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Medzičas

-.w.o hudoh11d sezó11a r•rcholí, nachádza
med~ilase, keď sa h11dobnfci fJOma'Nit-rtutu do klipeľ11ých miest či atraktívnelia ruidr•oria, 11a regiomilne
· a festil'lllíky. Niektor( sa st'aIID.rile:'uo.l;fi mdlo (hlal'lte rf. ktor( myspríjmové prflef.itosti), iní majrí
:hudby wmouu11í lt/ar•11... A v dôsledk11
...!ú'l'lll'rh alebo !iadrrych info rmdcif dakekam fsf. Ako naprfklad pos/ed.••.,,...m.l.eár•jedenr·eler. /9.jrína.ldkallfadf.rk opera SND s Aido11, Novd
pôl'odnľm slm·e11ským mllzikcilom Krd(
Kon~rt!OI't ce11tnmr Incheby flO koncert
a jeho host( - manželo v Je Nt/ellili '' te11 r•ečer tmi v regiónoch.
IIDnsl.ej Bystrici bo/tt premiéra Donioptr)' Do11 Pasqllale, r• Koľiciach mala
Mo<t~rtm·a Figaror·a sr•odba.
1o1n. '!.e Qred 1~m 'mal koncert

he: 111ile!itej propagácie a spoločenskej
1'f"JIItácit nJbomíkom, zavte/o v Ret/me dobrr 111ajeni Jlaydttor·o Sti'Orenie s L11xemb11r!Hrrti srililflrmi a Bratislavsk_ŕm .vpevdckym
:torom. A to t.fte 11espomínam rad iných pOtilijilL. Bolo ich \'efa, recenz.entov má lo, ale dléfoljmt. ~epm lupne so nám ich podo ri z.achyri(.
U~ l'illckrdt Sme kon ~ llltOVO(i , ~e popri l rvll /ich 11ártkoclr nad nedostatkom jinwrcií počet
~tí predsa ~fi SIIÍ{Ja. Zrtjme md 10 si'Oje
dôr·od\'. Veď Bratis/al'(l si naozaj potrpí 110 prír-lastok .,mesto hudby", rra halili/rt a najmä na
neprehľadnosť pod11jatf. Vďaka tom11 mnoltf.
najmä tí, ktorf by o rom mali r·edid, mô!.u sa vyhoi'Orit', t e o ničom ner•edia. A rak to potom aj v
prtui vyzerd. Kvantita c'asto zastiera halit11,
alebo prekl'aperria priclrddzajli odinakia ľ. fle!.
!<l olakdr•a.
Princíp kvantity vľak stlm o sebe nie je negaIÍ\'11)'111 javom. Je to aj istd črta r•efkomesta.
Problémom je vľak skôr nápadná dramaw rgicw bezradflosf, opal.:o r•atrie tých ist.i'ch al/torsl.fclr či illferpretačných mien. Po1111ka nie je
adekr•dflw tomu, čo naľe hlavn~ mesto potrebllfl', aby si naozaj zaslríf.ilo atriiJLit .. mesta /mdby" (čo j e {Jotom flaprfk/ad Viederl? ). Nemyslfm
f)'m len umťlecko-imerprt!tačmí, all! aj dramamrgickli ha/im, kvalitll spoločenského prostredia, infomw čných syst~mov, sprlir•anie ~·a
poriadateľov r•oči repreu m amom médií, a rrapokoll aj tíčasr· halim)'ch (myslím tým teraz naozaj Ipičkových) zalrraničn)'ch 11melcov... Akci
je si11ulcia doma s domácimi umelcami. je v támt . Prednost' maj tí osobné kontakty, osobn~
ambície, meflej u! dôr•ody 1/me/ecko -drama fllrgické. Opakol'llnie tých istých tit11lov vzdela n~
obecenstr•o rtf. pomaly vylulrla z dir•adiel a konctrtllých sien(. A n01•é eľte nemlime, zabt~dli
sme ho vychoi'Ot'. Úzl.;ym registrom skladatefsl.)'clr mien a interpretačnými .fab/dnami sa
publikum nevychor•dva...
Istým sf11b11ým pokusom o nové dramalllrgicu myslenie sa j aví Jamý jestir•al komom ej hudb)' (11ajmä preto, lebo ul prid/110 sa traduje, t e v
Bratislave nie je zd11jem o komomrí h11dbu).
Zrejme to nie j e pmr•da. Asi vhodn ejľie by bolo,
ltby sa organizavania koncertflého !ir•ota ujali
IIOI'Í ľudia, ktorí nepôjdu po vyľliapaných chodnl{koclr a cestou ľalriieho odpom . Ako prfklad
ntclr 11ám posllif.i spomfnan_ý Jam>' festir•a/.
Súkromná agemtím Pat-ex Hasme postavila
n·oj proj ekt mt dôveryhodrrosri osobnosti prof
Bohdana Warchala , ktor~ho neddv1111 kaiiZII
.ntdôr•eryhodnosti" 11f. nechcem ani pripomfMI (WIIjfmar·~ j e, t e vimtfci nie stí zatial pomenorallí). Áno, prof Bohdan Wa rchal je pojem,
autorita, j elw me110 vľade 11a1Jftla koncertné
sitne. A to je predsa cielom na!ej profesie. Ul
riocero pod11jatf dokázalo, le aj v dramaw rgicltj oblasti Sltlletreba brdnit' širľiem11 ľtý/or•ém11
spektru. Dobré tiel je, t e vvrikajtí f.ivotaschopni agemríry. ktoré dokd!.11 konk11ro1'0t' moflopolnlmu a konzen •atfvnem11 postar•eniu lizkoprllj. srtbjektfr•nej dramalllrgie a spo/11 s vefko11
riéast'ou nov~ho publika. hoci .. flezasvätefl ého"
>rimáloch umeleckých pod11jatf (hľa, ak~ srí výsledky hudobnej a estetickej V)'chovy... ), robil
ctlospoloc'ensky prospeľmí činnost'. V tejto silll<icii rcid odptíľt'am aj malé clrybič/..'Y krásy,
prttole napftlat' koncertné siene v naľom prouredí bude lom: zlol itejšie.
MARIÁN JURIK

Peter Feranec
dirigent Veľkého divadla v Moskve
Meška Pušk.áš ová
Životné cesty sa kľukatia tý mi najčudesnejšími zákrutami. Za každou, zdanlivo bez východiskovou zákrutou sa nachádza nejaké pokračovanie. Niekedy ťažko uhádnuť, čo je príčina a čo následok.
28. decembra 1993 nepredfžilo vedenie opery SND zmluvu dirigentovi, ktorý bol fina listo m Medzinárodnej s úťaže roku 1991 v Tokiu, v Budapešti roku 1992, drž iteľov i Z latej medaily na súťaž i Fórum
mladých umelcov '92 vo Viedni a ktorý dovtedy mnohokrát dirigoval vo Viedenskej komornej opere, absolventovi dirigovania na Petrohradskom konzervatóriu - Petrovi Ferancovi. Záver roka 1993 bol aj symbolickým koncom jeho angažmán na prvej slovenskej opernej céne.
Nastalo ťažké obdobie h ľad a nia nových umeleckých kontaktov a možností uplatnenia. Dnes, s odstupom piatich rokov, vracia sa na Slovensko ovenčený profesionálnymi dirigentskými úspechmi z javiska
nie hocijakého operného domu , ale Velkého divad la v Moskve. Slávny " B oľšoj teater" - to bola donedávna silná bašta ruských dirigentov. Čo bolo, bolo. Už tak nie je . Od roku 1995 sa zača l a éra pôsobenia prvého, nie ruského dirigenta v tomto storočí na tejto moskovskej opernej scéne.
(Pokračovanie na 3. str.)

UALlĽ

MUSICA SACRA tentoraz bohatšia

Generálny riaditel
Národného hudobného centra
Pavol Bagin udelil
POCTY NÁRODNÉHO
HUDOBNÉHO CENTRA
za prínos k rozvoju slovenskej
hudobnej kultúry
týmto osobnostiam:
RUŽENA BACIGÁLOVÁ
o rgani zá to rka hudo bné ho ž ivo t a ,
d l horoč n á šéfka S e kre tariátu Zväz u s lo v e n s k ý c h s k l adate ľo v

GAŠPAR BARTOVIC
hudo bník , a rc hi vá r, no tog raf

JÁN FIGURA

V Piaristickom kostole vystópil populárny Slovenský komorný orchester pod vedením Bohdana
Warchala spolu so sopranistkou A. Dudá§ovou a mezzosopranistk.ou J. Puczovou. Snímka O. Si vč::\k

hud o bník, j e den zo zakladateľov
Štá tne ho komorné ho o rc h estra Ž ilina, ktoré ho bol d lhoročný m ria diteľom , pe dag óg

ANNA KOVÁÄOVÁ
V jubilejnom roku 750 . výroči a ude le nia krá ľovs kýc h výsad mestu itra vstúpil
koncertom S lo venského komorného orc he tra medziná rodný festival sakrálnej
hud by M US ICA SAC RA do ďa l šie ho ročníka. V čase od 7. júna do 4. júla pozýva
hudbymilovných Nitranov i návštevníkov mesta na sériu de viat ich koncertov.
Dramaturg ia festi valu poč íta s vystúpe ním re nomovaných OCTET SINGERS a so pranistky Hany Što lfovej- Bandovej s o rgan istom Jánom Vladimírom Michalkom i
pos luc h áčsky príťaž li vého súboru MUSA LUDENS. Z domácic h ume lcov do tali
m ožn osť pred lúpiť pred publi kum: Spevácky zbor N ITR IA
diri gentom Pavlom
Procházko m, te nori sta Pe te r Koppal za asistencie o rganistu Juraja Mi č un e k a a
Mestské komorné te leso Nitra COLLEG IUM C ANTORUM s ume leckým vedúc im Šte fanom Madarim. Zo zahranič ia pri s ľúbili účasť BÉLA BARTÓK DÁ MSKY KO MORNÝ Z BOR SZOLNOK z Maďarska a dirige ntka Eva Molná rová.
Záver festi va lu M USIC A SACRA bude u! tradič n e patriť C yri lome tod kej akadémii, na kto rej bude účinkovať SPEVACKY ZBOR KONZERVATORIA v
Brati s lave pod taktovkou Dušana Billa, s mezzosopranistkou Katarínou Ši lhav íkovou, te nori stom Ladi slavom Podkamenský m a orga nistom O ndrejom Hluc hým.
Hlavný u s po ri ad a te ľ Mesto itra a s poluorgani zátori: Ministe rstvo kultúry SR,
Národné hudobné ce ntru:11 - Slov koncert Bratislava a Reh o ľa Piaristov v Ni tre
umi e tni li vše tky ko ncert y do prekrásnych priestorov Piaristic ké ho kostola, kto ré
disponujú vynikajúcou a kustikou.
S . S1RUHÁROVÁ

muz iko l og i č ka, orga ni záto rka hu dobné ho ž ivota, j e dna zo zakl ad a te lie k Štá tnej fi lharmó ni e K o š ice,
kde p ôsobi la viac rokov ak o riadi telka

MELÁNIA KUŠNÍR.OVÁ
dlhoročn á

tajomníč ka
Orc h e tra
S love n k ej f ilharmó ni e a n esk ô r
Slo ve n s ké ho f ilharm o n ické ho z boru

JÚLIUS LEVICKÝ
oduševne ný orga ni z áto r hudo bné ho ž ivota, s poluza k l ad a te ľ j edné h o z n ajús p eš nej š íc h Kruh o v priateľov hudby n a Slove n s ku v Humennom

MÁRIA POTEMROVÁ
muzikolog ička,
gog i č ka

dlhoročn á

Konze rv atóri a v

p e daK o š i-

c iac h

LADISLAV ŠOLTÝS
hudobný publicis ta v o b la sti populámej hudby, org an izá tor hudobné ho ž ivota

I.UDOVÍľ ŠTASSEL
skladateľ po pulá rnej hudby, v edúc i re d a ktor vydavateľst v a OPU S ,
ve dú c i o dde lenia zábavnej h udby
v Slo vko n certe

PAVOL ZELENAY
skladateľ

populá rnej hudby, dlh ov edúc i re dakto r v S lo v e n s kom rozhlase , j e d e n zo z ak ladateľov m e d z iná ro dné ho festi va lu p o pulá rn ej hudby Bratis la vs ká lý ra
ročný

Z odovzdávania pôct Národného hudobného centra.

NHC v lete- a medzinárodne
O sérii letných hudobných festivalových
pod ujatí vo viacerých mestách Slovenska,
ako aj o projekt e prezentácie slovenskej
kultúry vo Ve ľkej Británii v letných a jesenných mesiacoch tohto roku . informovali
lO. júna .l ástupcov ia árodného hudobného
centra ( HC).
Ako uviedol generálny riadite ľ Pavol
Bagin, cemrum sa podi e ľa na organizovaní
viacerých trad i čn ých letných festi valov. "V
týchto dň oc h otvoríme UL 43. roč ník Piešťan s k é h o festi val u. v itre sa bude do 7. júla konal' festi val sak rálnej hudby, už t rad i č
ne budú až do 7. augusta pau·it' hud be
Tren č i anske Teplice, kde sa v rámci 53. letného festivalu predstavia slovenské hudobné šp i č k y. Séria koncertov bude obsahoval'
aj festi val v Bojniciach i v ďa l š íc h kú pe ľ
ných centrách - v Bardejovských kú pe ľoch
a v Dudinciach," povedal P. Bagin. Dodal,
že snahou NHC je v rámci týchto podujatí
pred s tav i ť pos l u c h áčo m nielen našich hudobných umelcov, ale aj hostí zo zahranič i a.

O priebehu široko koncipovanej prezen-

tácie slovenského umenia vo Ve lkej Bri tánii informoval generálny komisár podujatia
Ladislav Mokrý. "Prezent áciu možno rozd e l i ť do dvoch hlavných blokov. Prvým bude ú č a s t' na Festivale stredoeurópskej ku lt úry v d ňoc h 2 1. júna až 12. júla, organ izovanom londýnskym Rak úskym kultúrnym inštit útom pri príležitosti ·prevzatia predsedníctva Európskej ún ie Rakúskom od V e ľk ej
Británie. Druhý sa u s kut oč ní na jese ň - v
septembri a októbri, v londýnskych kult úrnych cent rách," povedal L. Mokrý.
a podujati ach, o ktorých sa hovori lo na
tl ač ovej konferencii, sa z ú č a s tnili a zúčast 
nia: Marta Beňačk ová , Ľudov ít Ludha a
Peter Mikuláš ( úč inkov a li v J a n áč kovej
Glagolskej omši v Liverpoole ešte v máj i).
na Festi vale stredoeuróp kej kultúry vystúpia Ján Vlad imír Michalko, Moyzesovo
kvarteto, Kl audia Dernerová s Jozefom Malíkom, Džezové kvinteto Doda Šošoku,
Peter Mikuláš a Oliver Dohnány, Jordana
Palovičová, Peter Michalica a Dana Šašinová, Sloven ké dychové kvinteto a ď.
(TASR)

EvaBlahová
..,
vo Svajčiarsku
N a ko nce rte vo Šv aj č i a rskom
Burg dorfe l O. m áj a ú č inkovala p ri
pred ved e ní Stabat mate r G . B.
Pe rgo les iho s loven sk á m ezzoso prani tka E va B la ho vá s polu so š v aj č i arskou s peváčkou Urs ul o u Z e hn d e r.

•••

Prvé ko lo m ed z iná ro dnej s peváck ej s úťaže Be lved e r '98 s a uskutoč
ni lo 30 . m áj a t. r. Z o s lovensk ých
sp e vákov d o se mifiná le pos.túpi li
d ve pos luch áčky VŠMU - D e ni sa
Hamarová a M iriam Ž ia rna. V ý ko n y v po ro te s led o v a li M. G á boro vá,
J . Hussek , p red sed a po ro ty B e lve d e r '9 8 a inte nda nt Ko m o rnej o pe ry
vo Viedni a pro f. Eva Bla ho vá z
V Š M U v Bra tis lave.

Rozhlas
Soboty plné hudby
Sobotné popoludnie som pripútaná k rozhll.
sovému prijfmaču. lebo vtedy je j edna hudobní
relácia Ul druhou a viičšinou sú zaujfmni
A však tomu. kto s;1poduj 111. či v budúcnosti /»
dujme komemova( hudobné vysielanie v roz.
hlase, ve ľmi chý b11 progmmový ČiiSOpis. 'á o
13.30 ll každý deň je reláci11 Skladatelia. diel&
imerpreti viem aj bez ča opisu. ale ja potrebiJ.
j em vediet: aké skladby v akej imerpretácii IJm
odznejú. Podľ.1 časopisu mal i byť v sobotu 15.6.
Dialógy s hudbou 11 bol opemý koncen atď. Aj v
relácii Ocl .~oboty clo soboty s prehli1dom progra·
mov. ktorú pripmvuje S l vždy v sobotu, sú/»
slucháči upozonlovaní JW všelijaké programy.
ale o hudobných ani zmienka. A wk som CJdsú.
dená celé dni sedieť pri prijímači - neviem doke·
dy ma to bude bavit:
Ale poďme k reláciám. ktoré m ;1 zauj ali.
V sobollt 30. mája celé popoludnie vysielalo
banskobystrické štt1dio. Pokmčo vnla pmvidelnl
relácia K ľtičik od piatich čiar, k torá predstavuje
p rácu a problémy hudobných oddelení lá·
kh1clných umeleckých šk6/. Navští vili sme ZUS
Handlová. Pred lllvili sa veľmi clobrf klaviristi,
veľmi dobrif zobcová 17uuta. imom1čne poslab$ie
violončelo <l. smnozrejme. vý bomý akordeón.
Prekvapilo ma. že tw tejto škole učia ;lj hru na
xy lofóne a cimbale. ako ;lj sólový spev. Dvaja
žiaci spevu veľmi sol/dne z.1 pievali piesne
Mikuláša Schneidr.1-Tmavského.
Nu škole učf M ária L eitnwnová. ktonf ul 23
rokov vedie zbor detí pred.5kolského veku na·
z vaný Lienkil. Rozkošné hlásky . viičšinou čist~.
ma doj11/i. Na záver ho voril ri;1diteľ školy Ľubo
Raši o klaclocfl i problémoch školy. Vyzdvihol
dobrú 1Írove1l k /avfmej triedy. čo j e z.ísluhou
dlhoročnej učite/ky Lichnero vej. k torá si vycflo.
vala mlsleclovnfkov.
Dtifam. že autor relácie Belo Felix bude ptr
km čovm' il p redsta ví prácu ďi1 Wch .~kôl.
Redaktorka Alžbeta Juf fková pripmvila Ak·
centy-Rezonancie. V prvej časti M ária Glocková hodnotila premiéru opery G. Verdiho Luisa
M i ller. ktorú Bystričania twštudovali po talian·
sky. (Zrejme s tlou plánuj ú vymziť do sveta!)
Vy zd vihla M áriu Tonwnovú. ktorá v titulnej
úl ohe bola sk ve/.1. V ď.1 lšom však hovorila o di·
vadle v iuc ako o hudbe - zd;f sa. že j e prívrlen·
com "režisérskej" opery.
V druhej č;ISii negiltívne vy znelo hodnotenie
.tborového festi vil lu Vilianw Fig uša-Bystrého.
Najmii z hli1diska organiu1 čného. uJe i k vality
bulletinu i seminám o t vorbe Eugena Such01lil.
V rámci výročia smrt i V. Figuša-Bysrrého
me si vypočuli prejav M urianny Bárclio vej.
Pri príleži tosti detského festi valu Jána Cikkera.
na ktorom sa prczemovali malí huslisti. sme vy·
počuli rozhovor s detskou "hviezdou " Daliborom
Karvayom a jeho spolupracovufkom, klaviristom
O. Buranovský m o ďa /šfch p llfuoch tejto d vojice.
V závere relácie M. Bárdiová informovala o
CD. k toní múzeum vydalo z tvorby Jána M6ry ho a o veršoch M ikulášu Kov.íčil. ktoré boli
zhudobnené.
Aj sobo111 13. j únil bola pluá hudby. Bohatý
Operný nwgazfn rcdilktora S/uvom fra l.1kúbkn
;w torsky pripr:i vi/i osvedčeuf ma/ci opery Pavol
Unger. Jaros/;JV Bluflo a Vl11do Z vam, potom
znel cimbal ako koncertný nástroj spolu s čem·
biiiOtn. čo bo/u skutočn,1 lwdobn.1 pochútka, no
m1j viuc vzruših1 - či rozruši la - pm vide/ná relácia
M eláuie Pu.5k,1šovej "Nad part itúrou ". Už cl/Mie
vy berá ua rozpnfv;mie, či rozjfmanie nad pllrtitúrou skladby. k toré odznel i 1w min uloročnom ľes·
tiw1/e M EL OS-ÉTOS. Tentomz to bola skladba
Milo.~a Betkil nazvaná Kancelária nu ceste.
Sk /ada teľ (/964) j e žiak prof. V/adimfm Bokesn
il rok šwdovill v Puríži, kde sa obozmunoval so
všetký m, čo súčasná hudba primfŠ11. Nadpis. kto·
rý hudbou vôbec nesú visf. vysvetli l spôsobom.
ktorý som nie celkom pochopila. ale pochopila
om. že chce lwdbu. najmii v tej to sk ladbe prezemovaľ aj vizu.1/ne. Preto rozostavil bicie mf·
troj e ďa leko od seba. aby interpret musel stále
belwť u vyflýbilť sa osw tný m hráčom - skh1dbuje
totiž p re kvil rteto a bicie. Nil t vár 11111 d,1va :lj
masku. Na krku m;f plšti1/ku. obč.1S pfskne. ob·
čas z:1clupe. "lmerpretuje" aj text. ktorý nezrozu·
mirefne vykrikllje. Vmj to bol autorský z:ímcr.
Chce. aby Sil stále niečo dialo. aby to nebolo sta·
t ické. Redaktorka Puškášová sa niekolkoknfr
StMžila o ozuačcnic "happening ". u le ;w tor to ne·
bml m 1 vedomie. Aj v recenzi i v HŽ č. l ho T.
Horkay mu.vill d:1da istom a clwrakterizovul
skladbu slovami "...konečne trochu smiechu a
zábavy!". Ale autor hovoril stále s najviičšou
vážnos/ou. On pfše skladby pre sebil, najviičšie
potešenie tmí zo skúšok, z bezprostrednej spolu·
p ráce s imerprctmi - obeceust vo flo nezaujíma.
Sk ladbe rozumie mljlepšie ;wtor. menej imerpret. preto mu treba imerpret:fciu čo naj viac sť.1žiť, aby stále musel prekon.1vať prekážky . napr.
k lavirisw musí tm !iť tón bili:lrclovou palicou.
Bola som z toho. čo su hovorilo zmätená, a romu, čo zuelo som vôbec nerozumelu. Povedala
som si, že som už sw rá, :wtor j e z g enerácie mo·
jich vtwkov - smn ozrejme, mu nerozumiem.
A le prečo mi je blízky Egon Krák, M irko
Kmjčl? Tých hudba ma napltli! knfsou. pokojom
il povznáša ma. A tiež j e to generácia mojich
vnukov.
ANNA KOVÁi~.OVÁ

Peter Feranec
dirigent Veľkého divadla v Moskve
(Dokončenie zo str.

l)

Dirigentom. ktorý prelomil bariéru sMvnych Jllskýc!J opcmýc!J dirigcmov '' moskovskom Ve/kom
divM/c,je Peter ŕcnmec (196-l). rodák/ Bmtislavy.
Kccf s.1 ako mladý buci!Íci muzikant /07namov:~l
s hudbou pri poč!Íwmf nové/Jo orgmw v ko;,tole
v bmtislavskej Tmávl. c. i;te nctu§il.le "organové topllnky"- aj keď ich bude p01rebow1t' iba m1 kontcrv:ltóriu - mz IJ:Jdobro od/oH a vymcnf z.1 dirigcmsk !Í
palit ku. Zivowé cesty SIÍ ncvy;,pytatefné. o umeleckýc!J ;mi nevmviac...

Kde sa dnes môlc hudobný redaktor stretnút'
s týmto dirigentom? Ak má šiastic, tak napriklad na
VIli. Stredoeurópskom festivale koncenného umenia
v Žiline, kde dirigoval záverečný konccn. (>O ktorom
sa udeľovala Cena hudobnej kritiky. a / ilinskom
festivale nebol Peter Fcrancc po prvýkrát. Vystupoval tu ešte roku 199-l, keď bol bc.~: anga/mán a prílc/itostnc dirigoval aj vo Viedni ... Jeho vtedajšie dirigentskč vystúpenie s orchestrom SKO Žilina bolo
vcl'h1i úspešné. Orchester. dirigent aj sólisti si ro~:u
meli. Toho ročné vystúpenie Petra Feranca s Komorným orchestrom Pralských symfon ikov sa odohrávalo v celkom odlišnej osobnej situácii - vtedy' ncja~
ným hori7ontom dirigenta bct stáleho anga/mán.
v apríli 1998 s preplneným tcnnlnovým kalendárom
cet horitont t isicroč ia .

mohlo, Ic som študoval v roku 1986 v Ru~ku. na vtedajšom Leningradskom štátnom konzervmóriu. na
1ákladc tlskaného štipendia Ruského minio,tcrstva
kultúry - u prof. M. Janson;a a tárovcň som dirigoval
orchcwc po celej krajine. Pri nástupe som nemal jat ykovú bariéru a po111al ~om ruskú mentalitu.
aprick tomu fakt. /..c po prvýkrát je na takom po; te
cudzinec. dos ť zavážil na poč iur ku . Ve ľa som rotmýšfal, ako 1e111o p roblčm p rek l enúť a navyše - bol tu aj
problč m ge neračný. lebo vlič~i na mojich podriadených boli ~tarší net ja. Starneme všetci. ja to chápem,
preto 1 mojej !.trany bolo treba vynalož.ii ve ľa diplomacie. aby ~om to preklenul.
Poc.1s rokov strávených v Moskve ste vi.1.W1C urobili ďal§iu "vysok!Í školu", nielen ;; orchcstnílucj cliplomacie. ktorá prcc/pol.laclá clobní prácu s nctn.1mym kolcktfvom orcllestrálnyc!J hrátov. ale aj/ dmmaturgic opcmého tclc~a. Predpokladám. le m.1tc
molnos( ovplyvňovat' priebeh umelccl.ej setóny. Co
je typick6 pre opcnní clmmaturgiu mo.>kovskélw
Velké/lo divadla v s!Ít;wwsti? Aké tituly sú uprednosulovuné 11aký je táujcm o ne?

divadla v Moskve. zo zač iatku nebolo moskovskč
publi lo.umtvykn u tč na naše konccny. lebo v Moskve
pô~obí šc;t' symfonických orchestrov! cskôr prijali
náš repenoár. lebo sme tačal i robiť aj vokálne cykly.
aj ;,lo.ladby ;,o tborom. lnč orchestre to nemôJ.u tak
jednoducho tariadil. Zbor Vclkého divadla je t ie~
ve ľm i dobrý a hlavne obrovský (má 160 č lenov ! ) .
Dnes ;ú práve tieto koncerty ve ľm i populárne. lebo
sa obsahom odlišujú od iných a ~:árovcň si rnô/cmc
vy'>lo.úiial rcpenoár. ktorý hrávame na z.1jat.doch v Lahranič L
Pro.>pclo ro opcm6mu orchestru. le ste ltlviedli
symfonické konceny? Ako Sil vysporiadali s nový m
rcpcrtoámm .1 "priev:mom" nn konccnnom p6c/iu?

cpochybne áno! ct:tncdbatclhč je to, že sa mcní aj psychológia orchestrálneho hráča. ktorý u! nehrá iba v "jame". ale aj na koncennom pódiu. Okrem
toho. ie hrávame ymfonický rcpenoár. hráme aj komornú hudbu! Máme dokonca aj orchester. ktorý sa
menuje Vinuosi Vclkčho divadla. a už sme aj hrali
v Londýne a máme i ďal ši e ponuky... Keďže som veľ
mi tancprá1dncný, toto pole pôsobnosti som prenechal prvému koncennčrnu majstrovi (ktorý je posledným /iakom Oistracha a je L..1roveň konccnným majstrom aj v Petrohradskej fi lhannónii). Robí 10 veľmi
rád, lebo kaldý dobrý interpret si rád "t.adirigujc"
a rcalitujc sa aj na iný spôsob. Vôbec - mám L toho
veľk ú radost.

CÍ/11.1 práca .10 sóliswmi. orchestrom. alebo nj nová

l.onccpcin inscenov;mill k/a.\ické/10 opcm61Jo repcrto.iru. k roní ste priniesli 1111 moskovskú opcnní scénu?

Bol som ve ľm i rád. l.c mô/cm spolupracovať s vynikajúcim orchestrom. sólisti boli tie/ famótni.
Predtým nespievali Mot.ana, čo bolo pre mňa fantastické, dávalo mi 10 novč mot nosti. Samotrcjmc. aj
nároky boli vysokč, lebo na každú skúšku, kde sme
spoluobjavovali Mo.wna. som sa musel výborne pripmvit'. keď som im chcel hovoril, prečo 1010 tak a nic
inak ... Sólisti boli dovtedy rcnornovanl v iných operných štýloch. najmä v ruskej opere. a nevenovali sa
opemčmu klasicit.mu. A práve preto. že 10 boli profc ionáli, boli veľmi t.vcdaví na všetky detaily.
Usiloval som sa tiel vrlic~t' do koncepcie svoje predstavy. nakolko sa mi to podarilo. neviem? Je 10 otát.ka filozofickč h o prlstupu k dielu, a to nech posúdia
iní...
Rotlrcxlnutie prev/ int' m ie>to umeleckého .~6[;1 orchcstm Velké/io divadhl v M oskve ste uJ urobili. Iste
to bola situácia tW nejednu bc;;se1mú noc. Odvalw
prcvtialua seba túto todpovcdnosl rc ul prcuká/nli.
Napriek tomu ste wt ite w.:tušili. 11k6 problémy vás
budt! ocukával "" novom mieste. Orchestre majiÍ
!VOje vlastné ;;vyky. aj /IO/vyky. ustálcn6 pravidlá
múromcj existencie. Co bolo na s.11nom /atiatku

najf.1l.Jic?
Ka, dý t:ač i atok je t'až.ký. Prit.nám sa, že moje prvé
významné pôsobisko je o to ťa žš ie. že som aj ščfdi ri 
gcntom. Vo veku 30-tich rokov post aviť sa do če la
orchestra Vclkého divadla. scdiet' v kolégiu s l:lkými
výlnamnými osobnosťami , akými sú Archipovova,
Rudcnko. cstcrcnko, Vasilieva. Maxi mova a mnohí
ďalši - 10 nic je jed noduchč. Ani som sa ncnatdal
azrnLu som sedel na ruskom Olympe vedľa nich - bolo to lákavč a fam ózne a zá roveň ve ľmi ~:vlizujúcc. Tí
rudia ma ako jednčho z nich akceptovali. pýtali sa na
môj názor. diskutoval i so mnou a riadili sa mojim názorom. Zač iatky sú vl.dy fa J.kč . MoJ.no mi trochu po-

Ktoré opemé tilllly ste si museli na§tudovut'počas
moskovského pobytu?

Kecr som prišiel do Moskvy. môj repcnoár bol pomerne ohraničený, dnes mám tLSi 36 opier. a navyše
aj symfonický rcpenoár... Veľa noel som nespal...
St ihnúť sa 10 dá, lebo v/dy mám dost atočnú č a~ovú
rc~:crvu .

Po1ývaj!Í vás /10 (oval aj 1111iné opcm6 scény:'

Áno. host'oval som v Mariinskom divadle, do
Petrohradu mám potvanic na budúcu sc~:ón u.
v Novosibirsku budeme robil Lady Macbeth ...
Swli ste sa odbomíkom 11.1 ru>kiÍ operu? Boli uicktoré tilllly r:1B ic nel iné?

Áno. nicktorč opery sú po hudobnej stránke natoľ
ko bohat č. výra.wvé a mnohov rst evnatč. :lc treba venoval viac času ich prfpravc. V niektorých operách je
vera dlhých epických plôch. napr. v Muso rgs kčho
Chov anšči ne treba vystaval' nielen detaily. ale najmli
stavba celku je zlol.itá. Ale napr. Pikovú dámu je radost' dirigoval'. Aidu, Turandot, Toscu - 2. dej!olvo,
a ve ľa , ve ľa iných. Ja mám operu veľmi rád. neviem si
bc~: nej predstavil svoj život.
Dirigent. ktorý v stít.1s11osti nemá v umeleckej bato7iuc LOpár CD - ako keby nejestvoval. Ak6 tii!IIJ'
pribudli do v11§ej diskogmlic /a posledné obdobie?
Kcď/c

sa u/ poznám s ri aditeľmi nahrávacfch spourobil i sme velké plány na nahrávanie, ale
v.ldy je to t'atké. Už mám video nahrávky pre Unite!
(Oncgin) a nahrávame pre BMG Classic. Naposledy
s Bonnskou filharn1óniou sme nahrávali ~ pcvác ky
profil talianskej sopranistky Lucie Alibcni, s ktorou
chystáme aj turnč po Európe. ahrali sme Bolšoj
Gala. rô111c tnáme opernč výňatky 1: ruského opcrnč
ho umenia.
ločnost L

Nntenu. p6sobí Peter Fenmec ako §éfdirigem prestílncho orchestr11 opery Ve/kého div:~d/a v M oskve.
Tak.1 prílelitosf s11 mL~kytne ra;; ;;a l i vot a len laJko
sn cxlmiew. Co bolo pred tý mto atmktfvnym. nwd7inárodným profesion.1/nym {tanom? M ali ste nejaké
pochybnosti?

l počas pôsobenia na scč n e Opery SND som spolupracoval s Komornou operou vo Viedni. Bolo 10
p lodnč obdobie, oddirigoval som viac ako 120 prcdstavcnl a naštudoval šcsl samostatných titulov. Pre
mila bola vý~:namnou akcia Motan v Schonbrunnc letný festival na t.~ mku pri Viedni. kde \a uv~dn l
Don Giovanni, neskôr Fi~arova svadba a Carovná
nauta. Začína l som s Don Giovannim. Zhodou okolnosti som zaskakoval za rcnom ova n čho rakúskeho
dirigenta. Pamätám si to ako dnes. Došiel som prvýkrát na generálku s publikom a myslel om si, /c to
bude moje poslcdnč vyMúpenic. Mal som pu l.~: 200
a tlak ani nctušlm. Samotn l sólisti boli prekvapení, te
vidia novú tvár za dirigentským pultom. ale boli celkom ochotnl a ešte aj po skúške ostali dokončil ans~mbl ovú skúšku o jednej v noci. Prcmičra dopadla
dobre a mala vclký ohlas vo Viedni. Všetci sa vypytovali na dirigenta, ktorý tak pohotovo tas koč il.
·Snúra" 18 prcdstavcnl na letnom fest ivale 1993 mi
neskôr. v lo.rít.ovorn období, otvorila aj dvere do Veľ
kého divadla. Vo Viedni pôsobia l:ástupcovia Fondu
rot voja Vclkčho divadla - je 10 rozvetvená inštitúcia,
majúca riadite ľstvá po svete (Londýn, Viedeň, Parlž.
New York) - v ktorom sú či nn l nielen býva lf pracovníci Vclkého divadla. ale aj ruskl emigranti. Pomáhajú svojmu divadlu osobnými kontaktmi hfadanlm
sporllorov a umelcov... Vtedy ma oslovila riaditclka
Fondu, pani Edit Jachymowitt, ktorá je renomovanou rakúskou hudobnou kritičkou a ponúkla mi spoluprácu - ako host' som mal naštudoval Motartovc
opery vo Vclkom divadle. Rc~isčrom bol Joachym
llc17 l Drál.ďan, výtvarnlkom Peter Sýkora 1 Bonnu.
Talo. som v jeseni 1994 vyccMoval do Moskvy, stretol
a so súborom. orchestrom. sólistami a upres ňov ali
mc tlm na predstavenie Figarova svadba. Prcmičra
bola 28. februára 1995 a mala obrovský úspech vo
Velkom divadle... Až po tomto vydarenom predstavení bol vybraný na post ščfdirigcma nic ruský umelec.
Za nctnkaný m !Íspccllom a ponukou bola len prc-

Nemecko. Francúzsko. Svnjčiarsko, jar 1997 - opiiť
USA a Kanada so symfonickým orchestrom . v lete
1997 v Graú ~operou. boli ~mc aj v Spojených arabských emirátoch. s komorným orchestrom v Londýne. V lete ide 550-člcnný súbor do Turecka ...

Prctmďre. to je ter;u typické pre !Judolluý li vot

v M oskve?

K jedným z mála vystópení Petra Feranca na domácej pôde patrilo jeho
e urópskom festivale koncertného umenia v Žiline.
Opem Vc lkčho divadla kladie dôraz na ruský rcpenok Je 10 tárovcň vitrína ruského opernč ho umenia. Sna/fme sa kaldý rok uvi esť vclkú ruskú operu.
napr. Mu'>org;,kčho Ch ov;m~č ina bola prcmiérovaná
v minulej sezóne. nový Bori'> Godunov, Glinkovn n ~ 
rcxlná opera Ivan Susunin. ktorá sa (mimochodom)
dlhšf čas nehrala v Bo!';om tcatrc ... aj kecf patri la
k tradičným predstaveniam. lebo sa s ňou otvárala
a utatvárala sc.~:óna. Ru~kč opery tvoria kostru opernej M:t óny. ale my mu'>ímc tohfadňovat' aj fakt. te
Vc lkč divadlo je starým ansámblom a n ic kt orč tituly
sa vyberajú s ohľado m naiL Pri rcxi~:Cnc, .lc voláme
aj mnohých výtnarnných hosti - ale momcmálnc nám
ide o to. aby náš vlastný an,ámbcl rá tol. prcto/c veľ
k č hvictdy Vclkého divadla u/ majú po tenite (ObraLcovova. cstcrcnko. Archipovova. Ma1urok ... ).
ale je tam veľm i vera mladých talentovaných ~pevá
kov. ktorým treba pomôc!'. iclen pri budovaní rcpenoáru. Preto je už v repertoári nielen Motan. ale aj
Donitcni. Rossini, Bclini ... Ale v minulej sctónc
\ mc "urobili" aj Verdiho Aidu. pre mladých sóliMov
~mc "postavili" nádhernú inscenáciu Prokoficvovej
opery Lá~ka ku trom pornarančom . ktorú rc/lroval
Sir Peter Ustinov. Dá sa povcdat', /c v súčasnos ti staviame inscenácie na mladých spevákoch a tak irn pomáhame forn1ova1' si široký rcpenoár.
Ako odcllovtmcc Lcningmclsk6/10 - tcrtl/ Petrohradského !it.1mc!Jo kontervat6ria - ste moll1o muli
nejaké "body navyše" pri mo~kovskom §t:me. Al.o
vy/cm/i prv6 profesion.11ue ;,trctnutia s t /cmni orchc;tm. kde ste §éfom? Ak to nie je tajom>rvo. prctracflc 11.1111. t i ste museli silllmut' po netmdit uýcll
rot/i()(/ullliacll. prfpaclnc mcuit' systém práce. ktorý je
v ldy výsledkom obojsrnmncj dohody?
Začia tok bol protaický. Prvč tri-štyri mesiace som
bol v úlohe powrovatefa. "Studoval a slo.úmal" ;,om
~ivo t vo Vclkom divadle. Riadim a .livotnou t.ásttdou. 7c č l ovek ncmôi.c t.mcnit' všetko, najmii nic v tlmovcj práci. Rozm ýšľal som, ako citlivo men iť nicktorč veci. Vo Vclkom divadle je naozaj "vclký" orchester. má 250 č l e nov. Zaviedol som nicktorč novč
principiálne tmcny. a oi.ivcnie atmos fčry tačali
sme robil cyklus symfonických koncenov na scčne
Vc lkčh o divadla. čo v minulosti nebolo. Absolvovali
; mc ve ľa konccnných tájatdov v t.a hranič í so symfo nickým orchestrom BT (Vclkčho divadla) a boli naotaj úspcšn č, napr. v Japonsku alebo v Amerike. To
bolo jedno 1 mojich prvých turnč a tavicdlo ma napr.
aj do slávnej Carnegie liali. Všade sme mali úspechy
a overili si. /e tento orchester je schopný hral aj ;ymfonický rl!pcnoár. (Ul. aj ntthrávamc. napr. pre finnu
BMB.)

Ako prijulo zllýtk:mé moskovsk6 publikum nový
kouccn11ý orc/1estcr?

Kccr sme l..1Vicdli

~ymfon i ckč

konccny na

scčne

óčinkovanie

na StredoSnímka Marián Jurlk

Ako su delíte v orchestri v prfpade koncertných
t.1j:lldov a 111.0 je 7abc/pcČen.1 opcmá prcvád/ku na
;,cé11c?

Orchester je aj preto taký vclký, .lc počas roka čas
to odchádtarnc na l::!jazdy. K eď ideme na t urnč, odchád7a asi 100-120 ľudí. Aby "bc7-:tli" operné aj balctnč prc~tavenia. musi byť orchester početný.
emô.lernc si dovolii to, čo robi Mariinské divadlo
v Petrohrade. ktoré. keď je na t~jat.de. jednoducho
n uvorí scč nu . To by sa na >cénc Ve!kého divadla nemohlo !ol at'. bol by to škandál! Už aj preto nic, .lc 1010
divadlo je priamo pod riadcnč vláde a nic Ministerstvu kultúry. Dalšou z noviniek bolo t.lúčenic č le
nov opernč ho a baletnčho orchestra. Hráč i boli dovtedy rotdclcnl. a vi.dy boli problčm y s obsadcnlm.
Ja som celý orchester ~:jedn otil. kai.dý hráč tcrat.musl ovl ádať kompletný kmeňový rcpenoár operných aj
baletných predstavení. a tých je neúrekom ... Tcrat.
ani v prlpndc chorôb u.l nemáme .liadnc p roblč rn y.
Otuk,1v:lle;; ich stra11y nejaké velké uznanie /ti t!Íto "misiu "?

ic. vôbec nie. Stači mi, ak povedia "ďakujem".
dnes nic je doba na stavanie "t latých búst". A ui tera~: viem. /c v budúcnosti. keď sa skončí moje pôsobenie na tejto scéne. mi práve muzicírovanie. ktoré
vládne v tomto prostredí, bude veľm i chýbal'. Je to
miesto. kde slovo "rutina" nemá miesto. l lráči sú veľ
mi ochotní a hrajú veľa ... K ccľ'~:C som zároveň č lenom
vedenia divadla, sna:1írn sa ovplyvnil' aj inú stránku
ich /ivota. aši hráč i majú jedny L najlepšieh platov
akč vôbec v Rusku sú ... ! Snaiim sa im revanšovať 1a
ich vclkč profesionálne nasadenie.
Celý svet /ápasf s ucdoswtkom pctlazí 1111 vysoké
umenie. Cu.\ y §tedrcj §tálllcj kasy SIÍ už len v rotprávkac/J .•1/ebo molt1o v ruských bylinách.. Ako to ridite vo Vcfl.om divadle?

Ako prvl v Ru ku ~mc v divadle zaviedli "tmluvný ;,y;.tčm " . Ka7.dý hráč, aj sólista, má t.mluvu. Vo
vclkom predstihu máme uzatvorenú zmluvu s každým h ráčom a spevákom na celú sezónu a už pracujeme na ďal ~cj. Aj v týchto ln7kých ekonomických
podmienkach sa usilujeme nájs( východisko, ale dokátali sme to. A l. toto nám umo/ ni lo pot.ývat' takých
~vct ovýc h spevákov na predstavenia do Velkého divadla. ktorl čas to majú svoje kalendáre zaplncnč a}.
do roku 2002. ašlm c i eľom bolo priblíži ť sa a zabezpečit' uJ. sc7ónu v roku 2003 a t:abct.pcčil si spevákov. o ktorých máme .táujcm.
O rmlmc d tc pri /ájazdoch - počas krátkeho obdobitl vá llo p6sobcnia v M osk ve ste abso/vov:1/i nicl. o/ko cic>t ...

Tých tu rnč bolo nickolko. Zač lnal som r. 1995 s operou v Japonsku (Onegin, Knieža Igor.
Boris Godunov). je seň 1995 turnč po USA, od San
Francisca po Boston. 18 konccnov. jar 1996 -

turnč

Bohuži aľ. je to prenikanie všelijakej dekadencie
do organi11nu umenia. V minulosti, keď niekto hral
v koncenncj sieni Kont.ervatória (ktorá patri k najlepším na svete). boli isté táruky. 7..c to bude vynilo.ajúci umelec. lebo pôsobila tam komisia. ktorá vyberala kandidátov... Nemohlo sa stal, aby tam hral druhotriedny sólista. Tak isto vo Vclkom divadle, preto
dodnes márne Vc lkč divadlo vyprcdanč. Keď srne robili Dni slovenskej kultúry v Moskve (c;tc ut pánov
Jamricha a llrubanta), pýtali Ml . či bude vypredanč.
Pán Vasilicv vtedy povedal. /c u/ samotnč úči nkova
nie vo Velkom divadle je tán•kou pre divákov. lc
prídu na predstavenie a že bude vypredané. Probl čm y
s náv št evnosťou tu nic sú. Ale dnes sa to pomaly mcní, Moskva patri mcd~:i najdrahšie mestá na svete. je
tu vera obchodnlkov, cxpanúa firiem. in váo~:ia všctkčho cudticho. Tak ako voľakedy tam nebolo nič tahranič n č ho. tcrat. je všctkčho nadbytok. Mo;kva sa
veľmi rýchlo t.meni la a 1mcnila sa aj organitácia hudobnčho t ivota. lllavný problčm - financie. Stáva sa.
že prldu dirigenti, sólisti, ktorí si nájdu a kúpia si eň.
orche!olcr. nájdu si sponzorov... Zo zač iatku chcxlili
Mo;kovčania na všetko, lebo lo.cdysi bol konccn tárukou kvality. Dnes pri takomto systčme bct tán•ky
sú sály ča '>lo aj polopráwne. lebo lístky sú niekedy aj
.ta 300-400 dolárov.

Z ivot v Moskve nic je jcdnOlluchý. Ako .\lc si /Ilidi/i osobný l ivot s profesionálnou kuriérou?

Pomohli mi zo s lovcn ~kč ho
vyšli mi v ústrety tým. 7c mi dali byt
na veľvyslanectve. Tam sme v kontakte so slovenskou komunitou, a je tam perfektná infraštruktúra.
Bol som rád. /.c sa to tak vyriešilo. Keď sa nám nedávno narOllila druhá d cčrka. manželka sa ;, dct'mi
vrátila na istý čas do Bratislavy. Ja vediem kočov n ý
život dirigenta. ktorý po1ná len h otclovč i1by. menej
už m c~t á. v ktorých a nachád7a. Som ve ľmi rád. ~c
mám dobrč rodinnč ô.tcmic. čo je veľm i dôlc/ itč pre
ka/dčho umelca. e:clvidlm takým, ktorí rodinnč 1-ázcmic úplne obetovali umeleckej kariére. Pre m~a je
rodina stimul, ktorý dáva zmysel mojej práci. V:1dy
po návrate z turnč sa sna/írn rOll ine vynahradil' stratený ča .
Dá sa to

u ;poriadať.

veľvyslanect va,

ajlep.~f cx:ldyc/1?

aj lepší oddych pre mňa ? S mojimi dcčram i . kto·
rč ma t.bo~ňujú a dúfam, /c im to vydrží ešte dlho.
Vy ste p6vod11e orgw1is111. Zlll1ráte si ešte uickccly?

Vidftc. to som už aj zabudol. Moja cesta k hudbe
viedla cez organ. ten náwoj som zbožňova l. 01y
mám odlo/cnč, dokonca aj špeciálne organovč topánky. Mám doma aj celý rcpcnoár. ktorý som kedysi hral. Ale k organu s;t nemám ako dostat', akurát
môžem h rať na starom hannóniu. ale to u}. len tak
z nostalgie. keď prfdu priatelia ...
Otd;;ka do vrecka : mrzf v,1s niekedy, že ste neostali p6sobit' 1111 opcm ej scéne SND?

Je to jatva, ktorá je u1 z.1hojcná. crád na to spomínam. bolo 10 laž.kč obdobie... a druhej strane
rnô/cm byt' vďačný. Lebo na z.1.k lade tejto situácie
som začal hľadať i nč mol.no!oli. Moja iniciatíva našla
n ečakanú cxlo~:vu. S odstupom času neviem, č i nemám poďakoval vtedajšiemu vedeniu opery S D. }c
mi umožnilo urobi ť mcdt.inárodnú dirigentskú k a rič
ru. Dúfam. 1c tak ako Slovenská fil hannónia našla
pre mňa tcrn1ln, rovnakú mo/.nosl - predstaviť sa pred
domácim publikom - budem mat' aj v opere S D.
Dúfam a vcrlm.
Nuž - mne neostáva nič iné, Jen dófaf spolu
s Petrom Ferancom, ktorý pôsobí ako umeleck:ý vedóci orchestra Vellc.ého divadla v Moskve, kde sa
v j1úri skončí 222. umelecká sezóna na scénach
slávneho ruského divadla. Presadiť sa a získať si
profesionálne renomé v takom silnom konkurenč
nom prostredí mamená, že človek je v "pravý čas
na pravom mieste". Veru, f.ivotné cesty só pln6 prekvapení a nečakaných osudových prťlef.itostí.
Pripravila: ~KA PUŠKÁSOVÁ

V dňoch 2 0 .-24. m áj a sa v Trnave konal jubilejný 15. ročník M edz inárodnej sp e váckej súťaže Mikuláša SchneidraTrnavsk éh o. Zúčastnilo sa na nej 59 mladých sp e vákov z ôsmich krajin. V porote, ktorej predseda/a Eva Blah ová, z asadli dom áci a zahraniční odbornfci: Walter Attana i (Taliansko), Mariana H orak (Švajčiarsko), Ingeborg Wamser (R akúsko), Frans
Wolfkamp (Holandsko), Elena Kittnarová, Marián Jurík, Ľudovft Marcinger (Slovensko).
Tohtoročná súťaž bola v pravom z mysle slova slávnostná p o všetkých stránkach. B ola nezvratný m dôkaz om skutočnosti, že
zo skromných začiatkov v roku l 97 l vyrástla súťaž, ktorá S lovensko zaraďuje k vysp elým e uróp skym kultúram, a to nielen
svojou bohatou m edz inárodnou účasťou, al e predovšetký m vysokou umeleckou úroviíou súťažiacich, m edz i kto1ý mi mlad{ slovenskí ume lci n e boli zanedbatefnf.
Na prvom roč níku sa zúčas tnil o 27
spevákov, na piato m 39, na desiatom
38 a na pätnásto m už 59. Od zači atk u
bo la súťaž celoštátna a kredit mala i u
českýc h spevákov. V niektorých roč
níkoch bolo dokonca viac s úťaž iaci c h
z Č i ech ako zo Slovenska. Od dvanáste ho ročníka zača la byť med zinárodná, najskôr len v zložení poroty, dnes
už i v sklade zúčas tnených adeptov.
Počet účastníkov nie je len kvanti tatívnym ukazovate ľom našej súťaže.
Dô ležitejšia je kvalita, ktorá sa rok po
rok u zvyšuje. Re flektuje to síce všeobecné zvyšovanie umeleckej úrovne
interpretačného umenia vo všetkých
oblastiach, no svedčí to aj o zvyšovaní
nárokov súťaže.
Podmienky sú ťaže sa v základných
cieľoc h v podstate nemenia. Hlavným

Ewa Komasová, Pofsko
cieľom zostáva propagác ia ptesnovej
tvorby nášho "Schuberta" - Mikuláša
Schneidra-Trnavského. To sa znamenite darí. Piesne tohto auto ra s i získali
o bľubu naj mä u čes kýc h spevákov, čo
ho dôkazom je, že s radosťou a pochopením interpretujú nielen povinnú piese ň, ale Schne idra si vybe rajú aj v
rámc i požadov ania skl adby autora 20.
storočia.

Druhým

cie ľom s úťaže

bo lo a j e z ís-

kať spevákov pre koncertný spev a piesňovú tvorbu, najmä auto rov 20. storoč i a. Kým v predchádzajúcic h roč ní
koch koncertný piesňový prejav bol u
väčšiny diskutabi lný, v posledných roč
níkoch sa ukazuje, že mladí začínajú
n ac hádzať potešenie v interpretácii piesní. T u sú však ešte stále urč ité rezervy.
Mladí sa vyhýbajú barokovej voká lnej
tvorbe, zdá sa, že ich táto hudba nudí.
Podmienko u súťaže je direktívne j edi ne Schne idrova pieseň , štýlové obdobie si kandidát vyberá sám .
Pripúšťam, že v prvej kategórii pôsobí najmä pedagóg, v druhej by sa
očakávala inic iatíva sú ťaž iaceho . A
práve v dramaturg ii bo la jednotvárnosť. Bach, Hände l, menej už Vivaldi,
č i A. Scarlatti, z klas ickej hudby prevaha Mozarta, niečo od Beethovena,
ojedinele Haydn. Ml adí s loven kí peváci zrejme nesledujú snahy našich
historikov o oživenie barokovej a klasicistickej hudby, pestovanej na Slovensku v tom-ktorom období. Ani čes
kí peváci nevy užili bohatstvo české
ho klasicizmu . Vynach ádzavosť nebolo badať dokonca ani vo výbere piesňovej romantickej tvorby. Dominoval
Čajkovskij , n iečo z Musorgského a
Schuberta, žiaden Brahms, Schumann,

Wolf, R. Strauss... No naJV tac m a
sklamal vý ber z hudby 20. storoč ia .
Tú reprezentoval prevažne Rachmaninov, čo nie je ty pická súčasná hudba, sem-tam sa objavil Hindemith,
Britten, Berg. Domácu tvorbu spevác i
nie veľmi propagovali . U Rusov sa neobjav il ani Šostakov ič a už vôbec nie
Schninke, u Poliakov Baird, ba ani
Szymanowski ale bo Lutoslawski. No
najviac ma mrzelo, že na súťaži okrem
M. Schne idra-Trnavského znelo ve ľmi
málo sú časnej lovenskej piesňovej
tvo rby, hoci výbe r je bohatý. Prebieha
Suc hoňov rok a tento skladateľ bol zastúpený j edinou úpravou ľudovej piesne. Počuli sme pieseň A. Moyzesa z
cyklu V jeseni, po jednej piesni od
Be llu, Kafendu , Andrašovana, Urbanca, Kršku a znamenite zaspievanú pieseň J . Beneša z cyklu Il sogno di
Poppea, za čo zaslúžene Miriam Žiarna dostala cenu Hudobného fondu.
Ale nevyskyto l sa ani jeden celý cyklus. V tejto s úvis losti chcem vys l ovi ť
uznanie mo rav kým spevákom, ktorí
okrem svetového Janáčka nezabudli
na ďa lšíc h " vojich": J. Kunca, Z.
Blažka, A. Parscha ...
Keď som v minulosti v rozhlasovej
rel ácii hodnotila s úťaž, chválila som
zdravé hlasové fondy mladých s výhradou, že s nimi nevedia vžd y zaobchádzať: často mi pripomenuli tráv nicu " Keď s i j a zaspievam , pustím po
hore hlas". Pri tomto roč níku mi to ani
raz nenapadlo, azda iba v jedinom prípade - a to v prvom kol e prvej kategórie. Celkove treba vyzdv ihnúť kultúru
narábania s hlasom a príklon ku komornému spievaniu, čo v m"inulosti
bolo ojedinelé. Rozšíri la a z u šľachtila
sa dynamická šká la tónu.
Kl adom 15. roč ník a bolo aj to, že sa
vyrov nal nepomer med zi sopránmi a
mezzosopránmi. Mezzosopránov pribudlo a väčš in ou boli krásne . U mužských hla ov bolo viac tenorov ako v
minulosti, menej basov a opäť prevaha
barytónov. Bo li však aj také, ktoré

Petra Nôtová, Slovensko

možno považovať za basbarytó ny, s
pribúdajúcim vekom vyvtJaJuce sa
smerom k basom. Prekvapilo ma však,
že výber repertoáru nebol vždy vhodný pre te n-ktorý hlasový odbor. Niekoľko sopranistiek a te noristov spievalo Dvol'ákove Biblické pies ne, čo
nebýva zvykom. Stalo sa aj, že vy ložene hrdinský tenor s i vybral áriu
Lenského z opery Eugen Onegin ...
Význam medzinárodného zloženia
po roty nie je len v tom, že sa naši speváci dostan ú do povedomia zahrani č-

Alain Nonat (Kanada) s predsednfi!kou poroty
prof. Evou Blahovou odovzdávajt1 Kataríne
Srokovej sochárske dielo kanadského výtvamť
kaJánaStohla.

ných odborníkov, ale aj v tom, že č le
nov ia prinášajú osobitné ceny, ktoré
prispievajú k atraktívnosti sú ťaže, lákajú stá le viac zahraničných účastní
kov a podnecujú i našich mladých spevákov. Za preme nu celoštátnej na
med zinárodnú ďak uje trnavská súťaž
predovšetkým prof. Eve Blahovej,
predsedníčke súťaže, ktorá neúnav ne
súťaž propaguje a získava j ej sympatizantov v za hra ni čí.
Súťaž m á dve vekové kategórie a v
každej dve kolá. Do druhého kola prechádza z každej kategóri e šestnásť
spevákov. Recenzent nemusí s porotou sú hl as iť, ale musí jej závery rešpek tovať. Tentoraz som sa s verd iktom
poroty plne stotožnila - až na jeden
prípad ...
Ne môžem písať o všetkých ocenených, sústredím sa len na tých, ktorí
na mňa najv iac zapôsobili . Aj tých bolo veľa, preto robím výber.
V prvej kategórii bodovali výl u č ne
slovenskí a čes kí účas tníc i . V piesni
M . Schneidra-Trnavského V našom
dvo re na javore ma očaril a Jaroslava
H ýlová (CR), ktorá ju zaspievala pekno u s lovenčinou - a hlavne s nežným
pochopením a kultúrou prejavu. Zdá
sa, že spevácke "dynast ie" sa u nás
množia. Dôkazom je ďa lší Jenis, tentoraz Aleš, ktoré ho zamatový barytón,
ku ltúra prejav u, zmy el pre výstavbu
piesne (Schubert, lršai) dávajú prís ľu b
do budúcnosti. Český basista Zdenek
Plech je dramatický typ, krásne za pieval Dvol'ákovu Biblickú pieseň č. 10,
ma l by však mierniť svoj dramati zmus. Jil'f Hájek (ČR) síce žiadnu cenu
nezískal, ale mne sa veľmi páč il a je ho
interpretácia piesní, precítená a kultivovaná. S lovenská mezzosopranistka
Katarína Sroková má krásny hlas, muzikálny prejav a temperament. Má
všetky predpoklady uplatnenia sa v
budúcnosti.
V druhej kategórii to maJa po rota
veľmi ťaž ké, pretože tu bol jeden výkon lepší ako druhý. E,šteže bo lo toľko
rôznych cien a odmien ! Už v 14. roč
níku upútal moju pozornosť basbarytón Štefana Kocána, teraz som sa presvedčila, že jeho rozvoj sľubn e pokrač uj e. Kocánov prejav je inte ligentný a
sugestívny (Musorgskij: 4 piesne).
Krásne hlbky sa urč ite upl atnia v opere. Predpovedám mu nádejnú budúcnosť. Očari l ma rakúsky barytonista
Moritz Gogg, naj mä áriou Figara z
Rossiniho Barbie ra zo Sevi ll y. Pekný

výkon podala naša M iriam Žiama,
kto rá má zmyse l pre štýl, vie čo spieva
a jej hlasová kultúra je skvelá. Kultivovaným koloratúmym sopránom
disponuje Ruska Jana lvan ilovová,
ktorá sa prejavila aj ako o perná diva
precíte ným prejavom , no i citli vá interpretka piesní. Predpoklady pre komorný koncertný spev preukázala
Petra Nôtová.
Nemožno nespomenúť Čecha Iva
Hrachovca, ktorý sa tiež už druhý raz
zú častnil na trnavskej súťaži. Má zmysel pre sugestívne podanie piesní,
krásnu výs lovnosť a jeho dramatický
bas sa určite upl atní v o pere. Cajkovského piesne však mohol spieval
lyrickejšie. Atraktívna Nomeda Kazlauskaiteová z Litvy má krásny mezzosoprán a dostatok temperamentu,
ktorý sa prejavil najmä v piesňach
Manue la de Fallu. Vz hľado m na svoj
zjav i sebavedomé vyst upovanie má
pred sebou s ľubnú budúcnosť.
N ajväčší zážitok mi však poskytla
skromná, nenápadná Poľka Ewa Kornasová. Od prvých tónov Čaj kovské
ho piesne som vedela, že ide o niečo
mimoriadne a v afekte som si do poznámok napísala: čo tá tu robí, patrí do
milánskej Scaly . Hádam trocha prehnané, ale som presvedčená, že tam

Nomeda Kazlauskaiteová, Litva

raz bude. Kultúra j ej nežného opránu.
ktorý o. i. dokáže spievať aj v znelom
ppp, a sugestívny citový prejav, ktorý
vháňa s lzy do očí (ári a Leonóry z
M aškarného bálu) sú dôkazom, že ide
o ve ľkú umelk yň u, hoci má iba 21 rokov. Toto me no si treba zapamätať!
Na záver ešte jednu organi začnú poznámku. Pri takom veľkom počte súťa
ž iacich by bo lo vhod né súťaži venova(
viac času. Viem, že to je aj finančú
otázka, ale tá nemôže určovať umelec·
ké c iele. Nesúhlasím s obmedzovaním
repertoáru v priebehu súťaže - namiesto štyroch piesní určených v podmiefl.
kach, spievať iba tri . To limituje mof·
nosť plnej umeleckej prezentácie.
Neviem s i predstaviť, žeby klavirisla
na Chopinovej súťaži hral iba jednu
vetu zo sonáty, či finále z koncertu.
Jubilejný 15. ročník Medzinárodnej
speváckej súťaže Mikuláša SchneidraTrnavské ho sa skonč il. Zostal ni!~
dobrý poc it, že s lovenské interpretač·
né umenie má vysokú úroveň, ale i
nevyslovená otázka, č i budú títo skvelí mladí ľudia m ať podmie~~ ~
upl atnenie.
ANNAKOVAROV.(
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n áč ka je chúlosti vá skladba a rovnako ako Rumun ké tance B. Bartókaje
efektná len navonok. Budapest Chamber Orchestra obe skladby zahral
dobre, ale obom kompozíc iám chýba la presvedčivosť a myš lienkové vypointovanie .
Ako atrakcia bol o avizované te leso

V rovnakom zmys le odznela Mozartova "Haffnerova" Symfó nia O
dur, KV 385. Mozart takpovediac
bez bázne, trocha drsný v prírazoch,
prízvukoch, s "otvore ným" Me nuetom smerom k Finále a rýchlymi
te mpami. Napriek tomu interpretácia
zaujala zm ys lom pre š tý l, v s úč a s
nom, aktuá lnom pretlmočení.
Dirigent J. Brooks Bruzzese vedie
Budapest Chamber Orchestra cieľa
vedo me k z fskaniu popularity u obecenstva. Napriek tomu ostal poc it z
ic h interpre tácie ne harmonický. Serenáda e mol, op. 20, E. Elgara- reprezentatívny kus konzervatoriá ln ych
o rchestrov - zanecha la skô r rozpaky
než radosť z poč úvani a. Brande nburs ký koncert č. 5 O dur J. S. Bacha je
neproble matic ký, a le ak sa redukuje
na te rasov ú dynamiku a triedanie
rýchle ho a po malého te mpa, tak sa
Bach dokáže pomstiť. To, že te leso
malo k dispozíc ii hneď troch skúsených sólis tov (J . Harvan flauta, V.
Harvan husle a A. Cattarino čemba
lo), bolo pre arche te r šťastím , pre tože dokázali prekry ť medzery v ne pochope nom hudobnom kontexte. Idyla
- Suita pre komorný orcheste r L. J a-

bez dirigenta Orpheus Chamber
Orchestra z USA. Keď hrá 26 hráčov
bez dirigenta, tak to v e uró ps kej interpretačn ej praxi nezname ná zv láštnosť, an i atrakciu. V prípade Orpheus
Orchestra atrakciou bo la interpretač
ná disciplína, c it pre štylistiku, vzájomné a jednotné hudobné porozumenie. Č i to bolo mladícke dielo W.
A . Mozarta, ktorým je Symfó nia A
dur, KV 11 4, č i Symfó nia č. 73 "La
Chasse" zrelé ho J. Haydna, v oboch
bola prítomná hudobná ku ltúra bez
interpret ačného vyumelkovani a, o rcheste r hra l "č i s tý hudo bný text" z
partitúry. Je po chopite ľné a prirodzené, že te leso sa predstavilo aj skladbou svojho skladate ľa. Symfónia č. l
E. Cartera je skomponovaná dobro u
skl adat eľs kou techniko u. Európsky
kontinent je však v tomto smere o rie ntovaný ináč. Brilantno u techniko u,
presnými nástupmi , diferencovaným
prístupom ku každému motívu, téme,
aj keď bo la bezvýznamná, o rcheste r
Cartera a je ho s kladbu povýšili a
opuncovali ako slušný produkt. Na
interpre táciu kladie skladba velké nároky, stač ilo by naj me nšie zavá hanie
jedného z hráčov, aby vznikol chaos.

Aj nen áročná s kladba, akou je Symfónia h mol č. l O F. Mende lsso hnaBartholdyho (patrí k jedenástim sym fó niám "pokusom z mladosti ", začl e
nenými skladateľom mimo radu jeho
piatich symfó ni í), z ne la uhlade ne a
pútavo.
Teleso vládne pe kným zv ukom,
schop nosťou pointovať, p racovať so
zádrža mi , frázovaním. Všetko vyznieva sólis tic ky, je to pravá ko m o rná hra
- v podstate s ne komo rným a rc he tro m - nad každou skladbou sa vznáša
opar poe tic kosti. A práve v tom tkv ie
čaro z lade nia atraktívnosti a ume leckosti .
Na záver Fe tivalu sa predstav ila
Pražská komorní filharmonie s dirigentom T. Koutníkom. Zjasnená noc,
op. 4 , A. Schonberga bo la v ic h podaní pozoruhodná, hodná záveru vydare ného festivalu. Ide o jedno z najkrajš íc h die l hudby 20. storoč i a a o rcheste r vedel adekvátne spro tredkovať túto hudo bno-esteti ckú hodnotu .
J. Bárta ako sólista vo Violonče
lovom koncerte č. l Es dur, o p. l 07,
D. Šostakov iča ukázal, čo znamená
schopnosť kontinuity s ume lecko u
tradíciou. Disci plína, zvuková ucelenosť a interpretačn á skú sen osť bol i
vlastné aj Hus ľov ému koncertu a mo l
J. S . Bac ha so sólistom P. Šarayom.
Symfónia č. l D dur, D 92, F. Schube rta tvorila hudobne kultivovaný záver podujati a. Pražská komorní fi lharmonie ma la dramaturg icky najucelenejší program a v kutku sa nešetrila vo výkone, tým aj vytvori la
dôstojnú bodku za celým pozoruhodným festivalo m .
K čomu možno vysloviť výhrady,
je obsahová stránka ko ncertného
bulletinu, pretože mo hol posky tnúť
viac info rmáci i o uvád zaných skladbách . Ak s i fes ti val chce udržať publikum, poriadatelia s i mus ia uvedomiť, že väčš ia časť recipie ntov je odká za ná na informačný text, pod ľa
ktorého sa môže ori entovať. Nesú stredenosť a nepokoj pri počúva n í
ide na ko nto de fic itu informač néh o
textu. Tre ba brať do úvahy, že koncertný ž ivot je závis lý na návštevníkoch , ktorí zaručia, že aj v budúcnosti bude v koncertných sálach zn ieť
hudba - a že bude obsadené.
INGEBORG ŠIŠKOVÁ

Matiné v znantení jubilea

zu skladby. Baginova hudba je prostá,
nešpekuluje. Ten štrukturálny model,
ktorý si zvolil za mu tru a ku ktorému
sa postu pne prepracoval (neortodoxná
dvanásťtón ová organizácia), nie je "nepricpustný". Prijíma tak echá na folklórne vzorce, ako aj záblesky romantických a romanti zujúcich vízií.
Bagin je vo svojich kompozíciách
stručný, lakonický. Vys lovf motív, zárodok myšlienky a na malej ploche ho
dokáže rozv iesť, vymodelovať, vypointovať. Na to upozornil Miloš Jurkovič v
štyroch mikroštruktúrach vo forme sonáty zvanej Pastorále pre sólovó flautu.
Tu sa vlastne celý koncfzny pôdorys
kl adby akosi postupne odvíja, postupuje v subtflnych pohyboch ...
So zmys lom pre farbu, neskrývanú
snovú imagináci u a de li kátnu poéziu,
sú skoncipované Romantické miniatóry pre klavír (Marián Lapšanský). Bagin v nich povoľuje linku výrazového
rozkmitu, dynam ických g rádov, výrazových valérov.
Poča s i e, Nite, Starnutie - dne
už
spomienka na Miroslava Válka v podobe Troch spevov pre soprán a klavír Ue
aj o rchestrá lna verzia). Válkove básne
sú na prvý pohľad vo svojej plno ti a

úplnosti poetickou ax io mo u. Tvarom,
ktorý si nepýta dopovedanie, pretlmočeni e, pretvorenie. A predsa. Koľko
skladate ľov po nich siahlo! Zasiahnutých silou jed inečn osti . Bagi n v Troch
spevoch Válkove špecifiká plne rešpektuje. Vokálno u líniou nerozbfja, neláme an i nemodifikuje poetickú yntax.
Zdržanli vo, decentne s leduje mi krosvet v intervaloch, či "nápevkoch" otázkach,
entenc iách, kontempláciách, podčiarkuje uzav retú a predsa
vzájomne korešpondujúcu atmosféru
každej z troch básní (piesní).
Záver autorského m irbachovského
"priznávania" patril Poetickým náladám pre hoboj, klarinet a fagot, v interpretácii Slovenského dychového tria. A
opäť- la kon i ckosť, cit pre exponovanie
a "zvažovanie" kontrastov , kulti vovanosť vo výraze, mu zikantsky hravé gesto ... potvrdenie autorovej skl ada t e ľs kej
konfesie, tak ako sme ju pociťovali a
počúva li v každom "prizastavenf" mi rbachovského matiné. Tak, ako ju pociťujeme v jeho ďalš ích skladbách a pociťujeme v jeho človečens kých osloveLÝDIADOHNALOVÁ
niach...
Sn.únk:y archív

Bratislavské publikum malo možsa v máji rozlóčiť s koncertnou
sezónou Jarným festivalom komornej
hudby '98. Hoci názov vecne nezodpovedá skutočnosti - komorné obsadenie je limitované osemnástimi
členmi - na piatich koncertoch sa prezentovali orchestre s malým obsadeIÚJD, zaujímavými dramaturgiami a
dobrými výkonmi, z ktorých každý
iným spôsobom zanechal v pamäti
návštevnťka svoju stopu .
Festi val otvoril Slovenský komorný orchester pod vede ním B. Warchala - obľúbené teleso, kto ré m á
svoje stabilné obecen tvo. Pravda, to
zaväzuje k výkonu a interpreta č né rezervy telesa ešte zďaleka nie sú na
hraničn om bode. Dobrú povesť si
teleso obháji lo Vodnou hudbou a
Hudbou k ohňostroju od G. F. Händla, v ktorých zaujali najmä pomalé
čas ti peknou poetickou interpretáciou.
Volba programu zodpovedala slávnostnej prfležitos ti, menej však ulahodila pos lucháčskej koncentrovanosti . Nedostatočná formovo-druhová kontrastnosť zapríčinila stratu ori nosť

datefa H. Wolfa, rovnako v Inte rmezze F. Schube rta, kto ré ne kladie
velké nároky na inte rpretov. Sólistom Koncertu pre klavír č. l C dur,
o p. 15, L. van Beethovena bol T.
Fellne r. Te leso demonštrovalo vzťa h
k tradíc ii , zvukov ú kultúru i schopnosť v zmysle beethovenovskej dikc ie e nzitfvne dopfňať a sprevádzať
sólistu, bez ustupovania z vlastnej
hudobníckej poz íc ie. Traufellner a
Fe llne r koncipovali dielo v súlade s
predstavo u o modernej a nesentimentá lnej hre. Alleg ro con brio imponovalo zrete ľno u hudobnou architektúro u, dynamické parametre boli ekonomicky vykalkulované, reťaz trilkov
(Largo) s počíva l a na bezchybnej
prstovej technike až na pokraji tvrdosti, a predsa v peknom tóne. Hoci
nad celým výkonom vládla is tá
chladnokrvnosť, interpretácia bola
bezprostredn á, bez náznakov provokácie. Výkon evokoval predstavu,
akú hrôzu a rešpe kt u účasnfkov a
hlav ne u klaviristov mohla vyvo lať
vlastná s kladate ľova inte rpre tácia
koncertu , a zároveň tiež prehovori la
o tom, akým "s ú ča s n ý m " a aktuá lnym je Beethove n v oslovovaní po-

Bohdan Warchal

s lu c h áča.

Orpheus Chamber Orchestra

entácie, tým aj pokles recepčnej sústredenosti , ba šírila sa istá bezradnosť v rozlišovaní častí.
K S lovenské mu komorné mu orchestru sa priradila pozoruhodná
Viedenská komorná filharmónia s dirigentom C. Traufellnerom. Je to
mladé progresívne te leso vyváženými, no výrazne dife re ncovanými sk upinami, zv ukovou bezprostrednosťou
a zmyslom pre muz ikalitu . Zv uková
hom ogénnosť te lesa sa prejavi la v
Talianskej sere náde, vďač nej skladbe
pre malé obsadenie, piesňového skla-

Záplavy vinšov, telegramy , li ty, girlandy slov ... ve ľavravný štrngot iskrivých pohárov, stisky rúk, objatia ... a
potom ticho generálpauzy. Okamih
chcenej aj nechcenej bi lancie. Návraty,
konvergenc ie, naplnený sen, ch víľa pre
pravdu.
O tom sú tie au to rské ko ncerty.
Zvyčajn e ich vedie udal os ť - životné
jubileum : zastavenie, bilanc ia odklfnajúca dricmajúce tóny, vyslovené myšlienky. Účtovan ie sk l adateľa s dneškom i dávnej ším nedáv nom.
Tie mirbachovské autorské prezentácie sú dramaturgickým die lo m Pavla
Bagina. Čas odrieka svoju večnú vypočítanku ... a l O. mája padlo slovo aj
naňho. Teda nielen ono verbum oslovujúce a oslav ujúce ho ako dirigenta,
publicistu, dramaturga, organizáto ra... ,
ale najmä s kl ada t eľa. Autorský kon cert.
Odznelo päť skladieb, epizód reflektujúcich trážený vnúto rný a pritom neutajit e ľn ý svet svoj ho tvorcu. A treba
konštato vať, že tých päť skladieb vyznelo ako celok, ako jedno súvislé,

kompletné súvetie, sform ulované vedo mím logiky, s ú vzťažn osti , citu a
miery.
Prelódiá pre sláčikové kvarteto, interpretované (kým iným?) M oyzesovým kvartetom, zdá sa, patria k Baginovým najhranejšfm skladbám. Na
čo nás hudba št vorčasťového organizmu upozon1uje? Ved ľa lyricky zvnútomelého, chvíľami až plachého výrazu
je tu moment "nádych u" v pádnych
kontrastoch a proti pohyboch č i dia lógoch, ozrejmujúcich dramaturgickú bá-

Ministerstvo kultury
Chorvátskej republiky

l

v Slovenskej republ i ke

U tekajúc 25. mája predčas ne zo
Z rkadlovej siene Primaciálneho paláca, som dospel k jednému zásadnému
presvedčeniu : už nikdy sa nenechám
nahovoriť na takzvané protokolárne
podujatie. Okrem iného: čast o sa tam
tl ieska v nepravú c h v íľu, alebo sa tli eska prominentom a hudobníc i nastupujú do ticha. Aj protokolárne "standing ovati ons" patria k bontónu , hoci
aj na pódi u až taká eufóri a nepanuje... To by som však prežil bez migrény. Horšie j e to v tedy, ak má byť
chvá lené čos i dobre mienené, spol očen s k y závažné, a ak to, ži a ľ, chválené až tak byť nemôže. Teraz si o mne
zasa ktosi pomyslí. že som neslušný,
neúcti vý a ncvďač n ý. Koncom m ája
toti ž prebiehali Dni chor vátskej kul túry na Slovensku. Na tom by azda
nebolo ni č podozri vé ani zlé. N ie j e
od veci nahli adn uť do ku ltúrnych kuch ýň iných národov či regiónov. Ide
však o to, kto j e zásobovate ľom a šéfkuchárom . Počas dvoch hudobných
večerov som si. ž iaľ, ve ľmi nepochutil. Prvým chodom bolo vystúpenie
Symfonického orchestra chorvátskeho rozhlasu a televízie, j eho šé fd irigenta N ikšu Barezu a šty roch sól istov. V iem , že takéto "mediálne" orchestre to majú ťažké. Dlhé frekvencie pri nahrávaní a ešte aj koncerty!
K aždý z hrá čov potrebuj e poriadnu
kondíciu na to, aby to prežil bez ujmy
na zdraví. Rád sled ujem akti v ity nášho st atočné ho SOS R-u. Bo l som preto právom Lvedavý, ako sú na tom
naši slovanskí s úkme ňovc i . Dnes
môžem povedať: buďm e rad i, že máme SOSR. Nechcem to preh áňať, ale
bolo to neotcsané, akési surové, chýbala zvuková ku ltúra. Tlaková v lna
sa pri va lil a najmä v druhej polovici
koncertu , keď bola reč o dvoch
zv rhlíkoch - o M acbethovi a Don
Juanov i, lfčc ných kvetnatou rečou
pána Richarda Straussa. Macbeth: ešte ako-tak. V eď predsa symfonický
príbeh vraha a ty rana potrebuje po-

r iadnu dávku expresívnosti a zv ukového objemu . Ak by sa však Don
Juan správal voč i dámam tak , ako to
predviedol Nikša Barcza a jeho zverenc i, asi by si toho ve ľa neužil. Jeho
portrét bol pi chľavý, plechový, hluč
ný, až príl iš prenikavý. V y ru šoval i
ma hlavne plechy. Na mnohých ruských orchestroch mám rád takúto
prierazno t' signálu spoza pultov lesných rohov, trúbiek, č i trombónov.
Chor váti však išli podľa môjho názoru za hranice únosnosti . Straussovej
sk ladbe chýbal i aj unavene zaoblené
secesné línie a pôvab v l y ri ckých
scénkach. Vra vím: Don Juan mal 24.
m áj a v Bratislave smo lu. Jeho ro-

zároveň tiež autorka piesní (primeranej ší
mi tu pripadá výraz "sk ladieb"). Pri speve sa trochu pristavím: t radi č né jazzové
scatovan ie tu nenájdeme, spôsob prejavu
pripomína z mne známych interpretov
a i najviac temperamentn ú Ivu Bittovú
(folklórne korene sú zrejmé, jazzové
vpl yvy tiež- Iva sa napokon objavila i na
pódiách jazzových festi valov). Vcelku
neveľmi zaujímavým altom disponujúca
spev áčka napriek tomu zaujala pozorn osť
publika, a to najm ~i úctyhodným rozsahom a výbornou technikou . Texty piesní
sú, samozrejme, tiež inšpirované poetikou ľu dovej tvorby (Tanec. Dievča. Vinič... )
Hudba súboru stojí vo veľkej miere na
improvizácii a bolo vid i eť, že muzikant i
sa dobre bavia. Publ ikum v Moyzesovej
sieni kon iec-koncov tiež, pretože vygradované sóla ukázal i, že máme do či n e ni a
s vynikajúcimi inštrumentalistami. Hra
klaviristu Matiju Dediča sa vyznačuje
precíznosťou a istota, s akou sa pohybuje
po kl áve nici, budí doj em " n acv i če n é
ho" repertoáru - to je však len zdanie,
pretože ve ľká čast' hudby naozaj vznikala
priamo pred očam i a ušami návštev ní-

kov koncertu. Kruno Levačič svoje
schopnosti ukázal v asi desaťm inútovom
sóle na bicie - dominovalo mu pôsobivé
hranie sa s farbou a dynamikou bez von·
kaj škových efektov. Kontrabasista Žiga
Golob sa tiež nenechal zahanb iť a z ná·
·troja vydoloval maxim um hrou nielen
"sui ponticello", ale aj priamo na kobyl·
ke.
Koncert bol dramaturgicky výborne
namiešanou a osviežujúcou zmesou chor·
vátskej ľudovej hudby, wingujúceho
jazzu, experimentu i nenútenej sho11.
prekonávajúcej nasadením aj chladné
prostred ie " Moyzcsovky", navyše s napi·
no rozsvietenými svetl ami. Možno by
zo tavu zvukovo ozvláštnil ďa l ší nástroj
(naprík lad saxofón), možno by však bol
len zby t oč n ý m doplnkom v sebestačnej
kapele. Rozhodne však patrilo toto vy·
Stúpenie k naJzaujímavejším , aké som
mal za posledných pár mesiacov mož·
no ť v i dieť. Prečo nebolo viac propagované na verejnosti (a odzrkad l i ť sa to nakoniec muselo na poč t e divákov), zostáva záhadou. Iste by si to však chorvátsti
hudobníci zaslúžili.
SLAVOMÍR KREKOVIC

Symfonický orchester chorvátskeho rozhlasu a televfzie

manca ostala bez povšimnut ia. Zaujímavé je, že aj pred štyrmi rokmi , keď
Nikša Barcza hosťova l v Slovenskej
filharm ónii ( Dvorákovo Stabat mater), chýbal mi ponor do problematiky. Strauss síce nie j e až taký nežný
ako Dvorák, chcelo by to však takisto
intenzív nej ší kontakt s výrazovým a
významovým zázemím jeho extrovertných výpovedí. V tomto prípade
os talo len pri transparentoch.
Zača l som druhou fázou. Prvá pat -

CHORVÁTSKY ETNOJAZZ
VMOYZESOVEJ SIENI
M edzi koncertmi v rámci Dní chorvátskej kultúry malo . voje miesto aj jazzové
vystúpenie. Presnejšie povedané - j azz
by asi bol ob l a sťou , ku ktorej mal pozoruhodný koncert tria hudobníkov a speváčky najbližšie. Hoci ... dnes sa stretávame s najrôznejším i fúziami a žánrovými
presahmi , pri ktorých je jednoznačn é určeni e štýlového zamerania skôr zbyt oč
ným zahmlievaním ako pomôckou. Neodpustím si však predsa len pomenovanie, ktoré sa pre takýto druh hudby čas t o
a s ob ľubo u používa- je ním takzvaný ctnojazz. Ten môže mať rôzne podoby a
prejavy, všetky však zastrešuje základná
idea (hoci, treba pr izn ať, dnes už nie príliš objavná): ide tu o spojenie prvkov j azzu s folklórnymi inšpiráciami, ktoré dodajú už takmer vyschnutému (darmo budú j eho ctitelia n am i et ať ... ) p ram eňu
"klasického" moderného jazzu nový rozmer. Ak by sme mali tento čo ra z ča tejšic v iditeľný prúd ch a rakt erizovať po hudobnej stránke, dospeli by sme k modál-

hudby. ebolo to inak ani tentoraz.
Ljubo Gašparovič (klav ír), M arija
Mlinarová (harfa) a Višnja M ažuranová (už ostáva len čemba l o) si šikovne porad il i s in š t ru mentačnou nepraj nosťo u zv láštneho zosk upenia.
Vďaka decentném u a oh ľad upln ému
Lj ubov i Gašparovičov i mali aj subtílnejšie dva partn erské nástroje pl nohodnotnú účasť na dianí. Všetko bolo
poč u ť, nikto nič neprekrýva l. Z M alej
symfónie zrazu bola ve ľk á hudba a

naj lepšie č ísl o prvého chorvátskeho veče ra. V ečer č í lo dva a
konal v "Z rk ad lovke". Ďal š í môj
" li bling" na programe: Dmitrij Šostako v i č a j eho 3. l áč ikové kvarteto.
Pardón, zabudol som ešte povedať,
že večer prebiehal v réžii Záhrebského kvarteta. Nedá mi inak, ako
zasa pove da ť: bu ďme radi , že máme
Moyzesovo kvarteto. Záh rebčania
ma nenadchl i. Poznám sa, a viem, že
pri "dobrom " Šostakov i čov i nevnímam ni č okolo seba. 25. m ája medzi
19. 15 a 20.00 h som sa akosi často
hniezdil a uvedomoval som si hmotný svet. Pri Šostakov ičov i by hmota
nemala č l oveka vôbec za ujímať.
Lenže beda, ak prvý huslista chvíľa
mi (hoj ný mi) zatiahne o š tv rť až poltóna vedľa, alebo ak dramati cké seeco akordy znejú priam ako arpeggio.
Potom som naozaj len na koncerte a
nie v siedmom šo takovi čovskom
nebi. Na druhej strane som však veľ
mi rád, že Tretie kvarteto tu zasa raz
bolo. Po Šostakov ičovi však nastal
úder pod pás. Pokračujem v úvahách
nad exportom domácej hudobnej
prod ukcie. Bruno Bjelinskij vyznel
popri Stjcpanovi Šulekovi ako Beethoven. K č l en om Záhrebského kvarteta
sa pridali k lavi rista Vl ad imír Krpan
(žeby rodina pôvabnej K ataríny z
predošlého dňa?) a kontrabasista
Andrija Potroško. Práve na podnet
Andrij u Potrošku vzniklo n eu veriteľ
ne nai vné Sexteto. Keď zača l i hudobníci h rať, pozrel som do bulletinu , č i som sa náhodou nepomýlil,
alebo či som, nedajbože, neprehliadol
meno Roberta Schuman na. Ten však
predsa sextetá nepísal... Usiloval
som sa vydržať aspoň do konca prvej
ča sti . Rozpaky však stále narastali a
mohutneli a dostávali ma do stavu
fyzického utrpen ia. Nevydržal som
napokon ani do konca expozície.
Oželel som radšej čaš u u rč ite dobrého vínka, ktorú po koncerte ponúkala
j eho excelencia, chorvátsky veľvy
slanec. K apitu lác ia. Biela vlajka.
útený odchod . Obrat k lepšiemu
nehrozil. V duchu mi však stále znie
otázka: ako sa m ohlo toto dielo dostať cez hrani ce? A ešte k tomu v
rámci reprezentácie! Prosím chorvátskych pri ateľov o prepáčenic, ale
Šulekovo Sex teto mohlo naozaj ostať
doma. Urč ite by sa našlo čosi výreč
nejšie. Bol to omy l. Hudba stratila
reč. Ostalo pri protokole, ja však
mám predsa len radšej hudbu ...
IGOR JAVORSKÝ

rila sóli ·tom. Pomys lel som si v tejto
súvis losti , že ono je to s exportom
domácej tvorby ťažké ni elen u nás.
Veď každý zo sk l ada teľov by chcel
zažiaril' aj vonku (ak už aj doma nemá šancu .. .). L enže, príde c h v íľa , kedy stále platí staré známe- kto z koho.
Prečo on a nic ja .. ?
eviem, ako selektoval i Chorváti , ale dva titu ly, ktoré pri viezl i do Bratislavy, ma skôr od
ich hudobných brán odohnal i. V ned e ľu to bolo konkrétne Concertino
pre klav ír, bic ie a s l áč ik y od Bruna
Bjclinského. Zasa som sa raz pý tal
sám seba: n ačo musí vznik ať takáto
md lá hudba, ktorá k ni čomu nemotiv uje? Ako Concerti no prišlo, tak aj
odišlo. M edzi tý m . om až pričasto
poškuľova l po hod inkách, čo nezvyknem robiť v okamihoch " tranzu".
Devízou
produkcie
Bjclinského
skladby vša k bola zaiste šarm antná
Katarína Krpanová za klavírom ... Jediné, čo ma azda 24. mája večer v
Redute poteši lo, bo la M alá koncertantná symfónia Franka M artina.
Sólové tri o k lavír - čemba l o - harfa,
koncertujúcc na barokový spôsob
pred dvoma s l áč ikový mi orchestrami,
mi už dlhé roky spôsobujú radosť z

Tamara Obrovacová

nym

Snímky: archív

·tupn1c1am, nepravidelným, ale
rytmom a najmä spontánnemu prejavu s n eod m ys l ite ľnou, pre jazz i
ľud ov ú hudbu vari všetkých etník spo l oč
nou improvizáciou. V spoj ení so zručný
mi inštrumentalistami môže byť výsledok
pôsobivý. A platí to aj v prípade chorvátkych hudobníkov.
Ústrednou postavou skupiny j e nepochybne speváčka Tamara Obrovacová,
c hytľavým

zá roveň

Zaslúžený aplauz V Prievoze slávnostne Mozartovský
Len (ai~o si možno preds1avil' dôstojnejšie
,_jalie k nedožitým šesťdes ialin ám doc. Iva• Paloviča, akým bol 3. máj a recitál jeho dcéry Joolanky v cykle ned eľné mal iné, ktoré
llpOD(Iúva árodné hudobné centrum v spolu,nti s Galériou mesta Bratislavy v Mirbacho11111 paláci.
Jordanka Pal o v i čová. pos lu c há č ka klavírnej
ricdy doc. Dany Varínskej na VŠMU. j e výniIIIOblým tjavom v kontexte j ej i nterpretačnýc h
ti'IIOvnfkov. P01vrdila to aj úro v ňo u výko nu na
11111110 podujmf. Jej otec by bol iste na ňu hrdý.
llerpretka púta už ~vojím zjavom a dojem sa
elle zn~obujc pri počú vaní j ej výkonu. v kto111111 akoby nemusela prekonáva!' nijaké zábralY· psychické. technické. štý lové. pam äťové .
Vlttky tieto prednosti sa zlu čujú do hlbokého
Dhtku a obdivu, ktorý j ej osobitá hra navodzuje. Ako by už teraz mala v malfč ku všetky finesy llavímcho remesla a navyše ich dokázala
bezozvyšku zapoji l' do svojho tvorivého mu7icfrovania.
Úvodná Bachova Toccata c mol (BWV 9 11 )
mala imponujúcu výstavbu , skvelé vedenie hlaIO\, zreteľnosť v im i tačných nástupoch. umne
dávkované farby vrátane terasovitej dynamiky,
napätie línií, vkusné i k eď hutné, nie však
pritvrdé forte.

Evanjelický cirkevný ;bor a. v. Brat islava-Prievot a AP projekt , s. r. o.. Bratislava na če le~ farárom Milanom llorínkom a riaditeľom Jánom Jurášom si pomaly. ale iMo pfšu hi;.tóriu vtájomncj
spolupráce pri u skutočňovaní zaujímavých projektov v oblasti hudobnej kuhúry. presnej šie vo
sfére strct:lvania sa hudby a prote>tantizmu , teda
evanjelickej duchovnej hudby. T ieto proj ekty sa
poc hopi te ľne nekonajú každý dei\, ale via/.u sa k
vybraným, vý.wamným dňom v kalendári univerzá lneho k resťanstva . Po v laňajšej literárno-hudobnej slávnosti Ch ráň me si svoj hrad sme a 5. apríla
na K vetnú nede ľu dočkal i na Slovensku unikátneho predvedenia Lisztovho m:llo 1.námeho opusu
Via cruci s l posledných rokov, doplnenú o eseje
Milana Rlifusa a premietanie cyklu štrnástich kresieb akademického maliara Vincenta Hložnfka s
ná1.vom Cesta sviitého kríía. Mimochodom, aj
Krííov:l cesta ( Via crucis) Ferenca Liszta pre sóla.
miešaný 1.bor a organ m:l 14 za~t avcní. Tomu sa
hovoríGcsamtkum.twcrk! A to som ešte nespomenul meditácie bývalého vat ikánskeho veľvys l a nca
Egona Mariu Alexandra Arnolda, rímskokmolíckeho far:lra l Pricvo1.u Jozefa Garaja a u/. spomenutého Milana l·lorínka. Ak nezabudnemc na fak t,
l.e v Li;.;tovcj kompo7ícii nachM t ame tak citácie
dvoch protestantských chorálov ako aj gregoriánu.
sympatická koncepcia ekumenizmu nadobúda priam ve ľkol epé ro1mery.
Evanjelický kostol v Prievoze sa teda opUI' naplni l klímou v ;nešeného duchovna, rei fexiou a lO·
bratením kľúčovej udalosti v dejinách kres ťanst va ,
utrpením a ukrižovaním K ri'> ta. pomocou najvyšUch umeleckých sfér sprostredkoval a ic.:dkavú

hlbku meditácie. na hodinku sa stal ot.ajstným
"domom božím". V neposlednom rade aj vďaka
Listtovmu dielu, jeho extrémnej výrazovej askéLC, mučivej, bolestnej chromatike. lakonickosti
frát: a túto výnimočnú zv nú tomen osť ; týlu starého Liszta si zbor Musica vocalis, vedený dirigentom Branislavom Kostkom, dokonale osvojil.
Jeho prejav bol s účas ne expresívny a disciplinovaný, j eho tvuk jednotný a vyrovnaný, navy~e príslušnými dynamickými a inými výrazovými prostriedkami bezo1.vyšku od st upňov a l evidentné.
kontrastné výtnamové vrstvy skladby (vrstva stredoveká, protestantská, neskororomantická... ). A
hoci v tejto chvrli riskujem obvinenie LO taujatosti , interpretačný prejav organistu Stanislava Surina mi do tejto koncepcie a atmosf~ry príliš nezapadal. jeho hra bola dosť neprecftená. chladná.
akoby akademická a stat ická ( inak, List.t. vo Via
crucis zveril organu viacero celých ta~ta venf). V
kal.dom prípade hodnotím ve ľmi vysoko fak t. že
t:lto skladba v Bratislave zalncla: veď na Slovensku ~t ále prevažuje obraz Liszta - virtuóza a technického manieristu, a ~ i ~tou dávkou t.jednodušenia ho poznáme ako autora dvoch klavírnych koncen ov, parafráq na Rigolcua, prípadne sym fonickej básne Les Préludes. (Ako chvályhodnú výnimku spomen iem uvedenie oratória Kristus pred nickoľký mi rokmi v poloprátdncj Redute.)
Summa summarum: teším sa na ďal šie pokračo
vanie neobyč ajne plodnej. ušľachtil ej spolupráce
fim1y AP projekt a pána farára Milana llorínka na
pôde evanjel ického kostola v Prievoze.

TOMÁS HORKAY

V rodinnotn prostredi_

Jardaoka Palovičová
Ak by sme mikroskopicky sledoval i jej vý-

kon v Beethovenovej Son:h e Es dur, op. 3 1, č.
l. našli by sme tam len ve ľmi málo nepresností
(tie sa stávajú na pódiu i najskúsenejším umelcom), napr. repcti č né tóny úvodného motívu z
l. časti , alebo prnišná ú ča sť tvorivého el ánu
!mladosť predsa ncmo.lno pres koči l', č i zapri eť),

ale všetko ~ pod j ej rúk vyznieva lo tak prirodzcneHuverénnc, že sa tieto minic h y bi čk y krá~y
dostali na peri féri u pos luc h áčovej pozornm.ti.
Aj1ýberom Sonáty sa šikovne vyhla Beethoveaovskému Adagiu (tastu pujc ju tu M enuet).
SWčné Scherzo malo švih , eleganciu. pestré a
íčinné dávkovanie dynamického rúcha i prcbleskujúci beethovcnovský oh eň .
Palovičovej prístup k výberu z oboch zviilkov cyklu Debussyho Prel údií sa orientoval
Jftdov~et ký m na muzi kantskú strunu, zakódovanú v notovej predlohe. c up rcdnos t ňova l a
1111kovú rafinovanosť. odmerané nanášanic i
llliešanie farieb. V to mto smere volila ča sto
tmperu, ale aj ak varel kombinovaný s perobt-.bou. V tomto zmysle nás provokovala k
cázke, v akej miere so na tomto prístupe pod iellltZiukové možnosti nástroja, ktorý mala k
dispozícii. Co sa tý ka dávkovania nálad. prilliesla priam gcjlfr najrozmanitej ších situácií ~Ticlú meditáciu, hm listý opar. jadrný humor.
nmnamú i hml b tú t aneč nosť. dramatické vyltrotenie i strhujúcu virtuozitu. M yslfmc, že s
llebussym sa popasovala priam obdi vuhodne,
1J111P8ticky a zá rove ň presved č i l a . lc keď sa v
svojej ďal šej kariére bude s týmto autorom zatiml,osvieti ho z iného zorného uhla. (Odzneli: Plavovláska, Puckov tanec. Pahorky A nacapri. VOy sú skvelé tanečni ce. Plachetnice. V ínna
kíla, Ohňost roj ). Z Debussyho odkazu zaradi la
i~ho Masky, ktoré opuncovala pe ľom svojej
md.tj mladosti. ale zo hľadni l a aj citový rozmer.
S priam úžas vzbudzujúcou suverenitou
,mue la na záver Hry pre Jordanku od Ilju
Zdjmku. V tomto prípade pre svoj výkon nc~la iba klavfr, ale po oboch stranách ma la
pod1e bongá a spol u s klavírom ich kombinorala v rozlič nýc h obmenách. Poc h opiteľne. virlmlla a rytmus tu dominovali . Skladba má
lbtlý spád. gradáciu. oddychové úseky a poMu súčas ne skvelé svedectvo aj o výbornom
DÍpadc a originálnej invencii autora. lnšpiJOi aný jej zriedkavým talentom, napísal skvelú
aúčinnú kompozíciu. Kladie na Jordanku ve ľké
nároky, ale ona ich doslova hravo. so záv ideni ahodnou ľahkosťo u zvládla. Sugestívnost' tejto
súčasnej skladby preto zaboduj e aj u menej
\lú eného pos luc h áča . A tak ovácie obeccn~va boli plne zaslúžené a vý kon Jordanky v
Hrách skvele vygradoval i program.

VLADOďžiK

Po prvé: najväčš iu chybu Elena Letňaoová
urobila vtedy, keď za dejisko konania ~vojho
koncertu urč il a K larisky. Iste, finančne sú to a ~ i
najvýhodnej šie priestory, ale akusticky neúnosné. Po druhé: jej vystúpenie by si t aiste za'>lúžilo
pozorn osť viac než tridsiatich pos l uc háčov (t o ľ
ko som ich v K larisk:lch napočíta l ). Takže, športovou tcnn inológiou povedané, prizeralo sa tridsať divákov. navyše záp a:. sa odohral na hraniciach regulárnosti: žiaľ. a tu sa analógia so svetom športu končí, j eho výsledok nic j e možné
anuloval'.
Rozhodne však nechcem naz nač il'. že tento
výsledok j e vyslovene zlý, naopak. najmä nekon ven čn á , sča st i priam objavná dramaturg ia
tejto bývalej disidcntky, klaviristky-mul ikolog i čky (v našich k ončin ách aká to zvláštna konfigurácia!) je mimoriadne chvály- a pozomhodná.
Prvou polovicou Letňan ovcj recitálu sa 1iahol
akýsi mysteriózny mrak: Clara Schumannová.
neskorý Liszt. Tristan. Skrjabin ... I m všetký m
predchádzal pre mňa neznámy americký autor
Richard Toensing a j eho Verše pre klavír z roku
1992: táto staticko-medi tat ívna, scdcmminútová
skladba. zalol.en:l na akordických škvrnách a
ve ľkýc h dynamických kontrastoch, sl úžila zaiste
ako vhodná introdukcia. Fakt, že Clara Schumannová nebola iba fenomenálnou klaviristkou . ale
aj nadanou skladate ľko u . široká verej nos ť u nás i
vo svete až doteraz v podstate ignorovala, a ako
z j ej kompozícií Andante con scntimcnto ( 1838)
a Romanca ( 1855) vyplynu lo. urč ite neprávom.
Dýchala z nich akási ťažko opísate ľn á . špecificky
jemná a záhadná citlivost'. v porovnaní s manželovou tvorbou vyššia rýchlost' ham10nického pohybu, ťažkopádnejši e rozvíjanie melódie. nápadná kapri cióznosť. prek vapujúce zvraty. cviem
však, do akej miery by femini ~ti cké muzikolog ič ky u7návali C iam Schumannovú ako vzor č i
prototyp ženského komponovania. ( ... ) Asketizmus i rclignovaný tón hudby starého Liszta opiit'
vhodne nadviazal na éterický lyrizm us C. Schumannovej. a to hn eď štyrmi kra tučk ý mi dielami :
Toccatou s nábehom k impresionizmu. "prcbartókovský m" ~pumým čard ášom (Csárdás obstiné). pochmúrnou S mút oč nou gondolou č. l a doslova nic ko ľkotó novou aforizmatickou Rezignáciou. C:o sa tý ka interpretácie, rozhodne sa mi
nepozdávalo Letňanovej poňa ti e Csárdásu obst iné. kde klaviristka namiesto drsnej motorickej
pulzácic uprednostnila " lyrizáciu" kompozície
pomocou bohatej. rapsodickej mikroagogiky de facto proti j ej výrazovému svetu. Lisztovské
tušenie ~mrt i vystriedala l 1.oldina s mrť L. lásky
(poch op it e ľne. v Lisztovcj klavírnej úprave). a v
nej mi najviac chýbala ni č i vá sila vášní.
Lc tňan ovcj prejav sa mi videl trochu ako prešpekulovaný. M ysterióznu prvú polovicu koncertu
uzavrel intelektuálne rafinovaný Slcjabin a j eho
absolút ne štylizovaný Va l č ík As dur, op. 36, stojaci kdesi na J>Oiceste medzi autorovou neskororomantickou prvou tvorivou periódou a neskoršou expresívnou expanziou.
Aj preto som sa o prvom "pol ča se" rozpisoval
Podrobnejšie. lebo ten považujem po každej
stránke za ove ľa hodnotnej ší než druhý. V ňom
sa interpretka pred>~avi l a chopinovským blokom
a jednou Ravelovou skladbou. (Konkrétne:
Balada g mol, Prelúdiá h mol ab mol. Scherzo h
mol a A lborada del grazioso z cyklu Z rkadlá.)
Predstúpil' s tisíckrát opakovaným i Chopi novými dielami pred verejnost' j e dne ~ už hádam odvaha. Nuž čo sa o takej Balade g mol ešte dnes
dá povedať nové... Elena Letňan ová sa o to v

každom prípade pokúsi la, a nie celkom bez úspechu; k interpretovaným skladbám pristupovala
so zn ačn ou dávkou fantázie. mala o nich jasnú
predstavu a vyt vori la si istú koncepciu (ďa l šou
vecou je, í.e nie vždy adekvátnu), vyzdvihovala
čo najdisonantnejšie znejúce protihlasy. uskutočňovala prekvapujúce agogické zmeny, skrátka. snažila sa o svojrázny prístup. Lenže. originalita vždy nestačí. .. Najmä v Scherze h mol mi
chýbali zrete ľné dynamické línie. Prelúdium b
mol zas klaviristka neprípustne "lyrizovala" ( pomalšie tempo. nižšia dynamická hladina), a tu sa
stal i podozrivými aj záležitosti technického charaktcm. Pravda, v už spomínaných ncregulárnych akustických podmienkach ve ľm i ťa žk o urč iť, kedy hráč niečo jednoducho nevyhrá, a kedy
sa hoci i vyhraté pasáže stratia vo "vzduchoprát.dne" priestoru . Tak č i tak mala Letňanová
evidentné problémy s rýchl os ťou a zreteľn osťo u
oktáv. čast o j ej akoby chýbala fyzická sila a s
tým úzko súv isiaca sila váJne, j ej chápanie
Chopina bolo skôr intelektuálne než emotívne.
čo a~ i nemožno považovať ta plus. A p rečo nakoniec práve Ravcl , ostáva pre mňa záhadou,
hoci práve v ňo m bol výkon E. Letň a novej azda
najkval itncj šf.
l tak si m y~ lfm , l.e tento koncert by si zaslúžilo počuť viac než tridsat' pos l uchá čov. A K larisky by som ako miesto konania klavírnych
koncertov v budúcnosti najradšej zakázal. ..

TOMÁSHORKAY

cyklus

Pred vedenie cyk lu šiestich M ozartových
k vartet (24. 3.). venovaných
l laydnovi , M oyzcsovým k vartetom . obohatil svojím sól istic ký m vystúpením v ďal š om
M ozartovom kom ornom diele nautista Tom áš Jánošík, a na n eu ve ri t e ľn e pestrej dramaturg ic kej palete filharmonického cyk lu K
sa v druhej po lovici koncertu usadi l aj Ilj a
Zeljenka.
Pocrme od zač i atku . Mozartova K vart cto
A dur, KV 464, neom y lne signalizovalo smer
pom yselncj krivky v ýko nnosti Moyzesovcov v rámc i časového makro intervalu svojho
"subcykl u". C hý balo im viac sebavedom ia,
hrali akoby bojaz li vo, bez potrebného náboja a energ ie; hoc i t'ah po ce listvosti a ve ľk ých
o bl úkoch aj teraz dokáza li za c h ovať, najviac
mi (opäť) chý balo preg nantnejšic , dôslednej šic m odelovanie menších m otivických celk ov. Z ato ove ľa ser ióznej šie frázoval mladý,
nesm ierne talentovaný n autist a. hráč S lovenskej filharmónie, Tom~ Jánošlk, ktorý sa
stal v ítaný m oživenfm to hto koncertu . Pravda. v prvej časti Mozartovho K varteta pre
n autu, husle. vio l u a v iolonče lo O d ur. KV
285 , pôsobi l ešte trochu nervózne. zdalo sa
m i . že nasadil príliš rýchle tempo, a bri lant né fig urácie neznc l i v j eho podan í vždy naj vyrovnanejšie. Túto nervozitu však v ďa l 
šom pr iebehu diel a vystriedala u vo ľn eno s ť: v
nádhernom m o lovom A dag iu Jánošík naplno prejav il svoj e prvo tried ne muzikantské
d ispozície. j eho hra bola preduchovnená a
precftená. a v int erpre t ačn e " najmozan ovskej šom" Ronde o bš ťastn i l pos lu c há čov návalom pôvabu , radosti , prirodzenosti a "d isc ipl i novanej spont aneity".
A nako niec Zariekania pre s l áč ik ové k varteto a alt od Dju Zeljenku z roku 1988. Je to
d ielo vysokej kompoz i č nej suverenity. par
excellence evo l učné. bohaté na veľké výrazové kontrast y, tekto nicky až frag mcntárnc s
m inimál nou zložko u návratnosti ; na jednej
strane drsné, búrlivé ostinata (s obča s n o u
poly ry tm ikou) v zhode s názvom skladby,
na druhej strane i mprov i zač n e rozvfjané lyrické úseky ( najmä druhá "časť" pôsobila
mimo r iadne podmaňujúco). Marta Beňač
ková sa zm ocnil a vokál neho part u v súlade
so svoj o u povesťou a vynikajúcim i spevácky mi k val i tami - zdá sa. že sa s poso lst vom
diela identifikovala dokonale. Preto "zd á
sa", lebo textová predloha kompozície nebol a pos lu c há čom k d ispozíci i a tllk i napriek
to mu , že Zeljenka zaobchádzal s ľudsk ým
hl aso m zviičša " trad i č ne", jej obsah ~ me
mohl i iba nejasne tušit'. A tu by som sa troc hu pozastav il , pretože sa S lovenská fil harm ónia nctachovala k svojim pos lucMčom
takto "ve ľkoryso " po prvýkrát. Je naozaj tak
veľk ý prob lém j edna-d ve strany text u vytlač iť na počít ač i a po tom rozmnožii ?
TOMÁŠHORKAY
s l áč ik ovýc h

DIVERTIMENTO MUSICALE
árodné osveto vé cemrom v Bratislave L.organizoval o (napriek fimmčným problémom) v
d11och 7.- 10. mája už 18. festi vu/ komomej 11
symfonickej hudby neprofesionálnych súborov
pod tradičnýmtiwlom DI VERTIMENTO M USI CA L E '98. Jednotlivé podujatia, orgm1iz;ftonni
roZJnie /llené do viacerých miest. mt ktorých spolupracovali aj mies/Ili pracovnfci kultúry. J-Iumenné, Poprad. Spi.~ská ová Ves, Levoča. Marku.5ovce 11 Svit ožili ted,1 v týc/tto d11oc/i rados/I/ý mi tónmi najúprimnejšie hranej hudby. Hralo sa v
príjemných. akusticky vltodný clt a velkosti telies
primeraných priestoroch.
Na festivale sa zúčastnili nwlé komomé zoskupeniu, počnúc akordeónovým a gitarovým triom,
klavfme kvarteto. ceL. :tkordcónový stíbor. at po
komorné orchestre. Festivalové koncerty spestriJo duo Singer- Tesf.1ye L.O Svajčiarska tromi vysllípeniami, ktoré poslúžili m1šim mladýmlwdobníkom ako príkl:ul :1 inšpirácia. Sébastien Singer.
ibu 23-ročný violončelis w. zauja/nielen krásnym
tónom a bezchy bnou intonáciou, 11/e aj vy bnísený m tt neobyčajne výrazným prednesom.
Vystúpenia na.šich amatérov hodnoti/u odborná porolll (A. Vrtcf. 8 . Buráš. R. Skl'epek. P.
Remen ľk. S. Singer ft O. Očenášová). no po zrelej
úva/ic sa napokon rebrfček k va lity nevy hlasova/.
Vedúci ensemblov privátne diskutovali o svojich
problémoch s členmi poroty.
Nejdem hodnot iť jednotlivé vystúpenia. niet na
to dosť priestoru a napokon to nie je cieľom tohto
článku. Predsa však nedá mi nespomen úť niektoré. čo ma nielen ako člena poroty. ale uko muzi kanw z vlášť lilUjali . Patrilo medzi ne napr. KOMORNÉ TRIO z Humenného. s dos( neobvyklým obsac/cnľm : flauta (resp. zobcovú fltwta), poz;1una ,,
klavír. S malou výhradou (miestami prisilný k/:1vfr - vzhľ11dom na repertoár. pozostáv,1jt1ci 11/avne

L.O swrej hudby, by .~ll žiadn/o sk6r čcm bulo) znesie toto zv/;fšmc zoskupenie uj profesionálne kritériá. Hm 8 . Guthovcj (17au ty), T. Gri.~číkovej
(k/avfr). :tie najmä poL.:wnistu (.wiecluvo i fla utistu) M . Scdláčk,1 upútala citlivou súhrou. vyválenosťou zvuku 11ozaj stný m komomjm štý lom.
K/uvíme kvarteto M USICA DOMESTI CA.
rodinný súbor dirigcnw J. Drmolu. sa počtíva o
sk utočným pôlitkom. Po.~kytuje ho iiiiOIWčn:f istota a kultivovaný tón mladých huslistick a violončelistky i spoľallli vé vedenie J. Dnnolu od k/11vfru.
Popri kv11 /itnom výkone komom ého orchestra
súboro TECJ-1 JK (najmii v Sukovej M editácii)
exceloval KYSUCKY KOMOR Y ORCH ESTER z Cadce v skl11dbách Vivaldiho a Such01Ja.
Kompaktný. sýty zvuk a pozomhodný muzika/llský prejav telesa bol príjemný m prekvapcnfm
festivalu. Nespornú z:fsluhu na tomto výsledku
má profesionálne vedenie K:~rola K evického. D IVERTIM ENTO M USICAL E uzatvoril galakoncert vybraných účasmíkov podujatia v rfmskokatolľckom kostole vo Svite.
a festivale som i opiiť uvedomil d6/elitos( :1
význam kolektfvneho muzicfrovania m1.1clele nech je to v komomých zoskupeniach, orchestroch alebo v zboroch. Serióznosť vo vystupovaní
pred verejnosťou, zodpovednosť z,1 výsledky cel ku. úpomá sn11lta podať čo najlepšf výkon. to stí
cenné výchovné devfzy. čo si mlad( odnMajú do
ži vota a čo fomwjú ich charakter. Pri pohľade 11.1
rozžiarené tváre na pódiu človeku vraci11 vieru v
zu.~lilcMujtíce poslanie hudby 11 umenia v6bec.
Skocln. že práve 11.1 toto sa dnes často zabúda.
Vďnka organizátorom za telilo fcstivnl - robia
pre mládel vi,1c. než si to v tomto momellle uvedomujeme!
ROMAN SKirnPEK
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BEETHOVEN: Sonáty pre klavír
a violončelo (2. CD)
Daniela Rusó-Varínska, klavír
Ján Slávik, violončelo
Vydal DISKANT, Bratislava

V rokoch 1994-95 vznikol na pôde
SF projekt naštudovať a uvie ť v rámci
komorného cyklu všetky v iol onče lové
komorné diela Ludwiga van Beethovena. Z pôvodného zá meru , ktorý sa
uskutočnil v rámci abonentných komorných koncertov v Moyzesovej s ieni, sa neskô r realizovali tri CD, z ktorých sa mi dostalo recenzentovať v poradí druhý CD. Ak na prvom boli d ve
sonáty pre klavír a v iolonče lo, na druhom sú tri Beethovenove sonáty pre
klavír a violončelo a jedny vari ácie pre
violončel o, a na treťom - poslednom,
ktoré malo svoj "krst" 20. marca t. r. v
Moyzesovej s ieni , sú Danielou Varínskou a Jánom Slávikom nahraté dve
sonáty a jedny variácie. Z tohto CD - a
zo spomienok na živé predvedenie violončel ového odkazu Beethovena - možno vyvodiť všeobecnejšie za very.
Je úctyhodné, že firma Diskant sa rozhodla vydať dramaturgicky náročný ti tul, ktorý nebude mať desaťtisíce odberateľov- a teda, nedá sa na ňom zbohatnúť. Druhým chvá lyhodným poznatkom
je, že CD má kvalitnú zvukovorealizač
nú úroveň (vedúcim nahrávania bol
František Poul, zv ukovým inžinierom
Václav Frkal, producentom CD Ctibor
Kolínsky. Poučný, výstižný komentár k
dielam napísal prof. Ján Albrecht, dne ,
ži aľ, už nie medzi nami ... ).
Aj keď sa Ján Slávik venuje rovnako
komornej hre v Moyzesovom kvartete
ako pedagogickej práci na VSMU, je
najmä popredným s lovenským sólistom. Myslím, že pri postupnej rezignácii viacerých sólistov-violonče li stov na
pedagog ickú č inno ť či na orchestrálnu
prax, je to jeden z posledných pravidelných účinkujúcich a húževnato s i repertoár dopfňajúcich interpretov. Pravda,
dokedy v dnešných podmienkach zužujúcej sa sólistickej produkcie? O Daniele Varínskej netreba veľa hovori ť. Jej
sólistická i komorn á umelecká č innosť
je dlhoroč nou vizitkou kvality. V prípade Beethovenových opusov, kde je klavír rov nocenným partnerom violonče
lu , je - sama vynikajúca interpretka
Beethovenových klavírnych sonát prepotrebnou partnerkou Jána Slávi ka.
Violončeli sta na svojom druhom beethove novskom CD hrá Sonátu A dur,
op. 69, napísanú pribli žne v rokoch
vzniku 5. a 6. symfó nie, Dvanásť variácií na tému "Bin Mädcben oder Weibchen" F dur, op. 66, z Mozartovej opery Čarov ná flauta a dve posledné
Sonáty pre violončelo, op. 102, č. l C
dur a č. 2 D dur, ktoré vzn ikli pred pos ledným i kvartetami a klavírnymi sonátami Beethovena.
Všetky interpretované skladby charakterizuje interpretačoá usadenosť a
premys l enosť koncepcie i dramaturgie
výstavby. To, čo si klaviristka a v io l ončeli ta overili naživo, znie tu ako
zv ukový dokument, nad ktorým poslu-

cháč zmfkne v očarení nad vypracovanosťou každého detailu, frázy, intonač
nej neomylnosti violončeli stu , jeho porozumeni a celku, vetnému i hudobnomyš lienkovému č leneniu. Daniela Varínska sa vynoruje so svojimi klavírnymi dominantami práve tam, kde to má
byť a obaja muzikanti prinášajú pravú
pohodu d ialógu - s ve lkou eleganciou
myšlienkového súzvuku, sugescio u a
ľahkosťou hrania.
A pritom je to nesmieme náročná
hudba po virtuózno-technickej i štýlovej stránke. No všetko znie ako samozrejmý súzvuk dvoch inteligentných
muzikantov, tvo ri vých bytostí, ktoré sú
tak zžité s predlohou, že im nerobí problém hrať a okrem Beethovena vyjadrovať aj kú sok zo seba. V danom prípade sa to odráža v odvážnych farbách a
dynamických vrcholoch, ktoré o niečo
prekračujú rámec klasicizmu , ale zato
dýchajú energ iou dneška a tušením budúcnosti u samého Beethovena. Je to
expresívno-zvukový o braz hudobného
uvažovania dnešných jedinečn ých
umelcov, ktorí poznajú dobre tradíciu i
štýl, ale oba pojmy posunuli v špirále
vývoja o niečo vyššie ...

AVE MARIA
Elena Holičková, spev
Anna Predmerská-Zúriková,
organ, Vladimír Harvan, husle
Caccini, Cherubini, Gounod
- Bach, Mozart, Verdi, Schubert, Wagner, Franck, Janáček, Moyzes, Schneider-Trnavský, Kubička

Dnes je interpretom, ktorí c hc ú
svoj umelecký profil na trh
zvukovýc h nosičov, ťažko . Skús ila to
na vlastnej "koži" aj sopranistka, dlhoročná sólistk a opery SND Elena
Holičková. Hoci má za sebou desiatky ve ľk ých úloh na domovs kej scéne,
ba i hosťovania v Európe, koncertné
sóla doma i v zah rani čí, musela nájsť
pomerne s luš ný počet sponzorov,
aby vyda la svoj e prvé profilové C D aj to iba so sprievodom organu a v
niektorých prípadoch aj hus lí. Za nahráv kou sa krýva aktív ne Studio JAKUB Ltd., ktoré skladby nahráva lo v
kostole sv. Jána Bosca v Bratis laveTrnávke. Vedúcim nahrávania bol
opäť František Poul a zvukový m inž inierom Peter Janík. Ako napoved á
názov CD, interpre tka s i vybrala Ave
Mari a od autorov rôznych e poch a
kompozičných štý lov . Od Cacciniho
prekrá nej skladby, cez C herubiniho,
Bachov u A ve Mariu v Gounodovom
kompoz ičnom pracovaní - v ro manti zujúcom duchu, Mozartove A ve verum z 18. s toroč i a, Verdiho Mod litbu
D esdemony z Verdiho opery Otello,
ktorú E. Holičkov á stvárnila i na scéne - podobne ako J anáčkovu Je nUfu.
Jej Modlitba tu zazn ieva po Franckevej A ve Maria. Dramaturgia CD je
vzorovo g radovaná a vystavaná: po
u v iesť

Verdim nas leduje známa Ave Maria
od F . Schuberta, potom M odl itba
E li abeth z opery Tannhäuser od
W agnera (taktiež stv árne ná E. Ho lič
kovou na javis ku SND) ... Po Franckovi a J a náčkov i na ledujú s lovens kí
a utori: Alexander Moyzes (kto u nás
pozná j eho Ave Mari a?), Mikuláš
Schneider-Trnavsk ý, kto rého A ve
Maria sa spieva pomerne čas to- a napokon sú časník Víťazos lav Kubi č ka s
celko m aktuá lnou, m oderno u víziou
nádherné ho
pozdravenia
panny
Márie.
Samozrejme, C D je ochudobnené
tý m, že tu neznie orcheste r, ktorý by
farebne dopln il ľahk ý soprán s peváč
ky o fare bné dimenz ie nástroj ových
skupín . H ocako je organ bohatý na
zv ukové čarovanie , nie je to o rcheste r. A to isté platí aj o vstupoch sólohus lí. Je to bieda, keď s i popredný sólista ne môže dožičiť to, čo j e ho hlas u
sved čí. Lebo tam, kde niet orchestra,
hlas je pred po sl u ch áčom úplne odha lený - pravda inak, než v komorno m speve. Tam využ íva spevák
jemnejš ie dynamické nuansy. V prípade s pievaných operných modlitieb
a A VE MARIA sa ž iada plnš í tón. A
tak kde-tu zaznie z C D i ostrejší hlas
sólistky (najmä vo vyšších polohách), ktorý by urč ite zjemni l práve
zv uk orchestra. Celkove je však počúvanie tej to platne zážitkom s oduševnenou výrazovou kva litou soprani tky, ktorá vie doko nale viesť svoj
inš trume ntálne postavený, strieborný, jasavý soprán do nebeských výšok, kde ho nechá rozozvučať vrúcnosťou a pokorou .
Elena Hol i čkov á je známa svojou
intonačnou neomy lnosťou , muz ikalito u a inklinác io u k súčasnej hudbe,
kde uvi edl a nejedno dielo. A tak i záverečn á Ave Maria V. Kubičkuje pre
nás objavom , ktorý oslav uje a pozdravuje Pannu M áriu ce lkom novými tónmi , vznášaj úcimi sa d o výšok v
modernej me lodike. T ento CD a tane as i zbera teľskou raritou - nie le n
pre to, ako ná ročne sa naň zbierali korunk y, a le i preto, že v obchodoch ho
asi nedo tanete. Jedným zo sponzorov je - ok re m iných - Slovenský čer
vený kríž, Slovenská humanitná rada
či Pro tetika. A tak ho najskôr zoženie te ako darca krvi ... Ale verím , že
s i ho objedn á aspoň najle pš ie zásobená špecializovaná predajň a C D v
Bratis lave- MUSICA ...
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

Fermáta a
Pieseň z hôľ

Hudobná skupina Fermáta. Aj keď
s úspechom a trochu iný m obsade ním
koncertuje i dnes, každému sa v mysli vybavia najmä jej a lbum y z druhej
polovice sedemdes iatych rokov, ktoré sa navždy zapísa li do zlatého fondu slovens kej rockovej hudby. Hoci
toto označenie ani zďaleka nevysti huje š írku oblasti, v kto rej sa títo hudobníci často su verénne pohybovali
(rock, j azz, inšpirác ia folk ló rom).

Tvorba Fe rmáty dlhé roky stála na
polarite dvoch auto rs kých i muzi.
kantských osobností - gitaristu Františ ka Grig lá ka a hráča na klávesy
T o máša B erku, ktorí s polu s premenlivými postami bubeníka a basgitaristu svojrázne nadviazali na vetovj
trend jazzrock u a v česko-sloven
sko m kontexte vytvorili osobitý prototyp inš trumentálnej hudby vysokých kvalít i nárokov. Na Slovensku
boli podobného razenia azda už lea
skupina GATTCH a č iastočne niek·
toré kladby Deža Urs iny ho, krottl»
hudobný jazyk bol však úplne odJil.
ný. Prvé dve platne Fermáty, ktcri
raz ili cestu tomuto svoj skému štýlu,
nedávno vyda lo v reedícii na CDvy.
davateľstvo Bonton. Po tapmalm eJ• i•
a azda i najle pšom a lbume Huascq
tak záslužne vy pfňa medzeru, kun
ešte s tá le exi tuje - doposi aľ nebolo
znov u vydaných niekoľko vynikaj6o
c ich slovenskýc h i českých naJri.
vok , ktoré s i to jednoznačn e zaslúžia.
Na j ednom disk u sa tu ocitajú spo.
l očne debut s názvom Fermáta a
há nahrávka s kupiny - Pieseň z
Spolu desať skladieb, v ktorých
ša prevažuje kompozičný zámer
improvizáciou zdatných inhn•m,.....,.
listov. Platí to, čo pri znal aj
Griglák ked ys i d ávno v r ....-.hnu."..
pre ča o pi Me lodie: "Ak by
c hceli nahrať druhú LP platňu,
snažíme a ju technicky
zv uk na tej prvej bol príliš
c hceme viac farieb. Urobili
pred a ku s práce, sme o krok ďale1a
tak by som s i prial, aby ten prvý alo
bum bol už len histo ri cký." Je vbk
viac než to. Okrem štýlovo upraveaej
Ene covej Rumun kej rap ódie, vy.
značujúcej sa dravý m rytmom, sú l
ďa lš ie vydarené nápady , ktoré by i
iste za lúž ili kvalitnej šiu mixáž. Bohuži aľ, sa už na nahrávku nevoll
s kladba Perpetuum III z pôvodnej
platne, vydavate ľ však pris ľúbil ~j
zarade nie ako bonus na niektorú 1
ďal ších reedícií Fermáty.
Fermáta sa napriek svojej jedin«·
nosti nesta la kultovou skupinou azda
aj vďaka pomerne značnej zložitosti
svojich kladieb a trocha chladné1111
typickému e lektrické mu výrazu. HIJd.
ba z prvých dvoch a lbumov však~
dnes prekvapí hnacou silou, ktorú v
sebe obsahuje. Tieto platne i preto
naozaj nezas lúž ia za padnúť prachom.
Na a lbume Fermáta i niekofkých n
•
s ledujúcich j e zrej mý vplyv v tej OO.
be ve ľmi vychy te né ho a progresívne·
ho McLaug hlinovho MahavishnuOr·
chestra a ďa l ších j azzrockových fiX·
mácií. Napriek tomuto vplyvu i všat
s kupina zachováva vlastnú tvár a lf.
ni u.
Prvú pl a tňu čoskoro nasledoval aJ.
bum orie ntovaný monotematicky ·
vod iacou niťou tu bola inšpirácia s(o.
venským folklórom. Je to naozaj svo~
rázna trans fo rmác ia melodického bohatstva s lovenských regiónov do oblasti jazzrocku. Počnúc touto nahráv·
kou sú ďalš ie platne Fermáty vždy
"programové" (té mou sa stane výprava s lovenských horolezcov, slov•
skí bohovia, či svetoví cestovateliu
objav ite lia), pre to znamená v históli
s kupiny významný pre lom. Nas•
spestrenie celkového soundu ·host.
j e tu napríklad hus li sta Milan TediL
Suverénnosť prejavu Grigláka, Berb
i ostatných č lenov skupiny je 11
obidvoch albumoch samozrejmos!~~.
Tieto patria dnes medz i opusy, k!Ltf
preveril čas a vy hrad il im pevnémilt
sto v histó rii slovenskej hudby. Je
borné , že na tomto mieste
d ôstojne, v podobe "strieborného
ku".

VII. nted.zinárod.ná tribúna skladateľov v Belehrade
Pred l O. rokmi m esto Belehrad
patrilo k najbohatším vo východnej
Európe. Centrum, v ystavené na kopci neďa leko historickej pevnosti
Kalemegdan, bol o poč as druhej svetovej vojn y pošk odené nem eck ý m ,
ako aj ameri ck ým bombardovaním.
Hospodárska pomoc zo Z ápadu,
ktorú vtedajšia Juhoslávia na rozdiel
od Česko-Sl ovenska neodmietla, sa
v meste premietla v podobe veľk ory
sej rekonštrukcie, vý stavby v e ľk o l e
pých budov v štý le m odernej západoeurópskej architektúry. T oto všetko j e už minu l osťou , no d eväťdes iate
roky pozn ač ili Belehrad do takej miery, že dnes sa o ň o m samotní obyvatelia vyj adrujú negatív ne. Štvrtina
obyv ate ľo v v poslednom období
emigroval a, časť sa sem n asťahova l a
z oblastí zničenýc h vojno u. Je len
samozrejmé, že takáto zmena zanechala stopu na celkovej ž i votnej a
kultúrnej úrovni . T ento pocit m a
sprevádzal na každom kroku .
Po rozpade starej Juhos lávie sa
Hudobné bienále v Záhrebe, rovnako ako preh li adka novej t vorby v
Opatiji , ocitli pre belehradsk ý ch
skladateľov v zahranič í - to bo l asi
dôvod vzniku Tribúny v roku 1992.
Festival nem á param etre, aké si pamätám zo Záhrebu v rokoch 1977 a
1985. De sať koncerto.v v rozmedzí
6-tich m áj ov ých dn í prinieslo rozporuplný obraz dnešnej situác ie v hudbe tohto regi ónu. Odporúča l by som
našej kritike, kto rá v upl y nu lom ro ku písal a o dramaturgic kej neujasnenosti festi valu M elos-Étos, oboznámiť sa s program om belehradskej
Tribúny . Atrakciami podujati a sa
stali dva francúzske súbory . Fnlelllble Altemance - v obsadení podobnom súboru Opera A perta - prišiel s program om z diel francúzskych skl adate ľov Philippa Her santa
(1948), Phil ippa Schoel lera ( 1957),
Taliana A lessandra Solbiatiho ( 1956),
Američana G eorgea C rumba ( 1929)
adomáceho Srdana Ho fmana ( 1944).
Crumbovo diel o Eleven Echoes o f
Autumn bo lo prirodzený m vyvrcholením koncertu, no zdalo sa mi , že
spôsob tvorby tónu, napr. v klarinete, s využitím akustiky koncertného
krídla bo l konzervatívnou č asťo u
publika m álo akceptovaný . Päť mi niatúr pre altovú flautu Ph. Hersanta
a najmä Omaggi o, om aggio pre
flautu , husle a kl av ír Ph . Schoe llera
(s jeho presvedč i vým dielom sa m ali
možnosť
o b ozn ámiť
návštevníc i

V aršavskej j esene 1997) bo l i pre pomimoriadn y mi zážitkami ,
potvrd zujúc imi kontinuitu veľk ej
francúzskej kompozič nej škol y. M eno tal ianskeho s k l ad a te ľa A . Sol biatiho bolo pre mňa nové, j eho sk ladba M ari pre klarinet, husle, v iolončelo a k lavír (objednaná franc úzskou vl ádou) patril a taki sto k tomu
najlepšiemu, čo na belehradskom
pódiu od znelo. V skladbe Hexagons
- Farce pre kl av írne tri o sa S. H afm an trochu od l išuje od dom ácej ,
príliš konzer vatív nej tradíc ie. Ensemble Accroche Note, ktorý poznám e z vystúpenia v Brati slave v
roku 1995, predstavil ve ľk é mená
s ú časnej francúzskej hudby. Skvelý
perkusionista E. Sejourne fasc inoval
dielom Fran19ois- Bernarda M achea
( 1935) Phenix, z t vorby l ann i sa
X énakisa ( 1922) odznelo v podaní
s peváč ky Fran§oi se Kublerovej dielo z raného obdobia - Zyija pre soprán, k larinet a k lav ír, nestarnúceho
Henri Dutilleuxa ( 19 16) pri pomenula v i o l o n če l i s tk a l. V eyri erová
skl adbou L es trois strophes sur le
nom de Paul Sacher a pre mň a absolútnym v rcho lom celého podujati a
bo lo predvedenie Tria pre k larinet,
vio l o nče lo a klavír od Georgesa
Aperghi sa ( 1945), ktorý v tejto
skl adbe, podobne ako pred dvoma
rokmi Ligeti vo svoj om triu , nadväzuj e na tie najlepšie tradície kom ornej hudby. Rovnako aj ďa l š i e diela Yvesa Pri na ( 1933) a Pascala
Dusapina ( 1955) pot v rdzujú to isté,
čo som konštatova l pri hodnotení
predoš lého francúzskeho súboru . V
programe bo lo aj diel o chorvátskeho
k ladateľa Petara Bergamo ( 1930).
Jeho Concerto abbreviato pre sól ový
klarinet bo l o vzorovou ukážko u vy už ívania v irtuóznych elementov hry
v kontex te súčas n éh o výrazu. Otázkou zostáv a, preč o sem Francúzsko
pos iel a 2 rovnako sk velé súbory podobného zl oženia (klarinet, v io l onče l o a k lav fr sú zastúpené v o boch).
Flautové trio z Mníchova reprezentovalo vysokú úroveň interpretác ie s ú časnej hudby v N em ecku.
Program tohto súboru v šak nepriniesol špičky vo sfére kompozície; tri
diel a znesú m ed zinárodnú k onfrontáciu, a to Turning to DarknessShadows- Light pre d ve fl auty od
ameri ckej skl adatel'ky feldmanovskej orientác ie G lo ri e Coatesovej
( 1938), Scena ď imita z i o ne N em ca
Petra Kiesewettera ( 1945) v postss l u cháčov

Slovenská hudba v Belehrade
Kontakty s krajinami bý valého východného bloku boli v m inulosti , aj
napriek prok l amovanému pri a te ľ
stvu, tak formálne "súdružské" , že sa
dnes musi a budovať takmer od nuly .
Zmyslupl nosť týchto vzťahov nie j e
len v prekonávaní podobný ch ťaž
kostí, ale najmä v spo loč nom hľada
nf spôsobov ich od straňov a ni a v záujme vízie budúceho s pol očen s ké h o
európskeho dom ova. V tomto zm y sle pôsobila belehradská skú sen osť
skôr ako odstrašujúc i prík lad. V overa koncentrovanej šej podobe tam
prežívajú nové vari áci e starých m odelov, vrátane nezmenených inštitucionálnych záv islostí a väzieb. Otázkou j e, č i naša geografická po loha
postač í na odv rátenie podobného
smerovania.
Celková politická situácia v krajine sa n ezmazat e ľn e podpísal a pod
súčasn ý stav umenia i hudby . N ajcite ľnejš ie sa to od zrkadlilo na interpre tačn ej úrovn i domácich súborov ,
vrátane Belehradskej fi lharmónie.

A si nie j e možné bez uj m y nahradiť
všetkých tých, k torí kraj inu opusti l i.
vn. medzinárodná tribtina skladatefov v Belehrade bo la prehli adkou
momentálneho ·tavu v obla ti hudobnej ku l túry v krajine. V y nikal a
asi len sam otnou scho pnosťo u usporiadať tak ý to festi val v neľahkýc h
ekonomick ých a politick ých podmienkach. To htoro č n á T ribúna uv iedla
vo svoj om programe aj tri sk l adhy
slovensk ýc h s k l ada te ľov . Ich vý ber
vzni kol po vzáj omných konzultáci ách s mu ziko l ogi č kou a dram aturg i čkou A nou K otevsko u, ktorá bola
poč a s minul o ro č n é h o festi valu M elos-Étos hosťom Hudobného informačného strediska Hudobného fond u.
V ý ber skl adieb slovenský ch sk l ada te ľov pre rôzne za hra ni č n é podujati a j e ve ľmi komplikovaný proces.
Nikdy nie j e k dispozícii úplná in form áci a o kontextoch hudobnej scény
tej -ktorej k rajiny a daného podujatia,
na ktorom sa m á sk ladba u vád z ať .

chonbergovskom duchu a napokon
j ednoduchá a pekn á sk ladba pre só l ovú fl autu l vany St e fa n ov i čovej
( 1948), dnes pôsobiacej v Damašku,
s názvom Pre I renu .
Zahrani čn ým súborom na Tribúne
bo lo vlastne i sk velé duo Stojan
Dimov (k l arinet) a Rita Popov iková
(klav ír) z M acedónie, kto ré vo svoj om programe uv iedlo o. i . v irtuóznych päť ku sov od svojho kraj ana
T omi slava Zograv ského ( 1934), ako
aj koncepč n e nej asnú Sonátu pre al tový saxofón a k l avír Ukrajinca
Jurija lščénka ( 1938).
Na ot váracom koncerte sa predstav i l a Belehradská filhannónia pod
taktovkou francúzskeho dirigenta
Laurenta Cuniota. Popri sk l adbe Ri se od lana Wil sona ( 1964) zo Severného Írska a " neohelenisti ckej" diplom ovej práci s názvom Ludus
Mimesi s od dom ácej T atj any Miloševičovej ( 1970) asi najviac zaujala v tomto programe skladba s názvom Pentaphone Franc úza Philippe M anoury ho ( 1952) kultiv ovaný m využív aním o rchestrálnych farieb. Dramaturg ickou prehro u bo l
k oncert Belehradského sláčikového
orchestra ,,Dušan Skovran" s dirigentom Alexandrom Pav l ov i čo m ,
kde zaujal a s kut oč ne len j edna
skladba, a to Postlúdiá pre k l arinet,
violon če l o a 18 s l áč iko vý c h nástroj ov od A rména Ti grana M ansuriana
( 1939). K oncert súboru Camerata
academica z N ového Sadu s dirigentom l štvanom V argom bol žánrovo i
dram atu rg ick y nevyvážený . Popri
sk ladbe pre só lovú n autu The Silent
Oda li que od L epa Su m en• ( 1950) z
Estónsk a, alebo priam si x tovsk y
znejúcej sk l adbe Tactu s pour 9 instruments od posledného už spom ínaného Fra ncúza M arc-A ndré D albav ieho ( 196 1), odzneli dve orchestrálne skl adby dom ác ich autorov . Belehradsk ý Stibor pre novti hudbu pod
vedením dirigentky Biljany Rado van ov i čovej príliš ve ľa novej hudby
neprinieso l, v j eho programe vynikli
dve kl a d a te ľk y : Nurit Jugendová
( 1972) z Izraela so sk l adbo u lmpreie podľa G ustava Klimta pre kl av írne trio, kde zhudobnením vi zuálneho dojmu z obrazov m aj stra sy mboli zmu v zniká prej av blízk y druhej
v iedenskej ško le; a dom áca A na
M ih aj l ov i čová ( 1968), kto rá sa
uplatn i la tiež ako s pevá č ka pri interpretác ii svoj ej skl adby Their Silence
pre hlas, klavír, altov ý saxo fón a

kontrabas. V nej c ítiť postminim al isti ckého duc ha rovnako ako v pl yv
džezu, čo úplne harmonizuje s faktom , že absol vovala študijný poby t
v Haagu u pro f. L. A ndriessena.
D žezové vpl yvy , z nich najmä tretí prúd, bo l i c ite ľn é na koncerte zo
skladi eb študentov. Ťažko v šak
m ožno pos údiť, do akej miery ide o
záujem zo strany mladých skl adatel'ov a poki a ľ j e to dom éna ich ped agógov. Rozhodne však medzi mladý mi najviac upútala svojím kvartetom Little No i z Irena Popov ičo vá
( 1974), a to práve v tom , že odmieta
štandard svojich k olegov j emným a
kulti vovan ý m výrazom.
Ak som spomínal konzervativi zmus, v ládnuc i v Belehrade, mal by
som túto informáciu upre sniť. Ide
predovšetký m o diletantst vo, ktorému sa pri výbere z tvorby srbsk ých
s k l a d ate ľov dáva pr íl i š v e ľk ý priestor . Práve tak ý to m ajú vý znamné
postavenie v súč as n ej po litic kej hierarchii. M ená ako Dej an Despič č i
Jugoslav B ošnjak , prezentovaní rozsiahly mi o rchestrálny mi sk ladbami
bez hlavy a pHty, nem ôžu ni č povedať nestrannému pozo rovatel'ov i, iba
ak to, že zrejme čos i v tejto spol oč
nosti nie j e v pori adk u. Z ato j e niekoľko s k l adate ľov , ktorí sa do programu T ribún y nedostali . a zdá sa,
že z politick ých dô vodov. V ý ber
elektroakusti ckej hudby sa mi zdal
byť vel'mi obmed zený; skladba mladého Bo ri sa D espot a ( 1965), pôsobiaceho v T o ronte, T ango pre akordeón a mg pás s vedč í o tom , že tento
žáner m á v Belehrade tradíc iu .
Mimochodom , práve tento s klad a teľ
svoj ou ori entác io u pripomína náš
Požoň entimentál.
Ži aľ, nem al som už možnosť poč uť
záve reč n ý rec itál vynikajúceho klav iri stu A lexandra M adžara, ktorého
si pam ätám zo Záhrebského bienále.
Program z diel Gyorga KUttága,
Gyorgya Li getiho, Luc i ana Beria,
K arlheinza Stockhausena a 12 etud
C laudea D ebussy ho iste t voril dôstojnú bodku za festi valom , z kto rého om odchádzal uvažujúc o v zťa 
hu po litickej a kultúrnej situác ie v
srbskej sp o l oč nos ti , o tom , ako m ožno z tejto situác ie nájsť m údre východisko, a ti ež o tom , do akej miery podobné prob lém y m ôže v idieť
za hra nič ný pozorovat e ľ u nás.
VLADIMÍR BOKES

Nakoniec faktor náhody j e pri poduj atiach fe ·ti valového typu nevy luč i 
t e ľn ý. K o n e č n ý výsledok j e preto
vždy trochu lotério u. T ak tomu bolo
aj na VII. med zinárodnej tribúne
s kl adate ľov v B elehrade.
Bo lo zaujímavé s l edovať osudy
troch k ladieb, ktoré sa na Tribúne
ocitli . Na princfpe zlatého rezu v y stavaná sk l adba Inquieto pre klarinet
a klavír, op. 49 z rok u 1985 od Vladinúra Bokesa patril a k tomu naj lepšiemu, čo na f estivale odznelo . Aj
napriek inte rpretačn ej n ároč n os ti ju
m acedónske duo Stojan Dimov (k larinet) a Rita Popoviková (kl av ír)
zv ládlo v irtuózne a vyslúžilo dielu a
s k l adat e ľovi sk vel ý ohlas.
Daniel Matej so svoj ou najnovšo u
sk lad bou JAUNE, BLEUE, ROUGE
pre violončelo, klarinet a akordeón z
roku 1997 z festi valovej dram aturgie
tak trochu trča l. Ni e k o ľk o n á s o bn é
opakovanie rovnakej fonnu l y rozrušilo zopár " tradici onali stov" , ale veľ
mi zaujímavá zv u kovo sť, ktorú v
sk l adbe obj av il, si nakoniec získala
publ ikum . Interpretmi bo li L adislav
M ezei (v io l on če l o) , D ragan Petrovi č

(kl arinet) a Zoran Božan ic (akordeón).
Smo la sprevádzala Benešovu Sonátu pre violončelo sólo z roku l 985 .
Naj prv bo la presunutá z pôvodne
plánovaného koncertu, aby sa ocit la
v program e nasleduj (iceho dňa hneď
po skladbe D aniela M atej a. Dielu
naj v iac ublížila interpretácia v io lonč e li s tu l štvana V argu, ktorý bo l zrej me tak vyťa že ný prípravou koncertu
súbo ru C amerata academica, že naštudovaniu v e ľmi ná ro čnej Benešovej Sonáty nevenoval dostatok č a
su. N ezv ládnutie hudobného textu je
asi to j ediné, čo sa dá k interpretácii
poveda ť. V ý sledkom bol po lotovar,
ktorý nem al šancu zaujať.
O tázkou j e, do akej miery môže
prítomnosť auto ra na podobnom podujatí pomôc ť samotnej skl adbe. A k
už nie č a ro m osobno ti , tak urč it e
a s po ň m ožn osťou v ča s odvol a ť uvedenie nedosta toč ne naštudo vaného
diela. B olo by v e ľmi u ži toč né, keby
aj sk ladateli a na Slovensku m al i záuj em a možnosti osobne sprev ád zať
svoj e diela po svete.
Oľ..GASMETANOVÁ
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Untenie klavírnej hry

Lehrnende (Lipsko, Halle, V iedeň 1789) j e najrozsiahlejšou

klavírnou školou 18. sloroPrvé vydanie vy~ l o
1l ačou v obdobf M ozarlovho vrcholného umeleckého
pôsobenia.
Úvod školy prináša
1corc1ické poznatky,
polrebné pre ďalšf
výcvik: 3 kľúče (C,
F, G, vyskyllljúce
sa v s1arých školách), pripravujúce
hráčov na čflanie
partilúr i sprievod,
všetky noty v rozsahu
v1edajšcj k lávesnicc aj
s ich hodnolami. Okrem
dur a mol sa zm i eňuje aj o
cirkevných tóninkh. Správne používanie grafických znakov sa pri šl údiu ponechávala zrejme na učile ľa . čo sa viac-menej udrl.alo
aj v neskorších školách. Skola sa pokúša o presnejšie určenie voľby 1emp aj pomocou
hodiniek (J. . Mälzel, vynálezca
melronómu, sa narodi l až roku
1772).
Podrobne sa zaoberá
zásadami prs10kladu. rozč l enenýc h do desiatich
jasne formulovaných
pravizákladných
diel. Kapi1ola o ornamentike sa nelfši
od zásad C. Ph. E.
Bacha, pridáva iba
odraz, klorý sa hrá
na úkor predchádzajúcej noty. Všetko mimoriadne presne a názorne dopiňujú prfklady so zápisom a vysvet ľujú jeho
správnu realizáciu, prípadne licž poukazujú na
nesprávne predvedenie. Aulor
1ým chcel če li ť čoraz častejšie sa
vyskytujúcim rozporom. Vieme toliž,
že viaceré ozdoby sa pri interpreláci i meni l i
oproli s1arcj barokovej praxi. Išlo napríklad o
nové chápanie trilkov od hlavného tónu. Za lakúlo interprcláciu sa zasadzoval naprfklad vo
svojej klavfrnej škole už Milchmeyer ( 1797) a
tento prechod neskôr dovŕš i li Hummel a
Czemy. D. G. TUrk ešte navyše, zhodne s C. Ph.
E. Bachom, uvádza aj š1yri spôsoby začimku
trilkov: dlhý (začínajúci hornou sekundou),
obalmi zdola i zhora a krá1ky (nátri l).
Skola prináša rad cenných pedagogických
myšlienok. TUrk presadzoval u zač iatoč nfkov o.
i. pomeme vča~né čflanie skladieb ~ väčším
mnol.s1vom posuviek. SIUpnicu C dur pova.loval ~:a najialšiu. Zaujímavé sú jeho názory na
význam rylmickej výchovy a jej sústavné pe tovanie. Mimoriadne cennou črt ou školy je kladenic dôrazu na kval itu prednesu, a 10 od zač ial ku.
"Už od prvých hodín musíme viesť žiaka k
spevnému, viazanému Iónu, k triedaniu intenzity Iónu a pod . Prebcrajme so žiakmi radšej
menej lá1ky a hn ecľ ich privykajme na lepší
prednes." Tú1o požiadavku Tiirkovej školy Ireba hodnotiť ve ľm i vysoko, pretože amicipujc viaceré školy 19. sl oroč i a. A ulor ani tu nezostáva
pri všeobecných poznám kach, ale pre pedagóga
i žiaka vy 1 yčuje konkrélne požiadavky: podmienkou poho10vého čílania a správnej inlerprclácie zápisu ~právneho umie 1nenia rôznych
j emne diferencovaných prfzvukov, ako aj logické č lenenie a spájanie úsekov v hudobnej
sk ladbe. V autorových inštruklívnych sk ladbách sa prvýkrá! slrelávamc s označovanfm prfzvukov v gmfickom 1vare
obráleného "v" na zdôraznenie tónu, uvádza
sa 1icž možnosť vkusného agogického prízvuku dosahovaného
krá1kym prcdfžcnfm
dôležilého IÓnu.
Celkom
novou
č n ou je zdôrazňova
nie inlcrpunkcic hudobnej reči, porovna l e ľncj s ľud skou .
Vo svoj ich sonátach
na len účel použfval
zvlášl ne grafické znaky
na č lenenie. Je ním dvojilá .tvislá čiara (nazývaná
Einschnitt). 01načujúca koniec
kral~ i cho. niekedy i menej zrele ľ
ného úseku hudobného texlu. "Koniec
melodického útvaru na značíme tým, že jemne
zdvihneme prs1y od klávesov (č ím vznikne králka po ml čka) a prvý Ión ďal š!!j frázy nasadímc o
niečo silnejšie". Tiirk 1icž vyzýva skJadal c ľov,
aby pri zápise svoj ich sklad ieb dbali aj o túlo
Slránku zápisu, aby zreteľnejšie oz načova li inlcrpunkciu. Tlirk sa 1ak1o sláva predchodcom
neskoršieho ozn ačovan i a hudobnej i111erpunkcic
- ako zmysluplného č lenenia hudby- frázovacf mi oblúkm i, klorých autorstvo sa pripisuje až
č ia .

Z klavírnej literatúry 18. a 19. storočia
MILOSLAV STAROSTA
V tejto knpitole priná§mne iba stručný prennjvýznamnej§fch pedagogických diel klavfmcj literntlíry uvedeného obdobia. O niečo
vine priestoru venujeme tým. ktor( najviuc ovplyvnili ná§ vývoj. Kvôli rozsahu nemožno uviesť
v§etky pmmcne, naprľklad dieh1 anglickej. §paniclskej proveniencie a ď. Na začiatku 18. storočiii Sll popri sw~fch uástrojoch - čembllle ll k/uvichorde - objuvuje nový nástroj, kladivkový
k/uvfr, nll.týVllný tiež fonepiuno. K jeho uplatneniu. a súču ne k ústupu čembala ll klavichordu. dochádzll až v posledných de at'ročillch 18.
storočia. kedy s.1 nový nástroj dočklll ná troj:frskych Ldok01wlenf. Historicky teda trebll Zllčať
u čembitli tov (na vrchole hudobného baroka).
Litemtlím i prvé pedagogické diela boli určené
swrým nástrojom. Die/:1 popredných autorov
tohto obdobia, hoci historicky boli čembalisw 
mi. stí filozoficky i technicky neodmysliteľným
základom výchovy aj v dne§ných kh1vfmych
.fko/ifch. Diela J. S. Bucha. D. Scarlattiho, F.
Couperina 11 cľal§fch predchodcov 11 súča snfkov
sú dodnes trvalým žriedlom in§pirácie v oblnsti
kompodcic aj intetpretácie. Nnjmii dielo J. S.
8 .1cha. s jeho spôsobom hudobného myslenia.
mimoriudnym prEnosom k refonne tonálneho
kontrapunktu v obdob( vrcholného buroka, no
najmä jeho pcdllgogickú orientáciu, povllžuj em
za prvý ped.1gogický systém v dejinách k/avľr
nej litemtúry. V emecku Bachov génius ovplyvnil celú hudobnú kultúru a jeho viacer( žh1ci
.ffrili ď:1lej jeho myšlienky. Menujme spomedzi
nich aspot1 G. A. Homiliusa. J. Ph. Kimbergcm.
Christof:1
ichclmllnna. Altnikolu, Krebsu.
Goldberga. ale aj jeho §tyroch synov - Wilhelma Friedcmanna. Carla Philippa Emanuela.
Johann11 Christopha i Johanna Christiana. V§etci vynikali ako skllldatelia aj imetpreti. Najmii
druhý z nich
hľnd

Carl Philipp Emanuel Bach
(1714-1788)
zásadne rozvinul myšlienky svojho otca, veľ
kého l ipského Kantora a tiež sa prič in i l o rozvoj
klavfrncj pedagogiky. Vo svojom rozsiahlom
pedagogickom diele Versuch Uber die wahrc
Art das Klavicr zu spielcn mit Exempeln und
achtzehn Probe-StUcken in sech Sonaten erleutert von C. Ph . E. Bach (Berlfn 1753. 2. diel
1762), ako aj vo svojej k lavfrnej tvorbe, fonnuloval základy vývoja klavírnych škôl. Táto ve ľ
ká u če bnica bola doplnená šiestimi trojčasťový
mi sonátami , v ktorých sa na konkrétnych prfkladoch demonštrovali mnohé teoretické pouč
ky. Ich autor bol nielen ve ľkou autoritou severonemeckých škôl , ale ovplyvni l ďalšie obdobie
(až do polovice 19. storočia). K j eho odkazu sa
nadšene hlási li mnohf veľkf sk ladatel ia a klavirisli, ako J. Haydn, M. Clemenli. J. L. Dusfk, W.
A. Mozart. L . van Beethoven š1udoval 101o dielo
a neskôr v jeho intenciách vyu čova l i Carla
Czerného. Učebn i ca je venovaná čemba l u a klavichordu, ale C. Ph. E. Bach bol už jedným z prvých klavirisl ov svoj ej doby. Ku koncu života
sa prikloni l k novému nástroju - fortepianu, dokonca napísal aj Koncert pre čembalo a fortepiano, v klorom využil vlaslnosli oboch náslrojov. Jeho "Versuch" ani zďal eka nie je len elemelllámou školou, je kompendiom klavírneho
umenia, urče né skôr pre majstrov a uč i te ľov. Podobne. na spôsob ve ľkých traklátov, boli koncipované aj iné školy tohto obdobia. Fortnou
spracovania (napr. názvy kapitol a ich č lenenie)
sa podobá Qua111zovej škole Versuch ei ner
A nlcitung die Flôlc 1raversere zu spiclcn
( Berlfn 1752). V tej lo 350-slranovej prác i dominuje aspek! prakl ickosti a svojráznej až aforislickcj fonny výkladu . Pre dnešnú klavírnu pedagogiku je významný najmä prvý diel 1oh1o monumenlálneho diela, ktorého tri čas1i sa zapodievajú sólovou hrou a jej zložkam i: prstoldadom , ozdobami a zásadami dobrého prednesu.
V prvej časti prvého dielu, k10rý rieši problémy prstokladu, C. Ph. E. Bach dospel na svoju
dobu k ve ľmi pokrokovým názorom. nač rtáva 
júcim ďalekú budúcnos ť (okrem podk ladových
prstokladových zásad preberá naprfklad z m inulosi i eš1e i prek ladanie dlhšfch prs1ov cez kratšie, ale aj nahradzovanic slabšfch prs1ov silnejšími v záuj me spevnosl i kam ilény a pod. S niekiOrými podobnými zásadami sa neskôr stretávame aj u Chopina.). Bach sa nám tu j av( ako
znamenilý praktik, ktorý vynikajúco ovládol a
premyslel techniku k lavírnej hry a jej výuku .
Dôraz kladie na prirodzenosť hry, u voľnenosť a
pružnosť pohybov. Druhá čast prvého dielu sa
podrobne zaoberá ozdobami a ich použitím. Vyslríha pred ich zneužívanfm sťaby prejavom
"rečníka , kladúcim prízvuk na každé slovo; lým
č inom všelko by bolo jednot várne a nezrozumile ľné". Dosť rozsiahla je kapitola o ozdobách.
Za zmienku stoj( záverečn á poznámka: "všelky
ozdoby patria k nasledujúcej nole. Nesmie sa le-

da ni č ubra ť z predchádzajúcej no1y, iba nasledujúca nola stráca zo svoj ho lrvania lo ľko hodnoly, koľko obsahujú malé no1y" ... Veľm i zaujímavý je dodmok: "Tá1o poznámka je o to dôlcžilej šia, čím viac chý b sa robí v lomto ohľade."
V tretej časti prvého dielu Bach pojednáva o
prednese z aspeklu náuky o afekle, klorú však
bližšie ncvysvelľuje. Bola 10 významná hudobno-eslelická 1eória 17. a 18. storočia. k10rá sa
do1ýkala nielen citovej, ale aj filozofickej č i náboženskej obla ti . Zdôrazňuje intenzívne prežívanie sk ladby pri štúdiu aj interprelácii. Aulor
naprfklad pro1estuje voč i zneužívaniu prirýchlcho 1cmpa. Podrobne preberá hudobnú artikuláci u a dynamiku. Je obdivuhodné, koľk o pozornosli slaršf majslri venovali prednesu
melód ie a spevnosti hry, čo sa na
vtedajších nástrojoch ťažko dosahovalo. Pravdepodobne viacerí už ma li v preds1ave
náSiroj e budúcnosli (napr. J. S. Bach 10 pol vrdzujc svoj imi Invenciami, aj neskoršfmi
vrcholnými
dielami).
Druhý diel sa venuje sprievodu, hre
gene.rálbasu a umeniu improvizácie. Zárove ň je náukou o
hannónii. komrapunkte a čís l ovano m base a
tak rcprezellluje komplex dobových vedomostf nielen z oblasli inlcrprcH1cic a estcl iky, ale aj
to, čo sa C. Ph. E. Bach nauč il
od svoj ho veľk ého o1ca a čo prehfbil vo svojom v las1nom diele.
Pristavíme sa cšle pri dvoch známych klavírnych školách 18. s 1 oroč i a.

Friedrich Wilhelm Marpurg
(1718-1795)
je au1orom jednej z najrozšfrenejšfch škôl
18. s1oroč ia : Die Kunst das K lavier zu spiclen
( 1750), neskôr bola prepracovaná a rozšírená
ako An leilllng zum Klavierspielen ( Berlín
1755). Marpurg ži l dlhý čas v Parfži, kde sa zoznámi l s Rameauom i ďalšími francúzskymi klavccinisl ami. cskôr pôsobil v Hamburgu a Berlíne. Bol tiež skladateľom , avšak jeho kompozície upad li do zabudnulia. Okrem už uvedenej
k lavfmcj školy napísal dvojdielny teorel ický
spis Abhandlung von der Fu ge ( 1753-54), ktorý
už Beelhoven odporúčal Czernému. Bol skúseným pedagógom a výborným hudobným teorclikom.
Už v úvode svoj ej klavfrnej školy prináša viacero praklických poznmkov a rád lýkajúcich sa
nás1roja a vyučovac i eho procesu: ... " Uči1cľ má
byť nczišlný a má pracovať tak, aby získal česť,
nic peniaze ....Za svoj ho majslra si vyberte loho,
kto má povesť, že vychoval dobrých žiakov. Tf,
čo najl cp~ i c hrajú, často nie sú naj lepšfm i
u či l c ľmi ". Tiel o slová do1..ais1a svedč i a o bohalej
skúsenosl i a podčiarkujú osobitnú úlohu pedagogického majs1rovs1va. M arpurg sa zaoberá
mnohými technickými problémam i: začínajúc
sedenfm pri nás1roji, úspomosťo u pohybov, pesiOvanfm správnych návykov a u voľne nej hry
už u zač im oč nfkov. Zdô ra zň uje pokoj ruky,
úče l nosť a vy l uč uje zby l očné č i neprirodzené
pohyby; prs1y sa nemajú n arov n ávať alebo zbyloč nc krč i ť, nemá sa nimi udierat' do klávesov.
Prvá kapilola zahŕňa základy hudobnej no1ácie i
základy hudobnej leórie. Ďa lš ia kapilola, bohmá
na prík lady, vysve1 ľuje ozdoby. Aulor zaracľujc
ozdoby do pi tllich !ried, ktoré delí do dvoch
skupfn: do prvej radf ozdoby, kloré sú v noláci i
vypfsané, majú svoj e uslálcné znaky a podľa neho pochádzajú z Francúzska (lzv. wesentliche
Manicren). Druhú skupinu !voria ozdoby improvizované hráčom , č i že sú subjektfvne (1zv.
willkUrliche Manicren). Marpurg malým prfrazovým no1ám prvý raz prisúdil melrické hodnoly, k10ré sa mali dodržiavať pri hre. V inej kapilole vysvelľuje prs10klady; napr. ve ľm i prakt icky a ná.tome zahfiía v labuľkác h prstoklady
všetkých siUpníc.
V mnohom akoby Marpurg vychádzal z
Couperina. Treba, aby už od začiatku žiak cv i č i l
pod doh ľado m uči le ľa , n ezačfnať hrať z nôl , kým
si žiak ncosvojí zák ladné pohybové návyky na
krá1kych prípravných cvičen iach a pod.

Daniel Gottlob Tiirk
(1756-1813)
bol organis1om a hudobným ri aditeľom na
Univcrzile v Halle. Jeho Klavierschule, oder
Anweisung zum Klavierspielen fiir Lehrer und

l lansovi von BUiowovi.
Skola uvádza i ďalšie \')11zové pros1riedky prednc!l:
primeraná zvuková inu.
zita, artikulácia a Ni»
kon voľba spr.ivld
tempa. emožno !llnovi!' napríklad presné miery dynamity
Popri
charakteR
skladby tu rozhodlj e i vkus doby, i>lJI.
datefa či emika. Mimoriadne dôleži!Í11
prostriedkom pmlnesu je krásny, spevný tón, ktorý by nemi
byť hrubý ani vo fonu
mal by ostať zre1ernj '
piane. Dôležité Zl1lell)
lem pa i rubalo sa aUior !Rlžil grafick y znázorňoval pn.
mo v 1exte.
Tíirkova škola je impozanmým dJe.
lom, kloré pozilfvne ovplyvni lo vývoj kla\ÍfliJ
pedagogiky. ajmä akcentovanfm predne101q
slránky hry a 1vorivým pochopen ím jej konkrtlnych zložiek osláva vzorom dodnes. Pre pomo
by elementárneho vy učovania hry na klavíri\}'
dal Tlirk Klcincs Lchrbuch ftir Anfán~C~
( 1792). Spolu s dielami C. Ph. E. Bacha aF. \\'.
M arpurga sa TUrkov a škola radí medzi prvorad~
pedagogické pramene 18. sl oroč ia . Okrem nicll
vznik lo viacero ďa l ších škôl, k10ré však na lootto mieste neuvádzam.
Vo Francúzsku pôsobi la popri Louist111
Adamovi ( 1758- 1848), klorý bol jedným z 11·
vých profesorov klavírnej hry na KonzervaiÓiil
v Paríži a vydal svoju prácu M élhode nOU\tlk
pour le Piano ll ľ usage des é l~ves du Coeservatoi re (Parfž 1802, vyšla i vo Viedni v nemeckom preklade C. Czemého) i popri jdto
najlnámcjšom l.iakovi Friedrichovi Kalkbrmnerovi. au10rovi M éthode pour apprendre le piano forte ľaide du guide-mains (Parfž 1830),J)
zaujfmavá au10rská dvojica

a

lgnaz Moscheles a
Joseph Fétis

Fran~ois

lgnnz Mosche/cs ( 1794, Praha - 1870, J.t
sko) a Franr;ois Joseph Fétis ( 1784. MOll
187 1, Brusel), sú spoluautonni pedagogictit
diela Mé1hodc des M élhodes (Me16da ~
ktoré vyšlo prvý raz v Parfži roku 1837).l
M oschclcs, pražský rodák, bol najlepší žiatl
D. Webera, prvého riaditeľa pražského KQISo
vmória. Bol klaviri~tom medzinárodného fll.
málu, aulorom klavírnych elud, vyt\~
pod zrejmým vplyvom anglickej škol) ll
C lcme111iho. Od roku 1846 sa s1al prof~
hry na klavfri na novom Konzerva1óri1 '
Lipsku, kloré Laložil F. Mendebsohn \ dl
1843. F. J. Félis bol významným hudolltfa
historikom, dirigentom a riaditeľom KOISo
vmória v Bruseli.
V čase búrlivého rozvoj a klavírnej pedaaaj
ky a vydávania nových didaklických prác'
mnohých popredných cenlrách európskej )1.
dobnej kullúry 19. s10ročia, Me16da mdll
prcdslavujc pok us o resumé melód klavfmdl
vy u čovania minulosl i a s účas nosli. Opierajúci
o analýzu naj lepšfch diel (z 1vorby Back
M arpurga, TUrka, Dusfka, Clemcnt iho, CIJIIIIo
ra, Adama, Hummela, Czemého, Kalkbrenncn,
Thalberga), porovnanie a posúdenie s)lÔSOblll
hry, prstokladov a iných kategórif melodity,
škola uvádza najskôr clementáme cvičenia. •
sledujú klavfrne skladby i eiUdy vybran}ch •
lorov ako Bacha. Scarlaliho. C111111111.
C.remého, Bertiniho. DóhJaL
l lcllcra, Hen ella. Kulla
Steibella, Mendel lOia
Moschelesa. Ťhalbelp.
Lisz1a,
Chopina 1
iných. V 1roch didodl
skladby sú zoradcll
poslllpne - od najD
šieho až po naj1)1
SIUpeň. Au10ri ,.
j ednávajú o Zlllnách klavímej lly
kloré vyplynuli 1
vývoja kompolt>
ných šlýlov i S1MJ
nástrojov. Uvádzljl
množs1vo sporll)ä
o1ázok piani>tily.lfkajúcich sa napräi
postavenia rúk. zdlil
prslov. hry ok1áv (lllfÍ
klad rozdielnost' dvoch spa.
bov: Kalkbrennerove oli:láiJI
zápäMia voči Thalbergovým z~
laktia) a i. C ie ľom školy bolo vy užiť 1lcty
možnosti a vy1voriť jednolný syslém.
V prvom dieli nach:\dzame dvanásť ~
tcorcl ických poznatkov - melodickú časť !k4
A ulori od porúčajú cšle Kalkbrennerov "clit
pi asi " (išlo o mcchan ic kú pomôcku "vodič ri'
(!), používanú nieklorými školami pri zaät
koch výuky, od írskeho vynálezcu nemedat
pôvodu, J. B. L ogiera) a od počiatkov UJ8
no tňujú prstovt1 techniku bez pomoci. či spa1t

l
účasti ruky. Vyšším zdvihom prstov sa dosahuje
IÓn vyššej dynamickej hladiny, tóny hrané

zblízka sú ľahké a slabšie. Teda "pohyb prstov
by sa mal riadiť povahou pasáží". Jednostrannos( pri zdvihu prstov je chybná. Nerovnakú silu
pntov by chceli autor i vyrov n ať naprfklad trilkovými cvi čeniami v rozmanitých k ombináciách a
intenzite. Práve túto pasáž kriticky hodnotil F.
Chopin. Podobne sa rieši hra zo zápästia. Uvoľ
nené zápäst ie pomáha vyt vá rať ľah ší tón (napr íklad pri hre dvoj hmatov a pod.), pružným zápäsllm spojeným s pohybom predlaktia možno dosiahnuť väčš iu intenzitu tónu. Práve v tom sa lfši
iKalkbrennerov a Thalbcrgov spôsob hry.
Skola rieši otázky prstokladov a použitie ich
rôznych možností sa odvodzuje aj od indiv iduilnych dispozícií hráča, pripadne jeho návykov.
Pripúš(a sa už i hra palcom na č i e rnych kl ávesoch. To všetko je v danej dobe pomerne pokrokové. Ozdobám (ornamentike) sa lu venuje málo priestoru. A utori s tručne k onštatujú, že ozdoby podliehajú vkusu doby, staré zanikaj ú, vznikajú nové. Kapitola o pedalizáciije tiež struč nd.
Pedál zos il ňuje tón. Kritizuj ú sa tí, čo zneužívajú pedalizáciu tým, že čas t ej ším používaním
pedálu zakrývajú nedostatky v lastnej techniky a
čistoty hry. Druhý diel školy obsahuje postupne
zoradené etudy autorov.
Tretí diel obsahuje majstrovské etudy, medzi
nimi Chopinove, Lisztove, M endelssohnove a
ďal ších autorov (znám e sú tri Chopinove Etudy
uvádzané aj ako "Moschelesove", č i opus posthumum, ktoré boli skomponované na objednávku
pre túto školu, neskôr pripájané ako dodatok k
autorovým Etudám , op. l O a op. 25). Okrem pokrokových názorov škola veľa dlhuje prednesovej stránke hry. V lom ďaleko zaostdva za pedagogickými dielam i D. G. Ti.irka a C. Czerného.
Myšlienka konfrontácie metód je nová a plodná.
Stretávame sa s ň o u opäť u Huga Riemmma v j eho Vergleichende Klav ierschule (Lipsko 1883).
Fétis a Moscheles sa s veľký m obdivom zmieftujú o Sigisnwndovi Tlwlbergovi ( 18 12-187 1),
najmä o jeho "speve na klavíri". T ento významný
predstaviteľ mladšej viedenskej školy. pianista s
velkou koncertnou kariérou (bol krátko i Hummelovým žiakom). bol jedným z najväčšíc h umeleckých rivalov F. Liszta. Je autorom známeho
spisu L'an du Chant appliqué au Piano. Vo svojom pianistickom prejave i vo svojich skladbách
dosahoval neobyčajné účink y spevnou kantilénou
v stredných registroch nástroja, ktoré sprevádzal
bohatými figuráciami rozložených akordov.
Päl rokov študoval i spev u taliansk eho pedagóga, a spev napodoboval i na ďa l š ích nástrojoch. Svojou hrou udivoval pos lu cháčov takmer
vcelej Európe, USA i Brazílii. Z j eho veľmi poetických názorov vyplýva, že mal presnú predstavu o bohatom využívaní hracieho aparátu pri
vlastnej bohato diferencovanej tónotvorbe. Rozvfja vzácny názor, známy už z odkazu J. S. Bacha, aby žiak "hral viac duchom, než prstami ".
Okrem uvedených diel pedagogickej literatúry
možno menovať ešte veľa pomôcok, ktoré vychádzali z potrieb značne búrlivého záujmu o
llúdium klavírnej hry v 19. storočf. Na záver tejkl kapitoly sa aspoň v krátkosti zmi eňm e o rozsiahlej 4-zväzkovej nemeckej škole autorov S.
/..eben.1 - G. Srarka. profesorov stuttgartského
Konzervatória, Grosse theoretisch-praktische
Klavierschule (Stuugan 1858). Okrem iných auIDrov etud (A. Hensell a inf) prispel do 4. dielu
aiekolkými originálnym i skladbami aj F. Lisz1.
~ola dosiahla úctyhodný počet vydaní (2 1. vydlllie r. 190 1) a slúžila ako vzor pre vznik (falllch škôl, v l:echách napríklad Fibichovi-Maliovi. V Nemesku bol významným autorom didlttickej literatúry i Louis Kähler ( 1820- 1886),
tlavirista pedagóg, kritik i s klada t eľ. Populárnou
11 stala jeho škola Lehrgang des Klav ierspiels,
ap. 249 ( l Ozošitov), ktorá sa svojou rozmanitosbi odlíšila od ve ľmi popu lárnej Prípravnej šk oly
tlavímej hry Ferdinanda Beyera ( 1803- 1863),
iladatera salónnej hudby a obľúben ýc h operDých zmesf. Ďalšou Koh lerovou prácou bol a
aojdielna, skôr teoretická Systematische LehrIIICihode fUr Klavier und Musik (Lipsko 1856).
Zaznamenať treba i prvú klavírn u školu, ktorá
nnikla koncom 18. st oroč ia na území Slovenlb,zpera Franza Xavem Ríg/era ( 1748- 1796),
')'lia v Bratislave roku 179 1 pod názvom
ADieitung zum Klavier fi.ir musikal ische
Lebrstunden von Franz Rigler, ôffentl ichen
Toolehrer der k. Hauptnationalschule zu Press~. 179 1. Jej autor, viedensk ý rodák , vynikajlci klavirista i skladat e ľ sonát, vy učoval na
IDavnej národnej šk ole v Bratislave. V l:echách
pozoruhodnú úlohu zohralo dielo slepého hu~lka a významného pražského u č it eľa hry na
tlavlri Joseli1Proksclw ( 1794- 1864 ). Jeho ústav
bol vedúcou pražsk ou klavírnou školou až do
založenia klavírneho oddelenia na pražsk om
Konzervatóriu roku 1888. O krem Neues U nterrichtssystem im Pi anoťorte Spici (Praha
1831) na pokračovan i e neskôr vychádzala jeho
6-zväzková didaktika V ersuch einer rationellen
Lehr-Methode im Pianoforte-Spiel. Prvý diel
vyšiel v Prahe roku 184 1, šiesty roku 1864 (rok
autorovho úmrtia). Do šiesteho dielu prispel
svojou koncertnou etudou "Na brehu mofském "
8. Smetana, bývalý žiak Prok schovej šk oly v
triede teórie a kom pozície. V l:echách sa ak o
výborná pomôcka používala takmer pol storoč ia
ao jej význame svedč í, že bola zavedená i na
!kolách v Stullgarte, Berlíne a Salzburg u.

Muzikál Dracula takmer vypredaný Slovenská premiéra Hair
Prakticky na celý september sú už
takme r vypredané vstupe nky na čes k ý
muzikálový bestselle r Drac ula skladateľa Karla Svobodu a textá ra Zdeňka
Borovca, pri čom de nne sa predáva
okolo 500 lístkov. Po pražskej de rnié re
sa muzikál na základe veľmi priazni vo
prijaté ho ja nuárové ho hosťovania presťahuje o d septe mbra do Bratis lavy,
kde sa v Kong resovom a ume leckom
centre Istropolis bude hrať 32-krát do
mesiaca.
Práve vysoký počet plánova ných
predstave ní viedol hladného producenta muzikálu na S lovensku , spo l očnosť
ATC Musica! Production , k zámeru a ngažovať do proje ktu sčasti aj slovenských interpretov, okrem toho aj pre to,
aby aj u nás "vychova li" muzikálových
preds tavite ľov, pre tože te nto žáne r si
vyžaduje pro fesioná lne špecializovaných he rcov.
Ako pre TASR uviedli predstavitelia
spoločnosti ATC D. Polakovič a P.
Vojte k, mno hí slovenskí priazni vci
Draculu však po zverejne ní info rm ácií
o možnosti slovenské ho obsade nia zača li vracať lístky z obavy o kvalitu
predstavenia, ktoré si spájali s čes ký mi
ume lcami . Českí aj slovenskí producenti však bez ohľadu na obsadenie gara ntujú kva litu muzikálu tak, ako to býva zvykom pri všetkým dobrých muzikálových produkciách všade vo svete.
Otázka obsadenia a alte rnác ií muzikálu
Dracula čes k ý mi a s lovenskými he rcami nie je zatiaľ kompl etne doriešená.
Z naj známej ších čes kých predstavi teľov je už zmluvne zabez pečen é vystupovani~ Jirího Korna v trojúlohe ša-

ša, sluhu a profesora, ktorý bude v
Bratislave hrať 50 pe rcent predstavení.
Taktiež predstav iteľa Draculu Danie la
Hulku budú môcť opäť vidieť aj slove nskí d iváci, ešte však nie je určen é, koľ
ko predstavení mes ačn e odohrá. Napriek pôvodným záme rom sa zatiaľ z
rôznych d ôvodov ne podarilo n ájsť na
S lovensku vhodného preds tav ite ľa
hlavnej postavy, takže zatiaľ bude gró f
Dracul a v "čes k ých rukác h". Istá j e
však účasť člena č inohry SND Jána
Galoviča, ktorý bude alte rnovať s Jiľím
Kornom postav u šaša. Okre m Ivety
Bartošovej sa v Bratislave predstavi a v
hlavných ženských úlo hách Lorraine a
Sandry/Adriany všetky ženské hviezdy
pražského predstave nia Magda Malá,
Leona Machálková, Linda Fi nková a
Monika Abso lonová, ku ktorým pribudne aj v súčasnosti asi najúspešnej šia slovenská muzikálová herečka Katarína Hasprová. V Drac ulovi hrala už
v Prahe pri je ho uvedení, neskôr sa
však kvôli ďalš iemu projektu vzdala
úč inkovania.

Dracula je zrejme doteraz najväčší a
najnákl adnejší muzikálový proje kt reali zovaný na S lovensku. Spoločnosť
ATC Mus ica! Production v budúcnosti
uvažuje uviesť aj ďalšie tituly. Je však
potre bné vychovať muzikálových predstav iteľov, ktorí sa budú špec iali zovať
iba na túto oblasť. Nádejou by mohli
byť mladí abso lventi umeleckých škô l,
ako sa však ukázalo už pri konkurzoch
na Drac ulu, slovenskí ume lci dote raz
nie sú zvyknutí chodiť na konkurzy a
nevedi a sa na ne ani dostatočne pripraviť.

V slovenskej prem iére odznela l . júna v brati slavsk om Parku kultúry a oddychu k oncertná
verzia legendárneho muzi kálu z éry hi ppie
V lasy ( Hair) v naštudovaní mladých česk ýc h a
slovenských interpretov pod čes k ý m názvom S kopretinou ve v lasech. Predstavenie zostavené z najsláv nejších piesní muzikálu v čes kej
verzii nadväzuj e na pražskú inscenáciu
V lasov, ktorú uvádzal i takmer do j anuára tohto
roku v Pyramíde na Pražskom výstavisku a zaznamenalo vyše 280 repríz. N iektorí úč inkujú 
ci sa však nechcel i Vlasov úplne vzda ť a tak
vznikla m yšlienka zájazdovej koncertnej verzie muzik álu, kde interpretujú najznámejš ie piesne bez choreografie. Priaznivcom muzikálu,
k torí sa nedostali do Prahy, tak poskytujú možn osť zažiť atmosféru V lasov naživo. V d esať
č lenn om súbore vystupujú aj dvaja i111erpre1i
zo Sloven k a - Katarína H asprová, muzikálová
herečka úspešných česk ýc h i slovensk ých projektov a Dušan K olár.
Vlasy aj po 30. rok och od svoj ho vzni ku stále oslovujú ši roké publi kum - nielen pamätníkov a protagonistov éry hi ppies, ale i súčas
ných mladých ľudí. U nás ho preslávila filmová verzia režiséra Miloša Formana z roku
1978. Zrod muzikálu j e považovaný za jeden z
najzaujímavejších projektov v histórii hudobného divadla. Dvaja mladí newyorskí herci
G erome Ragni a James Rado, žijúci v spoločenst ve "detí kvetov", sa v polovici 60. rokov
rozhodli ukázať, akí tflo mladí ľudi a v skutoč
nosti sú.
Zachy távali všetko, čo okolo seba v ideli a
počuli . K eď k tomu potom zložil vyni kajúcu
hudbu Gal! Mac Denno!, bo l muzikál, na tú
dobu surový a provokačn ý, na svete. Napriek
počiatočn ému neúspechu sa V lasy v druhej polov ici 60. rokov presad il i v mekke muzikálov,
na Broadway, a dočkali sa 1750 predstavení.
Muzikál prešiel tromi desiatkami krajín sveta a
bol preložený do 18 j azykov.
Po bratislavsko m publi ku budú mať m ožnosť
pripomenúť si éru slobodných a di vokých 60.
rokov aj priazni vci muzikálu V lasy v (ľa l š íc h
slovensk ých mestách - v Pi ešťanoc h (2. júna),
Banskej Bystrici (3 . júna). Po prade (S. júna),
Ž iline (6. júna) a v Trenč íne (7. júna).

Japonská hudba v Košiciach Drahá opera?
Pro fesionálny ženský spevácky zbor Sajera z Tokia, ktorý je na e urópskom turné, sa 23. 5. predstavil v košickom Východoslovenskom štátnom divadle pod taktovkou svojho dirigenta a zbormajstra Akira Šimizu na koncerte Kvety čerešní.
Činnosť tohto 60-členného speváckeho telesa sa orientuje predovšetkým na inte rpre tovanie japonskej kultúry, starých japonských piesní a hie r. V re pe rtoári má
však aj di e la iných sve tových ve likánov klasickej hudby. Zbor spre vádza só listka
na tradi čnom japonskom hudobnom nástroji koto - abso lventka japonskej
Národ nej hudobnej akadé mie Etsuko T akezava.
V programe koncertu vystúpil aj Košický zbor uč ite ľov pod taktovkou Karola
Pe trócziho a hudobná a spevácka zložka fo lklórne ho súboru Želieziar.

Interpretačná súťaž P. I. Čajkovského
Prestížna súťaž, ktorú 9. júna slávnostne otvori li v Moskve, pritiahla do ruskej
me tropoly z celé ho sveta ta kmer 500 ml adých kl av iristov, huslistov, vio l o nče li stov
a spevákov , ktorí dúfajú, že akc ia ich uved ie do svetových koncertných sál.
"Je to s kutočne medziná rodný hudo bný sviatok, ktorý nemá obdobu nikde vo
svete," konštatova l v pozdravno m posolstve festi valu ruský prezident Boris J eľc in .
Súťaž sa v Moskve koná každý štvrtý rok od roku 1958, keď zv íťaz i l mladý americký klav irista Van C liburn a nás ledne sa stal jedným z naj zná mej ších klaviristov
na svete. Akcia trvá d va týždne a med zi porotcami sú ok rem iné ho aj víťaz i pred c hádzajúcic h roč níko v.

Peter Dvorský o avizovaných hrozbách
"hl osobne som neprebral nijak é výsmlžné telefonáty. Rozhodnutie neúčinkovať v Ko.šiciach j e vyjadrením postoja k nehorázny m tele fonátom a listom, ktoré obsahovali vyhrážky adresované mne i predstaviteľom Strany občianskeho porozumenia Rudolfovi Schusterovi a Pavlovi Ht:lmž íkovi. " Tý mito
slovami spresnil spe vák Peter Dvorský
rozhodnutie znršiť úvodné vystúpenie
celoslovenského programu s názvom
Peter Dvorský a j eho hostia, plánované
na 13. júna v Košiciach.
Ako dodal, j e smutné, že ľudia spájajú umenie s politikou alebo s niečím,
čo doiího vôbec nepatrí. Podotkol, že
projekt troch exkluzívnych koncertov
so špičkovými slovenský mi sólistami i
vynikaj úcimi z borovými telesami bol
plánovaný dávno pred tý m, než vznikla

Strarw občianskeh o porozumenia (SOP).
K ospravedlneniu sa Košičanom u absenciu plánovaného koncertu P. Dvorský dodal: "My sme prišli do Ko.šíc
odovzdať ľuďom umenie, ktoré má k oho
osloviť, a nemienim vys tavovať účin
k ujúcich i obecenstvo nebezpečenstvu
a nejakému hulvátskemu počinu." Za
ve/ký omy l označil podozrenie, že koncert vz nikol za podpory košického primátora a predsedu SOP R. Schustera :1
zdôraznil, že sa ne uskutoční, "k vôli
amgancii, absolútnej ľudskej bezoči
vosti a preto, že to, čo sa odohráva v na.šom verejnom ž ivote, nem á nič spoloč
né s ľudskosťo u ".
Termíny plánovaných koncertov v
Bratislave a Banskej Bystrici zostávajú
nezmenené.

Pre m alý záujem organizátori znížili
o polovicu ceny vstupeniek na velkolepé podujatie s názvom Universe of
Opera (Svet opery), ktoré a m á konať
od 3. do 5. júh1 vo viedenskom Prátri.
Ako informovala rakúska tlač, zatiaľ sa
predalo asi 5000 vstupeniek, hoci firt balový štadión Ernsta Happela dokáže
za tri dni pojať až 145 000 náv.števník ov. Usporiadatelia pritom prilák<lfi 53
svetových operných hviezd, ktoré
prednesú tie najznám eJšie operné árie.
Príčin ou malého záujmu o "najväč
šiu udalosť v dejinách opery" sú vysoké ceny lístkov: pred ich z nížením totiž trojdňová miestenk:1stála od 243 do
1430 mariek. Podľa riadite ľa festivalu
S iegmunda KahlbE!chenl 50-percentné
z lacnenie j e m ožné vďa k;, sponzorom.
R ozpočet celého podujéltia sa preto
z nížil zo l 34 na 80 miliónov šilingov.

.....

Sanca pre talenty
Ž il in s ké Konzervatórium usporadú va už trad ič ne Šanc u pre tale nt y v odboroc h hra na klavíri a hra na s l áčiko
vých nástrojoc h. Pod uj at ie s lúži najmä
na vy hľadáva ni e tale ntovaných ž iakov , kto rí c hc ú pokračov ať v štúdiu na
Konzervatóriu . Najtale ntova nej š í z
nich sa po úspešnom vykonaní tale ntových skúšok stávaj ú mimori adnymi
žiakm i školy. Stali sa nimi hus listi D.
Karvay, A. Rosík, K. Ferenč íková,
v iol o nče listk a K . Kudjová, kl av irista
M. Are ndárik a ďa l š í. Podujatie s lúži
aj na zozná me nie, di skus iu a ko nta ktovanie sa pedagógov Konzervató ri a,
ZUŠ a rod ičov . Tohtoročnú Šanc u,
ktorá sa konala 6. 6., podporil a AU HS
a účastníc i d osta li na pa mi atku vecný
dar, ktoré ho s úč asťou bola i magnetofó nová kazeta s nahráv ko u ic h vystúKvETAGLASNÁKOVÁ
penia.
(Neomačené správy só zo servisu TASR_)
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Hudobné leto 1998
43. PIEŠŤANSKÝ FESTIVAL 53. LETNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL
4. 7. 1998 - 19.30 h
Kongresová hala

7. 7. 1998 - 19.30h
Dom umenia

8. 7. 1998- 19.30 h
Kongresová hala
13. 7. 1998 - 19.30h
Kongresová hala

18. 7. 1998 - 19.30 h
Kongresová hala
21. 7. 1998 - 19.30 h
Kongresová hala

29. 7. 1998 - 19.30 h
Dom umenia

l . 8. 1998 - 19.30 h
Kongresová hala

KOMORNÁ OPERA SLOVENSirnHO
NÁRODNÉHO DIVADLA
Marián Vach, dirigerH, SR
Iveta Matyálová, soprán. SR
Jitka Sapara-Fischerová, all. SR
Alojz. Harant, tenor. SR
Peter Šubert, barytón. SR
Frantilek Malatinec, barytón. SR
MikuW Doboš, bas, SR
OPERNÉ SOIR ÉE
koncenný prierez operou Cnrerina Comnro od Gnet:lflll Donizeuiho n najkraj§ie operné
árie z diel G. Verdiho. G. Pucciniho. W. A. Moarna. G. Bizcra a ďal§fch
E. KÁLMÁN: ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNÁ
Orchester spevohry Východoslovenského štátneho divadla - Divadla Jonáša Z:lborského
Prešov
Ján Drietomský, dirigent. SR
Ján Silan, réžia. SR
CAROLE CARNIEL, klavír. Francúzsko
W. A. Mozart. F. Chopin. C. Dcbrrssy. F. Liszt
ŠTÁlNYKOMORNÝORCHESTERŽlLINA
Leo§ Svárovský, dirigent, CR
Eugen lndjic, klavír. USA
Marián Lap§anský, klavír, SR
E. Suclwr1. F. Poulenc. F. Mcndclssolm-B11nholdy
Minčo Minčev. husle. Bulharsko
Marián Lap§anský, klavír. SR
W. A. Mozan. L. v. Beethoven. J. Braluns. P. V/adigerov. H. Wienia wski. G. Z. Cerkin
Jevgenij Nesterenko. bas. RUSKO
Jana Nagy-Juhászová. klavír. SR
M. l. Glinka. A. S. Dargomylskij. M. P. Musorgskij. W. A. Mozan. G. Verdi.
Ch. Gounod. A. Dvoftfk. G. Rossini
SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
Bohdan Warchal, umelecký vedúci
Raphael Wallfisch, v i o lonče lo. Anglicko
J. V. St:rmic. W. A. Mmurrt. C. Ph. E. Bach. P. l. Cajkovskij
Koncert najlep§fch tičastníkov Medzinárodných interpretačných kurzov v Pie§fanoch

4. 8. 1998 - 19.30h MUSICAFI.OREA-CR
Kongresová hala
Marek Štryncl, umelecký vedúci
Jana Pastorková, soprán, SR
G. F. Hiinde/. G. Ph. Telcm1mn
8. 8. 1998 - 19.30 h BUDAPEŠTIANSKY SLÁCIKOVÝ ORCHESTER
W. A. Mozan. F. Mendelssolm-Banlwldy. E. H. Grieg. L. Weiner. P. Bagin
Kongresová hala

TRENČIANSKE TEPLICE

l. 7.- 19.30 h

Rím. kat. kostol

Schola Gregoriana Pragensis (tR_)
Program : Liturg ický rok v gregoriánsk om chorále

7. 7.- 19.30 h
Kópelná dvorana

Carole Camiel, klavír (Francúzsko)
Progm m : W. A. Mozart, F. Chopin, C. Debussy, F. Liszt

14. 7.- 19.30 h
Kópelná dvorana

SKO Žilina
Leoš Svárovský, dirigent (ČR)
Eugen Indjič, klavír (USA , Francúzsko)
Marián Lapšanský, klavír
Progmm: E. Such oň, F. Poulenc. F. Mcndclssohn-Bartholdy

17. 7. - 19.30h
Kópelná dvorana

Jevgenii Nesterenko, bas (Rusko)
Marcel Stefko, klav ír
Program: M. l. Olinka. A. Durgomyžskij. M. P. M usorgskij. W. A
Mozart, G. Verdi, Ch. Gounod, A. Dvofák. G. Rossini

19. 7 . - 19.30 h
Kópelná dvorana

Minčo Minčev, hus le (Bulharsko, Nemecko)
Marián Lapšanský, klavír
Progm m : W. A. Mozart, L. van Beetho ven, 1. Brahm s, P. Vladigerov,
H. Wieniawsky, G. Z. Čerkin

24. 7 . - 19.30 h
Rím. kat. kostol

Suchoňovo kvinteto dychov6 kvinteto SKO Žilina
Ján Figura, flauta, ume lecký vedúc i
Jozef Kováč i k , hoboj
Bibiána Bie niková, kla rinet
Vladim ír Šalaga, fagot
Štefan Ladovský, lesný roh
Program : l. Haydn. W. A. M oz<lfl. l. Humťk, L Rujter

26. 7 . - 19.30 h

Slovenský komorný orchester
Bohdan Warchal, ume lecký vedúc i
Raphael Wallfisch, v i olo nčelo (Ve lKá Britá nia)
Program : 1. V. Stamic, W. A. Mozurt, G. Ph. E. Bach. P. l. Ójkovsij

Kópelná dvorana

29. 7.- 19.30 h

Koncert óčastnfkov Medzinárodných interpretačných kurzov Pielfq

2. 8. - 19.30 h
Rím. kat. kostol

Musica Florea (ČR)
Marek Štryncl, ume lecký vedúc i (ČR)
Jana Pastorková, soprán
Program: G. F. Hiindel, G. Ph. Telemann

7. 8.- 19.30 h
Kópelná dvorana

Budapeštiansky sláčikový orchester ( M aďars ko)
Progmm: W. A. Mozart. F. Mendelssohn-Bartholdy, E. H. Grieg.
L. Weiner, P. Bagin

LETNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL LETNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL LETNÝ HUDOBNÝ FESTIVAl
DUDINCE
BARDEJOVSKÉ KÚPELE
BOJNICE
4. 7. - 19.30 h
LO Rubín

Bratislavsk6 gitarov6 kvarteto
Miloš S lobodník , M iloš Tom a š ov ič, Radka Kubrová, Martin Kraj čo
Program : A. Vi va/di, L. Boccherini,
M. Ravel. G. Bizet, R. Dey ns. M. de Fa /la

14. 7. - 19.30 h Musica Aeterna
PeterZajfček, husle, um . vedúc i
LO Rubín
Peter K.iráf, v iolončel o
Martina Lesná, fl auta
Kamila Zajfčková, soprán
Program: A. Corel/i. G. Ph. Tclcmann,
A. Viva/di. G. F. Händcl
19. 7.-19.30 h Klavírne trio ISTROPOLIS
Katarína Brej ková, klavír
Zuzana Pašté ková, husle
Teodor Brcko, v io l on če l o
Progm m : 1. Haydn, M. Ravel, D. Šosta-

LD Diamant

k o vič

25. 7. - 19.30 h

LD Rubín
2. 8. - 19.30 h
LO Diamant

Martin Kasik, klav ír (ČR)
Víťa z Chopinovej s úťaže
Progm m : W. A. M oum , F. Chopin
Bratislaské klarinetov6 kvarteto
Matej Drli č k a, klarinet
Jozef Eliáš, klarinet
V ladimír Kanta, klarinet
Peter Drl i čka , basklarinet, um. vedúc i
Progmm: 1. N . Hummel, Y . Desportes,
V. K ubička. T. S. Sm ith, 1. Gyuhli-Gaá/,
L. Bernstein, G. Gersh win

ll. 8. - 19.30 h Duo Tortorelli (Taliansko)
LO Rubín
Mauro Tortorelli, hus le
Luc iano Tortorelli, gitara
Program: N. Paganini, H. Villa Lobos,
A. Piazzolla, E. Granados, P. de Sarasate,
M. de Fa/la

3. 7. - 19.30 h Bratislavsk6 gitarov6 kvarteto
Miloš Slobodn fk, Mi loš Tom ašov i č, Radka
LDAstória
Kubrová, Martin Krajčo
Program: A. Vi vEt/di, L. Boccherini. J. Ruvel,
G. Bizer. R. Dyens, M. de Fa/la
8. 7. - 19.30 h Košick6 kvarteto
Milan Kyjovský, l. husle
LDAstória
Stefan Demter, 2. husle
Juraj Sarišský, viola
Milan Cervenák, violončelo
Zuzana Paulecbová, klavfr
Program: W. A. Mozan. J. Haydn, A. Dvofák
15. 7. - 19.30 h Musica Aeterna
Peter Zajfček, husle, um . vedúci
LDAstória
Peter Kiráf, v i olo nče l o
Martina Lesná, flaula
Kamila Zajťčková, soprán
Program: A. Corel/i. G. Ph. Telemann.
A. Vi vuldi, G. F. Händel
20. 7.- 19.30 h Klavírne trio ISTROPOUS
Kalarfna Brejková, klavír
LDAstória
Zuzana Paštéková, husle
Teodor Brcko, v i o l o nče l o
Program: J. Haydn , D. Soswkovič. J. Suk.
M. Ravel
24. 7. - 19.30 h Martin Kasik, klavfr (CR)
V íťaz Chopinovej sú ťaže
LDAstória
Program: W. A. Mozan . F. Chopin
28. 7. -19.30 h Slovenský komorný orchester
Bohdan Warchal, um . vedúci
LDAstória
Program: l . V. Stamic, W. A. Moum , E. H.
Grieg. P. l. Cajkovskij
l. 8. - 19.30 h Musica Florea (CR)
Marek Štryncl, um. vedúci
LDAstória
Jana Pastorlcová, soprán
Program: G. F. Hiinde/, G. Ph. Te/enwnn
12. 8. - 19.30 h Duo Tortorelli (Tal iansko)
Maura Tortorelli, husle
LDAstória
Luciano Tortorelli. gilara
Program: F. M. Vcracini. N. Pagfltlini, H. Villa
Lobos. E. Granados, P. de Sumsflte, M. de Fa/la

2. 7.- 19.30 h
Klavírne trio ISTROPOUS
Huňadyho sála
Katarína Brejková, k lavfr
Bojníck6ho zámku Zuzana PaJ~ková, husle
Teodor Brcko, v io l ončelo
Progrmn: L. van Beethoven. J. Br11hms
8. 7.- 19.30 h
Ján Vladimír Michalko, organ
Juraj Barto§, trúbka
Rím. kat.
kostol
Progmm: M. A. Clwrpenrier. G. F. Händel.
J. S. Bach. J. Pachelbel, H. Purce/1,
H. Distler. l. Zeljenka. 8 . Marcello
13. 7.-19.30h
Musica Aeterna
Peter Zajfček, husle, um. vedúci
Huňadyho sála
Bojníck6ho zámku Peter Királ, vio lonče l o
Martina Lesná, flauta
Kamila Zaj{čková, soprán
Progmm: A. Corel/i. G. Ph. Te/emann.
A. Viva/di. G. F. Hiindel
18. 7.-19.30h
Jevgenij_Nesterenko, bas (Rusko)
Huňadyho sála
Marcel St.etko, klavír
Bojnick6bo zámku Progmm: M. l. Glink:1. A. Dargomyžskij.
M. P. Musorgskij. W. A. Mozan. G. Venl,
Ch. Gounod. A. D voňík. G. Rossini
22. 7.- 19.30 h
Minčo Minčev, husle (Bulharsko, Nemecko)
Huňadyho sála
Marián Lap§anský, k la v fr
Bojnick6bo zámku Program: W. A. Mozun. L. vun Beerhove~,
J. Bmlrms. P. V/;u/igerov. H. Wieniawsij
G. Z. Cerkin
27. 7.- 19.30 h
Slovenaký komorný orchester
Huňadyho sála
Bohdan Warchal, um. vedúci, husle
Bojnick6bo zámku Raphael Walltiscb, v i o lo nče l o (Velká Británia)
Progmm: W. A. Mozun. G. Ph. E. Bach, P.L
Cujkovskij
31. 7. - 19.30 b
Musica Florea (CR)
Huňadyho sála
Marek Štryncl, um. vedúci
Bojnick6bo zámku Jana Pastorková, soprán
Program: G. F. Hiindel, G. Ph. Telemann
Záverečný koncert
2. 8. - 19.30 h
Huňadyho sála
Cappella Istropolitana
Bojnick6bo zámku Joz.efHamenúk, flauta
Progmm: W. A. Moum, A. Dvoftfk
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