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UDOB z 
ROČNÍK XXX. 

Bilancia a perspektívy ... 
Azda môžeme konštatoval: že naša vlast' 

je krajina s bohatou hudobnou tradfciou, 
krajina, kde sa plnohodnotne rozvíja stí
časná hudobná kultúra, a vari môžeme ve
rit' a dtífar; že máme dobré perspektívy do 
budrícnosti ... 
Skončilo leto naplnené množstvom kul

trímyclt podujatí, v kt01ých dominovali naj 
mii medzinárodné hudobné podujatia v 
Piešt"anoclr , Trenčianskych Tepliciach, 
Bojniciach, Bardejove, Dudinciach, vo Vy
sokých Tatrách a v oravskom regióne. 
Do~neli posledné tóny 7. ročníka med:iná
rodného festivalu Slovenské historické or
gany v regióne Liptova a skončil sa mimo
riadne úspešný IO. ročník Medzinárodných 
interpretačných kurzov v Pie.ft'anoch. Áno, 
lrudba znela našou krajinou v medä národ
nej konfrontácii a sme úprimne radi, že na
Ia pôvodná tvorba a interpretačné umenie 
v tejto zdravej sMa ži obstáli čestne ... 

V novodobej histórii slovenskej hudob
nej kultiÍt)' je viacero výv1Gmn);ch a zá
služných iniciatÍ\', ktoré prispievali a pris
pievajtí k obohateniu duchol'frélto ~ivota 

náš/ro obyvatel:5tva ... Medzi ne nesporne 
patrí najvývwmnej š f medzinárodn_v festi
l'lrl na Slovensku, Bratislavské hudobné 
slávnosti, ktotých 34. robrík sa uskutoční 
v dtioch 25. 9. - 9. JO. /998. Opä( sa zapl
nia koncerlllé sály, prostredníci\'Om roz
hlasu a televfzie sa celé Slovensko stane 
ríčasmíkom slávností hudobnej kuluíry. Ako 
sa neraz kon.fJatovalo, :.e BHS stí členom 
Medzinárodnej asociácie hudobných festi
l'aiov, dovoľujem si v tej/O stívislosti podo
tkmít', že programová koncepcia, vysoká 
illlerpreJačná IÍrovetí, vhodné prostredie 
koncermých siení a mimoriadne pozorné a 
vnímavé obecenstvo už po dl/té roky vytvá
rajrí dôstojný rámec podujatiu, ktoré j e v 
každom ollfade- medzinárodné ... Som pre
svedčený, že vhodným spôsobom prispieva 
k dobrému menu našej vlasti, j e dôstojným 
dôkazom vyspelosti náš/ro národa ... 
Tohtoročné Bratislavské hudobné s/dv

nosti stí mimoriadne bohaté a zaujímavé 
\'O svojej dramaturgickej orientácii, novy
Ie obohatené o aktivitu, ktorá bude našu 
lrudobmí kulttíru ovplyviíovat' po cel_1í rok. 
25. september je nielen dtTom otvorenia 
BHS, ale sríčasne impozantným štartom do 
Roku Eugena Suchoiía. Som hlboko pre
svedčen)\ že umelecký, etick); a osobnost
ný odkaz čelného predstaviteľa na.~ej ná
rodnej hudobnej krtluíry• sa stane príle5-
tostou cľalšieho rozvoja náš/ro umenia, ce
lej našej kultiÍt)' ... 

Jeseií však prichádza aj s aktivitami bez 
fanfár, s aktivitami, ktoré skro11111e plnia 
svoje nevyl11wtné posolstvo. Opä( srí pri
pravené cykly výchovn)íc/r koncertov pre 
mládež, v mestách a mestečkách Slovenska 
budrí prebieha( "Hudobné j esene" a vzdá
me hold dvom vý:nc11nným predstavitelom 
naiej hudobnej kultiÍt)' - Alexandrovi a 
Jánovi Albrechtovcom, odhalením Pamät
nej tabule na dome, v ktorom žili a fl'orili -
llll Kapitulskej ul. v Bratislave. Jeselí 1998 
prichádza v na.fej sf ére do života aj s vyda
n(m ďalších edičných titulov, tak prepo
trebnýclr pre rozvoj 1ra.fej kultríry. Pripra
l'ené stí knižné a notové publikcície z tvorby 
M. Sclmeidra-Tmavského, E. Suclrolía, J. 
L Bellu, M. Filipa, l. Paríka - B. Režu
chu, J. Zwpku a ďalších aworov, ktoré do
;:aista pomôžu aspolí sčasti zaplniť biele 
miesta na.fej hudobnej kult ri ry. 

Verím, že všet/..y aktivity Ncírodnélro hu
dobného centra, v rízkej kooperácii so 
všetkými zainteresovanými in.ftittíciami, 
budú dôstojným príspevkom k pozitívnemu 
rozvoju na.\:ej spoločnosti ... 

PAVOL BAGIN 

8 Sk 9. 9. 1998 

Opera na okraji záujmu? ... Kým klasické scény v letných mesiacoch oddychovali, kultárne dianie sa presfdlilo do atrak
tívnych priestorov pod šfrym nebom ... Postrehy zo známych javísk prinášame v opernom zápisníku na stranách 4 a 5. 
N a snímke je záber z veronskej inscenácie Verdiho Nabucca. 

Snímka arcbfv 

Vytráca sa hlavný prúd? 
ELENA BRTÁŇOV Á 

Odpoveď na túto otázku hladali účastníci ôsmej medzinárodnej k onferencie 

lAMA (International Artists Managers Association) a časopisu IAM (Interna

tional Artists Magazine) - predstavitelia umeleckých agentúr z družených 

v medzinárodnej asociácň, vedúci pracovnfci, organizátori hudobného života, 

manažéri i výkonní špičkovf umelci z vyše 300 krajin. Snaha oživi{ stretnutia, 

vnies{ väčšiu liberálnosf a vyhnú{ sa výčitkám týkajúcich sa lok álpatriotizmu 

priviedla tohto roku organizátorov na myšlienku poruši{ tradíciu a zamenil 

mekku biznisu a manažmentu Londýn za slobodymyselnejšf Amsterdam. 

(Pokračovanie na str. 7) 



Za Miloslavom Kotínkom 

V posledných desiatich rokoch som ho ča
stejšie stretával na prechádzkach pod Bratis
lavským hradom. stále mladistvo pôsobiace
ho, s charakteristickými si lnými okuliam1i, s 
bielou bradou a s malým prítulným psfkom. 
Vždy sa živo zaujímal o aktuálne dianie v sú
časnej slovenskej hudbe. hoci mu už zdra
votné dôvody nedovoľoval i plne sa ho zúčast
i\oval tak ako predtým. S Miloslavom Kofín
kom, skladateľom a dlhoročným profesorom 
bratislav kého Konzervatória. sme sa rozlú
či li pri hudbe jeho milovaných skladateľov 
Dvol'áka a Suka 13. júla 1998. 

a spomenutej škole študoval v rokoch 
1943-1950 kompozíciu. dirigovanie a nautu. 
V kompozícii jeho profesorom bol Alexan
der Moyzes. Počnúc päťdesiatymi rokmi Ko
l'fnek pôsobí na Konzervatóriu ako profesor 
hudobnej teórie, intonácie a napokon sklad
by. V tomto období vzniká jeho Učebnica 

ham1ónie, ktOrá je dodnes zdrojom teoretic
kého myslenia viacerých generácií hudobní
kov. ktorí prešli brati lavskou školou. Zhod
notenie tohto učebného textu by mohlo byl 
aktulllne pre dnešných teoretikov, hoci skrip
tá už majú 40 rokov. Začiatkom šesťdes ia
tych rokov Kol'fnek a ujíma funkcie zástup
cu riaditeľa Konzervatória. a jeho pleciach 
takmer 25 rokov spočívala náročná organi
začná práca. no najmä umelecká úroveň sto
viek absolventov školy, ktorá pod jeho sta
rostlivým dohľadom po celý čas pôsobenia 
na tomto mieste sústavne a pozoruhodne 
rástla. Pripomeňme si, že bol jedným z mála 
nestranfkov, ktorí sa do takejto funl..cie do
stali a pracoval v nej taký dlhý čas. 

Pedagogické zameranie zanechalo svoj 
obrat aj v kompozičnej činnost i skladateľa . Z 
jeho tvorby sa v koncennej praxi najviac 
uplat ňujú inštruktívne skladby, z nich azda 
najčas tejš ie cyklus dev iatich sonatín pre roz
ličné sólové nástroje o sprievodom klavíra. 
V roku 2000 by sme si mali pripomenúť 
75. výročie naroden ia tohto významného hu
dobného pedagóga, nesmieme dobrého člo
veka (29. januára). Verím, že sa nájde príle
ži tosť koncenným predvedením týchto diel 
pripomenúť si jeho pamiatku. 

VLADIMfR BOKES 

Pozoruhodné Majstrovské kurzy 
V dnešnej dobe sme často svedkami javu. 

keď podujatia, ktoré majú tú najlepšiu šancu 
sa rozvinúť. neraz z veľmi prozaických dôvo
dov nemajú možnosť tieto predpoklady napl
niť. Raz sú to financie, inokedy byrokracia či 

iné spoločenské "neduhy". Piešťany, mesto 
disponujúce reputáciou relatívne kultúrneho 
centra nášho relatívneho málo kultúrneho 
Slovenska (konštatujem na základe situácie 
mimo hlavného mesta a "centier" ako Piešťa
ny a pod.), tohto leta, rovnako ako v minu los
ti, naplnili "sezónne kultúrne potreby" a "vyš
vihli" sa svojimi tradičnými lahôdkami: hu
dobným festivalom a pre tých špecializova
ných 10. ročníkom Medzinárodných maj
strovských kurzov. Piešťanské koncertné prie
story. ale aj pešia zóna, park i centrum oži li 
novými, neraz exotickými tvárami mladých 
hudobnfkov. Týchto mali pod ochrannými 
krídlami také osobnosti hudobného sveta, ako 
napr. Lazar Bennan, Eugen lndjic, Valentina 
Bennan či Marián Lapšanský v odbore hry na 
klavír. Spevákov viedli Jevgenij Nesterenko, 
Sergej Kopčák a Eva Blahová. Sláčikárom sa 
venovali Minčo Minčev (husle) a Raphael 
Wallfisch (v iolončelo). Desiatku špičkových 

pedagógov doplnil klarinetista Michel Let
hiec. K dispozícii bolo šesť výborných klavi
ristov - korepetítorov (napr. E. Škutová, J. 
Nagy-Juhász). Po dva týždne (od 20. 7. do l. 
8.) sa teda v piešťanských hudobných školách 
a koncertných sieňach diskutovalo prinajme
nej v piatich jazykoch o probléme interpretá-

cic a usilovne sa cv ičilo. Medzitým si peda
gógovia našl i čas (pred čo do počtu skrom
ným a at.da až príli š laickým publikom) ta
hrať na koncertoch, ktoré boli súčasťou festi
valu Piešťanské hudobné leto. V pamliti rezo
nujú najmä vystúpeniaM. Minčeva s M. Lap
šanským, rovnako ako fantastický večer s R. 
Wallfischom. Ako klavi ristický "fajnšmeker" 
však musím vyzdvihnúť brilantný výkon 
dvoch "Pánov klaviristov" na spoločnom kon
certe (na repertoári bol Poulcncov Koncert 
pre dva klavíry) - M. Lapšanského a E. 
Indjica. Hoci tento príspevok nemal byť kriti
kou koncertov fest ivalu, musím sa zm ieniť eš
te o koncerte víťazov kurzov, resp. najlepších 
absolventov. Rachman inov tu odznel v takej 
interpretácii. za akú by sa nemusel hanbii ani 
hotový klaviri sta ... 

Na záver mi neostáva iné, len vys loviť 

zbožné želanie, aby sa hudobný život Piešťan 
nestal len legendou, či spomienkou (súdiac 
podľa rapídne klesajúcej návštcvno ti koncer
tov mám skutočne vážne obavy). Podujat ie. 
ako naprfklad to spomínané - zorganizované 

árodným hudobným centrom a Slovenskou 
umeleckou nadáciou Cyrila a Metoda - majú 
svoje opodstatnenie a verím, že mutná prvá 
veta tohto článku sa v žiadnom prípade nebu
de týkať piešťanských letných kuhúmych dní. 
Akcie, ktoré si získali vysoký kredit vo svete, 
sa musia, hoci neraz v bojových podmien
kach, naďalej rozvíjať. 

KATARÍNA BOOOV Á 

Stretnutie na (staro )nový spôsob 
Drábsko a Lom nad Rimavicou sú dve 

tesne súvi iace min iatúrne obce, zasadené 
do prekrásnej prírody s priam neuveriteľne 
zvlneným malebným horizontom hôr. 
Zdanlivo zasunuté, Bohom zabudnuté - a 
predsa .. . Každého, kto sa do tohto tichého 
stredoslovenského kúta zatúla, prírodná krá
sa podmaní a rád sa sem vrac ia. Nic náho
dou sa práve tieto očarujúce lokality stal i 
miestom pre oddychové. ale aj pracovné po
byty viacerým umelcom - výtvarnfkom, hu
dobníkom ... V Drábsku má svoju chalupu 
aj skladateľ Ivan Parfk. Dosť dlho nosil v 
hlave myšlienku usporiadať v tomto inšpi
ratívnom prostredí niečo na spôsob "inter
umeleckých" stretnut í. Ako vysokoškolský 
pedagóg myšlienku orientoval najmä sme
rom k mládeži, študentom. Tohto roku , 
koncom júna (22. -25.) sa mu podarilo zak
tiv izovať niekoľko študentov VŠMU -skla
dateľov, inštrumental istov, teore tikov a rea
l izovať prvé, "zahrievacie" stretnutie. V 
priestoroch lomskej školy v prírode. ale aj v 
plenéri, prebiehali besedy, diskus ie (témy: 
Tvorba V. Bokesa, Smolenické semináre ... ), 
prehrávky (nahrávky Luc ie Poppovej ... ), 
minikoncerty (súbor Societa rigata) ... O te
matickej náplni . zámeroch a perspektívach 

stretnutí ich inic iátor a organizátor l. Parík 
povedal : 

"Stretnutie vzniklo v súvislosti s myšlien
kou vytvoriť priestor pre pracovné strctnu
till študentov - výtv;trníkov hudobnfkmi. 
Záséldná ideél ll stimul spočfvél}tí vo l'i1kte. že 
umelecká komunilél je dnes zdepwná. nesú
clržm1, vzájomne nekomunikujúc<1 :1 izolo
v<~ná. Bol by som rád. keby sme ·;t vrátili 
clo čills. keď sme robili prvé konfi·onuície s 
nušimi priilleli11i - výtvwnfkmi. uby sme si 
my. ktorf máme k sebe blfzko. porozumeli 11 

twclviu.<~li tw kolll<lkty. ktoré S<l kdesi stra
tili. Pôvodná idc:1 tohtoročného pocluj<lli<l 
S<l vÍfiZ<IIa k zumýšfanej výstave .t prác 
11k<1d. muliura Milošll Urbáska (tiež spiité/10 
s týmto krajom). ktorý zomrel v Dráb ku 
práve pred/O rokmi. 

Povedlll som si. že Sll oplatf in ve ·to va( do 
mllldých ľudf, ktorf. tik by prcvz<~li inicilllí
vu, by mohli obnoví( tmclfciu wkýchto 
stretnut{ a vytvoriť lomské či drábskc semi
náre. wk trochu možno tw spôsob smole
nických (ktoré sú vi~uk vo svojej podswte 
neobnoviteľné) ... Ma/<1 by su tu stretáv<ll'llb
sohítne otvorená spoločnosť. ochotná ko
munikov<Jt':l vzájomne sa inšpirov<~t:.." 

L. D. 

Ad Luisa namiesto Dolly Pamätná tabuľa 
D. Kardošovi Pmvclepodobne v dôsledku infomwčného 

šumu došlo v posledných dvoch od ekoch 
recenzie s názvom LUISA NAMIESTO 
DOLLY (M. Glocková. Hudobný život č. 
12/1998) k niektorým nepresnostiam, kto
ré. nazclávmne u. je potrebné korigovať. 
Okrem celkového pozitfvneho hodnotenill 
predswvcnh1 opery LUISA M ILLER (ob
novená premiéra 3. 4. 1998) a výkonov só
listov obsahuje konšwtovunie. že " ... Pod hu
dobným naštudovllním je podpísaný Pli vol 
Tužinský, dirigentom bol Igor Bullčl. " V 
bulletine predstavenia je v.~ak jasne uvede
ný len dirigent Igor Bulla 11 nikde él neu
vádza, že by sa n11 našwdovanf akokoľvek 
podieľc1/ dirigent Tužinský. Z tohto dôvodu 
neobstojf ani ďalšie kon ~wtovanie. že " ... V 
Lu i se Miller do.<: lo k určitej symbióze dvoch 
dirigemských "ník ". ktorú vytvorih1 muzi
kalita jedného a technik:• druhého dirigen-
ta." 

V poslednom odseku autorka recenzie 
uviedla: " ... Krátko po sebe sa na plagátoch 
Štátnej opery obj;1vi/i namiesto nových 
premiér premiéry obnovené. M ôže to sved
čiť o niekolkých dôvodoch: Súbor nemá fi
nančné prostriedky, nemá tabilizovaný só
listický 11parát z vlastných zdrojov, nemá 
ujasnenú dramaturgickú koncepciu. nemá 
vhodný in cenačný tím ... Dnes nemá už ani 
ponuku z muzikálového žánru, ohlasovanú 
na začiatku sezóny. Hello Dolly sa práve z 
fimmčných dôvodov na javisko nedostala." 

K tomu tolko: Premiéra Hello Dolly m él

/a byť podľa dmmaturgického plánu v marci 
1998. Hudobný materiál bol objednávaný 
podľa zvyklostf prostrednfctvom élgemúry 
už v septembri 1997 v dodacfch lehotách 
agentúry (nél}menej 6 týždiíov, m1jviac 6 me
siacov od plánovanej premiéry). Bol zosta
vený inscenačný tfm, sóJi. tické obsadenie. 
začalo sa s prác<lmi scénografickými i kos
týmovými. 

Vznikli vš:1k neočakávané problémy (aké 
sa nevyskytli počas celej existencie ŠO) 
uvoľnenfm autorských práv. Premiém a 
preto po unula na jún 1998. Napriek neu
stálemu "bombardovaniu" t1ge111úrou . 11 ma
jitelia práv vyjadrili až v máj i 1998. V dô
sledku toho i ďé1lších okolností (ochorenie 
pred wviteľa Mistra Scroogea a i.) došlo k 
presunom premiér. Vznikli nám aj škody. 
pretože za už dodaný mélleriál premiér, kto
ré boli po unuté, sme museli zaplatiť ná
jomné - i keď s určitou zľavou. 

Nezvyklý bol i po tup mujiteľov autor
ských práv. ktorí ich uvoľnili až po zap/ate
nf zálohy na tantiémy. V polovici júntl sa 
ozvali 11} majitelia hudobného materiálu. 
ktorí tiež chcú ma( najprv zaplatený nájom 
tw dva roky dopredu a potom materiál pošlú. 

Byrokracia ako hrom. Ale všetko j e na 
dobrej ceste. pokračuje Sél v začatých prá
cach a veríme. le návštevnfci sa muzikálu v 
budúcej sezóne dočkajú. 

Branislav Vargic, ŠO Banská Bystrica 

V areáli Základnej školy v Nadl i
ciach v júni odhali l i pamätnú tabu ľu 

svojmu rodákovi , národnému umelcovi 
Deziderovi Kardošov i. Na slávnost
nom akte prehovorili starosta obce Du
šan Gá l is a skladatefova dcéra Daniela. 
Pri tej to príležitosti sa v rímsko-kato
líckom kostole Nepoškvrneného Poča
tia Panny Márie u kutočni l koncert, na 
k torom vystúpi la sóli tka opery SND 
A. Starostová a klavíri tky D. Kardo
šová aT. Lenková. 

Snímka Dana Jakubcová 

Prázdniny v televízii 
Dopátmť :1 k informáci:ím o tenní· 

noch rel:ícif nielen v rozhlu ·e, ilie aj 1 

televfzii, ktorá sfce má nickolko pro
g ramových časopisov, je úplná detek· 
tívka. 

Reduktor Marián Krajčovič ma infor· 
mové1/, že rretf diel televfzneho cyklu 
Dejiny svetovej hudby - K lasicizmus 
bude v nočných hodimích 4. jú/:1. ale 1 

časopise bolo u vedené 30. júnu na STV 
2. S pomocou silného čaju a prechá· 
dzok okolo domu som vydržala neza· 
sp;a: no Klasicizmus su "nekonal'. 
M yslela som. že v časopise bola chyba 
a wk Stl "trápenie" opakovu/o 4. júla, 
no bezvýsledne. Cítila som Sél podve· 
dená. Rozhodla som sa, že aj ja si uro· 
bím prázdniny a nebudem cieľavedome 

vyhľadávať rel :ície hodné komemova
niu. No nedá mi nepodeliť sa o dojmy z 
náhodne zachytených rel:íci f v STV. 

ez<lbudnureľné melódie z opere!) 
Gejzu Dusíka Pod cudzou v lajkou boli 
zaSéJdené do . ladko-bôfneho pomína· 
nia swrého vurietného herca - kúzelní
hl (K . M<~chata), ktorý . voje dávne zá· 
ži tky rozpráva mladej deve, sp iacej na 
stunici JW lavičke ( Y. Tannenbergero· 
vá). Mala to byť "typick:í" pred ·wvitef
kil dnešnej m ladej generácie. (?) Podfa 
m6jho názoru Dusfkova hudba wkéto 
gýčové orámovanie nepotrebuje. Ade
kvámej.5ie by bolo hudobno-. lovné p;ís
m o s využitím Machatovej inte1pretó· 
cie. A pôvabná Tannenbergerová mohla 
len spievuf a nemu. ela sa nútiť do roly 
"disco dievčaťa ", čo je proti jej naturelu. 

13. )títa om si priam pochutnala 111 

koncerte troch velkých tenoristov. Cam
ms, D omingo, P;1varotti - tri mená. kto
ré rozochvieva)lí srdcia milovníkov bel 
cantél a vyťahujú z peiíaženiek značné 
sumy. K oncert sa konal v Paríži pri prí
ležitosti Majstrovstiev sve/ll vo futbale. 
Všetc i traja pievali "svoj e" árie. ktoré 
sme počuli tokrát a s rado ťou ich bu
deme počúvať aj to prvý raz. Spievali 
aj piesne. Carreras Griega, Domingo 
pieseií svojho syna, kladllteľa, a Pa1•• 
rotti - ako ináč? - Granadu. V druhej 
ČéiSti koncertu spoločne interpretovali 
"vyššf popul:ír". Sprevádz;t/a Paríž.~ka 

filharmónia pod taktovkou Lewina a 
poteši la som sa. že na PéiV<lrottiho ko
šickom koncerte ·ŠFK s dirigentom 
Ácsom pol upracovala o sól i tom cit
livejšie a presnejšie. Obecenst vo šalelo 
uko na pop koncertoch. som však pre
svedčená, že po odchode neprevracalo 
;w tá a nevytfkalo výk lady. 

ll. <Wg usta v r:ímci cyk lu Človek 
upro tred sa pred tavil skladateľ Víťa
zoslav Kubička. M ám rada tohto auto
ra, j e prirodzený, úprimný, "netvári 
sa". Taká j e i j eho hudbu. 

Relácia mala podtitul Od impresie k 
rea lite. Skladateľ vrúcne hovoril o svo
jich priélleľoch a vy oko ocenil inter· 
pretov, ktorf . kladatefom pomáhajú 
"oživovať" ich t vorbu. V tejto súvisfm· 
ti vyzdvihol jedného zo svojich naj/ep· 
.šfch priateľov, k larineristu P. Drličku. 

Kameraman Milan Milo, tiežjehodo
brý priélteľ, ho svojím umením inšpiru· 
je: sledovttli sme f~111ra t ic ké obrazy pri· 
rody, umocnené rafinov;mý m nartf/Ja. 
ním so vet/om [l tiei'íom. prelínaním 
jemných fm·ieb, k čomu znela nežn,1 im
presionistická Kubičkova hudba. ktorá 
nielen dopfňala obraz. ale s nfm priam 
splývala a predsa j u človek vnímal oso· 
bit ne. 

Spomenul hlboké priatel!. t vo so zvu· 
kovým reži érom Petrom Jan/kom. spo
luprácu s velkým umelcom, mímom 
svetového významu Milanom Sládkom. 

a nwrgo inšpirácie skromne pozna
menal. že pre neho je pod ·ttllnou pra· 
vide/ná. stísw vná práca a prfsny denný 
režim. 
Kubička v čase, keď komponoval 

hudbu k filmom, si obľúbil filmovanie. 
Ké/mera sa ta/a j eho hobby a prípravu· 
je svoj prvý film . 

ANNA KOV ÁROVÁ 



Ako sa žilo na jubilejnon1. 10. ročnik.u 
Medzinárodných in-terpre-tačných kurzov v Pieš-ťanoch 

20. júl- l. august 1998 

Bola som tam, videla som, počula. Stretávala som na uliciach hudobnú mládež s puzdrami na klarinet, husle, violončelo, spevákov s ná
strojom v hrdle, klaviristov, ktorí si k nemu museli dôjsť. .. 
Začnem slovami prof. Jevgenija Nesterenka, svetoznámeho ruského operného speváka, profesora Moskovského konzervatória, v súčas

nosti pôsobiaceho vo Viedni, jedného z pedagógov na MlK Piešťany '98. Povedal: "Chcel by som pozdraviť a poďakovať sa všetkým orga
nizátorom týchto "masterklasov", piešťanských kurzov za skvelú organizáciu, pretože sme mali dobré podmienky. Viem, aké ťažké je všet
ko zabezpečiť.. . Navyše som mal na Slovensku 4 koncerty ... Myslím si, že tieto kurzy dávali a dávajú mladým umelcom veľa nového pre ich 
profesionálny rast, preto im želám ďalšie úspešné roky ... " - vravel to celkom spontánne aj bez mojej otázky. Chod majstrovských kurzov bol 
denne zabezpečený s minimálnym organizačným štábom, zloženým z mladých ľudí. Bolo treba porozvážať študentov na rôzne miesta 
Piešťan, kde prebiehali hodiny, priviesť pedagógov z hotelov ... strava, cestovné, telefóny, tlmočenie, financie, skúšky, koncerty ... Slová 
uznania od známeho operného umelca organizátorom dávajú príležitosť nazrieť dozadu - ako sa všetko začalo - a prečo? 

Rozhovor s riaditeľom M edzimíroclných illler
prcwč!ných kurzov v Piešťanoch. Marilinon Lap
únským, je z.1roverl rozhovorom s ich 7uk/acla
tefom. Bol to po leclný report.1Jny rozhovor. 
ktorý som re.1fizova/a na konci poby w. keď som 
ul mala m1 kaLetách inrerview so všetk>' mi desi 
atimi pedagógm i a ankew medzi šwdemmi. Pe
dagógovia • koncerrní umelci 7 celej Európy · pri
; rupov:lfi k poduj<lliu, ktoré je "výhybkou" vo 
vývoji mluclých inštrumenwlistov s naclhľ.1dom, 
lebo vnfmali obmedzený čas " re.1/ne moZnosti 
krátkeho kurzu. Swciemi (bolo ich vyše 120 z 24 
kmjfn) hodnotili všetkq nové, orig imflne, čo sa 
odlišovu/o od im m ámych .1 Lllul fvaných posltl
pov. 

Memjúc Jivomo~t' pieš1:1mkých inrerprewč
nfch kurzov ich "clesu{ročnicou", dá ~ll hovori{ 
o ú;pec/w ? 

e Desať rokov je už pomcme dlhá doba. 
S myšlienkou u~poriadať takéto kurzy ~om ~a ...:a
oberal d~vno, lebo som si eamätal . čo to 7namc
nalo pre mňa, keď som vo Svajčiarsku na zač iat · 
ku kariéry absolvovul kurzy u Gé1u A ndu. Toto 
ma po1itívnc po...:nač i lo na dlhé roJ..y . Uvedomil 
~m l> i, !c aj krátkodobý pobyt u weto1námeho 
umelca môže pôsobi i si lou jeho osobnosti. lebo 
plodné a inšpiratívne stretnutie otvára nové ob
zory v my,lcní mladého interpreta. Dá mu nielen 
otázniky, ale aj nové ciele ... A ž J.. cď som .wčal 

učiť, uvedomi l som si , že pre nastupujúcich in
terpretov nic je u nás do" atoJ.. prOcžitm.tí študo
vať krátkodobo u iného pedagóga. Takáto skúse
noM' sa nedá nahradiť, aj keď stáleho pedagóga 
nemôže nikto /:ll>túpiť. V regióne w cdncj a vý
chodnej Európy nebol i podobné kur...:y a kurzy 
1 západných krajinách boli finančne ncdoMup
né. Preto ~om 1ačal túto my~lienku pestovai 
a hľadať vhodné prie"ory a mesto. M ojou túi
bou bolo, aby to bolo na Slovensku, lebo sme 
začína l i ešte v rámci Cesko-Siovcnska. M yslel 
;om na Bratislavu, Ž ilinu. Košice. a ra...:, počas 
koncenného pobytu v Piešťanoch. som ~ i uvedo
mil, 1.e j e tu Dom umenia, koncertná sieň 

v Kongresovej hale, objavil som J..rásnu budovu 
Základnej umclccJ..ej ~J..oly na Teplickej ul ici. 
ktoro by mohla poskytnút' vhodné ...:.'11cmie pre 
muzikantov nielen na vyučovacie hodiny, ale aj 
cvičenie ... Keď som preveri l možnosti ubytova
nia a V.llll do úvahy krásnu letnú atmosféru kú
peľného mesta • bol projekt na interpretačné kur
lY v hlave hotový. Od prvého ročníka usporadtl· 
varne in terpretačné kurzy tu, v Piešťanoch . Bola 
to ~ťastná myblicnka, lebo všetci sa tu cítia veľmi 
dobre, uvoľnene ... 

K :umo.sfére podujlllia patrili neoc/my~/ite/he 
aj konccrry. 11:1 ktorých dosr.1vuj ú prfležito.\{ naj
Ú ipe~nejU tíč:1 s 111fci. Sú súč:lsťoulewfcl! feM i vu
lov nie/en v Pidť.1noch, u/e aj v Trenč!hm~kych 
Tepliciach .1 Bmti.slave. Ako hodnotíte ich toho
roč!mí úroverl? 

e Úroveň študentských koncertov je ustálená. 
emôžcm hovoriť, že stále stúpa, lebo to je 

prakticky nemo/né ... Už pred piat imi rokmi sme 
mali veľmi úspešný ročník, ktorý bude ťa!ko 
prekonať. Dôležitejšie j e, že ...: Pie~t'an vy~tano
lali na potoruhodnú umeleckú dráhu mnohí in
terpreti. Ka1.dý rok máme asi 120- 130 účastní

kov, čo je 1a desai rokov úctyhodný počet mla
dých profesionálnych umelcov. Tc;í nás, že nic
ktorí sa sem opiitovne vracali ... Teraz j e úroveň 
vyrovnaná, lebo už na 7ačia t ku sme na~adi l i vy
sokú latku a vyšlo to ! Navyše, kurzy sú dotova
né štátom, tak sú aspoň trochu nezávislé od po
platkov študentov. Mnohé zahran ičné kurzy sú 
odká1ané na príj em z účast n íckych poplatkov. 
Tak sa na kur1y dostávajú aj študenti, J.. tor í si to 
1íce môžu dovol it', ale nie j e tam t á ruka požado
vanej úrovne. M y nemôžeme riskovať... Toti:l. 
ak 1ísJ..ate na kurz významného umelca a on na 
hodinách zistí, že sa má venovať málotalcntova
ným študentom (hoc uj bohatým), tak ho nabu
dúce ťažko získate. aopak, ak náj de vo svojej 
triede vysokú umeleckú úroveň . j e ochotný príst' 
znova. Pre nás j e dôletité, k môi.cmc udeľovut' 
~tipcndiá všetkým nadaným. nesolventným štu
dentom • aj taJ.. je možné s trážiť celkovú úroveň 
kurzov. 

Nepochy bujem. l e pedagógovia p6sobiaci 1111 
pieštilnských kurzoch bol i vlcly L.1rukou icll 

Marián Lapšanský 

úro1 ne. Z:1 des.1ť rokov su IU vy wried:rl tíctyllod
ný počet výLmiiJlflých európ.,kycll umelcov. 
Spomerlre :1,porl niektoré mená. 

e A J..o ~om u;f 'pomínul. vďaka ~l ušnej úrovni 
~a ntlm podari lo pri lákať takých umelcov, ako j e 
ruský klavirista Lazar Bennan. ktorý si 1taozaj 
môic vyberať 7 bohatej ponuky oveľa lukratív
nej ších kurzov. "Uči l" tu aj Peter Schrcicr. čo 
bola ab,olútna výnimka, lebo on vôbec ncučí ... 
Bol tu vio lončcl i ~ ta M ichail Chomicer, speváč
J..a Jelena Obrazcovová, violončcl i ~t J..a AngcliJ..a 
M ayová, Daniel Šafran bol a:l do svojej ' mn i dl 
horočným host'om a j edným z najexcelcntncjších 
pedagógov kurtov. Tých mien, naotaj ~ l ávnych, 
je veľa . Som hrdý na to, že prostredníctvom kur
zov som obj avil nickoiKo pedagogických talen
tov z radov našich umelcov. Prvou "obet'ou" bo
la Magda l l ajóssyová, lebo ona nechcela učit'. 
A le hnccľ po prvom účinkovaní na kurzoch zist i· 
la, :le aj jej to niečo dáva a tera1. u/ úspešne pe
dagogicJ..y pôsobí na vysokej ško le v Berlíne 
a na Akadémi i v Pmhe. Podobne to bolo 
s Petrom Mikulášom. ktorý uč í na VŠM U. 
Posledným mojím "úlovkom" j e Sergej Kopčák, 

z ktorého sa "vyk ľu l " fascinujúci pedagóg. 
Verfm, i.c aspoň trochu pri "učení" ostane, ak 
mu to jeho bohatý kalendár dovolí. 

Umelecké vLdel.1vllnie má svoje .~peci/lká. 
K nim pM rf llj 08obitá fomw llrclskcj " prol'csio
nálncj .;polup:uričnosti medzi šw clcmom :r peciu
gógom: je ro vzti1h. v ktorom "vedie" učiteľ. 
ll šwclem "rwčúvu ". Lenl.e lwdb:1 ; i vy)aduje 
oveflt viac. nel len remeselné ll tcclmické mely. 
Medú pedagógom :r šltlciemom pnícli obojsmm
nc • uj poča., kr.ftkcho kurzu • č!o.,i ilko ncvcrbál
nEI komunikáciu a spiitne to vplý va nil oboch. 
PoLnátc to L v/ust nej skúsenosti? 

e Učím vyše desať rokov. M ôžem povedať, 
že som sa počas dialógu so študentmi veľmi veľa 
naučil. Na kurze už nie sú deti ; študenti vyso
kých škôl , prípadne absolventi · to ~ú ui ~fonno
vané osobno~t i . S nimi sa dá hovor it' o všetkom. 
ich erudícia sa neobmedzuj e iba na hudbu. ale 
ča~to na filozofické otázky súvisiace s hudbou, 
na ktoré prácne hľadáme odpovede. Podstata in
terpretácie, vnímania hudby • to j e ďalší oJ..ruh 
problémov na rozhovory ... V otvorenom dialógu 
s mladými sa aj pedagóg veľmi vera naučí. Naučí 
sa inak ro1mýšfať a inak vnímal' svoje vlastné 
problémy. Zároveň j e tu priestor na odstup a hľa
danie východísk pre seba samého. 

Z unkety so šltldentmi n.1 kurze som nchy tila 
jeden ne.,m ienu: t:wjímavý náLor mludcj klavi
ristky L pmlskcj A M U. ktor.f bola mr ktlr?OCfluJ 
viuckrát a uvalov.1 /a m1ci rý m, prečo vlusmc t llá
mi umelci pricfufclz:ijtí n11 imerprewčný ku rL uč!iť 
mfilclý ch lwclobnfkov a vy slovi/u celkom zuujf
IIWVtí úwrlw . Poclfl1 nej koncer111ý umelec. ktorý 
ul m.1 renomé a venuje Sil aj učeniu , u koby s:fm 
kr.fčal vo svojich niekd:ij.~fch stopách ll pamäta
j úc ., i vlastné omy ly hľ.1cl:í lep~ie rie.~eni:1 pre 

vojich 7iakov. Je ro naoz.1j orig in:flne. Mali ste 
pmvdu v tom. le m10zaj s nimi možno lwvori { 
o všetkom ... 

11 piešť.1n.,kých inrerpretačn)'ch kur?och je 

Snímka archív 

predsa niečo osobité. čo iné 7almmičm! kur?y 
nemajtí. Pam/etne s "dospelý mi" šwdcmmi pre
bieh:~ :ij "minikurL " pre naduné deti pod vede
ním skú~cncj lipeciulisrky na výuku hudobne na
daných detf. Kro prišiel s týmto nápadom ? 

e V po .t:adí j e náhoda, ale šl'astná. Pani Va
lcmína Bcnm111ov{l, manželka Lazara Bcrmana, 
chodievala ipOiu s ním na kurzy. Vyskytol sa tu 
syn Juraja Cižmarov iča , malý Jakub, ktorý po
chytal gény a...:da z celej ich hudobníckej rodiny. 
Chcel hrať na mojej hodine, napadlo mi, aby sa 
predviedol pani Valentíne, ktorá bola pedago
gičJ..ou na Gncssiných inšt itúte v Mo;kvc u ve
novala sa práve tejto vekovej J..atcgórii. Padli ~i 
do oka a pani Bcrmanová mu veľm i pomohla. 
Toto bolo st imulom, že som ponúkol Valentíne 
Bcrmanovcj , aby pobyty, ktoré tu prcHvala ako 
hos!', využila aj ako pedagogička . S vciKou ra
dosťou ponuku prijala. Toho roku uči la prvýkrát 
oficiálne. Podľa nej sa tu ...:išlo t.opár pozoruhod
ných detí, J..toré navrhuje potorovat' ďalej . Ne
skôr mo/no urobíme taJ..éto triedy aj pre huslis
tov alebo vio lončel i"ov. ašim dvom naj výraz
nej ším hu~ l btom . Daliborovi Karvayovi a A le
xejov i Rosíkovi sa 1.atiaľ venujú na tomto kur?c 
popri "veíkých" študentoch ... 

Z a11kcty so študentmi viem, že nwjstrovský 
kurz má ča~to počus roka pokračovať tem nou pf
som né/IO komakltl. prfpuclne sa .~ltlciemi opiitov
ne prifllá.\iil k niekomu. komu už dôverujtí, alebo 
a hľ.1cl:ijú iné moZno ri. ako úspe.~nú spolupr.fcu 
zavffiť. Exi.,wje niečo :1ko "po7itívny lobbing" 
v pro~pech rmdunfch hr.fčov? 

e Určite, kurzy sú aj na to · poradiť, kde sa čo 
dá študovat', nadviizuj ú a kontakty ľudské, ume
lecké a profcsiondlne. Ponuky. ktoré chodia 
z agentúr, sa niekedy veľmi ťažko hodnotia, lebo 
pozitívna kr itika nemusí byť presným obrazom 
o umeleckej úrovni interpreta. Dokonca, aj pri
nesená C D mô;fc ...:avádzať, dnes j e technika do
konalá ... Ro...:hodne j e merodajná osobná !>kú~c
nosť. podporená odporúčaním známych osob
ností, na ktoré sa možno sporahnút'. Takéto kon
takty sa získavajú uj na kurzoch, neraz to úplne 
zmenilo kariéru študentovi ... apr. sľubný ta
lent, slovenský huslista Juraj Sťahe l , začína l tu , 
v Piešťanoch; ako vybraný účastník získal šti
pendium na partnerský kurt v Ho landsku • to sú 
dohodnuté výmenné pobyty • tam sa zoznámi l 
s pedagógom, ktorý bol s ním tak spokojný, že 
ho po...:val do Ameriky ... Takto vla\lnc !abel pe· 
čujeme pe\lrcjšie hudobné vzdelanie našich štu· 
dentov i nasmerovanie ich kariéry na význam
nej~ ie ...:ahntničné pódiá. 

Aké ~ú kr itéri:í vý beru najtíspe§ncHieho 
úč!ustnfk11 kura 1? 

e Označenie "najúspešnejší" nic j e celkom 
presné, lebo takých študentov j e tu Vldy niekoľ
ko. Štipendium ...:ísJ..a z nich ten, komu j e to "naj 
potrebnej šie". Predno'ť majú ; lovcnskí študent i, 
v druhom rade mladí z ostatných východoeuróp
skych kraj ín, lebo práve pre nich boli tieto kur1y 
dlho nedostupné. 

Ako ste už spomírwli. máte IU obč!ils ped;rgó
gov "nováčikov ", aj keď sú to renomov11nf ume/-

ci; aj takých, ktorí popri koncerwej kariére trva
lo zvládajtí pedngogické poslanie. Je to náročné 
poslanie, u le posw venie umelca · hudobného pe
dagóga m1 konci 20. storočia tomu ncnusvedču
j e. A ký je vú§ núzor na problematiku umelecké
ho vzdelávaniu? Dá s:1 ro porovnať so .\poločen
ským (?OStavcním tej to profesie nupr. V /9. SIO· 

roč i? Co sa zmenilo? 
• Veľmi vera ... Pedagogická profesia je u nás 

vari na konci spoločenských hodnôt. Nielen, že 
je ncdoccncn~. ale j e hlboko podcenená. Špeciál
ne u nás, prípadne aj v ostatných postkomunistic
kých štátoch. V zahraničí sú ľudia oveľa viac 
zvyknutí investoval' do vzdelania a nebránia sa 
obetiam, ktoré s tým súvisia. Vedia, že sa im to 
raz vráti , a spoločnosť im to dáva najavo, nielen 
v prejavoch úcty , postavenia, ohodnotenia .. . 
U nás to tak nic j e. S tým súvisí ďallií rozmer • 
profesia, ktorá cfti, :le nic je docencn~. aj sama 
akoby rezignovala a môže to mať 1lé následky pre 
odbor. T am, kde j e spojenie koncerrný umelec + 
pedagóg, tam konccnuj úci "zarába" na "vyučujú
ceho". Pedagogika j e potom skôr ako hobby, 
služba hudbe a novej generácii hudobníkov. 
M nohí pedagógovia napr. nemô:lu koncenovat' 
z rozl ičných príčin . napr. po úraze a pod .• pritom 
sú to skvelí odborníci a takých je mnoho. T fto 
umelci sú právom ...:atrpknutí. Takto to vidím ja ... 

••• 
Po loži /.1 som niekolko otázok .{IUdemom: 

preč!o .~tí IU :1 čo im účasť 1111 kurzoch prinesie 
v ďal.~om interprcručnom rozvoji. V celeli pre~nc. 
11ký ro má význ:1m a čo si od toho ~/Ubujú. 

Palew pocirov od neskrýv:mého n:ld.{enia al po 
dobre muskovunú .skepsu. Vnfmali ohmnič!ený 

12-dňový limit na toznámenie sa s novou metó
dou iného ume/ca, preto časový stres chceli na
hradiť plnosťou prežívan ia otvorených hodín, 
kde j eden hrá ll os111111f sa na jeho chy bách m6lu 
podučiť. Viič.5ina zulmmičných pedagógov ho
vori/:1 po angl icky. uic ;mi o iné európske juq ky 
nebo/.1 núcl7:r. Zuhmničným bolo hej. ale slo
vensk{ .~l udelili museli kaidú infom1áciu ubsor
bova{ v cudt.om j aq ku. čo bo/u pre nich cľalši11 
skve/.1 sk tísenost' ako su pripmviť na t vrdý svet 
hudobného biLilisu, v ktorom vládnu ve/J.é 
ugcnrúry, nuhráv~1cie firmy .1 bodovucie \ysté
my súťa7f. 

lmemacionalizáci<1 hudobného vzclelunia je, 
zdá Sil , nczasra vireľn:í i l my by sme ponwly mofll i 
zrindit'prv1í špeciálnu .5kolu. kde by sn aj hudobné 
vzdelanie už od mulič!ku v primemnom roLsalw 
uč!ilo popri slovenč!ine aj v cudzom j11qku. 

ebo/o moJné nevidieť a necítiť uvoľncmí 
ll pri:ueľskú :umo.\féru rw j ubilejnom IO. ročn/J.u 
M edtinároclných imerpreračných kurzov v Pie§
{anoch. Tuk su IU l i/o! Swdemi, u le najmli umel 
ci • pecl:rgógoviu vychutnávu/i čus pokojnej let
nej pr.fcc. Ako pecli!gógovia tu boli toho roku 
pozvEmf u učili: La7.1r Bennan. ruský klnvirisw 
žijúci a p6sobiuci v Tuliansku (5 j azykov), j eho 
žena Va/cmínn Bermanová. špecia listku na w
lemované deti (3 juqky). Eugen lndjic, kftlviris
ra p6vodom 1 Bclchmdu. l ijúci rrvulo v Parfli (3 
j azyky). Jevgenij esterenko. ru.ský bMi.,ra. pro
fesor Viedcn~kého št.1tneflo kon7enmtória (4 ja
zyky). Sergej Kopčák. slovenský husi~w. člen 
opemélro ans:ímblu MET v ew Yorku (4 jazy
ky). Eva 8 /ahov;f. sopmnistka 11 pedagogičku 
VSM U 11 Mozart A cadcmie (6 juzykov). Minč!o 
Minčev. bullwrský husľový virruóL, ped:rgóg, 
profesor v Essene (3 jaqky). ang l ický violonč!c

lista Rap/mel W,11/lisch (cleuo), fmncú1.~ky klu
rinerislll Micllcf Lcluiec (deuo) a Marián L1p· 
šamký • ktorému cf.1kujem za ro1flovor • klavi 
rista. pedagóg a orgunizátor toho v.~erkéflo. 
o čom ru p1sem (4 j ;uyky). 

Postskriptum: 
Milí mludf lwclobnfci. budúci interpreti. kon

cenní umelci, sólisti i tf ostatní, učte sa nielen 
rwčúv;u' hudbe. ale :ij j aq kom týchto sk velých 
hudobm1wv • peclagógov, :1by s re lepi~ie poro.tll · 
me/i uijomstvám. ktoré vám o imcrpretácii 
a hudbe m6Ju hovoriť. A ako \ i tak .\pomfnam, 
v Pid t'anoch rw kur7e bolo neúrekom i jupon
ských .~tuclemov. tak možno :ij tú japončinu ... 
Ctovek nikdy nevie! 

Pripravi la MESKA PUSKÁSOV Á 



Z operného zápis:nik.a 

Viedeň v znamení grand opery 
PAVELUNGER 

Keď som pred časom napísal, že Vie
denská štátna opera je z hľadiska prezen
tovaných inscenačných výsledkov skôr 
konzervatívnym divadlom, to som ešte 
netušil , že sezóna 1997/98 tento trend 
úplne vyvráti. Po decembrovom premié
rovom naštudovaní Wagnerovho Rienz i
ho, poňatom zo strany réžie (David Pount
ney) ako vedomý gýč, hraničiaci miesta
mi s paródiou na operu, ani dve ďalšie re
pertoárové novinky sa nevyhli rozporné
mu prijatiu. Najskôr išlo o prvé uvedenie 
Verdiho Sicflskych nešporov na vieden
skom javisku v tomto storočí a vôbec prvé 
tamojšie stretnutie s talianskou verziou 
diela, na záver sezóny to bol zasa Prorok 
od Giacoma Meyerbeera. 

Sicflske nešpory boli komponované 
pre Paríž, po prvý raz odzneli vo francúz
štine, a mali konvenovať vtedy obľúbené
mu žánru tzv. grand opery. Nie sú však 

G. Verdi - SicOske odpory 

typickou vell<ou operou, s ňou majú spo
ločnú najmä rozsiahlu časovú plochu, 
pä(dejstvovú štruktúru, priestor pre zbory 
a takmer polhodinový balet (ten bol vo 
viedenskom naštudovaní našťastie vyne
chaný), sú skôr dielom blízkym tradičnej 
talianskej hudobnej dráme s kvartetom 
dejohybných postáv. Tragicky konč iaci 

príbeh zo Sicílie 13. storoč ia, s akcentom 
na vzburu, ktorou sa Sicília oslobodila 
spod francúzskej nadvlády a na objavený 
rodičovský vzťah medzi francúzskym gu
vernérom Monfortom a sicílskym vod
com oslobodzovacieho boja Arrigom, 
vnáša do partitúry prvky ľudovej drámy i 
citových väzieb a konniktov. Aj napriek 
tomu , že opera je melodicky a dramatic-

ky veľmi príťažlivá - ale i nesmieme ná
ročná, z verdiovského odkazu spevácky 
jedna z najťažších - nehrá sa vo svete čas
to. Napokon, ani na Slovensku sme Sicíl
ske nešpory dosiaľ nevideli. 

Viedenskému naštudovaniu dominova
la hudobná zložka. Pod precíznou, dra
matický náboj i lyrické polohy partitúry 
plne zohľadňujúcou taktovkou Roberta 
Abbada (synovca slávneho Claudia), do
stali Sicfl ske nešpory štýlovo hodnover
ný tvar. V speváckom obsadení sa zišiel 
vyrovnaný, s estetikou bel canta spriaz
nený kolektív . Na prvom mieste spome
niem Renata Brusona v postave Mon
forta, bez ohľadu na pribúdajúce roky pú
tajúceho pozornosť krásnou zamatovou 
farbou hlasu, vzorovou legatovou kultú
rou, ako i emotívnym výrazom, umne 
vloženým do charakterokresby roly. Veľ

kým prekvapením bol pre mňa znameni
tý výkon Johana Bothu, mladého drama
tického tenoristu s kovovým leskom hla
su, delikátnou frázou a priebojnými výš
kami. Ferruccio Furlanetto v pôsobivej, 
výrazovo zvnútomenej kreácii Procidu 
rovnako dokumentoval ideál verdiovskej 
interpretácie. Americká sopranistka Ca
rol Vanessová v chúlostivej, na pohybli
vosť hlasu, lyriku i expresivitu bohatej 
partii Eleny, pôsobila kultivovane a tech
nicky isto. 

Nakoniec sa zmienim o najspomejšej 
zložke naštudovania, za ktorú bol autor 
réžie, scény a kostýmov v jednej osobe, 
významnými javiskami preverený Her
bert Wernicke, častovaný potleskom i 
hlasnými prejavmi nespokojnosti. Čo 
Wernicke naservíroval? Schody, schody 
a ešte raL schody. Tie na pódiu dominujú, 
vlastne okrem nich nič podstatné na ňom 
nie je. Režisér odstránil všetky ornamen
ty doby a prostredia, príbeh posunul do 
nadčasovej roviny a skoncentroval a vý
sostne na drámu postáv a ľudu . Aj takmer 
civi lnými kostýmami eli minovala Wer
nického koncepcia prakticky všetky putá 
s autormi zamýšľaným časopriestorom . 

Všetko sa odohráva na mamuťom scho
disku - mimochodom, jedna miestna re
cenzia hovori la o "krkolomnej javiskovej 
alpinistike" - pričom z jeho hornej časti 
vstupujú do priestoru uniformovaní fran
cúzski utl áčate li a a zdola zasa utláčaní 
S icílčania. Možno trocha schematické rie
šenie, no rozhodne neodporujúce hudbe a 

Don Carlos bez espritu 
Po troch sezónach sa v jednom z dvoch 

hlavných pražských operných domov, v 
Štátnej opere, končí šéfovská éra sveto
známej mezzosopranistky Evy Randovej. 
Keď v rozbúrenej dobe, s nejasnými exi
stenčnými otázkami a vnútrosúborovými 
problémami sadala do riaditeľského kres
la, deklarovala úmysel dať divadlu vla tnú 
tvár. 

Z dramaturgického hľadiska bola Ran
dovej trojročná ponuka pomerne pestrá, 
reprezentatívna, orientovaná väčšmi na 
tradičný, avšak nie verklfkovo obohratý 
repertoár. Svetová tvorba dostala prednosť 
pred domácou (zastúpenou dvakrát Janáč
kom), akcentovanou skôr v Národnom di
vadle, avšak niektorým programovým du
plicitám sa ani v tomto období nepodarilo 
vyhnúť. Paradoxne prvý verdiovský titul 
prišiel až v závere Randovej éry - čo je 
vzhľadom na presýtenosť tohto menu po
chopiteľné - a stal sa ním Don Carlos. Po 
priaznivom ohlase na režisérsku prácu 
Nemca Herberta Adlera spred dvoch ro
kov (uviedol sa Bori om Godunovom) sa 
vedenie divadla opäť obráti lo na tohto uni
verzálneho umelca, ktorý je údajne tiež 
hercom i spevákom. Tentokrát však vý le
dok nepriniesol očakávaný efekt. Don 
Carlos sa dá, samozrejme, inscenovať tra
dičnými prostriedkami. bez inotajov, ča-

G. Verdi - Don Carlos 

sových a významových posunov, musí 
však dost ať zmysluplný obsah a presvedči
vú atmosféru. Herbert Adler ostal bezfa
rebný, koncepčne matný, bez iskry nápa
du. Maliar Jaroslav Toms mu pripr'av il 
takmer holé javisko s nevýrazne kolorova
ným pozadím, na ktorom okrem klišéovi
tých schodov bolo iba zopár nevyhnut
ných, nič nehovoriacich kulís. Z neinšpira
tívneho prostredia sa vynímali historizujú
ce kostýmy Josefa Jelínka. Jednotlivé ob
razy ostali málo diferencované, svetelné 

poskytujúce voľné pole pre spevácko
herné profi lovanie postáv. 

Poslednou premiérou sezóny vo Vie
denskej štátnej opere bol Prorok od Gia
coma Meyerbeera. Nemecký rodák, 
komponujúci najmä pre Paríž, bol uzná
vaným propagátorom grand opery, na je
ho plecia teda doliehali všetky pochvalné 
i hanlivé súdy, vyrieknuté na adresu toh
to žánru. Pri v~etkom talente, profesiona
lite a schopnosti vyzdobiť hudobno-dra
matické dielo efektným koloritom a 
pompéznosťou, je Prorok nesporne tiež 
opusom s kontraverznými prvkami. Ob
zv lášť v prvých troch z piatich dejstiev 
občas viazne dramatické napätie, zavše 
sa vyplaví povrchne, ilustračne, ba až tri
viálne komponovaný materiál. Nie sú to 
však plochy dominujúce, v Prorokovi 
prevláda premyslený, umelecky pretave
ný profesionalizmus a dôvtipná hudobná 
komuni kácia s divákom. 
Čo dnes s takýmto rozsiahlym, výprav

ným a interpretačne náročným dielom? 
Aký javiskový tvar mu dopriať? Mož
ností je veľa, rovnako ako priestoru pre 
invenciu a fantáziu tvorcov. Viedenské
ho Proroka sa ujal renomovaný Hans 
Ncuenfels, ktorého nonkonformné poči

ny sú vo svete známe. Svojmu menu neo
stal ani tentokrát nič dlžný. Spolu s vý
tvarníkom Reinhardom von der Thannen 
a priori odmietol historické zakotvenie 
príbehu - dej sa má odohrávať okolo roku 
1535 - a urobil z neho nadčasovú mixáž 
rozmanitých štýlov, výrazových prostried
kov, scénických a kostýmových návrhov. 
Skrátka, na javisku sa počas takmer šty
roch hodín vystriedalo takmer všetko: 
symbolika, štylizovaný realizmus, triviál
nosť, gýč. Stretneme sa - podobne ako u 

ozvláštnenic napríklad záhradnej scény, 
alebo autodafé bolo dosť primitívne, neho
voriac o zjavnom zlyhaní v aranžovaní 
masových výjavov. Väčšmi sa darilo réžii 
v práci s hercami , avšak na vell<ej a mftvej 
javiskovej ploche sa akosi strácali a ich 
úsilie o výrazovú kresbu pohltil priestor. 
Zatiaľ čo schematická Adlerova réžia 

neposkytla dôvod na pochvalu, hudobné 
naštudovanie talianskeho dirigenta Stefa
na Pellegrina Amata bolo zaujímavejšie. 
Predovšetkým dalo partitúre dramatický 
ťah a do značnej miery hudobnou modelá
ciou nahradi lo chýbajúcu javiskovú atmo
sféru. Isteže, dalo by sa tomuto úplne ne
známemu dirigentovi vyčítať, že v detai
loch nebola jeho práca dotiahnutá do kon
ca, že orchester neraz "zhrešil", no ako ce
lok možno Amatovo poňatie prijať s uspo
kojením. Na solídnej úrovni ~a prezento
valo zborové teleso, pripravené Pavlom 
Pokorným. 

Ako býva v tomto divadle zvykom, na 
javisku sa zišlo medzinárodné spevácke 
obsadenie. Tvori lo vyrovnaný kolektív. Mla
dá talianska sopranistka Maria Billeriová 
zaujala v postave Elisabetty mäkkým, 
ušľachtilo sfarbenýrn, a verdiovskú kanti
lénu cítiacim sopránom. Dnes stojí na po
medzí lyrického a mladodramatického od
boru, má však značné rezervy, čo dokázala 
kulminujúcim výkonom v poslednom dej
stve. Tenoristu Valerija Popova pozná tiež 
brati lav!>ké publikum, aj u nás spieval ti-

Bednárika - s bi i kajúcimi žiarovkami. f• 
rebným televízorom, moderne zari• 
nou spál ňou , ale i všakovakými nadpo
zemskými bytosťami. Samotnou kapito
lou je choreografia rozsiahleho balctl. 
prijatá dokonca i na navštívenej reprízu 
piskotom. Na mňa po prvom zhliadnw 
(pripúšťam, že tohto Proroka treba \idicl 
opakovane) pôsobí Neuenfelsovo poňa
tie nesúrodo, chaoticky a ťažko čitatel'k 
Jednoducho, nepresvedčil ma, že jcbo 
extravagantný pohľad je zmysluplnej§. 
než povedzme vernosť tradícii. 

Pod temperamentnou a presnou taktov· 
kou Marcella Viottiho sa na javisku stret· 
li speváci zvučných mien. Predovšetkým 
v titu lnej role exceloval Placido [)o. 

rningo. Spieval vo vell<olepej forme, opli 
znel jeho hlas plno, sviežo a kompaktne v 
každej polohe, a ak k tomu priradímejcbo 
trad ične skvelú prácu s výrazom, máme 
priam ideálnu kreáciu Jeana. Prekvapila 
ma tiež Agnes Baltsa ako Fide . Po dlh
šej hlasovej kríze znel jej tón v registnd 
vyrovnane, beL vell<ých rozdielov medzi 
hrudnými hfbkami a zvonivou strediiOI 
polohou, obdivuhodná bola tiež hereckí 
a výrazová výstavba roly. Do tretice spo
meniem v postave Berthy zaskakujúel 
mladú rumunskú sopranistku SimU. 
lvanovú, ktorá má všetky predpoklady sa 
v krát kom čase vypracovať na úroveň po
predných koloratúrnych sopránov. 

V novej sezóne 1998/99 ponúkne Vie
denská štátna opera Rossiniho Viliama 
Tella, Verdiho Ernaniho, výletom do 
operetnej sféry bude Lehárova Vesefj 
vdova. Pfitznerov Palestrina a Mozanov 
Don Giovanni - v koprodukcii s fe~tiv• 
lom Wiener Festwochen - uzavrie~ 

miérovú zostavu. 

tu Inú postavu Don Carlosa. Z jeho pre.J.IVI 
žiari mladistvý elán, temperament. je Id 
vokálne dobre vybavený a svojím prieru
ným, vo výške kovovo jasným tenonn 
zodpovedá dobrej európskej úrovni let· 
diovských tenorov. Po trocha matnej!ool 
úvode sa k výbornému výkonu rozospie
val Vladimír Chmelo ako Posa. Je to ume
lec stotožnený s verdiovskou estetikou, je
ho barytón má kovové jadro, výrazovú 
plastickosť a náležitú dynamickú ampliní
du. Navyše, ide o speváka, ktorému st1 
vzdialené man i éry, nepotrebuje žiadne 
"barl ičky" na dosiahnutie štýlovej autentic
kosti. Osobne ma príjemne prekvapil Id 
Miloslav Podskalský ako Filip ll. ~edis
ponuje sfce príliš mohutným fondom.~ 
jeho tón je farebný, koncentrovaný. 1 po
lohách vyrovnaný a vníma verdiovskúfií. 
zu. Yvonna Škvárová bola temperaJllCd
nou Eboli, viac zameranou na dramalic· 
kosť prejavu a vell<osť tónu, než jeho ufa. 
cht ilé a diferencované vedenie. Hl~ 
únava a nevyrovnanosť polôh zabránii 
Jánov i Gallovi k presvedčivejšej kretii 
roly Vell<ého inkvizítora. 

Do sezóny 1998/99 vstupuje pražsti 
Štátna opera nielen s novým umelecký~ 
vedením, ale tiež s úplne netradičnouch
maturgickou ponukou. Som zveda1ý, 6 
zostava titulov, z ktorých najznámejším, 
takmer vôbec nehraný Boitov erone.IJI. 
de zárukou ďalš ieho rozkvetu poprteiej 
pražskej opernej scény. Snfmkyd 



Milánske Teatro alla Scala venovalo v 
uplynulej sezóne 150. výroč iu úmrtia Gae
tana Donizeuiho pozornosť zodpovedajú
cu významu jedného z najvýznamnejš ích 
lalianskych skladateľov, ktorého socha 
stoj í priamo vo foyeri divadla. V jesennom 
1ermíne Scala premiérovala Luc iu di Lam
mcrmoor (recenzovali sme ju v HŽ), v 
apríli uviedla v koprodukc ii s Viedenskou 
štátnou operou Lindu di Chamounix a na
pokon pred letnými prázdninami gradova
la donizettiovská ponuka novým naštudo
vaním Lucrezie Borg ie. 

tože už roku 1966 ju donizcuiovská rene
sancia prináša späť do života a o jej úspeš
né návraty sa pričiňujú nie menšie spevác
ke hviezdy akými boli Montserrat Caballé, 
Leyla Gcnccr či Joan Sutherland. So spo
me nutými primadonami je opera zazna
menaná na viacerých nahrávkach i video
záznamoch. 

ktorá s i vyžiadala dlhš ie prerušenie pred
stavenia. Nakoniec však všetko dobre do
padlo. V navštívenej repríze však už Gel
meuiho vystriedal Roberto Rizzi Brignoli, 
ume lec sfce nie veľmi známy, no plne od
daný partitúre, v geste inšpiratívny, pre
c ízny vo vedení spevákov a v kreovaní hu
dobnej atmosféry. 

Mimoriadne zaujímavá je režijná a scé
nografická koncepcia lluga de Anu. Vy
chádza z historických faktov, z konkrétnej 
doby a deji ska (Benátky a Ferrara na za-

Rok 1833 patril v skl adaleľovom živote 
k najproduktívnejším. V Ríme uzreli svet
lo sveta dve opery - ll furioso a Torquato 
Tasso, vo Florencii Parisina a na druhý via
nočný sviatok spoznalo milán ke publi
kum Lucreziu Borgiu. Hugovým námetom 
inšpirované, na dramatickosť, vášne a de
jové pre kvapenia bohaté dielo, znamená z 
hudobného hľadiska ďalší výrazný krok v 
skl adateľovom osobnom vývoji. Partilúra 
Borgie rcnektuje atmosféru príbehu, no 
najmä vokálnymi prostriedkami odhafuje 
charaktery hlavných postáv. Dominanlnou 
je litulná hrdinka, žena, ktorá má vo svojej 
povahe zakódované črty lásky i nenávisti , 
koná z pozície matky, manželky, pomsti
lefky. Tento široký oblúk nájdeme v spe
váckom parte Lucrezie, odvíjajúcom sa od 
vslupnej árie "Come c bello", ladenej priam 
zasnene, cez scény Lucrezie s Gcnnarom a 
Alfonsom (dramaticky napätý dvojspev v 
l. dejstve) až po záverečnú áriu "Era desso 
il figlio mio" , v ktorej matka plače nad 
umierajúcim synom, obeťou borgiovskej 
pomsty. 

Reo~ Flemingová a Michele Pertusi v jednej zo scén Lucrezie 

Podobne ako mnohé zo s iedmich des ia
lok Donizelliho javiskových prác i Lucre
lia Borg ia v prvej po lovic i 20. storočia 
padla do zabudnutia. Nie však nadlho, pre-

Do milánskej La Scaly, kde mala Lucre
zia Borgia premiéru a kde sa do konca mi
nulého storočia hrala bez dlhšej prestávky, 
prichádza najskôr roku 195 1 a po1om v ro
ku 1970. Až po 28. sezónach jej aplaudujú 
v novom naštudovaní v júli tohto roku. 
Premiérový večer s íce poznačila náhla in
dispozícia dirigenta Gianluig i Gclmettiho, 

Verdiovská Arena di Verona 1998 
Päťdesiat edcm operných titulov sa vy

striedalo na javisku Areny di Verona po
čas 76. ročníkov najväčšieho divadelného 
festivalu pod voľnou oblohou. Medzi naj
frekventovanejšou Verdiho Aidou, ktorou 
sa roku 19 13 začali písať dejiny s lávnej 
letnej stagiony (dodnes sa jej podoba za
chováva v repe rtoári), a iba dvakrát uve
denou Flotowovou Martou, nájdeme v sú
pise hraných die l š irokú paletu titulov ta
lianskej , francúzskej , nemeckej a ruskej 
provenienc ie. Zatiaľ čo a kedysi v aréne 
objavili i Wagnerove ope ry (Lohengrin 
dokonca v štyroch ročníkoch), veľké plát
na Meyerbeera, Spont iniho či Musorgské
ho, v ostatných dvoch desaťročiach už do
minuje výlučne talianska tvorba. Jedinou 
výnimkou je Bizetova Carmen, ktorá je v 
poč1e predstavení hneď na druhom mieste 
za Aidou . 

Letná veronská sezóna 1998 ponúkla 
štyri opusy Giuseppe Verdiho - Maškarný 
bál, Nabucca, Aidu a Rigoletta a jeden z 
odkazu Giacoma Pucciniho - Tosku. V 
novej inscenačnej verzii a objavil Maš
karný bál, vracajúc i sa do Verony po dva
nástich rokoch, a Tosca, ktorá absentovala 
sedem sezón. Moje júlové te rmíny naplni
li dve verdiovky, popri Maškarnom bále i 
Nabucco. Ten sa v aréne 1ešf veľkej popu
larite, je v počte uvede ní na štvrtom mies
le, čo je tiež dôkazom, že ide o dielo ideál
ne korešpondujúce s architektúrou daného 
prostredia. Pod staršiu inscenáciu je pod
písaný režisér G ianfranco de Bo io a vý
IVamík Rinaldo Olivieri , teda tandem, 
udržiavajúci s pielou pri živote aj prvú ve
ronskú Aidu spred 85 rokov. Obaja ste les
ňujú istý mode l zužitkovania enormné ho 
javiskového priestoru (scénická plocha 
má 70x30 metrov) a priľahlých schodísk -
odlišný názor reprezentuje produkciu 
Maškarného bálu - ktorý považujem za 
veľmi účinný a š tý lový. Nezakrývajú oko
lilé tribúny ku lisami, ale schodiská pova
žujú za súčasť prírodnej scenérie. Ož ivujú 
ich nástupy komparzu, dotvárané vetel
nou lechnikou. Vlastná scénická konštruk
cia je siwovaná do centrálnej časti pódia a 
svojou historizujúcou architektúrou ladí s 
dejom i dejiskom Nabucca. Strhujúc i 
oplický vnem znásobujú masy zboristov a 

komparzu, oblečené do farebne výraz
ných, ale kultivovane zladených kostý
mov. 

Predstavenie dirigoval skúsený Mauri
zio Arena, avšak čakal som od jeho poňa
l ia viac. Ostávaltempovo vlažný, chýba lo 
mi viac kontras tov, dramatických gradácií 
a inšpiratívneho "ohňa". Nemôžem nespo
menúť iného Nabucca, nav~t íveného pred
nedávnom v Ríme , kde taktovka Danie la 
Orena priam ele ktrizovala temporytmom, 
napätím a ranoverd iovským ťahom . Veľ-

Michele Criderová ako Amelia v Maškamom bále 

kým zážitkom vo Verone sú zborové vý
javy, hlavne zásluhou obdivuhodne dispo
novaného, nesmieme početného zboru. 
Nečudo, že slávne "Va, pensiero" sa mu
selo opakovať. 
Počas dvanástich večerov sa vystriedali 

v niektorých rolách až štyri alternácie, pri
čom navštívená ó listická zostava zname
nala v tamojš ích re láciách dobrý štandard. 
Antonio Salvadori stál na javisku veron
skej Areny po prvýkrát pred dvadsiatimi 

čiatku 16. storočia), nepreberá ich však v 
zmysle č istého realizmu a výlvarnej popis
nosti . Atmosféru javiska, nabitú dramalic
kým, až agresívnym a morbídnym dejom, 
podčiarkuje použitý materiál a "obrazy" 
inšpirované buď skutočnými objektmi 
(Palazzo Diamanti vo Ferrare), alebo maľ

bami popredných talianskych umelcov. 

rokmi , je teda osvedčeným interpretom, 
vlastniacim pevný, rezonančný dramatic
ký barytón. Navyše je osobnosťou , spájajú
cou vokálny a herecký výraz do jednotné
ho celku . V Taliansku žijúca americká 
umelkyňa Barbara De Maio (Abigai lle) je 
pre krkolomnú rolu vyzbrojená tmavo 
sfarbcným dramalickým sopránom s hrud
nými hfbkami, technicky vyspelými , aj v 
mezza voce znelými výškami. Jej tón má 
doslalok pohyblivosli a výrazu, !akže iba 
občas chýbajúca priera.lnosť mate riálu (v 
tom je však aréna i napriek dobrej akusti
ke ozaj krutá) jej c hýbala k oplimálncmu 
zvládnutiu úlohy. Ferrucc io Furlaneu o 

vložil svoj kantabi lný, plastický a v po lo
hách vyrovnaný bas do ro ly Zaccariu s ab
solútnou technickou a š tý lovou presvedči

vosťou . V parte Feneny upozornila na se
ba príťažl ivou mezzosopránovou farbou 
Calherine Kcenová. 

Už som načrtol , že akous i alternatívou 
režijného modelu Gianfranca de Bosio 
bola podoba Verdiho Maškarného bálu. 
Režisér Giuliano Monlaldo a výtvarn ík 
Luc iano Ricceri využívajú princíp uzavre-

Isté prvky kubizmu cítiť v tvarovaní scény, 
jej modernosť však v plnej mie re a s veľ
kou dávkou sugestívnosti slúži drámou na
bitému deju. Kus práce odviedol Hugo de 
Ana v charakterokrcsbe postáv, v dôsled
ne vypracovaných vzťahoch a efektnom 
aranžovaní masových výjavov. 

Donizeuiho opery sú, samozrejme, v pr
vom rade parkétou spevákov. Titulnú rolu 
stvárn ila v prvom obsadení americká so
pranistka s českými koreňmi Renée Fle
mingová. Mladá a ambic iózna umelkyňa 

sa v oslatných rokoch dostáva do povedo
mia verejnosti v širokom repertoári , s ia
hajúcom od Mozarta ce.l talianske bel can
IO, Wagnera (Ev i čka v Majstroch spevá
koch), Masseneta (Manon, Salomé v He
rodiade), R. Straussa (Maršálka, Arabella) 
až po súčasnú Qperu. Na jednej strane je 
obdivuhodný diapazón jej postáv, ktorý 
bez skve lej techniky a veľkých možností 
hlasové ho fondu nemožno obsiahnuť, na 
druhej s trane však, najmä vo vrcholovom 
umení, istá špecializácia je na mieste. Nic 
žeby mi vo Flemingovcj Lucrezii dačo 

podstalné chýbalo, zvládla všetky vokálne 
i výrazové nástrahy partu , mala drámu, ly
riku , precízna bola v koloratúrach, jedna
ko z jej prejavu nevyžarovalo ono nui
dum, vlastné veľkým bel canlovým prima
clonám minulosti. Dnes by som však ťažko 
našiel ideálnejšieho Maffia Orsiniho než 
je mladá lalianska mezzosopranislka So
nia Ganass i. Má krásne tmavo sfarbený 
hlas, jej kovový tón hravo zvláda všetky 
polohy, je pritom emotívny a dynamicky 
ne mierne tvárny. Taktiež Giuseppe Sab
batini (Gcnnaro) je naslovovzalým bel 
cantovým tenorom s umením noblesnej Ic 
gálovej frázy, so schopnosťou očariť lyric
kou kantilénou i drammickými vzplanutia
mi. Michele Pertusi v postave Dona Al 
fonsa rovnako zapadol do excelentného só
listického obsadenia donizettiovskej pre
miéry v milánskej La Scale. 

PAVELUNGER 

tého horizontu s iluzívne maľovaným oko
lím, pričom prirodzený exleriér arény 
ostáva zakrytý. Jadro scény 1vorí otáčavá 

konštrukcia paláca, s lúžiaca v rôznych 
perspektívach na aranžovanie meniacich 
sa obrazov. Všelko na javisku musí byť 
ako v skuločnost i - to je koncepčné vý
chodisko Montalda - počas masových 
scén simultánne prebiehajú udalosti, ne
chýbajú ž ivé kone, svetelné efekty a celá 
veľkolepá pastva pre zrak vrcholí maškar
ným bálom v naplno rozžiarenom paláci. 
Poznám niekoľko veronských prác tohto 
1ímu, takže ma pompéznosť 1varu nepre
kvapi la. Rovnako som zmierený aj s ne
malou dávkou gýčovitej popisnosti , ktorú 
tento rukopis verne sprevádza. 

Bezvýhradne možno prijať hudobné na
Šiudovanie Danie la Orcna, dirigenta cel
kom stotožncného s vcrdiovskou dramatic
kou pulzáciou a formujúceho atmosféru 
predstavenia s príznačným zan ietením. 
Opäť sa zaskve l zbor, pripravený Arman
dom Tassom. V sólistickom obsadení sa 
slretli m áme mená s niekoľkými novšími 
!várami. Na prvom mieste spomeniem 
Michele Cridcrovú ako krásnym tim brom, 
ušľachtilou vcrdiovskou frázou a nalieha
vým výrazom kreovanú Amel iu . Bol to 
techn icky, štý lovo i emocionálne bohalý 
výkon. Stále svieži, kovovo jasný a ponad 
ansámbel voľne plynúci kolo ratúrny so
prán zdobí Alidu Ferrarini (Oscar) , zatiaľ 

čo Nina Tercntieva bola hlasovo expresí
vnou, no trocha prfliš ro.lv ibrovanou 
Ulricou. Walter Fraccaro zvládol part 
Riccarda bez zaváhania , jeho lyricko-dra
matický tenor znie spoľahlivo v každej 
polohe, zaliaľ mu však c hýba viac inter
pretačnej elegancie. A lbe rto Gazale (Re
nato) predstavuje úplne novú generáciu, 
jeho barytón je timbrovo zaujímavý, spie
va štýlovo, má teda všetky predpoklady 
postupne dozrieť na spevácku osobnosť. 

Záverom už azda iba perlička, dokres
ľujúca atmosféru večera v hľadi sku . Spon
tánne a temperamentné publikum - kapa
cita arény je okolo 20-ti síc miest - si pre
stávky počas prestavby scény krátilo tvo
rením tzv. d iváckych vfn. Z tribún sa 
uvoľnená nálada prenies la i do orches tra. 
Nadšený potlesk návštevníkov teda znel i 
cez prestávky. PA VEL UNGER 

Snímky archív 



Zdá sa, že bratislavská muzikálová scéna sa uberá trochu inou cestou, než pražská. Namiesto Draculov sa tu väčšmi preferujú témy 
sociálne a biblické (Evanjelium o Márii, Pokrvní bratia, Jozef a jeho zázračný plášť). Dôkazom toho je i posledná inscenácia Novej scény
muzikál Kráľ Dávid z autorskej dielne hudobníka Ľubomíra Horňáka (*1964), libretistu a textára piesní- básnika Jozefa Urbana (*1964) 
a režiséra Jozefa Gombára (*1973). Všetci sú príslušníkmi približne rovnakej - mladej a strednej- generácie. Výrazný nástup generačnej 
vlny je možno náhodný - ale po rokoch čakania na pôvodný slovenský muzikál aj najideálnejší. Veď dlho sa hovorilo o rôznych možných 
autorských menách v pôvodnej muzikálovej tvorbe - pričom sa spomínali väčšinou osobnosti z radov skúsenej staršej skladateľskej vlny. 
Málokto čakal, že sa vynoria úplne nové mená, ktoré síce majú vo svojich špecifických oblastiach renomé, ale v divadelnej tvorbe vlastne 
rezonujú prvý raz (až na režiséra J. Gombára). Na druhej strane je priam symbolické, že "nová muzikálová vlna" sa objavila práve na Novej 
scéne, ktorá sa niekolko sezón programovo hlási k mladosti. 

Budovanie jednotl ivých zložiek spevo
herného súboru NS však tentokrát nabralo 
iné dimenzie, pretože vedenie divadla, na 
čele s riaditeľom Dušanom Jarjabkom a 
umeleckou manažérkou Ingrid Fašiango
vou (pravdaže, v zhode s tvorcami insce
nácie), zopakovalo postup tvorcov prvého 
slovenského rockového muzikálu Cyrana 
z predmestia (z r. 1977): angažovali do 
väčši ny úloh a tanečného ensemblu exter
nistov. zmluvne viazaných iba na túto in
scenáciu. Myslím, že stáli členov ia a sólis
ti divadla nemusia na podobný postup 
ži arliť, lebo pred nimi boli v tejto (i minu
lej sezóne) zase iné, operetno-revuálne ti
tu ly, zodpovedajúce ich typom, hlasovým 
kva li tám a hereckému výrazu. Chválim te
da nielen výber témy, ale aj ná tup ďal ších 

talentov spevoherného divadla, ktoré pre
ukázali v interpretačnej zložke chuť t voriť 

po novom. 
Nedávno som číta l a v našej dennej tl ač i 

poznámku o tom, že na Slovensku, žiaľ, 

nemáme pre malú tradíciu dostatok muzi
kálových individualft. (Ale individualft a 
inštitúcií sme pred piatimi rokmi nemali 
takmer v žiadnej oblasti ! A ak - nuž, po
riedko ... ) Myslím si. že autor a jemu blízki 
skeptici by sa mali ísť pozrieť na Novú scé
nu, kde - niekedy v troj ná obnom ob ·ade
ní rolí - hrajú a spievajú väčšinou mimo
riadne úspešne mladí muzikáloví spevo
herci, tanečníci : všetci pod taktovkou ženy 
- dirigentky a režiséra, ktorí vedia, o čom 
muzikál je. 

·Otázkou, pravda, zostáva (skôr pre teo
retikov než pre návštevníkov divadla), či v 
prípade Krála Dávida ide o typický muzi
kál, alebo skôr o rockovú operu. Bez sna
hy o siahodlhú definíciu jednej č i druhej 
formy si myslím, že K ráľ Dávid je rocková 
opera. Je v nej tot iž prevaha hudby, málo 
melodrámy - a ešte menej hovoreného tex
tu . Všetko podstatné sa vyspieva, alebo 
stvárni pohybovo. Melódie siahajú od pro
stej piesne cez songy - až po vypäté pre
komponované skladby. Chóry sa striedajú 
so sólami. ale obyčajne prevažujú duetá. 
nadväzujúce na zborové čís la. Po tupné a 
samozrejmé prelínanie sólovo-zborovej 
zložky je prirodzené a nenásilné - tak, ako 
sa do deja a osudov hlavných protagoni 
stov prelína život 1\.Idu koment ujúceho, ale 
aj akt ívne zasahujúceho do lásky krá nej 
Betsabé a Dávida, č i neustále striehnuceho 
ducha Uriáša. Hudby je tu veľa - v l . čast i 

dvojdielneho diela je 18 čís ie l , v 2. časti je 
ich 14 .. . Žiaľ, trochu nevyvážené - ale tak 
to vyšlo s dychom autora ... (Zauj ímavé, že 
táto disproporcia sa objavuje v takmer 
všetkých doterajších slovenských spevo
herných dielach ... ) 

Biblický námet poslúžil libretistovi a 
textárovi Jozefovi Urbanovi ako inšpirácia 
k vlastnému názorovému vyjadreniu ta
kých tém, akými sú lá ka medzi mužom a 
ženou. manželská vernosť, nevera, zločin, 
smrť d ieťaťa. otcovské city k ctižiadostivé
mu. vzpurnému, no napriek tomu milova
nému ynovi , rezignácia nad vlastným ži
votom, vzbura voči osudu, Bohu, životu i 
smrti, mier národa, ale i vojna a útek pred 
jej hrôzam i, poznanie vlastných hraníc, 
možností. n ičotnosti č loveka .. . atď. V pod
ti tule Krá ľa Dávida je síce hlavné motto 
diela ("Jediná spravodlivosť je mier a jedi
ný mier je láska ") - ale v hudobno-drama
tickej freske o starozákonnom Dávidovi 
rezonujú pred vnútorným zrakom citlivé
ho diváka mnohé ďal šie posolstvá a otáz
ky. siahajúce od biblických čias do dneš
ka. Metafory a symboly sú ukryté nielen v 

Dávid s Betsabé (Peter Slivka a Katarína Hasprová) 

biblickej postave Dávida, ale aj v mftvom 
Uriášovi. ktorý démonicky "plaší" na ja
visku ako tieň, "výčitka a nezmy elná bo
lesi" (využijúc slová básne C. Pave eho). 
Jozef Urban spravi l pre muzikál nielen po
zoruhodné libreto, ktorému síce možno 
vyčítať malú pokoru k Bohu. no na druhej 
strane jeho pohľad na svet Dáv ida je dra
matický, nielen bibl icko-mcditatívny. Na
vyše napísal azda najkrajšie texty k pies
ňam v hudobnom divadle za posledné ro
ky ... Básnik J. Urban exceluje tým, ako cí
ti hudbu, ako vie využívať generačný slov
ník a výstižne dávkovai jemnosť i zrnitosť 
slov. Skrátka - na danom mieste je skutoč
ným kráľom slova. iekedy vnímavý po
s l ucháč dokonca .wpochybuje, či také 
krásne metafory a poetické zvraty nie sú 
priam luxusom do divadla - a zatúži prečí
tať . i ich v písanej forme. Mohli, veru, nic
ktoré z nich zarezonovať na tránkach inak 
objavne zalomeného bulletinu... Hudba 
ľ..uba Horňáka vychádza z rockovo-pes
ničkovej dielne a je ľahko zapamätateľná. 
môže žiť aj samostatne, mimo javiska. 
Škoda, že zat iaľ nezaznieva z rozhlasu -
počul i sme ju len v upútavkách na insce
náciu, ktorá sa uvádzala od premiéry 19. a 
20. jtína do ll. jdl.a, využijúc hlad nášho 
publika po niečom novom - a tiež očaká
vanie vpádu českého Draculu na bratislav
skú scénu ... Bude prezieravé. ak podobný 
vpád našej kultúry premyslia kompetentní 
aj do blízkeho a vzdialenejšieho zahrani
č ia. Skromnosť v danom prípade nie je 
opodstatnená. 
Hanbiť sa netreba nielen za vydarenú 

Snfmka P. Frolo 

hudbu, ale ani za scénický tvar. Jozef 
Gombár zažiaril na našom profe ionálnom 
javisku ako nová, nádejná hviezda. Od
búral - až na predymené efekty - všetky 
balasty a podporné barličky. ktoré navrá
vajú divákovi , o čo má ísť: ponechal scénu 
priam asketicky prostú (autorom je scéno
graf Marek Hollý), pritom kineticky varia
bi lnú, s panelmi a schodmi, ktoré umož
ňujú horizontálny i vertikálny pohyb akté
rov. Výhrady možno mať k prevzatým bib
lickým úkazom: horiaci krík, ktorý, prav
da, v prípade Uriáša, nemá ten význam, čo 
v prípade Mojžiša ... Je len divadlom pre 
oči . Podobné ncdotiahnutosti , ktoré sved
č ia o povrchncjšom prečítaní Starého zá
kona, prípadne o jeho zámernom (tiež ge
neračnom?- zmúdrenie a tým i pokora eš
te len prídu?) popieraní, sú občas v librete 
i v scénickom stvárnení. ba i v jednom 
prekrútenom porekadle, ale zasiahnu skôr 
veľmi pozorných divákov než tých. ktorí 
sa zahlbia v prvom rade do deja a hudby. 
Na druhej strane: na mal ičkostiach sa od
haľuje vcľko~ť človeka (resp. umenia). 
Nuž, netreba ich podceňovať! 

Okrem autorsko-režijného podielu fas
cinuje tanečný _prejav šiestich párov, ktoré 
choreografka Sárka Ondrišová vied la v 
štýle moderného tanca plného dynamiky, 
priam akrobatických výkonov, no pritom i 
výrazového, dej dotvárajúceho prejavu. 
Tempo. v ktorom tancujú dievčatá a chlap
ci pod jej fantazijnou taktovkou. je magic
ké. Vyžaduje klasicJ..ú aj modernú tanečnú 
techniku - a najmä úžasnú kondíciu mla
dosti a profesionality. Možno povedať. že 

balet je v danom prípade rovnocenn}m 
partnerom sólistov. Hrá a spieva sa štýlom 
half playback, t.j . hudba je nahratá a spev 
sa interpretuje cez mikroporty. 

Z ti tulných predstavi teľov vo viacnásolr 
nom obsadení úloh ma najviac zaujallw 
Heller ako herecky, výrazovo, pohybovo a 
spevácky prepracovaná postava Ducha 
Uriáša. Myslím, že je to najúspešnejšia 
kreácia tohto mladistvého šesťdesiatnika 

(čo sa nechce ani veriť pri jeho akrobatic· 
kom tanci, ba i pristátí na javisku po spu· 
stení sa na lane z lóže v jednom z obrazo1 
mulikálu. Jeho Uriáš je úlisný. zákem}. 
ale i verný až za hrob, manipulujúci 
osudmi ľudí a démonický ... Zaujímavým 
typom je Betsabé v podaní Marty Potan· 
čokovej. Vysoko ju hodnotím preto. lebo 
spája v sebe žcn ·kú lyriku so zmyselno1· 
ťou, materinský ži aľ so zvodno ťou . krá· 
ľovskú vznešenosť s primeranou odvahou. 
ktorá ju ženie ďalej , než Dáv ida. Navyše· 
je to jediná hrdinka diela, ktorá nesie v se· 
bc ncochvcjnú vieru v Božiu milosť. Nic 
tak Dávid ... Tento večný nespokojenec je 
tak trochu obrazom dnešného muža. Tat 
trochu slabošský. bez silnej vôle prekom! 
prekáčky. Alebo sa mýlim? Rozhodne to 
nie je onen biblický kráľ, zafixovaný 1 na
šich predstavách jednak z Biblie. ale i z 
veľkofilmovej projekcie, kde ho prezento
vali v celej rozporuplnosti . Tu mu chýba 
istá kráľovská rozhodnosť a odvaha riclj 
zlomové situácie tak, aby boli hodné 
Dávidovej legendy. Je zmietaný výčitkami 
svedomia a nezmyselnou vzburou 100 
Bohu. V týchto rozporuplných dimenziách 
ho ideálne stvárni l najmä Peter Slivka. Je 
to spevák, ktorý síce vyniká v tom, čo mu 
je najvlastnejšie, t. j . v dôraznom speve. 
ale vystihol i vnútorný nerv Dávida. Na· 
vyše je dostat očne civilný a vkusný pre 
mladého návštevníka divadla. ajväčším 

objavom inscenácie bol Stano Slovák alo 
Absolón, syn Dávida. Jeho - opäi - gene· 
račná vzbura sa prejavovala vo v'etkom: 
počnúc vzhľadom, ge~tiJ..ou až po raLalltni 
spev. Bol to skutočne nespokojný kráf01· 
sk ý syn, bal.iaci po moci otca, hrdina. kto
rý vie povzbudiť luzu k tomu, aby a dal1 
zlákať chimérami. Stano Slovák je mladt 
umelec, o ktorom ešte veľa počujeme, na
jmä ak dostane na Slovensku ďalšie prile
žitostí! 

O Kráľov i Dávidov i by sa da)Q písal z 
rôznych uhlov pohľadu . Napríklad aj z 
hľad iska kostýmovej vybavenosti , ktorá~ 
vo fantázii Eriky Gadušovej metamorfó
zou dneška a variáciou minulosti. Všetlo 
sa opakuje: ale všetko je trochu iné. A tak 
jej jednoduché kostýmy napodobujú vkus 
dnešných mladých ľudí - a súčasne vyjad
rujú čosi zo sveta staroveku. Ich farebne 
ladenie odráža fa rby púšte. 
Kráľ Dávid je dramaturgickým a ume· 

leckým objavom bratislavskej (no i loven
skej) divadelnej sezóny 1997/98. Je pre· 
ni knut ý svojským pohľadom na dejiny ľud
stva, pribl ižuje biblickú tematiku dnešnq 
generácii - aj keď niekedy z príliš transfor. 
movaného divadelného aspektu. Ako ce
lok je to v~ak dielo kompaktné a celistvé. 
ktoré sa nežiada pit v ať - ale prijať alo 
chvá lyhodný či n . Je Lo nepochybne gene· 
račná výzva - pri čom by sme nemali v bu· 
dúcnosti zat várať dvere ani tvorcom. ktorí 
majú iný než rockový poh ľad na vhodní 
muzikálový príbeh. Bodaj by ich však IJo. 
lo čo najviac! Zatiaľ nám zo táva iba dú· 
fať. že na ďa l ší muzikál nebudeme č~ 
desať-dvad ať rokov ... 

TERÉZIA URSÍNYOVÁ 



Vytráca sa hlavný prúd? 
(Dokončenie zo str. l ) 

To, 1c delegáti nebudú dýchal' (a,ký " londýn,~y 

<mog", natnuči lo ul úvodné "tretnutic, do ktorého inmc
dJJS re' v;.túpil uvoľnený dirigent Benjamin Zander, vy
zpajúct tabudnúi nu mierne >profanov:mú, L:tlo v~a~ v 
západnom ,.vete rotšírenú teóriu JJOtitfvnclio mysleniu. 
kho dvojhodinový prhpevo~ >a odvíjal od rotprávania 
pnbchov (~toré chvíľami pripomínali pn'bchy dieného 
&uru), pričom bel problémov prešiel cez teorctilOvanic k 
lutna ~lavíri. demonštrujúc v) učbu a dokawjúc potrebu 
101fho otvoreného my~lenin . Prepvil nc~pokojno,( 'o 
\lrotením" ~lasic~ej hudby. Podľa neho by napr. vodiči 
~~tmah pri riadení počúva( Beethovenovu Piatu !.ymfóniu 
uo ~uh,u. ktorá by ich mohla 7a~iahnu( ta~ . ic by 7i~li 1 

tt-l)! Pripomenul, Je v ,.úč:"nost i '"vývin v klasickej 
hudbe uberá dolu .~pirtílou - ~1nré dobré publi~um pomaly 
l)mÍ(rn. vtdclávanic a v) chova v tejto obla .. ti ncdo,ta
IOCne podchytáva deti. MTV je čoral vaušujúccj\w. Ln
rulajú \tátne granty ... Ako altcmmívu ponú~ol model 
Ili rndmčn)ch mo1no>IÍ. ~tor) brám tomu. aby ~mc >a 
u•polOJih ' tým, ic 3-4 percentá popul:ície m:í r:1do ~la

'Klú hudbu. "Hudba bola napísaná pre všct~ých - In 
ptttentá JU potnajú. pre O\laln)·ch o'uh a netnáma. Mah 
b) me pritnat'. i.c ta lo nc>icmc lodpovcdno>t'." l;t' no
IOIICC>tou tnamcntl odbúravanie blokov. Ako na 10? -l.e 
1001e JC 1a~é t'alké. Ben Znndcr vzápiilí do~ántl. ~có pri
mil >) ;c 300 mana}érov ;poločnc si La,pievat' Bcetho
ltnm u Ódun11 r:rdo., ť. 

Zdalo \ll, i.e vo vtduchu vi'í katawofa - v jednom 
lltCl 'l! IO! ii núkali tábavné škol•ké aktivity u o~ríd lené 

írúy. Stal sa pravý opak: prítomní odchád7ali po7itívne 
Mbdenf... 

Organu.ítori konferencie ~aidoročnc v rárnct progra
mu "lcrvírujú dcten" vo fonnc interview so tnámymi 
OIObnchfami hudobného }ivota". V prcdchádtajúcich 
dloo:h ro~och to boli Sir Georg Solli u opemý reii-.ér 
EIIIJah Mo;hin;ki. Tohto ro~u úča"nfci dychtivo oča~tl

'~' v tlači O\pevovuného Valery Gergieva - novopečc
ai!Jo'>táleho ho;(ujúceho dirigenta MET. am1No >lrc
lnUita ' t5'mlo umelcom. ktorý si kdc\i po cc\IC tlomil ru
ka.napo~on organitálori ponúkli náhradu vo fom1e ~po
lcdctroch prcLidcntov výtmunn)ch a renomovaných na
lrálacfch >J>Oiočno>tí PolyGramu - Dccc.1, DctJt,cfJc 
Grunmoplion :l Philips c~:,,,;c;,. Títo ~:1 delegátom lVC
nh 10 woj1mi pohľadmi na budúcno\( nahrávacieho pric
m)'lu. ~lorého per!.pcktívy v obla•ti kla~ickej hudby bo
h 1 p!>'ledn)ch rokoch vykrc., rované v čiemych farbách. 
Dt.l.u,ta. ~torú 1 icdol Gracme Kay - 1 ydJvater BBC 
\tlllJC Magatine. ta~ýto trend potvrdila. Cel~ový obrat. 
ktorí l d1~~u~ie vyplynul. poukánl na Jlo1itý fragmcn
ln) uh. pre ~torý je nevyhnutný lep~í manaimcnt. uJ
lot 1.amemnic a viič~f realitmt". pričom c'te "!:íle jc,tvu-
1 molno\t' tachovunia vy>okej ~vality nahrávo~ a do
lllhnutie pomeme 'lu ného "'~u. 

V 0\talnej dekáde kla.."cká hudba wm iia tretinu trhu. 
Splločno,( Decca t ní>ila "av wojich tumestnancov o po-
171-.cu a počet umelco1. ' ~torými finna ~polupracuje. v 
1111sno<.tt ~leso! Lo 40 na 16. Prezident Dcut,chc Gram
IOphon - Kmten Wilt sa vo !.vojom prí\pev~u vyjadril. 
ltpln5m 1 m)lov tohto priemyslu bolo tvrdenie. ie po
!'ilma hudba dotuJe ~lasiku. Podľa neho by 1ch >poloč

lil>U nccxiiiOvali. a~ by nemohli tarobii na k lasic~ej hud
k Roger Lewis - pretidcnt Decca dodal. }c v upi) nulom 
iN/ročí 1 tomto priemysle nebolo j:L,né. čo sa v ňom dia
ll. V ;úča;,nom hc~uekom období sa v tomto bitni'iC cel 
•to preo,icl a jú dilel:lnti a "tribúni". l"é tamcranie tna
lllmi tematic~ý pn1.1on všc t~ých 'polnčnost f. Budúcno,( 
firmy Decca \a ;,pú ju ., orientáciou nu vývin medtinárod
lt uznávaných hvictd, ~toré maJÚ čo povedal i v štúdiu. 
1'1\ornd) mc je ti.,~ . ale ~ompromi1 mcd11 obchodom n 
amením. Decca ; i tcrat. buduje !.i Inú pot fc iu v opere. ref
lcl.tujúc ;,1oje hi11oric~é 'po jen ic> 1)m1o 'án rom. 

Costa Pilavachi, pretidcnl Philip' Cla.,sic\, je toho ná
roru. lc treba myslict' na série, ~ombinácic a ~once11Č· 
a>J. "Nic je náhodu. /e oddelenie. ~ton! prJcujc ' umcl
oou, má nátov Umelci a repcno.iť' , 1>0vedul. "V o;cm
dt,iai)Ch ro~och "a na ol.ivovanic repertoára a~oby La
lldlo. pretolc "mc opätovne nuhrávali v~et~o. Terat 
1\ol. ~ombinujcmc rcpcnoár ' umelcami t a~. aby ;me 
l)lvarali tematické "érie." a operu Ml vo firme Philip; 
mz natcrá buó 1 hľadi~ka ~oncepeic umelec-(ahá~. ale
illuhol) fahák. Verdiho -.mri ;,i ro~u 2001 Plulips pn
!~Jmenie ~omplctným vydaním jeho opier. vrátane ta
l)di~~~lmych titulov a~o je Aroldo. V ;pol u práci s V. 
(irg1evom \a lmncrajú na ru'>ký repenoár interpretova
~ Jtnomovaným ru>kým hudobným telesom. 

Pilavachi ti e~ nuvodil problém prc\ahov jednotl ivých 
mv. Je\11 uje do,( príkladov lpoluprácc ľudí 7 rôt
~ch obla>ll (Menuhin-Gmpelli. alebo Shankar v 60.-70. 
rt objavovanie hvictd popu. ~toré prešli kla,ick)'m hu
~5m 'ldelaním. či prirodten)m v)vinom prechodu 
ináJnej hudby. Prejavil nC\iJOkoJno,( >O vtiahmi mc
dn nahrávacími 'poločno;,(:uni a manuiénni umelcov. 
trdzJ ~tor) mi je obrov;,ká Vldialcno,( oproti obla;,ti po
"- lde umelec a 'poločno,f vytvámjtí rodinu. 

V Deuhchc Grummophon ,a necítia kompetelllnf ani 
1 idneJ L horeuvedených obla"f. ~cdle nemajú univcr
liloo ná lep~ u. Sú ') tnavačmi tradičných hodnôt, a preto 
QIIJ ne \lhtrcďujtí. Každý však podľa nich mu>Í če l il di
tmlctácu n fragmcntámo\li trhu. pričom v prfvalc in
lmlcií lpec1alilticnt má wojc opod<tatnenic. Slabým 
lbnl;om o,táva di,tribúcia, kde je nevyhnutné otvára( 
.. 1 CN) a kanály - najviičší z nich je lntcmel. ové 
tdtnológie tnamcnajú tmcny . Známe sú CD-romy 1 

I8C Mu,ic Maga7inc. V Deutsche Grummophon vyšli 
lettho•enove ~onáty' Poll i nim. ~~~ ktorým boli noty 1!1-

lllllmilné na CD-rome. čo pmlucháčovi umo7ňujc ich 
!llllhánne , lcdovanic. 

Pol.iar 1de o IÚČa\nít hudbu - Philip'> má "joint ventu
r·' Pluhpom Gla,,om - Poifll Mu.<1c. Argo je 'účas(ou 
Ílll) Decca a Dcut,chc Grammophon a perspektívne 
.ru zalolil nový rad i>OLO,túvajúci 1 hudby ;,úča.,n)ch 
11101. Pre všctk)ch však problémom O\láva poslucháč 
·p!nolú hudbu sami nic "ú >chopní lísbva( publikum. 
TMe podľa Lewi'a odpoveď na Ú\! rednú otáLku. č i 

tWi1n) prúd vytrall l. znie: "Dávno \mc pre~ročili nc
illl~úplli do oceánu a ka}dý z ná' musí plával' v kri· 
IJ!icich sa prúdoch rômych kultúr". Podľa neho hlavný 
,.t_,e ul pasé- no "musíme Luchovávai integritu a rd
jiloiJ( trndície minulosti. A~ ;,~ utočnc veríme v ;i lu 
lllly.mlťiímc nauict' IA1 hranice uJ potnaného. 

A~o mô/e mana7ér priprnv1i netabudnutcľné po<luja
tie a a~o dosiuhnu(. aby ku~dý l konccnov bol čím.,i 

tvlá\tnym. K tvorivej invencii nabádul Ftans van der 
Avert (lthtupca pre tlač a komunikáciu z Rcmbrandtov
ho múlca) 110rovnávuním in ~ l it uciontllnych rotdiclov: 
mutctllnc tbicrky a ich vý.,lavy \Ú dlhodobými tálc/ito~
iami nepodliehajúcimi nncn:\m, mámych hodnôt. ktoré 
ncvyiadujú osobitnú propagáciu. Na prilákunic nových 
náv\tevníkov \Ú vša~ potrebné nové podujatia. V mútcu 
\U prezentuje umenie ~rajiny. ~toré thhadne 95 percent 
turi.,lov. V Rcmbrandtovom múleu ra7 7a dvu ro~y má
vajú vzru~UJÚCu ;ou. ktorej tvur nie je náhodný. ale vy
pi) va z ,),ledkov v)\~umu muleálnych praco1níkov. 
Ich veľká ú'pcšno•ť sa takladá nu tom. ic ide o mrilu. S 
nov) mi nápadmi prichádt.ajú ~urátori (je ich 50). ~toré 
potom lV:ttujú riad11cha u oddelenie Van der Avena. 
ic~edy su l nápadu trodí publ i~ácia :1lcbo článok. 
Ak nic je 1\lé. Je bude o vý,lm u Láujcm. torganitujú 

mcn~ic poduptic. C:l\( publika pred>~avujú ~un,thi\lorici. 
ktorí nepotrebujú "uda lo;,ť'. Treba rothodnúi. čo propago
va( u čo nic - 7ricd~a~cdy dôjde k chybnému odhadu. 
Zaujímav)m pon1at~om z pra\C je fenomén čakania v ra
de. Prcd<ti lf>~ kov sa kvôli plynulosti chodu mútea pri po
~lcdnej Rembrandtovcj "~ou" u'~utočňo1 al predprcdajom 
v Ča\OI )ch blokoch. Tlač vtedy '~on\tmovala, ic pod u ja
tie nebolo ú;pešné, prcto/c •a nuň ne>t:\ lo v rude. Ľudia 
milujú mdy•. prcloie IO vrvoi:ÍI a pocit. ic ide o udalo,(! 

PracovnJlc organizačntho výboru konferencie IA
MA podáva infonnácie tičastnlkom pred začiatkom 
pracovntbo stretnutia členov asociácie ISPA 

Serge Domy (v)·~onný a umelec~ ý riadite ľ Londýns~cj 
filhannónic) hovoril o wojich deväťročných >kú..cno;,
ti:tch riaducra Flám,~cho fe,thalu. ktor) nemal woju >ta· 
bilnú ;:ílu. pravidelný program :t i iadnc očakávania týka
jlrcc \a publika. Vyjadril prcwcdčcnie. /c hoci pravidelný 
')mf onic~ ý konccn m:\ ~voje opodll:llncmc. problémom 
dnc~~ujc. Je priveľa ~oncertov nemá }iadny výlllnm. 

Je~! vu je nmoi\lvo 'pô10bov. a~o vy 11 orit' udulo;,t' -
uboncntným programom, ho,(ujúcim orche,lrom a ad
JU\táciou propagačného balíka. v a~om ;a ccl:í udalo>( 
'crvírujc. Budúci ro~ 'a bude v Londýn,kej filhannónii 
pretcnlovul -.éri:1 natvan:l Korene - K1.1>~dcj ftl71c. t a
meraná na polyfóniu a na rilll:lly. vr:ítanc ~onccnov s ri
tuálmi predvádLanými na javi,~u. 

Program mu\Í mu( wojc opod\lalncnie. V po'lcdných 
ro~och sa Londýn,ki filhannonici u\ilujú ~oncipov:1 i 
programy. ~toré todpovedajú rôtnym poJiadav~ám a 
rôt nemu publi~u . Mu,ia pnpra1 oval \tnndardné ~nnccr
ty ('crie pre :;koly a rodiny. ~ln'lku \lrocbomého plátna 
:U<ľ.). ale po,túpit' aj o krok óulcj. ctnamcná to, /c sa 
nehrá Brahm' alebo MoLan. ide o 10. v .t~om ~onte"c a 
ako ;,a dielo uvádta. 

Johan Dorrestein, výkonný riad it eľ llolandského dy
chového orchc,tr:l , vy ,lovil n:ltor. ic ~aJdý ~oncen nc
mô/e byt' udalo1t'ou. Pri symfonickom orchcwi je roLho
dujúci rcpcnotlr. Hráč i dychového orchc\lra hrávajú aj v 
'ymfonic~om orchC\Iri. Odhaduje. že ta upi) nul)ch 30 
ro~ov jc,tvovalo okolo 15 an.,:lmblov. ~1oré pracovali na 
rovna~om principe. Bez osobitného mar~clingu alebo 
\!:licho financovania dvaja-traja ľudia dok:ll.u naprie~ 
nfAcmu rotpočtu kaidoročne pripravi( 25 programov. 

Pri príprave programov ;a tameriavujú na urč i té dielo 
autora. V budúcej 'ctónc uvedú progrum natvaný Krv. 
pot n >1/)'. Ca.,( Krv je určcn:í la~ pre 'ymfomc~ý orehe\
tcr, a~o aj pre dychový ansámbel (Krv l a Krv ll). Je t a
wälcná obci i am ~onccnlračných táborov - prvý o ru
ďoch. ~tori' nrch trpeli. a druhý na,lcdujúcnn gencr:í
ci:ím. V orchcmi panuJe vtru\cnie, prctoie cel(! !.CI.óna 
'a bude odli~ovat' od tvyčajncj prclcntácic. 

"Dy chový :m;ámlx:l je ~la\lc~)m o~tctom. Jednou 1 

foncm rch pretentácic !.Ú programy na ' llÔ,ob ~v :lti jukc
boxu. ll udobnfc i obdrlali lrans~ripeic všetkých druhov 
hudby a hrali ju v renomo1aných sálach. Boli \Ctóny. v 
programe ~!orých bolo L:tradcných 50 <hel v podobnom 
duchu. Keď "" 1\rdia vrátia 110 prestávke na •voje ;cdadlá. 
obpvia na nich Lot.n.un s 50-timi titulmi a sami 'i ~kan

dovanfm 1) berú. čo chcú počul. Okteto !>Otom muticírujc 
35 minút. Vytvára to neopakovateľnú mmo,féru ... Vytvo
rili '>lllC 'i publikum. ~toré má ná~ an\:lmbcl a to. čo robí, 
rado." 

a túto tému n:tdvt:11alo >trctnutic Lame rané na tcma
tic~é programy. ich' ýtnam. ciele a hmnice pod nálvom 
Vuri:lcie 11.1 t6mu. lllavné ' lovo tu pripadlo Leovi Sa
mamovi, umeleckému riaditeľovi orchcMra Re,idenlc 
Orkc'l a Banovi Schneemannovi, umclcc~ému riaditeľo
vi Holand\kého dychového ~úboru. Pod pojmom tema
tické programovanie "a rozumie lO>kupenic série diel v 
rámci jedného koncenu, alebo -.éric ~onccnov. Takým 
pn'kladom mô7..: by ( ' éria Lame ran :l na hudbu určitej ~ra 
jiny, alebo men~f príleiiiO\IIIý program (nn pr. >i lvc>~rov
;,~ý). Ruth Mackenziová (generálna riadite~a Š~óts~ej 
opery) pripomenula sériu konce nov v londýn,~cj Roy al 
Festival Hall pod n:ÍLvom End games (Posledné hry). llo
žeuú 7 po'lcdných dieltých-~lorých autorov. 

Richard Poole a Richard Pulford v pracovnej diskusii. 

ajdôleiit cj~fm problémom pre umelcc~)ch mana/é
rov je 10. či tematické programovanie je pruvým ná,tro
jom marketingu. po~ iar ide o LÍ\kavanic pub l i~a. V pr
vom mdc to môtc távi,ict' od vonkaj\ích podmienok, 
a~n 'ú napr. vtiahy mcdti mic;tnou spoločnosťou a orga
nitátomli. Mu\ia sa bral do úvahy dcmogmfic~é pod
mien~) , pretoic konccny vo vc~)ch metropolách nav
števuje odlišné publikum a~ o v meni;ích mc>tách. Admi
ni,tratívnc centrá (a~o napr. Haag) uprednostňujú trudič
ný rcpenoár. tatiaľčo v Am;,terdamcči v Lond)nc ,ú po
;, luchúči menej kontcmuívni. alebo l viičšej ča, li ide o 
mladých uboncntov. Dôlcžit)m prvkom pri tí,~avuní 

publika je moment pre~vapenia. a rotdicl od 70-tych 
ro~ov, kcó 'a poslucháč i chcel i daf prc~vupi t', dnes sa ná
všteva konccnu pociiuje ~~ôr :1~0 módna u ~poločcn~ká 
t álcJitos(. 

Di .. ~u>ia obja\ni la. že tem:uické programov:mic nc
mo}no rcalitovui len jednoduchým výberom témy a rol
vinutím čohosi o~olo nej. Jednotlivé pn~) progmmova
nia \éric 'ú rovna~o rothodujtícc ako jednotlivé ingre
diencie pri príprave chutného poknnu - majú vytvorit' 
o'obuú ham1óniu chute. čo tamčujc Ú\pech. 

Tcmatic~é progmmovanie mô>c tohra( dôlcíitú úlohu 
pri budovaní dôvery publika ~ organitátorom. Akonáhle 
je dôvera upe\ncn:í. publi~um umo/ni programálorom 
>~úmai a prinú\ai témy podľa ich vla\tného vku<;u. 

Cien Roucrdum .. ~ého lilham111nického orchcma uvie
dol príklad Ú'fJCŠného tcmatidého programovania agen
túry Conccngcbouw v Am\tcrdumc pn organitovaní ~é
rie Briucn/Šo'ta~ovič, ;ponLorovancj najvltčšou holand
'kou occliaľ\~ou ,poločno.t'ou lloogovcn,. St:tro\lli' ý 
1 ýber diel. pomamcn.mý o'obn)m '~u,om i \poluprá
cou 'o 'po1uorom. tu viedli k ú'pechu. 

\;u távcr Ruth Mac~cnLiová opäf tdôramila v)tnam 
t ematic~ého programovania pri tÍ\~avanf publi~a . táro
vcň však tdôran1ila. }c oveľa viíčší výmam má dobré 
programovanie. kde v~ u' určuje pridanie ďal~fch hodnôt 
Dôvcmjúcc publi~um 'a z ča'u nu ča• nechá prc~vapi( 
pocluJnliumi. ktoré ukrýv;ijú ncnča~ávané či nctvyč;\in~ 
tme\1 ingrediencií. 

PoiU101 anmhodnc malú úča\l dclcgútov malo Mrelllu
tie tamerané na aktivitovtmic detí a mládc}e. Sem ;voji
mi prí,pevk:uni a prfkludmi 1 pmxc pri,peli Daniel Ros
sellat, riaditeľ fc>tivalu Paléo An' et Spectaclc' a Pauline 
Tamblingová, riaditeľka oddeleniu výchovy a vtdcláva
nia Umelcc~cj md) 1 Anglic~:1 . 

Preferencie mládcic lýkajucc 'a hudby a jej 'tfah ~u 
~la.,i~c sa v l loland,~umupujú metodologicky pomocou 
modelu PAMELA. S vý~led~ami práce 'a s prítomnými 
podelil pred,cdajúci Ban van Kuijk, proJc~tový manaiér 
Hol:mds~ého konwltačného ComBalu. Podľa nich tu 
momo rotli:;ovat' Iri tá~ ladné vc~ové .. ~upiny : 6- 11 -roč
n}ch (deti), 1 2-19-ročn)·ch (mládc1), 20-30-ročných 

(mladí do,pelí). Z pric-~umu tumeraného na utnávané 

Účaslnfci konferencie v živých rozhovoroch počas 
prestávok:. 

ii vot né hodnoty vyplynulo. ic v uplynulých de" al ich ro
~och ~a u mládei.c mfiil výtnam sociálnych hodnôt a 
vtičší dôra7 'a ~ladie na o>obné alebo individualnc potre
by. Celkový obral u~utujc pomerne cgoi ,l ic~y tnmcra
nú ~ultúmu 01 icntáciu mláde}c. l ludobné preferencie sa 
viič~inou pri~láňajú ~u ~omcrčnému popu. funku, alebo 
k extrémnemu /ánru gubbcr. Kla~ická hudba je úplne na 
konci tomamu s jedným percentom 12- 19- ročných . 

Model PAMELA by mal toto percento tv)~lt'. "P" tnačí 
JICI'OII:tlir) - l. j. osobno!.!', čo mamcnrt. íe o'lovii rul{t
dcl môic iba len. kto !.a preuk~/c ako 'ilná O\Obno~ť. 

"A" (attemion - potomo,l) mačf, lc mladých treba pri
vie,( k uvedomeniu ,.i, čím kla'i~a je, a prewcdči ( ich, ie 
\a d~ počúval'. Š~ol,ký infom1ačný sy,tém ncpo;tačujc. 
Mladí ľudia \Ú vžd) podotrievaví voči tomu, čo je povin
né. "M " (me:ming - výmam. tm) >el) 7rt:tmcná. Je mla
dých treba dovic.,( k uvedomeniu si. aký výmam m(l pre 
nich ~lasic~á hudba. "E" (emotion - emócie). Ml:ídel 
mu'>í woje emócie rotvíjal a ča,to nevie. a~o rah~o by to 
do;,iahla promcdníctvom kla.sickcj hudby. Koncové pís
meno "A" (action - a~ciu. činnos().- Trelx1 mat' na trete! i. 
že mládci miluJ vy pe'lovaný návy~ sledovania u~čných 
videoklipov. 

S~ú..cno\li organitátora a La~ladatda fc11ivalu Paléo 

- - -- - --- -

(organi10vaného ~a/doročnc vo 'vajčiar..kom , yonc) 
svedčia o mo}.nostiach ovplyňovania vývinu. l loci fc,li 
\al 1.1čínal a~o fol~o1é podujatie, dnc\n) program je 1 )
\lcdkom ncu,t:llcho dialógu 'mládcíou. a v i'torn tm) s
lc <tj ;poločného ra.\ IU. Dne' aj ~onccny ~la,ickcj hudby 
nav\tcvujc 20 ()()() mladych po'lutháčov. 

Pauline T:tmblingová sa palná,( ro~ov venovala uvá
dtaniu mládc'c do ;veta opery. Vy1dvihla dôlcJitost' 
'>polupr:lcc ' rodinami a v) mam rodičo"~ého 110ru pri 
roLvíjaní vtlahu ~ tomutu hudobnému /únru. Z JCj \túdií 
jcdnomačnc vyplýva. ic deti. ktoré r<ttta/ij1í živý dOl)~ 
' vá/nou hudbou. vy tvoria si ~ nej v7fah a maJÚ JU rady . 
A/60 percent detí •a po npemom pred\lavcní R•golcua v 
Royal 01>era llou>c doiudov<tlo opiilovnej návštevy. 

í'..:ívcrcčné \lrclnutic úču;,tnfkov konferencie jcdno
tn:tčnc potvrdilo. ic nlhtup nov)m ' merom ui tat'al a 
prOiv č i odliv hlavného prúdu JC prirodtcnou súča,(ou 
vývinu \iluácic v hudbe. (Potvrdtujú to na1x1~on i 'lnti\
t i~y náv::tevno,ti ~onccnov a opem)·ch pred\la1cní 1 
rômych krajin:ích 1.1 uplynulé desaťroč ie.) Rraditcr 
Off,hore lntcmutional Cultura! Project' - Neil Wallace 
pripomenul. Je 1ijcmc v obdohí 1~cobccncj lrarhfonná
cie. ~cď musfmc bral do úvahy nrekoľko trendov: 

e Ume/edf nuumléri ,; urcdomu;ú. lt• nel') 't:J<'ia ' 
o\vcdčcnfrm ide11m1. lmdnolllml a pr.nou tmt·den)ml 
7.1p:ulnou kultúrou. ov( mnek1 pnmf.\a;ú 110Ve ·'Jxho/1) 
pr:íce. pre nmollfchjc Y)IVOumigr:fcw. 1 J./:~;ickcj /md
be •:1mnolia d1e/:1 n:1 objednávku. 

e Umenie ·"l M.1wl medwlltm :Jtcfilé. 1dJ.ý 1)/flil/ll 
nadollúdn vyu}itie nove; tec:Jmo/6gie s:1mom)'nu umd
c:uni. c tplo:IIIÍCIII méd1í 1 ed ie t.iro>t:ll k nm ému m.I\O
' ému publiku. Opcr.t .1.1 1 ÁamCIIIl)'c:ll domov pn 11111\0-

vfdl JJOdujatiach pre•ícllila do :Jrcn. lllplioJJOVI :1 rupovf 
umdc1 1 y;tupu;u v r:lmc1 li•, tli .JI<ll l'áJnc; lwdb) . 

• tomt \I/IC \ll l)lllfr:t poillldlllkll 1/lOVIICÍC • II IJOCÍ 
nie je vJd) motivovan.11cpi<ou k v:rlitou. >tx·i.1111) 1111 prin
cípmi~~ tliJbou pred11esť pul>l1ku niečo no1c:. cdkmc 
mol11o konštuto1 ;~(. lc n;~prick ť;~Jko,twn. ktore pm<lu
ccmom .'/)Ô.sobuic. i<lc o JHllitfl'llj trcud. 

e Mrmu}mcnt ' 'c/J.yc/1 in~titu<·lf môlo: 1111c mk<n ur: 
pretoJc prolitu;c 1 bolwt)'d1 nMrketlllj!OV) eli ,kuseno.\11 
u mni<Nf pul1/ik:t. To. <'O l1y precl Č:l\0111 dnsllllo 1wlepku 
ak.ulcmický. dnes nadobtídn ,,,..;u platlltht: 

• .St'Cl JC l \U~III/JOsll JJI'Cpll)CII) /lu•IOII \l<' tilll. V 
tomto komcAtc flrc.st,IVII hyi ;,ncrocimným uva}OI',IIIIe o 
rotdiclcx.·h mcd/Í :Jnuugarciou a l1iaHJ) m pn ulom. či 
med/l ctpenmentáln) m :1llla• ll) m pnídmn. 

e tor:11 vii~~( výmam nnciobtícf:I)Ú ·'J1oločn6 pro;ekty. 
ktolť molno re.1lito1 ať ll) pn kmtcn)'cli rtliJH>ČI<IdJ. 

e Kon7cn :1111 izmus u ko fennmen >ice >t:Jie prctn á
VIl. ale 11:1 .llllCII) ncmoJno lO.,t:tf ocpnpruvcn_ľ- preto je 
konfrom:íci:1 wllo. čo funguje. , l)·m. <'o ndungUJ<' dri/e
litii nn; mii 1 kultúre, kmr.í je oclk:ínn:f llól dot:JCIC. 

Stič:L,fou konferencw boli dve sprievodné podujutia, 
bohu}iar. ča'o'•o ~olidujtícc. Úču,tníc l si mohli vohi 
med Li recitálom Kathleen Baulc. organit\ll .tn) m najvi•~
\ou holand\~Ou agentúrou Conccngebou\1. a 111\Ccná
ciou opery - oratória 01dipu> Rt'\. uvádtan)m v mbtnom 
opemom dome. Zalt.lľ čo poslu,háčl K.uhlccn B.mle 
svoje rothodnulic ncoľutovali. diváci 1 opery d te :tJ 1 
n:l\ledujúcich dňoch polcmilovali o amcric~om "tele víz
nonl" ' pracov:mí reii\éra Pdm Sclleľ'>a, provo~ujúwm 
nielen ;,voj;~ou choreograliou tbori>tov (pripomínaJLÍC 
pownkovú reč hluch)ch či \pana~iády - čo n:1po~on 
cvo~ovali aj nev~u'>né ~o,tým) Dunyc Ranucnvej vo 
farbách Ajaxu), ale aj ncónovymi fulllmtic~)ml kon
'tru~ciam i . ktoré moino mah prcd\lavova( mo\1 medti 
my1ol6giou a c•vilióciou 20. či 21. \lon>čia. a t)ch. čo 
len mt thliadli dokonalú produ~ciu titulu ' v) tvam)m a 
Lárovcň rciijným kút lom Georgea T") pi na., nM,~:uni a 
s~ulptúrami Julie Tay morovej. pred,tal UJÚcu ,~uto<'nú 
'Ynlétu hudobného. výtvamého :1 dramatic~ého umcma 
(po<l l:l~lov~ou Sciji Otawu) 'o '~vclými 1 ý~onmi 
Jcssyc 'onnanovej a Philipa Langridgc:1 Č l \1ina Tana
ku, .1111\lerdam\ké predvedenie pô'ob1lo nepresvedčivo 
aj napriek ~nahám protagoniMov - v tomto pnpadc (hn' 
Mcnril (Oidipu,), Lorraine llunlová (Jok:l\la). W1llard 
White (Kreon. TireSIU\, Vcl'vy,lanec). ap<l~un 1 drama
tický prejav hovoreného 'lova Juhokórejčan~y El:unc 
T~e <falcko taO\tal ta ')~onom jej japon,~ej kniCf:) ne 
Kayoko Shir:li,lu ... Po~t:lľ rdc o hudbu -dobi) dOJem na
priek prcdvádtancj gymna, tikc tancchal predov\ctk)•m 
Zbor lloland,~cj opery a Rothi:Mv) lilham1nn1d) or
che,tcr pod ta~tov~ou ll:m\a Vonka. ~tor) mterprc1o1 al 
Struvin,kého orutónum i jeho Žalmovu 'Yillfóniu ako \Ú
ča'!' pred>tavcnia)' pre~' apuJÚCim precítcním. 

To~o oficiálny program 1 p<lhradu úč:l'lníka . D.11\ie 
par:tlclnc prebiehajúce 'lrctnutiu. kde sa di,kutovulo o 
krí1c trhu ' umením v Án i. medti~ullur.í lncJ proolemati
ke. č i u dop:ode noveJ technológie vy> ie lama na Jmcny v 
~ultúrc, vy1v:íraní nového cechového inmiJu, :Ile aj inter
view 'Tonom Koopm:tnom - ta~ladatcľom a d1rigentnm 
Armterdarm~éhn baro~ového orchcstm. 'om mu..cla 1 

čt"ových dôvodov vyncd1at'. Po~ iaľ rde o len neolic1:ílny 
program - to 'ú v/dy ncfonn:ílnc rothOIOI')' pri ČJJt čr ~á
ve, \lrctnutia \O '1arým1 m ámy nu. ~lorym treba pnpo
mcnúf. Je >tále funguJeme. i.c 'mc pnpr.11 cm ,pol upra
coval. /c tiež inovujemc a ric\rmc rovna~é problémy. a 
í.c b) '>me ich ;,poločným1 \ll:tml mo}no mohh ľah\1e 

preklenúť. V id) \a tu tiet n:IJdC a~}-la~ý pnc"or na do
tiahnutie u} rotbchnutých prOJC~tov . n:tdviatamc no
v)ch. nielen obchodn)ch 'pojení.t ktOI')Ch sa môJc roz
vmút' dlhodobá a plodná ;,pol u práca. 

ELENA BRTÁŇOV Á 
Snímky autorka 



13. svetový kongres IGEB v Banskej Bystrici 
Internationale Gesellschaft zur Erforschung und Fôrderung der Blasmusik - Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby so sídlom v Grazi oa 

svojom 12. kongrese v rakúskom Mainzi r. 1996 prijala návrh členky predsedníctva PhDr. Jany Lengovej, CSc., ku ktorému sa neskôr pridal aj náš ďalší člen predsed
níctva IGEB Mgr. Adam Hudec, aby sa nasledujtíci kongres uskutočnil na Slovensku. Po vydarených medzinárodných konferenciách J. L. Bella v kontexte európskej 
hudobnej kultóry (1993) a Duchovná hudba v 19. storočí (1994) volba padla opäť na Bansktí Bystricu. A tak sa po poldruharočnej príprave v dňoch 6.-11. jóla do 
Banskej Bystrice poschádzali špičkoví odborníci na fúkacie a dychové nástroje zo 14 krajín. Do 70 tíčastníkov prišlo nielen z domovskej krajiny IGEB- Raktíska, ale 
aj zo Švajčiarska, Maďarska, Ruska, Ceska, Nemecka, Belgicka, Švédska, Fínska, USA, Kanady, Mexika, Izraela a z Austrálie. Patronát nad podujatím prevzalo mes
to Banská Bystrica. hlavným koordinátorom bolo Literárne a hudobné mtízeum a ďalšími usporiadatel'm.i boli Stredoslovenské osvetové stredisko, Park kultóry a oddy
chu, Univerzita Mateja Bela, na pôde ktorej sa kongres uskutočnil, Nadácia Jána Levoslava Bellu, ale aj Ústav hudobnej vedy SA V Bratislava, Združenie dychových 
hudieb Slovenska, Matica slovenská, Nadácia MS Prebudená pieseň a. samozrejme, IGEB s jej prezidentom prof. Dr. Wolfgangom Suppanom. Hlavným reklamným 
partnerom bola Slovenská sporiteJ'ňa, a. s., pričom podujatie podporili aj ďalší sponzori, ako aj štátny fond kulttíry Pro Slovakia. 

Rokovalo sa v aule Právnic~ej fakully UMB, ~torá 
po;kytla výborné pric.,torové, organizačné. technické 
a ;poločenské podmicn~y. Poča; 6-tich dní tu odtnclo 
38 zaujímavých a podnetných príspevkov ' rôtnych 
tematic~ých okruhoch: hi'>torické témy, repenoár pre 
dychové nástroje. rothlasové témy, dychové ná\lrOJC 
v 1\Jdovej inštrumentálnej hudbe, problematika vojen
ských hudieb, v mnohých referátoch rezonovala obla•ť 
skladateľskej tvorby pre dychové nástroje a nickoll<O 
príspevkov sa týkalo hudobnej pedagogiky a vydava
teľskej činnosti. Býva lvy~om. ]e na týchto kongre
soch, ktoré sa od r. 1974 uskutočňujú kaldé dva ro~y 
vldy v inej č lcns~cj krajine, odLnejú aj dva-tri prí>· 
pevky hudobníkov a mutikológov l usporiadatcľ,ké· 
ho štátu. Tcnto~rát to bolo 12 referátov LO Sl o' cns~a. 
ktoré, súdiac podľa livého ohlasu v diskusii č i v rol
hovoroch, taujali tahraničných účastníkov vysokou 
vedeckou úrovňou i obsahom s množstvom hodnot
ných infonnácií. Mutikologickú oblasť kongresu v 
rámcj prípravného výboru mala na starosti Jana Lcn
gová, ktorá aj predniesla jeden 1 dvoch úvodných re
ferátov. V prvom l nich Ookár Elschek podal koncít
ny výklad typov a funkcií dychovej hudby a hudob
ných nástrojov v minuiO'>ll a >účasnosti v celoeuróp
skom kontexte. Jana Lcngová so širokou 1nalosiou 
hovorila o hudbe pre dychové ná\trojc v hudobnej hi\· 
tórii Slovenska s pou~áLaním na domácu skladatcľ~ !..ú 
tvorbu (najmä od 19. storočia) a Jána Levoslava Bellu. 
ako aj na rotličné podoby interpretačného tátcmia. 
Marianna Bárdiová poskytla ucelenejší pohľad na so
cietu vežových trubačov v stredoslovenských ban
ských mestách a na osobno;( Antona Júliusa Hiruya. 
Ladislav Kačic sn venoval dychovým nástrojom v 
hudbe františkánov. Eva Stórádová podrobncJ~ie 
predstavila výrobcov a typy dychových nástrojov v 
Bratislave 19. storoč1a , Emanuel Muntág ~a nmcral 
na typ baníckeJ dychovej hudby a dcmonštro,al ho na 
en1..1ade kapely z Vind~achtu v 19. storočí. Ľudm1la 
Ccrvcná inforn10vala o robotníckych dychových or
chestroch so z_ameraním najm1i na dychové hudby 
Podbrezovských 'clctiarní a továrne Union vo Zvo
lene. Adam lludcc tasv1itcnc hovoril o postavení dy
chovej hudby na Slovensku v nedávnej minulo'>ti a v 
súčasnosti . Pre zahraničných kolegov boli podnetné aj 
príspevky Bernarda Garaja, ktorý predstavil dychovú 
hudbu ako súčas( m~trumentálncj ľudovej hudby na 
Slovens~u a Petra Michalovičn. ktorý sa Lamernl na 
dychové nástroje v tradičneJ hudobnej kultúre tápado
\lovcnského regiónu 7~'1horic . K hlbšiemu potnaniu 
osobností prispeli UJ ďalšie dva príspevky. Ladislav 
Mokrý sa venoval monogralickému pohľadu na Fran
L.a Lehára ako vojenského kapelníka a Adam lludcc 
slovne i viacerými hudobnými uká1kami priblf]il ta
kladateľa modernej dychovej hudby na Slovcns~u. 
Karola Pádivého. Diapatón príspevkov zahraničných 
účastníkov bol veľm• široký a pe;trý- od hbtorických 
tém (využitie dychových n;htrojov na knichcom dvo
re. u poľných a dvorných trubačov. v cirkevnej hudbe) 
ce1 rozbory hudobných diel, monogralie skladateľov, 
infonnácie o zachovaných fondoch v archívoch, o re
penoároch kapiel až po príspevky zamerané na špeciál
ne problémy týkajúce sa napr. interpretačných mo]
ností niektorých náwojov s prihliadnutím na ich kon
štrukciu, na vyu]itic dychového rcpenoáru v rothlaso
vom vysielaní a pod. Inšpiratívny bol napr. referát 
Gregory van der Strui~a z Austrálie. ktorý prezentoval 
vývoj trombónového repenoáru v AuMrálii a svoje 
'>nah) o aktivi1áciu nových lo.ompotícií aJ prostredníc
tvom organitovania pravidelných festivalov, pričom 
zahral časti niektorých skladieb wojho priateľa, inšpi
rované morskou biológiou. Práve na nich ukátal nové 
technické a interpretačné mo]nosti trombónov v ncob
vyklých polohách > obdivuhodnou ľahkosťou a vinuo
titou. Zaujímavý bol aj prí>pevok !Icl muta Brcnncra l 
Mexika o použití a funkciách dychových fonnácií po
čas "lie'>ta patronal" v komunitách Mayov v Yucatánc. 
Po1omosť vzbudil UJ referát Zoltána Falvyho (Budapešť) 
t oblasti hudobneJ ikonogralic o dychových ná'>trojoch 
v wedovck}ch hcbrCJ'>~ých rukopisoch. 'cchýbal ani 
erlspevok zameraný na d]ctovú hudbu (Erwin igg, 
Svajčiarsko) či referáty venované hudobnej pedagogi
ke (Mark U. Rc1mcr. USA) a metodike výskumu 
(Heinrich Zwitkovit\, Rakús~o). Zaujímavé bolo vy
stúpenie vydavateľa llclrnuta Schwaigera z vydavateľ
stva MCS (Vtic~labruc~. Rakúsko), ktorý pretcntoval 
nový hudobný a notový lc~ikon na CD-ROMe. Jeho 
komfonné mo/nosti sú snom každej fondovej inštitú
cic, ~torá má po;~ytova( ~ultúme, archívne, mútejné, 
knilničné a infonnačné sluiby. Vydavateľstvo má ve
ľmi slušnú databátu údajov 1 Európy.len infonnácie o 
slovenských s~ladatcľoch a 1ch dielach, pripadne ďal
ších osobnostiach, sú OJedinelé, až aiedkavé, získané 
len sprostredkovane. napr. L lexikonu W. Suppana. Na 
referáty výborne nudväwvali všetky sprievodné podu
j<Hia kongresu -či už išlo o štyri konccnné vystúpenia 
alebo o dva hudobno-vlastivedné výlety do širšieho 
regiónu. Dramaturgická rada prípravného výboru s 
predsedom Adamom lludecom a v jeho ré} u pripravi
la otvárací a záverečný koncen kongresu so vzorovou 
koncepciou a dramaturgiou. Jej cieľom bolo predstavi( 
hodnotné diela slovenských skladateľov a tých, ktor! 
sú so Slovenskom úz~o lViazanf ako s rodiskom alebo 
pôsobiskom. Pritom však tohľadni la nielen historické 
hľadisko, ale aj spoločcnsko-tábavné a programy pri-

Dychový orchester mladých mesta Košice s dirigentom Jifťm Novotným 

merane gradovala. Otvárací ~onccn v Komornom di
vadle Domu ~ultúry v Ban'>~CJ Bystrici (6. júla) bol 
pricrctam tvorby od 17. storočia po súčasnosť, pričom 
predstavil aj skladateľov '>pätých s usporiadatcľ,kým 
mestom (A. J. ll iray. J. L. Bella, T. Andrašovan, V. 
Tátoš). Zazneli tu aj diela J. . llummcla, J. Thiarda 
Laforcsta, K. K. Richtera, A. Ctibulku, J. Matušku, E. 
Sucho~a. K. Pádivého. M. Spústu a A. lludcca. Väčši
na skladieb odtne la v:.~ ve lom podaní lludby 3. tbon• 
letectva a protiv7dušncJ obrany s dirigentom a velite
ľom hudby ppl~. Jozefom Kráľom, npor. Pavlom 
Šianským a hosťujúcim Adamom lludccom, ktor} 
premiérovo uviedol Fritt • Pol~u. venovanú priateľov• 
70 '>poločnosti IGEB Fricdnchovi WcyennUIIerovi. 
Zborové skladby a d1cla pre tbor a orche'>tcr uviedol 
spevácky zbor Hron so tbonnajstrom a dirigentom 
Petrom Bibtam (Swroslovicn'>ky Otče náš v úprave 
A. F. Tovačovského, J. L. Bella: Schänes Waldland, 
E. Suchoň: Aká si mi krásna, A. J. lliray: Gradualc in 
C de Angelis. A. lludec: l lej, pod Kriváňom a 1.). 
Interpretáciou taujali hudobníci L kapely Brass Band 
pod vedením Lubora Chovanca. ktorí v aran]mán A. 
Hudeca uviedli výber 1 Victorisovej tabulatúry. 
Jurovského dychové ~vinteto prednieslo Suchoilovu 
Serenádu pre dychové kvinteto. PoLornos( vzbudili aj 
cfalšic skladby. ale aj inforn1ácic o autoroch a dielach 
v bulletine. kde su dotvcdcli , ]c napr. Alfons Ctibulka 
alebo J. . llummcl sa narodili na Slovensku a ~c má
rne pomerne dlhú národnú i hudobnú históriu. aj
v1ičší úspech však /atnamcnala kompo1ícia Vojtecha 

me.,tí vytvori( vynikaJÚCU atmo\féru pod bránami do
mov či pod slnečnílo.mi okolitých kaviarničie~. Večer 
9. Júla námestie patrilo dvom fol~lómym súborom, 
~toré predstavili ďalšie uplatncmc dychových a fúka
cích ná;trojov na Slovcn\~u. V programe sa striedali 
folklórny súbor Panitán Bioti~a . a. s .. Slovcns~á Ľup
ča. pod vedením choreografa a umeleckého vedúceho 
Igora Kovačoviča, inštrumentálni sólisti Tibor Koblí
čck, Vladimír llomola (fujara, píšťalky, gajdy a mé 
nástroje) a Cyril Pleško (~larinet), folklórna -,kupma 
Kubran pod vedením Ann> Liškovej a Erne.,tíny Bre
tanovej a dychová hudba Kubranka pod vedením 
Michala Vcbera. Velkolcpý távcrečný gala~onccn 

( ll . júla) v &trádneJ sále Domu ~ultúry v Bans~eJ 
Bystrici bol koncipovaný podohne ako otvárací ~on
cen. Dramaturgovia však mohli ráta( s veľkým obsa
dením, preto/c hlavnými úči n~ujúcimi boli spojené 
vojenské hudby • lludba 3. tboru letectva a PVO 1 

Ban'>kcj Bymice a Vojemká hudba Annády SR 1 

Bratislavy. Za dirigcnhkým pultom ,a vy.,tricdali ka
pelníci pplk. Jo1cf Kráľ a pplk. Dušan Marešc~ . ale aj 
pplk. Jarosla\ Kala. npor. Pavel Šianský, kpt. Peter 
Rularo' s~ ý a Adam l ludcc. Spoluúčinkoval opať spc
vác~y 1bor Hron. sóli'>ll Oľg:t llromadová a Ján Bab
ja~ a inštrumentálni sólisti Františc~ Bcčl..a a Vlad1mír 

echala. Treba povedať, ]c všetci účinkujúci, sóliMi. 
tbor, no najmä vojcn\ké hudby, ~toré hrali po celý ve
čer. sa prcLcntovali vy<,O~Oll interpretačnou úrov•)ou. 
čo oceňovali aj nadšení účaMníci 7 ~rajín, kde má ten
to typ dychovej hudb) tradíciu a Látemic a je prijíma-

Na záverečnom galakoncerte óčinkovali spojen6 vojensk.6 dychov6 hudby z Banskej Bystrice a z Bratislavy 
a spevácky zbor Hron 

Tátoša a kraji Očovej. kde autor využil spojenie dy
chového orchestra s fujarou a píšťalkou (interpret 
Dušan Holík), pričom vychád1al t folklórneho materi
álu. Ukát.alo sa. ]c aj zo tdanlivo ncspojitcľného mol
no kompoLičnou zručnosťou vytvoriť nevšedné a Lau
jímavé 1vukové a farebné ~ombinácic . Zahraniční hu
dobníci väčšinou videli a počuli fujaru prv}lrát, a na
jmii Austrálčania boli ňou do.,lova uchvátení. Samo
zrejme. hneď si ju chceli kúpi( a pýtali sa aj na CD na
hrávku uvedenej \l..ladby, prípadne iné CD s týmto ná
strojom. Ďalšie dve hudobné produkcie sa uskutočnili 
na banskobystrickom ámc:.tí S P pod re]ijným ve
dením Rudolfa Vcsclovského a Michala Kališku. 
Dychový ~onccrt (7. júla) predstavil viaceré súbory a 
!ánrc: výbornú domácu dixielandovú kapelu BB Band 
pod vedením Jotcfa Karvaša, ktorú vystriedal Bra\\ 
Band s vežovou hudbou. Publikum očari l Dychový or
chester mladých mesta Košice ; dirigentom Jifím o
votným a so skupmou ma!oretie!.. Melody (vedúca 
Dana Straková). V ďalšeJ čast• koncenu sa pred:.tavila 
Bystrická kapela pod vedením Jaroslava Butl..aya. Aj 
napriek vytrvalému dažďu dokátali účinkujúci na ná-

ný veľmi potornc a ~ritic~y. Prvá časť konccnu bola 
určitým pohľadom na diela mámych sk ladateľských 
osobností. Opäť, ako na otváracom konec ne a potomt 
hodinovej vc]e na ban.,kobystrickom námestí. tcrat 
však vo veľkom obsadení, v aran,mán Adama l lude
ca. odtne! Banskoby'>tric~ý pochod A. J. Hi raya. maJ· 
stra mestských trubačov, ktorý <,~ladbu skomponoval 
prc'>ne pred dvc.,to ro~m1. 27. 7. 1798. pri prílel.itosti 
príchodu uhof'>kého palatma do Ban.,kej By'>t ricc. V 
rámci referátu o vc]ových trubačoch odznela aj vcr1ia 
pre klasické dychové ~ vintcto, ta~]c účastníci mali 
mo/nosť porovnať jednotlivé vcrLic. Skladba sa Mala 
akýmsi hitom kongre>u a bol 1áujcm aj o jej notový 
materiál. Okrem tejto špeciality pripravil dramaturg 
A. lludcc aj Spomienku na Bardejov od bardeJovské
ho rodáka Bélu Ké lc ra 1 r. l 858, lo.torej 32 taktov 7 ref
rénu je idcnt1cl.ých '>O tnámym Brahmsovým Uhor
'>kým tancom č. 5 li'> mol. Vyvrcholením prvej čas ti 
~oncenu po dielach K. K. Richtera, J. . l lummcla, l. 
Glórika. J. Cil.~era a Ľ. Rajtera bol záverečný vý;tup 
3. dejstva opery J. L. Bellu Kováč Wieland v podaní 
spojených vojcns~ých hudieb a speváckeho 1boru 

llron s dirigentom pplk. Jotefom Kráľom (aranžiN.'I 
A. Hudec). Prítomncj vnučke s~ladateľa. pani prof 
Dagmar Sturli Bellovej vyhfkli úprimné slzy OOJóill.l 
nad majestátnosťou tejto hudby. A nebola S3JN. 

Druhú časť koncenu ladili dramaturgovia odfahčell(~ 
~ic, i keď aj sem 7aradi li slovcn'>ké diela. ktoré nenxt 
li nctauja(, ako napr. Predohru ku slávnosti K. pj. 

divého, Stredoslovenskú fantátiu A. l ludcca, Cigan 
;ky tance T. Andra~ovana, ale aj diela našich ~úča1· 
ných autorov: Urpín • pochod P. Šianského, Cicrno
horský tanec G. Rolcttkého n Chromatický kvapil.\ 
Tátoša. Divácky úspech tatnamenala ária Viljc 1 O!IC· 
rcty Veselá vdova od F. Lehára v podaní Oľgy Hro
madovej, picsci\7 operety Modrá ru'a od G. Dusil.a. 1 
mterpretácii Jána Babjaka a dueto oboch sólisto1 1 
obľúbenej DU',íkovcj Piesni o rodnej Lemi. Pád•,·élr 
retký Pochod textilá!..ov urobil typickú bodku 1.1 k01 
ccrtom, ktorý ešte dlho bude dotnicvať v my~liach pn· 
lomných divákov - hodnotou diel. kvalitou interpret.!· 
cic u svojím vý1namom pre propagáciu slovc111keJ 
hudby smerom do zahraničia . Viacerí účastníci koo· 
gre\ u, najmä 1 radov praktic~ých hudobníkov a kaJl(l· 
níkov, nadviatali ., našimi hudobníkmi nové kontakt\ 
a dohodli si výmenu notových materiálov. Ich 7áUJC~ 
sa orientoval predovšetkým na diela K. Pádivého a l 
L. Bellu • okrem Kováča Wie landa ich Laujala aj j(M 
~~ladba Schänes Waldland pre muhký Lbor a on·fk, 
tcr, ~torú pre otvárací konccn aranžoval Pavel Si:m'l). 

ctanedbateľnou súča.,(ou kongre;u boli UJ Ipli(· 

vodné podujatia, ktoré dokrc'>lili pohľad na kultúrnu 
tradíciu, históriu, ale uj prírodu Slovenska. 7. JÚli 
1998 prijal účastníkov kongresu primátor llanskc1 
Bywicc Igor Presperín, ktorý vytdvihol staro~th101l 
mesta o rozvíjanie kultúrnych tradícií. Dôstojn} JXlC 
beh prijatia podporilo UJ vystúpenie lllaváčko,hoo)· 
chového tria. aslcdujúci de•' absolvovali úča.stn~ 
bohatý program. aJprv .,. poLreli ,}·sta\u TJ!• 
Kobličck- v}warná tvorba, ľudové hudobné nástrOJfl 
tberatcľstvo v Literárnom a hudobnom mú1eu ' B ... 
\kej Bystrici. Tu im O. El\chc~ podal crudovan) l)· 

klad k jednotlivým nástrojovým typom. pričom fuJJI). 
rohy a trúby si hostia aj prakticky vyskúšali. Nav(tíllh 
obec ll ronsek s dreveným anikulámym ko'>tolom.lde 
.,. vypočul i pieseň Igora Bátlika TúJba v úpra•e prt 
trubku a organ ' podaní Jaroslava Butkaya a Vlaa. 
míra Gajdoša. Príjemne ich udivil \ tarosta obce Du..., 
Bohuš. keď si profes•onillnc taspicval s dyclkl\ .. 
hudbou Sclčianka. llo1tia Sl potom prezreli hi~toncU 
ča<,( Kremnice. kde 1ch okrem pnmátora mesta Miro
Ilava árožného vítala UJ dychová hudba Minciar;dJ. 
rigcntom Miroslavom Mcš(unom a so svoj1mi spe1il.· 
mi. Prct.rcli si CX)JOtície Mútea mincí a medailí, ktlllt 
pre nich pripravilo aj .u~á1ky historických dychovj,h 
nástrojov to svojich 1bicrok a v kostole sv. Katarín) '' 
v podaní Vladimíra Rusó vypočuli BcJiovu FantáliU 
\Onátu pre organ. a Zvolenskom tám~u si pozre 
scénky Spoločno'>ti ve1clých ~nn1arov Ca1an0\a 1 

Bans~cj Bymicc a program tavKil vynikajúc• kooc(fl 
\Úboru Dychová hannónia s umeleckým 'edú< ·n 
Róbenom Šebestom v hradnej kapln~c. ktor}· 1abez· 
peči lo árodné hudobné centrum Bratislava. Úča1tm 
ci s neskrývaným obdivom sledovali nielen vyn1kaJU· 
eu hru šiestich hudobníkov na dobové ná>troje z iS. lto
roč ia, ale aj majstrovsky interpretované diela - Pamtu 
B dur slovenského autora Juraja Dru]cckého, Pan1tuc 
mol Františka Kramáfa a Rondo od C. M. von We· 
bera. Z obsiahleho konccnného programu sa záro, 
doL vedeli aj o tradícii tohto typu kapiel v Európe a a 
nás. Program l O. júla popoludní bol 1amcran} na~~ 
znanie ča'>ti l lorehronia a mikroregión u Cicmy H100 
Po slávnostnom prijatí účastnílo.ov primátorom Brezru 
Vladimírom Faškom sa na ámcstí M. R. Štcfámk1 
~ona l crychový koncen spojených hudieb Mesta Brtz· 
na a Zeleziarní Podbrezová s dirigentmi Jozefom 
Knoškom a Pavlom Šianským. Pri pulte ich vystriedll 
Adam Hudec a s chulou si tadirigoval aj Eugen Bmel 
1 Rakúska. Potom sa hostia potešili z výletu čiemo
hron.,kou lesnou ]clcllličkou. na ktorom ich spn:'•· 
dtali starosta obec Cicmy Balog Rudolf Kováčik. ak 
UJ legendárna čiernobalocká ľudová hudba Banošo\COI. 
~tor.í ich nadchla komp~tno\(ou prejavu a ro7m:mt· 
tos(ou 1\Jdových pie,ní. Austrálčanov, ale aj ďa)(ich 
účastníkov potešila prítomno\( tamojšieho fujaristu 
Ľubomíra Medveďa, ktorý ich na fujare učil hrať. 

Ako prcdscdníč~a prípravného výboru a organizaf. 
ného tímu ma za všetkých orgnnitátorov, ako aj za ko
legov L Litcrámcho a hudobného mútea, ktorí a po 
celý čas vzorne starali o dobrú prevádzlu podujatia, 
potešili záverečné hodnotenia účastníkov kongresu. AJ 
napriek niektor}·m ncpríjemnostiam. ktoré sa pri takom 
ro7siahlom podujatí vJdy vyskytnú, ho zhodnouli alo 
organitačne nadštandardný, s veľmi bohatým a zauJt· 
mavým programom, počas ~torého sa mohli zotnámtť 
> našou krajinou, 1\Jďmi , históriou i súčasnou úrovňou 
hudobnej kultúry. Stali sme sa prvou slovanskou kraJI· 
nou, ktorú členovia a pria7nivci IGEB a dychovej hud· 
by navštívili. Aj preto oceňovali to. čo dosiaľncpozna· 
li - na~u srdečno>ť. priatcf;~osť a pohostinnosť. Pon· 
tívne pôsobenie vydareného podujatia bude ešte dlho 
rezonovať nielen v spomienkach účastníkov. ale iJ 
prostredníctvom zbornílo.a referátov. ktorý vydá Wolf· 
gang Suppan a bude k dispoLfcii v širokom okruhu hu· 
dobných knižníc sveta. MARIANNABÁRDIOVÁ 

Snímky Miroslav Nodl 



Alfred Schnin~e'" narodol 24. ll . 1934 v onc,lc Engel' v.,". 
raoovskej obhl\li. Začinoky jeho clujmu o hudbu ;ú ; pUié <poby· 
10m rodiny vo Viedni v rokoch 1946· 1948. kde jeho otec piho
bol al.o olmočníl. . Soúdium hudb) nb\Oh oval na mo;ko\\~om 
Konwvaoóriu roku 1960. šoudoval lu kompo1fciu a kolll r.t· 
poonkl u Jurija Golubicvu u in<onooncnulciu u ikoluja Rakova. 
potom podrajcho vlason)ch <lov ho najviac ovplyvnila pr:he 
loltgiál11.1 otvorenosl ;polu7iakov a aomosférn LIIČÍnajúccho 
luhúmeho "odondku". a 1ej1o škole pôsobil a~o pedagóg v 
ro<och 1961· 1971. na 'ivobyoic 'i vlak wrdb:ol najm!i pf;anfm 
filmo•ej hudby. čo .:o <Holo preňho hlavnou Jivnosfou v .,.. 
olcmd<líai)Ch rokoch. Oscmdesiale roky mu pnnoesli med1i· 
!Wildné uznanie a Schnin~c " ' soal v posledných rokoch svoj· 
ho !h()(a profesorom kompozície nu Vyso~ej <~ole v liam· 
burgu.lde na"úpil na mie\lo Gy. Ligeuho. Roky u11mnia v~n~ 
pomačoln fn1~d choroba. koord sa uňho po prvýkml prejavo la 
rol.u 1986 a klorá aj u~onči la Jeho Jivol 2. augus1a 1998 v 
Jl>mburgu. 

Alfred Schniuke ~a po 510j ich Soudcnos~)ch kompozfcodch 
ll husľový ÁINICCrl · 1957. ornoórium Nngasnl.1 • 1958. ~uno JIU 
PINJCo vojne ll mieri · 1960) vrhol mo \oúdiumlcchnfl< hudob· 
ntj a.anogardy. Pres~úmal vyjadrovacie mo7nosli dvan:hfo6-
AO\tj lechniky (Somfw t. l pre hu>le a Uai'Ír • 1963. Hudb.1 
prt llavír n J.omomý orcloc\tcr • 1964 ). princopy scnálneho po
nímania hudobného muoeridlu ( Di1116g pre violončelo 11 J.omor· 
n) >úbor · 1965. Slďlikm·~ J.vancto l. l· 1966). ;menojúc k 
!Ch S)'Oiéze < v}dobyokami sonori,uky ( Vanďc•c na jeckn 
.J.ord pre 1./IJVfr· 1966. 2. J.onccn pre /rus le 11 orcloc<tcr· 1966. 
• piwli<simo" pre orclre<tcr • 196R. clekoroakusoická s~ladba 
IXr Stomr • 1969). > princípm• koi:IJe a hudobného divadla 
íStlrnáda pre 5 hr.flcw • 1968. l . '> mf6nin • 1969·1972. Der 
gr/be K/ang · 1974). Spolu ; AndreJOm Vol~on,kým. Edi,o· 
nom Dcni;ovom. Sergejom Slonirll\kým. Arvo l'lfnom. Sofiou 
Gubajduhnou a Valeminom Sihesorom <:o lak sial kliesnilefom 
odtilov súdobej európs~CJ avanogardy do byro~r:uic~y riade· 
ntj soviel ~ej hudobnej kuhúry. koorej hlavnou úlohou main 
b)l neochvejná ~lužba jedinej správnej ideológii. Opo1ícia 
mladích auoorov voči ideologic~ým po/iadJvkám ;pôsobrla 
Mrrom komplikovanú '>itu:lciu. vy7načujúcu sa na jednej 
11mne t.1kalmi a sfalovaním reálneho í.ivobyoia. nn druhej 
llltiiiC auoemickým záujmom súčasn íl.ov i 1ápadných hudob
D)<h lruhov o !>orbu '"~ULovaných amioficiáln)ch au1oro1. 

Začialo~ <cdcmdesialych rokov v~ak vnie<ol do srubne 'a 
rozvíjajúcej ovorby vel'kú ~rfw. Schninke si naplno uvedomil 
lluoočnosf. /c adordcia novodobých oechníl. a ich ovorivá e<· 
plooo.lcía pnnášajú so \ebou nev)hnuone ncgácou "duchovného 
Jlllu ovorby". \lmiU aulemickej hrndačskej a~oivi o y, ncmoJ· 
11011 imuioívneho prísoupu ~u kompc)lfci i. ktorý oJfva Jen vie· 
d).led je ovorca konfromovaný' eznámom. A l a~ po '>ynlc· 
blU.JÚCtj koh\ž01 11o-divadclnej /. S>mf6nii dochád1a ~o von· 
l(jodmlle. Túoo svoju <iiUáciu rcnc~loval .. vel\.ou úprimnO\· 
(oo v IC<Ic venovanom ovorbe prinoera Den i wv a ( 1969): 
\Jdmcmy emuziuzmu' ncofj 111 11111 priviedol l. zbolštcniu 

ltrfuui). Bol 10m prc.,.ecltený. Je v .crinl11mc bola obj111en.f 
drfinití11111. mciontflm1 mct6da tvorb) . T.1to mct6dn nebude 
obprcnánil.dy. Alebo ,J.ôr nikcly nev)terp.1 cc/ú problem/Ili· 
lu111lrll): jej l/f,adné problém) to/l} niclenl< nemoJno 1 >ne· 
iolpomocoo roc1on:lln) cltmet6d. "lc dol.onc11 ich nemobw 11111 

pomenovať. ; fomruloVIIf pomoc.·ou <lov. Prcw je 1111..1 ncbť7· 

pmú l 1<'1'11 V <p.fSOIIO\IlU u/ohu ICdlflily. OJ J.eby IO bo/a l ICI'II 
Ol)nt&u oktl.jeh techm1. Dol.on.ll) recept \taii\IICÁCJ J.cm· 
trol) "•ktÁ)<'II p:orometrov" pr.ndcpodobne oclilo zmó clu· 
rhooný prvol. tvorby. J.torý vôbec nie je úmemý J.mocclif~>Á ej 
ptrdlllO>II d,mt!IKJ IIUIOr.l. 1/odnolil ,J.Ind.11ef.1 IIC<pOCÍVU toll} 

,..,bJ,1no''' rozhodnu1111. ,1J.ú techmdú dielilu bude poutnn(. 
ll< 10 •nutomfch sil:fc/1 in>piru;uc•chjcho tvorbu. A aby liCIO 
u/y • nÁ O V,~CIÁ)' Sify • IICUJXICIIi, potrebujú IICIII IÚic nové U 11(1· 

ol ompull). cmohlo 1ch na dl ll' ie u'poiojif bťlpcčnjm poll)· 
!mr po rn 1111o1 anom pne11ore. IJC<:h b) bo/1oiol.o/l el. ro7f.l· 
fll), • 1110111 momemc sn mu<in v 1lohodnom poľ) ••c V)ml.nuf 
do ltr1.hronitnc .a ro7prc,ticrajúcich pric>torov to/oo. čo je c· 
IAIIIIC. /nai M <'lorcl. oditllc výlučne nn turi,ticié mnČÁ). " 

Dokumenl) hradama Y)Chodi<kn tlejoo ~ríty (1972·1976) 
Jl'dllaiUJÚ ; ~Jadby Kltll'lme l. v imelO. vcnov:oné pamialke 
11011ly. Rei. viem ( 1975) a /. c·onccno gro' ·'o pre clvojc IJu,lf. 
,Jr,i) . ~mbalo u prcp.uovaný Uav(r( 1976). Sám auoor .ocdy 
111pnmrno•anie svojho v)chodis~a poutilocnnín pol) >l)h>ll· 
ta. klotimu venoval :oj l corel ic kú rcncxiu. Schninke vtedy do 
IIOJICh ;llndJoer,~ých predpokl:odov vlaslnc tačlenil aj jc\1· 
"'""" tui'Ófl'ku hudobnú orndíciu. n011010 ne~oac v s~Jadbc 
•lÚh SIOJC • cudzie". pričom jeho ďalšia !>orba prinášala 
•la.•1ae ncu\lillc širšf prienik k 1cj1o nevyčcrp:oocrncj soudnici 
•b•mébo my;lcnia. Poly\o) li11i~a. prechoavujúcn javovú po
dot'llltJIO noveJ ovorivej ft!Jy. mala u Schniukeho uJ .-oje nn· 
l«tdent) v pn:dchádLaJúCej ovorbe: Qunsi unn 1>0/IIIW pre 11111· 
kakla••fr(l968) vyuJ(vu oradičné clcmcmy uko 1ymboly (ci· 
loiJ ) a na l úlo 'ymbolic~ú fun~ciu mooívov nadviazal aj vo 
110)0111 C)klc /l)mnov I.·I V. l roko1• 1974· 1979. Plné \)jad· 
tmlt novej oriem:lcie prinil!a n1d:o Schninkeho Rcl.v1cm 
119751. koore bolo vari aj prvou religi6111ou ~ompozfciou ;oviel· 
limo au10111 a vychád1alo 10 S)111ČZ) dodckafónoe, \OilOrbuky 
a doalonic~)ch k• dzigrcgoriáns~)Ch modelov. Paťčas(ové 

Kboín.. l. vimeto ( 1972·1976) pred;oavuje ul komplexnú for· 
mul:lciu nového Schninkeho svela. v klorom vedra 'eba \loja 
111" na ;eb:l vrsovin) .veoy lmdícic u <úča.-.no\li. 

Prehodnotenie \/(ah u r.tcion:llneho a inoui1f1 neho prv~u v 
"orne prinieslo rozšírenie Schnin~cho ovoriveJ paleoy. čoho 
dôllcdLom bol aj kvamiluoívny 1Iom. V priebehu ,edcmde,ia· 
~dl rokov '" Schninke <láva ovorcom ro/J>iahlcho ~ao.liógu 
ohol. v klorom dommujú predovšcokým ;ymfonocké a koncer· 
11111né Loonpo1fcic. Symfóniu sa soávn preo1ho (aJi,kovým vý· 
JIOiedn}m Ján rom i oroen lačnou smerovkou ~ Jeho ovorivej fi. 
l>rolio; 2. \jmf6nia (St. Flori;m) pre 1bor a orchc"cr ( 1979) JC 
1110\d\ symfóniou i om~ou. spájajúcou archaicLý wei grego
nlnskebo spevu s nnjnov~fmi hudobnými výdobytkami . .1. 
l)lllfÓII~> JC monumcnoalnou a zároveň kal eido\~opickou ~yn· 
~IllU lr:ldfcoí nemeckél10 ')mfoni71nu ( 1981 ). 4. •> mfót1111 pre 
dxor a orr/JC\Icr ( 1984) mť\ umbícoe ekumenicky /01úladif cle· 
llltiiiY cirkevného ;pcvu ~mol íc~cj. pmvoslávncj. prole>llllll· 
lieJ a !ldov;~ej ;ynagogálncj omdfcie. 5. >)mf6mu (= 4. con· 
moo gi'O:>so) je symézou >ymfonického dmma111mu a hmveJ 
•uouózneJ ~oneenamno;oi ( 1988). K lýmlo monumenoálnym 
C)khclým ;ymfonickým koncepciám oreba prirndif aj skladbu 
ID mcnH>rTam ( 1972· 7S), ~1orá JC orchcsorácoou Kl"vfmeho 
hllllrta. Gogofovskú ,u,tu ( 1980). ako aj monoča\fo•é či mo
noproblémové orchesordlne vízie: P.11sncngliu ( 1979·80). Ri· 
la/(1984-5) a (K)ein Somcmacllt>tr.wm ( 1985). 

Popn ~> mfónii. ~1om pre Schninktho mamennla o;o• ý 
JlltP' jeho hudobneJ filo1ofie. nu<h ii1ujúci na naJzávažnej\ie 
ndkie európ;kej hudby. 1ohmvajú v Schninkcho orche,oml· 
KJ 11orbe nemenej ví 111amnú úlohu Jeho koncenanmé ~om· 
J'llÍCO<. ' ktor) ch nadviU!nl na európ~~· or:odfcie ~oncerlanl· 

lllho pnncfpu. i\k mu poly~oylosoikn umoinila nnhliadnuf do 
IÍÍI európ;kcj hudobneJ minulo,li. oak pmvc fonna conccrln 
pwa prtdsoavovala preňho ideálnu bázu. /, COIICCrlo gro' \O 

pr] huslí. <16čil.y. lcmb:Jio a prcp.1ro•nnj 1./ao fr ( 1976) pri· 
aa!a loofromáciu sve oa baroka a ;úča,nosli. 2. concerlo gro, lo 
pr husle. violončelo 11 orchester ( 1982) rod i ruje l Úlo víziu o 
"ft brnhmsov k~ho romami1mu . . l cmoceno gro<' o ( 1985) sa 
oieolo aJ onSirumemučne navrncia k ví·dobyt~om prvél10. 4. 
iOOC'CIIo gro>~o je vla<lnc u!>pomínanou 5 .. >ymf6niou ( 1988) 
al roncrno grosso ( 199 1) je vla>! ne 5. lru;fovjm konccnom. 
•borom falisko diunia 'počíva v nadfuds~ej 'onuo1i1e sóli<1u. 

..,. 

Ci,t4 ~u~&4 či,té~o člouek4 
(Alfred Schnittke 24. ll. 1934- 2. 8. 1998) 

" ic .>om Rus. nr§tina je .>fcc mojfm matcrin~kým ja/ykom. no moja mm ka hovorila po nemecky 
Jcp§ ie ako po nrsky. Skutočná ma/crinsk.1 rd bola v/a~tnc po/0/{lhuclnuuf .1 napoly nesprávnu nem 
čina povo/Jských cmcov ( ... ) K lomu m:fm d tc problém. l c som spolovice Žicl. hoci jicli§ ncov/,1· 
cl1nn vôbec. Dnes ul ro.wmicm tomuto dialckll/, podobnému ncmi!inc. no v skutoi!nosti ob11 Jiúov
ské ja/yky, starý :1 nový. neovládam vôbec ( ... ) ep:rtrím tccl:r k nikomu. ani k Rusom :mi k 

cmcom nijaké/JO dnrlw. mli k Židom. nem;fnt nijakú kmjinu. ncm;ímnijnké miesto. Celé roky m 11 

to sužov11/o. apokon somn11šicl pokoj vo ch vl/i. keď .>om pochopil: ij:rké re;í/nc ric§enic necxis· 
tuje. j e 10 nemo l né. Ak tem/ niekam cmignrjem. aj tak mi všetky problémy o.\lamí." 

vcduceho dialóg 10 tvu~mi .. , iného wcoa". 
Treoiu 1kupinu Schnon~eho vý111amných orche\lrdln)ch 

~ompo1ícií pred\lavuJÚ mllnomenHilne ;ólové ~ooocel1) . 

Schninkc v nich nadvii1ujc nielen na výdobyo~y vy,pclcj in· 
' tnomcnoálnej vonuozioy európ,~ej hudb). ale aj na princíp dia· 
lógu. protipo<~a•eoua. konfromdcie \611\IU a orchc,lro. koorý" 
lelllo hlncr 1fonno•al. Už 1pomín:mé dva hu1ro1é ~onceny 
doplň:o 1rojč:o1fový 3. J.cmccn pre hu•le 11 komonoj orche•tcr 
( 1978). klor} pool :lča pnncfpy poi)Ši yli,li~y a do popredia ;oa. 
"" kontmpolfcou oboch ! lo/id. a \ovorča>fový -1. lru1fový 
J.onccn (1984). Orchesomlne verzie maJÚ aj jeho prvé dve><>· 
ntÍI) pre llu</e a l.lt1vfr a Suiw v 1111rom ,;týlc. Voole venov.1l 
Vw/o vj ÁOIJCCrl ( 1985) u M1N10/6g pre • io/u 11 ,/,ltil.o• j or· 
the''"' ( 1989). pn: 'iolončelo napf,JI dva koo1ccn) ( 1985-6. 
1990). Dode~afonic~ú 1/uclbu pre 1./111 ír 11 komomý orcllc>ter 1 
roku 1964 doplň:o poly\oyli;oicky ~oncipov:oný "'l"e'fvny 
Kmoccn pre Unvfr a sldtlio•·ý orchc,tcr( 1979) :o Konccn pre 
\11ornočn) Ua•írnl.omom>' orche\lcr( l988). 

Ak <a >O Ylnokom a omcrpreoť\ciou Schn in~cho ')'mfónoí 
'PáJ" meno Gennadija Roldc,ovcn,~ého. JCho ~onccny a con· 
ceno gros;i Yllli~al i na pnamy popud najv)znamncj\fch inocr· 
pre101 \OYICI\~ej '~oly (G. Kremer. T. Grindcn~o. O. Kagan. 
O. Krysa. J. Bn\mcl. . Gunman. M. Rosoropovič. V. Kr.tj· 
ncv). koorf prcdovšco~ým <a pričinili o ohoLnámenie svela 10 
Schnon~cho doc lom. Títo on1crprc1i boh 3J hlavn) mo adr«álmo 
' \friocrmi Schnin~eho ~omomej ovorby. koorá 1:1~i\lo n11m· 
mcnalu v 1om1o období ~val ilalfvny i kv:uuioaofvny Llom. Za 
'\coky spomeňme z diel. n:l\lcdujúcich po K/a• ímom l. • i mete. 
a;poň 1/ymny 1.·1 V. pre violončelo n J.omomé 1úbor) ( 1974· 
1979). Polyfomcl.é 11mgo pre l omom) .1úbor (1979). Son.1tu 
pre I'IOiontclo 11 Uavfr ( 1978). 2 .. 3. 11 -1. ,,/útii.Mé kv:mcto 
(1980. 1983. 1989). Septeto pre fluutu. 2 Unmoel). husle. der 
lu. liolmltclo n čcmb.1/o (1981·82). Sláčil.ov~ trio (1985). 
Schni/ und ll:o/1 pre trombón a organ ( 1983) a K/tli fmc kvunc· 
10( 1988). 

Schnonkeho ~ompo11čnému naourclu nebola ' al cud11a 
ano vo~álna hudba· e\le poča\ '>~oj ich \iúdlí napi al d1e oralo· 
riť\lnc ~ompo1ícíc a jednu operu. Výtnamné moe\lo v jeho 
ovorbc 1aujlmujú "'skladby napí;ané "po prelome"· Re k viem 
( 1975). ktorc je ~oncipované pre <6Ja. 1bor a neoradočné ZO>~ U· 
pcnoe náslroJOY. hudobné dovadlo Tn '~n) pre "'pr.fn 11 Ao· 
momý 1úbor ( 1980). no predov~cokým ~an1 á1:o Sc1d níichtcm 
und ll IICIICI (F:IIhi·KIIIll/lle) pre s6/a. Lbor U orchC>ICr ( 1983). v 

~lon:j 7hudobnil rene>:~nčn5 Príbeh o Dokoorovo Fausoovo a 
~lom '" soala 1á~ladom Jeho ne,~Or\cJ opcmej ~ompotície. 
Religiózna in\pirácia viedla jeho ruku pri ovorbe dvoch morou· 
mcnullnych 1borových C) ~lov: Kmoccnu pre zhor na poéLiu 
anJJélhkcllO autom Grigom an:~acoho (1984-5) a Kajúcn)ch 
pic,nf pre nuc{,,nf 7bor( 1988). 

AK 90·1C roky pri ni« li Schninkemu tivol v 11oanocní ncu· 
<llll)ch Ldmvooných úomp. záro•c•' boli aj rokmo 1el\.ého me· 
d7m:lrodného uznania jeho 11orby. ObJCdn:lvok od naj• )·nmm· 
neJ!fch hudobn)ch inšuoúcoí a ncuofchajúcej ovorby. Schnlll~e 
v horúčkovioom 1ledc p(\c Iri opcmé kompozície· ti vot s idio· 
tom (1992. librcoo Vikoor Jcrofejev), Ge>ualdo (1993·1994. 
libreto Richard Blmchachcr) a l/i,t6ria Doktoro JohamM 
Fm11111 (1983· 1994. Jibrcoo Jorg Morgcncr a auoor). v ~!orých 
;u ;úmcďujc na lémy pochád1ajúce z oroch milO\ aných ~ullúr 
• "''~cj.oalian<kej a nemeckej. Zdro>cň p~ Iri no1 é <ymfónoe 
(6. • 1992.7. • 1993.8. • 1994), viacero 'ymforuc~ých kompo· 
1fcif a konccnov (6. conccno gros;o pre husle. 1./uvír n orchc;· 
tcr . 1993. KmJCcrl pre trojl.u pre hu,lc. violu. violontclo a <16· 
l iA)· 1994). a~o aj SYOJC po;Jedné ~omorné opu1y (Kia•fnoc 

trio · 1992. 3. \OII:ÍI/1 pre ht"le 11 Ua•Ír· 1994. 2. 1011.11.1 pre vio
lml<'elo a U:n fr 1944. K 1 nneto pre 4 llr.ltov na biel< mhtrojc 
• 1994). Apo~ .ol) pllc~) 1 nogic~é vodenie wcla. ~1oré je >Ú life· 
dem! v Schninkcho (aJi\~ových ~ompoliciť\ch. ;a v ča\C Schnill· 
~cho '~onu ;oa lo ulmajel~om celého hudobného wcoa. 

Počas s~ladaocr,~ého ..emonárn s GoJOm Kančelnn. u ~uloč· 
oocnom v Jele 1988 v Dolnej Knopcj . '""'Ý \lovcn,~ý ,~Jadnoer 
ro1vmvcl na lénno Schnin~c. pričom predme! >~•ojej reči obvi· 
nil1 neresli nadbiehania publo~u a Schnin~cho mc16du "7.o>o
pénu.ovunoa dodc~nfónie" opí'>al ako celi u ~ Zl i lenou ti\OIIlCJ 
úrovne rodiny. Kančeli, ~1orý dva ro~y prcdoým prebdel dvu 
oýJdnc pri lôJ~u ~linidy mflveho Schnin~eho. počúval pre· 
kladnoel'ku. posoupolC noio•el. červenel. fialovel a po a'i minú· 
IOYeJ odmlke povedal: "Schnlll ~e je Čl\lý člove~." 

A~ Schnin~cho ovorb:o 1il<adne ovplyvnila profiláciu a 
smerovanie ;ovichkej hudby v le1fdc,ia1ych ro~och a rozho· 
duJÚCo 1a~iahla do vý1 op "elovej hudb) od ro~ o' \Cdcmde· 
'iai)Ch. <lovcn1~ý hudobný íovm • riadený na Jednej <Orane 
fun~c i onár.~ymo odeálmi. na druhej " '" ' verejnou mienkou 
'ynlbanou vocduj\ou son:dnou ,kJadaoer,~ou gencr.íciou • vy· 
1111ul •cl\.é úsiloc. aby o>~al S(hnin~eho hudbou 11Cpošhme· 
ný. Schninkcho ovorba 'a na Sloven,~u ~ínla v O\Cmde>ial)ch 
rokoch lakpovcdiac poloilegálne. výlučne v šoudcm,~ých kno· 
hoch. a oa~ vJa,one Sloven>~O v 80·oych rokoch Jen one· 
'~orcnc 10pa~ovalo 'o' ieo,ku real cou na chnin~eho dielo. 

Tcmo Mav " 1ačal po11upnc meni( 10 7mcnou režimu. do 
dnc~ného d•)a v ak u ná; ncodlllcla uni jediná 1 jeho ÔMnich 
\ymfónií či vo~álno-1ymfonidých kompo1ícif. ani jedm:ljeho 
opcrn. ano jedmý bale1. Schnlll~eho hudbu ~ n:lm kolponovalo 
• rovnako a~o do Európy • naJmii výtnamní ;óli lli. A lu~ v 
Br.ui<lnve od111cl 4. /ru,fo• ý koncerl u 2. llu•fovú ;on.1w 
(T:IIiana Grinden~o). /. liolmotelm) ÁOIJCerl (O.I\ id Gcrin· 
gu\1. Konccrl pn: 1./t,..ír n ,f.1tiÁO\ >' orc/re,lťr(ln~ml ), orchell· 
rúlnn lmn'>kripci:o /. sontlty 11rc /ru,/c n J.lnvír (Jumj C:ilma· 
rovič). v Kolici:och '""' 3. lw,fovj ÁOioCerl (~oorého baleoné 
sprocovanic uuemou mago~ou bolo pred•edené o nn BIJS). 
~lcJo,.í;,os 'a fa?"kovým doclam Schnlll~eho la~povedoac 
programovo vyhýbu: orchesordlnc Pimoi,,imo (Mclo\·ÉIO, 
1991 ) či /1/11/é tmgédie (filmová hudba inl lnomcnoovaná 
RoJdcnstven<~}m • McJo,·~IO\ 1995) \Otva môJu 11edčof o 
'~uoočnom umeleckom profile ;vojho :ouoom. Za umeledy o 
Iechnicky podpricmcmú moino OLmoči( jedinú 1lovcnskú na· 
hmv~u Schnin~cho diel. nahrdv~u J. a -1. II)IIUIU (plaoňa 

OPUS·u Sm IChÁ.I komomj n·orb:l. Mu \lea mode ma, dor. )UI•JJ 
Bencl). Skuločnc ví7namní• drnmalurgic~ý čin predllavovul 
konccn 18. 6. 1994 fesoivulu Večery novej hudby (5). na klo· 
rom od1nelo .l. •l:flil.o•é l. Y,1fl<IO. Klt1v1rrw l. vimcto (Moy1e· 
so•o ~larlelo, Daniela Varín1ka). l . IIOIOioi'clo•tf <01otf111 
(io1ef Lupoák. Elconór:o S~uoovtí). :!malé >ÁI:ICib> l're org1111 
(Kal:or(na Hmllelová) a Suwnincs pn: ,,ltfčil.y. org1m a bicie 
n:i,trojc (Komomf sóh111 Bmtislava). MoyLesovo ~vanelo. 

kooré pre Mrenoe Schninkcho diela u ná' urobilo najviac. md 10 
svojom Málom rcpcrlo:lri aj Jeho 2. ,,/tfčil. ové l. VllrlCIO a Ktlnon 
in memorimulgor Stmvin,J. ij Kvôli úplnosoi ~onloaoujme elle 
uvedcnoe /. •io/OfiČCIOieJ 1on:ft) (Eugen Prochác. Marián 
Piv~a • Melos·l';lo; 1991). 2. hymnu(Večery no>eJ hudby · l ) 
a Snity v starom ; týle pre ll11slc 11 klavír (Pelcr Krnjniak. 
Ele011ór.t Škuoová). Dô<lednosf funkcionárov i ,:1,1a1 nfl<ov 
avruugardy teda zaoiar nadobudla len pomerne malé orhliny a 1 

vyl\oe popí\Oného doocr:oJioeho soavu nchrnnia. nepočúvania a 
ncrcnckoovani:o Schninkeho diela vyplýva celkom jednoduchý 
uzt1ver: máme \41 e~te na čo tc~if. 

Knoic~é di ,~u\lt o Schnonkeho o•orbe. jej mot1Ydcoť\ch. vý· 

zore či ce l~ovcJ filoLofio ''''"'JU do poprcdo:o nodol\.o :orgu· 
mcmačných rovín. ~!orých 'účel má oprávnenie '>pochybnof 
w~ aulorn. ako aj )Cho doelo. Schnin~eho obr:henoe \a ~ l/\ 
pol)\oyh'>llke má podra I)Chlo n.11orov .urobúl) mod) avanl· 
gardných ideálov. ko orú vrhá nevcrmi či<Oé weolo nn JCho ovori· 
vé 1áoncry. Samolntl JCho hudobná reč. 'l užívaJúca oo!\. o do· 
•ergcmn)ch 7drOJOI, narú\a '"""ideál homogénneJ ~ompozi· 
cie. ~ompo1ičncJ jedno!). koorý má b)1 ncoddelioern) m prv· 
kom európskej hudobnej kullúry. Konfronuícia neo~ Ja,icillic· 

kých princípo• > ded•č>lvom druhej voedcn1~CJ ~~oly má La>J 
znrunenaf Lb) ločn) a mám) pokus o pn:mo..oenoc A domom 
na~lolenej dichooómic n:gre1Í\ neJ n progre,ívncj umelec~eJ 

oricmť\cie. Súčcooýchoo prcmf<. 'prevád1aný prejavmi ncfaJ(o. 
vancho záujmu in1crpre1ov i publika o Schnon~eho dielo. md 
pre.-cdčilo doka1ovai auoorovu ' 'onvu 'chizofremu. o10b· 
nollnú dclinoegrúcou či nepocllvo<f Jeho 11orových 1ámerov. 

Je nepochybné. Je pre Schnin~cho o'obno>Oná odenlila 
pred\lnvovaln problém. na ~lorého rie\cnoe ne')'lačol i Člbo

prie,ooro•é ~úrndnicc jeho Ll\01.1. Schnon~e. koorého rnné del· 
sovo po1nnčil <lnhnumus a vla;lenecU VOJna a koorého puber· 
la prebiehala v dobe moccn<kícto bojov mcdz1 Swlmovýmoná· 
sledníl.mo. bol ' .. ~uločno;ll emcom med11 Ru>mo (po mál· 
~e). Židom med1o cmcamo (po oocovi). ~.uolíl.om mcu1i pr.o· 
vo1Jť\vnymi a judui,wmi (po babke). Slooo/ncnie " ' ' pronci· 
pidlno'>fou avanognrdy znamenalo v 1cj1o 'iluácii preňho nájde· 
noc Y) oútenej l\ lot). prelo7c dodriiavanoe 1\leJ pn Jal eJ meiO· 
dológoe (či meoodológií) mu IUbelpcčov;lo hradanú umelcc~ú 
inocgriou. A' vedomie. Je 1á1o celia ncmô}e pre•1ho vie1f k ~lo· 
bodnému ~ebavyjadrcniu. kooré bolo o1vcnou najhlblích 'nú· 
1om)'ch hlaso• . upo70rňujúcich na preof\ dvajúco s1a1 ne<lobo
dy. ;pochybnilo aj 1ú1o islotu. Vnú1omý hlas mu hovorol. Je 
bez vyu, ioia vnúoomého sluchu u7 ďnlcj ncm6Je komponoval'. 
lc dô<ledné na, ledovanie melód) zaoar.tiUJC CC>IU umcledeJ 
11oriveJ mouícii. koorá ;a /AČala hl:lsif o >lo• o. 

ic je náhoda. 'e Schnin~eho 'kuločne P"'ou "pol) \oyli,. 
oickou" kompo1íciou bola filmová hudba ~ animovnnému fiJ . 
mu Andreja Chrzno10vského Sklencn.1 /rannmnl..1 ( 1968) 
Jedna~ ~ompozfcíu filmo•cj hudby 1\le ncbrnl tal. 'JÍ ne .o~o 
kompoliciu auoonónmej hudby, a la~ .:o lu mohol do,o,o( ~ ; Jo 
vu aj onen spodný hlas vedomia. jednak \amomý 1ujc1 !ohlo 
filmu 11 vyJadovnl vyo.orif hudobnú .uuológiu ~ \oylovým 
or.tn\fonnácidm. ~1oré sa odohrávali vo' yovamcJ 7IOž~e filmu. 
jednak ·a 10 je azda najpotlllmncjšie. ;:moolllý film hovoril o 
poorebe fudskej ,Jobody. o polrcbe vzlielnulia. koord "' prcbú· 
dza aj ' 1ých naj;púoancj,ích \ocoet.ích. o o umclco11 (hr:ič n.t 
hudobný ntl>lroj). ktor} túlo J>Oirebu v fu<foch prchúdza be7 
ohradu nu osobné následky. Tuk hlas rO/O/vučancj :onnnovancJ 
"<~lcncoJCj hannoni~y" v.oúpil do Schninktho 'edom oa a on 
sám '" musel V) ro• na( ., oouoo novou rcalooou · na>lala k rim 
na jednej \l mne ll dio vedomie 1r.tdy a vano gard). \lrach 1 nano· 
šcnia vla\! nej umeleckej imegrioy, a na druhej \lr.onc vedomie 
o umeleckej ncv)hmnn<Kio nie,( po..ohl\o \IObod) . onen "pc· 
ga101 <~í impcrnuv·. ~1orý ;a preňho ;o.ol nJJnalocha~cJ\ou ne 
vyhnuono,(ou n ~lorý bol cel~om nepochopolcfny Schnno~eho 
; úpuoníl.om 10 1ápadncj pologulc. 

Pre oo Schnin~e ' ča>c ~rí1y pr;. pol) \o) li \lide Rei. 11em. 
~1oré Je nielen poJy;l) losooc~ou '~Jadbou. uic J< aj 'múoočnou 

om\ou, Ob>ahUJlÍCOU Krédo (teda 1cx1. ~lorý ;pô1ohol 1á~at 
ovorb) Arvo J'<ina v ro~u 1968). Pre Schnin~cho \J n.ojdôle1i· 
tcj>fm \l.olo 10. čo umelec hovorí. a do pozadoa po1orno'11 '" 
do\lnl.l oláAa. ako 10 hovori. eu\1.\J,o prílomno,( 11r:ochu zo 
>poločen,~ého 7tl~a7u. 11upňujúca "' po ud:oJo,llnch ro~u 
1968. 7učala mal OJ>ačný učono~: >lmch u1 prc>Oáv:ol hy( aulo
ccnLdnlym reguhlloromt,orb) a umelcc~c docla SJ ~:oč.olo "a· 
va( 1ý11Jmi ·oa~ Brežnc•ova do~lrfna <plodolá Schnonkeho 
RcJ. viem, 2. S) mfóuiu-Om~u. novú rvorivú oricnuíciu Arvo 
Pana. Kančeliho 'ymfónoe. Górcckého 2. aJ 'Jmf6mu. Lu· 
lo,! a" '~ého J •> mf6mu. Pcndcreckého Pof,J.t• n:J. llťm. ale "J 
Bá1lokovo Cnn11cum ./3 č o Bcrgerovo Mcmrmo l'" '"'rl' /lfl. 
rosltiVto Fi/ip;1. 

A domova dochooómia progrc' : rcgrc1. ,fonnulovana' JCho 
FiloLofii 1101cj hudb). \lmllla po ro~u 196R IIOJU n.olocha•o>f. 
011blo~ový umelec pre~oal pocif01af ootllky no,álor<~va ako 
fa7i,kové problémy ovorby. 111~:l1o formulácia problému IJ 
prc\lala 1pdjal 'JCIIvujúcou realilou Adon101 <~e fonnuldcic 
\liii~ Jo V "č~<e fucJ,~ej hanby", \ dobe po 2. \\CIOICJ IOJnC. 
~eď on mu los( nnllavova l n7r~ndlo. v ~10rom č lo1ek mohol/a· 
1ricf len čosi výnimočne odJ>Onré. llm11 1 vla\lncj minulo>ll 
bol hlavnou hnacou <ilou c'Jo,c~a. klor} '"chcel pred t)mto 
obr.t/Om v/doalo( do buducno'''· koon:J proro~om sa umelec 
<~áv:ol a ku ~1orej hrndal cc\lu v symboó1e .VOJOCh médií ' 
najprogre,ívncjl(m vedcdým m)>lcn(m Zrbdlo ononuJo,u 
1ačalo ''>lUpov a( do hf) '>pol u ..o nbúd.onfm n.ooúto ovár čl01e· 
ka a ak boli Jej prvé preJ.OY) v hudbe na1vané poly~l) l"ll~a 
(dne> po;oavamgnrda). noc je náhodné. lc 1en1o koncep! po pr· 
výkml 1 plnou vá}no;lou na\lolol Amcnc'an Geor~c Cnomb. 
~lorého 1edomoe nebolo naool\.o !alaJcne curópl~)lll hne· 
chom 2. <YCIOYej VOJny. 

PolyloyJi,oi~n. koorá od čia' ;vojho Vl<hlupu v ,ccJernde,ia· 
l)ch n O«mde>ímych ro~och. keď bola priamo ~onfron1o1ao"' 
' odeJimi a~am~anly. a ~lord dnes pn:,oúpol.l do o.oborn po>la· 
vnnlgardy. neprcd,lavUJC defi110Ya1crnú >k l:odobnú mco<idu. ale 
vytváro \taronovú hudobno·l..omunilačnú \OCiálnu 1 tvorivú 
situácou. v kooreJ "no~lo nemá prnvdu a ~ažd) má prá• ob) ('l. 
počul}" (li mno 'Jovan11 Mol.on Kundcr.t charnklcn/mal rcah· 
IU naJYýtnamnej>icho curóp'>~eho lioenírneho dnohu romd· 
nu). erclnoivi,ujc Jen avamgardný po\lulť\o origmálno\li. rc· 
lauviZUJC celý pne,lor unJCicc~ej čmno>ll. a l)m. p.tmdo<ne . 
na•rncm umenie člo•e~u naleJ doby. koorcho 11101né par.tdo· 
xy v nej nnchád7nJÚ "oje \lclc>ncnie. Umcmc po<lllvnnlg:ordy. 
koorého a1da naj v) /namncJ\iu reahldciu ' obl:o111 hudby pred· 
slnvuje pnlve doelo Alfreda Schninkcho. prioom nemu" relig· 
nova( na problém odcálu. re11gnoval 11.1 hodnolu. do~onca 
mô1c tnO\'ure~U)Citovať utopitmus n upokulypucko\ť uvunt· 
g:trdného videniu. prcoožc nevylučuje a priori nija~ú moJno,(. 

Ak Schnin~e pred lrid<tallmi rokmi nanovo <prohlcmai110· 
val olá/~u "wojho · cud1icho" v hudobneJ kompcufcí•. čím 
upo1onril na >kuločno,(. Je nipké umclcdé dielu ncprcdsln· 
vu Je homogénn) monofil. la~ dne' >mc u} ..-ed~amo mnohých 
"pol) ll) li \l íl.". ~loré majú IJ.Ojro/mannej\oc podob) J ~IOf)Ch 
t\Ortovta mali najronnanuej,ie mtcnctc. /\lú tvorivu filo7ofiu 
prini«lo vla11nc Schninkcho dielo? Dejiny človc~a pred>la· 
vujú nnJmOhulllCJII rezervoár dôkazov o \Chopno,lo človeka 
premo\llf prot1rečcnoa. prehodnotil ich funkcou .o po1IJ\I( 1ch 
do ,Južicb \) meoic~eJ 'ízic wc la. koorú u} ,uorí Gréci pomeno
vali \lovom lwrmmoi.f. Tálo po1cncia človeka umoJnola Lh:tr· 
monuov:1ť wet anttl) \0 \vetom jud~u"tclého lre,(an"'t'a rm 
ÚSYIIC <iredO\e~U. /0\ÚJado( ~fC\funs~Ú lr.tdocou' 111111~1/U)UCI· 
mi rc~wurnčnýmt al..tivitamt na t::lčiatku rcne\anctc. Plodom 
leji o polcncic je o dielo J. S. Bacha. L. '. Becohovcn:o či l 
Sir.tlln>~ého. Schnon~eho doelo pred\laYUJC na pôde druheJ 
polo>icc nillho 'loročia varí naJinohuoneJIÍ J>O~u' o vyo,orenoe 
'pomínanej nadmdcncj kvnhoy, koord do~úže 7~'orc\o( v\coky 
tdnnlovo <a vylučujuce proliklady. A~ v Schmll~cho doclc ~oc· 
<illu je JUdai~loc~á. ~aoolfda, prnvo,Jávn.o .o prooe..lanhU lr.t· 
dícia. hudba 'ircdo•cku. rcne<ancoc. b;tro~a. rom.on1í1mu o 
hudba novodobej nvamgardy. 111~ je 10 prel o. lebo tlUIOr ním rc· 
alizoval svoj sen o hannm111ujúcej ~ocxi\lencii prolo~ladných 
svcoov. A a~ má láto 'ízo:o kocxo;oencoc ' Schnon~eloo doelach 
Ink čn\lo apokalyp1ic~é vy1ncnic. je 10 pn:lo, lebo celým jeho 
dielom sn vinie nielen oú}ba po 1om1o \\Cle. ale aJ vý>Oraha: 

ie je uJ na sny o univerzáh10m mieri '~'~oro? 

VLADIMÍR. GODÁR 



o/ý6orné trúJ Istropolis 
Nedeľné matiné, k10ré usporadúva Národ

né hudobné centrum v Mirbachovom paláci, 
sa stalo jednou z pomerne skromných príle
ž itostí, ktoré dostávajú mladí s lovenskí in
terpreti na prezentáci u svojho umeleckého 
napredovania. Aj s i ju vážia, a zrejme mož
nosti vystúpiť v Mirbach u venujú všetky 
svoje s ily. A tak jede n výkon za druhým od
znieva na vzornej úrovni , bez zako lísaní, čo 
súčasne dokumentuje nie le n e tickú stránku 
prípravy, ale aj kvalitne odvedenú prácu na
š ich pedagógov. 

Sériu dote rajších úspechov za tro pickej 
horúčavy dopln ilo 7. júna vynikajúce štu
d entské Klavírne trio Istropolis, z ložené z 
naslovovzatých hudobníkov - klaviristky 
Kataríny Brejkovej, huslistky Zuzany P~té
kovej a violončelistu Teodora Brcku. An
sámbe l ex istuje štyri roky a aj na V.ŠMU 
pracuje pod ved ením M. Karlíkovej . Za to to, 
pre vek komorného telesa krátke trvanie, clo
siaho l vďaka absolvovaniu viacerých inter
pretačných kurzov pozoruhodné úspechy i 
na zahraničných sú ťažiach. Za vedúcu ume
leckú osobnosť možno považovať klav iris t
ku, ktorá dosahuje najmä v d ynamike viac 
než imponujúce výs ledky. Jej hra je technic
ky výborne prepracovaná, bez kazov a vo fa
rebnom t ieňovaní sa bez námahy dokáže vy
šplhať až do orchestrál nych polôh . 

Vý raz hry súboru je pri rodzený, zbytočne 
ne prcšpckulovaný. i keď racio nálne zvažo
vanie línií je zrejmé. Všetc i hráči sa plne od
d ávajú hudbe, súčasne sa navzájom počú
vajú a prispôsobujú sa intenz ite tónu spolu
hráčov. Mladícka verva, dravosť, vitalita sú 
ich dominujúcimi výrazovými po lo hami. 
Menej blízke sú im med ita tívne lyrické nála
dové odtiene. Dokážu však vychutnať aj 
kantilé nu a s takýmito predpok ladm i orien
tujú aj svoj koncertný repertoár. A ni v jednej 
skladbe (predvied li o pusy dvoch auto rov) 
nezaznelo Largo či Adagio. Najpomalšou 
časťou bolo v oboch prípadoch Andante , a le 
s ešte ďal ším prívlastkom urých ľujúcim tem
po (un poco mosso, resp. con moto). 

V Triu B dur. op. 99. D 898. Fmnza Schu
berta. zaujali mladíckym peľom prirodzenej 
muzikality, ktorý m opuncováva li sk ladobné 
línie. Dominoval iskrivý temperament , e le
gancia, vti p a v neposledno m rade i s pev
nosť . 

Ešte presvedčivcjší výkon poda li v 
Brahmsovom Triu C dur. op. 87. S týmto 
dielom sa dokázali ešte viac s totožniť, i keď 
primerane svojmu veku. Zaujali dravosťou, 
brilanc io u, výbuchmi vášne, skvelým na
pätím gradácií. P lne využívali svoj zdatný 
muzikantský tvorivý fond . 

Obecenstvo priam bez dychu s ledovalo 
hru a ponáralo sa do ich nadšeného muzicí
rovania. Všetko bolo vynikajúce. Zvlášť sa 
ž iad a vyzdvi hn ú!' chúlos tivé scherzo so str
hujúcim spádom, súhrou a skvelým techn ic
kým prcpracovaním. Iste mu venovali nemá
lo chvíľ pri ind ivid uá lno m i kolekt ívno m 
cvičen í. VLADO ČÍŽIK 

9\fa(á prefíúadf(a 
fiudobnýcfi kJ;a[ít 
Zásluhou Národného hudo bného centra 

koncenná s i eň Mi rbachovho paláca ožila 
( 14. júna) koncertom zo s lovenskej tvorby v 
nezvyčajnej d ramaturgi i a s dobrými inter
pretmi . O našej mladej koncennej generácii 
sa poch valne vyjadrujem nie prvý raz. 
S lovenské konzervatóriá a V.ŠMU oboha
cujú koncertný život výraznými interpret ač

ným i talcntmi . 
Tieto skutočnosti potvrdzuje takmer kaž

dé podujatie v Ga lérii mesta Bratis lavy . 
Uvedený koncert otvorila Kadenciou p re 
husle a sólo od L. Burlas;1 Uršula Hrdinová. 
Na j ednoduchej téme vybudované dielo 
dômyselne využíva techn ické možnosti ná
s troja. Variačný proces z ložitej harmonickej 
a zv ukovej štru ktúry klad ie vy oké nároky 
na pamät', na akordickú hru a na prácu so 
s láčikom. Mladá umelkyiía plne využila 
techn ické danosti d ie la a su verénne povýšila 
je ho obsah na úroveň vzbuclzujúc u uznanie. 
Dielo , nesporne najlepš ie v tomto programe. 
zmobi lizovalo tvori vé s ily interpretky v 
opti má lnej m iere a výsledok bol potešujúci. 

_Igor Dibák napísal mnoho inštrukt ívno
prednesových sk ladieb pre ž iakov rôznych 
stupňov hudobných škôl. vrátane V .ŠM U. 
Jeden z re prezentantov tohto odborného uči
lišťa , Peter Katina, pred niesol sk l acla teľovu 
Passac;1gfiu pre akordeón. Opäť zložitá kom-

pozícia polytonálnej sadzby, s opakovano u 
témo u, ožila v prednese interpreta, kto rý dal 
dielu adekvátny tvar. 

Z klasických ko ncertných nástroj ov v pro
grame zaznela aj flauta s klavírom pri pred
nese Capricciu od V. Bokesa. Monika Strei
tová-Popelálová ( flauta) a Tomáš Nemec 
(klavír) predstavujú i nterpretačné kvali ty, 
overené aj na zahraničných koncenných pó
diách. Sk l adateľ nemal v úmysle šetriť hrá
čov. Hoci mu v tvorbe záleží na ko munika
tívnosti , plne využíva aj krajné možnosti v ir
tuozity, spočívajúcej na zložito koncipova
nej melodike, fonnovanej d lhými hudobný
m i frázami a na komplikovano m rytme. 
Veľký podiel autor pri rieko l k lavíru , a ten v 
niektorých úsekoch naozaj do minova l. 
NezanedbávaJ však ani dychový nástroj, ten 
zase rozozvučala sólis tka do veľmi pekných 
partií, kultivovaným tó no m a c it li vo. 

Zriedkavo sa v podobných programoch 
ocitá cimba l. O skladbu s náznakmi ľudo

vých into nácií, technicky pomerne obtiažnu, 
sa postaral J. Posp fšil, a o j ej sprístupne nie 
zase Enika Ginzeryová. Zvuk tohto nástroja 
a dobrá hra interpretky zaujali ; potvrdila, že 
získané úspechy na medzinárodných súťa
žiach sú výsledkom svedomitej prípravy. 
Autor si však dobre preštudoval aj technické 
možnosti nástroja a tie adekvátne využil. 

Stanislav H ochel prispel do programu 
Sonátou pre saxofón (Es-alt) a kfilvfr. Už v 
Prológu autor zaujal me lodikou , hoc i pri je
ho prednese sa Ján Baláž (saxofón) a Ondrej 
muchý (klavír) na pódiu ešte len "udo mác
ňova l i". Zrelým výko nom sa predstavili až v 
druhej časti (Nocturno) a ich záverečné 
Perpetuum mobi le na ostinátnom rytme strh
lo hudobno u spontane ito u, a obecen tvo kvi
tovalo tvori vý príspevok skladateľa aj inter
pretov. MICHAL PALOVČÍK 

1raja 
s atra/(jívnym programom 

Trojica slovenských interpretov dostala 
21. júna príležitosť v séri i nedeľných matiné 
v Mirbachu. Každý z nich vystúpil ako só
lista i ako komorný hráč v rôznych zoskupe
niach. Spoločným menovateľom d ramatu r
g ie bo la hudobná tvorba nášho storoč i a. 

Výrazný predstavi teľ klavírneho odboru 
Daniel Buranovský zo svoj ich kvalít nepo
ľav il ani v rámci to hto podujatia . Ako sólista 
preukázal svoj blízky vzťah k rudimentár
nosti, ene rg ic ké mu spádu , výraznej kresbe 
fo lklórnych ry tmov v d voch Rumunských 
wncoch. op. 8, Sz 43. BB 56 Bélu Bartóka. 
Svoj triumf v nich s lávi li tvorivý te mpera
meni , nepoľavujúce napätie, strhujúce tem
po a v neposlednom rade i k laviristovo tech
nické zázem ie. 

V Troch prelúcliách pre k /avfr Georgeu 
Gershwina nezapre l ume lec svoj sklo n k ze
mitej inte rpretác ii, ktorá sa premieta la clo 
voľby použitých farieb, a le v čast i Andante 
con moto re flektovala zmysel pre meditatív
~·~:N ... .._~.,..,.~.;,_~~~.._~.,.,~.,..._~~\ 

\nt\'JV.IÔuaYny 'Ka'í.ôú s'K\aô'ou. 'K\orú naš \uôu
je a pri tomto spôsobe výpovede neraz na
stoľuje o tázku , či je v súlade s auto rovým 
zámerom. V každom pr ípade však nenuclí, 
skôr provokuje a vžd y udie ra na emocionál
nu stránk u poslucháča. 

Nemalé tvo rivé možnosti Buranovský 
preukázal aj v prfstupe k pôvodné mu domá
cemu opusu - Recitlllivo e canzonella for pi
ano odM. Piačeh1. Obidve nálaclové línie sa 
odvíjajú nad ostinátovým zák lad om ľavej 

ruky, alebo opakovaním is tých štruktúr, či 
mo tívov , v dynamickom narastaní, č i uvoľ

ňovaní (najmä v závere canzonctty). V 
oboch prípadoch , i napriek starostlivé mu 
naštudovaniu (Buranovský skladbu uvádzal 
suverénne spamUti), sa nám zdali jednotlivé 
plochy príl iš rozv l áčne, až nudné. Interpret 
sa veľmi snažil , robi l čo mohol, a le a utor nás 
nic veľmi presvedčil. Kratš ie línie by dopa
clu diela iste viac pomohl i. 

Buranovský sa dostal k s lovu ešte ako ko
morný hráč v Dvoch fantazijných kusoch 
pre hoboj u kluvfr. op. 2, dánskeho autora C. 
N ielsem1. Jeho partnerom bol spoľahl ivý ho
bojista Igor Fábera. Pos lucháčsky vďačné i 
keď nie príli š o rig inálne dielo dalo obid vom 
interpretom príležitosť zabodovať aj v žánri 
vyššieho populáru . Auto r si nepo ložil cieľ 
riešiť nejaké konflikt y, a le s i skôr na báze 
dvoch ná ladovo od lišných atmosfér (Ro
manca, Humo reska) bezstarostne zamuzicí
rovať. Fábera tvorí tón s tarostli vo. Je dob
rým hudobníkom a má š iroký záber pri vý
bere farieb. 

Boris Lenko a l. Fábera uv iedli aj záve
rečné Duo pre hoboj a akordeón od P. 

Gralwnw. Aj v to mto prípade sa sk ladateľ 
o rientoval na prístupnosť svoj ho opusu . Má 
zmysel pre mieru i ná ležité kontrasty, a tak 
si ľahko nájde cestu k pos lucháčom. 

Napriek tomu, že me nujem Borisa Lenku 
posledného , treba zdôrazniť, že je sk velý m 
reprezentantom svojho nástrojové ho odbo
ru . Na jeho programe o. i. zauj al fakt, že 
uvádzal pôvodné opusy napísané pre akor
deón a nie transkripcie, navyše, dramaturg ia 
bo la veľmi kvalitná. Výber z cyklu Musicu 
ricercata od G. Ligelliho zaimponuje aj z 
kompozičného hľadiska sústredenosťou vý
razu, nápaditosťou , účinn ými kontrastmi a 
vnútorno u logiko u, ktorá spája j ednotl ivé 
časti. Rôzne náladové polo hy sa navzájom 
dopfňajú , vyrastajú z detai lov, ktoré sa roz
víjajú d o pozoruhodných p lôch. 

Pôvodnú s lovenskú tvorbu reprezentoval 
Giocomobi/ 1/ju Zeljenku. Je to skve lá "prs
kavka", príkladné využitie virtuóznych 
možností interpreta aj nástroja. Príznačný 

au torov zmysel pre mieru sa tu e fektne do
stal do popredia. 

Akordeónový marató n doplni li Banclo
neoiw , Basil and Bay L e;1ves G. Klucevseka 
- zrejme programová skladba, lenže bežné
mu posl ucháčov i , bez b ližšieho slovného 
výklad u, málo pochopiteľná. Frac;mapa A. 
Piazo/lu dala Lenkov i príleži tosť výdatne 
načrieť clo úctyhodného technic kého arzená
lu, schopnosti sk vele budoval' línie, využiť 
tvorivý temperame nt a fyzickú výdrž. 

VLADO ČÍŽIK 

Šk._utove osobitosti 
Plejádu s lovenských klaviristov, ktorým 

umožnilo Národné hudobné ce111 rum - S lov
ko ncert prezentovať sa v rámci predpolud 
ňajších mat iné v brat islavskom Mirba
chovom paláci, doplnil v závere sezóny (28. 
júna) Mi kuláš .Škuta. 

Zo všetkých ko legov prejavil najväčš iu 
odvahu v zmysle intenzit y zvuku . Vystúpi l 
pri celkom otvorenom veku klavíra, nezo
hľadňoval akustické parametre komorné ho 
priestoru, hra l naplno a - pochopiteľne - ne
raz prihlučne. Tento rozmer bol jednou 
stránko u jeho výkon u . .Špecifikum jeho tvo
rivosti spočíva lo vo vychutnávaní a exploa
tovaní pricbojného mužného temperamentu , 
suverénnej technickej pohotovosti , ktorá ho 
neraz zvád zala k prcháňan iu te mpa , ale aj 
rezervovanosti , najmU v dominujúcej snahe 
posti hnúť celkovú výstavbu línií, neraz i za 
cenu me nš ieho či väčšieho prehl iaclnutia mi 
ni atúrnej drobnokresby. 
Väčši u časť vystúpenia zameral .Škuta na 

Beethovena. Už dlhší čas sa venuje jeho 
opusom jednak vo forme vystúpen í, jednak 
nahráva (sonáty) pre Opus Trading. V Bug;l
telách, op. 33, Beethoven nedáva ve ľa príle
žitostí interpretovi na meditáci u, skôr uvoľ

ňuje priestor pre vtip. e leganciu, rytmick ú 
kresbu, s prebleskovaním jeho výbušnej le
to ry. V podaní .Škutu dominova la bujarosť, 
vnútorný oheň, rýchly spád temp, čo núti k 
úvahám, či práve tento zorný uho l j e ten naj
správnejš í, či sa m ladý umelec nezameral 
~~'\\.~,'\~'\).~;_,,'\).,=~~~\.~'\),~~~ ... 
nemoho l viac povšimnúť aj niektoré drob
nejš ie finesy faktúry. 

To, čo v Bagatelách mohlo byť viac zdô
raznené. nechý balo obsahovo sústredenej 
hutnej úsečnej Sonáte F dur, oe. I O, č. 2. Je 
priam š itá na všetky prednos ti Skutovho na
ture lu . Znamenite vyzdviho l autorov naclne
sen ý, rytmický výraz i polyfónne traktované 
témy finále. Možno povedať, že .Škuta sa tu 
toložnil s autorovým zámero m. 

.Štvrtá Bah1cla f mo/, op. 52, Fry derika 
Chopinu naš la v Škutovi t lmočníka, ktorý 
akcentova l skôr j ej vášni vosť, virtuózne bra
vú rne úseky (najmä v záverečnej kóde). 
Zákon kontrastu .Škuta síce rešpektoval aj v 
s fére lyrickej, no jeho C hopin bol príli š 
triezvy. ci10vo fantazijne vlažný, jednostran
ný. lmprovizátorská faktúra s neustá le sa 
vracajúcou a vždy znovu variovano u spev
nou témo u upútala remeselným zvládnutím. 
skvelý m stavebným nadhľadom (te n tejto in
terpretácii uprieť nemožno) , no zvukovo bo
la príliš hutná, až drsná, bez chopinovskej 
nehy, túžby a šťavnatej fa rebnosti kanti lény. 

So strhujúcim elánom, vášni vou dravos
ťou, bravúrno u virtuozitou, s pravou proko
ficvovsko u diabolskou vírivosťou, ale i s pri
jateľne zasneným stredným intermezzovým 
ú. eko m vygradoval .Škuta svoj program j ed
novelo u Treťou sonátou, op. 28. veľkého rus
kého autora. V tomto prípade sa opäť spoji li 
všetky prednosti .Škutovho špecific kého in
terpret ačného pr ístupu. 

Za svoj výko n zoža l mladý klavirista za
s lúžený úspech obecenstva; poďakoval sa 
bravúrnym i príclavkami C hopinových e tud z 
opusu l O. VLADO CížrK 

Lips vo Zvolene 
Priznám s:1. že som bol prekvapený. led 

som sa dozvedel o koncerte F. Li psa vo Zvo
lene. Nic knžclý org;mizátor si do volf hnedr 
prvom ročnfku svojho festivu ft1 (v tomto Jri
pacle M edzinárodný fest ival komomej hudby 
- VECERY NA ZAMKU) pozvat'akordeonif. 
tu. V tomto prfpade ale nechybil - sála boli 
plná. 

Fridrich Lips je jedným z n:ljvýznamnt} 
šfch 11korcleonistov súč:1snosti. V bývalom 
Sovietskom zviize je množstvo zaujímavýci 
élkordeonistov. niektor! interpremčne "výrlz· 
nejšf". avšak domnievam 11. že ani jeden z 
nich nec/o ahuje ve/kosť Lipsu · iniciátoo, 
t vorcu, kreatfvneho mysliteľa. proste umelca. 
kt01ý vybočil z hranfc "<~kordeónového" ul'l

žov;miu a posunul svoj nástroj do sféry osut· 
ných. Jeho spolupráca so sk/,1datcľmi alo 
Zolowrjov. Gubujdulina. Schnittke. Berins1i~ 
Denisov. s dirigentmi Spi w1kovom. Rožth. 
tvenský m. publikačná činnosť. pôsobenie r 
medzinárodných porotách, na seminároch. r 
ilkorcleónových spofočnostiilch illď., výllllllt 
zmenili pozfciu akordeónu v súč;1snosti. 

Koncert Lips;1 mul dve časti. Prvá pmrill 
SLÍČflsnej hudbe skomponov;mcj pre akordeón 
(Derbcnko: Prcftídiutn 11 toccatu. Berinsklj: 
Partiw pre bajan. Gubujdulina: De Profun
clis), druhá (okrem Piuzollu: Semido unico1 
Šencleijov;1: Ruský lilnec) tmnskriJXíá 
(Mozart : Famáziu fmo/. Schubert: Mome11 
musical. A /ben i z: A ttíria. Chačaturian: Toca
ta, Rossini: Taramellu). Otázka hrania či nt
hrania transkripci f je témou. ktorá Zilmesnú
va. akordconistov (a nielen icltj v 

oô zac·la\'Kov \\oncenného pô~o'oenia 

lláJ'!rOJ~1. Osob/le SEI prid;Jvam sk br).: 
orig inálnych diel. u v prípade lmmia lliltl
skripcií som u veľmi cit l ivý a opmmý výlxt. 
Pri počtívanf diel typu Schubert: Momell 
musica/. Rossi ni: T;1rantella. Rossini: Barl!itr 
zo Sevily. M ozart : Famázia f mol. sa (afto 
zbavujem dojmu. ie tieto sklndby predsa lctJ 
nie sú vhodné llil tramkripciu. Verfm. že Lipl 
by dokifz;lf nájst' ;lj v pôvodnej tvorbe 11r 
akordeón diela. k toré by zaujali poslucháčur 
wk. uko u vedené tr;mskripcie. Faktom ale zo. 
stáva. že Lips ;l} tieto diela zahrni vkusne,btz 
s1why o dominujúcu a amoúčelnú vinuozitu. 
Skôr prevažoval racionálny nadhľ.1d. f.1reOOI 
pestrost' a rozmanitosť (snáď okrem Mow· 
tovej Fam ázie. ktonf mi pripadala rozdroberi 
él v niekto1ých úsekoch neLrozumitefnil 
Viičšie "po1yvy duše" som očakával aj v in
terpretácii Gubajcluliny - De profimdis, nar 
mii keď poznám CD n,1hrávku samého Lipsa. 
ktorá je výmzncj.~i;1 11 precfznej šh1. čo sa tjb 
dodržaniu notového zápisu. Podobné voľnef 
š ie chápanie textu (najm ii dynamiky) som za. 
zm1menal i v Chačmurianovej Toccate a AJ. 
benizovej A sturii. Naopilk. Ph1zollovo Sen
lido unico bolo míclhem é. Mie tami som nu1 
dojem, že počujem Piazollu samotného. 
Páčila sa mi i Berin kého Partilél. najmäjt] 
tretia časť - Chorál , kefe som obdivoval ovlá
danie inak vynikajtíceho nástroja. 

Recitál Friclriclw Lips11 bol záverečnfTD 
koncen om festivalu. Mys/fm, že pre v~. 

kých lwclby milovných po lucháčov bo/ tento 
akorcleónový koncert nezabudnuteľným zá. 
žitkom. BORIS LENKO 

Snímka D. Klimb 



fV.Európskasúťaž 
mladých organistov 

-EMCY 
sa konala v ľ.ubrani, v dňoch 5.-12. júla. V 
modemom prostredí koncertnej siene v budo
ve Cankarjev dom a na výbornom organe fir
my Karl Schuke z r. 1982 sMažili v dvoch ka
tegóriách (do 19 a do 25 rokov) mladí orga
nisti z ll krajfn, väčšinou členských štátov. 
združených v EMCY. Slovensko, ako nádej
ný ďalší člen, dostalo prťležitosť vyslať dvoch 
6častnťkov. Zúčastnila sa len Kamila Kcvická 
z bratislavského Konzervatória. z triedy prof. 
I. Szabóa. ktorú na sútaž vyslalo Národné hu
dobné centrum. Získala hned cenné víťazstvo 
v l. kategórii účastníkov do 19 rokov. Ako 
člen poroty som sa velmi tešil jej bezchybné
mu výkonu a bezosporu sa tešila aj ona, lebo s 
prvou cenou je spojené koncertné vystópenie 
v ľ.ubrani na budúci rok. ako aj nemalá fi
nančná cena. Získala aj cenu za najlepšie 
predvedenie povinnej slovinskej skladby: 4 
Meditácie Uroša Kreka. 

Vo vyššej kategórii zvťtazil český organista 
Pavel Kohout z AMU Praha, tesne sledovaný 
výborným slovinským kolegom Tomažom 
Sevšekom. 

Hoci študijné podmienky pre organistov v 
tubrani nie sú ideálne pre nedostatok učeb
ných nástrojov, predsa je obdivuhodný elán, 
akým budujú renomé svojej krajiny. Dvaja 
cfal!ť študenti sa dostali do finálových kôl, 
okrem toho perfektne zorganizovanou súťa
lou s krásnymi tlačovými materiálmi už po 
ltvrtýkrát sa zapísali do vedomia európskych 
zemí, členov EMCY. 

Na prijat( u námestníčky ministerstva škol
stva usporiadatelia vyslovili myšlienku, že ta
U malá krajina môže vo svete zavážiť iba kul
tt!rou. Príklad na zamyslenie ... 

FERDI A D KLI DA 

l 

Uspešná reprezentácia 
V rámci 24. ročnfka medzinárodného hudob

ného fe~l i valu Della Va llée D'll ria v lalianskej 
Menine France sa opä10vne veľmi úspešne prc
zemoval SLOVE SKÝ KOMOR Ý ZBOR 
pod vedením PAVLA PROCHÁZKU. llo~ťo
lanie ~a u~kuločnilo vďaka d lhoročnej ~polu
práci agenlúry Arl Agency, ~- r. o .. ~ ťc~liva
lom, klorý je vyh ľadávaným lc111ým podujalím. 

V 1om1o roku sa feslival konal na pamimku 
ned:lvno 1osnu lej Lucie Vale111ini-Terrani. klo
r.i woje posledné na~llldovanie role reali.wvala 
prá1c pre vys1úpenie v Manine France (v roku 
19961ilulná posla va opcry-buffy J. Offenbacha 
La Grandc-Duchcsse de Gérolslein). 
ľrojlýždňové hosl'ovanie nášho zboru zah ŕňa

lo na~IUdovanie a premiérové uvedenie Verd i
ho Le Trovére (vo ľrancú7~kej verzii) a menej 
známe opery G. DoniLelliho ll fonunalo ingan
no. Prcds1avenia sa ~1re1l i ~ veľm i dobrou odo
ZlOU u publika i odbornej verejnosli. Kri1 ici 
účinkovanie zboru hodno1i li slovami "sl-.ve lé. 
1ynikajúce. úžasné". Ďal~ím ocenením I O-roč
ného úči nkovania na~ich umelcov na feslivale 
bolo udelenie pamälnej ceny Lyon's Clubu re
giónu Pugli a. k10ré prevzal zbonnajsler Pavol 
Prochálka za účasl i 7áSIUpcov najvýznamnej
ších umeleckých, organizačných a sponzor
lkých inš1i1úcií a liriem. EVA SLANINKOV Á 

Koncerty a literárno-hudobné programy 

IO. 9. - 19.00 h Žiar nad Hronom, Kaštier 
- baroková kaplnka 
Dagmar Šcbcstová-Zsap
ková, flauta 
JoLcf Zsapka, gila ra 
Quanu.. Visée. Giuliani. 
Villa-Lobos, Almcidu. Bomc 

ll. 9. - 19.00 h Námestovo, MKP, sála MKP 
Záverečný konccn Orav
ského hudobného leta 
Martin Babjak, bary1ón 
Danie l Buranovský, klavír 
Cikker. Beethoven. Se/Ju
mann. Curtis. Lu7Zi. Schnei
der-TrmiVský. Čajkovskij. 
Gounod. Verdi. Bizet 

12. 9. - 10.30 h Trnava, Trojičné námestie 
MUSA LUDE S 
Ján Pípla, zobcové flauty, 
krumhorn, spev 
Ľudmi l a Piptová, spev, 
kravsJ..é rohy, psaltérium 
Alena Piptová. pev, hac
kcbrell , 1rumšajt, zvony 
Lucia Pip1ová, gotic;ká har
fa, psalté ri um. zvony 

Týždeň plný hudby prežili účastníci 3. Letných kurzov komornej hudby, ktoré usporiada
lo Konzcrvmórium v Žiline (26. 6. - 2. 7.). Kurzy sú ce nným a podnetným doplnením vzde
lania a umeleckého rasiU. Žil inské ku rzy viedl i poprední pedagógovia a umelecké osobnos
ti prof. M. Je línek - husle. Mgr. l. Gajan - klavír a Mgr. J. Slávik - v iolončelo, ktorí s plným 
nasadením rozdával i svoje umelecké skúsenosli. ajmladším z lroch desiatok účastn íkov 

bol aj huslisla O. Karvay. Na záverečnom koncerte ( l . 7.) sa predstavili lak mer vše1ci účas l 
níci č i už ako sólisti alebo členovi a súborov. Na záver s i žil inské publi kum mohlo vypočuť 
1 2-č lenný v iolončelový súbor a s láčikový orches1er pod vedením dirigenta K. Kevického. 

K. GLASNÁKOV Á 

XI. medzinárodná interpretačná súťaž J. S. Bacha 
Lipsko, 30. 6. · 11. 7. 

Sopranistka Simone Kermcs, k10rá si odnies la z poslednej súťaže v roku 1996 2. cenu, zažiari
la ako koméw na o1váracom konccnc 10h 1oročnej Bachovej súťaže. ič lepšie si usporiada1e lia 
nemohl i priai v predvečer šlarlll nového ročnfka . 

V odboroch klavír, violončelo a spev sa súťaže zúčasln i lo 146 mladých adep1ov hudobného 
umenia z 34 krajín. ajsilncjšic bol zaslúpcný spev (65) a v 1011110 odbore bolo poro1e (predseda 
Georg Chrisloph Biller) ľú lo, lC majú k dispoLícii len Iri ceny, k1oré 1ískali ~opranis1ky : - l. 
Asako Mo1ojima (Japonsko). 2. Le1izia Scherer (.Švajčiarsko). KonslanLc Maxscin ( emecko) a 
š1yria mul i: l . Jan Kobow - 1enor ( emccko), dve 2. ceny Andreas Posl - 1enor ( emccko) a 
Mauhias Vichwcg, bary1ón (Nemecko), 3. Marcus icdcnneyr - barylón ( cmecko). Podobné 
problémy mala porola v odbore vio lonče lo (predseda Phili pp Muller). K 1rom cenám - l. Emi l 
Rowner (Rusko), 2. Renaud Dejardin (Francúzsko), 3. Ophélic Gaillard (Francúzsko) - udelila 
porow ešle zvlášlnu cenu poroly pre Mariu Billoch z Francúzska a dolovali ju z vlaslného vrec
ka! ajviac swroMí mali porolcovia v odbore 1-.lavfr (predseda Rober1 Lcvin). Vynikajúci muzi
kanli , 1alen1y, zrelé prejavy- no 1ak10 Bacha na klavíri predsa len nemolno hrať! RcLullál bol: l. 
cena ncudclená, 2. cena Ragna Schirmer ( emecko), dve 3. ceny pre Miku ishimo10-Neuben 
(Japonsko) a Mari Kol-.uho (Japonsko). 
Keď som na 7áverečnom koncerle víťazov súťaže porovnáva la ich výkony. mala som dojem, že 

klavirisli bol i ukrálcnf... 
V rol-u 2000 (250. výročie úmrlia J. S. Bacha) sa usku1očn í v Lipsku in1erpre1ačná sMaž v od

boroch organ a čembalo. Prípravné semináre budú od 13. do 15. mája 1999 v Lipsku a povedú 
ich Ton Koopman (organ) a Andreas Swier (čemba lo). 

Usporiadaleľmi sMaží a seminárov je Bachov archív v Lipsku. VIERA LIPPOLDOVÁ 

Tretí ročník Gorn dových org:111ových dní Dudince '98, ktorého organizátormi boli 
Podpolié111ske osvetové stredisko vo Z volene, Rímskokatolícky farský úrad v Dudin
ciach" Cyrilometodsk.1 spoločnosť v Bmtislave. s<t uskutočnil 8. augusta 1. r. Súčasťou 
dní boli :1} tvorivé dielne. 

V koncertnej časti podujatia účinkovali napr. p. Lilbetinová - org:111istka v Krupine. 
p. Hric - učiteľ orgélnove_j hry . p. Peter Cab;1n - príležitostný organista v katedrálnom 
chr;íme sv. Františka Xuverského v B;111skej Bystrici a i. Aj tohtoročné Gorazdove or
ganové dni prispeli k zblíženiu organistov z rôznych regiónov Slovenska. P. A. 

Národné hudobné cen"tru.tn 
- Slovkoncert 

ZuLana Piptová. spev, trum
šajt , colascione 
Igor Pasek, spev, organist
rum 
.Šie fan lczák, lutna , spev 
Koncert pri prílc:lilosli 
osláv 760. výročia pový
šenia Trnavy na !>lobodné 
kráľovské mcslo 

13. 9. - 11.00 h Bratislava, Mirbachov palác 
OPERA APERTA E SEM
.!iL.E 
l vana Pristašová, husle 
Peter Šcslák, viola 
J oLe ľ Luplák, v iolončelo 

Eleonóra Škutová, klavír 
Ronald .Šebesta, klari net 
Zeljenka. Sixta. Burl:l.s. Z<1gar 
V spolupráci so Spolkom 
slovenských sk ladateľov 

16. 9. - 19.30 h Bardejovské kúpele, LD 
As tória 

Klavírny reci1á l 
Zuzana Paulechová-Šiiasna 
Ravel. Chopin 

17. 9. - 15.00 h Bratislava, Zichyho palác, 
Hudobný salón 
MOYZESOVO KVARTETO 
S1ani lav Mucha. l. husle 
Framišek Torok, 2. husle 
Alexander Lakato~. viola 
Ján Sláv ik. v iolonče l o 
Koncerl pri príležilost i o~a
denia pamälnej tabule 
Albrech1ovcom 

20. 9. - 10.30 h Bratislava. Mirbachov palác 
Aladár Jánoška, klarinet 
Valéria Kellyová, klavír 
Bmluns. Benjamin, Berg. 
Weber 
V spolupráci so Spolkom 
koncertných umelcov 

21. 9.- 19.00 h Dudince, Slovthermae, LD 
Diamant 

Hold Albrechtovcom 
Slávno ·tný akt odhalenia Pam ätnej ta

bule Alexandrovi a Jánovi Albrechtov
com na dome, kde žili a tvorili, spojený s 
koncertom z tvorby A lexandra Albrechta 
a krs tom knihy Jána Albrechta, sa usku
točn í 17. 9. 1998 o 14.00 h (Bratis lava, 
Kapitulská 1). O 15.00 h bude v Zichyho 
palác i koncert , na ktorom prednesie Moy
zesovo kvarteto Sláč i kové kvarteto A. 
Albrechta a Šte fan Bučko uvedie úryvky 
z knihy J. Albrechta Spomienky. Na po
dujatí sa podieľajú Národné hudobné 
centrum, Slovenská hudobná únia, Hu
dobný fond , Magistrát hl avného mesta 
Bratis lavy a vydavateľ A. Marenčin. 
Osobitne tre ba spomen úť prof. Ivana 
Paríka, ne únavného iniciáto ra myš lienky 
osadenia pamätnej tabule Albrechtovcom, 
ako aj Danielu Varínsku, ktorá uskutoč
nila benefičný koncert a príjem zo v~tup
ného venovala na tento úče l. Nad poduja
tím prevza l záštitu primátor hlavného 
mesta Bratislavy Peter Kresánek. 

R 

Kooperatíva 
v Pamätnom dome J. Cikkera 

Hi torický a pamiitný dom č. 9 na Ná
mestí Š tef<uw Moy sesu v Banskej Bys
trici. v k torom s;1 29. júh1 1911 JU/rodil 
a prež il svoju mladosť národný umelec 
Ján Cikker, sa tal novým sídlom b<m
skobystrickej A gentúry POISfOV E 
KOOPERATÍVA, <1. s .. Bratislava. 

V rámci Dr'ía Koopemtívy v kultúr
no-spoločenskom progrum e vystúpil i 
spevácky zbor Hron s ľudovými pies
ňami v úprave Jána Cikkera. él sláv
nostnom ;1k te znovuodhalenia pamiit
nej wbulc umelcovi, k torú na dome in
štalovali v roku 1991 pri príležitosti je
ho nedožitých 80. rwrodcnín. sa 7lÍČétst
nil<l i manželka l . Cikkera. 7ijúca v 
Bratislave. Vo foyer budovy z;íroveň 
odha lili bustu hudobného skladatcľi1 . 

j eho ž ivot u dielu rw stenách prí/.cmi<t 
pripom ínajú fotogrulie. Dom č. 9 knít
ky čas patril ;lj Literárnemu a hudobné
m u múzeu (LaHM ) v Banskej Bystrici. 
V rámci re.štitúcií sa ho muselo v7d<tť. 

A ko uviedla riadite /k é! L 1HM M. 
Bárdio vá. ;lj keď pôvodné zámery -
zriadiť v priestoroch muLe:ílnu expod
ciu - im stroskotali, v konečnom dô-
ledku milovníkov umenia môle te.šiť 
skutočnosť, že dom sa dostal do rúk 
Kooperatívy. Postarala sa totiž o jeho 
súčasný reprezentatívny vzhľad. pri /.a
chovwJÍ citlivej pamiatky národnému 
umelcovi. Podľa ri<lditeľa banskoby
strickej agentúry Ľubo.ša Solnokyho 
rekonštrukčné práce si vyž iadali prib
ližne 25 m iliónov Sk. 

MUSICA BRATISLA V A 
Eva Plcsníková, soprán 
Antoni Sawicz. zobcové 
flauty 
Ivan Ťaiký, viola da gamba 
Ján Holička , spinel 
Valentíne. Horčičk<1. Pe
pu!.ch. Bach, Abc/, I/lin
del, Telenwnn. Lu/ly . Pur
ce/1. Scar/a /1 i 

28. 9.- 19.00 h Dudince, Slovthermae, LD 
Diamant 
V čarovnom svete operety 
Eliška l lorná. soprán 
Jozef Ábel, tenor 
Marián Varfnsky, klavír 

29. 9.- 19.00 h Banská Bystrica, PKO, Ro
botnícky dom 
Klavírny recilál 
ZuLana Paulcchová-Štiasna 
Ravcl. Suc.:hoi'l. Chopin 

30. 9.- 19.30 h Trenčianske Teplice, Kon
certná s ieň K6pelnej dvorany 
Klavírny rcci1ál 
Zuzana Paulechová-Šiiasna, 
klavír 
Ravel. Suchoň. Chopin 



Ul IS sú členom 
l~trópsk(j asocií1cic fcslimlol' r\EF 

piatok /25.9. 
17.00 Zrkndl01ll slcii Primaciúlncho pnlúca 

Slá,'llostaé otvorenie BHS '98 
SJN:váeky zbor Lúealea 
dirigent: l"eh:r Ura(UI 
~ 1. Schndtkr·Trnnl'skí•, l. llntšon;ký, 
J. 1\crn, O. l rbancc, E. Suchoň 

20.00 Konccrlnú slcit Slon:nskcj fllhnnnónic 
Ot\•áraeí koncert Bil._ '98 
Slovenská Rlharmónla 
Slovensk)· nlharmonlek)· zbor 
dirigent: Ot1drej Lenárd 
zbonmústcr: dan Ror.ehnal (Č:R) 
sólista: David Uvely. khttír (US.\) 

dann lotrič. tenor (Siminsko) 
L t"Wt llcelltot·cn: Koncert pre klm•ir 

u orchester Ks dur č. 5 op. 73 
E. Suchoň: Y.nlm zeme podl<aq>nlskcj 

sobota /26.9. 
17.00 Zrluullorít sleii Primaciitlneho 1Nilitcn 

Plesňo,i• redtál 
SerJťej l.arin. tenor (Rusko) 
\ 11era lúamová, klavír 
P. l. Čl!jkO\'Sklj, N. A. Rlmsklj-Knrsukot•. 
C. l\it!i· ~ 1. 1'. ~lusorgskU 

19.00 KonccrlttÍI sleit Sl01·cnskej fllhnnnímie 
llraiská koa10má RJharmónla 
dirigent: dln Belohlávek (Č' l() 
sólisti: Peter l'aileký, klu vír 

1Ud Solárik. klll\•ir 
Uawur PuÍuwá, alt (Č' R) 

F. )lcndclssohn IJurlholdv: 
Knisnu )lcluzilw. ttrcdohra op. 32 

U. )lurtinit: Km(:cn pre d111 kim ír)' 11 orchester 
R. 1\'ugncr: 5 piesni tmlxtsne )l. ll'csl11clonkorcj 
l. \lUI Bcethorcn: Sj1nfónia č. l r dur op. 21 

nedcfa /27.9. 
10.30 Zrktullot"ÍI slcit Primaciúlneho pnli1ct1 

P&:tersen Uuartett. (Nemecko) 
L mn IJccthm·cn, G. Klein 

17.00 \'clkj• Ct1U\jclický kostol 
Organmoý reeltál 
ferdinand IUinda 
F. Liszt, .1. S. llnch. O. ~lcs~luen 

19.00 Koneerlnú sieň Slot·enskcj lllhnrmónie 
Orebestra da camera del fe.~tJval 
l.nt.~nwlouale dl HreKia e Bergamo 
clirigcnl: 1~ostlno Orizio (Tullanslm) 
sólisti: Igor Ardawv, klarir(Č' R) 

Slh•ano Seamlan.l, hoboj 
Uan.lele Seam.lanl. hol x~ 

A. \"i midi: Sinfoniu ,,Al San to Scpolcro'· 
T. Alhlnonl: 1\onceri pre th·u hohojc 

n sl~čiky č. 9 C dur op. 9 
L.l.locchcrini: Siufonia č. 6 d mol op. 12/4 

) ll Casa dcl Oinrolo" 
L. \"IUI IJccthm·cn: Koncert pre klm·ir 

u orchester č. 2 B dur op. 19 

pondelok /28.9. 
17.00 Muyzcsom sleit Sl01·cnskcj lllhnnnúnlc 

liomom$• koneert 
Sigune von Ostl-'11. sopríut (Xemccko) 
"larkll!i Bellbelm, klut·ir (Xcmccko) 
Gy. Llgcli, K. ll. Stockhauscu. O. ~lcssl11en 

19.00 KonccrlnÍI slcít Slot·cnsk<;j lllhunnônle 
Aead4-'11fY of Sal.nt "lartln 
l.n the t'ields (\'dkú Britúnin) 
dirig~nl: líenneth SIIIUo (\'13) 
G. llolst: St. Paul" s Suite op. 29 
F. ~lcnclclssohn Barlholdr: 

Scherzo a Cupri~cio op. 81 
E. ll. {ďicg: Z llolbcrgot}clt čiu.-;, suiln op. 40 
K. Pcndcrcckl: Sinfonictlu 
J . Su k: Scrcu~d11 Es dnr pre sl(lčiky op. 6 

S llmutčným príspevkom 
~Hnis tcn.II'U kultúry Sl~ 

BI IS <ľnkt!iú zn lúskmít pod pont 
srojhu reklumn51u partnerom 

ffiavný usporiadateľ 

d NÁRODNÉ HUDOBNÉ CENTRUM Bratislavské 
hudobné slávnosti Jili1 Slovkoncert 

17.00 

19.00 

utorok /29.9. 
Moyzesotll sleit Slovenskej lllhnnnónle 
lioDIOrný koncert 
ol. A. CaJ.breK, tiola d 'amore (f nliwtsko) 
Gabriela Oleese, husle (fnliansko) 
dan HaJL;ku, violončelo (ČR) 
Ida Kirilová, ult 
Daniela Varínska. čembalo 
ReiN:ka Rusó. 1ioln da gamba 
B. Lorenzi U, L. T. ~lilwnlre, J. llunln, 
J . llatrik: Svetlo· ktmtútn (premiéru) 

~onccrtnit slcit Slovenskej Hlhanuónle 
~ábua Rlbarmónla Umo (Č'R) 
Ceský Rlharmonleký zbor limo 
clirigcnl: Hans Graf (Rukftsko) 
zbonnnjster: Petr t'Jala (CR) 
sólisti: Isabelle van líeulen, t•ioln 

(llohmdsko) 
Bel~ liaupo,·á, sopnin (( IO 
Hana StolFová-Handová. alt 
dan Vacík. tenor (Č'R) 
l.utU\k VeJe, bas (('R} 

T. Frešo: Prológ 
n. ~l arl.init: l!apsódia pre riolu a orchester 
L. Jtutúčck: Glagolskú omša 

streda /30.9. 
17.00 ~lo)'l.CS0\11 sicit Slorcnsk.ej fill~~~nnónic 

IUa\'Í.m\' reeltál 
R4.-'DI U~ln (f!nsko) 
D. Scnrlntti, \\'. A. ~loznrt , 
F. Schubert. F. Lis1.t, F. Chopin 

19.00 Koncertnú slcit Slorenskcj lllhnnnímle 
CaJ,JN:IIa IMropoUtana 
SJN:váeky d~ttr ~ia Bratb;la\'}' 
dirigent: .Jonathan f)arl.lngton (VB) 
1.bonnf\j>tcr: Lacll~lav Holá!iek 
sólisti: Adriana liohútkm•á, sopt"áll 

dor.ef lúandlák, tenor 
Jleter ~llkuláš. bus 

,J. liU) lin: Štmro ročn5t:lt obdobi Bob. XXl: 3 

štvrtok /1.10. ~ 
~ledduárodný deň b11tDJy ~ 

17.00 Zrkudloril slcit l'rimuclúlncho pt~itcu 
Vokálny koneert 
~lagdaléna llajóssyo'•á, sopríut 
Roman tJanál, haľ)ión 
~lareel Stel'ko, klll\·ir 
O. IJritten, C. DehussY, ~l. Rut·cl, 
V. Nurúk, A. IJcl"!ť, {1. Ť'uuré. E. Chunsson 

19.00 Knnccrtnit slcit Slun:nskcj lllhunnónlc 
Rusk v itátnv ~,mfonJekl• orebester 
dirigc;lt: de,·ife~IJ Sve~ov (Rusko) 
~l. l. Gllnku: S111tfónin d mol 
M. P. ~lusorgsk lj : St·ilmtic na 

rlcltc Mosl<t'c 
A. X. Skriubln: Symloniu č. 4 op. 54 

.,Poéma exuiz( 

20.00 ~loyzeso\1\ slcit Slm·cnskej fllhnnnónic 
CnJssm•er 
~lor.art, Gersb11in a dau 

piatok /2.l0. 
17.00 Ve~· etm\icllck$• kostol 

i\lrettJ "l11.•ileall ()lacfnrsko) 
umeleckí· t·cdúci: .János ~lallna 
G. P. Teienmnn 

19.00 KnneerbtÍI sld1 Slm·cnskcj lllhw1nónle 
~111f.orebe!it~r Slovenského ntdllasa 
West End 
\'Uer z najmáme~íeh nnalkálov 
A. Llot·da \\'cbbcm. L. Bcmsteinu, 
S. Sot;dhehnn 
dirigent: ~lartln Vate§ (Vcfk{l Briiúnln) 
s<'>listi: IUm Crl~well, .1-Gnt4-'111e 
Ueborah "lyers. Andrew llalllday 

sobota /3.10. 
17.00 ~luyzcsom sicit Slorcnskej lllhnnnónlc 

IUa\'ÍnJV reeltál 
Zll7.aua i•auJuhm•á-Štla<Jna 
~1. Rnrel, E. Suchoit. F. Chopin 

PROGRESS 

19.00 Konccrlnú sieit Slorcnskej nthannónlc 
Slovenská Rlharmónla 
Slovenský fllhalwonleký zbor 
dirigent: Andrej Borejko {Rusko) 
1.bonmuster: dan Ror.ehnal (( R) 
sólistu: Zoltán ~Is, klutír {~lmfarsko) 
L. Dcslulnlkot~ Zapurlnjitce slnko · skice 
F. Llszt: Tanec mttwch 
A. Scltnittke: 2. S)1ttfÓniu "Srutkt l•loriwt" 

nedefa /4.10. 
10.30 Konccrlnú slelt Slm·enskej lllhnnnónic 

Štátny komom)• orebester ŽlUna 
l•o,Jradský det,k}· zbor 
dirigent:~ Svánn•skj• (('ro 
zbonmustcr: dor.ef Búda 
sólisti: GodeUeve Sehrama, harfi1 

(l lolrutdsko) 
r,·ctta ~·...,_ferová, sopnín 
Simon Somorjal, tenor 
Ubor Cabejšek, bicie 

l. Dibilk: Koncert pre bicie 11 orchester 
A. Gina;;tcm: Kont'Cn pre harfu a orchester 
ll. ~lurl lnit: Špaličck 

17.00 Zrkudlm·i1 sleit Primuclillneho p1~úeu 
~~~ .. ~lea aetema 
umcleck5· vedúci: l'et~r 7.ajíeek 
Ot. Gmupncr, G. Ph. Tclcmwm. G. F. lliiiKicl 

19.00 KoncerlJtÍI sieii Slm·cnskej nthurmónie 
Ror.bla~ni• ~;ymfonlekj• orebester 
Saarbriieken {Nemedw) 
dirigent: fhlil'llld Sallaberger (Hakúsko) 
sólistu: tAiuard Unmner, klarinet 
A. \\'cbcnt: Xcmccké tmK"C 
1'. lloulcz: Domaines pour Clarinetlc 

ct Orchestre 
A. Wchcnt: 5 kusov pr~ orchester op. l O 
A. í'.cmllnsky: ~lurskú INIIInn 

pondelok /5.10. 
19.00 ~onccrlni1 sieit Slorenskej fllhtll11tÓnic 

Státna nlbarmi1nla ~lee 
dirigent: Alexall41er Kabbari (Hakúsko) 
sólis~l: dan \VIjn, 1<1urlr {llolnndsko) 
P. l. C'ttikorskij: l!omco o Júliu, prcdohm 
M. Rttvcl: Koncert pre kltwir (fan'• nt ku) 

n orchester D dur 
E. Suchoň: ) lctnmorfózy 

utorok /6.10. 
19.00 Konccrtni1 sieit Slm·cnsk<;j ll llmnnónic 

~....r. ortbe!it~r Slo\"4-'USki!bo ro7.hlasu 
~l11iskv festh•alm.V zbor 
dirigent: Róbert S~ko,·ski• 
zbonm!jslcr: dan Ror.eltnal (CR) 
sólisU: Teiko "laebashl, husle (,Jnrxmsko) 

~~~~balil. IUt, hus (Rusko) 
,1. Slbclius: Koncert pre husle 

, u orchester d mol op. 48 
O. So~tnk01ič: S)1nfónin č. 13 op. 113 

a' 
20.00 Kostol Nnjsnitejšlcho SINtsltcfu · ,Jezuiti 

A Sei Voel (FranliiZsko) 
dirigent: lknuartl t'abre- GIUTII.~ 

G. Allegri. P. P. Bcnctnl 

streda /7.10. 
17.00 Zrkttdlot'ÍI slcit Primuclúlneho pnlilcu 

VIenna tlaut~ (Rukitsko) 
G. Olzet. J. Oowlwul. A. \'lmldl. 
C. OcbtL;;sy. \\'. Puschnig. \\'.A. )lomrt 

19.00 Koncennit slcit Slol"enskej Ili harmónie 
A11111deus Chamber Orebe§tJou (l \lf sko) 
dirigcnllm: 1\gnle..uka llun.mal 
sólistu: Gary líarr, konlrtii)IIS (liS.\) 
ll. Gúreckl: 3 sklndbr ,. stnrom ští·lc 
K. Szt1111UIO\\'Ski: Ett;dn · 
S. Rt1~lunrutino1~ Vokt11izn 
G. IJotteslul: Grand Duo Conccrlunlc 
E. Suchoň : Serenádu 

pr~ sláčikO\~' orchester op. 5 
G. IJnccwlcz: Din:nimcnlo pre slúčiky 

štvrtok /8.10. 
17 .OO Konccrl nú sie ii Klruiskv 

11oeta dllltá4'kovl . 
.Jolana ťogašm•á. all 
Peter Straka, tenor (Št~iursko) 
Ivan K.-..jer, baf)ión (CR) 
"larlán l.at)Šau§kj•, klm•ir 
L. Jmtitček : ~lonll"ská fmlmi1 poéziu 

,. pksňach (t~·bcr) 
Zápisník zmizclého 

19.00 KonccrbtÍI si~,-, Slovenskej Olhnnnónie 
Radlo ~ .... ,hony OrehQtra Vlemaa 
{Rakúsko) 
dirigent: lkmnls Rlllll§ell f)u,ies (VD) 
sólistu: 1\rwln 1Uamba11er. nuuta 

{Rt1kúsko) 
l. Zeljenka: Fcslimlm"á oun:rlum (premiéra) 
K. Schwcrtslk: lnslrutl )lusk op. 40 

Sinfoniu · Sinfonietln op. i3 
J. IJn~uns: S)1nf6nín č. 3 F dur op. 90 

piatok /9.10. 
17.00 Zrkndlmit sleit ľrirnucii~neho pnlilcn 

l"anoehtn•o kvarteto {ČR) 
Ivan Gajau, klmír 
P. Bagin. ,J. ,\lnlm·ce, R. Schnmrutn 

20.00 Konecrlnú sicit Sloi"CtLS~cj llllmnnóuie 
Záverečný koneert BIIS '98 
Slon:nská filharmónia 
dirigent: Alalu Lombard (Fmnti ttsko) 
sólista: ~llseha ~lalsky, 1iolončclo (lzmcl) 
C. Suint·Snčns: Konccn pre violončelo 

u orchester č . l n mol op. 33 
1'. l. ('tukol"skij: \'ariúcic na rokokotí t tému 

1>re violončelo a orchester op. 33 
l. Slmtinskij: Sriitenie juri 

/1;//if V Ul~iTORICiffiJ UUUOVE SLOvt:NSiiÍ:IIO NÁftOD~'ÉIIO f)IVIUH,;\ ~ 
:/5.9. w.oo 1.10. 19.00 7. 10. 19.00 
G. Blzct ť......,n.l•kllW '"'"""""'' ll' .. \ . ~loznrt ťt~!il fAil lu lh: Slrcdo!ilon-kO: ;tálm: divadlo 
26.9. 19.00 2.10. 19.00 Štátna OJK'ra ~ká ll~."trlea 
E. Such011 Svälo11luk G. \'cnll Don t'arl"" ,f. Cikker 'll~ln St-rouge 

ohnorcru\ prcmlém 3.10. ll. OO. l 7.00 8. tO. t9.00 
28.9. 19.00 O. Xcdbal ;\ddc,......, l. .\. ~linkus ()on \laiJolo.: 
G. l,•cclnl TMCu 5.10. 19.00 9.10. t9.00 
29.9. t !J.OO A. lloito ~lo.:fl~lnMo:s (i. l 'crrlt Alda 
P. l. (" njkot-skij l.aiNitlc juu:ro hosť: l'aata l.lurthuladu: hostlu: Oľlo(a R01111111ko 

30.9. t9.00 6.10. t9.00 \'liali Tara.whuko 
\\" .. l . ~luzurt Č'ann'llá flaata G. Rossinl Uarblo:r w Sc:vllly 

Predt•retlt\} rw111penirk "'' '""''u111111 HH.~ 
r koneerlnýrh wlrň11rh 
r p<oltlmlnlrl ,VIír<Hinélto ltudobnŕlto rmiNr. 
Jlichcriská IO, 8/.'i ;J6 BraiL<Iam od 7. 9. 199H 
Ilone/dok· piatok od IJ.OO do 17.00 h 
Tel.: ++421 7fí33~ 558 
r pokl11d1tlr/ .CIIo~nwlcrj jllhllr•ónlr . l'olockc'ho 2 
IIOndelok · llilllok od JJ.OO c/o 19.00/1 (okrťm stredy) 
stretla od 8.00 do 14.00 h 
Te/.: ++421 i 533;J 351 
.Z•en11 progr11•11 11 úélnkl\}úrld ryltradenla! 

1/ramac/né olýťf/n(ro·ky: 

,I!Jl'lcro:lllrlill IIH.~. Jliclwlská IO. 815 JG /Jmti.<latx; 
Te>/.: ++421 7 iiJJO 378. f"ctr: ++421 7 .5332 0~'9 

l'rrdp,...dqj rwlupenlek n11 IHdetnŕ n opt•rnŕ 
tll'edwlllrenla 

r tH>Iclndnld .~.VIJ. Komtnskc'ho nám. 
01/8.00 do 18.00 h 
llrommlnŕ olljo:dnlírkyr 
l 'roJKl.(J(ctné 01/c/denle SND. Goo;é/w 4. 815 :JG llruti.<lm'« 
Tel./{<tr: 07 533;J /l!)() 

a VSEOBECNA 
e ÚVEROVA 

BANKA 
~GR~FERT 
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