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ROČNÍK XXX. 

Potrebujeme učebné osnovy? 
lmegrácia do európskych štruktúr je kat

dodeiiiiOII témou nášho politicko-spololen
sktlro diania. V oblasti školstva a ku/ní ry sa 
tento proces rozvíja najimenzíl'llejšie, v pros
pech I'Jetk)'ch zaimereSOI'{lllých strán. 

Európska asociácia pre lwdobmí výchovu 
na rfeobeciiOI•zdeldl•acích školcích ( EAS) je v 
hudolmo-pedagogických kruhoch na Sloven
Jtu etablm·anou strešnou organizáciou eu
ropskej dimenzie. K infomrol•anosti o jej úlo
háclr a cieľoch prispela najma konfermcia 
EAS mrtém11 "Nudolmá výclrol•a: Most k eu
rópskej imegrácii?" poriadall(í r. 1996 v Pre
fol'ť. EAS usporadúva takéto konferencie 
tu~dorobre '' inej európskej krajine s cieľom 
r:tíjom11e sa informoval o sun•e, napredol•a
ni, .\tag11ácii, li dokonca zrušení umeleckých 
predmetO\' - konkré111e hudobnej výchovy v 
rrsrémt' I'Šeobecnov:.deltíl•acieho .fkols11•a, v 
tr}'klllrej eurÔJJskej krajine. V)'borom EAS \'O
pred l'}tipol•aná téma kongresu je pertrak/0-
I'OIUÍ jed11otlil•.i'mi referujúcimi z polrľadu, 
potlmie11ok a reálnych možností svojej krajiny. 

V máji 1. r. sa ďalšia konferencia EAS 
U\klllot'Jri/a ll lr/avnom meste S1•édska a tvori
Ja )tden z pilierov kultrímo-spolo,•ensk_l'clr 
podujatí ' ' r. l 998, v ktorom je Stokholm vy
h/tiseii.Í' :a hlal'lré ku/tlime meMo Európy. 
(;srmbrou témou bol "Prechod od ''yru•o,·a
nra k ui'e11iu - hudobná 1'.\'clrol'a l ' meniacom 
111 .n·ere". Okrem EAS sa na organi;;ácii tohto 
turóp.1kelro hudobno-pedagogického .\'lllllmi
ru .111 120 ríla.wrfkmi z 22 európskych krajfn 
podieľali Kráľo1•ská vysokcí hudobmí škola v 
Swklrolme, 1'\'.wké hudobné školr v Gätebor
~u. Ma/mii. Órebro a Pi tea ako i tfaWe Jvéd
•lt wrtrtíllle 1•;,(/e/tívacie inštillície. 

Slcii'IIOStné ot1•orenie a privítanie primáto
rom (7. 5.) prebiehalo v historick1'ch prie.llo
rr~lr .ítoklro/mskej ral111ice s premiéro11 EAS
fimfär, ktoré skompo11ova/ Ja11 Smrd.\lräm 
(\'ysoktí lrudob11tí Jkola v Pitei) 11a morfv "e
a·t'.\". V di'Och. pracovne p/11e vyr'af.en_1'ch 
Jňodr odz11ela široká paleta referátov rw
l<i~ujrkich 110 IÍstrellnú tému. s ťa!.iskov,1'mi 
rrfrrtítmi I'.Í':.JUIIIIII_I'ch lwdobllo-petlagogic
h,h o.fllbiiOStí Skanlliná1•ie ako srí: prof Dr. 
ChriStl'r \Viklmrg (Pi tea - Sl•éllsko) - rovno
mtmn1 referát s témou konfere/lcie; prof 
Lt1111art Reimers (Stoklwlm) s irrformac'rre 
!rmcipol'lmým referátom upriamujrícim po
:omosť rw úlohu a výz11am švéllskej kráľov

lÁI'j al.allémie lwllby; Dr. Biirje Sta/hammer 
rOrrbro - S1•éllsko) sa verwl•a/ integrácii 

i1ohl..ej a mimoškolskej H1• ( hutlobmí l•ýcho
l'a), ale l ' i11ej forme ako je u II(ÍS zmíma napr. 
na imegrol'lmej ZS a ZVS l ' Popralle, jeho 
projekt spot' í1•a l ' tí;;kej spolupráci a v;;tíjom
nej imerakcii uc'iteľa H1• zo zál../ad11ej a hu
do/mej šl..oly na jednej hodi11e. v tej istej trie
de 1ur 2. stupni ZS. 

Téma "ul elm}'clr plä11ov a osnov pre hu
dobmí l'.l'clro1•u" bola jellnou z domimrjúcich 
okruhov l')'t)'JJOI'an.ľch organiztitormi s cie
rom ';JIICIJJOI'llľ rí/ohu, pOStal•enie, refpeJ..toi'O
nre tohto ztikladnélro školského dokumemu 1• 

Jtdllotlil•}'clr štátoch. Na 1•šeobecne postal•e
nú ottlzku: Co srí učeb11é osnovy? Potrebu
jeme učeb11é OSIIOI'Y? ", ollpovellali refemjúci 
: rôvryclr ulllov polrľadu. Aworka roluo prfs
pei'ÁII prellniesla reflexiu z výclrolfoeur6pskej 
pmpel.tívy, s l.o11kretizäciou na podmienky 
na Slovensku preli a po r. /989. V .wojom re
fmíte (1• 11emeckom jazyku) stručne prello
srre/a 1'\'l'oj ško/sn•a s oriemäciou JUI hrulob
nrí q'clro1•u na I'ŠeobecnovzdelcÍI•acej škole, 
ro:I'Oj odborné/ro lwllobnélro škol.lll'a tlo r. 
1989. V srí/alle s témou sa veno1•a/a obsalro
l'tj 11 orgcmi:alnej štruktúre uc'elmých osnov, 
metO<Iickým príru,•käm pre u6teľov a vo vše
obemej rovine lrodnotila obsahovú strá11ku 
učeb11fc /lv pre ZS. V obsahovej strá11ke všet
ljch týchto zdkladnýclr mmeritílov recí111e 
:hod1111tila iclr cenrralistickrí fl'orbu a kom ro
lu, ideologickú ná1•ii:;nosť na vlállnuci socia
listickŕ re!.im, zd6ra:.~Toi'OIIé bratsfl•o so ZSSR. 

(pokralovanle na str. 11) 
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Exkluzívne CD s nahrávkami zo svetovej hudobnej literatúry sa na náš trh dostávajti 
prostredníctvom distribučnej firmy DNYD. Jednou z atraktívnych oblastí je iste i hudba 
obdobia baroka (na 8. strane prinášame recenzie dvoch ukážok). 

Festival - či 1~-us? 
LÝDIA DOHNALOV Á 

V každom z nás sa z času na čas zobúdzajú driemajúce atavizmy. Keď 
začnú nalieha(, oddáme sa v rojčenf ich mámeniam. Nasledujeme ich vo
lanie. 

Tak akosi som si kedysi, v zátišiach podzámku predstavovala a snfvala 
o živote na zámku. Najmä o večeroch na zámku. Hýrivých, farbistých, 
svetielkujúcich vo všetkých odtieňoch hodovania, zábav. S prfchu{ou ko
renistých neresti, aj asketických meditácii. So zvukom smiechu, šašových 
rolničiek, ozvenou intrigánskych krokov, velebnej a hrejivej hudby ... múdrych aj zradných slov ... To všetko sa 
však vtedy odohrávalo v prfsne stráženej klauzúre feudálneho zámku. A my, v podzámockom fantazijnom 
opojenf, sme živili svoju predstavi vos{ a zvedavosf. .. 

(Pokračovanie na str. l 0) 



~KTUALITY 

V Dolnom Kubíne sa 28.-30. aprfla konal 
ll . ročn fk Medzinárodnej súťaže a tvorivej diel 
ne v hre na husliach a viole Čírenie talentov. 

Súťaž a die lňa prebiehali pod záštitou a za 
intenzívnej spolupráce prof. B. Warchala a 
Slovenského komorného orchestra. Prv než 
uvediem výsledky súťažnej časti tohto roční
ka, chcela by som priblížiť verejnosti základ
nú ideu a koncepciu podujatia, ktoré dokáže 
tak inšpirujúco pôsobiť na všetkých 1\Jdí, kto
rf sa ho zúčastn ia. 

Koncepcia Círenia talentov spočíva na 
dvoch základných pilieroch. Prvým je samot
ná medzinárodná interpretačná súťaž (veková 
hranica do 16 rokov), k existencii ktorej si 
môžeme len blahoželať a poďakovať sa jej 
tvorcom a realizátorom. Jej úroveň už na ll. 
ročníku bola pozoruhodná a pritiahla talenty 
z mnohých krajín Európy. 

Nevdojak sa natíska myšlienka zrovnáva
nia Círenia talentov s Kocianovou husľovou 
súťažou v Ústí nad Orlicí (CR), ktorá má už 
40-ročnú tradíciu. 
Každoročná púť českých pedagógov na 

"Kocianku" je cestou za zdrojom nových pod
netov, informácií a inšpirácie. Co je však 
podstatné, súťaž je príležitosťou na konfron
táciu výsledkov vlastnej práce s medzinárod
nou špičkou. 

Vždy som českým kolegom toto "žriedlo 
poznania" závidela a sen o podobnej súťaži na 
Slovensku sa mi zdal v našich podmienkach 
nespln i teľný. A predsa, stal sa skutočnosťou ! 

Odvaha a energia spojená s jasným kon
cepčným myslením sa stretli v osobe Leonar
da Vajduláka, riaditeľa ZUŠ P. M. Bohúňa v 
Dolnom Kubíne. Spolu so svojimi neúnavný
mi a schopnými spolupracovníkom dokáže 
zmobilizovať - od Krajského a Okresného 
úradu cez galérie až po farské úrady na Orave 
všetkých. ktorí v rámci svojich možností 
môžu poskyt núť financie, priestory, ceny atď. 
Získavanie financií je tým najťažším orieš
kom. Napriek tomu súťaž vypisuje finančnú 
odmenu (samozrejme, symbolickú) aj peda
gógom držite ľov cien. 

Druhá rovina, v ktorej sa hudobné "vrenie" 
v Dolnom Kubíne odohráva, sú skúšky a kon
cen y tvofivei dielne Qod vedením \)rofesora 
\\o'm\ana ~ arc\\a\a. ? re\\s\av\e Š\ mám~ o'o-
ta'L V~a.xc\\a\ovcov na \)M\u a v bom \)nm~ .. 
sekundy a violy posilnené o malých odušev
nene hrajúcich "umelcov", ktorí tu možno pr-

výkrát prežívajú čaro spoločného muzicírova
nia. Najmladší z nich majú 8-9 rokov! Deťom , 
prihláseným na Círenie talentov, zasielajú or
ganizátori party vybraných diel, ktoré si doma 
pripravia. V Kubíne nasleduje už len spoloč
ný nácvik pod vedením majstra Warchala. 

Sugestívna osobnosť Bohdana Warchala je 
na Slovensku takým silným pojmom, že deti 
odchádzajú z kubínskych koncertov s hrdos
ťou, naplnené hlbokými zážitkami na celý ži
vot. 

Vieme, že konzumentov vážnej hudby je 
na Slovensku poskromne. O ťažkostiach s náv
š tevnosťou koncertov by vedeli zasvätenejšie 
rozprávať pracovníci osvetových centier. Vy
plýva to z nedostatku tradície aktívneho vzťa
hu k vážnej hudbe u nás. 

Možno, že projekt tvorivej dielne Círenia 
talentov dokáže na Slovensku urýchliť vývoj 
tradície i vyrovnať sklz oproti našim českým 
a ostatným susedom. 

To sú už však veci, ktoré v dlhších časo
vých súvislostiach vníma a cieľavedome 
usmerňuje Viliam J. Gruska - spoluautor pro
jektu Círenia talentov, človek hlboko zakore
nený v slovenskej tradícii a predsa - myslí a 
koná netradične. Stretnutie mladých folklór
nych hudieb na Orave dokáže spojiť s kon
certmi interpretov vážnej hudby, s ktorými 
nakoniec vytvoria spoločnú hudobnú pro
dukciu. Tu kdesi vznikla aj idea tvorivej diel
ne, ktorá v spojení s interpretačnou súťažou 
vytvára originálnu a neopakovateľnú koncep
ciu Círenia talentov. 

Aj tento ročník potvrdil svoju životaschop
nosť a príťažlivosť. Nepochybujem, že budúci 
rok usporiadatelia zaregistrujú prihlášky zo 
všetkých kútov Slovenska i zo zahraničia ... 

Výsledky ll. ročníka medzinárodnej súťaže 
Čírenie talentov v hre na husliach a viole ako 
ich určila medzinárodná porota zložená z po
predných umelcov a pedagógov, ktorej pred
sedal B. Warchal: 
I. kategória: 
l . miesto Jirí Vodička 

2. miesto 

ZUŠ Dr. L. Janáčka, Os
trava-Vítkovice 
Lucie Kočí 

Hudobná š~o\a h\. mesta 
?ra\\~ 
\..uc\e M\Y..esY..ová. 
ZUS V. Petrželky, Os\ra
va-Hrab(Jvka 

Ako d'alej, festival V.F.B.? 
Keď pred rokom končil devätnásty roč

nfk, priťuklo sa symbolicky v dobrom na 
lep.šf, kva /itnejšf a dokonca už aj súťažný 
j ubilejný ročnlk Festivalu zborov V. F. 
Bystrého s medzinárodnou účasťou. Veď 
kto by si želala opak él zlé? Po roku sa 
však zdá, že v slilboch o lepšom a kvalit
nejšom sme stále asi neprekonatefnl m aj 
stri. Posúďte na niekoľkých detailoch, aj 
keď som presvedčená, že organizátori by 
okamžite namietli obvyklé objektfvne 
okolnosti - a to nedostatok peňazf. Nie
ktoré fakty nie sú však bezprostredne 
viazané na finančnú zložku. 

Infom1ačný bulletin. Nečakane nenad
cho l, bol bez zmeny , dokonca aj v ne
kompletnosti či nepresnosti informáci{. 
Pros fm, stane sa. Sme iba lildia, j edni po
riadne j š{ ako druhf. Mala som však tú 
smolu, že v mojom vydan{ absentoval aj 
menoslov organizačného výboru. Iba pred
seda sa prihovoril p fsanou fonnou a už aj 
s novým docentským titulom. Nový ob
Sélh festivalu, ktorý slilboval , tanJ však 
nekomentoval. Načo aj. Nezasvätenf ne
vedel i , zasvätených zasväti li lepšie za
svätenf. Bez zmeny a nápadu ostali aj 
festivalové dni (23.-26. apríl) , takže som 
dedukovala: aj výbor pracoval asi bez 
výraznejšej zm eny. V tomto ročnfku si 
však nenavyberal ani serióznejšf poslu
cháč, ba niekedy som mala pocit, že jubi
lejný ročnfk sa "prepadol" kdesi do mi
nulosti, keď začfnal iba s mestskými 
zbormi. Tie totiž v tomto ročnfku bez
konkurenčne dominovali. M ožno by sa 
banskobystrický patriot potešil, mňa obi
šiel sk6r smútok. Veď mesto nemá jeden 
reprezentačný zbor ! Taký, ktorý by 
spfňal nielen požiadavky kvantity! A ak 
nemá sam ostatný zbor , potom by mesto 
m ohlo mať aspoň reprezentačný výber, 

vhodný na reprezentačné (aj iné) účely. 
Ak sa v minulosti našiel slušný priestor 

pre zahraničné zbory , zvyčajne koncer
tujúce na báze reciprocity, chudoba va
nula v tomto roku aj z hosťujúcej ponuky. 
A zdá sa, že organizátori dodnes nenašli 
g rif na pozvanie a zabezpečenie účasti 
zborov iných, než z postsocialistických 
štátov. 

V dnešnej, kvalitou súperiace) dobe 
(aspoň to tak v normálnom vývojaschop
nom svete beží a fung uje), je demotivu
júci aj fakt nesúťažného charakteru festi
valu. Moment odmenenia (akéhokoľvek) 
vždy zohráva mobilizujúcu funkciu v in
terpretačnom výkone. Z tohto pohľadu sa 
mi zdá priveľkým lux usom /en-tak vftať v 
réldoch divákov ako host{ odbom fkov par 
excellence (skladateľov, zbormajstrov) 
bez i ch "zneužitia a využitia". Ozdobou s 
kytičkou kvetov a úsmevom publiku by 
boli aj v iných, oveľa profesionálnejšie 
z vládnutých funkciách -porotcov. 

A ak čosi v tomto ročnfku bolo predsa 
len j ubilejné, potom to bola pripomienka 
na nedožité narodeniny prof. Eugena Su
choňa, ktorého tvorbe bol venovaný se
minár. Aj keď j eho odkaz rezonoval na 
ži vo, v zboroch iba symbolicky. 

A ak by niekto namietol, že autorka, 
ktorá neocenila dvadsaťročné "l opotenie " 
kladnejšie a hľadela z kritickejšieho uhla 
pohľadu, nebola notoricky fyzicky prf
tomná na všetkých podujatiach, má prav
du. Nutne som selektova/a z program o
vej ponuky a vlastný voľný čas som vy u
žila efektfvnejšie, než niekedy rozčuliljú
cim sa počúvanfm ... Hlavne, keď som si 
prečítala ubezpečenie, že o rok bude ur
čite inovácia. ZačínanJ si šetriť sily a te
ším sa. 

MÁRIA GLOCK OV Á 

II. kategória: 
l . miesto 

2. miesto 

3. miesto 

m. kategória: 
l. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

IV. kategória: 
l. miesto 

2. miesto 

Ivan Perčevič 
Škola za muzičke talente 
Cuprija 
Juhosláv ia 
Jakub Fišer 
ZUŠ hl. mesta Prahy 
Lucia Kopsová 
ZUS Sefániková, Bratislava 
mim. žiačka Konzervató
ria v Bratislave 

Timur Meljnik 
Beograd, Juhoslávia 
Anežka Drmolová 
ZUŠ Hálkova, Bratislava 
mim. žiačka Konzervató
ria v Bratislave 
Petr Grabovský 
ZUS Vrchlického, Havíl'ov
Podlesí 

Ondrej Jánoška 
ZUS Stefánikova, Bratisla
va 
mim. žiak Konzervatória 
v Bratislave 
Martina Bačová 
Janáčkovo konzervatórium 
Ostrava 

3. miesto Petr Kupka 
ZUŠ V. Kálika, Opava 

V. kategória (viola): 
l . miesto Milan Milojičič 

Škola za muzičke talente, 
Cuprija 

2. miesto Silvia Konevalová 
ZUŠ Modra 

3. miesto 

Hlavná cena: 
Cena mladých 
interpretov: 
Cena primátora 
mesta Dolný Kubín: 
Cena pedagógovi : 

Cena za najlepšiu 

Zuzana Pouchlá 
ZUŠ V. Kálika, Opava 
Timur Meljn ik 

Ondrej Jánoška 
Hana Metelková 
HŠ hl. mesta Prahy 

~\av( mu SQO\U\)tácu·. M~r. ai\. lana a~y-1u\\as'L 
~onttrva\ónum v ~raú ~a"e 
\\a.I\a rOt'i>\erová 
HS hl. mesta Prahy 

MÁRIA KARLIKOV Á 

Bez slov ... 
Slovo má zázračnú silu. Dokáže sce l iť aj rozbíjať . 

Hojiť aj zraňovať. Potešiť aj zannucovať. Slovo má 
svoju silu. Váhu aj mieru. Vtedy, keď je vyslovené v 
čase a včas. bez pátosu, bez gesta. Vtedy, keď vy
viera priamo z prežitého. Slov je vera, zavše až prí
liš vera ... potom strácajú svoju podstatu. pádnosť... 

Prečo tie slová na úvod? Pretože sa mi žiada ml
čať. Neplýtvať slovami. floskulami... Začiatkom 
marca sme všetci bratislavskí prívrženci hudby boli 
svedkami nevšednej udalosti - koncenu. Možno na
mietať- nič nevšedné, konccnov je dnes denno-den
ne viac než dosť. Tento koncen, na ktorý pozývata 
Slovenská lilhannónia, Národné hudobné centrum, 
Vysoká škola múzických umení a Akademické 
centrum, sa konal z nezištnej iniciatívy jednej L pr
vých dám slovenskej pianistiky, Daniely Varínskej. 
Benefícium s určením na pamätnú tabuľu Alexandra 
a Jána Albrechtovcov. Výzva, ktorú anikuloval 
pred časom prof. Ivan Parík, tak získala jednu z naj
ušrachtilejšfch duchovných podôb. Zneli skladby 
Alexandra Albrechta (Suita op. 22). Charlesa lvesa 
(čast i z Prvej sonáty pre klavír) a Franza Schubena 
(Sonát:l B dur). Analyzovať Albrechtovu hudbu tzv. 
novej vecnosti, nesmierne č lenitý sugestívne aktuál
ny hudobný svet lvcsovej skladby. rovnako ako ši
rokodychý Schubenov romantický vzlet. sa mi prá
ve v tejto situácii. v tejto súvislosti vidí nadbytočné. 

Slov je vera. zavše až prfliš vera ... o to viac nepre
svedč ivé a nadnesené by bolo zaujímať "kritické" č i 
hodnotiace stanov isko k výkonu Danky Varínskej; 
napokon jej interpretácie pcnnanentne neopúšťajú 
hodnoty superlatívov. Nie v technickej bravúre, mu
zikantskom cite. štýlovej empatii , intelekte ... vidím 
a cítim podstatu podujatia. Tá tkvela v čomsi inom. 
V človečenskej skromnosti a bázni podávaného srd
ca na dlani. Bez velkých slov a pátosu. A vtedy sme 
si všetci . ktorí sme mlčky načúvali hudbe, okrem 
nástojč ivého tepu "etemálnej" prítomnosti nášho 
priateľa Hansiho, uvedomili silu pravdivej hudby. 
Hudby, ktorá viac než slovo, viac než gesto a ver
bálny argument, dokáže presvedčiť a zjednotiť ... 

L. DOHNALO V Á 

Opakujeme číslo tičtu, na ktorý možno za
slat finančný príspevok na realizáciu a osa
denie pamätnej tabule na albrechtovský dom 
na Kapitulskej l. 
10030-6327-{)12, kód banky 0200 
názov tičtu MAGISTRÁT MESTA BRA TISLA VA 
variabilný symbolll97 kooJtantný symbol558 
tičel platby ALBRECHľ 

Rozhlas v máji 
Tak - už zase nemáme program ový rozhla· 

savý časopis! Po dvadsiatich čfslach prestal 
vychádzať, samozrejme, z fimmčných prft ín. 
Neviem pochopiť, ako bolo možné tolké ro
ky vydávať pro!lramový časopis Rádio
žurnál, veď prvá CSR bola tiež štátom kapi· 
wlistíckým, ktorý nebol k tovieako štedrý ku 
kultúre a preds<~ s<~ podrobný programový 
č<~sopis dostáv<~l do rúk poslucháčov. Ko/ko 
rôznych televfznych časopisov vychádza, 1 

to mú jeden nemôže venovať rozhlasovému 
progmmu zopár stránok? Slovenk<l sa síce 111 

to podujalé1 - buď jej za 10 vďaka- ale rozhla· 
savý program je tam taký stručný. že záu
jemc:l o špeciálne relácie z toho nie je mú· 
dry. A zdá S<l, že vedeniu Sloven kého roz· 
hlasu IW tom nezáleží. 
Začiatkom máj 11 m<1 zauj:1/ program au1011 

l gom Podrackého a red<~ktom Hanuša IJo. 
munskélw Spomienka IW lgom Stravinské· 
ho. S menom 1Wd<1ného <1utom, lgom Pod· 
rackého, som sa dávno nestret/<1 él neviem, či 
aj táto relácia bolt1 premiérou, <~lebo repri· 
zou. Nech už wk, alebo wk, bo/<1 to relácia 
veľmi kw1/itná. v ktorej pomer hovoreného 
slova <1 hudby bol vyrovmmý a výber hudby 
veľmi <llr<lktfvny. Stravinskij. pôvodom Rus. 
<1/e sverobežnfk. ktorého hudb:1 je súta (ou 
svetovej kultúry. žil v mnohých štátoch 
Európy. napokon v USA. Svojím umeleckjm 
n<lturelom, ustavičným hf<1danfm, n<~chádza. 

nfm a návmtmi sa zamáuj e do atmosféry 
umenia konca minulého a Z<IČÍ<I tku nMho 
storoči<~. Toro S<l pod<1rilo Podrackému v re· 
Jácii zdômzniť a zaujať tým poslucháča aj ta· 
kého. ktorý nikdy o Stravin kom nepočul, 
alebo nebol j eho ctiteľom. 

Ffčer Stanislav G<1jdoša rie.W problém 
vzť<1/JU opem - muzikál. Silvia Sklovská, /au· 
reálka X l . ročnfk<1 Speváckej stíťaže Miku· 
lá.~<! Schneidem-Trn<~vského, rozjínwla o 
možnosti, súčt1sne spievať v opere <~j v muzj. 
ká/i. Sklovská, krás1w, temperamentná mez· 
zosopr:mistk<1. členka opery SND, už na sú· 
ť<1ži ukázala okrem nádherného zj<1vu a hlasu 
aj neobvyklé pohybové dano ti" keď dostal• 
možnosť zfsk<1ť h/<1vnú postavu v muzikáli 
Krys<~f v Pmhe. s mdosťou to prijala. V!cŕ 
!úžila po yntéze spevu, herectva a tana. l 
~eď to priamo nepovedala, bola u nej aj 
'ba stat a velKou hviezdou. PodTa jej 
možno robiť oboje naraz. ale rozhodla 
muzikál, lebo mala časové problémy 
lfzií predstavenf. Kým je ml<1dá, 
v<~ ť. lmlť eli vad/o " wncovaf. Ver(, k 
sa vráti k opere. Sklovskáje ínte·/íge1• 
ba vedomá <1 rozhodná žen<!, verfm, 
ne úspech. 

V ten istý deil. 6. mája. sa v 
clmmaturgičkou' Slávkou ŕel-enc;oVIIJII 
redaktork<l Etc/<1 Cársk<1 k žilinskému 
európskemu festivalu koncenného 
Obe muzikologíčky zhodne kon$talc~ 
nielen kv am i tal fvne. ale i KVélllllllm~ 
ský ľestiv<~ l msrie. Zúčastňujú sa ho 
významných zahraničných sú(alf. V 
roku bolo veľa výrazných. kvalímjd 
Jeckých výkonov, a tak udelili dve 
ky . Problémom je. uko zostaví( 
<~by bola v súlade s nrriPr:unrwv'rn' 
mi a návrhmi mladých iniP•mn•rn" 

d<!vk<~mi obecenstv<l. Tiež sor.~vodlívollll 
/iť priestor n<1 upl<llnenie. Stáva sa. 
má koncert s orchestrom a ce/,~vC~temfl 

tá/. iný ib<~ po/recitál - v budúcnosti 
treb<~ uvážiť. Rozhovor bol doplnený 
mi výkonov ml<~dýcll umelcov, a 
čo počúvať. lebo v tomto roku bolo 
rých výkonov. spomedzi ktorých 
ďurský k/a virisw Bogányí a 
w Wiese, obujt1 nositelia ceny kritiky. 

A ten istý večer som si vypočw 
prenos koncertu Symfonického 
Slovenského rozh/<1 u, ktorý bol 
50. výročiu založenia štátu Izrael. 
pokl:1dám. že o ňom vyjde not:rl'llllnu• 
nemôžem si odpust it' níekolko slov. 
mal výborný program z diel, 
č.1s1o prezemované. Pcndereckého 
chova R<1psódia pre violončelo 
She/01no a So takovičova 6. 
chester pod wktovkou svojho 
Róbert<! Swnkovského hral 
mludý sóJi. ta Peter Jarúšek 
výkon. No najviuc ma 
koncepcia Soswkovičovej 6. 
autorovi nepmjnfci po premiére 
fóniou bez hl<~ vy. lebo má iba 
Stankovský vš:1k dokáz<~l, že ide 
/ené, nádherné. lllboké a · 
ma vé, ako remo mimoriadne 
ic/e v šľaeajach svojho učitefa 
Slovák<~: Ce ká filh<~rmónía, 
vič.. . ANNA 



Boris (Iľjič Vissarionovič) Godunov v Salzburgu 
(Malá cestovná reportáž) 

Mnohých č it ate ľov určite prekvapí 
vyššie uvedený titu lok. Pri znám sa, aj 
mne pripadá dosť zvláštny, ba až ču 

de ný. Rozhodol som sa však preň po 
dlhej úvahe, ako nazvať príspevok via
žúci sa na moju expresnú cestu pod za
snežené Alpy. Stalo a totiž toto: 

Jedného dňa som si na telefónnom 
odkazovači našiel veľmi kultivovaný 
odkaz od pána Viktora Sťahela (ak sa 
nemýlim, tajomníka Sloven kého fil 
harmonického zboru) . Sč i sta-jasna mi 
ponúkol veľm i aktívny "výlet" - cestu 
do Salzburgu, kde v tých aprílových 
dňoch prebiehal takzvaný O sterfest
spiele 1998. Slovenský filharmon ický 
zbor pokračoval vo svoj ej zdravej ex
panzii v zahraničných hudobných cent 
rách a bol opätovne angažovaný do in
scenácie Borisa Godunova (koľkej v 
poradí? - mys lím, že piatej ... ). Pri 
znám sa. odvykol som si už ako i vyrá
žať na takéto dobrodružstvá a ponuka 
mi vftala v hlave. Mená a pojmy ako 
Clauclio Abbado, A natolij Kočcrga 

(Bori ), Marjana Lipovšck (Marina). 
Berlínska fi lharmónia ... Prosto, preko
nal som domasedskÝ syndróm a v stre
du. 8. apríla o 7 .OO h som spolu s nic
ktorými z č lenov SFZ nasadal do auto
busu orientovaného vo svojej púti na 
Západ. Hovori l som si v duchu: Go
dunov, pekná "podívaná". lesk kostý
mov a cárskych rekvizít , monumentál
na výprava a scéna, bradatí kmeti a de
vy zdobené klasickými ruskými náleži
tosťami. Už dávno som Musorgského 
psychoanalytickú štúdiu o cárovi Bo
risovi nepočul a nevidel, bolo sa teda 
na čo tešiť. Cesta prebiehala, nadv iazal 
som kontakty so . pevákmi a stále viac 
a viac som cítil vo vzduchu niečo, čo 
by sa dalo označ it' za veľkú neznámu. 
Zboráci sa k inscenácii pána Herberta 
Wernickeho vyjadrovali v akých ·i ino
tajoch. akoby mi naznačova li : "veď 

počkaj , čo ťa čaká! " B ol som zdravo 
vyprovokovaný a na pät ie z kilometra 
na kilometer tú pa lo. obavy z únavy sa 
rozplývali. Salzburg ná privítal výdat
nou búrkou - aj hromy a blesky akoby 
sa chcel i zapojiť do hry o zážitok. 

Claudio Abbado 

l:akalo ma veľmi mi lé privítanie zo 
strany pána Sťahe l a a jeho manželky, 
malá prechádzka me tom. V rámci tej 
to prechádzky som zistil , prečo také 
vyhýbavé poznámky zboristov. Zaví
tali sme totiž do Festspielhausu, kde sa 
už všetko pripravovalo na večernú pro
dukciu. Podstatné bolo to, že scéna, 
resp. j ej zadná čast' už bola z ve lkej mie
ry postavená. evcril som vlastným 
oč iam : zoč il om sériu č iernobiel ych 

portrétov veľkých dejateľov ruských a 
komunistických dejín , vrátane Cernen
ka, A ndropova, Jeľcina. umiestnených 
rad radom po celej šírke aj výške veľ

kého pódia. Pred týmto scénickým 
backgroundom sa mala odohrávať drá
ma cára Bori sa, v ládnuceho širokej 
Rusi v rokoch 1552- 1605. Nikde žiad
ne kremeľské cibule. nikde žiaden lesk 
zlata, nikde ni č, čo by m i našepkávalo, 
že dnes večer bude reč o Bori sovi. Len 
šeď, šeď a skepsa ... 

V tedy som zača l š ípiť, že pôjde o veľ

ké veci. A aj išlo. edá sa vypovedal' 
všetko, čo som behom bezmá la štyroch 
hodín videl, zažil a prežil. Zák ladnou 
ideou inscenácie Herberta Wernickeho, 
režiséra, kostyméra aj scénografa v 
j ednej osobe. bola kon frontácia epoch. 
Príbeh synovraždy, ná i lia, pomsty a 
šialen tva posunul pán Wernicke sym
bolicky do čias leninsko-stalinských. V 

Turi:n.sky Herlioz 
S dirigentskou osobnosťou Eliahu In ba

lom (na obr.) mal Slovenský filharmonic
ký zbor príležitosť spo lupracovať už v nie
kolkých umeleckých projektoch. U pamiit
nlkov snáď ešte rezonuje spomienka na 
jeho predvedenie Pucciniho Messa di g\o
ria v rámci programu Bratislavských hu
dobných slávností 1977. O dva roky ne
kôr pokračoval a spolupráca na pôde 

Rozhlasového orchestra vo Frankfurte 
nad Mohanom v Bartókovej Cantatc pro
fane a Janáčkovej Glagolskej omši. Mi
mochodom, v plejáde popredných maďar
ských sól istov umeleckým podielom vte
dy upútali aj naši tenoristi Andrej Ku
char ký s Vojtechom Schrenkelom. V ča-

se ná tupu maestra lnbala na post šéfdiri
genta Symfonického rozhlasového or
chestra RA I v Turíne, obdržalo zač iat 

kom jesene 1993 naše reprezent ačné zbo
rové teleso spoločne s mužskou zložkou 
S?eváckcho 1.boru me \a Bra\is\av)' a 
Speváckym združením moravských uč i

teľov ponuku interpretačne sa podieľať na 
Schonbergových Piesňach z Gurre. a 
vtedajšej príprave zborových partov všet
kých troch zúčastnených telies sa výraz
ným pôsobom podieľal hlavný zbom1a
j ster Jan Rozehnal. 
Tohtoročnú koncertnú sezónu turínske

ho Symfonického rozhlasového orchestra 
RA !, Eliahu lnbal. pôsobiaci už vo funkcii 

šedi, panujúcej na scéne, sa pohybujú 
bachari , brutálni policajti s obuškami , 
špióni , donášač i , kolchozníci s kosami. 
kosákmi a k ladivami, biedny národ j e v 
mnohých scénach uväznený do k lietok, 
aké súdruhovia používali pri deportá
ciách ľudí, v záverečnej hromadnej scé
ne, v ktorej Wernicke ráta s vyše tromi 
stovkami ľud í, prichádzajú na scénu 
rebrináky . Nad hlavou Pimena v j eho 
veľkej scéne v monastyre visia okrúhle 
st an ičné hodiny ukazujúce dokonca 
presný čas . Tie isté hodiny o niekoľko 
minút neskôr, v nadmernej veľkost i slú
žia ako akýsi buldozér času valiaci sa 
na Borisa ... Obrovský zvon, pod kto
rým Borisa korunujú , sa v dramatickej 
scéne smrti stáva kvázi jeho hrobkou. 
či náhrobným kameňom. 

Do tohto čudesného posunu času a 
priestoru Wernicke umiestnil kvázi re
álne godunovovské rekvizi ty, úbohé 
torzá starých liet - svietivý plášť Bo
risa, trad ičný kostým pravo lávneho 
mnícha Pimena, žiarivú červeň róby a 
šperky Mariny a purpurový zamatový 
background, zakrývajúci spomínané 
portréty poli tikov v poľskej scéne. 
Všetko to na mňa pôsobilo dojmom 
akýchsi fragmentov, vykopávok , č i 

múzejných exponátov. 
Tretiu dimenziu in cenácie som chá

pal ako rovinu abstraktno-poetickú. 
apríklad , . triebristá im i tácia dosky 

krídla (k lavíra) v poľskej scéne využí
vaná ako reflexná do ka nasmerovaná 
proti renektorom a vrhajúca bizarné 

Z inscenácie Borisa 

svetelné efekty, priam až absurdné ma
kety dvoch koní, na ktorých vo finá le 
Lžidimit rij a Marina vchádzajú clo 
Moskvy a podobne. 

V salzburskom Borisovi sa mi zliali 
časy do jedného neuveriteľného pred
stavenia. Je ro odvážny projekt a ak ho 
mám porovnávať napríklad s výstrelka
mi Jozefa Bednárika, ktoré tak udivo-

čestného dirigenta, dramaturgicky oboha
til symfóniou Rómeo a Júl ia od Hectora 
Berl ioza. V duchu novoromantických ide
álov orientované symfonicko-vokálne die
lo clo nášho koncertného života uviedol 
prof. Ladislav Slovák v programoch BHS 
1971. O päť rokov neskôr ho uviedol Slo
venský filharmonický zbor, okrem úspeš
nc1 in ccnácic Musorgského Bori a Go
dunova na 38. ročníku Medzinárodného 
hudobného festivalu v Štrasburgu, vďaka 
vydarenej umeleckej spolupráci dirigenta 
A laina Lombarda s vtedajším zbormaj
strom Janom Mariom Dobrodinským. 

Eliahu lnbal prostredníctvom premysle
nej umeleckej kreat ivity akoby proklamo
val už overenú hfbku poznania, že nebyť 
gigantických aktivít započatých Bect
hovenom a rozvíjaných Berliozom, svet 
hudobného vývoja by sa nám javil oveľa 

menej výrazným v zmysle fantázie a pred
stavivosti . Veď napokon Berliozov osobi
tý zvukovo inštrumentálny esprit doslova 
vyprovokoval L iszta aj Wagnera a dokon
ca naznačil prístupové cesty k pochopeniu 
novátorských aktivít Lutoslawského č i 

Penclereckého. Snáď aj z tohto dôvodu 
transponoval lnbal hudobné obrazy sha
kespearovských hrdinov, preniknuté lás
kou, žiar l ivosťou, intrigami i nádej ou v 
lepš iu budúcnosť, na spoločného menova
te ľa ideálov, svojím významom aktuál
nych aj pre svet našich predstáv. 

Výrazová ši rokospektrá lnosť Berlio
zovho diela, presýteného diferenc iou ná
lad v lyrických i dynamických prepoje
niach, bola v lnbalovom naclhľade istou 

va li ľudí, Wernickeho pohľad je inteli 
gentnej ší. nie j e samoúčelný a j e pre
dovšetkým filozoficky a historicky 
podložený. 

už a o kva lite výkonov netreba vari 
pochybovať. Prevaha ru kých sóli stov 
bola zárukou krásnej ruštiny (v tomto 
smere som obdivoval Angličana Phi
lippa Landgridgeho a Skandinávca 
Aage Hauglanda s ich foneticky naštu
dovanými partami Sujského a Var-
laama). Anatolij Kočerga? o com-
ment. M arjana Lipovšek? o com-
ment. A tak ďalej a tak ďa l ej: Vladimír 
Galuzin (Dmitrij), Alexander M orozov 
(Pimen), Ruxandra Donosc (Fjodor), 
Marianna Tarasova (Krčmárka) - čo 

výkon, to zážitok. 
C laudio Abbado? Dirigoval celú 

operu naspamät' - to vari stač í. Ber
l ínski fi lharmonici? Kult ivovaný zvuk 
schopný diferencoval' aj miniatúrne dy
namické a registrové dimenzie. 

l:lenovia SFZ spolupracuj ú v insce
nácii č lenmi Konzertvercinigung 
Wiener Staarsoper, takže vytvorili jed
nu zborovú masu. V režisérsky vyni
kajúco zvládnutej polonézc poľskej 

scény však na túpi l i na pódium arni a 
situáciu v obrovskom priestore zvlád li 
pohybovo. herecky aj vokálne na vý
bornú. Zbormajster Jan Rozehnal mo
hol byť hrdý. Zase si raz uvedomuj em, 
že akékoľvek recenzné pokusy sú tu 
zbytočné. Po návšteve tohto predstave
nia musí č lovek ostať v tichosti a tuho 
premýšľať. Premýšľal' o tom, ako to bo-

lo kedysi a ako j e to dnes, premýšľať o 
tom, akú pozíciu má v lastne hudobné 
di vadlo a ako k nemu pri tupovať. Bo
ris ( I ľji č V i ssarionov ič) Godunov 
Herberta Wernickeho bol pre mňa po
tešením aj poučením . Ďakujem tým do
brodejom, ktorí mi dopomohli , aby 
som bol i ja "pri tom". 

IGOR JAVORSKÝ 

mierou inšpirovaná aj pôsobivými zvuko
vými kreáciami Slovenského filharmonic
kého zboru, pod ktorého zbormajstrovskú 
prípravu sa tentokrát podpísala Blanka 
Juhaňáková. Gradujúcim interpretačným 
ťahom dokázal odkrývať hfbku mystéria 
reci tat ívneho Prológu. magickú atmosféru 
mužského dvojzboru v scéne plesu u Ca
?U\c\ovcov , a'i. ?O dramaticky č\cnené dia
lógy veľkolepého finále. Do sugestívnych 
nálad hudobnej fresky sa zapájala aj troji 
ca sólistov. Pokiaľ mezzosopranistka gréc
keho pôvodu Mark:ella Hatzianoová spo
l očne s nemeckým basistom Markusom 
Hollopom sa svojimi hlasovými di ·pot í
ciami viac-menej pohybovali v zúženej
šom výrazovom poli , mladý americký te
norista - odchovanec Yalskej univerzity 
K enneth Tarver, komunikoval s par1om 
Rómea s noblesou. 

V skvelej atmosfére troch turínskych 
koncertných produkcií. začlenených do 
predposledného aprílového t ýždňa, sa pr
vé dve z nich zrealizoval i v novom akus
ticky vhodne vyriešenom Auditóriu Gio
vanni Agnell i - Lingotto s kapacitou dve
tisíc miest, situovanom vo vyhfbenom su
teréne donedávna fun kčného automobilo
vého koncernu Fiat. Tretí a zá roveň záve
rečný koncert sa usk utočn il v domovskom 
Auditóriu RA I. 

Ak si v Turíne. meste pret'aženom turi ~
tickým ruchom, s množstvom kultúmych 
pamiatok, návštevník neodoprel sotva sto
minútovú chvíľku pre meditáciu s Berlio
zom, urči te neobanoval. 

MARIÁN BULLA 



e Na konzervat6riu ste §tudovali akordeón 
na odbore ludovýcb nástrojov. Mohli by ste 
tento odbor priblf!if? 

- Tento odbor vymyslel social izmus ... 
Okrem hlavného nástroja - akordeónu u prof. 
J. Ondruša, som chodil na obligátny klavír k 
prof. Chladnej , na spev k prof. Korínskej, 
prof. Schutzovi ... Súčasne som študoval bicie 
nástroje u tympanistu p. Chuchmala zo SF. 
Ako j eden z ľudových nástrojov sme musel i 
študovať hru na cimbale ... Rozbor sklad ieb a 
inštrumentáciu nás učil prof. M . Ko'fínek, hrať 
do orchestra sme chodili k prof. Schimplovi ... 
V konečnom dôsledku to bolo zaujímavé štú
dium. 

V tom čase u mňa vznikli , okrem vzťahu k 
vážnej a ľudovej hu'clbe, prvé kontakty s dže
zom. Zoznámil som sa s Lacom Gerhardtom, 
kúpil som si vibrafón a stal som sa výkonným 
hráčom v rozličných bratislavských kapelách. 
Moment improvizácie uvoľňoval vo mne prúd 
tvorivosti a fantázie. Jednou z prvých nahrá
vok moderného džezu v rozhlase boli snímky 
Bratislavského džezového kvarteta, s ktorým 
sme chodi l i spolu hrávať i na legendárne pred
poludnia do Tatra revue. Dostali sme sa aj na 
prehl iadku do Karlových Varov a ocitli sme 
sa na reprezentačnej platni "Čs. j azz 1960" ... 

e Po absolutóriu konzervatória ste istý čas 
p6sobi1i v rozhlase, po dvoch rokoch ste odi
§Ji pracoval inde ... 

- Bola to televízia, nesmierne dráždivé mé
dium, ktoré sa postupne budovalo a rozvíjalo 
r. 1960 som definitívne odišiel do tej to svoj ej 
"osudovej" inštitúcie, najskôr ako asistent ré
žie, postupne ako režisér. V tých rokoch vzni
kali na Slovensku viaceré orchestre, umelecké 
telesá, festivaly, čo vytváralo možnosti na spra
covanie ich produkcií. Prišiel som do televízie 
v čase, kedy sa obrazová zložka iba formova
la. Mnohé sme preberali z filmu: obrazovú 
montáž, prácu kamery, svetlá. Veľmi veľa som 
sa v tých časoch naučil z fi lmov zaujímavých 
režisérov, ktorých diela sa premietali vo filmo
vom klube v pivovare Stein na Rybnom ná
mestf. Tu som sa zoznámil aj s mnohými slo
venskými filmármi . M al som ambfcie siahať aj 
do tejto tematiky . Chcel som poznať podstatu 
scenáristiky, obrazu, filmovej hudby ... 

Spočiatku som robil asistenta réžie v l ite
rárno-dramatickej redakcii vtedy začínajúcim 
režisérom, napr. E. Stredňanskému , l. Terc
novi , V . Horňákovi a iným. Vysielalo sa naži
vo. Pamätám si na svoju prvú reláciu -
Chvíľka pre pesničku , ktorú sme vysielal i z 
dnes už zbúranej synagógy, ktorá bola upra
vená na televízne štúd io. V praxi som osobne 
spoznával vynikajúcich divadelných režisé
rov , ktorí predtým nikdy nerobili v tomto mé
diu - či to bol Chmiel, Svoboda, Haspra, 
Rakovský ... Ohi nás uči l i abecedu divadelné
ho umenia - my televízneho v idenia. Mali 
sme predsa len trochu viac praxe z fi lmového 
a televízneho prostredia. Obohacovanie bolo 
vzájomné. Postupne som dostal šancu ako re
žisér. Začal som realizovať chvílky poézie, 
rôzne hudobné programy, komorné koncerty 
zo štúdia v Tatre a pod. 

e Sestdesiate roky boli poznačené osobi
tým elánom, ktorý sa odvtedy sotva v tejto 
podobe zopakoval ... 

- Je to tak . V spomínanom filmovom klube 
sme videli filmy, ktoré bol i síce na verejnosti 
zakázané, ale pre menšie kruhy sa mohli pre
mietať. A tak sme videli jedinečné diela ciné
ma vérité, neoreal izmu, vtedy avantgardné 
poľské fi lmy, Bergmanove filozofické diela, 
pre nás dovtedy nedostupné americké veľko
fi lmy, kriminálky a i . Fi lmárske a umelecké 
postupy v nich sme následne rozoberal i vo 
vášnivých diskusiách, ktoré ovplyvňovali in
telektuálny svet mojej generácie. Pri nich som 
sa zoznámi l s režisérom Grečnerom, Uherom, 
Solanom, s kameramanmi Rosincom, Szomo
lányim ... Keď Edo Grečner dostal možnosť 
robiť fi lm, zavolal si ma za pomocného reži
séra. Vtedy bola móda robiť s nehercami. 
Pamätám si, ako sme chodili po meste a hľa
dali na uliciach, v električkách zaujímavé tvá
re pre film Každý týždeň sedem dní. Jeho dej 
bol z prostredia intelektuálov v Bratislave. 
Nasledoval Nylonový mesiac, nakrútený pod
ľa novely Jaroslavy Blažkovej , slovenskej 
Saganovej ... Nezaujímal nás oficiálny trend -
stretával i sme sa spolu v úzkom kruhu. Pokiaľ 
sme neohrozovali oficiálny režim, nechala 
nás "verchuška" na pokoji. Boli sme sfce za
radení do nejakej skupinky čudných ľudí - ale 
nechali nás ži ť. 

e Legendárnymi sa stali va§e televfzne hu
dobné relácie o džeze. 

- Vďaka tomu, že popri televíznej vznikla 
aj redakcia filmovej tvorby u dramaturga P. 
Balghu, som dostal možnosť nakrútiť fi lmový 
dokument z Pražského j azzového festivalu o 
legendárnom saxofonistovi Leo Wrightovi . 
Spolu s kameramanom Štritzom sme nakrú
cali zábery z j eho pobytu v Prahe a na koncer-

S televíznym režisérom Jozefom Nov11nom: 

AK NECÍTIŠ- NEVIDÍŠ, NEPOČUJEŠ 
JOZEF NOV AN (nar. 9. 3. 1938 v Brne). Absolvent Státneho konzervatória v 

Bratislave. Pracoval najprv ako redaktor Cs. rozhlasu v Bratislave, od roku 1960 bol 
asistentom réžie v CST a od r. 1962 režisérom tzv. Umeleckej realizácie (literárne, 
hudobné a zábavné programy) ffiavnej redakcie hudobného vysielania CST v 
Bratislave. Spolupracoval s režisérom E. Grečnerom na filmoch Každý týždeň se
dem dní a Nylonový mesiac. Jeho záujem sa postupne špecifikoval na hudobné do
kumenty a medailóny (o J. Ci.kkerovi, E. Suchoňovi, A. Albrechtovi, L. Slovákovi, 
r.. Rajterovi, M. Meierovej, M. Kišonovej-Hubovej a i.), na recitály popredných só
listov opery SND (Z. Frešová, M. Kišonová-Hubová, N. Hazuchová, O. Mala
chovský), na komplet Brandenburských koncertov J. S. Bacha v podaní SKO B. 
Warchala, cyklické hudobné programy (Hudba z Bratislavy, Džezové pódium, Z 
koncertných siení, Z tvorby majstrov) a na priame prenosy koncertov - najmä z 
BHS. Nateraz je v slobodnom povolaní. 

te sme s tromi 15 mm fi lmovými (požičaný
mi) kamerami simultánne snímali koncert tak, 
aby bol zachytený kontaktný zvuk s obrazom. 
Bol to nádherný pocit v strižni - kombinovať 
rôzne zábery z prípravy, pobytu a koncertu 
umelca do jedného celku. Keď sme robi l i relá
cie o džeze, zháňali sme materiál. A tak som 
si povedal , že navštívim americké veľvyslanec

tvo v Prahe, azda mi tam pomôžu zohnať au
tentický materiál o americkom džeze. Vtedy 
to bola odvaha! Skoro sa zo mňa stal proti
štátny živel ... Samozrejme, že na ambasáde 
mi bez všetkého dali atraktívny materiál. Do 
Bratislavy som sa vrátil s balíkom kot účov 16 
mm fi lmov, na ktorých bol i zaznamenané 
Newportské jazzové festivaly. Fi lmy sme si 
potom premietal i v natlačenej proj ekci i . A tak 
sme do vysielania dostali unikátne dokumen
tárne zábery takých osobností, akými boli C. 
Bassie, Peterson, Mulligan, Ellington a i. 
Džezové pódium bola relácia, ktorú som dlho 
robi l v spolupráci s Orchestrom G. Broma s 
veľkým zaujatím a aj láskou. 

e VáS umelecký záber je v§ak predovkt
kým vo vátnej hudbe. A tu - nech bola doba 
akákolvek - sa spravilo v bratislavskej televf
zii vela. 

- Televízia mala k dispozfcii kameru, svet
lo, zvuk a strih - ale schopnosť vystihnúť hu
dobný proces pred kamerou srne musel i hľa
dať a definovať tak, aby zaujal televízneho di
váka. Keďže FAMU začala vychovávať veľa 
dobrých kameramanov, začali sme pozorne 
s ledovať, ako snímali a najmä ako videli svet 
pred fi lmovou kamerou. K tomu bolo potreb
né vytvoriť pracovné podmienky aj pre prácu 
ostatných zložiek. Keď som dostal za úlohu 
robiť napríklad komorný koncert so s láč iko

vým kvartetom, nebolo mi j edno, či hrajú 
Dvo'fáka, alebo Hindemitha. Zavolal i sme si 
architekta, ktorý spolu s kameramanom sedel, 
počúval hudbu, čo mala zaznieť - a podľa toho 
sa tvorila scéna. Potom sme si spravil i svetel
ný projekt, obrazový scenár ... Podarilo sa vy
t vori ť isté relácie, ktoré bol i číms i charakteris
tické a mali presnú výpoveď. V hre nebola len 
vizual izác ia, ale to, aby sa nové médium k in-

terpretovi a k dielu priblíži lo autenticky aj po 
stránke obrazovej. Moj ou úlohou bolo, aby 
som účastn íkov projektu doviedol k rešpekto
vaniu dohodnutej predstavy, a aby hudobná 
partitúra ladi la nielen s nástroj ovým i nástup
mi, ale aj s celkovou náladou diela. V ždy som 
mal tendenciu, združovať okolo seba tím ľudí, 
ktorí hudbu vedeli počúvať a adekvátne ju tl
močiť. Bol som totiž presvedčený, že ak člo
vek hudbu necíti vo svojom vm1tri, tak j u ani 
nevidí a nepočuje. Medzi mojimi spolupra
covníkmi boli napríklad vynikajúci kamera
mani L aco Stri tz, Laco Eberghény i, archi tekt 
Tibor Lužin ký, G. Erdely, ktorí zv ládli úlohu 
vždy s úctou a dielu dali osobi tú výpoveď. 
Zišla sa nám aj skúsenosť z filmu. V televízii 
sa robilo totiž na fi lm, aj na elektronickú ka
meru. Fi lmárskou technikou sme robili recitál 
spevákov, v ktorých sa využíval i fi lmové po
stupy , práca v exter iéri a interiéri. Bolo to 
všetko možné i preto, že architekti , scénogra
fi , kameramani, zvukári, režiséri boli pripúta
ní k jednému podniku. Bolo tu spoločenstvo 
ľud í, ktoré vnímalo nielen špecifické televíz
ne médium, ale aj j eho presah do iných dru
hov umenia. Robili sme aj televízny záznam z 
divadelného predstavenia, prenos z koncert
nej siene, reláciu zo štúdia a pod. Dosť dlho 
trvalo, než sme prešl i od playbacku ku kon
taktnému snímaniu hudby. To bol pokrok aj 
voči fi lmu. Postupne sme začal i vysie lať naži
vo komorné koncerty - napr. cyklus Hudba z 
Bratislavy ... 

e Istým prelomom boli priame prenosy z 
festivalových koncertov BHS ... 

- Po skúsenosti s prenosmi komorných 
koncertov prišl i prenosy koncertov z Reduty. 
Samozrejme, že sme si najprv každé dielo vo
pred preštudovali z nahrávky a z part itúry, 
povedali sme si, kde budú stáť kamery, akú 
majú optiku, ktorú sekciu nástrojov musí od
snímať jednotlivá kamera - aby nič nebolo ná
hodné. To j e podnes východiskom práce kaž
dého režiséra. Bol som skôr priatefom toho, 
že hudba a obraz sá síce informáciou ktorá 
má svoj poriadok, netreba sa však iba otrocky 
podriaďovať partitúre, ale treba vytvárať emo-

cionálne napätie. Bol som presvedčený, že di· 
vák sa musi počas prenosu dostať predov~et· 
kým do istej atmosféry ... 

e To mamená, že vám ne§Jo o to, aby ob
raz sledoval nástrojové skupiny, ktor6 plive 
brali? 

- N iečo sa musí podriadiť partitúre, ale nie 
všetko. Napríklad, ak je v skladbe kadencia, 
j e otázne, č i pred ňou treba s ledovať sekcie 
nástrojov, alebo radšej výraz tváre sólistu, vy
jadrujúci velké sústredenie pred nástupom só
la. Som priateľom emočného vzruchu pri pre
nose. H. v. Karaj an dospel tak ďaleko vo vy· 
nucovaní si svojej hudobnej i obrazovej pred
stavy, že záznamy z j eho produkcií boli na
snímané celkom špecificky: sekcie jednotli
vých nástrojov sa musel i posadiť tak, aby boli 
svetelne i záberovo zodpovedajúce jeho pred· 
stave. Určoval, kde a kedy chce mať istý záber 
- a všetko podriadi l part itúre. Prenosy č i záz. 
namy j eho koncertov dostal i prísnu definova
nos(. Nám sa to však zdalo sterilné, bez du· 
cha. Cíti l i sme v tom nemeckú precíznos{ · 
ale aj škrobenosť. Samozrejme, že načas sa 
stalo ideálom mať kameru postavenú tak, aby 
sa sekcie mohli pri hre čo najideálnejšie na· 
sn ímať. Dnes j e technika už tak ďaleko, že ak 
j e v priestore umiestnených 6-7 kamier, majú 
svoj separátny záznam a strih sa robí ex post. 
Miesto strihu sa dá u rčiť presne na stotinu se
kundy. Keď som robil začiatky BHS, snažil 
som sa v nich zaznamenať pat r ičnú mieru at
mosféry a pritom vyhovieť aj partitúre. Ale 
keď som dostal po tretí raz do ruky panitúru 
toho istého diela s mojimi poznámkami pre 
zábery, prestalo ma to už baviť. 

• Prestali ste robil prenosy? 
- N ie, ale išiel om ich robiť iba v prípade, 

ak som našiel u dramaturga porozumenie pre 
zachytenie autentickej výpovede. Priznám sa, 
že ma v tomto smere poznačil fi lm. Som pre· 
svedčený, že fi lmová reč by mala viac presa· 
hovať do televízie, aby sa z tohto úžasného 
média nestal iba prostriedok sprostredkovanej 
inforn1ácie. O týchto problémoch kedysi zau
j ímavo hovoril i a písal i českí kritici Ivo Vy
hnálek a Jii'í Pilka; pohovoriť si o špecifikách 
našej práce sa dalo s niektorými ľuďmi z FA· 
M U - naprík lad s prof. Josefom Šmokom, v 
hudobnej režijnej tvorbe dospel k objavným 
métam Petr Weigl, ktorý robil aj pre Slo
venskú televíziu ... :Ziaľ, na V ŠMU sa špeci· 
ficky hudobnou réžiou nikto nezaoberá. Mal 
som šťas t ie na kameramanov, ktorí boli ne· 
smieme ci tl iví na hudbu. Pre možnosť auten· 
tickej, neopakovateľnej atmosféry som veľmi 
rád robil Bratislavské džezové dni, kde vystu· 
pova li interpreti s neobmedzenou možnosťou 
kombinácií zvuku a s nevyspytateľnými reak· 
ciami ... Režisér, kameraman a strihač sa tu 
mohli ak tívne zúčastňovať na neopakovatef· 
nom prenose hudobného zážitku. 

• Robili ste aj Viacero prenosov opemjcb 
premiér, stretli ste rad vynikajúcich umelcov. 
Ako ste to prežfvali po profesionálnej s111n
ke? 

- Mám rád priame prenosy - prinášajú vzru· 
šenie, napätie, neočakávané prekvapenia. Pa· 
mätám si na prenos premiéry opery Moy· 
zesovho Udatného kráľa. Alebo na vystúpenie 
M alého moskovského komorného divadla, 
ktoré hralo Šostakovičovu operu Nos. Zaiil 
som o. i. huslistov Schneiderhana, Krernera, 
k laviristu Guldu, dirigenta a sk ladateľa Cha
čaturiana. "Šiť" na nich technický scenár by 
bolo absurdné. Vtedy bolo treba vystihnúť ča· 
ro neopakovateľnej chvíle. V komunikácii s 
umelcami som, našťastie, nemal nikdy prob· 
lém. 

e Na ktorý projekt si zvláS{ rád spomfnale? 
- Bola to Musica antiqua slovaca s drama· 

turgičkou Ruth Bergerovou a autorkou Dr. J. 
M . Terrayovou. Boli sme nútení nájsť a do· 
tvoriť pre tento cyklus autentický priestor, kde 
sa hudba v minulosti predvádzala. Nakrúcali 
sme na hradoch a zámkoch, v exteriéri aj in· 
teriéri. To už bola evidentná snaha o vizuali· 
zovanie hudby. So súborom dobových nástro· 
jov prof. M . Venhodu sme realizovali Pestrý 
zborn ík Ievočský, Uhroveckú zbierku, Vie· 
torisov kódex, Zbierku Anny Szirmay-Kecze· 
rovej. Bol to krok k väčším televíznym pro
j ektom. Súčasne sa začali real izovať pôvodné 
televízne opery. A le do tohto sveta som ne· 
chcel vstúpiť. Nikdy som v tomto smere nena
chádzal pos lan ie, ba ani schopnosť zosúladil 
mnohé zložky dramatického prejavu, ktorý je 
úplne iný, ako hudobný. Najviac sa to podari· 
lo - podľa mňa - Petrov i Weiglovi. No v istom 
medzižánri som robi l v tom čase aj ja. Na· 
príklad v polovici 60-tych rokov s kamerama
nom L . K rausom sme real izovali Hatn'kovu 
skladbu Introspekcia, zameranú na tri obdo
bia v živote ženy: j ej mladosť, zrelosť a staro
bu. Spevácky, ale aj herecky s nami spoluJllll· 
covala - za pomoci premien masky tván: . 
sopranistka Magdaléna Hajóssyová. Alebo v 

(Pokralovanle ultr. U) 



Lu.isa nanrles-to Dolly 

Jedna zo scén Luisy Miller 

Od čias vstupu režisérskych inscenácií 
na operné scény (doma aj v zahraničí) sa s 
dovtedy prevládajúcimi tradicionalistic
kými výkladmi museli rozlúčiť nielen di
váci , ale najmä operní speváci. Javiskový 
mág - režisér atakoval programovo, s úsi
lím presvedčiť seri óznosťou svojho výkla
du nielen aktérov - sólistov, ale aj ostat
ných. Aj napriek t v~dému odporu pomaly 
aj na Slovensku vznikol priestor pre uzna
nie inscenácií bednárikovského typu. Na 
pozadí sporov "za" a "proti" vznikali od 
roku 199 1 režisérske predstavenia aj na 
banskobystrickej scéne, a to vždy s podpi
som Martin Bendik. Práve v tomto divad
le sa pri poslednej tohtosezónnej premiére 
opery Giuseppe Verdiho Luisa Miller 
zdalo, že úspešný kompromis sa nepodarí. 
A predsa: premiéra prezentovala opak. 

Týmto "domicilom" som začínala re
cenziu po prvej ofi ciálnej premiére pred 
troma rokmi (3 . marca 1995). Čo a od
vtedy zmenilo, keď bude opäť témou 
Luisa? Krátko po premiére išlo netradičné 
a invenčné predstavenie "k ľadu", podob
ne ako nedobrovoľne zavesil na klinec 
svoje remeslo aj jej režisér. Dôvody sa 
rôznili: kým inscenácia stratila odchodom 
Ovsepiana a Tolstova dvoch protagonistov 
(Rodolfo, Miller), režisér stratil záujem o 

kolektív, ktorý mu z väčšej (?) časti pra
covne nerozumel. Napokon akoby dobro 
zvíťazi lo nad zlom (?} a po Hosana! a 
Ukrižuj! nasledovalo javiskové predveľ
konočné premiérové "zmŕtvychvstanie". 
Divácke Aleluja! znelo nadšene a uznanl i
vo. Právom. Do divadla sa však 3. apríla 
vrátila iba inscenácia ... 

Trojdejstvová Luisa Miller (pozn. nie 
-ová, hrá sa totiž v origináli !}, Verdim 
najprv nazvaná Eloi sa, nepatrf k bežným a 
už vonkoncom nie kasovým titulom. Po 
prvýkrát na to prišla košická scéna, ktorá 
ju uviedla po slovensky v šesťdesiatych 
rokoch. V bystrickej inscenácii znie ta
liansky originál s minimálnymi hudobný
mi škrtmi. Predlohu pre Cammaranove 
libreto tvorí Schillerova dráma Úklady a 
láska (Kabale und Liebe, 1783}, ktorú 
Goethe označ il za dielo obdobia St urm 
und Drang. Libreto v základných kontú
rach kopíruje predlohu. Prevládajúce kon
vencie tvrdia, že v hudobnom tvare víťazí 
láska nad úkladmi. Bendik sa pokúsil o 
zvrat konvencií, úklady porážajú lá ku, 
neporážajú však Verdiho hudbu. Wurm je 
postava s výrazným exponovaním a reži
sérskym dotvorením (aj fyzickým znetvo
rením}, ktorá mieša v alchýmii ľudských 
vášní, komplexov, zloby, závisti . V tuše-

BLUDNÝ (ČI BLÚDIACI?) HOLANĎAN 
Richard Wagner: Bludný Holanďan. Romantická opera v troch dejstvách. 

Libreto: R. Wagner. Preklad: Mária Rázusová-Martáková a Július Gyermek. 
Réžia: Branislav Kriška a. h. Premiéra: 26. 4. 1998 vo Východoslovenskom 
štátnom divadle - opere VŠD v Divadle Janka Borodáča v Košiciach. 

Der fliegende Holländer - prvá z "re
formných" opier R. Wagnera sa prihovo
rila košickému publiku po 35. rokoch od 
prvého uvedenia na javisku opery v 
Košiciach. Či sa pod dátum súčasnej pre
miéry podpísala len náhoda, alebo drama
turgia konala vedome (ale prečo potom 
túto zaujímavosť v bu lletine neavizova
la?) - faktom je, že dátum premiér oboch 
inscenácií, tej pred 35. rokm i aj s účasnej, 
je totožný: prvýkrát to bolo 27. apríla 
1963, druhýkrát 26. apríla 1998. Túto po
zoruhodnú Wagnerovu operu, ktorou sa 
skladateľ vydal na neznámu cestu za hu
dobnou drámou, uviedla tentoraz košická 
opera pod názvom Bludný Holanďan. 

ech mi čitateľ prepáč i , že v nasledujú
com texte budem písať o (B} - blúdiacom 
a nie (B} - bludnom Holanďanov i, pretože 
tento názov považujem za zastaralý, ale 
hlavne za významovo mätúci. 

Prv, kým začnem s reflexiou súčasnej 
inscenácie Blúdiaceho Holanďana, pova
žujem za potrebné aspoň letmo upozorniť 
na prvú, historickú z roku 1963. Zname
nala totiž vtedy prelom nielen v košickej 
dramaturgii , ale aj v režijnej praxi Kor
nela Hájka - prvého slovenského profe
sionálneho operného režiséra. V tom ob
dobí sa zúčastnil ako jeden z mála a tiež 
ako jeden z prvých divadelníkov na bay
reuthskom Festspiele. Nové režijné prú
dy, uplatňované vtedy vo Wagnerových 

operách, neostali bez odozvy ani v Háj
kovom režijnom rukopise. Ešte čerstvo 
inšpirovaný, uplatnil ich tvorivo práve v 
inscenácii Blúdiaceho Holanďana. 

Súčasnú inscenáciu opery pripravil re
žisér Branislav Kriška a. h. v spolupráci s 
dirigentom Borisom Velatom. B. Kriška, 
žiaľ, počas práce na inscenácii v Ko
šiciach ochorel. Réžiu pohotovo prevzala 
Božena Hanáková. V zásade rešpektova
la Kriškovu koncepciu, no technické skúš
ky už dokončovala sama, vyči sťoval a de
taily a veľmi dobre sa jej podari lo vyriešiť 
záver opery, ktorý a.lda svojou symboli
kou vykúpenia láskou patrí pre režiséra z 
hľadi ska diváckej zrozumiteľnosti k prob
lémovým. Podstatnú úlohu pririekli reži
séri (Kriška - Haná ková) symbolike diva
delných prostriedkov, medzi ktoré patrilo 
aj výborné svietenie: červeno na vietená 
plachta nad Holanďanovou loďou, Ho
lanďan bodovo nasvictený a viackrát i v 
zmysle svojho leitmotívu vysunutý do 
priestoru až pred bočnú rampu, funkčné 
"zadymovanie" zadného javiskového pri
estoru pri príchode "čiernej" Hol anďa

novej lode, či v záverečnej scéne opery, 
keď Senta napfňa svojou obeťou ideu 
Holanďanovho vykúpenia. Réžia v mno
hom dešifrovala a sprehľadnila tajomnú 
baladu o blúdiacom Holanďanovi ... 

K očakávaným efektom tejto opery spra
vidla patrí scénografi cké riešenie dvoch 

nej jagovskej línii ho cíti aj bystrický di
vák od prvého záblesku si luety v závereč
nom dieli sinfonie, cez ďalšie parazitujúce 
tiene, intrigy a smrady (tam, kde hudobne 
Wurm absentuje, sedí so smradiacou ciga
rou na balkóne a diriguje osudy) až po za
slúženú odplatu. Pred stav iteľ Igor Lacko, 
napriek niektorým int erpretačným nepres
nostiam oproti hudobnému zápisu, vytvo
ri l doteraz svoju najlepšiu, priam činoher
nú štúdiu a kreáciu . Bravo. Tento spon
tánny prejav priazne však patril aj ústred
nej dvoj ici - Luise a Rodolfovi. Aj keď v 
prvom dejstve, programovo nazvanom 
L'amore. sa Rodolfo vysporadúva s dvo
ma láskami: pravou a skutočnou k Luise 
(prinesie jej netradičný dar v podobe ma
kety kostolíka, ktorý ymbolizuje v tej 
chvíli budúce spečatenie lásky v manžel
stve, neskôr sa v~ak stáva kaplnkou na 
cintoríne hasnúcej lásky, končiacej v ná
ručí smrti) a otcom nanútenou k Federice. 
Luisa Márie Tomanovej napriek počiatoč
nej nervozite (Lovidi , el primo palpito ... ) 
znesie najvyššie hodnotiace kritériá. 
Náročný part , ktorý v sebe ukrýva ľahkosť 

koloratúry, náročnosť kantilény, ale aj po
trebu vokálnej techniky vo vysokej soprá
novej polohe, mal v nej takmer stoper
centnú predstaviteľku . Všetkými ďalšími 
scénami potvrdila momentálnu súborovú 
bezkonkurenčnosť. Podobné prívlastky v 
hodnotení je nevyhnutné pripojiť aj k hos
ťujúcemu Gurgenovi Ovsepianovi. Jeho 
Rodolfo bol hnacfm motorom takmer vo 
všetkých kľúčových scénach, kde okrem 
nádhernej farby hlasu, skvelých výšok (o 
jeho premiérovej dispozícii svedčí aj fakt , 
že ak boli minikazy, mali skôr tendenciu 
distonácie "nad" než "pod" tónom) strhol 
aj svojou hereckou citli vosťou. K drama
ticky najsilnejším miestam patril závereč
ný duet s Luisou, ale aj hudobne jediný 
áriový hit v 2. dejstve Quando le sere al 
placido v kompletnom predvedení. Jedi
nou zmenou v obsadení oproti pôvodnej 
premiére bol Miller v interpretáci i hosťu

júceho Jána !>urču. Zaujal lyrickejším po
ňatím, registrovou vyváženosťou ako aj 
celkovou interpretačnou kultúrou, akcen
tujúcou najmä muzikálnosť. Tú rozdal 
hneď v úvodnom andante maestoso Sacra 
la scelia. K neprofesionálne zvládnutým 
miestam, žiaľ, musím zarad iť náročné 

a capella kvarteto z 2. dejstva (Luisa, Fe-

František Balún a Mária Repková 

lodí na javisku - Dalandovej a "čiernej" Ho
lanďanovej. Otto Šujan - hosťujúci scéno
graf - premenil javisko l. a 3. dejstva na 
provu Dalandovej lode a rozdelil ju, resp. 
javisko, až priveľmi realistickým sťažňom 
so zvinovateľnou plachtou. Pozadie javis
ka vyhradil panelu, ktorý akoby kódova
nou maľbou "kostry" lode s hrozivo vztý
čeným sťažňom slúžil identifikácii tej 
druhej , "či ernej" lode. Bol to impozantný 
scénický obraz, ale žiadal si azda hlbšie 
javisko, aké ponúka košické divadlo. 

Aj preto bola dymová hmlovina, vy
púšťaná v zadnom priestore javiska, pro
porčne vyrovnávajúcim a funkčným prv
kom v konfrontáci i oboch lodf. 

Hudobne operu naštudoval Boris Velat. 
Počas 45 rokov v službe košickej opere 
uprednostňoval tento dirigent najmä tali
ansky repertoár. Tentoraz sa dostal do je-

derica, Walter, Wurm). Škoda. 
Mimoriadne je scénické riešenie Aleša 

Votavu. Vystihuje duálnosť zák ladného 
konfl iktu sociálnej nerovnosti . Oba portá
ly v náznakoch akcentujú tento nezmieri 
teľný fakt. Celkovú výpravu (nie drahú, 
zato efektnú) tvorí deliaca priehľadná opo
na; pred ňou sa odohráva príbeh sedlia
kov, za ňou nablýskaný efekt majetných. 
lritujúcim prvkom sa stalo zošikmenie 
priečeli a Walterovho domu. Táto odchý
lená os vertikály symbolicky vychyľuje aj 
korektnosť vzťahov . Divák je popri hu
dobnej dráme atakovaný aj vizuálne. 
Záverečný obraz v či ernom vyhotovení 
predstavuje pre mftvych hrobku a pre ži
vých kobku. 

Pod hudobným naštudovaním je podpí-
aný Pavol TuŽin ký, dirigentom pred

stavenia bol Igor Bulla. Priznám sa, ne
viem komu jednoznačne adresovať nasle
dujúce riadky. Totiž: od čias premiéry Na
bucca, kde kraľovalo precízne hudobné 
naštudovanie, orchester akoby získal sta
bilizovanú interpretačnú potenciu. Určite, 

že tento fenomén súvisí aj s častejším kon
certným zaangažovaním a nezľahčovaním 
orchestrálnych partov do obyčajného sprie
vodu es-tam , tam. V Lui ·e Miller došlo aj 
k určitej symbióze dvoch dirigentských 
"rúk", ktorú vytvori la muzikalita jedného 
a technika druhého dirigenta. l keď v roz
hodujúcej fáze niesol ťarchu zodpoved
nosti predsa len Igor Bulla. Dokázal pod
písať partitúru vskutku verdiovsky, bez 
zbytočných naťahovač iek, možno, že nie
kedy s premršteným tempickým názorom. 
Počtom stabi lizovaný a dobudovaný or
che ter by predsa v budúcnosti mal viac 
sproporčni ť v intenzite sláči kovú sekciu. 

Namiesto resumé: Krátko po sebe sa na 
plagátoch Štátnej opery objavili namiesto 
nových premiér, premiéry obnovené. Môže 
to svedčiť o niekoľkých dôvodoch: súbor 
nemá finančné prostriedky, nemá stabili
zovaný sólistický aparát z vlastných zdro
jov, nemá uja<;nenú dramaturgickú kon
cepciu , nemá vhodný inscenačný tím ... 
Dnes EMÁ už ani ponuku z muzikálo
vého žánru, ohlasovanú na zači atku sezó
ny. Hello Dolly sa práve z finančných 

dôvodov na javisko nedostala. Zato Luisa 
bola pre všetkých "fajnšmekrov" nielen 
dokonalou satisfakciou. 

MÁRIA GLOCKO V Á 

ho zorného uhla Wagner a domnievam 
sa, že Blúdiaci Holanďan je vôbec prvá 
Wagnerova opera, ktorú v Košiciach na
študoval. Hudobná koncepcia mala svoje 
zreteľné línie aj tvar, očividné a di rigen
tom v každom dejstve pevne strážené. 
Bol to pekný Wagner. Z hľad iska objem u 
zvuku, jeho vyváženosti a aj vnútorných 
súvislostí hudby (lei tmotívy) sa nedarilo 
vždy všetkým hráčom nástrojových sku
pín dosiahnuť ideál. Takto upozornili na 
seba trúbky, č i v niektorých úsekoch slá
čikové nástroje (leitmotív mora). 

Výkony sólistov - mužov možno tak
mer bez výhrad hodnot iť ako vyrovnané a 
veľmi dobré. Holanďana spieval a aj pre
svedčivo dokres ľoval tajomnú pochmúr
nosť tejto bytosti František Balún a čo je 
najpodstatnejšie, nevyboči l ani na chvíľu 
z jej osudovej línie. Oleg Korotkov vý
stižne formoval Dalanda najmenej v dvoch 
polohách tejto postavy ako ošľahaného 

námomíka, ale aj kalkujúceho otca. Jeho 
vokálny prejav bol klenutý, diferencujúc 
stupienky charakteru postavy. V úlohe 
Erika vystúpil Vladimír Prokopenko s dob
rou pozíciou vokálneho prejavu. Pekne 
spieval aj Michal Lehotský, ktorý v úlohe 
Dalandovho kom1idelníka odhadol úmeru 
vnútorného ťahu jeho "piesne". Úloha 
Senty Márii Repkovej nesedela. Oča
kávala som v jej výkone viac dramatické
ho tónu, nosnosť hlasu, pevný bronz vý
šok, ktorým sólistka ostala dl žn íčkou. V 
úlohe Mary sa dobre prezentovala Viera 
Hronská. Roman Skfepek naštudoval zbor, 
Dana Velatová mala na starosti pohybovú 
spoluprácu, Danica Hanáková kostýmy, 
ktoré rezonovali s duchom inscenácie. Aj 
oni sa zaslúžil i, že inscenácia vyznela ako 
celostné dielo v inšpiratívnej audiovizuali
zácii . DITA MARENC!NOV Á 



Donizetti stále aktuálny ... ? 

Uplynulý rok bol Gaetana Donizetti po
sledným v mde skladateľov, ktorého výro
čie narodenia - 29. ll . 1797- si pripomfna
li najmä milovnfci opery a pozornosť mu 
venovali aj európske operné domy- každý 
na voj sp6sob. 

V dejinách opery zaujal Donizelli rozpo
ruplné postavenie a rovnako rozporuplný 
bol aj jeho život i skladateľská drálw. - V 
rodine chudobného úradnfka z Bergama 
najprv rozhodli, že Gaetana nastúpi dráhu 
právniktl, on ti však rozhodol pre architek
túru, no napokon všetko bolo inak a zakot
vil v hudbe. Ako 9-ročný Sél stal žiakom 
C/wriwtfvnej hudobnej školy (Scuo/a cari
Wtevole di music;1), založenej Johannom 
Simonom M;1y rom v jeho rodnom meste, 
kde sa učil kompozfcii a hre na klavičem

bale. Solfdne hudobné vzdehmie nadobudol 
až <~ko / 6-ročný u abbé Matteiho v Bo
logni. Tu sa rozhodlo o jeho kompozičnom 
hudobno-dramatickom zameran(. Nemt1/ý 
vplyv tu ovšem mohlo zohrať celkové hu
dobné prostredie Ta/ianskll, jeho učitelia a 
v neposlednom rade i spoločenské postave
nie G. Rossiniho. v tom ča e uznávaného 
vládcu tali<~nskych a európskych operných 
scén. lmponujúci prfklad mal voj účinok. 
Donizelli však nedosiahol Rossiniho pres
nosť, schopnosť jedinečne zastierať rutinu 
detailnou prácou " nedosiahol ani jeho 
schopnosť v pravý moment rozpoznať vla l 

né tvorivé ily. Autokritika nebola Doni
zeltiho silnou stránkou. Naopak, bol hnaný 
životom." život - to bo/;1 operná produkcia. 

Debutoval v Benátkach roku l 8 l 8 s 
Enrico di Borgogna, no prvý reálny úspech 
dosiahol až roku l 822 operou Zora ide di 
Granata. Vyš iel z dobovej estetiky prezen
tovanej raným Rossinim a preukázal vlast
nú schopnosť neomylne formotvorne za
pôsobiť na melodické tvarovanie. Vše
obecne obľúbená invenčnosť v melodike 

bola jeho silnou stránkou a v tom spočíval 

aj jeho talent. 
Istá vedomá snaha pokračovať v tradí

c iách talianskej opernej hudby, ako aj upev
ňovanie národných tendencií v nej, ho spá
jajú s ideovým merovaním, pozorovateľ
ným u C. M. von Webera. Chýba mu však 
koncepcia i viera v ideál svojho nemeckého 
kolegu, ako aj cieľavedomosť pretvoriť ideu 
do umeleckého procesu, ako to robil G. 
Verdi . 

ateraz počet jeho opier sa udáva čís lom 

7 l , vrátane jednoaktoviek a hudobných fra
šiek (z množstva ďal ších diel uveďme 28 
kan tát, Miserere pre 4 hlasy a Miserere pre 
3 hlasy, okolo 250 piesní, l 5 symfóni í, 19 
s láč ikových kvartet a ď.). Ročne vyprodu
koval 3-4 opery; pokiaľ ide o jeho pô obe
nic v Miláne a Neapole údaj je presný a 
predstavuje nezvyčajný jav v dejinách 
opernej produkcie. Že temer plytval lyric
kou melod ickosťou , že nesledoval harmó
niu, v tom čase skladateľmi využívanú ako 
dôležitý výrazovo-funkčný element, že sa 
nestaral o detailnú prácu na partitúre, nesle
doval ucelenosť dramaturgie, umiestnenie a 
koncepciu ólových výstupov, je pri pra
covnom nápore, aký zdolával, pochopiteľ

né. To ho ale neospravedlňuje a nezbavuje 
umeleckej zodpovednosti ako tvorcu. 
Tohosmerne sa kvalitatívne vzchopi l len 
niekoľkokrát vo svojom živote, a to tiež ne
zvyčajným spôsobom, čo svedčí o jeho roz
poruplnosti. 

Podobný Donizellimu bol o štyri roky 
mladší S icílčan V. Bellini. Nebol umelecký 
zázrak, ale bol disciplinovaný, cieľavedo

mý. Konečne, bol tvorcom toho, čo v klasi
fikác ii opernej produkcie l 9. storočia nazý
vame "Veľká francúzska opera". Belliniho 
Norma bola v tomto prípade smerodatná. 

Donizetti sa ocitol v podivuhodnej situá
cii. Na jednej strane bol fascinovaný osob
nosťou Belliniho, dôsledne sledujúceho 
všetky kritické pripomienky a nezvyčajne 
obľúbeného v hudobníckych kruhoch. a 
druhej strane sa cftil byť ohrozený jeho 
konkurenciou. Táto ambivalentná reakcia 
mala priniesť svoje ovocie. 

V roku l 83 1 mala v Miláne premiéru 
Belliniho La sonnambula, na čo Donizelli 
uviedol operu Anna Bo/ena z predchádza
júceho roku. V priebehu dvoch na ledujú
cich rokov vznikla buffa Giani di Pélrigi , 
L 'elissir ďamore. dramatická Lucrezia Bor
gia a Mariél Stuard;l. V roku 1835 Donizelli 
v Paríži uviedol operu M arino Fa/iero. 
Bellini v tom čase už žil v Paríži, ale do 
Neapola prišiel s l Puritani. Pre Belliniho 
uvedenie opery prinieslo veľký úspech, pre 
Donizclliho opak. Ešte v tom istom roku 
komponoval pre Neapol operu Lucia di 

HUDBA CHARLESA MACKERRASA 
Austrálsky dirigent Charles Mackerras za

č!nal svoj hudobný život ako hobojista a štu
dent dirigovania v Prahe u Václava Talicha. 
Postupne sa stal svetovou autoritou pokial ide 
o· Ianáčkove opery, tvorivo sa podiefal na no
vých edíciách a nahrávkach. Bol priekopní
kom v autentickej interpretácii Händla, Bacha 
a Mozarta, uznávaný ako wagnerovský diri
gent v ENO (English National Opera) a jeho 
aranžmán fahšieho hudobného žánru a dirigo
vanie diel Gilberta a Sullivana sa stali hitmi. 
Roku 1979 bol povýšený do šfachtického sta
vu. Nedávno sa opäť podiefal na nahrávke 
Káti Kabanovej v Supraphone (SU 3291-2). 

Jedným z prvých diel. ktoré zmenili môj ži
vot, bola Dvofákova Siedma symfónia. Stalo 
sa tak roku l 947. Mal som dvadsaťjeden ro
kov a do Londýna som sa krátko predtým vrá
til z Austrálie ako hobojista. Sedel som v reš
taurácii a čítal som si noty, keď sa ku mne na
klonil cudzinec sediaci oproti a povedal: 
"Vidím, že študujete hudbu môjho krajana." 
Povedal som mu o svoj ich ambíciách stať sa 
dirigentom. Bol to utečenec a čelis ta-amatér, 
ktorý sa náhodou práve vrátil zo stretnutia 
Anglo-Ceskoslovenskej ligy, vyzbrojený in
formáciami o výmenných štipendiách posky
tovaných Britskou radou. Navrhol mi , aby 
som to skúsi l. .. 

Výlet do Prahy v štyridsiatom siedmom o 
všetkom rozhodol. Šiel som pozrieť na 
Janáčkovu Káťu Kabanovú, a okamihy toho 
večera boli najvýznamnejšie v mojom živote. 
Bola to vskutku nádherná produkcia, v ktorej 
dirigoval veľký maestro Talich. Ešte stále si 

pamätám na pocit absolútneho úžasu: spôsob, 
ako sa nádherný b mol akord vynára z ničo
ho ... zlovestný štvortónový motív, taký jed
noduchý, s takým fatálnym účinkom ... Od to
ho okamihu som sa stal fanat ickým obdivova
teľom Janáčkovej hudby. Do Cesko-Sio
venska som stále chodieval, aby som ju poču l. 

Milujem jeho opery a všetky som revidoval. 
Mnohé potrebovali "vypulírovať". Janáčkova 

kaligrafia bola taká úžasná a tým, čo ju prepi
soval i, sa často nevydarila. A inštrumentáciu 
v nich prepracoval Karel Kovarovic, v tom 
čase hudobný riadi teľ Národného divadla v 
Prahe. 

Dirigoval som britskú premiéru Káti roku 
195 1. Počas mojich výskumov som objavil 
dve stratené intermezzá, ktoré boli skompo
nované, aby zakryli zmeny scény v emec
kom divadle v Prahe. Pripravil som jej nové 
vydanie; požiadali ma, aby som ju dirigoval v 
Brne. Keď som sa stal hudobným riaditeľom v 
Sadler's Well s, uviedol som ju opäť niekoľko
krát, a tak to šlo ďalej. Ak niekoho vyzdvihu
jeme, zvyčajne vzbudzujeme závisť, ale ja 
mám dve obľúbené Káte: Elisabeth SOderstro
movú a Gabrielu Beňačkovú. 

Ten prvý výlet do Prahy nepoznamenal len 
môj hudobný život. Dal mi životnú príučku. 
Komunisti "rozdali karty" uprostred môjho 
pobytu, a tým sa všetko zmenilo. Keď som 
prišiel po prvý raz, Talich bol prfl iš zane
prázdnený, takže mi nemohol poskytnúť lek
cie, ale od Februára l 948 mal času neúrekom. 
Chodieval som do jeho vily dva alebo tri razy 
do týždňa. Veľmi veľa som sa naučil , najmä o 

Lammermoor. Bolo to niečo ako zlostné 
gesto. Očakávaný Bellini na premiéru ne
prišiel. Zomrel nečakane v Paríži po krátkej 
chorobe. Donizcui bol podľa očitých sve
dectiev zlomený, skleslý sede l v lóži. Pre 
priateľa napísal Rekviem a vzápätí prevzal 
jeho pozíciu. 

Ako vyvrcholenie detinskej rivality sa 
zrodila Lucia di Lammermoor, Donizeuiho 
najlepšia hudobno-lyrická dráma o znepria
telených rodoch a intrigách lásky, v ktorej 
protagonisti vplietavaní do náhodných si
tuácií reagujú iracionálne. Autor už do pr
vého dejstva umiest ňuje koloratúrnu áriu. 
text zboru je miestami nezmy elný ... 
Ovšem neopakovateľne dobré hudobné ná
pady ju zachovali až dodnes. Sexteto dru
hého finále svojou výrazovou silou, výbor
nou vyrovnanosťou hlasov i dikciou za
pôsobilo na kvarteto z Rigoletta . Lucia di 
Lammcrmoor napokon Donizeuimu zabez
peči la miesto riaditeľa i profesúru na nea
polskom Kráľovskom hudobnom kolégiu. 

Tak ako nečakane reagujú jeho javiskové 
postavy, tak nečakane nasadzuje aj svoje 
hudobné nápady, uberaj úc im na pôsobi
vosti len priemernou inštrumentáciou. Od 
Belliniho odpozoroval efekt použitia or
chestrálneho nástroja sólovo, ako prekva
penie v sólovom výstupe speváka. Túto 
možnosť vyskúšal v Pilrisine so sólovou 
trúbkou a sopránom, a scénu ukončil caba
lcllou a strellou. R. Wagner z prekvapenia 
duchaplne urobil v Rienzim nositeľa ideo
vého zámeru, pre Verdiho boli cabaletta a 
stretla vítanou možnost'ou na dramatické 
stupňovanie scény smerom k finále, na do
cie lenie napätia vo vnútornej dráme. 

V Belisariovi drámu nešikovne otvoril 
koloratúrnou áriou, v prvom dejstve nechal 
scénu otvorenú a dejstvo finalizoval sólom. 
Do prvého dejstva tiež zasadi l dvojspev 
mužov v oktávach - ako znak pri ateľstva. A 
skrytú sémantickú silu tohto nápadu pocho
pil Verdi. Odpozorovaný "prostriedok" po
užil v Don Carlosovi a vytesal z neho hu
dobný symbol priateľstva presahujúccho 
smrť. Príťažlivos t' Belisaria je v jeho sujete. 
Úspešný vojvodca, odsúdený na základe 
falošných svedectiev a zmanipulovaného 
procesu, je pre každého reži éra dodnes 
atraktívny. Operu Poliuto mu cenzúra ne
dovolila uviest' v Neapole. Urazený Do
nizeui sa rozhodol uviesť operu v Paríži, ale 
pod názvom Les M<~rtyrs. Neuveriteľným 

tempom ovládol Komickú operu, Veľkú 
operu, stal sa riaditeľom Théatre de la 
naissance - jednoducho: stal sa hudobným 
diktátorom. Začal komponovať francúzske 
opery: buffu Lé1 (ilie clu régiment aj La 
Favorite. drámu predvedenú s veľkým ús
pechom (obe z roku 1840). 

Donizeui strieda pobyty v Ríme, Nea
pole, Miláne a Viedni , kde v roku 1842 s 
veľkým úspechom uvádza Lindu di Cha
mounix, za ktorú tu získava titul dvorného 

Janáčkovi. S mojou ženou sme sa usilovne 
uči li po česky: bolo to nesmierne ťažké. Som 
jediným zahraničným dirigentom, ktorý kedy 
hovoril po česky s českými fi lharmonikmi. A 
oni to ocenili . 

Doma sme zvykli spievať piesne Gilberta a 
Sullivana, už keď som bol malý chlapec, do
konca sme hovoril i gilbertštinou. Keď som 
bol v Sadler's Well s a zoznámil som sa s juho
africkým choreografom Johnom Crankom, 
nav rhol som, aby sme spolu urobili satirický 
balet so symfonickým aranžmán čísel Gil
berta a Sullivana. a úvod sme si vybrali 
Gilbertovu baladu Pineapple Poll (Ananásový 
volebný hlas). Cez noc sa z toho stal hit. Bola 
to moja prvá nahrávka a bestseller. Týmto 

skladateľa. 

Roku l 844 uvádza Caterinu Coma ro a rok 
predtým za neuveriteľných osem dní kompo
nuje na vlastný text operu Don Pasquale. 
Bola to posledná ozajstná talianska buffa. 
Neočakávane sa zača l stupňovať jeho ne

pokoj. Skladateľ, ktorý bol tvorcom árie šia
lenstva (ňou vrcholí dráma protagonistiek v 
Anna Bolcna, Lucia di Lammermoor, 
Linda di Chamounix - všetky ú skú'ob
ným kameňom hlasovej techniky, interpre
tačnej a hereckej schopnosti), upadáva do 
stále hlbších stavov odosobnenosti. Roku 
l 847 ho po neúspešnej liečbe previezli do 
Bergama v nádeji, že dôverne známe pro -
tredie detstva bude pozitívne vplývať na je
ho stav - aká podivuhodná zhoda s Lindou 
di Chamounix , aký rozdielny výsledok! Za 
po Jedný rok úplne stratil vedomie, nevní
mal okolie - až napokon totálna ncrvová 
paralýza 8. apríla l 848 ukončila život päť
desiatročného Gaetana Doni zell ih o. 

Donizetti bol nezvyčajne invenčný, bol 
schopný improvizátor, jeho hudobným sve
tom bolo bel canto. Štýl bel canto je niečo, 
o čom sa veľa rozpráva a málo vie. Ide o 
jav, ktorý sa teoreticky interpretuje rôzne, 
jeho zvuková stránka bola výhradne majet
kom 50-tych rokov 19. storočia , potom za· 
čína zanikať. Z rôznych zachovaných výpo
vedí, korešpondencie, kritických pozná
mok vieme usúdiť, že bel canto znamenalo 
spievanie správnou technikou, zvládnutie 
bezchybnej intonácie, tempa, fráz, zo i l ňo

vanie a zoslabovanie na dlhšom úseku, me
sa di voce, znamenalo ovládať dych a pri
tom esteticky interpretovať tak, aby sa vý
sledok mohol nazvať "krásnym spievaním". 
Estetická požiadavka operného publika a 
spôsob interpretácie spevákov tvorili v mi
nulom storočí symbiózu a stimulovali 
prostredie, pre ktoré skladateľ tvoril. Gae
tana Donizeu i bol z tohto hľadiska pravým 
mužom opery. 

Pred sto rokmi postav ili Donizellimu v 
rodnom Bergame pomník, v milánskej La 
Scale ho zaradili do galérie významných ta
lianskych sk ladateľov. V súčasnosti jeho 
diela zaznievajú na všetkých významných 
operných scénach, a to nie len pre ich hu
dobnú atraktivitu, ale aj ako splnenie požia
daviek vyspelého operného publika, najmä 
v strednej Európe. V Nemecku, Rakúsku i 
Taliansku v posledných rokoch boli založe
né kluby milovníkov Donizettiho, financo
vané zo súkromných prostriedkov, v kto
rých sa polosúkromne uvádzajú jeho fraš
ky, operné jednoaktovky aj ďalšie skladby. 
Svedčí to o si lnom hudobno-kultúrnom po
vedomí a Donizelli sa v súčasnosti teší zá
ujmu publika i spevákov. Otázka zaradenia 
jeho diela do repertoáru operného domu 
dnes závisí najmä od toho, či sú k dispozí
cii výborné hlasy s veľkou hlasovou kultú
rou a umelecky disciplinovaný ansámbel. 

INGEBORG ŠIŠKOVÁ 

som sa etabloval ako aranžér ľahkého hudob· 
ného Lánru. 

Mozart povedal. "moji Pražania mi rozu
mejú" - a sami Cesi Mozarta vždy pokladali 
čiastočne 7a "svojho". Keď ma požiadali, aby 
som dirigoval inscenáciu Don Giovanniho v 
tom istom opernom divadle, kde ho premiéro
va l Mozart, pociťova l som to ako privilégium. 
Bol som dojatý, ke(f sme pri dvestam výročí 
Mozartovej smrti uvádzali jeho najväčšiu ko· 
mickú operu, zatiaľ čo sa v celom svete hralo 
jeho Rekviem. 

Figarova svadba mala v mojom živote tiet 
ve ľký význam. Veľmi skoro som sa začal zau
jímať o štúdium nácviku dobovej interpretá· 
cie. Siahol som po originálnom notovom záz. 
name oveľa skôr, ako sa začalo hnutie dobo
vých nástrojov! Roku l 965 som dirigoval 
Figam v novej produkcii, ktorá vyvolala en· 
záciu. Znova som do árií pridal omamentáciu 
a vybrúsil som rytmus spôsobom, ktorý a 
stal druhou prirodzenosťou dnešných inter· 
pretov. A mnohé z mojich výskumov sa opäť 
uskutočnili v Cesko-Siovensku. apriek špe
hovaniu a utajovaniu, ktoré v tom čase bolo 
betné, zjavne nedbalo sa ukazovali cenné ru
kopisy, pričom ma nechali, aby som ich foto· 
graf oval! 

Napokon by som mal spomenúť Briuena. 
Dirigoval som mnoho jeho opier a prvé pred· 
stavenie sviežej a invenčncj oye's Fludde 
( oemova potopa). Keď sa obzriem späť, uve· 
domujem si, le to bol najväčší hudobník, s 
ktorým som kedy spolupracoval: nebol jedno
duchej povahy, bol veľmi kapriciózny, ale bol 
neuveriteľne muzikálnou osobnosťou. 

Zo zahraničnej tlače prieravila 
ELENA BRTÁŇOV Á 



SPRIEVODCA HUDBOU 
Alexander ALBRECHT: Sonatína pre ll nástrojov 
llJBOMÍRCHALUPKA 

V spektre vývojov~ho smerovania slovenskej hud
IIJ 20. storočia ku profesionálnej kompozično-tech
äj llrovni, k schopnosti umelecky reagoval na ak
IIQae podoety a ich §pecifickou selekciou a ttansfor
-*iou dosahoval individuálne tvoriv~ syn~zy, pattť 
lldil6 miesto skladatefovi, pedagógovi, dirigentovi, 
lqllliúlorovi budobnQJo života Alexandrovi Al
lndlruvi. Albrecht (1885 Arad- 1958 Bratislava) bol 
p1Y0U OIObnostou, ktorá v priebehu desiatych a dvad
iMydl rokov ná!ho storočia tvorivo doZRla a svojou 
llbMtou a modernou umeleckou orientáciou viac ráz 
pallmizovala s d.iletantizmoin a konzervativizmom 
....., bu~ho života. Svoj život a tvorbu spo
jia prostredím Bratislavy, ktorej hudobná lruln1ra sa 
jlllo zúluhou dostávala postupne z me§tiackeho pro
~u a lizko~ho nacionalizmu na rozbla
Bejliu llroveň. 

Allecht po maturite na bratislavskom gymnáziu 
(Dri oavltevoval aj o 4 roky star§{ B~la Bartók) sa 
apfsal oa ltódium kompozície a klavíra na Hudobnó 
lbdlmiu v Budapelti. Tu v poslednom roku ( 1907) 
(ftliel oa oddelenie klavírnej hry k Bartókovi. Od 
lfllčiu sa datovalo ó~ priatelstvo oboch umel
Ili'. Hudobo6 vzdelanie dokončil Albrecht r. 1908 
jllllaočaým ltódiom organovej hry na viedenskom 
llmervatóriu. (V tom istom roku absolvoval aj práv
ict6 fakultu v Budapelti.) Po návrate domov, do 
lnddavy, začal pôsobil ako pedagóg na Hudobnej 
lille CiJkcvno-hudobn~ho spolku pri Dóme sv. 
lllllioa a zúoveň ako dómsky organista. Roku 1921 
a ajaJ funkcie dirigenta a umeleck~ho vedóceho 
!palku. kton1 zastával až do násiln~ho ukončenia čin
llllli !desa vr. 1949. 

U ' prvých skladbách sa .wčal prejavovať Al
~h10v individu:llny šlýlový prejav. Ak v Klnvfmom 
11111. písanom cšlc v rokoch šlúdif. badať nadvä10vanie 
a Bmhmsovu a Rcgerovu hudbu. v piesňach poch:l
dzajúcich 1 rokov 1909-1912 sa už upl;uniltl skladalc
ll\a náklonnosť k lyri7 .. mu, nescnlimem:llncj emócii a 
l)T11zovej micdmo;li. V dvoch rozsiahlejšfch komor
aích dielach- v Klavírnom kvimete (1913) a Sl.í
/il.ol'om kvancte D dur ( 1919) prcds1avi l1vorivú kon
tq~Ciu. Bel väčších výkyvov dosiahol súlad medzi 
l!loromanlicky sý1enou exprcsivilou a 7 brahmsov
lltJ 1rudície odvodeným inš1ink1om pre reguláciu 
mooho'ravno\li, vyrovnanosť a konccmr:lciu. l loci v 
nn1o období prckmčoval hranice lonúlnofunkčného 
1)\lnnu, ncaickol sa prindpu ccn1rali1y. Po7nanie 
budby R. S1rau"a, C. Debussyho a A. Schänberga ne
vychýlilo jeho kompas k hýrivej farebnosli a popis
IIO!Ii,kemnncipácii sonorisl ických š1ruk1úr. či k polo
blm e'allovaného expresionizmu. Bol dos1a1očne 
vzdialený od vynach:ldzania nových 1vukov len kvôli 
cUiuLi\IIC lllcnia, prciOte mu tále1alo na pot.ícii. 
W.tno111 a emocion:llncj urči1os1 i vybmných nápa
P. V Klavímom kv imele je prflomný bohalý ci1ový 
11t1 mladého Albrcchla, v klorom našla ~voje mics10 
ardl!atí••nosť s lyrickosťou , tdrl.anlivá vášnivosť s vy
ro•naným smúlkom, ale i mdosť, viwlila a llnyscl pre 
humor a v1ip. V Sláčikovom kvar1c1c prevláda idea 
!triedmosli , pohody a väčšej výrazovej uhladenosti , 
llor.l však nevedie k cklck1icizmu. 

Tendencia k ldrianlivosli. koncenlrúcii a vnúlomcj 
disciplíne nel/lamenala uslrnlllie Albrcch10vho vývo
p. Sklada1cr bol napriek úc1e k 1mdícii 01vorcný hfa
illt\1\U. rolŠiroval ambiiUs kompo7ično-lechnických 
JIO>Inedkov, po7omc sledoval vývoj 1vorby v curóp
li.)Ch hudobných ccmrách. Jeho emocionálne imen
zí•na a ušfach1ilá hudba ncvychád1ala hcdoni~licky v 
lilttely plylkému vkusu brmislavského publika a prc1o 
~ancs1re1ávala pri premiérových uvedeniach s porotu
mením. Oveľa vličší úspech zaznamenávali jeho diela 
10 Viedni (už od r. 1909) a inde. Sláčikové kvanelo 
bolo uvád1ané poprednými lelc;ami v rô111ych kraji
/lieh Európy. ba dokonca aj v USA. Svc1ové dimentie 
.~hlovej 1vorby posi lňovala aj ~kuločnm,ť, ic via
mé parti1úry jeho diel vychádzali v tahmničf. 

V priebehu dvadsialych rokov dochádza k v miku 
•TCholných Albrech10vých diel. powamcnaných syn
~ou prcdchádlajúcich skúsenosl f. Symfonická sui la 
~ípov6 Ru!cnka ( 1920) 7/lamenala sk ladalcľovo vy
ll!lnanic ~a s novoromamizmom. využi Iím farebných 
111!nos1í 7vuku symfonického orcheslra i prchodnolc
lllllradičncj programovosli. Albrechl nevolil iluma-
1\~u popi ~no~ť epického deja. ale hudbou usiloval o 
l)'olan•e určilej emócie i fanuiLie. V organovej 
illdbe Andmlle con moto (1921) sa objavili nckon-

venčné akordické 1vary. odhafujúcc skladnlcľov zmy
sel pre novú zvukovos ť. V balade Noc pre spev a kla
vír vyniká čaro 1varových delailov a imimila výralu. 
V Klav(mej suite ( 1924) sa sk ladalcľ priblíiil osobi
tým spôsobom k Bunókovcj hudbe . .wpojením rylmic
kcj subslancic ako dôležilého zdroja nových kolllra
Siov do celku kompozičnej š1ruk1úry. 'aprick dlho
ročnému primcfslvu Banókom však Albrcchl nepod
ľahol dravej ú1očnos1i a drsnej tvukovosli . k1orú 
Banók uplml\oval v táujme idey novo;,1i a épalilmu. 
Svojou Suilou nechcel šokoval'. ale naopak. zvýramil 
ascmimcmaliiU, 1varov(1 zrc1eľnosť. vecnosť a disling
vovanost' komorne koncipovaného zvuku klavíra. Z 
1ých1o zámerov a skúsenos1í vyrás1li Albrcchlove dve 
maj lrovské kompo1ícic - Sonatfrw pre ll n.1strojov 
( 1925) a drammicky koncipované Tri M sne 7 cyklu 
Murienlcbcn od R. M. Rilkeho pre sopr:ln, micSaný 
tbor a orchcs1cr ( 1928). 

Sonalína pre l l námojov je dielom. v k1orom Al
brcchl v konccmrovancj a úspornej podobe slmclil 
podncly. vyvierajúce z hfadačslva, l poučcného roz
hľadu po dobových zámeroch a lvorivých výsledkoch 
rodiacej sa európskej hudobnej avantgardy s vlasmýrn 
cslclicko-šlýlovým pos10jom. Harmonické proslriccl
ky v rámci ro1šírcncj 1onali1y s uvoľnenými funkčný
mi viilbami. ~iahajúcc až k bi10nali1c. inlcrvalová 
akordika. lrovnopr:lvňujúca konsonantný kvintakord 
s kvanovými š1ruk1úmmi a sekundovými zahuslenia
mi. disonancia ako farebný clemcm. aovnopr:lvnenie 
dia1oniky s chromalikou, sú atribúly modcrnosli hud
by Sonmíny. Pre Albrcch1ovo hudobné myslenie sa 
príznačnou čr10u siala plastici la 1ém. spôsob odvodzo
vania č iaslkových molivických 1varov z východisko
vého nápadu, konlrasl ako súčas ť zjednocovania mno
hos! i a difcrcncovanosli. urči10sť a deccmnosť n:llado
vých siiU:Icií. 1ck10nická vyváženosť. 1 á1ov " onalí
na" nco1načuje len malú cyklickú somllu so takompo-
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novanou soná1ovou formou. ale mo, no ho v7Úlhovaf i 
na význam slova "sonare". Albrech1. kl o rý si overoval 
špecifikum komorného lVuku v predchád7ajúcich 
skladbách (Trio. K vin1e1o, K vane1o. Sui la) i moinos
li. klorými di~ponovalo obsadenie symfonického or
cheslra (Sípov:l Ru,cnka), invenčne vyriešil problém 
vyvá!cnosl i s láčikovej a dychovej sekcie, v.tťah medzi 
plnozvukom l l náslrojov a možnosťami ro1mani1ého 
kombinovania j ednollivých náslroj ov ako individu:ll
nych línií. V odklone od sýteho znenia k jemnej a 
plaslickej diferenciácii polylineámeho celku sa gene
rovala nekonvenčnú farebná výslednica. V 1ých1o 
súvislosliach moJ.no Albrcchlovu Sona1ínu taradi ť k 
l. Komornej symfónii Arnolda Schänberga. 

V prvej ča~li skladby na pôdoryse kombinácie ron
dovej a sontllovcj fonny uplalni l Albrcchl princíp IC
malickcj konccmrúcic v proslrcdí variačného obmeňo
vaniu a zvukovej farebnos1i. Úvodnú 1éma v hoboji na 
hannonicko-lvukovom pozadí synkopického pohybu 
dvojice lesných rohov (obl\íbený spôsob skladalcľov
ho expozičného predslavcnia vlt'ahu lvarovo-lemmic
kého pulw voči sprievodu) je melodicky i ryunicky 
ncpmvidclná. čím generuje zrod čiaslkových mOiivic
kých derivá1ov. Ztlrovcl\ spros1redkujc napiilic mcdLi 
1onálnou l>!abililou (Ión cs) a 1on:llnou ncurči10sťou 
iniciálnej 1émy. (Pn1dad č. l ) asledovný evolučný 
proces na pôde mikr01ck1oniky sa disciplinuje lonálne 
(dialonické paralclizrny č islých kvári v súLvuku fago
lll a lesného rohu) i ryunicky (molivické dcrivá1y v 
s láčikových a drevených dychových námojoch) a vy
úsli do pohybovo livšicho a zvukovo kompaklncjšic
ho úseku. Prí1načnou čnou Albrcch10vcj hudobnej rc
či je pohybová rclardácia, vyvolaná kadcncovaním a 
cezúrami. Súvisí so skladaleľovýrn zámerom vy1váraf 
Lrcleľne modelované diely. na spôsob adilívneho sui
IOvého radenia. V ro1vcdení sa upla11\ujc Albrccluova 
ci.tclérska pr:lca s dela i lom. najmli v pes1ros1i farebno· 
zvukových kombinácií, v s1riedaní v!fušcnejších a 
kamabilncjších n:lpadov. V repríze lcmmických okru
hov z expot ície sa pôvodný náladový ambilus vychy
ľuje k mutncj clcgickosli a čas ť vrcholí v i mi lačnej hre 
s úvodnou 1émou v skupine dychových námojov. 

Druh:! časť Sona1íny je 1anečná . cjdc o subl im:lciu 
rytmicky nápadilého a vilálncho pohybu ako v okrajo
vých ča>~iach Klavírnej suity (Tanec. Pochod), ale vý
soslne o navodenie pôvabného žánrového obr:lzku. 
Jeho ldrojom je klasický menuel s 1riom, asociujúci 
almosféru graciótnosl i a noblesy. alúziu rokokovej 
spoločenskej .túbavy. apriek všelkým melodicko
rylmickým. lon:llnym i formovým zhod:lm s hisloric
lo.ým 1ypom lanca l 18. 10ročia . ncprcds1avujc 
Albrcchlov nápad 1yp vedomého zjednodušenia v du
chu neoklasici1mu. uodeného na pôde francút~kej 

hudby 20. rokov. /ameraného pr01iromamicky. Mo'· 
no ho ch:lpať skôr ako špecifický hudobný ckvivalenl 
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secesie, umeleckého prúdu, k1orý zasiahol najmli vý
lvarné umenie. archilcklúru a li1era1úru. Dôml na or
namenl, urči los( línie, pôvab celku vlas1ný secesnému 
zobrazovaniu, zodpovedá cesie od dekadenmých čfl 
neskoromamickcj expresie a živelného pocilu "fin de 
s i~clc" až k spomínanému neoklasicizmu. Temo prúd 
sa vyhol podnclom z impresionizmu, ale ncncgoval do 
dôsledkov emocionalilu romanlického gcs1a. Seces
ným sa javí úvodný molí v Menuelu. kde všclky vlasl
nosli hudby klasicizmu - periodickosť výs1avby šlvor
laktí, zdômmenie IOnálneho poriadku kadenciami, 
rylmicko-melodická jednoduchosť a aclcľno)t' - sú 
s1várnené v rámci ušfachlilého gració7neho pohybu, 
kolorovaného chromalickým zahusťovaním a šlicpe
ním homofónncho celku do individuálnych línií. (Prí
klad č. 2) To vyvoláva osobi1ú farebnosť. odlišnú od 
sl rohých, sťaby čierno-bielych línií neoklasicizmu, č i 

mohej vecnos1i l l indcmilhovcj hudby. lltltia cccsné
ho obrá7ku je podčiarkmuá aj Triom. Podľa Albrcch
IOvej preds1avy (tatoamenanej F. Klindom. au1orom 
1..ákladnej monografie o skladaleľovi) je Lákladom plá
nu Tria rolhovor zal\íbenej dvojice v okennom vý
klenku plesovej siene. "Ona" (s láčiky) a "on'' (dychy) 
si jemne vyw ávajú svoje ci ly. Zrazu lesné rohy ohlá
sia koniec prcs1ávky a vyzývajú k 1ancu. Dialóg plný 
porozumenia musí byť prerušený a obaja sa vwcajú na 
parket Hudba bez násilnej iluslrácic, 1ypickcj pre pro
gramovú hudbu romamickcj epochy. asociuje IÚIO pô
vabnú sillláciu farebne diferencovanou inšlrumcm:lciou. 

Záverečná ča<,t'. podobne ako prvá. kombinuje ron-
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dovú a soná1ovú formu. Vyznačuje sa vyšším siUpňom 
s1meľovania ro7maniloslí do celku v rámci konfromá
cic 1roch n:lladových polôh. Hneď na .wčialku sa 7 

harnlonicko-7Vukového podkladu lrcmola sláčikov 

vynorí v klarinc1c a fago1c sarkas1ický molív.laujíma
vý svojou imcrvalovou s1avbou. Obsahuje melodické 
poslupy, viatané na dva Iri Ióny v pomere malej sekun
dy (d-11s. a-es). kde sa vysky111ú i komplcmcm:lrnc in
lervaly od malej sekundy po či s l ú k vanu. (Príklad č. 3) 
Tonálnou i fonnovou komou je tri Iónový vlťah Ión in. 
Úvodný mo1ív 1atnic v ďalších nás1rojoch. kombino
vaný s novými molivickými lvanni. k10ré vyuiívajú 
ďalšie inlcrvaly, najmä malú terciu. Hoci sa Albrcch1 
súslrcdcnosťou na imcrvalovú šlruklúru priblí,i l k 
lechnickému proslrecliu Druhej viedenskej školy. na 
rozdiel od jej preds1avi1cľov inlerval ncpovýšil na ab
Siraklnú veličinu . ale s1:llc ho začleňoval do mOiivic
ko-lonálnych St1vislos1í. Tri1onus (zväčšcn:l kvarla) je 
imcrvalom symc1ricky č lcn iacim oklávu na dve časli , 
ne1vorí súčasť 1 radičných akordických š1vor1vukov 
ani charakterisliclo.ý prvok lydickej modalily. a lriló
novom pomere spočíva vzťah hlavnej a vedľajších 
myšlienok. oslalgický hudobný nápad vyu!íva malú 
terciu. jej paralcli1my a ham10nická pricčnosť spô;o
bujú kolísanie mcdLi durovým a molovým výkladom 
ccnlra. V 1om sa Albrechtova hudba využi1ím moJ.
noslí rozšírenej 1onali1y približuje Banókovi. na roz-

Priklad č. 3 - Sonatína, 3. čas(, hlavná t~ma 

Pmmcue: partittíra. S/ IF Bmtislavn 1995. 

diel od neho všalo. <, lovcnský skladalcf ne;clckloval 
modálne š1ruk1úry. V polylincárnom prics10re ll ná
slrojov sa rozvíja na komornej ploche vzťah rotmani
lých melodických, ry1mických a farebných konlra
slov. Trilok vo flaUie o1vára nový diel, kde dominuje 
1ancčnosl, charaklcrislický zdroj Albrcclllovho vila
lizmu ;1 šarmu. Ry1mická pohyblivosť má blítko k 
folklórnej provcnicncii. Ide však len o blí7kos(. nic o 
vedomé čerpanie LO zdrojov ľudovej invencie. Albrcchl 
sa na rozdiel od Banóka vtpicral preberaniu 1alo.ých 
prvkov. ktoré neprešli selekciou jeho individuálneho 
š1ýlu a pôsobi li by lak cudlO a ncorganicky. Ak ;a v 
kon1cx1c po~lcdncj časli Sona1íny vy;kylli rylmické 
charak1eris1iky pripomínajúce folklór, k ich vyuJ.iliu 
viedli sk ladme ľa 7ámcry čislo výrawvé. 

Sonmína pre l l núm ojov A. Albrccllla zohrala vý· 
znamnú úlohu nielen v skladaleľovom vývoji. ale ~vo
jimi kvalilami. SIUpllom synlézy prvkov európskej lra
dície s akiUálnymi dobovými prúdmi 1a>1upovala v 
kon1ex1e vývoja slovenskej hudby 20. rokov ojedinelý 
dôkaz umeleckej progrcsivily, t vorivo>~ i. rolhľadu a 
individuálnej invencie. Výtnamnc taretonovala i v 
pros1rcdí brmislavského hudobného života. Podčiarlo. IJ 
š1ýlovo-1cchnickú prlbuwost' Albrcclllovcj hudobnej 
reči s programovými poiiadavkami profesionality slo
venskej hudby. nas1oľovanými o nickoll<o rokov ne
skôr núsiUpom ml:1dých príslušníkov slovenskej hu
dobnej moderny. Prclo je Sonatíne pre ll náwojov 
blízke kompotičné proSircdie prvých skladieb Ale
xandra Moytesa (Dychové kvimelo) i Eugena Sucho
ňa (Serenáda. op. 5). Albrcchl šlýlové úsilie 1cj1o gc
ner:lcie v mnohom amicipoval, v nicklorých pod>lal
ných východiskách sa od nich odlišoval. Spoločné bo
lo akccmovanic umeleckej kvali1y ro1hľadu, Albrechl 
sa sial ako jediný zo s1arších skladalcľov č lenom 
Umeleckej besedy Slovenska. Svojou akrlbiou. kom
pozičnými výsledkami a progresívnou dramaiUrgiou 
na mies1e cl irigcma Cirkevného hudobného ;polku pri 
Dóme sv. Manina budil rešpekt a uznanie. Prelo aj hu
dobní kri1 ici. ;o ~ympmiami sledujúci ná.lllp a vývoj 
medzivojnovej skladaleľ~kcj gcncr:lcic. poMihli vý
znam Albrcclllovcj o;obnosli. Pri prcmiérovaní Sona
tíny pre l l n~strojov v r:lmci aulorského konccnu v 
marci r. 1926 (odznela 1am i Klavírna suila a 1ri pies
ne) mnohí L vlcdajšicho bralislavského publika neve
deli slrúvi( novosť a nonkonformnosf. vyvierajlícu 1 

Albrecl11ovej hudby. A. l lofcjš vlcdy napísal : "uvede
né skladby spôsobili a7da lrochu viacej ronuchu ako 
sa čakalo a dllfajmc. Ze na naše hudobné pomery bude 
mať 1á1o skúsenosť priaznivý vplyv. lebo prvý ra L sa v 
Bmlislave uvádt ali skladby fyziognómie modcmcj a 
atda najmodcmcjšcj. a 10 z pera domáceho mnora ... 

aše publikum ani ncspotorovalo. ako ďaleko s1ojf 
svojimi walosťami a hudobným chápaním L..1 okoli
lým sve1om a aká je 1á1o medzera velKá." (Siovcn~ký 
denník, 27. 3. 1926). S úc1ou o Albrecl11ovi písuli aj G. 
Koričánsky. l. Ballo a J. l llav:uý. 

Významné ocenenie sa dosialo Albrcchlovej Sona
líne aj od Václava Talicha. spoluzakladaleľa a prvého 
dirigema Slovenskej lilhannónie. ktorý si j u so sebe 
vlaslným cilom pre umelecké hodn01y vybral 1 ponu
ky slovenskej 1vorby a v prvej sc1óne ju nradil na je
den l konccnov. O lo ncpochopiteľnej~ic bolo nc~pra
vodlivé hodn01enie Albrechlovcj 1vorby a činno~l i ,, 
opli ke s1aršej gcncr:lcic slovenských his10rikov. k 1om 
z nacionalislických pozícií .túžila pojem lovcn~kcj 

hudby iba na 1ranspnrc111nú prflomnosť prvkov sloven
ského piesňového a lnnečného folklóru v skladbách. 
Prc1o sa v prvých syn1c1ických Dej inách slovenskej 
hudby (SAV 1957) s Albrcchlovým menom1cmcr nc
Sirclncrne. Trvalo viac rokov. kým sa popri náprave 
jedno !ranného hiMoriografického pohľadu na našu 
ncd:lvnu minulosť dosiala Sonatína pre ll námojov i 
ďalšie rcprc1cnlalfvnc diela Alexandra Albrcchla 1 ar
chívov na lvukové nosiče a dielo majma má predpo
klad byt' poznáva né. 

mrlmfvkn in: Alex;mder Albrecht (prolilový u/bum. 2 LP z radu Tvorcoviu slovens~ej n.1rodnej lwd
by). OPUS 91 10 1637-38 Bmtisln va 1985. v podan{ lnštrumcru.11nej .1kupiny Slovenskej lillwnuónic 
pod vedením 8. Reluc/ru. (Súčasťou albumu sú okrem Sonmfny Tri Mme/ cyklu Dm, Muricnlebcn 
pre soprtfn. miešaný ~:bor a orchester. symfonická básetí TúJby a ;pomienky . .J pie;ne. Trio pre 2hu~
lf ,, violu. Prelúdium a fúga pre violu a violončelo. 1/umoreska pre 2 kla v(ry. Sclrer7o pre vio/onťe/o 
"Certík / rot:prtfvky"). Dvojklavírová ver1ia Sonatíny v pod:mf V. Kel/yovcj 11 D. Varíns~ej vyš/:1 na 
CD Alexander Albrecht: Aus sei nem Klavicrwcrk. Musica clas~ic 790021-2 Wien 1996. ( a rwhráv~e 
je .111 túpcn.1 aj Suita. op. 22. Son,1ta F dur n Humore k11.) 
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AdrewManze 
Vivaldi - Tartini - Pandolfi 
Andrew Manze - barokové husle, 
The Academy of Ancient Music, 
Romanesca 
CD Harmonia mundi 907 211 

Počúvajúc najnovšie nahrávky starej 
hudby z produkcie americko-francúzskej 
firmy Harmonia mundi - ktoré sa k nám 
dostávajú prostredníctvom distribučnej 
firmy DIVYD - mi nevdojak zišla na um 
nedávna polemika okolo CD nahrávky 
Simbrackého (pozri HŽ č . 5), špeciálne 
ohľadne prfstupu k zvukovej realizácii tzv. 

starej hudby (prečo nie historickej, alebo 
vhodnejšie, že ide o konkrétnu hudbu x-té
ho storočia?). Po niekoľkonásobnom vy
počutf viacerých nahrávok z produkcie ta
kej špičkovej firmy, zaoberajúcej sa reali
záciou starej hudby, ako je Harmonia 
mundi, musím dať za pravdu stanovisku, 
že každé oživenie historického rukopisu 
musf vychádzať z hlbokého historického, 
muzi kologického, organologického báda
nia, samozrejme, s náležitou dávkou ade
kvátnej tvorivej fantázie a zvukovej pred
stavivosti . Dokazujú to viaceré zahraničné 
nahrávky, na ktorých participujú špecialis
ti - sólisti , dirigenti, ale aj špeciálne súbo
ry a celé tímy odborníkov. Otázka realizá
cie starej hudby nie je teda iba otázkou, či 
hrať alebo nehrať na dobových nástrojoch, 
či na ich kópiách, ale čo a ako hrať! To je, 
podľa môjho názoru, podstata problému. 

Takto sa mi totiž javia otázky umeleckej 
interpretácie starej hudby, ako ich naprí
klad dnes prezentuje jeden z najvýznam
nejších barokových huslistov a znalcov 
problematiky interpretácie hudby 17. a 18. 
storočia, anglický barokový huslista An
drewManze. 

BBC Music Magazin o Andrew Man
zovi napísal, "že je huslistom, ktorý a s 
mimoriadnym vkusom a improvizačnou 
lobodou zmocňuje barokovej hudby". 

Andrew Manze vstúpil do medzinárodného 
hudobného povedomia ako hrdina novej 
generácie hudobníkov, špecializujúcich sa 
na hru na historických nástrojoch, vstupu
júc do všetkých štýlov ako "mladý di
voch" (The Gramophone). Po štúdiu starej 
fil ológie na Cambridgskej univerzite štu
doval hru na barokových husliach na 
Kráľovskej hudobnej akadémii v Londýne 
a na Kráľovskom konzervatóriu v Haagu. 
Už v tom čase vzbudil veľkú pozornosť 
ako sólista novým, neopakovateľným po
daním skladieb autorov 17. a 18. storočia. 

Na základe svojej úspešnej sólistickej čin
nosti pôsobí od r. 1993 ako koncertný ma
jster Amsterdamského barokového or
chestra a od januára 1996 je aj umeleckým 
poradcom a koncertným majstrom The 
Academy of Ancient Music. Z tejto spolu
práce, ako prvý významný úspech, vznikla 
CD nahrávka sólo a dvojkoncertov J. Se
bastiana Bacha na značke Harmonia mun
di (907 155), ktorá dosiahla najvyššie kva
litatívne hodnotenie v časopise BBC Mu
sic Magazine. 

Okrem vyššie uvedených aktivít Manze 
vystupuje aj ako komorný hráč - člen sú
boru Romanesca, ktorý sa zameriava pre
dovšetkým na interpretáciu hudby 17. a 
18. storočia, odkiaľ pramení aj jeho nástro
jové obsadenie. Súbor Romanesca založil 

hráč na lutnu a theorbu Niggel North a 
okrem Manzeho je jeho tretím č lenom 

John Toll , hráč na čemba l e a organe. V 
tomto obsadení nahrali o. i. Manchester
ské sonáty A. Vivaldiho, ako aj husľové 
sonáty Schmelzera a H. Ignaza Bibera (re
cenzia vyšla v HŽ č. 23-24, 1997), za kto
ré získali mnohé medzinárodné vyzname
nania, ako napr. Premio Internazional e del 
Disco Viva/di Antica /taliana 1993, Canne 
Classical und Gramophone Awards 1995 
alebo Prix Diapason d'Or a Edis on Clasi
cal Awards 1996 (všetko v produkcii Har
monia mundi , ktorej Manze je exkluzív
nym interpretom). 

Na CD nahrávke z tvorby Vivaldiho, 
Tartiniho a Pandolfiho sa Manze predsta
vuje v maximálnej reprezentačnej podobe 
nielen ako barokový hus ľový virtuóz, ale 
najmH ako tvorivo premýšľajúci hudobník 
- interpret, partner skl adateľa. Manze tak 
nadväzuje na dávnu tradíciu, kedy väčšina 
skladateľov bola aj vlastnými (špičkový

mi) interpretmi, ktorí do notovej osnovy 
vkladali viacmenej globálny textový záz
nam, pretože ho dotváral i vlastnou inter~ 
prelačnou tvorivou fantáziou. Manze sa 
neuspokojuje s technickými parametrami 
interpretácie, ale nastoľuje túto disciplínu 
ako tvorivú umeleckú činnosť par excel
lence. Povedané slovami Milana Munclin
gera: "tak ako všade, aj tu najviac škody. 
narobí polovzdelanosť, ktorá chod[ ruka v 
ruke s dogmatizmom a obzvlášť rád apli
kujtíc niektoré povrchne poznané zás<.1dy 
na autora a diela, pre ktorých platia cel 
kom iné pravidlá. Moderná hudobná veda 
vná.~" stále viac svetla do tejto spleti otá
zok a pomáha tak pri zrode nového typu 
hudobníka- hudobnlka vzdelaného". Tieto 
slová možno plne akceptovať aj v prípade 
Andrew Manzeho. 

Manzeho interpretácia Vivaldiho Hus
ľového koncertu, op. 8, č. 5 "La Tempesta 
di Mare" (RV.253 - známeho tiež ako 
Koncert pre pon. ké knieža), predkladá ma
ximálne ujasnenú štýlovú koncepciu ume
leckej interpretácie (nie reprodukciu) au
torovho zápisu. I napriek tomu, že pre 
Manzeho je primárne charakterist ická slo
boda interpretačného prejavu, v prípade 
Vivaldiho ju neupl atňuje dogmaticky či 
samoúčel ne, ale s maximálnym vkusom, 
jemnosťou a muzikálnou inšpi ratívnosťou. 

Manze vo Vivaldiho hudbe objavuje pre
dovšetkým hudobnú podstatu, neimportu
je jej romant icky cítiacu kreatívnosť, ale 
očarúva poslucháča bohatou farebnou a 
dynamickou škálou svojho nástroja, ne
omylnou tónovou artikuláciou a najmä no
vým spô ·obom frázovania. 

V Tartiniho Sonáte tzv. "Diabolskej" 
pre sólové husle, ukazuje Manze svoje 
technické a štyli tické umenie v plnom 
rozsahu. Je to úplne nové, netradičné po
ňatie, založené na ab olútne lobodnom 
cftení hudby, predovšetkým na detailnej 
práci s tónom, jeho výškovými dynamic
kými i farebnými parametrami. Či už sú to 
jednotl ivé tóny, dvoj-trojhmaty, oktávy, 
pasáže, melodické ozdoby, tri lky, jemné 
glisandá, kontrastná dynamika, ale aj ráz
ny a plnokrvný tón, to všetko sú jedinečné 
tromfy Manzovej hry, ktorá človeka nad
chýňa a robí šťastným zo zážitku, ktorý 
mu poskytuje. Manze pôvodné noty skla
dateľa považuje pre rekonštrukciu iba za 
útržky informácií, za skromné oporné bo
dy. Zväčša - okolo 50 % - podľa neho -
musf urobiť interpret. Dodajme, že inter
pret vzdelaný a tvorivý. Manze svoj názor 
na slobodu interpretácie, resp. improvizá
cie prirovnáva k známemu jazzovému hu
dobníkovi Charlie Parkerovi, ktorý údajne 
cestou na koncert napí al skladbu, dal ju 
kolovať a keď ju dvakrát prehrali , všetci 
hráči ju vedeli naspamäť. "Je to temer ne
pochopiteľné" - tvrdí Manze -, ale wk vy
mstali f.lj hudobníci barokovej doby, ktorf 
mali rovnf.lké vzdelf.lnie, mali vynikf.ljtícu 
pamäť na harmonické postupy a technické 
triky. Dnes sa učíme úplne im1k. Keď teda 
t vrdím, že sa z<~ujfmam o improvizáciu. 
poviem tým asi, le mi je trápne ui viac ne
improvizovať. Rád br om dosiahol bod. v 

ktorom sa s orchestrom dostanem do sta
vu, kedy Zé!Čntí všetci improvizov;.lť a za
budnú na noty". Zostáva nám iba popriať, 
aby sa to Andrew Manzovi podarilo. 

Na záver treba dodať, že Sonátu "La 
Monelalla Romanesca" Op. I V. č. 3. 
1660", napísanú ako "Stylus Phantasticus" 
v ranom talianskom baroku 17. storočia, 

Manze interpretuje so súborom Roma
nesca. Je to pôvabná, dvojčasťová skladba. 

Manze svojimi nahrávkami prináša iste 
vyhranený, individuálny interpretačný 

štýl. Neviem posúdiť, či je nasledovania
možný, alebo či je opakovateľný. To, zrej
me, ukáže čas. Jednoznačne však možno 
povedal', že jeho interpretácia je poučná, 
ale hlavne vzrušujúca, keď na sk lonku 20. 
storoči a dokázala priniesť také interpretač

né podnety, o ktorých sme azda pred 20.-
30. rokmi ani neuvažovali. Preto túto na
hrávk u možno každému, kto sa chce s pro
blematikou hudby minulých storočí serió
ze vyporiadať, iba vrelo odporúčať. 

Les plus belles scenes de 
l'Opéra Baroque 
Monteverdi - Cavalli - Lully -
Charpentier - Purcell - Haendel -
Graun - Telemann - Rameau 
CD Harmonia mundi 290 869 

Tento titul naozaj ponúka to najlepšie 
nielen z barokov~ opernej literatúry, ale 
aj interpretácie. Uplne čerstvá nahrávka, 
realizovaná v rokoch 1967- 1997, ponúka 
nesmierne citlivý a výstižný obraz o baro
kovej opere. 

S autentickou, resp. kvalitne a štýlovo 
interpretovanou barokovou operou sa náš 
poslucháč alebo divák v domácej produk
cii prakticky ešte ani nestretol. Hoci u nás 
vzniklo už niekoľko súborov venujúcich sa 
starej hudbe, atribút kompetentného inter
preta si zatiaľ udržiava iba Musica aetema. 
Mnohé súbory alebo interpreti , a púšťajú 

do barokovej literatúry s pred tavou, že je 

Les plus be/les sc~nes de 

•&•rBaroque 
technicky ľahko zvládnuteľná. Žiaľ, je to 
krutý omyl! Od roku 1945 pracuje v zá
padnej Európe systematicky celý rad inšti
túcií, festivalov, súborov, ktorí sa cieľave
dome venujú tejto problematike, podria
ďujúc aj vyhl iadky na komerčný efekt , dô
kladnej mravenčej práci. 

Tak ako baroková inštrumentálna hudba, 
aj baroková opera, má svoje dejiny, tradí
cie, princípy, štýlotvorné a štylistické prv
ky, ale aj maniery. Barokový operný vokál
ny štýl, je v istom slova zmysle náročnejší 
ako romantický. Nestačí iba hlas, ale pre
dovšetkým dokonalá technika, kultúra, bo
hatá výrazová invencia a znalosť tvorby a 
štylistických prvkov barokovej hudby vôbec. 

Recenzovaná CD nahrávka reflektuje tú 
najpodstatnejšiu panorámu barokovej ope
ry od 16. storočia, počnúc Monteverdiho 
Orfeom, až po 18. storočie, končiac Te
lemannom a Rameauom. Obrazne možno 
povedať, že sú to výberové zvukové dejiny 
najtypickejších čft barokovej opery. Vzhľa
dom na množstvo ukážok (pätnásť! ) nie je 
možné hovoriť osobitne o každej. Napokon 
najlepšie je vypočuť si ich a urobiť vlastný 
názor. Preto aspoň stručný prehľad. Z 
Monteverdiho sú tu základné ukážky z 
Orfea, ávratu Ulissea do vlasti a Koru
novácie Poppeie. Cavalli je tu zastúpený 

áriou z opery La Calisto, Lully 
ukážkou z Armidy, ale aj vonkoncom 
známou ukážkou z opery Atys. 
Antoine Charpentier patrí taktiež k 
známym barokovým operným 
CD ho spoznávame ukážkou z OpeiJ 

Malade imaginaire, ďalej tu dominuje 
my Purcel s ukážkami z opier 
Aeneas a Kráľ Arthur. Händel je 
prekrásnymi ukážkami z opier 
Giulio Cesare, Carl Heinrich Braun. 
u nás prakticky vôbec nehraný a 
ný, sa predstavuje veľmi zaujíma\'OU 
C!eopatri z opery Cleopatra a Cesar 
dom na ukážku bolo by veľmi 
poznať celú operu) a napokon je tu 
barokovej opery reprezentovaný 
mannovým Orfeom. Záver CD 
tvorí konfliktný taliansko-francúzsky 
zervatfvec Jean-Philippe Rameau s 
kami z opier Castor a Polux, a 
takty patria opere (skôr opere baletu 
zborom) Len lndes Galantes. Tento 
zantný dramaturgický záber má 
predností, pretože poukazuje na •)'OJ 
rokovej opery, ako aj na podstatu 
ného myslenia barokových majstrov, 
ich narábanie so ujetom, recitatívmi 
pokon s vokálne najdôležitejšími 
árií, o ktorých sa mnohí 
(vrátane Bukofzera) domnievajú. 
pravým bel cantom. (Bukofzer naprill. 
tvrd f, že bel canto je štýl, v skutočnO!IIIr. 
to technika spevu. Ale to je iná 
Podstatné na tejto CD nahrávke je 
realizovali naozaj špičkové a ren<IIIIOIIIIIIII 
osobnosti , ktoré barokovú hudbu svS11•1• 
ticky pestujú. Sú to najmä úbory, 
pr. Concerto vocale s René J 
Chapelle s Philippom Herreweghom. 
Aart · Florissants, Deller Conson, 
dem ie fUr Alte Musik a i., ktoré nrňJ,ihl._ 
kladný interpretačný štýl. Mená 
však našej verejnosti veľa nehovoria. 
neznamená, že nie sú kvalitní. Pre 
dok spomeňme aspoň niektor)·ch: 
osobne zaujímavým hlasom a \'el\;ou 
túrou di sponuje Jennifer Lannore 
Octavia v Korunovácii Poppei. 
melte Lauren s je skvelou Am1idou v 
ho rovnomennej opere, Lorraine Hllf 
etablovanou barokovou speváčkou a 
skvie sa v Purcellovej opere Dido a 
K ďalším protagonistom nahrávky 
Derek Lee Ragin, Barbara Schlick, 
Wi ll iams, Roman Trekel, Agnes 
ďalší. Ak si myslfme, že ide o 
interpretov, sme na omyle. Práve 
mnohf majstrovsky ovládajú nielen 
nu techniku, ale hlavne tónové. 
ké, výraL.Ové nuansy vokálu v 
vanom štýlovom rozmedzí. 

ahrávka ukážok z majstrovských 
sov barokovej opery je zvukovo 
kvalitne vyvážená i napriek počtu 
a sólistov. Vysoko si cením nrPtin•~OIHII 
štýlový prejav, ktorý je maximálne 
linovaný, vokálne kultivovaný. 
je - zhodnou s predchádzajúcim A. 
zom- apl ikácia istých J mJJro'V IZllčn~·cllll 

bo spontánne cítiacich elementov 
recitatívoch, ktoré skvele vyjadrujú 
tickú atmosféru nasledovnej árie (aj 
tiež isté paralely s inštrumentálnou 
v používaní jemných glisánd, 
tónov a pod., kontrapunktujúcich 
vú a Lmyslovú stránku dramatického 
Nevďačné, ale krásne baroko. ecM 

ňom zrejme zarobiť a robit' kariéra 
canto ranej talianskej opery. Oproti · 
presivite, ale aj istej agresii. možno v 
kovej opere narábať iba pokom}m 
do obsahu a zmysluplnosti mterpre~n 
ho diela, dať mu to, čo mu patrí a nie 
na sebe chcem ukázať. A to je celý 
alebo podstata umeleckej interpretácie 
rokovej hudby. Aj táto recenzovaná 
hrá v ka stojí za povšimnutie každému. 
chce urobiť vlastný názor na ume!ecU 
terpretáciu barokovej opery. Uči( sa 
ponižujúce, zaostávanie je trápne a 
Túto CD nahrávku možno jedine 
porúčať, pretože otvorenému 
prinesie nejeden hlboký, 
záži tok. 



enie klavírnej hry 

fLCIICIIeltlky sa v~ak s ou!Lkami tónotvorby za
•illlllí\llC:JSte tapodievať ešte pred svojím prí

Ru~la. Podľa vlastných spomienok bo
doJmOm koncenu Julia Schulhoffa 
žiaka Václava Jána Tomá§ka 1. Pra-

blftho počul okolo roku 1850 vo Viedni . Le
llllliä) o jeho hre hovorí: 

'fbdjrho ruAami sn k /avfr Ldal byť celkom iným 
Sedel som v rohu a ako som počL1va/, 

ltdcom prenikali neopfsatcľné emócie. 
mi nni jcdintr 110111. Znčlll som mať vfziu 

IIN!ki !JlósOI~u hry. Ttr melodick,1 /fnia, vystupujú
obrysoch. tlf skve ltf sonorilll. to v§ctko 

vyvolané novým. úplne odli§ným sp6so
A tá spevnosť. legato, o llkom sa mi ani ne

je na klavfri molné. spev V7ntr§ajúci sa 
w .... .w..;",, l Toto je hm budúcno ti! ... Schul

prc mila zjavením. Od toho dt1a 
••aiiiO''"I objaviť ten sp6 ob hry. Myslel som 
i'Jiil!fll~Jilť a usilovne som §wilova1 svojic?! paf 

som )ll naučil. ako ho dosiahnuť." 
Potocka: Theodor LeschetiLky. ew 

lacbetiz.ky narodil sa v Lancute pri 
22. Júna 1830, 1.omrel 14. novembra 

~-hllrál·ďarKJCh . llru na klavíri sa uči l u svojho 
Leszetizkého. od 11-tich do 15-tich ro-

ltakom Carla Ctemého vo Viedni, kde 
aj kontrapunkt u C. Sechtera. V Rusku 

roku 1852 (26 rokov). z toho 14 rokov 
ako profesor hry na klavíri na petro

Kontcrvatóriu. Riad iteľom tohto prvého 
Kotllcrvatória bol v tom čase jeho zak la

Artlon Grigorievič Rubinštejn a je isté. že je
tl•lecká i pedagogická autorita zanechala vý
• llopy aj na pedagogickej činnosti Lcsche
IM!o· Stal sa tiež spoluz.akladateľom Cár~kej hu
Mie; spoločnost i . Bol autorom k lavírneJ školy, 
... pm!nesových skladieb pre k lavír a dvoch 
Ilir· V prvom rade však bol mimoriadne schop
fa• nadan5m pedagógom, ktorý počas ruského 
J*ntl \)C.hoval umelecky silnú generáciu s~o
p~vatefov. ktorí nielen v Rusku. ale aJ v 
ilaličl iírih dobré meno svojej krajiny aj školy. 
Mu 1864 Leschetitky prvý rat. navštívil Ang

lkkdena pôde Musica! Union concens účinko.*' klavin ta v Schumannovom K vin tete a ••J nie~toré vlastné skladby. Anglicko na
JIIIildle mekol'ko ráz. Od roku 1878 pôsobil ako 

! hry na klavíri opiit' vo Viedni , kde vycho
lldtých vynikajúcich k laviristov. O dva roky 

11 1u druhý raz oženil s bývalou žiačkou a 
ruskou klaviristkou Anette Jesipovou. 

llllilllizl18to školu. myšlienky i metod iku klavír
. v odbornej l i teratúre najmä jeho 

Unschuld von Mclasfcld v knihe Die 
(Lipsko 190 l ), 

Brée v práci Die Grundlage der 
LeM:netiiZKY (Mainz, Vicdc~ 1902), 

Prentncr v knihe Der modeme Pianist 
1903). Mcdt.i ďalšími publikáciami o 

:.klizkom nachtldt.am'e ti tuly: 
AIIJela Potocka: Theodor Lescheti1.ky ( ew 
1~)3). 

Jlullah: Theodor Leschetizky (Lon-

Newcomb: Leschetizky as l knew him 
Londýn 1921 ). 
Leschetizkého žiakov spome~me as
najvýmamncjších: V asilij Safonov 
Na petrohradskom Konzervatóriu 

dirigovanie a hru na klavíri. Pracoval pod 
Lcschctizkého. štúdium absolvoval roku 

Brassina. Ako znamenitý k lavirista 
lfladosilihol pozoruhodnú medzinárodnú ka

. . New York. Bol popred
hry na klavíri najskôr na petro

Kon~enlató>riu, neskôr (po T ancjevovi -
pôsobil ako riadi teľ a profesor hry 

n1 Konzervatóriu v M oskve. Patri l k v ý-

znamným reorganizátorom školy. Je autorom 
zborníka k lavírnych technických štúdií Novaja for
mula. Jeho žiaci , Joseph Lhévinnc a Rosina Bcssi
Lhév inn (profesorka na Juliard School of Music v 
New Y orku), neskôr pedagogicky i koncen ne 
pôsobili v USA, kde sa stal i spoluzakladateľm i 

novších tradícií americkej k lavírnej školy. J. A. 
Jesipova bola výbornou konccnnou umelkyňou a 
profesorkou hry na klavíri na petrohradskom 
Konzervatóriu i asistentkou Lcscheti7.kého. Z jej 
žiakov menujeme aspo~ M . Judinu č i S. Proko
fieva i V. V . Pucharskt!ho, profesora kyjevského 
Konzervatória. Medzi jeho žiakov patril i napríklad 
Brailowský (študoval aj u Leschctizkého). V . Ho
rowitz, G. M . Kogan. vynikajúc i klavirista i muzi
kológ, no najmä 7Jlamcnitý metodik, ďalej L . 

ikolajev, A. Javorskij a ď. Z obdobia Lcsche
tizkého viedenského pôsobenia treba spomenúť 
Artura Schnabela, k laviristu svetového formátu a 
známeho interpreta Beethovena. Edwarda SchUtta, 
I sabellu V eogeroVli, poprednú americkú profesor
ku hry na klavíri (jej žiakmi bol i Samuel Barber, 
Leonard Bernstein, Jncob Lataincr, Garry Graff
mann a i.), v Berlíne pôsobiaceho Karla Schram
ma, Henryka M elcera, dlhoročného pedagóga vo 
Ľvove (jeho tamojším n:!stupcom sa st:tl český kla
virista V . Kurz). Igoaza Friedmanna, Josefa Ignaca 
Paderewskt!ho (prvý poľský prcLidcnt), Benua
Efrona, M arlta Hambourga (pôsobi l v Londýne), 
Ossipa Gavrilovitscha (pôsobil v USA), Benna 
Moisewitscha {pôsobil v Anglicku). Michaela Za
doru {bol tiel l iakom Busoniho). ale aj 
Emanuelu KajetánoVli {neskôr popred
nú pedagogičku hry na klavíri na 
Hudobnej a dramatickej akadémii 
v Bratislave) atď. Ako vidiet' l 

tohto stručného prehľadu , l 

Lcschetizkého školy vyšli 
mnohí znamenití umelci i 
pedagógovia, príslušníci 
mnohých národnost í. 
Anette Hullah spomína. 
ako Leschetizky charak
terizoval rozdiely medzi 
jednotlivými národnými 
klavírnymi školami: 

Od Angličanov oca
ktrva. le budL1 dobrými 
lwdobnlkmi. dobre pm
cujúcimi. ale /Jor§fmi vý
konnými umelcami. ktor( 
prácou dosahujú to. čo 
Slovania in.štinktom: ich 
hlavy im shília lcp§ic, nel 
ich srdcia. Američanov pova
t uje za spontánnej§fch. Sú zvyk
nutf mať vidy v pohotovosti svoje 
technické vybavenie. vnímajú rjcfllo_? . 
ich technika je poLoruhodntr. Studu;u vwc 
azda aj preto, aby si 7achova/i úrovctl, než 7 ltrsky 
k hudbe. Podli1 Lcschctizkého najvy§§ie stojn Rusi. 
Spája ich zázmčná technika. majú vá§ctl i dmma
tickú si lu, i i vclnosf aj mimoriadnu viwlitu. Majú 
búrlivú povahu. ktorú možno len ťažko udržať v 
istých medzh1ch. no pokiaľ nájdu trpezlivosť vydr
laf ai clo konc11, sú 11i :1snf k laviristi. Poliak je mc
nej silný a pevný nci Rus, viič§mi ho priťahuje po
cticktr srrtrnkn hudby. Vo v§ctkom. čo robí. možno 
ná) (originalitu, vybrú en ý prejav, nehu a in~tin.k
tfvny rytmus. FrancúL.ov prirovntrva k poletu;úcun 
vtáčkom. ktorf sa VL/1/f§ajú v oblakoch a ani netu
f ia, čo sa nachtfdza pod nimi. Sú 111beznf. krehkf. v 
hre zreteľnf a dobre frtfLujú. emcov si váli pre ich 
váino ť. trpezlivo ľa Lmysel pre detail. disciplfnu 
a ich pokornú a intcn7fvnu lásku k umeniu. Ale 
hrajú trocha §edivo. Jcmnf Svédi. u ktorých na
chtfdza mnoho nadania. sú mu sympatickej§(. n 
Taliana miluje preto. le je Talian. hoci nn klavfri 
spmvidla v6bec nevie hrot:" 

(Citované podľa A. Hullah: T heodor Leschc
tizky. Londýn 1906) 

Aj vyššie c itované dokazuje, že v čase druhého 
viedenského pôsobenia Leschetizkého existoval už 
celý rad národných škôl so svojimi odl išnosťami a 
špecifi kami. 

Theodor Leschetizky obrodil a rozvinul vieden
skú školu Carla Czerného. V súvislosti s novými 
požiadavkami pianistiky obohati l j u o nové princí
py relaxácie a súč i nnost i ramena, o pružné, v láčne 

pohyby zápästia. takzvanú "zilpästnú pružin~"· 
Podrobnejšie o týchto i ďalších prv koch Lesc~cll~~ 
kého metodiky hovorí i G. M . Kogan v pubhkácu 
Práca pianistu i vo svojich článkoch venovaných 
dejinám pianistiky. Leschetizky realizoval i viace
ré novinky vo vlastnej metodike vyučovania hry na 
k lavíri. Spome~mc iba zavedenie v tých časoch 
nového- prirodzene vyklcnutého tvaru ruky pri hre 
na k lavíri. Vytvori l rnodcmú výmamnú školu. kto
rá sa nachádza na prelome medzi starými školami 
a takzvanými anatomicko-fyziologickými školami 
hry na klavíri. Obsahuje viaceré prvky. ktoré anti 
cipujú vývin škôl ku školám psychotechmckého 
typu v 20. storočí. Jednou z takýchto anticipáci ~ 
bola aktiv ita myslenia a sluchoveJ predstavy pn 
štúdiu d iela. Je to okrem iného významný prvok 
metodík i ďalších popredných svetových škôl (ne
meckých, ruských, angl ických i amerických). T áto 
čna reprezentuje vo veľkej škole Lcschctizkého 
akúsi perspekt ívu ďalšieho vývoja a vplyvu na bu
dúce generácie. 

Hoci sám Theodor Leschetizky nenapísal v last
nú metodiku, v uvedených prácach j eho spolupra
covníčok j u spoznávame dosť dôkladne. Najmä 
Leschetizkým autorizovaná knižka Malwiny Brée. 

s mnol.stvom príkladov i štyridsiatimi siedmimi 
fotografiami Lcschctizkého ruky. na ktorých sa 
priamo demonštrujú urči té pojmy. č i z..ákladné po· 
7Jlat.ky jednotl ivých kapitol , dáva nám i dnes do 
rúk koncízny metodický materiál. l loci nesie stopy 
času svojho zrodu {východiskom sú anatomické 
princípy hry a pod.), predsa len obsahuje pokroko
vé čny tvorivých postupov umelca a pedagóga na 
prelome 19. a 20. storočia. Prínosné je akcentova
nie sluchovej predstavy i kontroly, ako aj proces 
myslen ia pri štúdiu hry na klavíri . 

Pedagogika Theodora Leschctického venovala 
vera pozornosti prirodzenej a nenútenej hre, uvoľ
nenosti hracieho aparátu s prvkami primeranej fi 
xácie a so zameraním sa na relaxáciu {cviky zápäs
tia hore, zápästná "prulina" a pod.). Uplat~ovaním 
súčinnosti ruky a ramena Lescheti7.kého škola do
sahovala veľký spevný tón. Samotná poloha ruky 
na k lávesnici sa l íšila od viacerých súčasných škôl. 
Vyznačova la sa vari po prvý ra1. prirodzeným tva
rom - k lenbou a prstami zaokrúhlenými do oblú
kov, ktoré sa s istými modifikáciami používajú do
dnes. 

V duchu metodiky starých škôl i Leschctizky 
venoval spočiatku veľkú pozornosť prst ovej techni
ke. Cvičenia s upútanými prstami aj vo voľných 
polohách a v rôznych kombináciách sa vykonávali 
spočiatku ľahkým tónom. sluch bol meradlom vy
rovnanosti hry. Prstové cv ičenia sa ďalej spájal i s 
pohybmi zápästia a pestoval sa pocit fixovania po
sledných č lánkov prstov na k lávesoch. Pri melo
dickej hre i vo fone odporúčal Leschctit.ky meniť 
tvar prstov, hrať s vystretejšími prstami. Je to jeden 
z dodnes používaných princípov tónotvorby. 
Príprava zručnost i v diatonických i chromatic
kých stupniciach. ale aj pestovanie hry dvojhmato
vých stupníc v terciách a scxtách bolo samozrej
mosťou. a pomoc dynamickej i rytmickej vyrov-

nanosti stupnicových pasáží pristupovalo 
rôzne č lenenie. dômyselné cvičenia 

pripravujúcc plynulý podklad pal
ca. striedanie akcentov, rôznej 

anikulácic (staccata, legata). 
ale aj dynamické nuansova

nic technických štúdií. a
sledovala príprava hry 
harmonických i rozlože
ných akordov. ktorej sa 
venovala zrejme veľká 
pozornosť. {V knihe M . 
Bréc Die Grundlage 
der M cthode Lcschc
tizky je na záver pripo
jená takzvaná "arpcg
giová suita" - štúdia 
rot.mani tých akordic

kých rot.kladov v obra
toch. ktoré vychádzajú z 

rovnakého basového tónu. 
Obsahuje 26 rôt.nych akor

dických útvarov. Podobný 
princíp dodnes používa ruská 

škola.) 
Medzi ďalšie prvky k lavírnej 

techniky Lcschctizkého školy patria: 
nemá výmena prMov na jednom k lávese, rc

petície, pestovanie rôznych druhov anikulácic (le
gato. prstové i zápästné staccato. odťah , odrat.. por
tato). oktávy, akordy. arpcggiá, dvojhmaty, gl is
sandá, ornamentika. dynamika, pedal izácia, prsta
klad. 

Oktávy sa pripravovali a hrali zo zápästného 
staccata, vo forte s vyššie zdvihnutým zápästím. V 
legate sa oktávy cviči li so sol fcggiovaním (s vedo
mou predstavou tónu č i intervalu pri oktávových 
skokoch, čo je každopádne na svoju dobu nový a 
veľmi pokrokový prvok). Pestovali sa aj oktávové 
cvičenia na spôsob List.tových martellato oktáv 
(pri rozdelení oktávovcj pasáže medzi pravú a Tavú 
ruku - s vedením melodického hlasu palcami 
oboch rúk. 

Akordy sa hrali odrazom pomocou pružného zá
pästia a fixovanej polohy ruky. Leschetizky veľmi 
progresívne rieši cvičenie i štúdium, čomu venova
la osobitnú kapitolu vo svojej knihe Mal wine Brée. 
z nej sa dozvedáme mnoho podrobností o postu
poch aktivizácie myslenia. o sluchovej predstave, 
koncentrácii i vôľových vlastnostiach hráča. V še
obecné myšl ienky o dôleži tosti techniky v umení 
nás privádzajú k odsekom, k toré vzdialene antici
pujú napríklad študij nú metódu Karla Leimcra a 
Waltera Giesekinga (takzvanú metódu "reflexie") 
v nemeckej metodike 20. storoč i a. Zdôrazt~ujc sa 
úloha myslenia pri štúdiu i pri technickom výcvi
ku, postupnosť pri štúdiu diel hudobného repertoá
ru i technických štúdií (napríklad postupné zjedno
covanie vypracovaných menších úsekov, akoby 
vyhotovených základných jednotiek stavebného 
materiálu - akýchsi "tehličiek" budúcej stavby). To 
všetko poslúži rovnako 1.myslu hudby, vypracova
niu detailov, pamät i. ani nevraviac o úspore sfl pri 
štúdiu. Odporúča sa pestovať návyky spoľahlivosti , 
vydarených interpretácií na prvý pokus pri hre -
napríklad na vyučovacej hodine a tiež počas prí
pravy na ~u. Vofba rozsiahleho repenoáru a potre
ba častého verejného vystupovania pomáha preko
návať psychické stavy trémy. Medzi dôležité psy
chologické faktory Leschctizkého školy patri lo i 
pestovanie sebakontroly a sebakritiky vo vzťahu k 
v lastnej hre, ako aj schopnosti prijímať kri tiku od 
odborníkov, ale aj od v lastných kolegov. 

Záverom odcitujeme najzaujívamcj šic úryvky z 
podnetnej kapi toly venovanej cvičeniu a štúdiu hu
dobných diel podľa Leschct izkého (výber z 26. ka
pitoly knihy M alw iny Bréc: Die Grundlagc der 
Mcthode Leschetizky): 

"Umenie je najtyp ickej§fm v/astnfctvom člove

ka. Nemožno ho nadobudndľ rodom. ani dedič
stvom. treba si ho osvojiť ... Ak niekto rvrd(. f.e sa 
v§elko dokáie naučiť bez ntrmahy. potom buď k /a-

me, alebo mu to naučené dlho ncvydrlí. BeL náma
hy vari vychádza z hlavy my§lienkil. techniku ka}
dého umenia si v§ak treba krok /ll krokom osvoj it: 
Ko/ko úderov kladiva 11.1 dltfto bolo asi potrebných 
na to. aby mohla vLniknút' L kusa mramoru Venu§;r 
Mi/6 ka? K o/ko t isfc 1:1hov §tctcom musel urobiť 
Rafael, aby vytvoril svoju Sixtfnsku madonu? A 
ko/ko usi lovnosti bolo Lupotrcby. pokým doktrLal 
urobiť t ie spr:fvne ťal1y? Mnjsrrovsrvo spocívu v 
cvičenf. ktoré nič ncubertr nn liadtrom ta/cll(c. ani 
pianistickom. 

K /avfme cvičenie sa ncmtr podob.1ť bemJy§lien
kovitému vcrklikovaniu. nemá byť 7amcrané tm 
časové trvatrie. či vari počet opakovan(. Ak mtf byt' 
plodné. mus( priná§af súčasne tréning hh1vy i rúk. l 
najjednoduch§ic prstov/5 cvičenie nčiwocnfka si 
vyžaduje celú pozornosť cvičiaceho. Mu~( počl1vat' 
vytváraný tón. koll(ro/ovaf drl:mie rúk i pohyby 
prstov a o v§etkom premý§ľať. Po nickolkých tý}d
iloch cvičenia. usmcn1ovatrl5ho správnym mys/e
nfm. sa presvedčfmc. lc sa prsty stáva)LÍ samostat
nej§ie a spoľahlivej§ic. T11kto m6žcmc pri !ftúdiu 
skladieb venovať viič§iu po7omosť icl! my§licnko
vému ob a/111. M y§licnkov/5 pochody mol.no uľal!
čit' tak. le sa cvičntr ltftka hrtf spočiatku celkom po
maly. a rýchlg_j§ic tcmp;f volfme ul so 7V!Itfo.vaním 
istoty v hre. Styry hod my ro~umné/Jo cvtčenm den
ne úplne stačia . Kto chce obsiahnuť viič§f reper
totrr. m6le pridať hodinu či dve 11 vcnovat' ich opa
kovaniu skh1dieb ... 

Pri §túdiu skladieb m1jd6/clitcj.~iu 1ílohu -:o/mf
va myslenie. Cesta k mr.~tudovnniu sklndicb sp:l
mäti smeruje tot il od hlavy k prstom a nikdy nic od 
prstov k hlave. Zc/6raZilujem učenie su spamäti. 
pretože to j e naj/ep§( prostriedok nko Lumdit' nové 
hudobné dielo trvale do svoj/Jo repertoáru. vlast
nfctva. Pritom moino postupovať nasledovne: ak 
sa chce §tudent najsk6r obo7J1trmit' so §llldovanou 
skladbou. prečfta si ju iba rtu. aby ~i pmy ncprivy
kali na nepresnosti. Potom - vJdy ~ pri/Jih1dnutfm 
na obľainosf kompozfcie ako aj na vy~pe/o;t' §tu
delila - zoberie si pred seba úsek jedného. n:J dvoch 
taktov. alebo naraz najviac jednu frá/u. rO/Oberie 
si ju hamwnicky. swnovf si prstoklad a urtí pedali
záciu. K tomu treba poLnamcnaľ. lc rýchlej.~ic pa
strže je potrebné vyskú§aľ aj v rýchlom tempe. pre
toie prstoklud a peda/i/,1cia m6iu napriklad vyho
vovať v pomalom tempe. ale nic v rýc/Jiom. Treba 
si teda určit predpfsané tempo a ul potom Sil vrtrtit' 
k pomui/Jmu §túdiu. Spočiutku dynamicky clif'crcn
cujeme IJ/uvn/5 11 vcdľ.1jfic Masy. §tudelll IJy s11 nm/ 
predbežne - kým c§te bojuje s nwtcritrlom - Ldrliu
Vilľjemnej diferencitrcic a cmócif. Inak by ;a moh
lo sta ť. ie sa je/Jo najkraj§ic city utopi.1 vo falo§
ných tónoch. Swdent mova poLome trw daný úsek 
pohľ.1dom. prfpadnc si ho predswvf. či mLIJias vy
slov( ... až potom ho Lllbrá spwniiti. no iba v takom 
tempe. v akom mu je/Jo pamiit' bude diktoval pred
pfsané nory. Ak niektorá nota vypadne a nccl:rrf sa 
ju vybavil' si ju/ pamäti. obrtftime sa LIIOva na no
tový text. Ak §tudem doktfl.e beLcl!ybnc /al!raf 
spamäti daný ú~ck. opísaným postupom m6Jc po· 
kročovaf ď.1/ej. Naštudovaný úsek sa pripája k na
sledujúcemu a pokú§ame sa /Jmf nový celok od /a
čiat ku. Takýmto sp6sobom 'sptrjania úsekov' sa 
skladbu učíme spamiiti. Ak by sa študentovi nasle
dujúci dei! L.dalo. f.e ltrrku /abudol. nech ncstr.1ca 
odvahu a 'zabudnuté' e§tc mL preberie. V pam/Iri sa 
mu to opäť rýchlo vybav{ a po nick o/kých wkýehto 
cvičných dtlocl! si danú ltrtku nntrvulo osvoj(. A l 
teraz dochtfdza k jemnému vypracovaniu demi/ov 
a odtieilov. Do fráz trebtl vniesť l ivot. roLdclit' 
svet/tr a tiene. Aj v dynumickomu tedmickom vy
procov;mí pokračujeme iba krok za krokom. Podľ.1 
tejto metódy nn§tudovanú skladbu wk li1hko nc/11-
budneme. i keď si ju čusto ncopakujcmc. il v ro/hO
dujúcich momcmoch pamiiľ nc/lyh.1 wk :1ko u 
tých, ktorf sú navy knutf §tudovat' be/lny§lienkovi
te. iba prstami. Pre nich bude §túdium ;o 7apoje
ním my lenia spočiatkuuLda namtr/wv/5 ... aj skú;c
nej§f urobia dobre. ak §túdium bstcj.~ie preru§hl. 
aby prfli§ nevyčerpali silu mysleniu ... " 

Lcschetizky tvrdil. le pod lh tejto metódy je §tt1-
dium pomalé len L.dtmlivo. V kutocnoMi ho odpo
rúčal ako rýchly a spoľahlivý sp6sob osvojovania si 
pomerne rozsia/Jicho reperto.1nt . Odponlčal ho aj 
talentovaným §rudentom. ktorf ul po krátkom pre
hliadnutf hrajú dielo sp:1miiti. Pre nich ro bude jed
noduché a dodtr im pocit istoty pri verejnom účin
kovanf... Umelec sa totiž správa celkom inak doma. 
medzi svojimi §tynni stenami. ncl pred obecen
stvom. Pri verejnom vystúpen{ LliiJccluíva časť svo
jej istoty doma. Preto jej nikdy ncm6Jc mať nado
stač. Budúci koncertný umelec ul od 7ačimku mus( 
dbať o to. aby dobre na§wdovnnú skladbu hral bel
chybne pri jej prvom preclvcdcnf. pre.1nc určený 
dei!. Je beLcetmé. ak hrá dobre :1} pri opakov:mom 
výkone. Pri zastaven(. pri v:flncj chybe by teda po
dľa názorov ve/kého učiteľa mala nasledovať istá 
prestávka a al po nej sa treba pokúsiť imcrpretovill' 
dielo opäť od Lačiatku - aby V/tlikol a;potl pocit 
dobrej hry 'na prvý pokus'. Je dobré to aplikovat'11} 
na §túdium etud. na jednotlivé fráq. úseky diel i rw 
cvičenie už naštudovanýcll skladieb. :1)/cpšfm 
prostriedkom na vystrflwnic sa chýb je myslenie. 
Pre prsty je uzdou. čo bráni ich vykoľajeniu. 

Pre dobrého klaviristu je potrebmf c§re jedna 
vlastnost:· cbakrit ickosť. K omu sn darf kritiLovať 
seba samého rovnako prfsnc 11ko svojich blfJnych. 
dosiahol veľ.1 . Preto:Je ul znamcn.1 velil spo/tlllľ 

svoje chyby, hoci na icl! odstrtfnenic d tc osttrvn 
urobil' väč§f krok ... A nupokon nech postupne otup{ 
svoju plachosť pred obecenstvom. nn v§etky dvere 
treba klop11ť. aby sme prosil i o v/11dne počL1vnnie. 
A keď je to už tuk dl1/eko. nec/1 predo!Jr.1 i svojim 
milým kolegom. Nech Lnesic aj ich kritiku ... " 

Pozn.: V predchádzajúcich .tatiach •mc poul.ívah 
pofský spôsob zápisu mena Teodor Lc;,zctycki. V tom
to prípade sa prikláňame k medtin:lrodne 7au/ívanému 
prepisu mena. ktoré ne>kôr pouHval i ~:ím T. L. 
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(Dokončenie z l. str.) 
Prebuďme sa v realite raného s lo

venského kapital izmu. Odvrhnime 
atavizmy a iné zavádzajúce afekty. S 
kultúrou "na chvoste" a predsa, s 
kvitnúcim, azda až prebujne lým sú
kvetím, napr. hudobných festivalov. 
Vraví sa , že každé mesto či obec má 
svoj festival ... A tak, kto sa preniesol 
z atavizmov, mal možnosť ocitnúť sa 
na festi vale. Na medzinárodnom hu
dobnom festivale vo Zvolene, s náz
vom VEČERY NA ZÁMKU (nároč
ky vravím, kto mal možnosť, eventu
á lne, kto o nich vedel ... ? - o tom 
však neskôr). 

Jevgenij lršai, klav irista, skladateľ, 

pedagóg ... je prenikavá, dynamická 
osobnosť. A akoby mu nestači lo ex is
tovať v trojjedinej profes ijnej sub
stanc ii , už lanský rok s i vymys le l 
fes tival. Hudobné salóny v Banskej 
Bystric i. Nespomínam ich náhodou, 
pretože boli naozaj vydarené. T ento 
rok, tento dramaturg i výmyselník, 
exponoval iný projekt. Zdanl ivo iný. 
Určite nie v zmysle dramaturg ie , az
da Jen vo vonkajškovom dizajne a 
mieste konania. 

Pôvodný proje kt s názvom Večery 
na zámku sa okrem Zvolena mali 

čilu.xus? 
vlastné ko mpozície. Ako v lani, stalo 
sa tak i te raz. Entré festivalu teda 
znova tvo ri li lršaiove skladby. Inšpi
rovaný filozofiou a poéziou rakúskej 
lite rátky lngeborg Bachmannovej 
skomponoval cyk lus pre mezzoso
prán, zvončeky a klavír s názvom 
Dni chcú byť d lhšie. V dosť neduž i
vom s tvárnení sme ho počuli už v 
Banskej Bystric i. Teraz vyznel oveľa 
presvedč i vejš ie a úplnej šie. O inte r
pretác iu sa de lil i Te reza Babjaková a 
Zuzana Limparová, obe ešte študent
ky spevu, no napriek tomu, č i práve 
preto, sa do svojich partov opreli s 
takou vehemenciou a zodpovednos
ťou , že s i zaslúžia naozaj ne nadsade
né s lová uznania. Sprevádzal ich, 
podobne ako sólistu v ďalšej sklad
be, autor. Piesne podľa Bachman
novej vyzne li kompaktne, napriek 
tomu , že boli prerušované s lovnými 
vstupmi Elfriede Lenzovej , s inak 
fundovanou, i keď zdfhavou analý
zou d ie la a ž ivota poetov. 

Druhý lršaiov cyk lus s názvom 
Piesne nikoho sú na texty Paula Ce
lana, ktorého s Bachmannovou spá
j alo nie len profesijné , a le i emocio
ná lne puto. Piesne na solídnej úrovni 
inte rpre toval mladý A leš Jenis. 

Jevgenij Iršai, Elfriede Lenz a Anton Steinecker (sprava) 

preniesť do ďa lších miest (Bojníc, 
Kremnice). Napokon však ostalo pri 
priestoroch Zvolenské ho zámku. T u 
sa od 15. mája uskutočnilo v Krá
ľovskej s ie ni niekoľko komorných 
podujatí. 

V rátim sa k dramaturg ii. Minu lo
ročný i tohtoročný festival, oba s 
medzinárodnou účasťou , i keď ply
núce pod rôznymi názvami, zhodl i 
sa v dramaturgickej línii . Náročky 
ne\1 \"3.\1 \m KQnce\)c\\ , \)retQ'í.e u'í na 
\)N~ \)Q\\'\a(\ \)tQ~tamQ\Iá ':,~\a(\\)a Y'j 

znieva dosť nekoncepčne. Je to však, 
ako potvrdil už minuloročný festi 
val, zasa "prvý pohľad". T á drama
turgická a leato rika, hybrid, č i chce
ný a lebo nechcený liberalizmus, pre
svedčili o atraktívnosti . Jednotlivé 
programy, zdanlivo tematicky nesú
v is iace , prinies li v značne pocha
bých väzbách prekvapenia , nezávis
lé konfrontác ie, ale aj ume lecké 
hodnoty, ktoré nás, Bratis lavčanov , 

zvyknutých na akademicky ste reo
typné či ofic iá lne produkcie, museli 
potešiť aj pobaviť. Aktívne poriada
teľsky boli zúčastnení viacerí (Mesto 
Zvolen, Slovenská národná galé ria 
Zvolen, Štátna galé ria Banská Bys
trica, PKO B. Bystrica ... a iné inšti 
túc ie, vrátane Hudobné ho ž ivota, 
ktorý na rozdiel od iných - aj keď in
kognito - bol na väčšine podujatí aj 
fyz icky prítomný ... ). 

Bolo by nepresvedčivo skromné , 
keby Iršai, tento dynamický, vše
s tranný tvor, no najmä kval itný skla
dateľ, do "svojho" festivalu nezaradil 

Čo dodať k Tršaiovej tvorbe? Zdá 
sa, že nikdy nesklame. Čerpá to tiž z 
bohatého muz ikantského a inte lektu
á lneho potenciálu auto ra. Je vypätá 
v zmysle expresie a výrazu, od naj
subtílnej ších záchvevov lyriky a 
kontemplácie k vrcholom až pate tic 
kého afektuóza. A medzitým zmys
luplný dej , te matické sukcesie , dej , 
kto rý pos l ucháča nenechá odísť "z 
Qbraz.u" a nenechá h() ani ľahQsta1-

n~m. 
7..() S\1()~\\() rQdné\\() Sankt 'Peter

burgu prizval Iršai na festival mladé 
talenty. Tak sa i nazýval program, v 
kto rom účinkovali mladučkí ade pti 
koncertného umenia, študenti Stred
nej špeciá lnej hudobnej školy, k lav i
ristka Anastas ia Dediková, huslistka 
Maria Pimenová, flauti sta Jurij So
logub a klarine tista Vikto r Jrša i. 
Otázka môže znieť: bola to hodnoto
ve adekvátna súčasť festivalu? Ne
bola účasť mladých interpretov sa
moúče l ná? Hneď radiká lne odpo
v iem nie! Títo mladučkí hudo bníc i 
nás presvedčili nie len o svojom indi-

Cracovia Snfmky: D. Klimko 

v iduálnom talente, a le aj o tom, že 
toľko diskutovaná ruská pedagogika 
patrí s tá le k vrcholovým vo svete. 

Ambic iózne poľské sláč ikové kvar
teto C racov ia už niekoľko ro kov 
udržiava kontakty s kultúrnou sférou 
stredos lovenskej me tropoly. Samo
zrejme , že vystúpilo aj v rámc i zvo
lenských Večerov na zámku. Toto, 
vzhľadom na vek hráčov, m ladé, 
kvalitné zoskupenie , účinkujúce od 
roku 1990, spoločne s klarinetistom 
Wojciecho m Komstom hralo M o
zartovo Kvinte to A dur, sk ladbu 
dosť náročnú na to, aby sa jej inter
pretác ia mohl a akceptovať bez vý
hrad. Poľské fa rby reprezentovala 
kompozíc ia Quarte tto da Ingresso od 
M. Stachowského, kvalitný produkt 
reflektujúc i v každej z ložke svoju 
provenienc iu. Nie veľmi ma nadchlo 
Klarinetové kvarte to od Švajčiara 
Ke ltenbo rna , dosť uvravené, drancu
júce nástrojové možnosti a o bjavujú
ce už dávno objavené sonórne vyná
lezy. Najpriaznivej šie na mňa za
pôsobi lo l . kvarte to Litovčana Bro
niusa Kutav ičiusa . Jeho vznik by 
som zaradi la tak do 70. rokov, aspoň 
dikc ia tomu napovedá , lenže: sklad
ba mi po každej s tránke imponovala 
svojou transparentnosťou. Zvukové 
vlákna , vedené jednotlivými nástroj
mi , vytvárajú apartnú líniu, v ktorej 
sa podchvíľou zachvie náznak prv
kov folkl ó ru . Zdanlivo nič nové pod 
slnkom. A predsa. Poteší spôso b, a 
poteší rezu ltát. 

Stre tnutie - bol titul ďa l š ieho podu
jatia. Protagonistami tejto schôdzky 
boli: slovensko-český sk ladateľ, ro
dák z Košíc , ž ijúc i v Prahe , Juraj 
Filas, český v iolončeli sta Jiľí H ošek 
a harfistka Pav la Jahodová. Najs kôr 
F ilasova autors ká prezentácia vo 
forme dvoch sonát - pre v io lončelo a 
klavír a pre harfu só lo. Obe povedali 
o svojom tvorcovi to is té. Jeho hu
dobná reč je zakotvená v tradíc iách. 
Fi las nie je typom expe rimentátora 
za každú cenu . Jeho skladby, to sú 
ucelené, stavebnou logiko u utužené 
útvary, pre hriate hudbou, kto rá vsá
dza na s ilný a večný prvok - kanta
bilnosť. Aj keď sa F ilas pohybuje na 
báze overených hodnôt, jeho hudba 
znie neopočúvane, originálne a pre
svedč í nás o tom, že v muzike , tej 
peknej , ktorá dokáže hrať, hri ať a 
spievať, ešte zďa leka nebolo poveda
né a vyčerpané vše tko. 

Harfis tka Pavla J ahodová podala 
s lušný , štandardný výkon. Mierne 
ma L.askQč\\a 1.načne "z.\l rc\\u" sa \)Q-

L.eti)\\ca \)tQ\ei\Qná\wa. h t'U\\nná \n
terpretácia , navyše s intonačnými 

zaváhaniami , ako ju produkoval Ji'ŕí 
Hošek. Tohto v io lončelistu som ma
la v znejúcej pamäti ako kúzelníka a 
maj stra svojho nástroja. Rozpaky a 
pochybnosti spôsobilo čos i zvonka. 
Indisponovanosť? a lebo.. . časy sa 
menia ... 

Komorný súbor Šarbi lach z Prahy 
osviežil festivalový program ž idov
skými ľudovými piesňami. Privíta la 
som to ako pôvabnú cennú info rmá
c iu, nezáväzné inte rmezzo. 

T ešila som sa na ďal š iu informá
c iu, kto rú som mala z ískať prostred
níctvom koncertu z tvorby súčas

ných švajči arskych sk ladateľov. Viem, 
Švajčiarsko nie je hudobná veľmoc , 
a práve pre to so m očakávala nej aké 
mi lé prekvapenia. To, čo odzne lo, 
ma však prekvapi lo inak. Zo š iestich 
skladieb len zázrakom mohlo ucho 
zachytiť nej aký poz itívny s igná l. 
Azda len dve klavírne skladby 
Pre lúdiá od Ernsta Blocha a dosť 
vtipná skladba Daniela Schnydera v 

podaní J . lrša ia naznačili plusové 
hodnoty. ľ.utovala som interpretov, 
Poliakov - k larine tistu W ojciecha 
Komstu a akordeonistu Janusza Pa
teru - za vyplytvanú ene rgiu . 

Pre mňa záver festi valu predstava· 
valí briskné s lová vyslovené súbo
rom Požoň sentime nta l. Vtipní ako 
vžd y, hra li svoj e provokujúce salón
ne kusy a adaptác ie. Hrali a hrali , a 
aj keď mali úspech , vide lo sa mi, že 
nie sú auditóriom celkom pochopení 
a velebné zámocké milieu sa tvári 
pri ich vtipkovaní dosť odmerane ... 

Hana Frejková zo stiboru Sarbilach 

Vrátim sa však do východiskovej 
tóniny. K pomyse lným predstavám 
o Večeroch na zámku. Možno aj v 
oných májových dňoch krúžil i v 
podzámku duše chti vé pookriaL as
poň v hrejivých tónoch hudby ... 
Sotva sa však dozvedeli , čo sa na 
zámku deje. Informácie - sťaby zá
mocké fanfáry - tak prepotrebné na 
ož ivenie ruchu, celkom z lyhali ... V 
meste ani j eden plagát, pútač, médiá 
ne mé ... Ak ide o festi val, navyše 
medzinárodný, tak s i ž iada aj atmo
sféru. 

Chce sa mi však držať palce -
vzhľadom na hudbu, ktorá odznela, 
vzhľadom na poriadateľov, zapále
ných entuz iastov. Sotva však fyzic
ky - organizačne, koordinačne, spo
ločensky ... možno zv ládnuť všetko. 
Najmä ak ide o festival med zinárod
ný, s hrdým titulom Večery na zám
ku. 

LÝDIA DOHNALO V Á 

P. S. Na druhom koncerte poľského slá
čikového kvélrtew CRACOVIA zazneli aj 
dru/Já a tretia Čé!Sť kvarteta Jevgenija 
lršaia Gospodi voz v;1ch. Skladbaje veno
vaná autorovej ma tke, bo la skomponova
ná krátko po jej mrti roku 1990. ázvy 
častí Us\yš min já, Dne i že a pri sne a Lili 
sú prevzaté z textu pravoslávnej lirurp. 
Práca s hudobným materiálom a rektor» 
ká výstavba spolu s hlbokou osobnou vf 
poveďou, charakteristickou pre lršaiate 
diela, evokujú nadvé"iznost' na tradície 1 
pokračovanie v estetických a myšlietD
vých líniách petrohradskej kompozilflti 
školy. 

Celý koncert bol na veľmi dobrej IÍliJllo 

ni, avšak predvedenie tejto skladby tndl 
zaostávalo za ostatnými kompozícia 
Celok by sa mi žiadal byť viac ZI'M 
vy vážený a miestami intonačne i~ 
interpreti nie vždy spolu "dýchali", m» 
dôsledkom bolo nejedno/né frázova 
tém a melodických línií jednotlivých IJII. 
sov. V tretej časti Lit ia (modlitba za 1Jio 
nulého pnôuzn6ho) je v parte prvých,."_ 
Jí na niekto1ých miestach vypísaný roit 
znázoriíujúci oplakávanie. Huslistka * 
tieto pasáže hrala, čím skre fila zámr 
skladateľa. 

RepertQár sláčikového kvarteta CRA
COVIA j e zameraný prevažne na kO/IfO' 
z ície súčasnej tvorby. Často účinkuje 1 

premiéru je diela na medzinárodných fesflo 
valoch a zúčastňuje sa na medzinárod
ných imerpretačných kurzoch komomq 
hudby. ANTON STEINECKII 



1,....-•• ~~r.l) 
V d"'hej čaMi SI'O)ho vystrípenia sa :aobe· 

litruiciou por. 1989, vycluílhala <.O vieo
. · :mien'' školstve, ktoré priniesli v:nik 

škôl \ 'O I'Šeobecno,•:deldl•a-
i odbomom hudobnom Ikolstl'e. Tieto 
· si '')"~iadali aj IIOI'é uc'elmé OS/lovy, 

majiÍ curicu/ámy clrarakter, srí 0 /1'0 · 

ob.mlrrrjríce wkladllé tematické 
konkréme rozpracovanie je 
tl'orii'Os( u6teľa Nv. Za· 

oho::Juímila aj s novou "k/asi
umeleck_ŕch výchov fomrou "llav~'te-

či absoll'ol'al" 110 vysvedčeniach v ZS. 
ná:01y a postoje tak u nás, ako i v ;;a
ro:clrád:ajrí. V Stok/ro/me prezemo

nOI't ru'elmice Hv pre 8. ročník a pre 
pedagogické .~koly, ktoré pre toto vy
a násled11e do archívu EAS darovalo 

pedagogické nakladateľstvo. 
V porol"lraní s prezemáciou ucYebn_1'ch 

:.ástupco1• tfalších európskych kmjí11 
llltbné osnovy Hv pre l. a ll. sllrpeií ZS 

tiNs európsky kompatibi/11é. zaostávame 
lltlrwtlitn•'m Hv aj do stredoškolské/ro Itrídia 

čímneplnfme čl. č. 2 a 
V)'clrove 110 v.~eobecno

'l'll6~/4v,acíc·lr ško/tích v Európe". Aj ked" sa v 
·w•ir'"'Pisfére pokročilo dopredu, stäle srí 

vtfli re:tn')' ' ' Iiršej ponuke učebníc H" 
IIIÚlriÍI'Iwmi, v objektívnom v_ýbere uc<eb
konÁur::JIOm pokračOI'liiiÍ a " iclr 01•ero
,, praxi (nie reali:ova( praktiky vyda11ia 

H1• pre l. ročník ZS). 
prlspe1•ko1' "Multimédiä vo vyu

hudobnej '')'chovy" boli pre:entoi'Oné 
moflrosti 1•yu!itia médif. konkrét11e prf· 
a ntípady interaktívnych ulefmýclr pro

a compwerol•ej U!clmiky '' rôz11yclr 
., ...... -'·-·• luulobno·l')'chovnélro procesu. V 

forme vyrt!itia. pri n•orbe "com· 
ju preze11toval prof 011o 

r.~a~~t1K'ski :o Sibeliol'ej akadémie z HeJ
tom e/emenuímom smere na.fa multi· 

Svätojurský Georgios 

Svätojurský spevácky tbor Georg i us dôvernejšie polnajú vo viacerých obciach u mestách, kde interpretu· 
je ľudové a sakrálne skladby rô1.11ych obdobi. Koncom aprfla a Lač imkom mája sa dva ruly predstavi l vo 
Farskom kostole v Sviitom Jure. a prvom. samostatnom koncerte, taspieval dev!ilnás( umelých i ľudových 
piesni. Vilčš inu skladieb zbor zaspieval a cappela. Bachovu skladbu Air a Bizctovc lntcrmctt.o hral na orga
ne Bohumil Grančič. 

Ďalšie vystúpenie tboru bolo pri prflcžitosti ll. ročníka Medtinárodného festivalu chrámových lborov 
Pelinok '98. Text a snímka: PAVOL ERDZIAK 

Dokutnen-t D. Ursinyho 
Posledný dokumentámy film predčasne zosnulého hudobníka a fi lmára Dei a Ursinyho Ča~u je málo a vo

da stúpa Lfskal na 33. ročníku mcdlinárodného filmového festivalu Acadcmia film Olomouc 1998 cenu 
adání Josefa. Marie a Zdeňky 111:\vkovýeh. Predč:1sná smrl v máji 1995 Labránila D. Ursinymu dokončil' 

film a tejto úlohy sa ujal jeho producent. kameraman. strihač a ~110lure~isér Ivo Brachtl. 
Celovečerný dokumentárny film nakrútený telcvít.nou technikou zachytáva dôverné rolhovory Och 

Ursinyho· mula na vrchole tvorivých sn a ,~;:\roveň na hranici vla~tného /.ivota · s priateľmi i tnámyrni (med
li nimi aj ~pisovatcľom Rudolfom Slobodom a profesorom Josefom Svejcarom) o veciach /.ivota a smrti · 
dôstojnosti. interrupcii . svedomi. cutanátii, utrpení, treste smrti, slobode. samovraide a láske. 

Ako pre TASR povedal spolurc.lisér l. Brachtl. tento osobitý film dokončil a~ v roku 1997. Z rôznych 
dôvodov tatiaľ nebol odvysielaný v iiadncj 10 slovcn<,kých tclcvítnych staníc. na ták lade predbc.lného sú
hlasu je však pravdepodobné, /.c ho uvidia diváci druhého programu Českej tclcvílie. V súča>nosti je film 
dostal' na vidcokatetách vo vybraných knn1kupcc1vách. Tvorcovia sa však sna, ia o jeho prepis na 35 mm 
fi lm. aby tak umo:!nili projekciu dokumentu vo fi lmových kluboch. 

Laureátka Bystrických zvonov '98 S. Hanzlová 
Tohtoročnou laureátkou autorskej súiaic populárnej piesne By~trické zvony '98 sa stala Soňa llanllová 1 

Ban~kcj ByMrice. Porote i divákom sa predstavila pic~ňou Mne chýba málo. ktorej autorom textu je známy 
;,kladatcľ Zoro Laurinc a hudby Eugen Šváb. Víťa1ka sa s touto piesňou predstaví aj na tohtoročnej 
Brat islav~kcj lýre. 

Na druhom mieste skončil Banskobyst ričan Juraj Jamrich s picsiíou Bol som ti ncvcrný. Text k nej l lol.il 
Rudolf Rusi Mk a hudbu Ju raj Jamrich. 

Do tohtoročnej sú(a1c Bystrické lvony svoje skladby prihlásili autori textu a hudby z ccl~ho Slovenska. 
Počas finálového večera v banskobystrickom kine Urpín o vavríny ich súťa,ilo šesť. ktoré vybrala odborná 
porota. Spevákov sprevádlal Banskobystrický fcMivalový orcheMer pod vedením Pavla Janíčka. 

Pocty a ceny ministra kultúry 
Mini~t er kultúry SR Ivan lludec odov7dal l. júna v Bratislave štyri pocty a dve ceny ministra kultúry SR. 
Poctu ta iniciatívny prístup pri práci v obla~li ľudové lance a asistencii pri vytvánmí nových umeleckých programov 

obdržal Mi~uláš Sivý. Za celol.ivotný tvorivý vklad do slovenskej hudobnej kultúry v obla'>li dirigovania a rolvíjania 
\loven,kého tborového umenia poctu obdrJal Štefan Klimo. ďalš iu Miro,lav Šmíd t_a celo,ivotný tvorivý vklad do slo
vem.keJ hudobnej kultú') v oblasti dirigovania a hudobného folklóru. Poctu udelil mini'>ler kultúry Pavlovi Corejovi 7a 
príno' v obla.,ti s loven.,~ej hudobnej kultúry. obetavej organitálorskcj práce a ta vytváranie podmienok pre raM profe:.i
onálnych umeleckých telies a inšti túcií. 

l. lludec udelil Ceny mini'>! ra kultúry. Prvú 1 nich Štefanovi osáľovi ta celo:1ivotný tvorivý vklad do slovenskej hu
dobnej kultúry na poli tanečného folklóru. choreografie ľudového tanca a pedagogickej práce. Za veľmi dobré pracovné 
výsledk) a dlhoročný O\Obný vklad do •lovcn~kej kultúry a umenia udelil minister cenu Jaroslavovi Mikoláškovi. 

Mladosť do Francúzska 
a piiťdňový tájatd do francútskcho Bclfortu odcestoval (28. 5.) Univerzitný miešaný spevácky Lbor 

Mladosť pôsobiaci pri Pedagogickej fakulte Univcr1ily Mme ja Bela v Banskej Bywici. Šlyridsat'piiťčlcnný sú
bor s dirigentom Mi lanom Pazúrikom a organistom Milanom llricom sa t.účastnil na Medzinárodnom festiva
le univcl7itných miest FI MU, počas ktorého vy>túpi l s hodinovým programom v troch koncertných >álach. 

a fc>tivale sa predMavilo, podľa slov M. Patúril-a, pribi i/ne 2500 účinkujúcich 70 160 ~úborov ~ rôtnymi 
hudobnými iánrami. 

Mlado' !' počas lájatdu koncertovala v Strasburgu a navštívila aj nemecký Frei burg a rakúsky Sal1burg. 

NECÍTIŠ- NEVIDÍŠ, NEPOČUJEŠ 
s ilí a agresiv ite. Bo lo to práve v čase. keď pár 
sloviek ki lometrov od Bratislavy. v Sarajeve 
sa zabíja lo - a u nás sa hrala hudba, akoby sa 
nás to netýkalo ... Išlo mi o postoj interpretov, 
umelcov a ich pocil zodpovednosti pri ohro
zení ľudského jedinca na malom kúsku Eu
rópy. Robím pre STV napríklad magazín Hu
dobné spektrum - voľné nadväzovanie na bý
valú Musicu vivu a Hudobnú kroniku. Ale 
pokiaľ ide o pôvodnú televíznu Jvorbu. je po
nuka zo strany STV čoraz chudobnejšia. 

nových diel, ktoré sme robi li - 10 všetko ma lo 
istú výpovednú hodnotu - napriek tomu, že 
každý, kto robil v Jelevízii v rokoch socia l i,~;

mu. sa musel neustále prispôsoboval'. I náč by 
nemohol vôbec robit'. Bol som ten, klorý po r. 
1989 hlásal, že konkurenčné prostredie umož
ní uplatniť sa tým. ktorí vedia robiť. Asi r. 
1993 sa vedenie STV rozhodlo, že s te levíz
nymi režisénni, až na tých, čo robia televízne 
aktualit y, rozviažu pracovné zmluvy. Pravda. 
predpok ladalo sa, že postupne budú nas ledo
vať aj ďalš ie zložky - hlavní kameramani , ar
chi tekti a ďalší. Osobne si nesťažujem , bolo to 
obdobie slobody - moho l som robil' veci, kto 
ré sa mi páčil i. Nakrúcali sme napríklad pre 
košickú televíziu Vietorisovu tabulatúru, za 
ktorú som dostal cenu "Igric". Videofi lm sme 
robi li na Krásnej Hô rke - s autentickými ná
strojmi . Okrem to ho sme robi li - už po r. 1995 
- zaujímavý dokument .l BHS. v kto rom boli 
autentické výpovede viacerých umelcov o ná-

e Aký projekt nosfte v sebe teraz? 
- Rád by som robi l videofilm o historických 

o rganoch v Spišskej Kapitule. Požiadal som o 
grant Pro S lovakiu. no nedostal om ho. e
vzdávam sa však svojho plánu. Žiaľ. organy 
chátrajú - a pritom by ich jedinečnosť mala byt' 
zachytená. Realizujem s M. Jurkov ičom cy
klus o hudobných nástrojoch. C hceme to uro
biť civilnou formou -s využit ím bohatých ar
chívov STV. V tejto dobe za najpodstatnejšie 
vidím, aby STV. ako verejno-právna inštit ú
cia. zachyli la vplyv na š iroké divácke zázemie 
práve v oblastiach. ktoré si nevšímajú sú-

Lúčnica, ntoja láska 
Unikátnu ~mhu <,pom1cno~ Juraja Králi~a na tačiat~) 

jedného z najvýt.namnejšfch slovenských fol~lórnych ;ío
borov ; nátvom Lúčníc:~. m~a lá~ka pokrMili (21. 5.) v 
klube Lúčmce v Bratislave. Cer>tvými krstnými rodičom 
sa stali tnáma ~peváč~a ľudov)·ch pie'>nÍ Darina La\
čiaková a profe;or Štefan o;,áľ. 

Bývalý pred>eda, choreograf. t aneční~ a \Óiový spe
vák súboru Juraj Králik v publikácii s poctic~ými názv:l· 
mi statí a kapitol • adi~iel ;veta nový čas, A nám Lak vit· 
li nové rána. A v ňom rodí \a deva bájna a mých. zazna
menal spomien~). dobo' é údaje a zá/itky členov l Ohlo 
mládel.níckeho \Úboru m1jmii l rokov 194K al 1953. 
Lúčn ica v ča~e VIni ku Ldružovalu mláde' 1.0 Zemplína . 
Zemplíns~ej ~rojovanej dru}iny. llorehronia. Šariša. Lip
tova a ďal~fch ~rajov Sloven<,ka. Autorove Ú\ a hy prel ka· 
né Iiv01nou filolofiou '>Ú preto plné vupu i mudráctva 
~ludent;,kých ro~OV a jeho \polllien~y rene~lujú laČÍna · 

júcu učeno;,( lúčničiarskych veteránov. a 194 Mranách 
môžu čitmeliu nájsť aj hisrorické fotografie a autorove 
~resby inšpirované básnikmi Pavlom llorO\ om. Milanom 
Rúfusom. Michalom Chudom a ďalšími . 

Romeo a Júlia v Košiciach 
Legendárny príbeh milcncO\ Romea a Júlie' ba lemom 

spracovaní na hudbu Sergeja Pro~ofie,a prcmiéro'o 
uviedli (22. 5.) v Divadle Jan~a Borodáča V)chodo.,lo
venského ~uhneho div:1dla (DJB VŠD) v Ko,1cwch. 

Baletnú drámu. ktorá sa na do:,ky košic~ého divadla 
dostala po štvnýkrát od jej prvého uvedenia v roku 
1950. naštudoval hosťujúci praj~~ý choreograf Jifí Bla
]ek. Oproti doteraj~ím baletným in\ccnácrám tú naJ· 
nov~iu obohatil o nepretržitý tok deja a Jej hrdinom po
skytol vUčšiu plochu na prejavenie chara~tcrov v hra
ničných konniktných situáciách. vyvolaných nekoneč

nou láskou alebo neprekonateľnou nenávi\ťou. 
Hlavné mui,ké postavy ' tvárnili hoslla 1 Brati<,lav) 

Roman Lalfk v úlohe Romea a Ferdimmd lloleva tan
cujúci Mercucia. Predstavitclkou Júlie bola Jelena Ki
ri llová, Tibalda stvárnil Miloš Lučka. Účin~ujúci \Úbor 
doplnili ~tudcnti košického Kon7ervatória. Autorom \Cé
ny bol Vladimír Čáp. ko'>lýmy v prísne rcnc\ančnom 
duchu navrhla Helena Betáková. a,i.,temkou choreo
grafie bola Marta 2ccová. Orchester viedol dirigclll 
Július Sclčan . (Neoznačen6 správy s11 zo servisu TASR.) 

Agentúra AP projekt Bra t islava 
v spolupráci s Evanjelickým cirkevným zborom 

a. v. Bratislava-Prievoz 
v rámci umeleckého festivalu Refonnačné dni 

'98 
pri prflcžitosti l OO. výročia vydavateľ~! va 

Tranoscius usporiadajú 

v nedefu 28. jtina 1998 
v evanjelickom kostole na Radničnom námestí 

v Bratislava-Prievoze 

Deň"T" 
10.00 h Slávnostné Služby Božie, kazateľ Du

šan Albťni (býv. riaditcrTrano~cia) 
20.00 h premiéra (leo na pozvánky) 

Igor Bázlik: Nárek Jeremiášov 
Jazzov:l kantáta na biblický text prclxísncný 

Milanom Rúfusom 

ámet a scenk Ján Jurá§ 
Účink:ujti : Jeremiáš- Marián Slovák (recitácia a 
spev) a Peter Cardarelli - USA (saxofón) 
Projekt Doda Sošolcu a jeho priaterov Peace and 
Love: Pavol Bednár a Igor Bázlik (klávesy). 
Juraj Lehotský (trúbka), Dušan Hti§čava (nau
ta), Juraj Griglák (kontrabas), Dodo Šošoka (bi
cie a perkusie), vokálne združenie CLOSE 
HARMONY FRIENDS, umelecký vedúci Ma
rio Fančovič. 
Vstupné dobrovoľné . 

Po celý deň predaj lcrúh vydavatelstva Tranoscius. 

Oprava 
V Hudobnom l.ivotc č. l O. str. 9. v čhínku 

Orchester Komornej opery došlo k nemilej támcnc 
organi7átorov. ic Slovkoncert. ale umelecká 
agentúra Interartists (la spolupráce Komornej ope
ry S D a Rakúskeho ~ullúrncho inštitútu. ktorý 
hradil honoráre dirigent:\ aj \óli~tu) sa podieľala na 
reali7Aicii tohto podujatia. Za ncprc.,nost' 'a ospra
vedlňujeme. REDAKCIA 

kromné televízie. Je to oblast' výchovy. vzde
lávania, umenia. vt.ťah ku kultúre- a špeciálne 
k hudbe. ktorý je momentálne v STV macoš
ský. Navyše je stále menej ľudí. ktorí sú 
schopní vcnovai sa vá:!nej hudbe na vysokej 
profesionálnej úrovni. Paradoxom je. ie dnes 
neexistuje v STV Hudobná redakcia, aká tu 
bola za totali ty, ale Redakcia zábavy a hudby. 
Pritom u:! pred rokmi bolo rozhodnu té. že zá
bava a hudba nikdy ncmô:!u byi spolu. Vážna 
hudba vyžaduje špeciálne postupy a Jvorivé tí
my. Žiaľ, lludobná redakcia nenašla v pravý 
čas dostatok osobností a síl, aby sa udr:!a la ako 
samostatná zložka. Zoslalo iba torto, skupina 
dramaturgie hudobných programov. To, o čo 
sme sa usilovali roky, pred časom zaniklo. 
Mali by sme - nielen na úrovni t eleví,~;ie · po
rozmýšľať. ako veci dostat' aspoň do predchá
dzajúceho stavu. ic kvôli ex istenc ii jednej 
redakcie - ale predovšelkým na prospech vý
chovy divákov k umeleckým hodnotám cet 
také úžasné médium, akým televízia nespome 
je. Pripravila TERÉZIA URSÍNYOV Á 

Foto: archív JOZEFA NOV ANA 



Národné hudobné centrun1. 
- Slovkoncert 

Koncerty a literárno-hudobné programy 

17. 6. -18.30 h IDohovec, Empírov6 divadlo 
Bratislavské klarinetové 
lli!:1W 
Matej Drlička, klarinet 
Jozef Eliáš, klarinet 
Vladimír Kanta, klarinet 
Peter Drlička, basklarinet, 
um. vedúci 
Hummel, Desporter, Zeljen
ka, Smith, Gyulai-Gaál, Bem
stein 

21. 6. - 10.30 h Bratislava, Mirbachov pa
lác 
Daniel Buranovský, klavír 
Boris Lenko, akordeón 
Igor Fábera, hoboj 
Piaček, Bartók, Gershwin, 
Ligeti, Klucevsek, Zeljen
ka, Piazzolla, Graham 
V spolupráci so Spolkom 
koncertných umelcov 

26. 6.- 17.00 h Tisovec, MÚ, sála Domu 
kultiúy 
Peter Michalica, husle 
Marián Lapšanský, klavír 
Grieg, Liszt, Gounod, Kup
kovič, Smetana 

28. 6. - 10.30 h Bratislava, Mirbachov pa
lác 
Mikuláš Škuta, klavír 
Beethoven, Chopin, Proko
fiev 

43. LE1NÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 
PIESŤANY 

ll . 6.-8. 8. 1998 

20. 6. - 19.30 h Jana Tetourová, mezzosoprán 
Kongresová (CR) 
hala Katerina Englichová, harfa 

(CR) 
Program: P. Eben, J. L. Du
sfk, A. Dvoi'ák, M. de 
Fa/Ja. M. Toumier, M. 
Ra vel 

22. 6.- 19.30 h Cappella Istropolitana 
Dom umenia Ivan Sokol, organ 
26. 6.- 19.30 Saxofónové kvarteto (CR) 
Dom umenia Pavel Fiedler, sopránový 

saxofón 
Pavel Škma, tenorový sa
xofón 
Roman Fojtíček, altový sa
xofón 
Jil'f Hanzlfk, barytónový 
saxofón 
Program: G. F. Händel, P. 
M. Dubois, A. Dvoi'ák, G. 
Gershwin, L. Bernstein, E. 
Dou§a, A. Frackenpohl 

LETNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 
DUDINCE 

27. 6.-11. 8. 1998 

27. 6. - 19.30 
LD Diamant 

Octet singers 
Blanka Juhaňáková, diri
gentka 
Program: J. L. Bella, G. 
Donizetti, G. Gershwin, L. 
Bernstein, J. Strauss, F. 
Lehár, G. Verdi 

53. LE1NÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 
TRENOANSKE TEPLICE 

12. 6.-7. 8. 1998 

18. 6.- 19.30 h 
Kúpeľná 

dvorana 

28. 6.- 15.30 h 

Jana Tetourová, mezzosoprán 
(CR) 
Katerina Englichová, harfa 
(CR) 
Program: P. Eben, J. L. Du
sfk, A. Dvoi'ák, M. de 
Fa/Ja, M. Toumier, M. Ra
vel 
Ján Vladimír Michalko, or-
gan 

Tr. Bohuslavice Juraj Bartoš, trúbka 
Rímskokatolícky Program: M. A . Charpen-
kostol rier, 

30. 6.- 19.30 h 
Kúpeľná 

dvorana 

G. F. Händel, J. S. 
Bach, J. Pachelbel, H. Pur
ce/1, H. Distler, I. Zeljenka, 
B. Marcello 
Komorná opera SND 
Marián Vach, dirigent 
sólisti opery SND 
Program: Operné soirée -
výber predohier, ári( a duet 
z opier svetoznámych skla
dateľov 

MUSICA SACRA 
NľiRA 

Piaristický kostol 
7. 6.-4. 7. 1998 

18. 6.- 19.00 h Ján Vladimír Michalko, or
gan 
Hana Štolfová-Bandová, 
mezzosoprán 
Program: M. Reger, F. 
Mendelssohn-Bartholdy, J. 
L. Bella, S. Karg -Elert, F. 
Liszt, M. Schneider-Trnav
ský, J. Rosinský 

21. 6. - 19 .OO h Bartók Béla Kamarakórus 
Szolnok (Maďarsko) 
(Dámsky komorný zbor) 
Eva Molnárová, dirigentka 
Program : H. Praetorius, H. 
L. Hassler, W. A. Mozart , 
G. Verdi, F. Schubert, G. 
Rossini, F. Mendelssohn
Bartholdy, M. Kocsár, Z. 
Kodály, Orban, B. Britten 

4. 7.- 16.00 h Spevácky zbor Konzerva
tória v Bratislave 
Dušan Bill, dirigent 
Katarína Šilhavfková, mez
zosoprán 
Ladislav Podkamenský, te
nor 
Ondrej Hluchý, organ 
Program: C. Monteverdi, 
Cantus Catholici 

LE1NÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 
BOJNICE 

21. 6 .-2. 8. 1998 

21. 6. - 19.30 h Slávnostný otvárací kon
cert 
Cameratta Slovaca 
Viktor Málek, dirigent 
Katarína Kramolišová, so
prán 
Alina Mnuškina-Gurina, 
mezzosoprán (Rusko) 
Gustáv Beláček, bas 

25. 6.- 19.30 h Saxofónové kvarteto (CR) 
Pavel Fiedler, sopránový 
saxofón 
Pavel Škma, tenorový sa
xofón 
Roman Fojtíček, altový sa
xofón 
Jirí Hanzlík, barytónový 
saxofón 
Program: G. F. Händel, E. 
Boza, O. Gershwin, l. 
Bernstein, P. M. Dubois, E. 
Dou§a, A. Frackenpohl 

28. 6.- 19.30 h Octet singers 
Blanka Juhaňáková, diri
gentka 
Ulrich Ulmann, spr. slovo 
Program: J. L. Bella, G. 
Donizetti, G. Gershwin, L. 
Bernstein, J. Strauss, F. 
Lehár, G. Verdi 

LETNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL 
BARDEJOVSKÉ KÚPELE 

23. 6 .-12. 8. 1998 

23. 6.- 19.30 h 

LD Astória 
27. 6.- 19.30 h 
LD Astória 

29. 6.- 19.30 h 
LD Astória 

Slávnostný otvárací kon
cert 
Cappella Istropolitana 
Saxofónové kvarteto (CR) 
Pavel Fiedler, sopránový 
saxofón 
Pavel Škma, tenorový sa
xofón 
Roman Fojtíček, altový sa
xofón 
Jiff Hanzlfk, barytónový 
saxofón 
Program: G. F. Händel, P. 
M. Dubois, A. Dvofák, G. 
Gershwin, L. Bernstein, E. 
Dou§a, A. Frackenpohl 
Octet singers 
Blanka Juhaňáková, diri
gentka 
Ulrich Ulmann, spr. slovo 
Program: J. L. Bella, G. 
Donizetti, G. Gershwin, L. 
Bernstein, Negro spirituál, 
L. Janáček 

Štátna filharmónia 
Košice 

13. -21. 6. 'Iiuné ''Peter Dvorský a 
jeho hostia 
~FKoli~ 
Dirigent: Oliver Dohná
nyi 
Sólisti: Peter D vorský 
Eva a Dalibor Jenisovci 
Zbory: SZ MB (L. Holá
sek) 
KSZU (K. Petrócz i) 
Árie, duetá a predohry (Sme
tana, Dvofák , Čajkovskij, 
Verdi, Wagner, Puccini) 
Organizátor: Travel Servi
ce Bratisla va 

25. 6. - l 9.00 h Ziverečnj koncert 
Dom umenia 29. sez6ny ~FK 

~FKoli~ 
Dirigent: Tomáš Koutnfk 
(ČR) 
Sólista: Michiko Otaki 
(USA), klavír 
l . Cikker: Baletná hudba 
z opery Jánošík 
L. van Beethoven: Kon
cert pre klavír a orchester 
B dur č. 2 
A. Dvofák: Symfónia e 
mol č. 2 "Z Nového svew" 

Opera a balet SND 
19. 6. - 19.00 h G. Verdi: Aida - l. pre

miéra 
20. 6.- 19.00 h G. Verdi: Aida - 2. pre

miéra 
22. 6. - 19.00 h W. A. Mozart: Cosi fan 

tutte 
23. 6.- 19.00 h G. Verdi: Aida 
24. 6.- 19.00 h P. l. Čajkovskij : Labu

tie jazero, balet 
25. 6. - 19.00 h W. A. Mozart: Čarovná 

flauta 
26. 6.- 19.00 h G. Rossini: Barbier zo 

Sevilly 
27. 6.- 11.00 h O. Nedbal : Andersen 
27. 6.- 19.00 h G. Verdi : La Traviata 
29. 6. - \9.00 h G. Verdi: Aida 
30. 6.- 19.00 h G. Bizet: Carmen, balet 

.... ; 

Sta-tna opera 
Banská Bys-trica 
19. 6.- 18.30 h G. Donizetti : Don Pas

quale 
20. 6.- 18.30 h G. Donizetti: Don Pas-

quale 
23. 6.- 18.30 h G. Verdi: Rigoletto 
25. 6.- 18.30 h G. Puccini: Lastovička 
30. 6. - 18.30 h G . Verdi : Aroldo 

Organizované pred stavenia: 
24. 6. - l 1.00 h Koncert pre deti a mlá

dež 

Z ájazdy : 
24. 6. - 19.30 h Sattó- tanec vetra (Pieš

ťany) 

BOHÉMA KLUB 
24. 6. - 18.00 h OK Band Jozefa Kar

vda v Bohéme 
Miesto pre talenty: Mar
tin Koróny tenor a so
prán saxofón 

Zájazdy v júli: 
2. 7. - 2 1.00 h Sattó - tanec vetra (ZHZ 

Zvolen) 
5. 7. -21.00 h G. Verdi : Aroldo (ZHZ 

Zvolen) 
7. 7.-21.00 h G. Puccini: Lastovička 

(ZHZ Zvolen) 
9. 7. - 21.00 h G. Verdi: Rigoletto (ZHZ 

Zvolen) 
IO. 7. -21.00 h G. Verdi: Rigoletto (ZHZ 

Zvolen) 

Štátny kon~.orný .... .. 
orchester Zilina 
17. 6.- 19.00 h Kon~rtŠKOŽilina 

Dom umenia Sólisti: 

Fatra František Figura, husle 

Ján Fig ura, flauta 

Dirigent: Tsugio Maeda 

(Japonsko) 

Einem: Serenáda pre 

s l áčikový orchester, 

op. 16 

Mozart : Koncertantné 

rondo pre husle a or

chester, KV 269 

Mozart: Andante C dur, 

KV 3 15, pre flautu a 

orchester 

Einem: Wandlungen 

Mozart: Adagio a Fuga 

pre sláč ikový orchester 

c mol, KV 546 

Haydn: Symfónia D 

dur č. 75 

Nová scéna 
19. 6. - 19.00 h Kráľ Dávid - l . premiéra 
20. 6. - 19.00 h Kráľ Dávid- 2. premiéra 
2 1. 6. - 11.00 h Botafogo, bábková roz-

právka 
22. 6. - 19 .OO h Ples v hotel i Savoy 
22. 6. - 19.00 h Tri v tom- divadlo West 
23. 6. - 19.00 h Jozef a jeho farebný plášť 
24. 6. - 19.00 h Jozef a jeho farebný plášť 
25. 6. - 19.00 h Kráľ Dávid 
25. 6. - 19.00 h Tri v tom -divadlo West 
26. 6. - 19.00 h Kráľ Dávid 
27. 6.- 19.00 h Revízor 
28. 6. - 19.00 h Pokrvní bratia 
29. 6.- 19.00 h Pokrvní bratia 

Predstavenia v jtlli: 
1., 2., 4., 7., 8., IO., l 1., 12. vždy o 19.00b 
pôvodný slovenský muzikál Kráľ Dávid 

Východoslovenské 
štátne divadlo 

Divadlo Janka Bo~ Ko§ice 

17. 6.- 19.00 h 
19. 6. - 19.00 h 

21. 6.- 19.00 h 

23.6.-19.00h 

Čardášová princezná 
Figarova svadba, 
l . premiéra 
Figarova svadba, 
2. premiéra 
Figarova svadba 

Divadlo Joná!a Záborského PreloY 

18. 6. - l 0.00 h Teatermacher, verejn6 
generálka 

19. 6. - 19.00 h Teatermacher, premié-

20.6. -19.00h 
22. 6.- 18.30 h 
23. 6.- 18.30 h 

ra 
Teatermacher 
Čardášová princezná 
Čardášová princezná 

Divadlo Janka Borodáča Kotice 

13. 7.- 19.00 h Aida, workshop 
14. 7. - 19.00 h Aida, workshop 
16. 7.- 19.00 h Figarova svadva, work

shop 
17. 7.- 19.00 h Figarova svadva, work· 

shop 

Divadlo Joná!a Záborského PreioY 

4. 7.- 19.00 h Považská Bystrica 
5. 7.- 19.30 h Trenčianske Teplice 
6. 7.- 19.00 h Hlohovec 
7. 7.- 19.00 h Piešťany 

5. 7. - 19.00 h Poprad 
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