rozvoju zvukovej i rytmickej vyrovnanosti, ale i
zru č nos ti pomáha i riešenie prstokladu, okrem
iného napríklad polohy palca ako u rč uj úce ho bodu
novej polohy ruky.
Obsah druhého dielu Školy tvoria zásady prstokladu. K jeho základným pravidlám pat rí prirodzenosť a čo najväčš i a úče l nosť. Najpohodlnejší
prstok lad je najlepší, j ednoduchší j e lepší, než zložitejší. Uprednost ň ujú sa prstoklady s menšfm
množstvom podkladania palca a pod.
Tretí diel dôkladne rieši prednesovú stránku
klavfrnej hry. Dvadsať kapitol j e zameraných na
analýzu jednotl ivých hudobných vyjadrovacích
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prostriedkov, akými sú dynamika, artikulácia, tempo a j eho zmeny, ornamentika, spevnosť klavírneho
tónu. Prvý raz sa spomína hra plnou "váhou" ruky.
Ďalšie myšlienky sa týkajú štúdia hudobného diela,
jeho verejného predvedenia, improvizácie, pedal izácie a iných stránok hry. Mnohé z uvedených názorov a spôsobov hry Czemy pravdepodobne prevzal
od svojho u č iteľa - Ludwiga van Beethovena.
Škola, op. 500, predstavuje j eden z najhodnotnej ších prínosov Carla Czerného do klavírnej pedagogiky 19. storoč i a. Novým spôsobom a na svoj u dobu odvážne chápe vzájomné prepojenie interpretácie a štýlových osobitostí rôznych klavírnych
diel. V Škole o. i. čítame: " ... Pianista musí nevyhnutne cít iť štylistickú osobitosť interpretovaného
diela. Najmä individualita skladateľa - tvrdí Czerny - podmieňuje v každom konkrétnom prípade
zodpovedajúce interpretač né princípy." V tejto súvislosti Czerny od porúča l svojim žiakom používať
určité dynamické rámce. pedalizáciu. tónotvorbu.
Škole patrí i prvenstvo v delinovaní podmienok
úče lového osvojovania si k lavírnej techniky. čo
neskôr potvrdi li viaceré objavy psychológie. V
myšlienkach Czern~ ho, dotýkajúcich sa plnej technickej virtuozity "iba ako prostriedk u, s pomocou
ktorého možno podať v interpretáci i diela ducha a
city" (Škola). možno oprávnene vidieť pedagogický vplyv Beethovena. Žiaľ. tieto a im podobné
myšlienky o podstate techniky. ktoré sa neskôr
stal i súča sťou k lasického dedičst va moderných
škôl, sa počas života Czerného - teda aj v časoc h
neblahej fet išizácie virtuozity - nestretl i so všeobecným pochopením.
A ko múdry pedagóg. Czerny presadzoval myšlienku postupnosti štúdia a narastania jeho cieľov.
vystríhal pred pre ťažovaním žiakov množstvom
pravidiel. Podľa neho správna výchova má zachovávať rozumné medze. Vychádzal z toho. že pre
interpreta j e u žitočnejšie odd i al iť koncertovanie o
niekolko rokov, než začať predčasne. (l·loci sa táto
Czerného myši ienka vzťa hova l a na viaceré konkrét ne postavy hudobnej histórie, má priamy
vzťah i k súča snej metodike významných škôl.)
Mnohé Czerného myšlienky prevzali do pedagogickej praxe jeho významní žiaci .
V Skole sa prvý raz objavujú i formulácie o zásadách využitia "váhy" voľne zaveseného ramena
ruky pri k lavírnej hre. Hoci Czerny ostáva ešte ťa 
žiskovo orientovaný v oblasti prstovej techniky. a
k úplnému fonmtlovaniu súčinnos ti "váhy" ramena ruky pri klavírnej hre ešte nedospel. možno sa
d omnievať, že vývi n týchto technických prostriedkov prebiehal už v období umeleckej a pedagogickej praxe Czerného a jeho súča s n íkov . možno už v
hre Beethovena. o to viac v hre vynikajúcich odchovancov Czerného. V tradícii viedenskej školy
je Carl Czcrny významným zjavom, ktorý ovplyvnil klavírnu pedagogiku na celé desaťroč ia.
"Ešte sme po zásluhe nedoceni li Czerného", písal J. Brahms. T áto myšlienka platí dodnes. Máme
o ňom len neú p l nč infonnácie. Nepoznáme ani
všetky jeho významné inštruktívne k lavírne diela.
No táto ob la sť Czerného tvorby tvorí akúsi molllltnú encyk lopédiu klavírnej techniky . Vo svojej
rozsiahlej osvetovej č innost i zohral významn(t
úlohu ako neúnavný propagátor diela svojho uč i 
te ľa L. van Beet hovena ako interpret. ale aj svojimi už vyššie spomínanými klav írnymi úpravami.
Czerny upravil pre k lavír (dvojručne, alebo štvorruč ne) aj diela iných autorov: Schlitzove a Händlove oratóriá, Bachove k antáty, Spohrove, Haydnove, M ozan ove symfónie. Prvý raz vydal výber
Scarlattiho Sonát, od neho pochádza aj prvé vydanie Bachovho Temperovaného klavíra s doplnenými interpre tačn ým i pokynmi ( Lipsko, Peters,
1837), týkajúcimi sa tempa, dynamiky a pod.
Czerny preložil z francúzštiny do nemčiny metodi ckč spisy L. Adama (M etóda, alebo všeobecné
princípy klavírneho prstokladu), A. Rejchu (Úplná učebn i c a hudobnej kompozície, ako aj ostatné
hudobno-teoretické diela tohto autora), S. Thalberga (Umenie spevu na k lavíri). Je autorom metodick ých prác, ktorč sú č iastoč ne zahrnuté v 4.
dieli velkej klavírnej Školy. op. 500: vyšiel pod
názvom Die Kunst des Vortrags der älteren und
neueren Clavierkompositionen oder die Fortschritte bis zur neuesten Zeit. Druhú a tretiu kapitoltt venoval prednesu Beet hovenových sólových
k lavírnych diel i skladieb pre k l;wír s orchestrom.
O závažnosti a pou ž ite ľnos ti tohto diela sved čí aj
s kutočnosť, že roku 1963 ho vo Viedni opäť vydal
Paul Badura-Skoda (Universal Edit ion). V ďa l ších
č l á n koc h Carl Czerny písal aj o interpretácii
Beethovenových symfónií. Jeho spôsobom klavírnych improvizácií sa vo svojich literárnych prejavoch zapodieval viackrát, najobšfrnejšie v diele
Systematische Anleitung zum Fantasieren. op. 200.
66 rokov svojho života prežil Czerny v dobe bohatej na talentovaných hudobníkov. i geniálne zjavy obdobia vrcholného klasicizmu i raného romantizmu. Narodil sa vo februári 179 1, v decembri toho istého roku zomrel Mozart. Ako mladý poznal
živú mozartovskú i n t erpretačnú prax . Bol mladším
súčasn íkom R. Kreutzera. M. Clementiho. J.
Hummela, L. van Beethovena, C. M. von Webera.
starším súčasníkom F. Liszta, F. Chopina. R. Schumanna, A. Henselta, R. Wagnera, H. von Blilowa.
J. Brahmsa a mnohých ďalš íc h. Toto prostredie
malo vplyv na život i tvorbu Czerného. Bol svedkom objavov hudobného romanti zmu, rodiacich sa
osobností klavírneho umenia (Liszt, Rubinštejn.
Chopin a iní) i odchodu slávnych zjavov minulosti
(Ciementi , Field, Beethoven). Czerného aktivily
pri ťahovali pozornosť mnohých vynikajúcich hudobníkov, hoci sa ich mienky o ňom niekedy rozchádzali. Ako disonancia voč i úcte. ktorej sa tešil u
Beethovena. Liszta. Brahmsa, zaznievajú napríklad hlasy Schumanna, č i Chopina. Jeho dielo sa
však stalo k lasickým a neod mys l i t e ľn ý m pri výchove pianistov a ostáva takým i pre budú cnos ť.

Aj keď je u mís viacero peváckych súťaží, operctnému a muzikálovému ž ánru je venovaná iba Me-

dzinárodná spevácka súťaž Franza
Lehára v Komárne. Tohto roku
(26. -28. apríla) bol jej piaty ročník.
Uskutočnil sa v renovovanom. akusticky nic najideálnejšom , no vetnú
peknom Dôstojníckom pavilóne v
centre m estu. Tunujší rodák - Franz
(Ferenc) Lehár - da l voje meno a
krásne melódie podujatiu. ktoré je
každé dva-tri roky v rám ci tradičné
ho. o niečo swršieho festivalu Le-

hárovo Komárno.
Idea speváckej súťaže vz nik la v
polovici osemdesiatych rokov na
pôde bývalého Zviiz u slovenských
skladatc fov, ktorý chcel podnietiť
vokálnu s úťaž pre žáner. kto1ý sa
kedysi dokonc;/ vyučo va l aj na na.~cj VŠ M U. Dnes sa slovenskí speVéÍci. ktorí nwjú dispoz íciu pre muz ikál a operetu . .~ko/ia skôr v Brne a
Prahe. ulcbo získavajú profesionáiJW prípr;1vu priamo v pruxi. A tak
sa v Komárne prezentovali najmii
pekné hlasy adeptov p e vu. ktoré
musiu v budúcich rokoch nielen
sk valiti1ovaľ technik u spevu, uJe
hfadať (m ož no cez vlastné omy ly)
aj .~pecil/cký výraz v rám ci operety
a muzikálu.
V . ročník Medzinárodnej speváckej
súl'ažc Franza Lehára bol pomerne vyrovnaný k valitou adeptov (medzi ktorými sa už nevyskyt li vyslovene amatéri ). ako aj ambíciami súťa ž iac i ch . s
dominujúcou zdravou sút'aživo t'ou a
chut'ou ukázal' zo svojho m ladého umenia čo najv iac.
Do K omárna prišlo - napriek avizovanému vUčš i e mu poč tu - napokon 12
talentov zo Slovenska. Čiech a Maďar
ska. Svoje k vality si preverili v troch
kol ách: do druhého postúpili desiati a
akoniec
do tretieho ôsmi ú čas tn íci.
medzinárodn{! porota . v ktorej boli zástupcovia z Č iec h , Rakú ska , Maďarska
a Slovenska (pred sedal j ej dirigent
Zden čk Mac h{lčck ) rozhodla, že titul

Mario Fančovič - 2. cena

laureáta a ceny si odniesli tít o účas tníc i :
Prvenstvo získa la sopranistka so
striebrom v hlase. s inklináciou k subretnému prejavu . no s repertoárom pri madony - temperamentná 22- roč n á
Anna Janotová z Prahy (. finanč n ým
ohodnotením 30 000 Sk). Za ti aľ je pos lu c h {lčko u pražskej AMU v triede
doc. Magdalény Hajóssyovej. slovenskej sopranistk y, ktorá žije a pôsobí v
Berl íne i v Prahe. A nna Janotová j e
laureátkou súfaže Emy Destinnovej (3.
cena) a Ceny Jarmi ly Novotnej na speváckej sút'aži A. Dvof·{lka v Karlových
Varoch v minulom roku. Hoci j e ešte
len po s lu c háč ko u spevu. ú č i nk ova l a už
na j avisku Karlínskeho di vadla vo Veselej vdove, v Brne j e stálou sólistkou
operety (hrala v O ffenbachovej operete
Banditi. ča ká ju úloha M adeleine v
Abrahamovej revuálnej operete Ples v

Pohlad na bustu F. Lehára v komornej expozícii, ktorá je v mtizeu, kde je tiež predstavený iný slávny
rodák z Komárna - spisovater M. Jókai

Noví laureáti ľahkonohej múzy
hoteli Savoy), v Olomouci j ej ponúkli
úč ink ova n i e v Donizett iho
ápoji l ásky a v M ozartovom l domeneovi. V ystupuje s Karl ovarským synÍ fon ickým
orchestrom na operných koncertoch.
počas leta má rea l i zovať dva CD ... Čo
viac doda ť k profilu nádejnej l au reátky
Lehárovej súiaže? M{l dobre technicky
vedený hlas. j e osobn os ťou so všestranným nadaním , živá, pri merane sebavedomá, temperamentná, stvorená pre divadlo. Vie po dč iarknuť význam slova a
prednicst' áriu ako dramatický celok.
Sledoval' ju , bol o potešením .
Druhú cenu - od prvej vzdialenú len
na desatiny bodu - udelili slovenskému
tenoristovi s príjemnou tcnorbarytónovou farbou hlasu, s istými výškami, Mariovi Fančovičovi, absolventovi VŠM U (~
finančn ou odmenou 20 000 Sk). D i vadelné skúsenosti nazbieral počas v iacroč néh o angažmán vo viedenskej K omornej opere. Pohost insky úč i nkuj e v
spevohre
ovej scény, kde úspešne
stvárni l Tassi 1:1 v Kálmánovej operete
Grófka Marica. Veríme, že po laureátstve na t oh toročnej sút'aži si ho vedenie
d ivad la zav iaže k trvalejšej spolupráci
- veď také vý nim oč n é mladé talenty,
ak ým j e Fa n čov i č, na Slovensku ve ľa
nemáme. Už na minulom roč ník u Lehárovej sút'aže dostal M . Fan čov i č m imoriadnu cenu za prednes muzikálovej
piesne. Jeho synteti cký talent (nie hlas
- ten má celkom inú farbu !) pripomína
všestranného spevoherca, obdareného i
pohybovým nadan ím, bonvivána našej
scény F. Kri štofa-V eselého. ( M . Fančov ič v kvázi ret ro štý le spo luúči nkuj e
so známym orchestrom Brati. Java Hot
Serenaders. vedie i vokálnu skupinu
C lose ll armony Friends, ktorá . a reali zuje v celkom inom hudobnom prejave. T u spi eva sóla, diriguje a pri pravuje
repertoár ...) Inteligentný, herecky pri rodzený, pred určen ý pre operetu a muzikál - to je M ari o Fa n čov i č . nový objav na našej divadelnej scéne. K aždé
kolo speváckej sút'aže v Komárne si
pripravoval ako tvori vý č i n - aj keď v
jednom prípade bol primladý na čís l o ,
ktoré si vybral (ukážka z muzikálu

Fidlil-.ant na streche).
Trct'ou v poradí ocenených bola Miriam Čfžková t. Pl zne. v slobodnom povolaní, ktorú spevácky zd okonaľuj e jej
man.lcl - t.bonnajster plzenskej opery. S
titulom laureátky dostala IO 000 Sk. Jej
vysoký lyri cký soprán s jemným vibratom má v sebe lyrickú strunu, príznač nú
pre celkový prej av a osobn osť s peváč
ky. Porota ocenila L.mysel Č ížk ovej na
citovo prepracovanom výraze každej
árie a piesne, krásne pianissimá, stri eborné vý~ ky (naprík lad vo Weberovej
árii Christiny z muzikálu Fantóm opery
zaznelo trojč i arkova n é "c"), zmysel pre
obsahové jadro piesne (dlho bola favorit kou na osobitnú cenu za Indiánsku pieseň lásky od R. Frimla ... ), ako aj príjemnú ťarbu hlasu, ktorý sa potrebuje
zdokonali i azda iba v dlhšej fráze. nepredýchanej a dobre opretej o bránicu.
Porota rozhodla aj o udelení dvoch
mimori adnych vecných cien v hodnote
I O 000 Sk. Jednu dostala 24- ro č n á
Oľga Bezačinská, po s luchá čka 3. roč
níka VŠMU (úči nkuje aj na ovej scéne v Hrn č iars k o m bá le), za prednes
piesne z Dusíkovej operety M odrá ruža
(S n áď i ku mne raz l áska príde). Z jej
rcpe11oáru sa mi však páči l o i stvárnenie šansónovo ladenej piesne z muzikálu Grand Hotel - Bon j our amour. Aj
keď tu bolo cítii vzory, predsa len j e u
O. Be zač in s kej evidentný prirodzený
sklon k interpret{lci i ~p ievan ého slova
tak. aby ho podala s vrúcnym citom a
dramatickou pointou. Mladá ume l kyňa
by mal a pracovat' s pedagogičkou hlasu
na vUčšom t.aokrúh lení (krytí) tónov,
ktoré niekedy pôsobia nekul tivovane.
Ďal šiu vecnú cenu za naj lepšiu interpretáciu muzikál ovej piesne získal rod{lk z Levíc - barytonista Attila Búra,
ktorý pôsobí v budapešti anskej Štátnej
opere. Dostal ju za (k rásnou s l ove n č i 
nou prednescnú) Pi eseň o Bratislave z
prvého slovenského muzikálu
ie j e
všedný d eň od Mi lana ováka. A tt ila
Búra má od s udi č i e k viac talentu v muzi kan tskej oblasti (pekne za farbený a
dobre ško lený hlas. zvlášt' ma zaujalo
prepracované frázovan ie a cel ková mu-

zikali ta). Je však menej herecky uvor.
nený. Možno i preto, že ú č inkuje v zbo·
re opery. a tak nic je donútený premýš·
ľat' o poin te só lových partov. Mal však
spevácky vyrovnané všetk y tri kolá.
Z ďal šíc h fi nali stov spomeniem Qa.
brielu Marettovú, brati slavskú konzer·
vatori stku. ktorá pôsobí ako zborová
s peváč ka v operetn om di vad le Baden
( Rakúsko). Má pekný, farebný, zvučný
soprán. obohatený alikvotami. opret)•o
dych. Osobne som j u hodnot ila vysoko
v l . kole za Lch<irovu Vi lj u ... z VeseleJ
vdovy. niLšie v 2. kole. kde za pievala
výšky i hfbky na hran ici svojich mož·
ností (Dusík - Pieseň o rodnej zemi. A.
L. W eber: Memory). V 3. kole opäi za·
svietil a Elbertovou p iesňou T y nevie\.
čo j e pravá láska (z operety Z prístavu
do prístavu).
28-ročn ý Petr Horák je tenoristom z
Plzne. Jeho mužný, v základe zdravý
hlas má problémy s vysokými tónmi.
ktoré tvorí bez vyľa h če n ia- tvrdo a bez
sv ieti vosti. Je to ty pick ý "spinto tenor'
- ak sa dá tento termín použiť aj na ope·
retu - kt orý môže by t' veľm i kvalitn)m
sólistom, ak nájde pedagóga. ktorý mu
ukáže cestu k "výšinám".
Z M aďarska bol aj fina lista B él a Fus·
ti Molnár, pos l u c háč Vysokej hudobnej
školy L Budapešti. Má mUkký. pritom
zv u č n ý . príjemne znejúci barytón ta·
lianskeho zafarbenia - ale i trochu nad·
merné vibrato, nezvyčaj né u mladých
interpretov. M al by pracova ť na ·pev·
není tónu, ale aj výšok (v l . kole- v Lchá·
rovi - transponoval o oktávu nižšie ...)
Po sú faži bol (29. apríl a) v Komáme
galakoncert v rámci Lehárovho Komár·
na, ot.vl{lštneného pripomienkou 50. vý·
roči a smrti F. Leh{lra. Orchester S a
sólistov dirigova l Zden~k Macháček.
Vedľa sólistov
ovej scény (E. Horná a
D. Jarjabek) a laureátov sút'aže spolu·
úč in kovali aj sólisti z maďarských di\a·
diel (Katalin Pittiová - sólistka ŠtátneJ
opery, na Lehárovej súiaži aj čl enka poroly, Andrea Zsadonová a Tibor Szolnoki).
V. medzinárodnú spevácku súiaž
Franza Lehára pripravi lo na kvalitnej
organizačnej úrovni Mestské kultúme
stredisko- pod záštitou primátora me~
ta Komárno a riad it e ľa árodného hu·
dobného centra. K "mecenášom" sa pri·

Anna Janotová ( l. cena) a Petr Horák pri vyhla·
sovanf výsledkov Lehárovej stitaže v sále Dôs·
tojnfckebo pavilónu

radil aj Hudobný fond. Podľa mojej mien·
ky mal byť medzi tý mi, čo udelili ofi·
ciálnu cenu za predvedenie sloven\keJ
árie či piesne... O dva roky - na 6. roč·
níku - to azda tak bude. Každopádneb)
táto !>út'až mala zos tať zachovaná. roz·
vfjaná - aj počtom účastníkov. ale aJ
neustále sa t.vyšujúci mi kritériami. M}'·
Iím si, že záujem o ň u je - vidno to aj z
úč ast i maďarskýc h a česk ýc h súiažia·
cich (pravda, mrzí nezáujem talenton
blízkeho Rakúska, hoci p01·otca z tejto
n{lm blízkej krajin y bol prítomný...).
Možno by sa o renomé sút'aže mali viac
zas l ú ž i ť publicisti a redaktori z masmé·
di í. Možno by sa to dosiahlo pozvaním
konkrétn ych záujemcov. ktorí sú záru·
kou ohlasu v tl a č i . Povedomie o sút'aži
dokáže tot i ž ve ľa sp raviť pre jej budúc·
nost'.
TERÉZIA URSíNYOVÁ
Snímky autorka a archí1
M . FANČOVICA

Obetiant vojen hudbou
"Máj. Mesiac, ktorý j e pomedzi všetkých dvanástich mesiacov v roku va ri
najviac opradený bájami a legendami ,
máchovským sentimentom , svetlou poéziou, lyrikou, prejavmi l ásky. M áj je mesiacom perspektívno ti a zrodu nových
energetických kapacít v č loveku . Možno
aj preto bolo piatemu rozprávkovému
mes iač iko v i dopriate, aby sa stal poslom,
ktorý pred vyše pol s toročím priniesol
správy o konci j edných vojnových hrôz.
2iaľ, ani máj 1945 nedokázal vykonať
duchovnú očis tu do dôsledkov. Vražedná
beštialita, zakorenená v hlbinných sférach
jestvovania ľuds ké ho rodu , stále úpl ne
zbytočne nachádza otvorené brány na
mnohých mie tach matič ky Zeme. Spomienky na posledné fázy druhej svetovej
vojny preto akosi spontánne a ociujú aj
bolestné myšlienky na zvráteno. ť v konani č l oveka. Kde sa berie toll<á agresivita?
Kde pramení nenáv i sť? K vôli čomu sa
stále c i eľavedomo vystavujeme zbyt oč
ným kataklizmám a zabíjaniu? Prečo neustále ťaháme zlostného tigra za chvost?
Prečo a radšej nespoliehame na to dobré
v č loveku a nepripomíname si čast ejšie
zázraky nášho bytia? Jedným z takýchto
odvekých zázrakov j e napríklad hudba.
Bola nám daná do vjenka, je v nás, je
vôkol nás. Je tvuje nezávi le na našej
vôli, a odpradávna. M á magickú moc.
Množstvo mudrcov a usi lovalo túto moc
vysvetliť- nepodarilo sa im to do dôsledkov. Bož tvo hudby je čím s i vyšším a
akékoľvek pokusy krotiť ho do vysvetrujúcich viet a argumentov. nepo ta č ujú
túto výšku celkom dobyť. Tak j e to dobre, tak to má byť. Mu íme sa teš iť z tajom tiev hudby a ona nás vždy bude privádzať k bránam nových poznaní, nových zážitkov. Hudba nám um ožň uje zabudnúť na zlobu, hoc aj ona sama č as to
plače, narieka, smúti . Lacrimo. a. Žiaľ,
žiaľ, ž iaľ... Zúfalé gestá, vzpínajúce sa ru ky, tvár pol iata slzami."
Týmito slovami som sa usiloval v programovom bulletine rozhla ového orchestra n avodiť špecifickú pietnu atmoféru. ech mi je prepáčené, že zasa ci tujem (a dokonca ám seba!). ale tento odsek sa mi tla č í na m yseľ aj teraz, vo chvíli bilancovania postojov dvoch centrálnych kultúrnych inštitúcií voč i vojnovému májovému mementu. Ti e postoje bol i
totiž, dá sa povedať, až diametrálne odlišné. Rea li zač n ý tím spod antipyramídy si
dal na slávnostnom podujatí zá l eža ť podstatne viac a rozh lasácka dramaturgická

ponuka naozaj vyboč ila z paušálu: SOSR
a jeho šéfdiri gent Róbert Stankovský
kúzlili hudobný zážitok skrz Pendereckého Tren obetiam Hirošimy, B lochovu
hebrej skú rapsódi u Shelomo pre violončelo a orche ter a Šostakov ičov u 6. symfóniu. Ani j eden ošúchaný titul ! Yell<ory é ge to na tomto spomienkovom koncen e. Čosi , čo chcelo permanentne mieriť hlbšie do rdca č l oveka.

Peter Jarflšek:

A čo na oslavy konca druhej vetovej
vojny povedal i na Medenej? Yo štvrtok
7. mája položili zri adenci filharmónie
šéfdirigentovi Ondrejovi Lenárdovi na
dirigentský pult partitúru D vo'ŕákov ho
Rekviem. Nádherná hudba, vznešená
hudba - ale predsa len pomerne hojne
uvádzaná hudba. Podujatie v Redute bolo
kôr koncertom , s po l oče n s ko u udalo ťou , než panychídou venovanou obetiam
voj en. Povedal by som, že rozhlasový orchester viedol z hľad i s ka dramaturgického dôvtipu l :0.
Tento náskok rozhlasáci zvýšili po
tom, ako koncerty odznel i. Róbert Stankovský nemal ľahkú pozíciu, keď musel v
hráčoch SOSR-u pravdepodobne z l omiť
okovy dešpektu voč i Pendereckého
Trenu. Vychádzajúc z vlastných pedagogických skúseností i viem pred st av iť, že
Pendereckého Tren môže, počnúc zápisom a k on č iac sonori sticko-štrukturál nymi di pozíciami, vzbudzovať u praktických muzikantov naozaj nevôľu. K oll<o z
Pendereckého požiadaviek uvedených v
partitúre a podarilo zreal izovať naozaj
do dôsledk u, rnôžu povedať len tí, ktorí

Koncert sólistov
asymfonického orchestra VŠMU
Taký bol názov aprílového koncertu

(30. 4.) poslucháčov VŠMU v priestoroch Moyzesovej siene. Zopár otázok počas prestávky vo foyeri a dozvedela som
sa, že adepti na takýto orchestrálny koncert sú vyberaní v konkurze - teda, príležitosť zahrať si s orche trom pred publikom majú len tí naj lepší. To je nepochybne právne. Do akej miery využili
budúci profesionáli možnosť verejnej
prezentácie, j e zaiste len a len v ich rukách. Aj na spomínanom koncerte to bolo
tak- predstavili sa traj a sólisti - Teodor
Brcko, violončelo, Matej Drlička, ldariaet a Zuzana Štefunková, klavír. DirigenDII orchestra VŠMU bol Mário Košík.
a orchestrálnom koncerte a prvému
vždy hrá najťažšie. Úvod patril poslucháčov i 4. ročníka, violončelistovi Teodorovi Brck:ovi (z triedy E. Procháca), práve
na ňom ostala ťarcha prvých minút celého veče ra . Tréma a č i as t oč n á nervozita
~te spôsobili menšiu i nton ačnú istotu v
jeho hre, ktorú síce môžeme ospravedlniť, ale nie prehliadnuť, lebo ovpl yvňova
la vnímanie Haydnovho Koncert u pre
\iolončelo D dur, op. l Ol . Orchester sa

od poč i atku usiloval hrať sústredene, v
rámci možno tí maximálne rešpektoval
dirigenta M . K ošíka a vce lku preukázal
slušnú úroveň. Súhra so ólistom nemala
väčš i e kolízie a tak sa aj v i o l o n če li s t a
dobre adaptoval v druhej , ale najmä v
tretej čas ti . T. Brcko napokon ukázal,
kde je jeho silné miesto (muzikalita,
spevnosť tónu, výraz, vydarené kadencie)
a kde má rezervy.
Nástrojové koncerty z obdobia kl asicizmu sú ve ľmi zradné. Ich pri ezrač n á
melodicko-harmonická štruktúra maximálne preverí interpretove technické
kval ity, frázovan ie, zmysel pre štý l, súhru s orchestrom i výstavbu celku . V
tomto zmy le veľm i priaznivo vyznel výkon klaviristky Zuzany Štefunkovej zo 4.
ročníka (D. Varínska) v M ozart ovom
Koncerte pre klavír a orchester c mol ,
KV 49 1. Na jej výkone bolo cítiť primeranú technickú suverenitu, a to j ej umožnilo plne sa s ús trediť na výraz. Drobná,
detailná práca s frázou, istota v pasážach,
tematická i motivická j asno ť, dynamická
paleta, ba dokonca aj inteligentné zvládnutie malého zakolí ania, urobili z j ej vý-

sedeli za pultmi. Môžem však prehlásiť,
že na mňa táto produkcia zapôsobila veľ
mi intenzívne a pozitívne. Po dlhšom čae som . a zasa raz pre vedčil. že Tren je
hudbou, opierajúcou sa o žeravú magmu
prirodzenej hudobnosti v nás. Nechce
pútať ruky a mys le prísnou systémovosťou . Chce pre nikať "pod kožu " a chce by ť
súčasťou nášho myslenia a konania. V
Koncertnom štúdi u l sa zaiste našli aj
skeptici krútiaci hlavami. Tí i však neuvedomili , že hudbu tohto druhu nemožno
v n ím ať "koncertne", pôžitkársky, štylizovane. Nemožno v nej hľadať taký č i onaký detai l, neradno ju porov návať s tým
alebo oným dielom. Pendereckého Tren
(a podobne aj j eho mnohé iné, prevažne
liturgické diela) je jedným z prejavov nefa lšovanej ezoterickosti . Jediné, čo môžem poradiť keptikom, j e, aby a nebáli
tejto hudbe oddať, aby sa pousilovali preraziť bariéry strojeno ti a systémovosti.
Potom v nich zvuk 52-och s l áči kových
nástrojov musí spôsobiť zážitkový, emotívn y uragán - a to aj napriek akustickej
neprajnosti rozhlasového štúdia. Uvedenie Pendereckého Trenu preto považuj em za jednu z udalostí koncertnej ezóny - a nielen v rozhla e. Gesto Róberta
Stankovského pri k l aňačke, kedy zobral
do rúk partitúru, malo svoje opodstatnenie.
Kúzla v rozhlasovom štúdiu pokračo
va li ďa l ej. Na pódium nastúpil spolu s
Róbertom Stankovským v i o l on če li s t a
Peter Jarôšek, jeden z mimoriadnych talentov na našom hudobnom nebíčk u .
Troška som a aj obával - v kútiku duše
om mal pochybno ti o adekvátno ·ti vo ľ
by. Petrov vek a Blochova váž nos ť mi
poči a t k u akosi nešli dohromady. Okrem
toho som vedel, že Peter Jarflšek doteraz
vynikol pri interpretácii Haydna, č i M artinu, nuž a Blochova rapsódia prichádza
z celkom od lišných sfér. O to radšej som
bol, keď ma sólista uchláchol il krásnym
tónom, rozvahou, hudobníckou pokorou
pred krá nym materiálom . Shelomo sa
má v Brati slave akosi dobre: nie je to tak
dávno, čo túto múdru hudbu v Redute
hral Peter Baran a hral j u vtedy ti ež zodpovedne. Hra Petra JarUška mala ťa h dopredu, bola intonačn e spoľah l ivá, farbi tá, frázy mali logiku. echýbali žiadne vetné č l eny ani bodky, ani č i arky.
Sálou sa niesla poéma udivujúca epickou
šírkou a pevnými klenbami. Bol to pekný
zážitok. Na stretnutie s Petrom JarUškom
sa budem odteraz vždy tešiť.
Do tretice niečo uper: Šostakov ič. To,
že 6. symfónia je j ednou z tých s tručnej
ších majstrových symfónií, neznamená,
že by šetri la na echtovnej šo t akov i čov
skej ugescii a fascinujúcej symbolike.

V šetko je tu akési koncentrovanejšie,
vecnejšie, lakonickejšie. Všetko, okrem
prvej čas ti, tru d n omyseľného Larga. V
ňom tkvie pod tata 6. symfónie, v ňom
Šost akovič povedal rozhodné slovo o duševnej tortúre, o bôl i , o pocite beznádeje.
Potom príde už len panoptikum: scherzo
a finále sa posmievajú ako zlé masky zo
zlého sna. Strhujúci príbeh 6. sym fónie
bol vhodným art iklom pri pomienkach
na vojnové obete. Hráč i SOSR-u majú v
po Jedných rokoch na Šostakoviča šťa tie: zača lo to vzácnou nahrávkou kompletu, realizovanou profesorom L adislavom Slovákom. Úsilie vynaložené pri
tomto proj ekte by bolo naozaj škoda nechať ležať ladom. Je preto len a len dobré,
ak Róbert Stankovský pokračuje v duchovnej oč i s te, dosahovanej vďa k a u š ľa 
chtilej hudbe. "Še tka" mala v rozhla e
všetko, čo jej prináleží, škoda len, že zlý
pohlcovač akusti ckého signálu zasa usilovne pracoval. Čo už však s t~m narobíme...? Napriek všetkému : Sost akov ič
zvýšil skóre v súboji SOSR - SF. V rozhlase j e to akustická bieda. V Redute to
zato 7. mája ch víľa mi dunelo, ako sa patrí. Veď na dirigentskom stupienku stál
Ondrej L enárd, vyznávač vell<ého zvuku
a velKých gest. K Dvorákovmu Rekviem
i prizval zdatné sóJi tické kva rteto:
Ľubi c u Rybársku, Jitku Fi scherovú-Saparovú, Mira Dvorského a J iľího Sulženka. Nad hráčmi orche tra SF stáli
majstri na lovovzatí: č lenovia Slovenského filharmonického zboru. Čo povedať? Je to, žiaľ, tak - v porovnaní s reflexiami rozh lasového koncertu mi v tomto
prípade viazne reč. A potom, vraj, aké je
to ľahk é písať... ! Ak mám brať veci z nadhľadu (a i né mi neostáva) a ak mám os t a ť
pri športových paralelách, v tíme Slovenskej fil harmónie a jej hostí zažiaril predovšetkým zbor. Tá zložka aparátu, ktorá
j e aj na plagátoch asi najviac v ústraní,
urobila z Rekviem ozajstnú udalosť.
Zbormajster Jan Rozehnal má Dvoráka
zaiste "pod palcom", č l e nov i a zboru tiež
- kde j e teda chyba? Nebol to však stereotyp, ani cesta ľahšie ho odporu. Bol to
tvorivý, profesionálny výkon.
To o tatné, orchestrálne zavše aj zaškrípalo, niekedy na prekvapujúcich
miestach a za pultmi, od ktorých človek,
znalý pomerov, čaká viac. ebudem nič
bl ižšie špeci fikovať: tí, ktorí o tom vedia,
tí vedia, a tým, ktorí nechcú ved i eť, nechcem brať ilúzie. Pre nich nech to je
všetko O. K . V súvislosti so Sloven kou
filharmóniou mi občas iné, ako takéto
paušalizovanie výkonnostného paušálu
neostáva.
IGOR JAVORSKÝ

kon u dôstojný záver akademického symfonického koncertu.
Na záver som si nechala poznámky o
výkone ldarinetistu Mateja Drličlru z 3.
ročníka. Jeho výkon bol učebnicovým
príkladom ideálneho zl účen i a pri rodzenej rnuzikality (dedi č nej) , vlastného talentu s pedagogickým vedením (J.
Lupt áč ik ) a (tipujem) asi aj vlastnej usilovnosti. Weberovo Concert ino pre klari net a orchester, op. 26, má v Drli čkovi j r.
ďalšieho oddaného interpreta a slovenská
dychárska obec (vrátane Drli čku st.) ďa l 
šieho konkurenta. Z hrniem - ukážková
romantika stvárnená klari netom, okorenená delikátnou atmosférou weberovského nástrojového šerosvitu, dynamické
nuansy a pekn ý tón, plus nástrojová suveren ita, toll<o M . Drlič ka. Navyše, aj orchester vedený M . Košíkom významne
pri spel k pô obivému vyzneniu Weberovho Concertina - c h y tľavé romantické
výrazivo spojilo vvetkých k peknému pódiovému výkonu.
K orchestru: tento vydarený symfonický koncert , ktorý usporiadala Hudobná a
tanečn á fakulta VŠMU, mi pripomenul
skrytú rezervu v hudobnom živote Brati ·Javy. Sym fonické koncerty tzv. mládežníckych orchestrov sú v celej Európe veľmi obľúbe né a vy h ľadávan é. Bratislava,
hoc sa aj hrdí titulom "mesto hudby", nemá zati a ľ stabilný mládežnícky symfo-

nický orchester, zložený iba zo školopovinnej hudobnej mlade, ktorý by pravidelne robil svoju malú jarnú alebo jesennú koncertnú šnúru s atraktívnym repertoárom a renomovaným dirigentom. S
dobrou rek lamou a pod optikou "študent kého orchestra" dá vše li čo robiť
inak, počnúc originálnym repertoárom ...
(Vieme, že nieko l'kým slovenským hráčo m sa už podarilo urobi ť konkurzy do
za hran i čných "mládežníckych orchestrov" a zbi erať tam cenné skúsenosti budúcich orchestrálnych hráčov.) Keď tu
začiatkom roka hral početný orche ter
parížskeho Konzervatória (Me siaen: Turangalila) - mohla om iba s n ívať o slovenskej verzi i takého zázraku. "Podozrievam" orchestre takéhoto typu, že v
nich pulzuje nákazlivá umelecká energia,
ktorá pozitívne zasahuje najmä svoje
okolie, publikum, nielen hráčov v nich.
A toto potrebujeme ako soľ v unavenom
organizme nielen brati lav kého hudobného života! Alebo j e pravdou, že naše
hudobné zázem ie dokáže sa movo ľn e
" porodiť" každé de aťročie iba orchestre
komorných rozmerov?
Neodvažujem sa meditovať nad tým
inak ako platonicky a j e mi smutno, lebo
umelecký potenciál by me urči te dokázali zaktivizovať. Svedčí o tom aj posledný ólistický orchestrálny konce~t yoria
daný YSMU.
MEŠKAPUŠKASOVÁ

~o
2. a 3. apríla: Dmitrij Šostakovič: l. huskoncert. Johannes Brahms: 2. symfónia. Slovenská filharmónia. Dirigent
Tomohiro Okomura. Sólista K.imbo I shii
Eto.
Apríl j e, vraj, bláznivý mesiac. V Slovenskej filharmónii i akoby na túto pranostiku nechce li brať oh ľad a prichystali
diváctvu tri nevšedné koncertné stretnutia. V šetko zača l o hneď po " Dni vtáctva".
Na pódium Reduty nastúpili dvaja ázij skí
šamani s vô ľou ro zprúdiť v našich žilách
krv na naj vyššie obrátky. Platí to predovšetkým o huslistovi Kimbo Jshii Etovi.
Úspech prvý raz: volba Šostakov ičov ho
koncertu . Úspech druhý raz: spôsob realizácie Šosta kov ičovho koncertu . Na tomto
mieste by som mohol v lastne stíchnuť a
pov edať len: n euve rite ľn é ! K oncert s dvoma magickými deviatkami v opusovom
č ís l e znel v Redute len nedávno, na otváracom koncerte Brati slavských hudobných lávností. Vtedy sa o j eho vydarenú
oživovaci u kúru postaral Talian M arco
Ri zzi . Mám teda zasa j ednu dobrú príležitosť čos i porovnať. Na Rizziho predstavách sa mi vtedy páč il o úplne všetko. Je
samozrej me výborným techni kom - akože inak, veď Šostakovič nedá druhej husl istickej l.ige d ých ať. Rizzi však neosta l
len pri technických kaskádach. Hudba sa
pod j eho rukami zasa raz menila na rýdze
duchovno, na duchovnú substanciu. Koncert prestal b yť cirkusovým č ís l om, koncert bol filozofickým traktátom. Postaral
sa o to tónotvorbou, výstavbou fráz, tempikou a agogikou - j ednoducho všetkým,
čo má intel igentný hudobník k dispozícii
pri akte interpretácie. K imbo l shii Eto
pri šiel s troška odlišným pohľadom . O japonských husli stoch zlé jazyky tvrdia, že
sú "mašinkov f" , odosobnení, nadmieru
technicisti ckí. Hra Kimba I shii Eta čos i z
týchto "oh ovárač i e k" potvrdil a. Už dávno
som nepoču l toľk ú presnosť, už dávno
som neregistrova l fascinujúcu vyrovnanosť a pravidelno ť v plynutí času Šostakovi čovho diela. Už dávno som nezažil
také iskrenie, do akého Eto doviedol finále tohto diela. Možno mne, unavenému
Stredoeurópanov i, a navyše obča novi
kraji ny, v ktorej j e Šostakov ičova životná
a tvorivá fi lozofia ešte stále ve ľm i aktuál na, teda mne možno chýbal duchovný
apel , ponor hlbšie a hlbšie do podstaty
hudby.
Bravúra a lesk ma o bčas oslní l i a otupil i
senzi ti v itu k týmto š o stak ov i čovs k ý m hudobným záchvevom a otrasom. Bol som
príjemne paci fikovaný obdi vom voč i
Etovej brilancii a suverenite. Nemys lím
si však, že Etov výkon šliapal Šostakov ičov i na česť, alebo žeby repetované zaradenie Koncertu a mol do tejto sezóny
bolo naslepo vystrelenou strelou. Bola to
skôr rozprávková záz rač n á strela, ako j u
poznáme naprík lad z W eberovho Čaro
strelca: pri v iedla ma k životu a dodala mi
apet ft v abonentných koncertných hodoch. Takéto digestív um som v sezónnom
finále potreboval veľmi -preve ľmi , a rád
som ho 2. apríl a užil.
Brahmsova symfónia po pauze bola
akousi upokojujúcou š t y r i d saťminútov 
kou. Spomínaný apetít, ktorý K imbo lshii
ľový

Eto podráždi l a zaktivizoval, pastorále
nádherného D dur pod taktovkou Tomohiro Okomuru, dostalo do stavu blahosklonného, no výdatného a zdravého trávenia. Možno som bol ešte stále oslepený
Etovým Šostakov ičom, ale aj v Brahmsavi som sa mohol pokoch ať mnohými zvukovými perlami a perli č ka mi . Tomohiro
Okomura mi pripadal ako viac akademicky a distingvovane orientovaný dirigent
so zmyslom pre klasické techniky. Bol
však stále pohybli vý a pripadal mi ve ľmi
koncentrovane. Brahms však čosi podobné potrebuje a zač i atkom apríla mu aj bolo dopriate. Bolo dopriate aj mne...

Ondrej Lenárd

Snímka Tibor Huszár

16. a 17. apríla. Anatolij Ljadov: Baba
Jaga. Sir Edward Elgar: Violončelový
koncert. Nikolaj Rimskij-Korsakov: Šeherezáda. Slovenská filharmónia. Dirigent Peter Feranec. Sólisti Robert Cohen,
violončelo, Ewald Danel, husle.
Jeden z koncertov, na ktorý som sa tešil
už od j esene. M inulý rok Peter Feranec
účas ť na bratislavských abonentných mítingoch odriekol - škoda, vlastne ani až
taká veľká nie, pretože vtedy ho ve ľm i pohotovo a šikovne zastú pi l Robo Stankovský so Šostakovičovou 7. symfóniou.
T ento rok sa už záskok nekonal, čo ma teší, pretože Peter Feranec odi šiel z našich
končín (resp. bol de facto donútený odís ť)
za pomerne dramatických okolností (spomínam si na interv iew, ktoré vtedy poskytol Hudobnému život u). Videl som to
ak o j ednu z epizód eriálu "Ako Slovensko prichádza o dirigentov ... ". Teraz, obrnený s k úse nos ťa mi a pozíciou v Boľšom
teatri v Moskve, už mohol k Dunaju prísť
a za riad iť veci tak, ako zari adil.
Plný zásah: Ljadovova Baba Jaga. V
klenotn ici symfonickej l iteratúry exi stuj e
len málo natoľko pôvabných s kladbi č iek.
Port rétik zlej a škaredej bytosti j e príkladom fascinujúceho prieniku poetiky miniaturi zácie hudobnej formy do robustného sveta sym fonizmu. Na čo ve ľké súveti a, keď stačí slovko-dve? ! Tak na m ňa
zapôsobila Baba Jaga. Vynikajúco i nštrumentovaný obrázok prišiel a hn eď odišiel.
A ko Baba Jaga na metle. Peter Feranec
bol v zjavnej pohode a tento vst up do dia-

Hold jubilujúcej untelkyni

Medzinárodná nadácia J. N. Hummela a
bratislavské organizácie usporiadali
v Z ichyho paláci (26. 3.), v rámci pä ť rokov trvajúcich kultúrno-osvetových a
umeleckých aktivít, pod názvom Dej iny

ďa l š i e

nia chápal tak , ako treba: ako úsmevnú a
potešujúcu delikatesu. Úsmev na tvári a
od ľa h čen é gesto o tom a spoň svedč il o.
Úsmev na dirigentovej tvári mal však
možno aj iné emotívne zdroj e. Pred Petrom Ferancom bola polhodinka dialógu s
Robertom Cohenom a Edwardom Elgarom. Čosi také mu í byť pre každého hudobníka vzpruhou. Rober1 Cohen už niekoľk okrát vytvoril v Bratislave atmosféru
č i stej hudobnosti. Bez ve ľk ých gest, bez
tendenci í rob iť z koncertov s n obá re ň ,
u vo ľn en ý, tiež s úsmevom na tvári prinesie na pódium svoj nádherný nástroj "ExRoser" z roku 1723 a spustí. .. Potom č l o
vek už len počúva a vnfma okolo seba
priam až vône šíriace sa spod s l áč ik a a
prstov tohto mága. Sir Edward Elgar je z
celkom poc hopiteľn ých dôvodov Britovi
Cohenovi blízky možno viac, ako čo koľ
vek iné. Aj teraz, uprostred apríla, prek lenul svojím výkonom Kanál deliaci nás od
ostrovnej krajiny a špeci fík j ej kultúry a
ponúkol opäť j eden z hudobných skvostov. V epickej šírke krásneho Koncertu e
mol našla miesto lyrika aj dráma. Dráždi vá hra s tónom, mikrodynamika v tvarovaní tónu a fráz, pru žná agogika, rozvaha a hfbavosť dovedna... čím ešte pokrač ovať? Elgarov Koncert bol prezentovaný
naozaj ako živý organizmus, ako bájna
b ytosť. Nebol "zahraný". Bol živý, bol
j ednoducho tam, bol v Redute, bol s nami . Vzrušujúci zážitok!
Ďal šou radosťou Petra Feranca na j eho
bratislavskej prezentácii bola zaiste j edna
z naj krajších hudobných rozprávok. Šeherezáda j e j ednou z tých šťastn ých skl adieb, ktoré akosi spontánne lákaj ú široké
spektru m pováh, sociálnych, č i vekových
vrstiev. Rimskij-Korsakov rozochve l
svojou verziou výkl adu príbehu otrokyne
Šeherezády citli vé struny primárnej hudobnosti. Y i zu al i začn é tendencie v líčen í
Sultána, mora, Princeznej , Pri nca, mohutnej sochy a podobne, robia slobodným aj
č l oveka, ktorý si stále nahovára, že "on
pred a vážnej hudbe nerozumie". V Šeherezáde dospeli ilustratívne trendy hudby 19. storoči a do stavu dokonalosti .
Peter Feranec mal teda tromf v rukách. Z
dvoch partií, ktoré s týmto tromfom v
Brati slave zohral, bola v íťazná tá druhá,
piatková. Yo štvrtok bol i vec i ešte akési
ostýchavé, občas labilné, ustráchané. Absentovala práve šírka záberu, pokoj v gradáciách, delikátne in štrume ntačn é mi xtúry zneli nepresved č i vo. Aký to obrat v
piatok! V šetko bolo ce lkom naopak. A ž
som sa pousmial, č i náhodou h ráč i orchestra nenavštívili Babu Jagu z prvého
obrazu s úmyslom, aby ich odkl iala. Pln okrv n os ť Korsakovovej partitúry prerazila v piatok radikálne na povrch a nenechala nikoho na pochybách, že Peter
Feranec je mužom na správnom mieste.
Jeho robustná postava, výrazné, akoby
nekompromisné gesto, n a d hľad , pokoj
uvádzali hráčov do rovnováhy a hudba sa
liala z pódia ako životodarná miazga.
T ak , ako to v Šeherezáde má byť. Ewald
DaneJ pri spel svojím pekným sólom, tak-

že: "dobrá vec se podal·ila ... "
23. a 24. apríla. Antonín Dvolák: Huafový koncert. Gustav Mahler: 6. symfónia. Slovenská filharmónia. Dirigent Ondrej Lenárd. Sólista Václav Hudečelr.
Akoby zapracovali dajaké temné sily
podvedomia a koncom apríla om ani raz
nestihol d obehn úť do Reduty vč a s, čiže
výkon Václava Hu deč ka mi unikol. O silách podvedomia tu píšem preto, lebo v
prvej chvíl i, kedy som zoč il dramaturgickú koncepciu tohto koncertu , som zdúpnel a toto zdúpnutie trvalo vlastne až do
uvedeného dátumu . Koho napad lo prira·
diť k ce l oveče rn ej 6. symfónii Gustava
Mahlera Dvorákov Hu s ľový koncen!?
A lebo išlo o taktiku p ril ákať menom
V áclav Hudeče k na Mahlera viac návštevníkov, alebo to bola slabá ch víľa.
Azda nevyznie ako samochvá la, ak poviem, že mám v súvislosti s koncertnými
udal osťa mi dosť dobrú kondíciu, ale. priznám sa, toto by ma asi položi lo. Zasa jeden z p rešľapov voč i samotnej hudbe aaj
voč i pos lu c h áčo m. Veď Mahlerova symfónia, okrem toho, že patrí medzi celoveče rné diela, musí pr ísť ako blesk z jasného neba! L epšie povedané, musí pripo·
c hodovať svojimi vstupnými taktmi.
Vtedy má tento obraz ove ľa sugestívnejšiu atmosféru . Mal som teda možno aj
šťastie, k eď som meškal , pretože do mojej
mysle vpochodoval Mahler in medias res.
A potom pochodoval a pochodoval.
Odpochodoval i sme si summa-summarum zhruba štyrid sať minút v prvej , druhej aj vo štvrtej čas ti , lámali sme dur na
mol , popri morbídnom pochode sme leža·
li v tráve a počú va li kravské zvonce, zopár minút . me vzpínal i ruky v zúfalej
modl itbe tretej čast i , a v závere sme si dokonca udreli kladi vom o kovad linu - pardón nie my, ale perkusionista Peter
Krbaťa , ktorý si musel, mimochodom po·
merne čas to , zakrýva ť ľavé ucho, aby sa
uchránil perforácii bubienka pi chľa vými
for1i ssimovými signálmi trúbok, umie t·
nených vedľa neho ...
"Šestka" j e zo všetkých Mahlerových
symfonických vízií vari najzúfalej šia. Až
mi j e to ob č as nepríjemné. Chorobná atmosféra tejto skladby mi pripomína rozprávk u o hrnče k u var. Mahlerovský vetabôľ už prekypel a dodnes sa rinie do šíro-šíreho poldruhahodinového časopri e .
toru . Aj potom , ako skladba doznie, drasticky atakuj e č l ove ka. Asi s takými pocitmi som vnímal produkciu Mahlera koncom apríla. Či j e to presne to, čo by som
potrebova l od 'muziky dostať, o tom silne
pochybujem. Nedá sa však ni č robil.
Mahler už raz bol taký, a proj ekt Ondreja
Lenárda u v i esť v Brati slave mahlerovskú
kompletku sa už nedal zast av i ť . Neostalo
mi iné, ako sa vys poriadať s n evô ľo u a
apati ou voč i šiestemu dejstvu č u d nej psychologickej drámy. Výsledok? Telegraficky: S t atočn ý a zodpovedný výkon
Ondreja Lenárda stop - farbisté sonoristické efekty stop - razancia stop - extrémne dynamické polohy top - vce lku vydarená interpretácia stop - možno najlepší z
Mahlerov, aký tu v poslednom čase odzneli. Stop.
IGOR JAVORSKÝ

č uje charakter mladodramatického sopránu. Sólistka opery SN D Klaudia Dernerová sa os v ed č uje už ako umelecky vý razná
osobn o s ť. Predniesla áriu Adriany z Ci leovej opery a Margarety z Mefistofela od
Boita. V eľk ý hlasový fond a dramatické
cítenie dodali predneseným ukážkam patri č n ý umelecký efekt. Magda Blahušiaková vie z vlastnej divadelnej praxe, č o
môže ž i adať od svojich žiakov. Mladé,
zdravé hlasové fondy vie zaťaž i ť n ároč nos
ťou , ktorá vzbudzuje rešpekt, ale ako vidi eť na výkonoch Dernerovej , s l edovate ľ
ných od školských rokov, j ej volba repertoáru a forma interpretácie neubl íži la.
Mi lým prekvapením bol spevácky výkon č l enk y zboru opery SND Kataríny
Gálovej. Spievala áriu Leonory z Trubadúra s to ľk o u technickou istotou, hlasom
ve ľk éh o rozpäti a a peknej farby , že j ej prejav zodpovedal aj vysokým sólistickým
kritériám. Hádam by nebolo od veci , d a ť
jej pr íl ežitos ť up l a tn iť sa aj v tomto smere.
Ve ľký m umeleckým prís ľubom speváckej
triedy prof. Blahušiakovej sú aj jej s účasní

žiaci - Iveta Jiffková, Karin Varkondová a
Michal Mačuha. Aj v ich vystúpeniach dominova li talentované operné hlasy. To ďal
šic, podporené zjavnou muzikalitou, doiahnu štúdi om. Zdá sa, že M agda Blahušiaková volí správny metodický postup, že
mladí, ktorí zatiaľ nevedia čo s rukami. si
postupne zvyknú náležite formoval' aj vizuálnu stránku svojho budúceho povolania.
V programe sa predstavila aj jubilantka
Magdaléna Blahušiaková. Predniesla árie
Lauretty z Gianni Schicchi, Santuzzy zo
Sedliackej cti a áriu G iocondy. Zo svojich
vrcholných speváckych období n epoľav i la
dodne . Stále j e to um e l k y ň a s ve ľkým
zmyslom pre dramatický tvar tektoniky,
pre ve ľké tónové modifikácie a formovania dynamických medz i stu pňov , lyrických
i dramaticky vyg radovaných. Jej prednes
Santuzzy zostáva trva lou umeleckou hod·
notou. To všetko sa usil uje odovzd ať aj
svojim žiakom.
Program koncertu na dobrej úrovni
sprevádzala Monika Mockovčáková.
MICHAL PALOVďK

Nevšedné stretnutia

Bratislavy - mesta hudby, stretnutie, na
ktorom Dr. ľ.uba Ballová nahliadla do histórie brati slavského hudobného školstva.
Keďže sa tieto podujatia vždy spájajú aj
s koncertným programom, na tomto stretnutí obecenstvo s rdečn e pozdravila sólistku opery SND Magdalénu Blahušiakovú
pri príl ežitosti jej životného jubilea. K eď
že menovaná pôsobí aj pedagogicky na
V ŠMU, naskytl a sa príležitosť predstav i ť
aj j ej spevácku školu. Odznelo 14 operných árií z diel W. A. Mozarta a talianskych
autorov, čo vytvori lo priestor na demonštráciu j ej umeleckej výchovy. Zo šie tích
žiakov sú niektorí už č l enmi divadiel : Jana
Ná~lková pôsobí ako sól istka v J an áč ko
vej opere v Brne. Jej prednes árie donny
Elvfry z Don G iovanniho a A mélie z Maškarného bálu ukázal veľké hlasové dispozície, kultúru interpretácie a s kúseno s ť z
č innosti na pódiu. Typ heroíny j ej predur-

l
Dôstojný

Deň víťazstva Filharmónia národov v Bratislave
Koncert unikátneho telesa, osemdes iat sede m č l e nného symfon ického orchestra mladých hudobníkov - Filham1ónie národov pod vedením známeho nemeckého dirigenta
Justusa Franza, us kutočnil sa 26. 4. v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie v
Bratislave. Zúčas tn i l i sa na ňom významné o obnosti kultúrneho a spo ločen ského života, zástupcovia spoloč nost i Reemtsma a ďal ší hostia. Prítomní bol i aj predstavitelia
diplomatického zboru v SR .
Európsky orchester sa v Bratislave predstavil po tretí raz v rámci tradi č né ho jarného
Davidoff Friend hip Tour '98. V prvej časti večera uviedli mladí sym fonici diela majstra francúzskeho hudobného impre ioni zmu Mauricea Ravela Moja matk a hus, suitu
Daphnis a Chloe a svetoznáme Bolero. Vyvrcholením veče ra bolo uvedenie Symfó nie
č. 9 e mo l Z nového veta od Antontína Dvol'áka.
Turné, počas ktorého sa Fil harmónia národov predstavila mi lovníkom hudobného
umenia v Budapešti, Moskve a Kyjeve a ktorého záver bol v Prahe, podporuje koncern
Reemtsma. ktorý tak nadväzuje na odkaz Zina Davidoffa, dlhoroč n ého priateľa a významného partnera koncernu, zakladateľa svetoznámej zna čk y rovnakého mena.
Koncertný večer pripravila spo ločnosť Slovak International Tabak (S.I.T.) a árodné
hudobné centrum - Slovkoncert.

Musica His-torica
ľ.udovít Ludha, Magdaléna Hajóssyová, Hana Štolfová-Bandová a Gustáv Beláček (zlava)

Snfmka Vladimfr Hák
Deviatou symfóniou d mol Ludwigá van Beethovena s Ódou na radosť F. Schillera
predstavil a 8. mája na bratislavskom Primaciálnom námestí Bratislavský symfonický
orchester a Slovenský fi lharmonický zbor pod taktovkou britského dirigenta Andrewa
Mogreli u. Na koncerte spoluúči nkova li sólisti Magda léna Hajóssyová, Hana ŠtolfováBatldová, Ľudovít Ludha a Gustáv Be l áček.
'Podujatie sa us kutočRi lo v rámci Dní Európy pod záštitou bratislavského primátora
Petra Kre ánka a chargé d'affaires Delegácie Európskej komisie v SR Chri stiana Bo urgina, a pri príležitosti Dňa víťazs t va nad fašizmom .

Spomienka na A. Dubčeka Fibichova Šárka
shudbou
vo Viedni
Dňa 18. mája l. r. usporiada lo Slovenské veľvyslanect vo v Rakúsku, Slovenský inštitút, Rakúsko-slovenská s po l oč
nosť, ako aj naše za tupiteľ tvá pri OS a
OSCE v Barokovej sále Starej radnice na
Wipplingerstrasse spomienkový večer na
Alexandra Dubčeka. Na jeho osobnosť,
za prítomno ti syna Mi lana Dubčeka,
spomínal Ladislav Ťažký a doc. Dr. Ján
Uber z adácie A. Dubče k a. V rámci
kultúrneho programu premietli dokumentárny film Sedemde iatnik režiséra
Dubna Trančíka. Ťažiskom kultúrneho
programu bolo vystúpenie huslistu Tibora Kováča, čle n a Viedenských filharmonikov, ktorý za klavírneho sprievodu
prof. Carlosa Rivieru predniesol Rondo
C dur W. A. Mozarta, Sonátu c mol J.
Brahmsa, Sonátu E dur E. Yssaya, La
Ronde des Lutins A. Bazzin iho a Poeme
macabre od Eugena Su choňa. Celý projekt sa konal v rámci otvorenia výstavy
Spomienka na Alexandra Dubčeka.

8. mája 1. r. počas 7. Viedenského jarného festivalu v rámci cyklu koncertných predvedení
opier uviedli aj u nás (ale aj v Cechách) málo
hranú operu Zdenka Fibicha S:frka. op. 51.
Zauj ímavost'ou tohto dramaturgicky nesmierne
odvážneho poči nu bol fakt, že dielo zat.nelo v
originálnom, čes kom jazyku. a vokálnom predvedení opery sa pod ie ľa l i Dalibor Jenis (knieža
Premysl), Janez Lotrič (Ctirad), Vladimír
Kubovčlk: (V itoraz). Eva Urbanová (Sárka). Ida
Kirilová (Vlasta), Simona Šaturová (Libina).
Adriana Kobtítková (Svatava). Klaudia Dernerová (Mlada}, Hana Minutillo (Radlo.a). Adriana
Hlavsová (Ca~tava) a Marta Beňačková (llosta).
Viedenský koncertný zbor a Symfonický orchester rakúskeho rozh lasu dirigoval Sylvain
Cambreling. Na prfprave tohto projektu sa významnou mierou pod ie ľal a agentúra InterArtists. vďaka ktorej sa v spomínanej produkcii
uplatnili poprední slovenskf speváci. Bolo by
nanajvýš vhodné. aby sa toto už naštudované
dielo. ktoré sa zrej me tak skoro nedočká inscenančn ej podoby, uviedlo koncertne aj u nás, trebárs s domácim orchestrálnym telesom. Záznam
z tohto koncertu bude rakúsky rozhlas vysielal'
6. júna 1998 o 19.30 h na stanici Osterreich l.

IvanSokol v Prešove Mladí čelisti súťažne
Organový koncert Ivana sokola ~a u s kutoč
nil S. mája vo fra nt iškánskom kostole, chráme sv. JoLe fa v Prešove. Vo vynikajúcom podaní odzneli skladby Johanna Sebastiana
Bacha, Jozefa Grešáka a ďa l š íc h s k l ada te ľov .
Podujatie, ako vzácne obohatenie práve
prebiehajúceho 40. ročníka Prešovskej hudobnej jari, zorganizovalo spo l očenst vo franuikánov v Prešove v spolupráci s regenschormltamojšieho Dómu sv. Mikuláša, Františkom
Hudákom a Stefanom Tenklerom.

Detské zbory úspešné
Mimoriadny úspech dosiahli tri detské spelácke lbory L Prievidze a Žiliny na 46. európllom hudobnom fe tivale pre mládež. ktorý
IH kutočni l od l. do 3. mája v belgickom mestttku eerpclt. Prvé miesto v A kategórii aj s
pochvalou poroty si vyspieval prievidzský
zbor Prieboj, ktorý sa ako jed iný zo Sloven!kazúčastnil aj na záverečnom galakoncerte.
aprvom mieste v kategórii B sa umiestnil
aj detský zbor Odborárik zo Žiliny. V nároč
~j konkurencii 123 zborov z celej Európy
1)bome obstál aj ďalš í žilinský súbor pri
i'Jkladnej umeleckej škole Ladislava Árvaya.
\'kategórii starších žiakov bol ohodnotený v
pr1om pásme.

Žiačka ZUŠ v Senci Michaela Šk:rieč
ková sa 14.-19. apríla z ú č a s tn i l a medzinárod nej vi o lon čelovej s úťa že v rakúskom Liezene .
Vo všetkých kategóriách súťaži l o
156 ú čas tn íkov z rôznych častí sveta. V
kategórii l 0- 1 2- roč n ýc h žiakov, do
kto rej patrila M. Škriečková, súťažilo
24 adeptov. Po dvoch ko lách sa v neľa hkej konkurencii um ie tni la na 3. miete a potvrdi la tak svoj e hráčs ke kvality
(po úspešno m absolvova ní medzinárodn ých v io l onče l ovýc h s úťaží v Košiciach a Ústí nad Orli cí z posledných rokov).
V dňoc h 1.-3. mája 1998 sa konala
Celoslovenská úťaž v hre na s láč i ko
vých nástrojoch na ZUŠ J. C ikkera v
Banskej Bystri ci. Seneckú ZUŠ reprezentovali traja súťaž iaci - Hana Bajtošová získa la stri eborné a Michaela
Šk:riečková zlaté pásmo v hre na viol onče lo, každá vo svojej kategórii.
Pri tejto príležitosti vedenie ZUŠ v
Senci ďakuj e za prípravu a dosiahn uté
výs ledky kolegyni Margite Procházkovej.
MÁRIA MAZúCHOVÁ

Súbor Musica Historica, ktorý sa venuje hudbe 17. a 18. storočia, hrá na kópiách dobových nástrojov a vystupuje v dobových kostýmoch, úči nkoval na V. roč níku
Festivalu hudby málo známych skladate ľov v Poľsk u .
Ako pre TASR uviedol vedúci . úboru Karo l M edňan ký, centrom podujati a, na ktorom sa v dňoch 23.-26. apríla prezentovali spolu s poľsk ými umelcami ich kolegovia z
ďa l š íc h piatich krajín Európy, bolo mesto Tarnów a ostatné mestá tarnówskeho vojvodstva. Na fes tivale, ktorý dramaturg ickým zameran ím zaujíma mimori ad ne poslaven ie v
rámci siete európskych hudobn ých festi valov a ktorý spoluorgan izuje Komisia pre kultúru pri EÚ v Brusel i, Slovenský inštitút vo Varšave s národ nými inšti túciami ďa lších
z ú čas tne ných krajín, sa polu s prešovským súborom predstavilo i Košické trio.
O úspechu súboru v Po ľ ku svedč i a pozvania, na základe ktorých sa v rámci letných
a jesenných cyklov koncertov Musica Hi. torica do Poľsk a opäť vráti a pravdepodobne
piatimi koncertmi poteší priazni vcov dobovej hudby v Tarnówe a Krakove. Pod ľa slov
Karola Medňanského, ktorý v súbore hrá na vio lu da gamba, priazni vci dobovej hudby
na Slovensku budú mať najbližšie príleži tosť zúčast n i ť sa na koncertoch Musica
Hi ·torica 2 1. mája v Žiline, kde súbor vystúpi na pôde tamojšieho Konzervatóri a, a v
júl i a auguste v Prešove, keď úbo r bude koncertovať v rámci Prešovského kultúrneho
leta.
Spolu s Karolom Medňan kým tvoria súbor Musica Historica speváčk a Marta
Polohová a Kl ára Ganzerová, ktorá hrá na spinet a čemba l o.

St. Olaf Orchestra Slovakia Tour '98
88-členný Symfonický orchester St. Olaf Orchestra vznikol v roku 1912 a je v
Spojených štátoch ve ľmi populárny. Ako jediný študentský orche ter sa pravidelne zúčastňuj e na profesionálnych podujatiach. Jeho koncerty zazneli v National Publ ic Televiion. ati onal Public Radio, ORF v Rakúsku a v koncertných sálach vo vyše 200
mestách v USA , v Strednej Eu rópe, v Škandináv ii, vrátane slávnych sál Orchestra Hall
Mineapo lis, The Troy Music Hall v New Yorku , The Strand Theatre Pennsylvani a, Koln
Philharmonie, v Meistersinger Halle v Norimbergu. Dňa 3. jána 1993 vysttípil St. Olaf
Orchestra s velk:ým tispechom v preplnenej Koncertnej sieni Slovenskej fi.lhannónie v
Bratislave. Orchester hral pod taktovkou slávnych dirigentov, ako Sir David Willcocks,
Robert Shaw, Krzysztof Penderecki. Oiven Fjeldstad a sprevádzal takých sólistov, ako
americký klavirista Leon Fleisher a slávny nórsky huslista Arve Tellefson.
V máji a j úni 1998 navštívi v rámci svojho európskeho turné Rakúsko, Maďa r ko, pričo m najviac koncertov absolvuje na Slovensku - v Košiciach, Liptovskom Mikuláš i,
Tre nč i anskyc h Tepliciach a v Bratislave.
Agent úra AP projekt Bratislava organizuje pre č lenov St. Olaf Orchest ra v dňoch 4.11. jtina 1998 bohatý umelecký a s poločens ký program, ktorého c ieľo m je, popri umeleckých vystúpeniach orchestra, predstavi ť americkým hosťom Slovensko, jeho históriu,
ku ltúru, prírodné krá y i pohost innosť Slovákov. Preto budú mladí hráči orchestra ubytovaní v Košiciach, Liptovskom Mikuláš i i v Bratislave v domácnosti ach. prezrú si
ho ťujúce mestá, Vy oké Tatry, Levoč u , drevený panteón- kostol vo Sv. Kríži. skanzen
na Pribyline, kde vystúpi pre nich i folk lórny súbor, navštívia malebnú dolinu Podhorie v
okrese Bánovce nad Bebravou a t ď. Vedenie orchestra prijmú predstavitel ia evanjelickej
cirkvi, záslllpcovia miest, kde budú vys lllpov a ť a ďal š i e oficiálne o obnosti. Nad pobytom St. Olaf Orchestra na Slovensku prevzal patronát mimoriadn y a splnomocnený veľ
vyslanec USA na Slovensku pán Ralph Johnson.

v

Círenie talentov pre 21. storočie
Pod názvom Čírenie talentov pre 2 1. t oročie konči l sa 30. 4. v Dolnom Kubíne 2. roč
ník medzi národnej sút'aže v hre mladých na husliach a viole. Zúčastnilo sa na ňom 7 1
chlapcov a di evčat vo veku 9 až 17 rok ov zo šiestich krajín - Česká republ ika, JZR,
Po ľsko, Španielsko, Ukraj ina a Slovensko.
Hlavnú cenu získal Timur Meljnik z Belehradu, ktorý si vybojoval aj prvenstvo v hre
na husle vo vekovej kategóri i 13- až 14 - ročných detí. Medzi 15- a 1 6- roč n ými huslistami
naj lepšie obstál Ondrej Janoška zo Základnej umeleckej školy v Bratislave, zo sú ťažia
cich II - a 12-ročných s kon či l na prvom mieste Ivan Perčev i c z Juhoslovanskej zv~i zovej
republ iky (JZR). Vo vekovej kategórii I O-roč ní a mladší sa um iestnil na prvom mieste
Jifí Vodička zo Základnej umeleckej školy v Ostrave (ČR) .
V hre na violu bola len jedna veková kategória, rok narodenia 1982 a mladší, kde prvý
s k o n č il Milan M il oji č ic z JZR. Získal aj cenu hodnotiacej rady, ktorú tvorili mladí talentovaní nesúťažiaci sólisti- husl isti a violisti .
Zášti tu nad podujatím mal umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra
Bohdan Warchal, ktorý vytvoril aj priestor na prezentáci u umenia v l aňaj š íc h víťazov tejto medzinárodnej sú ťaže. 26. apríl a vy túpili s ním ako sólisti na koncertoch v Habovke,
Ružomberku a 27. apríla v Dolnom Kubíne. Hlavným organizátorom súťaže Číren ie talentov bola Základná umelecká ško la Petra Michala Bo h úňa v Dolnom Kubíne.
(Neomačené správy stí zo servisu TASR.)

Národné hudobné cen"tru.tn 43. Košická hudobná jar 1998
- Slovkoncert
Koncerty a literámo-hudobn6 programy
l. 6. - 11.00 h Moravská Tfebová, Dvorany Kultómych služieb
Božena Nemcová a Slovensko
Literárno-hudobný progrnm
Viera Strnisková, umelecké slovo
Božidara Turzonovová. umelecké
slovo
František Kovár, umelecké slovo
Mi roslav Dudfk, husle
2. 6. - 19.00 h Zvolen, Dixie Agency, Evanjelický
kostol
SlovenskÝ komornÝ orchester
Bohdan Warchal. dirigent
Hlindcl, Corel/i, Viva/di. Mozart, Suk
2. 6.- 19.30 h Bardejovsk~ kópele, a. s., LD Astória
3. 6. - 17.OO h Sečovce, KPH, KOilcel1n4 dia ZUŠ
Komom§ súbor Societa ri gat a
Monika trenová, flauta
Zuzana Grékovi\, hoboj
Adriana Vessová. fagot
Te/cmtmn. Viva/di. Haydn. Moz.1rt.

Jozef Baláž, s a~tofón
Ondrej Hluchý. klavír
Tundier, Dibák. Bokcs, Pospfšil. Hochel
V spolupráci so Spolkom slovenských skladaterov
43. LETNÝ HUDOBNÝ FBSTIVAL
PlESŤANY

ll. 6.- 8. 8. 1998

ll . 6. - 19.30 h Slávnostný otvámcí koncert
Dom umenia
Slovenská filharmónia
Bystrfk Režucha, dirigent
Jiff Bárta, v iol onče lo (CR)
Program: L. vnn Beethoven, C.
Saint-Snens, A. Dvoŕ.fk
17. 6. - 19.30 h Spevácky zbor Konzervatóriu v
Kongresová
Bratislave
hala
Dušan Bill. dirigent
Program: C. Monteverdi, Camus
Cmholici. Z. Znrcwutzius, T. Weelkes.
W. A. Mozart. L. Luzzi, C. Janequin,
P. Cón. J. Tandlcr. M. SchneiderTrnavský. Ncapo/itdnska, J. Strauss
G;1§purľk
4. 6. - 19.00 h Žiar nad Hronom, MsKS, Rímsko53. LETNÝ HUDOBNÝ FBSTIVAL
katolícky kostol
TR.BNCIANSKE TBPUCE
Slovenský komorný orchester
12.6.- 7 . 8. 1998
Bohdan Warehal. dirigent
12. 6.- 19.30 h Slávnostný otvárací koncert
Jo1.ef Zsapka. gitara
Kúperná
Slovenská filharmónia
Hlinde/, Corel/i, Viva/di. Suk
dvornna
Bystrík Režucha. dirigent
6. 6. - 19.30 h Moravsti Tfebová, Dvorana KulJiff Bárta, v iolončel o (CR)
tómych služieb
Program: L. van Beethoven, C.
Magdaléna Hajóssyová, soprán
Snint-Snens. A. Dvofdk
Marta B e ňučková, mezzosoprán
16. 6. - 19.30 h Spevácky zbor Konzervatória v
Marián Lapšanský. klavír
RímskokatoBmtislave
Dvoŕ.fk
lícky kostol
Dušan Bill. dirigent
7. 6.- 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác
Progmm: C. Momeverdi, Camus CnthoKlavfrne trjo Jstropoljs
lici. Z. Znrewurzius. W. A. Mozart. T.
Katarína Brejková, klavír
Weelkes, F. Schubert, Spirituály
Zuzana Paštéková, husle
Teodor Brcko, v iolonče lo
MUSICA SACRA
Schubert, Bmhms
NITRA
8. 6.- 19.00 h Bojnice, SLK ,a. s., LD Mier
Piaristický kostol
9. 6. - 19.30 h Bardejovsk~ kópele, a. s., LD Astória
7. 6 .- 4. 7 . 1998
Večer barokove j hudby
7. 6. - 19.00 h Otvárací koncert festivalu
Hana Štolfová·Bandová. mezzosoprán
Slovenský komorný orchester BohJo1.ef Durdina. hoboj
dana
Warchala
Otakar Šebesta, klavír
Bohdan Warchal. husle. um. vedúci
Tc/emann. Bach. Händel. Giordani.
Andrea Dudášová, soprán
Pcrgolesi
Jozefina Puczová., mezzoso\)rá.n
9. 6 .- 19.00b Rimavská Sobota, MsKS, RimH.oProgram: A. Corel\i. A. Vivaldi, G.
'um'ú.c~ \.o\\n\
B. Per~o\esi
'Q'\l,.\\ 1..~'1 \ \ 'f,\\U~'I\\.'1'\\\t\\)
\\.b. -\9.0 0n M '&1\t: m:; '&
Mi\o\ '&\oboóní\(. Mi\o\ \omaSI>vi't,
Ján Pipta, zobcové flaut y. krumhorn
Radka Kubrová, Mart in Krajčo
Ľudmila Piptová. spev, psaltérium
Viva/di. Bocc/Jcrini. Ravcl, Bizet.
Lucia Piptová, gotická harfa. psaltéDyens
rium. spev
10. 6. - 19.00 h Číž, SLK, Spoločenská dia
Alena Piptová, spev. psaltérium.
ll. 6. - 9.00,
hackbrett, colascione
14.00 Banská Štiavnica, MsKS, Kinosála
Igor Pasek, spev, organistrum
ll. 6.- 18.00 h Prievidza, MsKS, dia ZUŠ
Štefan Slezák. lutna
Dagmar Šebestová-Zsapková, flauta
Eva Žilincková, um. prednes
Jozef Zsapka. gitara
Program: Swroslov,mské liturgické
Gmlllali, Martinček. Pujol. Duarte. Bome
spevy. J. Si/v,1n...
14. 6.- 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác
14. 6.- 19.00 h OCfET Sl GERS
Karin HUbnerová, flauta
Blanka Juhai'\áková. dirigentka
Peter Katina, akordeón
Ulrich Ulmann. spr. slovo
Monika Štreitová-Popeláfová, flauta
Progmm: J. L. Be/lti. J. Rosinský.
Judit lzsáková. spinet
M. Schneider-Trnavský
Enik!i Ginzeryová, cimbal

Št:át:na filha.nnónia Košice
IO. 6.- 19.00 h
Dom umenia

Koncert poslucháčov VŠMU
v Bratislave
Dirigenti: Martin Majkút, Oskar
Rózsa. Adrian Harvan
Vratko Bund7-ák, lesný roh, Bcrnadeta Šullavská, organ, Rastislav Kašuba - fa got
Ch. W. Gluck: lfi génia v Aul ide.
predohra
J. Kupkov ič: Koncert pre lesný
roh a orchester (premiéra)
J. K. Val\hal: Koncert pre organ
a orchester D dur
W. A. Mozart: Figarova svadba,
predohra
J. . Hummel: Koncert pre fa-

13. - 21. 6. 1998

got a orchester
F. Schubert: Rosamunda, predohra
TURNÉ "Peter Dvorský a jeho
hostia"
Organizátor: Travel Service
Bratislava
ŠF Košice
Dirigent: Oliver Dohnányi
Sólisti: Peter Dvorský, Eva a
Dalibor Jenisovci
Zbory: SZMB (L. Holásek) a
KSZU (K. Petróczi)
Árie, duetá a predohry (Smetanu,
Dvo'ŕák. Cajkovskij, Verdi, Wagner, Puccini)

Východoslovenské štátne divadlo
Divadlo Janka Borodáča Kolice

Divadlo Jon4!a Záborského Pre§ov

2. 6.- 10.30 h
2. 6.- 19.00 h
3.6. - 19.00h
4. 6. - 10.00 h
5. 6. - 19.00h
6. 6.- 19.00 h
7. 6. - 14.30 h
9. 6. - 19.00 h
IO. 6.- 19.00 h

l. 6. - 10.00 h
3. 6.- 18.30 h
4. 6. - 10.00 h
7. 6. - 14.00 h
8. 6. - 10.00 h
9.6.- IO.OOh
IO. 6.- 10.00 h
ll. 6. - 19.00 h
12. 6.- 19.00 h
13. 6. - 18.30 h
14. 6. - 18.30 h
15. 6. - 10.00 h

ll. 6. - l 0.30 h
12. 6. - 9.30h
13. 6.- 19.00 h
14. 6. - 14.30 h
15. 6.- 18.00 h

Choreopastorále
Romeo a Júlia
Bludný Ho lan ďan (KHJ)
Na skle marované
Na skle murované
Carmen
Dobrodružstvá smelého Zajka
Nabucco
Absolventský koncert Konzervatória
Dobrodružstvá smelého Zajka
Dobrodružstvá smelého Zajka
Cardášová princezná
Snehulienka - l OO. repríza
Ta nečný večer ZUŠ Bernolákova

l . 6. - 19.00 h
Dom Umenia

Kocúr v čižmách
Cardášová princezná
Snehová kráľovná
Javor Zlobijca
Choreopastorále
Vlk a sedem kozliatok
Maruška - SĽU K
Revízor
Revízor
My Fair Lady
My Fair Lady
My Fair Lady

4. 6. - 19.00 h
Dom umenia

Klavíme duo
Kojanová - Pavel
Novotný (SR)
J. V. H. Voľfšek: Grande Ouverture c mol. op. 16
J. L. Dus fk: Sonáta F dur, op.
26
B. Martin!\: Tri čes ké tance
N. Bodnár: Variácie na Beethovenovu tému
F. Poulenc: Elégia, Valč fk , Sonáta
Saint Olaf Symphony Orchestra, Minnesota
Dirigent: Steven Amundson
(USA)
A. Copland: Fanfára pre prostého č loveka
l. Bázlik: Musica Slovaca
S. Barber: Meditácia Médey a
tanec pomsty
G. Gershwin: Kubánska predohra
Koncert pre klavír a orchester
F dur, l. časť
Ľudm i la

5. 6.- 19.00 h

P. Haml in: Premiéra nov&
orchestrálneho diela
L. Bernstein: West Side StOfY,
symfonic ké tance
Koncert v spolupráci s USA
Embassy a A. P. Projekt, s. r.
o., Bratislava
Záve rečn ý koncert 43. KHJ
SF Košice
Dirigent: Ondrej Lenárd (SR)
Adriana Kohútková, sopriD
(SR)
Vladimír Doležal, tenor (SR)
Martin Babjak, barytón (SR)
Spevácky zbor mesta Bratislavy
zbonnajster: Ladislav Holásek
R. Straus: Don Juan, symfonická báseň, op. 20
C. Orff: Cannina Burana, m
tá ta pre sóla, zbor a orchester
Koncert sa koná s podporoil
štátneho fondu kultúry PRO
SLOVAK IA

Opera a balet SND

""'
Nová s cena

l. 6. - 19 .OO h A. Dvoi'ák: Rusalka
2. 6. - l l.OO h O. Nedbal: Andersenove
rozprávky
3. 6.- 19.00 h V. Bellini: Námesač n á
4. 6.- 19.00 h B. Smetana: Pred aná nevesta
5 . 6. - 19.00 h P. l. Cajkovskij: Labutie jazero, bale!
6. 6. - 18.00 h G. Pucci ni: Tosca
IO. 6.- 19.00 h l. Minkus: Don Quijote, balet
11. 6.-19.00 h G. Verdi: La Traviata
12.6. - 19.00h W . A. Mozart: Cosi fan IUtle
13. 6.- 17.00 h V. Patejdl- B. Filan: Snehulienka a sedem pretekárov
16. 6.- 19 .00 h G. Donizetti: Lucia d i Lam-

2. 6. - 19.00 h
3. 6.- 19.00 h
4. 6. - 19.00 h
5. 6. - 19.00 h
7. 6.- 19.00 h
7 6. - l 1.00 h

meTmoot

Ples v hoteli Savoy
Gró fKa Marica
Jozef a jeho fa rebný pláš(
Jozef a jeho fa rebný plášť
Hrnčia rs k y bál

Botafogo - bábková rozpráv·
ka
8. 6.- 19.00 h Evanjelium o Márii
9. 6. - 19.00 h Evanje lium o Márii
9. 6.- 19.00 h Anjel - d ivadlo Wesl
IO. 6. - 19.00 h G rófKa Marica
12. 6.- 19.00 h Revízor
15. 6.- 19.00 h Anjel - d ivadlo Wesl
\~. ~.- \9 .OO n \t\ v \om- divad\o West
o

Slovenská :r:dh.a..-.n
4. 6. - 17 .OO h Slovenská filharmónia
Koncertná
SF

s ieň

Dirigent : Bystrfk Režucha

KONCERT NADANÝCH DE-

n

7 . 6. - 18 .00 h Slovenská filharmónia
Dirigent: Sun-Joo Kim
Sól isti: Kubelfkovo trio
L. van Bee1hoven: Egm ont,
predohra
L. van Beethoven: Trojkoncert
C dur, op. 56
A Dvoi'ák: Symfónia č. 9 e
mol, op. 95
21. 6.- 16.00 h Koncert a nahrávka realizovaná hudobným vydavate ľstvom
Musicd isc v spolupráci s Francúzskym inšlitúlom a agentúrou
RaRa Musica

Fmncois Soulais,
9 . 6. - 19 .OO h. Moyzesovo kvarteto
Moyzesova
ó lis1i: Harald Nerat,
sieň SF
M ikuláš Škuta, klavír
W . A. Mozart: SláčikO'd
leto C dur, KV 465
Klavírne kvarteto Es
493
S l áčikové kvimeto C
5 15

...,

Státna opera Banská
1. 6.- 17.00 h
5. 6.- 18.30 h
6. 6.- 18.30 h
8. 6.- 17.00 h
20.00 h
IO. 6. - 18.30 h

Ben čík: Pern fková cha lú pka
R . Leoncavallo: Bohéma
S lovenská premiéra ( koncertné predvedenie v talianskom jazyku)
E. Ká lmán: G rófKa Marica
S paste duše, Rev ízor
podľa div. hry N. V. Gogo ľa upravil J . D vo'fák
Sanó - tanec vetra

J.

KONKURZY
Generálny riaditel Slovenského národného divadla v Bratislave vypisuje konkurz na
ných miest v opernom zbore SND v hlasových skupinách
- soprán
- tenor
- barytón
- bas.
Konkurz sa bude konať 22. 6. 1998 o l 0.00 h v skúšobni operného zboru na Gorkého ul.
Bratislave. Na konkurz sa možno pr ih l ás iť osobne v dell konkurzu na uvedenej adrese.
pripravia 2 piesne alebo árie klasického repertoáru. Zborová prax je vítaná, nie je podmieM.oa.

•••

Riaditel Slovenskej filharmónie v Bratislave vypisuje konkurz do komorného súboru Musica IICICI1I
- na miesto h ráča na kontrabase.
Konkurz sa us kutočn í ll . júna 1998 o 11 .00 h v Moyzesovej sieni SF, Vajanského nábr. 12.
Prihlášky so životopisom prijíma a infonnácie poskytuje personálne oddelenie SF a manažér
Bratislava, Medená 3, 8 16 Ol Bratislava.
Podm ienky konkurznej hry oznámime prihláseným u chád začo m písomne.
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