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Velá a či málo?
Vstupujeme do záve rečnej fázy roka,
ktorý popri všetkých zložitostiach transformujtícej sa spo ločnosti znamenal nesporne v hudobnom živote našej pospolitosti prinajmenšom udržanie všetkých aktivít, taJ..ý ch prepotrebných v zápase našej
spoločnosti o vzdelanejšieho, ušľachtilej
šieho a iniciatívnejJieho 'Yfoveka ... Je to
veľa a či mdlo?
V časopriestore medzi jese1lou a prichádzajúcou zimou vrcholia aktivity v oblasti hudobnej kultúry. Samozrejme, domíciom najvýVJamnejš f'h podujatí je v tomto
období hlavné mesto Slovenska - Bratislava, kde si doslova odovzdáva Jtafetu množstvo vývwmn);ch hudobných podujatí...
Start do Roku Eugena Suchmla, 34. ročnfk
Bratislavských hudobných slávností, Dni
starej hudby v Bratislave, Bratislavské
jazzové dni, závažné medzinárodné kolokvium Slovensk( skladatelia, cyklus koncertov HUDBA NA HRADE - a už prichádza jedno z reprezentatfvnych podujatí
tvorivej skladateľskej sféry - 19. ročnfk
festivalovej prehliadky NOVÁ SLOVENSKÁ HUDBA.
Množstvo aktivít hudobného života mimo
cemra je taktiež dokladom o tvorivom kvase - prebiehajúce HUDOBNt JESENE a
rad ďa/šfch koncertov všetkých žánrov na
území celé/ro Slovenska, festival MUSICA
NOBIL/S na Spiši, Trnavské zborové dni
'98, množstvo výchovných koncertov pre
mládež na celom Slovensku, až po aktivity v
rámci Roku Eugena Suchmla v celej sfére
hudobnej kultúry doma i v zahraničí (Praha, Viede1l, Budapešt; Katovice, Bukurešt;
Londýn a Sofia), to je len stmčný výpočet,
čo musí každý akceptoval, ak len nehrá
pštrosiu úlohu v kontexte súčasn ého diania ...
Na základe uvedeného by bolo mof.né
konštatoval, že vo sfére hudobnej kultúry
na Slovensku je to v poriadku ... Myslím si,
že nie je tomu tak! Dalo by sa hovoril o
tom, kde boli súčas11f skladatelia, keď absentovali 11a koncertoch z tvorby 20. storočia počas Bratislavských hudobných slávností (pochopiteľne, česť výnimkdm)? Kde
boli pedagógovia našich hudobných uči
líšť počas všetkých sviatkov hudobnej kultúry, ktoré prebiehali a prebiehajú v Bratislave? Kto si z "profesionálov" kupuje
revue Slovenská hudba a dvojrýždennfk
Hudobný život? Ak tieto periodiká pre nedostatok finančných prostriedkov a nezáujem "odbornej" verejnosti zaniknú, koho
bude obvilíoval hudobná obec? Kto md
záujem prispieť svojou prácou k realizácii
takých prepotrebných aktivít hudobnej
kultúry ? Zdá sa, že akosi sme s i zvykli viac
ohovárat; dakedy aj vedome a či nevedome klamal seba i druhých, a hlavne tam,
kde sa čosi vyda rf - závidieť...
Hrozba legendy o Troch Sviitoplukových
prútoch je akosi prfznačncí pre našu pospolitosť počas tisfcročia, ale doslova ncís
kvári v obdobf, v ktorom by malo byt" vari
najviac vzájomného porozume11ia, tolerancie a spolupráce...
Vari naozaj si musíme všetci uvedomil,
že d11es už 11ie je doba 11a čaka11ie pomoci
od druhých. .. Plat( azda to Božie - veľa povolaných a málo vyvolených? Hudobná
kultúra 11a Slove11sku potrebuje premyslenú
koncepciu pre tretie tisfcročie, potrebuje
jasnú diferenciáciu pojmov, zreálnil pohľa 
dy na možnosti v celospoločenskom kontexte a vytvorenie priaVJivejJích podmienok
na realizovanie ozaj tvorivých projektov...
Je to veľa a 'Yi mdlo ?
PAVOL BAGIN

... Mischa Maisky je jedným z prejavov akéhosi šamanstva. Vyžaruje neuveritelnti žiaru - aj ako osobnost, aj ako
posol prinášajtici zázračné dary hudby. A 9. októbra naplnil bratislavsk:ti Redutu ve.lkou Hudbou ...
Snfmka Tibor Borský

Bratislavské hudobné slávnosti 1998
Suchoň

s expresiou - Beethoven s poéziou

Ako avizovali propagačné m ateriály 34. ročnfka BHS, 25. september mal byť nielen
dňom otvorenia nášh o festivalu , al e súčasne impozantný m štartom do Roku Eugena
Suchoňa. Ak Lúčnica pripomenula nedožité deväťdesiatiny nášho popredného sklada teľa
už n a popoludňajšom koncerte (dve piesn e z cyklu Ozveny), S l ovenská filharmónia a
Slovenský filharmonický z bor to spravili n a slávnos tnom večernom koncerte v R edute
u vedením Suchoňovej kantáty Žalm zem e podkarpatskej.
Koncert bol v ovzduší čiastočného n ap ätia z volieb do NR SR, a tak mal pre poslucháčov j ednak funkciu relaxačnú, j ednak vyvolával asociácie z textu a hudby kantáty, ktorá
o. i. pripomenula (žial: niektoré zn ova aktuálne) verše autora predlohy k Suchoňovej
kantáte- Jaroslava Zatloukal a. Napríklad tieto: Na aký kríž zem ch cete pribiť zas l aké to
h eslá z nova trúbiť zas? Pravda, k a.ž dý si mohol dosadiť adresáta sám ...
Pokračovanie na str. 5

Na margo konferencie
"Eugen Suchoň vkontexte európskej hudby 20. storočia"

O dôstojný óvod Iru konferencii sa postarali huslista M. Kováč a klavirista D. Buranovský. V ich
excelentnej interpretácii odzneli skladby majstra
Suchoňa.

Tak ako v každom ľudskom kontakte s realitou i pri riešení vedeckých
problémov možno odha ľovať len ča ť
pravdy. Pri vedeckom poznávaní fun guje toti ž jav, ktorý sa podľa nemeckého fyzika nazýva B ohrov princíp komplementárnosti . V podstate sa zakladá
na tom, že pri neetickom prieniku do
mikroštruktúry objektu sa odkrýva bádateľovi len vymedzená parcialita sku točno ti . Naopak, pohľad na celok povrchu objektu a aj na pl nosť j eho y stémových väzieb nedovoľuj e sú časn ý
pohľad do určujúc i ch dejov v j eho
mikroštruktúre. Bohrov princíp v takej to situácii stanov uje postulát kom plementárnosti mikro- a makroanal ýzy
ako podmienku pre poznanie objektu.
Zároveň ten istý princíp imanentne
predpokladá nemožnosť poznania totality
objektu v j ednom a tom istom poznávacom akte, z j edného zorného uhla,
č i z istej vzdialenosti . Všeobecne z toho vyplýva nevyhnut nosť poznávania
ako viacnásobného, bohato štrukturo-

NHC
k Roku E. Suchoňa
árodné hudobné centrum pripravilo na
november a december 1998 koncerty k Roku Eugena S u c hoňa v Slovenských inšti tútoch v Prahe, Sofii, Bukurešti, Budapešti a
Viedni. V podaní popredných umelcov \11.
Haj óssyovej, P. Mikuláša, M. Lapšanského, Moyzesovho kvarteta, O. Slepkovskej,
G. B e l áčk a , J. Nagy-Juhász zaznie komorná tvorba E. S u ch oňa.
20. novembra 1998 sa u s kutoční v
Katoviciach koncert v rámci cyklu "V eče ry
ve ľvys lanecti ev " , na ktorom zaznejú v podaní Sliezskej filharmónie pod taktovkou
Róberta Stankovského skladby: J. N.
Hummel - Koncert pre klavír a orchester,
R. Berger - Memento, E. S u c hoň - Metamorfózy. Sólistkou koncertu bude Daniela
(ľ.O .)
Varínska.

Nekonvenčnáhudba
Spoloč nosť pre nekonve n čnú hudbu
usporiadala 4. ročník intermediálneho projektu Soung off ( 15. l O. až 18. l 0.) v kine
Mier v Nových Zámkoch. Proj ekt, ktorého hlavnou témou j e nekonvenčná hra na
husle, pozostáva z vizuálnej a hudobnej
ča s ti . Zúč a s tnili sa na ňom umelci z j edenástich krajín. Festival sa u s kutočn i l v
spolupráci s British Council v Bratislave,
Če kým centrom v Bratislave, Kultúrnym inštitútom Maďarskej republiky v
Bratislave, Rakú kym kultúrnym centrom v Bratislave a Mestským kultúrnym
strediskom v Nových Zámkoch.
Podujatie pokračova l o 20. októbra v
Budapešti.

vaného aktu, ako dej a, procesu, ktorý
j e rozložený v čase a preto z neho vy plýva aj nemožnosť a kéhokoľvek j ednorazového zjavenia pravdy nejakou
autoritou. Rezultuje napokon z neho
postulát n e uko nčenosti a nekonečn osti
akéhokoľvek hľadania a poznávania.
Dielo Eugena Su choňa predstavuje z
hľadi ka štruktúry, významu, vážneho
svedectva o dejinách slovenskej hudobnej kultúry, ambícií k om unikov ať
v európskom priestore i j eho posolstva
pre dnešok -a azda i pre budúcnosť- tiež
taký to problémový okruh. Zdalo by
a, že tvorba kladate ľa j e dôk ladne
preskúmaná - veď ako jedinému zo
lovenských hudobníkov boli venované 3 monografie (z toho j edna z pohľa
du zahran ičnej muzikológie). Napriek
tomu inšpiruje k ďa l ším pohľadom ,
ktoré nechcú byť len opakovaním doteraz poveclaného. Ak hodláme tvorivý odkaz tejto osobnosti odmýtizovať
v záujme jeho živej tradície (parafrázuj em vstupnú otázk u do diskusie uverejnenej v tematickom čís le Slovenskej

Sóčas(ou konferencie bolo aj odovzdávanie Cien
kritiky za rok 1997. Porota ich prisúdila skladateloví Romanovi Bergerovi (na obrázku pri preberaní ceny z nik Dr. M. Juríka) a spevákovi
Petrovi Mikulášovi.

hudby 1-2/ 1998) nestači lo, aby pripravovaná konferencia pfňal a len pietny
zámer, ktorý sa, notabene, v rámci vyhláseného Roku Eugena Suchoňa prirodzene ponúkal. Je potrebné nielen
pripomínať známe skutočnosti a poznatky, ale i odhaľovať nové, doteraz
menej recipované kontexty genézy,
vývoj a a fungovan ia Suchoňovho diela v domácich i medzinárodných súv islosti ach. Napokon j e možné sa spýtať, či doteraz uvádzané a citované
fak ty a výkladové koncepcie nepotrebujú niekde spresnenie, doplnenie, ba
i prehodnotenie. Preto bolo zámerom
tematickej konferencie v rámci BHS
prepojiť pietny, inovačný i prehodnocovaní koncept vedeckej reflex ie vo
vzťa hu k tak inšpiratívnemu a mnohovrstevnatému komplexu, akým sa Such oňov tvori vý odkaz javí.
Prihlásené príspevky mohl i len či as
točne napfňať spomenutý zámer. Škoda, že sa nepodarilo rea li zovať plánovaný blok prí pevkov z radov odborníkov na dej iny sloven kej literatúry,
výtvarného umenia a divadla v 20. storočí, lebo dôkladná z n al osť paralel,
väzieb i odlišno tí vo vývojovej artikulácii jednotlivých umelecko-kultúrnych okruhov a štý lových pohy bov clokáže plastickej šie pochopiť zákonitosti
formovania sa skladateľskej osobnosti
v domácich súv islosti ach , než len pohľad zo strany hudobníkov. Taki to
neodzneli s ľúbené referáty z radov zahran i čných - maďarských , poľských a
čes k ých - muzikológov, ktoré .mohli
napomôcť v n ímať ori ginal i tu Suchoňovho diela cez prizmu takých kladateľských osobností ako Bartók, Szymanowski , č i Suchoňov i vrstovníci
M essiaen a K abe láč.
Napriek tomuto handicapu , ktorý sa
prípravnému výboru konferencie nepodarilo prek on ať (vyplýval i z ku-

~

-

SFK-vMeňk'-I
Státna filharmóni a Košice od 13. do 23. októbra účinkovala na koncertoch v rám c i význam ných jesenných hudobných festi valov (v M ex ico C ity,
Durango, Monterrey , Guadalajara, San Luis Poto i a i.), na ktorých sa predsta vila pod taktovkou svoj ho šéfdirigenta T om áša K outnfka a h o s ťujú ce h o
dirigenta G eorga Kug iho z R akú ska. Ťaži s kom koncertného programu bo la
D vofákova "Novosvetská" (S y mfónia č. 9) a inštrumentál ne koncerty. V
sk ladbách M ozarta, Gershwina, Rossiniho a Rodri ga s naším orchestrom
ú č inkova li za hraničn í só li sti : kl av iri sta Dan Kajetanowi cz, fl autistk a Sun
Woo- Y ang , slovenské interpretač né umenie reprezentoval k larineti ta
Július Klein.
Státna filharmón ia K ošice bola prvým lovenský m sy mfonickým orc hestrom , ktorý sa predstavil v M ex iku .

V Košiciach ntedzinárod.ne
M edzinárodný festival duchovných piesní byzantského obradu sa u sku toč nil
(23. a 24. októbra) v Dome umenia v K ošic iach. Na 8. ro č níku podujatia sa zúč as tni lo 14 speváckych zborov, z nich deväť zo zahran ič ia. V repertoári jednotlivých telies odzneli popri dielach m ajstrov 18. a 19. t o roč i a i skladby súča ných sk l ada t e ľov.
Ako jeho organizátori informovali na tl ačovej besede v Košiciach, na rozdiel
od minulých roč níkov , keď nesú ťažn á prehliadka zborového umenia bola znám a ako M edzinárodný festiv al gréckokatolíckych zborov, sa po prvý kráľ konala pod spomínaným novým názvom. Stalo sa tak po súhlase jeho excelencie
M sgr. Jána Hirku, sídelného biskupa Prešovskej gréckokatolíckej diecézy, č ím
sa potvrdi l už doteraj ší ekumenický charakter festivalu dotváraný účas ťo u vetských a pravoslávnych zborov.
Podľa slov dramaturga festiv alu L evka Dovhovy ča j eho u pori adanie bolo
ohrozené oznámením Mini sterstva kultúry SR, ktoré necelý me iac pred zač iat
kom prehl iadky odmietlo poskytnúť s ľú benú finančnú či astku 350 ti síc korún
zo štátneho fondu Pro Slovakia, s odôvodnením, že prostri edky boli použité na
iné úče ly. Podstatnou č asťo u na takmer 600 tisícové náklady na zorganizovanie
priehli adky prispel G réckokatol ícky biskupský úrad v Prešove a v iacerí sponzori.
(Neoznačené

správy só zo servisu TASR.)

Z rokovania - Doc. V. Jegorovova z Moskvy 1
Dr. M. Juríkom.
Snímky E. Ml ynárčiková

mulácie konferenčných podujatí v je·
sennom období), účasť 13 referemov
otvori la popri pietnom a úctivom
vzťahu k S uchoňovmu umeleckému a
ľud s kému odkazu aj nové, č i menej
známe pohľady na skladateľov vývoj
a j eho zaradenie do esteti cko-štýlo·
vých, sociologických, teorct icko-imer·
pretačnýc h i pedagogicko-výchov·
ných súvislostí. Menov ite treba oce·
niť pohľady dvoch zahraničných úča t·
níkov- Dr. V. Jegorovovej z Moskvy
(autorky m onografie o S uc hoňovi v
ru štine) a prof. R. Pečmana z Brna,
ktoré podči ark l i na základe vý tižnej
komparácie organické miesto sloven·
ského s kl adateľa v stredoeuróp. kom
priestore vý voja hudby v 20. storočí.
Sympatickým úkazom v priebehu
konferencie bola i živá a spontánna
diskusia, dokazujúca inš piratívnosť
n astoľovan ýc h problémov. Z borník z
konferencie má šancu vyjsť ešte v
tomto kalendárnom roku.

ľ.UBOMÍR CHALUPKA

Z koncertu ZUŠ

Základné umelecké školy Eugena
S uc h oňa z Bratislavy a z Pezinka pri·
pravili v rámci Roka Eugena Sucho·
ň a koncert z jeho tvorby. U s k utoč nil
sa v Zichyho paláci l . októbra. V po·
daní žiakov oboch umeleckých škôl
odzneli na ň o m sk l adate ľove inštruk·
tfv ne skl adby. N a nímke D. Jakubcovej j e j edna z ú č inkujúc i c h, Ivana
Poláčková zo ZUS v Pezinku.

UPOZORNENIE
Dovo ľuje me si ozn ámiť spolupra·
covnfkom i abonentom, že v priebehu novembra t. r. dôjde k prečís
lovaniu našich telefónnych stanfc:
s ú čas n é č ís l o (šéfredakt or)
533 35 32 sa zmení na

544 335 32
533 03 66 (redakc ia) sa zmení na

.., 544 303 66.
Redakcia
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CHARLES ROSEN
(Dokončenie z Hudobného

života, č. 18)
Predstava 1\Jdí pracujúcich v hudobnom priemysle - v nahrávacfch s pol oč nostiach , symfonických orchestroch, koncertných s pol očnos
tiach - že publikum túži po pos luc h áčskej hudbe, je fa lošná. Môžeme iba povedať, že tá časť
publika, pre ktorú hudba končila Cajkovským
alebo Debussym, nechce vôbec počuť nijakú
neznámu súčasn ú hudbu a uprednostňuje hudbu, ktorá ich neznepokojuje, alebo ktorú nemusia pozorne počúv ať, aby pochopili , o čo v
nej ide. Hudba konzervatívnych moderných
skladateľov, ako je Samuel Barber alebo Yirgil
Thomson (aby som menoval takých, čo sú mftvi), asi nevyvoláva pobúrenie, no nemá ani
masovejší účinok než hudba najextravagantnejších modernistov.
Popri krit ike Paula Griffithsa uverejn il The
New York Times aj č l ánok Petra Gelba neobvyklo hlúpy, dokonca i voč i takej ve ľkej nahrávacej spol očnosti , akou je Sony. Titulok znel:
"Stratégia značk y: nech je nové, no nech zarába". Podobne ako Lloyd Webber aj Gelb má
paranoidné vízie sprisahania:
"Pokusy objednať alebo n apl á n ovať prístupoú a e m očne podnecujúcu novú hudbu zablokovala klika atonálnych skladateľov, akademikov a kritikov vážnej hudby, ktorí majú oč i v id
ne jediný c i eľ: redukovať všetku novú vážnu
hudbu na elitné intelektuálne cv ičenie s obmedzeným úči nkom na obecenstvo. Podľa ich
pravidiel k omerčne úspešné nové dielo vážnej
hudby nemôže by ť dobre."
Toto vyvoláva dojem, akoby sa n ároč n á
avantgardná hudba bola v posledných desa ť
roči ach hrala častejšie než konzervatívnejšie
moderné skladby, ktoré sa "ľahk o" počúvaj ú a
sú komerčn e úspešnejšie. To je, samozrejme,
jednoducho lož.
Pok i a ľ ide o Gelbovu "kli ku" (čo je ekvivalent Lloyd Webberovho "politbyra") - nikdy
neexistovala. Dirigenti a sólisti si zaraďujú do
programu diela, ktoré radi hrajú. Kritici sa zasadzujú za diela, ktoré pod ľa nich nedostal i
šancu byť počuté. Pri tých vzácnych prfležitostiach, keď mal ve ľk ý orchester pred viesť posluch áčsky nepopulárne dielo, takmer vždy sa to
stalo v ďa ka tomu , že dirigent ho vášni vo chcel
pred viesť, niekedy i napriek rade orchestrálnej
administrácie. Keďže mnohé "náročné" skladby sú zložité a orchestru neznáme, dirigent
musel často neúspešne bojovať o mimoriadne
skúšky navyše.
Podobne ako Beethovenove symfónie v prvej polovici 19. storoč i a, zložitejšie partitúry
potrebovali ni ekoľkon ásob né predvedenie v
priebehu rokov, aby hudobníci dosiahli presvedči vú, alebo dokonca čistú interpretáciu.
Avšak po prvom predvedení iba málo avantgardných skladieb dostane druhú šancu na
uvedenie s tou istou skupinou hráčov skôr ako
o dvad sať i viac rokov. Hudobníci preto nikdy
nezískajú nevyhnutnú s kú sen osť. Schonberg
raz poznamenal: "Moja hudba nie je moderná,
iba ju tak zle hrajú." Keď sa hral Klavírny koncert Elliolla Cartera po prvý raz s orchestrom
Boston Symphony (s vynikajúcim klavi ristom
Jacobom Lateinerom, no s dirigentom, ktorý
nemal žiadnu predstavu o tom, ako dielo interp retovať) , jeden z člen ov orchestra povedal
skl adate ľov i : "Problém Vašej hudby, pán
Carter, s počíva v tom, že nemá nijaký zmysel,
ak sa čl ovek nedrží Vašich dynamických označen í. " Azda bolo nerozumné, že skl adateľ v
dnešnej dobe očakáva l dodržanie svojich pokynov.
Keďže Sony je koniec-koncov nahrávacia
spol očn osť, Gelbov problém je rozhod núť, čo
nahrávať. Drasticky zoškrtal nahrávanie štandardnej vážnej hudby: " Poki a ľ konkrétne ide o
symfonický repertoár," píše, "stalo sa takmer
nemožné rozozn ať nahrávku jedného moderného predvedenia od druhej." Som si istý, že toto
je presné a úprimné zobrazenie Gelbovho vnímania. Jeho politika znie rozumne: ak vám
všetky predvedenia znejú rovnako, p rečo by
ste sa namáhali n ahrávať nové? Toto priznanie
však zakrýva s kut očnosť, že so zásobou starých nahrávok, ktorú Sony zdedila po CBS
Records, iba remastering starého katalógu na
kompaktných diskoch za znížené ceny môže
Sony zamestn ať na niekoľko rokov.
Keďže máme už ve ľkú zásobu štandardnej
starej hudby, zdá sa nevyhnutné n ájsť nové diela. A tieto nové diela nesmú byť zložité. "Ako
veľk á nahrávacia fi rma," zdôrazňuj e Gelb,
"máme pov innosť vy rábať relevantné nahrávky." Co to však znamená "relevantné"? Gelb
vysveti\Jje: "Pre m ňa relevancia znamená, že
ľudi a naše nahrávky naozaj počúvajú . Nie je
pre nás komerč ne uspokojivé ani umelecky relevantné vy rábať nahrávky, z ktorých sa predá
iba n ieko ľk o ti fc kusov." Jedno treba povedať
zrete ľne: zisk možno dos i ahnuť aj s nahrávkou,
z ktorej sa predá iba pár tisíc kusov. Niekedy je

vlastne ziskovejšie vyrá bať množstvá menej
predajných nahrávok, než premrh ať majetok na
výrobu a propagáciu jedinej bomby, z ktorej sa
predá stotisíc kusov a znamená vlastne stratu
tým, že sotva prerazí. Ak by vydavatelia odmietli každú knihu, z ktorej sa na začia tku predalo iba niek o ľko tisfc výtl ač k ov , väčšin a najväčších svetových majstrovských diel by ni kdy
nevyšla tl ačo u . "Relevantná" nahrávka je jednoducho tá, ktorá sa predáva vo vysokých nákladoch. Relevantný neznamená iba ziskový,
ale nadmieru ziskový.
Sony chce zarábať. To nie je nič nové a netreba sa za to ospraved l ňova ť. Prečo teda to
frázové slovo "relevantný"? Pretože Gelb sa
chce popri zisku teši ť z umeleckej okázalosti.
Chce, ako hovorí, " uspieť v znovuoživovaní
priemyslu s nahrávkami kombinovanými s
vážnou hudbou a samotnej vážnej hudby."

- ktorá pretrvala stároč i a, bola zriedka najprv
ľahk á. S malými výnimkami sa vo svojich zač i atkoch stretávala s nepochopením a dokonca
odporom. V priebehu s toroč í - od Ockeghema
a Josquina des Prés k Beethovenovi a Stravinskému - tí najoddanejší amatéri chceli, aby
ich hudba bola zložitá.
Najslávnejšími autormi západnej ku ltúry sú
pravdepodobne Dante a Shakespeare. Cítanie
Danteho bolo za jeho života ohromne zložité a
niekoľko rokov po jeho smrti mal Boccaccio
vo Florencii verejnú prednášku osveti\Jjúcu
Boiskú komédiu. Myslím, že nebolo dostatoč
ne zdôraznené, aké je ťažké pochopiť mnoho
zo Shakespeara, č i už na javisku alebo pri č íta
nf. Dokonca aj pre svojich s ú časníkov musel
byť výzvou: je zložitejší ako Kyd, Marlowe a
Middleton: dokonca Jonson a Chapman sú menej impozantní. Najkrajšie príklady populárnej

Joan Miró: Tanečn.tk počóva organovli hudbu v gotickej katedrále (olej)
Znovuoživovanie vážnej hudby sa už blíži: v
poznámke ku Gelbovmu č l ánku nás Times informuje, že "Sony Classical sa pýši svetovým
prvenstvom - najpredávanejším albumom s
hudbou Jamesa Hornera k filmu Titanic."
Sony dokonca objednáva nové diela, ktoré
sa iste budú pred áva ť. Prvým príkladom, ktorý
Gelb hrdo ponúka, je hudba ku kanadskému
fi lmu Cervené husle. Je "o husliach z 18. storoč i a , nalakovaných krvou manželky majstra
husliara." Skladba z filmu sa nazýva Chaconna
červených huslf. Už toto by znelo pôsobivo, aj
keby sk l adate ľ a interpret (John Corigliano a
Joshua Bell) boli menej známi. Ďalšou inšpiráciou pre Sony v "znovuoživovaní" vážnej hudby je starý trik s objednávkou toho, čo sa nazýva "crossovers" - ide o kombináciu vážnej a
popu lárnej hudby. Gelb vytvoril tím z Terezy
Stratas a "alternatívneho populárneho speváka" P. J. 1-larveya v nahrávke Kurta Weilla.
Na Gelbovom č l ánku je odzbrojujúce, že
oč i v idne nemá predstavu, ako hlúpo vyznieva.
Zisk nepotrebuje ospravedlnenie, no Ge lb chce
svoj zisk pozl átiť estetikou. Preto sa stavia do
defenzívy: "Nebojím sa pripu s tiť, že hľad áme
úspech. Hľadáme umelecký a k omerč n ý úspech." Ak by to s vážnou hudbou myslel vážne, pokúsil by sa zaobera ť problémom, ako
n áj sť pre ň u publikum namiesto toho, aby vymýšľal náhradné riešenia. Príčin y našich súčasných ťažkostí možno skut očne hľadať priamo pred prahom nahrávacieho priemyslu.
Od 30-tych rokov koncerty a rozhlasové
programy postupne vytl áča l i nahrávky. Celé
roky nahrávacie s po l očnos ti neochvejne odmietali zdarma alebo veľmi lacno vy rábať nahrávky pre školy, takže nám vyrástli generácie bez
akéhokoľvek kontaktu s vážnou hudbou v mladom veku. Ak by nahrávací priemysel videl
dopredu, ak by mal obchodný cit tabakových
s pol oč n ost í a pokúsil sa vybudovať trh budúcnosti pre svoje výrobky medzi de ťmi a tínedžermi, vážna hudba by sa necítila ohrozená.
Paul Griffiths mal pravdu vo svojom č l án ku v
Times, keď tvrdil, že jediná cesta k posilneniu
postavenia vážnej hudby je cesta vzdelávani a.
"Musíme čo najrozhodnejšie ri eši ť problém,
ako pozdv ihnúť postavenie hudby na školách.
Hudba v nás vychováva sc hopn osť poč ú vať, čo
je základom vzdelávania." No väčš in a šéfov
nahrávacieho priemyslu chce rýchly bezprácny
zisk bez ohľadu na budú cnosť.
Tak toto je " posluc h áčsku" hudba, toto sú
Gelbove "crossovers"- rýchly zisk. Hudba- a,
môžeme dod ať, aj výtvarné umenie a literatúra

form y románu 19. st oročia kladú na č i tat e ľa
vefké nároky, a u niektorých románopiscov,
ako bol Flaubert, sú to nároky až exotické
("Potrebujeme lexikón", sťažoval sa SainteBeuve v recenzii.) Dokonca ani Dickens sa neč íta ľahko ...
V hudbe je prvotná zložitosť vnímania najkrajších klasických skladieb základná. Telemann je poslucháčsky príjemný a bol omnoho
populárnejší než jeho s účasn ík J. S. Bach; koncom 18. storočia bol však takmer úplne zabudnutý, kým Bachova reputácia nikdy neprestala
rás ť . Oživujú sa malí barokoví skladatelia a poskytujú nám príchuť doby, no č ím ľa h š i e sú
oceni te ľn í, tým menej zaujímaví sa stanú po
dlhšom čase. (K tým n ieko ľký m koncertom,
ktoré som odmietol d opoč ú vať dokonca, patril
aj koncert venovaný výl uč n e Albinonimu,
skl adate ľov i zaujímavému hlavne preto, že napísal dobrú tému, ktorá inšpirovala Bachovu
fúgu.)
Najpopulárnejší operný sk l ad ate ľ 18. storoči a bol Johann Hasse, ktorého neslaný-nemastný jednoduchý štýl zmizol bez stopy z repertoárov, kým ťažš ie Gluckovo dielo pretrváva dodnes. Mozarta pokladali súčas n íc i za ťažkého a
dokonca odpudzujúceho (pri veľa nôt, príliš
zložité, prive ľa myšlienok, ktoré treba sledovať) ; jeho ľa h ší a populárnejší s ú časn íci ,
Paisiello a Piccinn i, sú dnes iba muzikologickou spomienkou. N ároč nos ť pochopenia
Beethovena je dobre známa: dokonca ešte na
konci 19. storoč i a jeho neskoré diela napádali,
a najslávnejší viedenský pedagóg Leschetizky
radil svojmu žiakovi Arturov i Schnabelovi nehrať jeho posledné sonáty. Skutoč ne pochybujem, že by si nepriatelia s ú časnej hudby vypočuli Ve/kú fúgu, ak by nevedeli, že ju napísal
Beethoven. Ešte v 30-tych a 40-tych rokoch
hudobné spol očn osti v malých amerických
mestách hrozil i zrušením koncertov Budapeštianskeho kvarteta, ak by trvalo na hraní niektorého neskorého Beethovenovho kvarteta.
Rovnako preslávená je opozícia v oč i
Wagnerov i, no ani inovácie Chopina a
Schumanna neboli obľúbené ani pochopené.
Paradoxne môžeme dokonca povedať, že ve ľ
kos ť týchto dvoch skl ada te ľov, rovnako ako
Mozarta, možno historicky poc ho piť až s uvedomením si ich zložitosti a neak ce ptovate ľn os
ti na prvé počuti e. Brahms, Mahler, Debussy,
Richard Strauss a najvýznamnejší skladatelia
20. storoči a vždy odolávali ľahkému počúva
niu. Azda jediné ve ľké osobnosti, ktoré si získali pos lu ch áčov už na prvé počut ie, bol i

Händel, Cajkovskij a veľkí predstavitelia talianskej opery 19. s toroč i a- Rossini, Doni zelli,
Verdi a P1.1ccini. (Cajkovskij bol v skutočnos!i
kontroverznejší, než si niekedy uvedomujeme
a aj Verdi sa v neskoršom období svojho života stal menej prístupným skl adat eľo m operami
Don Carlos, Otello, Falstaff a druhou verziou
Simon Boccanegra.) V niektorej hudbe 19. a
20. st oroč i a, ktorá prináša pre pos l uch áčov zopár problémov, je však z l ož itosť myslenia čas
to nahradená náročn osťou interpretácie. Nesmierna popularita Rachmaninovových koncertov
iba č ias toč n e tkvie v sk lada te ľovej melodickej
výrečnosti a zvukovom majstrovstve: z veľkej
časti je úspech spôsobený naším uvedomením
si mimoriadnych technických nárokov kladených na klaviristu .
Musíme u zav ri eť, že publ ikum z väčšej časti
uprednostňuje ťažkú hudbu, ktorá nás núti koncentrovane a pozorne počúvať . Prinajmenšom
si to vyžaduje malé publ ikum, ktoré sa zaoberá
vážnou hudbou, a č i ast očne to platí dokonca i
pre o niečo väčšie publikum, ktoré má rado
vážnu hudbu, no ktorého pozornos ť nie je taká
veľká a jeho záujem je nesúvislý. Vážna hudba,
ktorá prežila, si vyžaduje intenzívne počúva 
J)ie, ktoré mnoho 1\Jdí neznesie: preto je umením pre menšinu - nie pre elitu, no pre malé,
hoci nie bezvýznamné množstvo 1\Jdí s vášnivým
záujmom, podobne ako rovnako malá skupinka
milovníkov poézie. Tento minoritný záujem je
však nesympatický nahrávaciemu priemyslu.
Problém s ú časnej hudby je dvojaký: aby
mohla by ť pochopená, skutočn e vyžaduje si ešte intenzívnejšie poč ú van ie. Boulez je n ároč
nejší ako Rossini. Sú pre to historické dôvody,
prvoradým z nich je od konca 18. s toroč i a
vzrastajúca túžba el imin ovať č i ste kon ven čný
materiál, ako sú arpeggiá a stupnice, a dodať
každému detailu osobitný význam, akoby bol
vytvorený pre jediné dielo. Preto je ťažš i e
uvo ľniť pozornosť poča s počú vani a. Druhá časť
problému je však ešte dôležitejšia: nahradenie
zážitku zo živej hudby počúva ním nahrávok.
V 30-tych a 40-tych rokoch sa väč š i n a milovníkov vážnej hudby učil a hre na nejakom
hudobnom nástroji, prinajmenšom jej základom. Obľúben ým nástrojom bol klavír, ktorý
umož ňuje poch op i ť celú faktúru umeleckej
hudby. Dnes to už neplatí: iba málo mladých
1\Jdí sa učí hrať a klavír bol vytl ačený populárnejšou gitarou. Prostredníctvom učen i a hry sa
vychovávalo hudobné publikum, neprekvapuje
teda, že sa zmenšilo. Ak by baseballoví diváci
boli väčš inou 1\Jdia, čo nikdy nehrali túto hru,
pochybujem, že by to bol populárny šport. Nahrávky z ve ľkej časti nahradili živé predvedenie ako hlavný prostriedok spoznávania hudby.
Počúva ť nahrávku je menej napínavý zážitok než poč ú vať živý koncert alebo h rať. Walter Benjamin raz napísal, že kino je médiom
pre divákov v stave rozptýlenia. Nemal pravdu, po ki aľ ide o filmy: s kutoč ní filmoví fanúšikovia sedia pred plátnom a ponoria sa doňho,
akoby sa vracali do maternice (zvyk uro bi ť si
to na zadných sedadlách kina bol azda za
Benjaminových č i as rozšírenejší). Ak sa však
aj mýli l v prípade kín, to, čo povedal, platí pre
poč ú van ie nahrávok a televíziu. Krásne hraná
introdukcia k poslednej čas ti Mozartovho Violového kvinteta g mol mi na koncerte vháň a slzy do očí, no nikdy som neplakal pri nahrávke.
Pri nahrávkach vždy možno počúva ni e preruš iť. Je pravda, že mnohí milovníci hudby, závisiaci predovšetkým od nahrávok, sa nau čil i vytvárať intenzitu živého predvedenia sledovaním
partitúry alebo počú va ním v tme, bez šuchotania programov a k aš ľa ni a pos lu cháčov. Koncert
si však vynucuje pozornosť, živé predvedenie s
tlmenými svetlami , ticho, nemožno ho preru ši ť
alebo opa kovať. Musíme ho poňať na jedno poč ut i e; dielo treba v n ím ať ako celok a nemôžeme sa vracať k niektorým detai lom. Pri počú va
ní nahrávok je zložitejšie dosi ahnuť takú sústrede nosť, ktorá by oesmerovala k.rozptýleniu pozornosti ; rovnako ako menej intenzívne je sledovanie videa v miestnosti č i ast očne osvetlenej, než sledovanie filmu v tmavom ki ne.
· Všeliek navrhovaný Lloydom Webberom a
Gelbom je iba východiskom z núdze a nezohľadňuje proces poč ú van i a a hodnotenia. Ľa h ko
prístupné diela môžu do s iahnu ť rýchly a bezprostredný úspech, no nerobia ni č pre navrátenie intenzity zážitku, čo je základom vnímania
vážnej hudby. Nev iem, ktorá súčas n á hudba
prežije do budúcnosti. Ve ľké osobnosti ako
Josqu in a Monteverdi boli po stáročia zabudnuté iba preto, aby sme ich znovu oživili.
História nás však učí, že práve ťažké umenie,
odolávajúce bezprostrednému hodnoteniu, má
tú najlepšiu šancu pretrvať a v racať sa. Musíme
urob iť všetko pre jeho podporu, pros iť skladateľov, aby nedbali na tlaky hudobného priemyslu, ale aby počú vali iba svoje vlastné inšpiPreklad KATARÍNA LAKOTOVÁ
rácie.

Orch.esb·ál.-..e kc:».-..cert:y
(Cest11 z rozpriÍvky cez kliÍŠior S11nkt Flori11n do poh11nskej Rusi)
Cesta ďaleká, avšak v každom prípade
a často aj vzrušujúca. Rozprávkové bytôstky, eroti zujúce opojenie, atmosféra cyrilometodskej tradfc ie, extáza, pokora, židovská lambada, sarkazmus, tragika, akademická rozvážnos ť,
šamanský rituál - to všetko ma sprevádza lo, to všetko som mal možn osť zaži ť
a prežiť počas béháesáckej dvojtýždňov
ky na orchestrálnych koncertoch.
poučn á

Pražská komorná filharmónia:
rozprávka, klasika, erotika
Bol to urči t e jeden z naj lepších koncertov na BHS '98. PKF, Jifí B~loblávek,
klavírne duo Pažický - Solárik, Dagmar
Pecková. Dostat očn á inte rpretač ná zábezpeka. Do Red uty ich dovial ľahký
dych Krásnej Meluzíny. Hoci táto rozprávková kráska má v rodnom li ste rok
1833, vôbec sa neprejavovala ako starenka. Dýchala ľahkým dychom, vnášala sa na ľahučkýc h perutiach, s i eň naplnila delikátnymi vibráciam i strún a fi ligránskymi pa ážami dychov, aké pán
Mendels ohn - Bartholdy vedel písa ť
priam až majstrovsky. Meluzína je v zodpovedných rukách stále pôvabným stvorením , plným života. V rukách nezodpovedných sa však rozprávkovo mení na
strigu. 26. septembra by v Redute zai te
získala poprednú pozfciu v s úťaži Miss
Rozprávka 1998.
Po Krásnej Meluzíne nadišiel čas pre
dvoch mladých mužov, ktorí sa už dávno rozhod li , že budú účinkovať v zostave klavírneho dua. Bolo to šťastné rozhodnutie: Pažický - Solárik majú na
konte ni eko ľko zaujímavých víťazstiev a
laureátstiev. Niežeby som údajom tohto
druhu akosi príliš pripisoval dôležitost'
(súťaže považujem aj za nešvár v nevyhnutných akti vi tách muzikantov). Výkon klavírneho dua však vždy potvrdil
právoplatnosť rozhodnutí medzinárodných porôt a komisií. Nebolo tomu inak
an i vo festi valovej Redute. Klavírny
dvojkoncert Bohuslava Martinu je dielom nasýteným dravo sťou , nasadením,
bravúrou. Tf, ktorí sa prei'l rozhodnú,
musia však rátať aj s hlbšími meditatívnymi polohami , náro č n ý mi výrazovými
metamorfózam i, nevšednými harmonickým i situáciami. Myslím si, že tím PKF,
Belohlávek, Pažický - Solárik , zviedli
víťaznú partiu a vôbec neoponovali kúzlam Krásnej Meluzíny, ktoré chceli premeniť Redutu na rozprávkovú ríšu dobrej hudby.
A potom to prišlo. Dagmar Pecková na

Dagmar Pecková

pódiu. Potom, ako sa zv i di te ľnil a na promotion svojho CD v Bontonlande, mala
za úlohu ož i v iť trpký ľúb os tný vzťa h veľ
kého Wagnera k Mathilde Wesendonckovej. Povedal by som, v danom dramaturgickom kontexte na mňa Wagnerove piesne pôsobili ako " päsť na oko".
Mendelssohn-Bartholdy a Martinu preferovali skôr duchovnú svie žosť, Beethoven, ktorý mal nasled ovať (a nasledoval), bol vo svojej l. symfónii tiež skôr

rozšantený, než eroikovský. Wagner tu
stál ako slon v porceláne. Dagmar Pecková však bola n áplasťou na malú ranku.
Spievala tak , ako vie: výborne. Len neviem, č i erotizmus Wagnerových túžob
až priveľmi neovplyvnil jej imidž. Viem
si predstaviť, že mnohí návštevníci mužského pohlavia viac sledovali róbu a gest iku Dagmar Peckovej, než Wagnerove
piesne. "Hoh, nedá se nic delat." Doba
chce svoje ... Beethoven na záver bol tiež
jedným z "bonbónikov", jedným z pôžitkov. Pražský orchester vie, čo robí a
ako to robí. Raz darmo: intelekt, šíriaci
sa spoza dirigen tského pultu, je zárukou
úspechu . Zážitok z vystúpenia Pražskej

Isabelle von Keulen a Johh Pryce-Jones.

komornej fi lharmónie, to bola naozaj
rozprávka a hudobnícka "erotika" dovedna.

Štátna filharmónia Brno:
con sordino a con tutta la forza
29. eptembra sa v zákuli ·í a v ladiarňach Reduty ocitlo zvýšené kvantum
účinkujúcich. Hn eď piati sólisti , zbor,
veľký orchester a dvaja di rigenti . Bol to
veče r brnianskej filharmónie. Som veľ
mi , veľmi rád, že tento orchester opäť
našiel cestu do Bratislavy a dúfam, že ju
nájde čas t ej š i e. Len, preboha, nie, aby
prišiel s partami Prológu pre orchester
od Tibora Freša. Nechcem byť zlý, uštipačný. Nechcem však byť ani pokrytecký alebo zbabelo taktický. Viem, že tento rok si pripomíname vý ročie skonu legendy operného dirigentstva, autora pekných vecí pre deťúrence. Tento Prológ
sa mi ale vôbec nepáčil a narobil kôr
šarapatu, než osoh. Chtiac byť bombastickou dvadsaťm i nútovkou nasýtenou
slabulinkým materiálom - asi tak om
uvažoval priamo "na neku" a tak isto
uvažujem aj ex post. Neviem, ako prišlo
k tomu, že Freša tu hrali práve " Brňáci",
ale predpokladám, že aj oni považovali
tento dramaturgický ťah za strelu vystrelenú do vzduchu . Opäť jeden z nevydarených pokusov za každú cenu "poslaven č iť" dramaturgický plán BHS. Máme
tu zaiste aj vydarenejšie partitúry ...
Zato ďa l š i e dve partitúry, ktoré mal
John Pryce-Jones na dirigentskom pulte,
to už "bolo niečo". Rap ódia pre violu a
orchester Bohuslava Martinu a Glagolská
omša Leoša J anáčka, dva skvo ty, dve
ve ľdiel a - jedno spievané violovým con
sordíno, druhé zvoniacim con tutta la
forza. Isabelle von Keulen, violistka zo
zeme nádherných tu lipánov, zmarila
plány všetkým pochlebovačom violistického umenia. Z jej nástroja sa rinul i
len zdravé tóny. Redutu opantala priam
až n eu verit. e ľná son órnosť, plnokrvno ť,
int o načn á istota, poetický nad h ľad. Bol
to Martin ô par excellence, taký, aký má
byť Martinô posledného tvorivého obdobia. Epická šírka úchvatnej Rapsód ie,
občas rozhojdaná typickou synkopou a
váhavo ťou dur- mol, delikátna melodi-

ka, hýrivá harmónia a zv u kovosť. Nič mi
nechýbalo. Takže po Pažickom a Solári kov i si Bohuslava Martinô uctila aj
Isabelle von Keulen, za čo jej patrí vďa
ka. Po Martinô Janáček - na záver. Čo
iné mohli zdôrazniť hostia z Moravy?
Dobre urobili - aspoň mne. Spoč i atku sa
síce dávali dohromady a urobili zopár
neistých krôčikov, z minúty na minútu
však pridávali na plyne a dostáva li ma
do tranzu. Organové sólo a záverečná
lntráda -to už bola extatická poloha. Do
toho všetkého treba ešte pribrať kvalitný
Český filharmonický zbor Brno s Petrom Fialom, spoľahlivé kvarteto sólistov
v zostave Helena Kaupová (bravo), Ha-

Sn frnka T. Borský

na Stolfová-Bandová, Jan Vacfk. Lud~k
Vele, vynikajúce organové sólo a úspech
bol zaručený. V ten večer sedelo v auditóriu Redut y urč ite viac ľudí zelektrizovaných tak, ako ja.

Ruský štátny symfonický
orchester: Jevgenij Svetlanov
Keď Jevgenij Svetlanov nastupoval na
pódium, prežíval som čos i ako osobnú
oslavu. S týmto di rigen tom, respektíve s
jeho nahrávkam i, ktorých mám našťastie
neúrekom, som hudobne rástol a dospieval. Nehovorím, že dnes už som hudobne dospelý, ale jeho príchod do Bratislavy považujem za obrovský sv iatok. Sú
to už roky, čo evidujem maestra SvetJanova ako skúseného di rigenta a neveril
som vlastným očiam, keď som zazrel
šviháckeho, temperamentného človeka
so svižným krokom. K tomuto kroku
pridal navyše neuveri teľne presné ge to
a v Redute začali naozajstné hudobné
slávnosti. Nie je vždy dobré vopred oča
kávať čosi výnimočné: už niekoľkokrát
som si popálil prsty. Ruskí ho tia ale nedal i šancu an i tým najzlomyseľnej š ím
pochybovačom. Ich programové menu
moh lo kde-koho odradiť, sklamať. Hlavne prvé dve čís la, Glinkova neznáma
Symfónia d mol , Musorgského Svitanie
nad riekou Moskvou , nie sú veľm i atraktívnymi ti tul mi. Stačí však zavolať profesionálov a hľa: prvotriedny zážitok! Je
veľmi ťažké hľadať slová, ale to, čo predvádzali hráč i a dirigent od prvých taktov, to bol naozaj ohňostroj profesionality a vzájomného porozumenia. Za
všetko spomeniem sekciu sláčikových
inštrumentov. Svetové! iekomu možno prekážali trocha prierazné plechy, ale
veď Rusi sú Rusi a toto je jedna zo všeobecných charakteristík ich hry.
Po Musorgskom to začalo v rieť. Čaj
kovskij: Francesca da Rimini. Reduta sa
zmeni la na ozajstné peklo- ale s tým, že
(a to sa nechcem rú hať) v takom pek le
by om a rád oci tol. Po prestávke (mimochodom, v prvej polovici maestro
Svet lanov neschádza! z pódia) som sa
vďaka ruským hosťom dostal z pekelných obrazov do extázy. Skrjabinova
Poéma v Bratislave neznela ve ľmi dlho a

je len dobre, ak, po neviem akej odmlke,
zača l ijej príbeh od h aľovať práve č leno
via RSSO a Jevgenij Svetlanov. Nemá
význam u vádzať full details: stále by bola reč o jednom: o superlatívoch, o majstrovstve jednotlivcov aj sekcií. A načo
taký tereotyp ... ?
(Och, ako dobre sa niekedy píše!)

Slovenská filharmónia ll.:
židovská lambada,
Dies irae a gregorián
Neuveriteľné. Veď zatiaľ stále len chválim. Nech sa na mňa nikto nehnevá, budem pokračovať. O to radšej, že to budú
slová na margo výkonu slovenských fil.
harmonikov. Kde sa vzal, tu sa vzal, ocito l sa pred nimi Andrej Borejko, mladý
to ruský dirigent. Bola už reč o rozprávke a rozprávkovo na mňa pôsobilo aj konanie fi lharmonikov vedených istou rukou a intelektom tohto č loveka. Ponúkoľ
im zložitý program, aký v našich konči
nách ča to u niekoho vzbudzuje nevôlU.
Skice o zapadajúcom Slnku od Rusa
Leonida Desiatnikova však museli prelom iť bariéry. Fi lmová hudba k filmu
motivovanému drámou Isaaca BabeJa,
jednej z obetí stalinského teroru, dvíhala
ľudí zo st o l ičiek. Myslím si, že dvíhala
aj našich fi lharmonikov, pretože tí zasa
raz hrali ako "o dušu". Zmes sarkazmu,
irón ie, charakteristického intelektuálskeho humoru, vážnosti a čo ja viem,
čo ho ešte všetkého - to bol Desiatnikov.
Vtrhol na bratislavské pódium a podľa
mňa triumfoval. Svedectvom tohto triumfu boli aj úsmevy na tvárach hráčov
SF. Neboli to však posmešky, zdalo a
mi, že ide o úsmevy vyludzované dobrou vôľo u.
Po bizarnom výklade západu Slnka v
Redute vyšlo ďalšie Slnko: Zoltán Kocsis.
Bol jednou z hviezd BHS '98 a aj a tak
zachoval. Už dlho pred prepuknutím
festivalu ma síce mrzelo, že si vybral
hromotfcku parafrázu Franza Liszta na
tému Dies irac (mohol to byť nejaký
Bartók ... ), ale aspoň som ho mohol sledovať v akcii . V kuloároch sa povrávalo,
že Kocsis bol čerst vou obeťou zlodejov
a že mu v Budapešti vykradl i byt, takže
sa zúčas tnil len generálky. Profík je
však profík. Jeho hra Liszta nevykrádala: skôr naopak, vylepšovala ho, pokiaľ
to bolo možné. Tempestoso sempre.
molto appassionato, poco dramatico, a
to všetko perfektne, koncentrovane, bravúrne, akoby poľahky. Zoltán Koc is ma
presvedč il , že aj z dos ť prázdneho Li zta
možno vymode l ovať sugestívny obraz,
že je možné " poštekli ť" nervovú sústavu
aj vo väčších hfbkach, než len v tých primárnych, že z Liszta možno vyťažil
účinné psychoterapeutikum. Možno povedať, že Zoltán Kocsis (a každý, komu
sa Tanec smrti podarí podať tak, ako jemu) navyše o päťdesiat percent dotvoril
Lisztovu bujarú kompozíciu a len vďaka
nemu bola akcep tovateľná. Po takých
výkonoch môžem povedať už len (dnes
také obľúbené): no comment.
Cez prestávku mal č lovek čo robil,
aby strávil podnety z prvej polovice večera, a to už sa č lenovia orchestra, Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal, Andrej Borejko a niekoľko sól istO\
na nás chystali so skladbou, ktorá bola
jedným z dramaturgických vrcholov fe ·
ti valu: s 2. symfóniou Alfreda Schnittkeho Sankt Florian. Po sarkastických
skicách Leonida Desiatnikova, infemálno-vi rtuóznej vízi i Franza Liszta nastala
ch víľa meditácie a hlbokého ponoru až
kamsi k žried lam hudobnej podstaty.
Zlá náhoda chcela, že Sankt Florian za.
znel v Bratislave takmer presne dva mesiace po smrti novodobého génia a že
sme mal i tú česť zúčastni ť sa na tejto, žiar.
ne'fakanej a neplánovanej panychíde.
Čo dodať... Potvrdilo sa to, čo tvrdil sám
Schnittke: neviditeľné vplyvy a podnet}

sú čas to oveľa dôležitejšie ako tie stabilizované, v iditeľné. Sú to podnety nášho
úchvatné ho štvrtého rozmeru, pod ne ty
našej duše. Schnittke, skladateľ s veľ
kým zmyslom pre sebareguláciu, pre
disciplínu, prekonal chorobnú záv islo ť
hudieb 20. storočia na štruktúrach, na
systémoch, na technikách. Bol záv islý
len na Hudbe ako na prejave spomínaného štvrté ho rozmeru. 3. októbra z ne la v
Redute nečasová hudba. Zbor, rozptýlený po celej sieni (vrátane galérie), perfektný PaulEsswood, anglic ký kontratenor, ktorý 2. symfóniu premiérova!, spoľah li v ý tenorista Igor Pasek, Mária Lejavová, Stanislav Beňačka. vyni kaj úco
pripravený komorný mužský vokálny
ansámbel, Andrej Borejko a veľký orchester previedli publikum azda celými
dejinami hudby. N i č pritom nezne lo
"staro" a ni č "novo". Aké koľvek úsilia
čosi " posud zovať" sú máme. Znela prosto Hudba. Znel Alfred Schnittke.

sa totiž rozhodla privi es ť do Bratislavy
S ibeliov Hu s ľový koncert. Pekná idea.
Lenže... Sibelius požadoval v tomto
skvostnom diele úroveň vyšši u, než je
úroveň uč ite ľk y na základ nej ume leckej
škole. Som teraz nepríjemný, ale počú
vajúc to, čo sa ozývalo, respektíve neozývalo z pódia, mal som pred sebou
stále tento obraz. Niekoľkokrát som s i
už polohlasom musel zabedákať: preboha! N iekoľkokrát som mal c huť začať sa
s mi ať. Ni e koľkokrát ma to zasa dostávalo do kfčov itých polôh, kedy som zatínal zuby.
Len aby to aspoň dohrala do konca.
Len aby om to aj ja prežil bez ujmy
na zdraví.
Nebolo by azda lepš ie, ke by to vzdala
už po kadencii v prvej časti ?
Asi takéto stavy som bo l nútený preží-

Štátna filharmónia Košice:
hop sem, hop tam
Asi tak by sa dala vystihnúť dramaturgia koncertu Koši čanov. Skladba nasledova la za skladbou le n tak, neviazane.
Najskôr ro chcelo, samozrej me, e fe ktného Čajkovského (Romeo a Júlia), potom
sme zavítali do mimoriadne elegantnej
kavi a rni č ky nasýtenej vôňou hudby
Mauricea Ravela (Koncert pre ľavoruč
ný klavír), aby sme boli napokon vyda ní
"napospas" balad ic ké mu dramatiz mu
Suchoňov ých Me tamorfóz. Samá z mena, tále čos i iné, žiaden "leitmotív". Ale
ni č to, veď sme na ni ečo podobné zvyknutí. Dôležitejšie je, že pred košickou
filharmóniou stál Alexander Rahbari,
slovenskému publiku dosť známy dirigent. Pok i a ľ si pamätám, pán Rahbari
mal vždy sklony utiekať sa k extré mom tempic kým aj dynamic kým. Jeho prístup k príbehu Romea a Júlie a k S uchoňov ý m Metamorfózam mi túto spomienku
vylovi l z pamäti a potvrdil ju. Nie jedna
ituác ia bola 5. októbra vybičovaná a
hnaná do ne u ve rite ľných dimenzií, ch v íľ
kami som a cítil akoby na ostrí hrany
únosnosti . Ale Koš ič an ia zabojovali
(ako to v Bratislave býva vždy) a reagoval i spontánne, pozorne, s poľah li v o. Bo l
to večer plný výbuc hov, výkrikov a kvalitne dávkovaných grad ácií. Bo l to však
a.L večer jemných c horálových spevov
(Caj kovskij), trocha pochmúrnej medi tác ie (S uch oň) - a napokon, bol to aj večer Jana Wijna, holandského klav iristu,
sólistu Rave lovho neskonale krásneho
Koncertu D dur. Jan Wijn bol obeťou zákernej c horoby, ktorá mu na istý ča
znemožnila interpretovať bežný, obojruč n ý repertoár. Nezlomila ho to a vrhol
sa na repertoár ľavoruč n ý . Dnes patrí k
prvotriednym interpretom v tej to sfére,
čo prezentoval uveré nnym, no decentným a kultivova ným spôsobom aj na pódiu Reduty. Je ho výkon ne mal jediný
zádrh. Rozohral fascinujúcu parti u a z
korpusu klavíra sa šírili tie najpôsobivejš ie farby , fa rebné kombinác ie, perlivé "laufy". V jednom okamihu obsiahol
ši rokánsky priesto r, pričom každá a ktivizovaná sonoristic ká sféra bola konkretizovaná do detailu . Hra Jana Wijna mi
nedala dých ať. A to ani v prídavku
(Scarlatti ), v ktorom zapojil aj pravú ruku a poč ínal si pritom bezproblémovo,
majstrovsky.
A ešte niečo: bolo to dosť trápne, keď
usporiadatelia zabudli po l ož iť temperamentnému, no ťažko chodiacemu Alexandrovi Rahbarimu pomocný schodík
pri príc hode na pódium a ke ď si ho musel sám vyž iadať. To sa predsa nepatrí!

Symfonický orchester
Slovenského rozhlasu 11.:
karikatúra a smtítok
Veru tak. Koneč ne má zlý Javorský
prfležit osť realizovať a! Do festi valového kotl a totiž chcela pri spi eť aj japonská
huslistka Teiko Maehashi. Už dlho pred
festi valom som ako d lhoročný sibe liovec zbystril pozo rnosť - pani Maehashi

Slovenská filharmónia ill.:
dve podoby šamanstva
No ko neč ne ! Ko neč ne sme na záverečnom koncerte BHS nem useli počúvať
omše alebo Bee thovenove "Deviatky"
( ni č proti nim, ale v súvislosti so slávnostnými aktmi je to trocha opotre bovaný tovar). Tento rok si "béháesáci" nechali tromf úplne nakoniec. Neviem celkom isto, či týmto tromfom vyhral i celú
festi valovú partiu, ale tento tromf bol
nepochybne vysoko ú č i nný. Mischa
Maisky, a to hneď dvakrát za sebou. A s
dvoma trid saťtrojkami - myslím tým
opusové čís l a Koncertu a mol Camille
Saint-Saensa a Čajkovského Rokokových vari ác ií. Dva kle noty vio l onče l o
vej literatúry, dva priestory, kde sa
môžu pohybovať iba zrelí majstri (na veku , samozrejme, nezáleží). V rukách
babrákov alebo inte rpretač nýc h ado lescentov vyznejú obidve diela smiešne a
banálne. Nemám vo zvyku pod li ehať panike zo superstars, ale Mischa Maisky
ma položi l na lopatky. Veľm i sa tomu
teším a rád som sa nechal po l ožiť.
Stačil o mi sledovať jeho príchod na pódium : neafektovaný, svižný, sympat ický. Akoby hovoril : tak, a teraz sa ide na
vec. Išlo sa. A ešte k tomu ako! Mám
rád stavy, kedy si neuvedomujem hmotný rozme r interpretácie, kedy sa hudobný nástroj me ní na duchov né médium
sprostredkujúce kontak ty na najvznešenejšie s féry nášho bytia, kedy môžem
pokojne vypnúť ten škaredý mechanizmus ostražitosti a pokojne plávam na
perejách tej naj č i s tejšej hudobnej riavy.
Vedel som vopred, že pôjde o ve ľké veci, ale zážitok po koncerte pre konal
všetky úbohé oč akáva ni a. Nepatrím to tiž k ľuďo m , ktorí by neu tále tu aj tam
vy hľadáva li koncerty hviezd. Takýto výkon vo mne ni ekoľkonásobne akti viz uje
pozitívny adrena lín, teda stúpa, tlak sa
zvyšuje. A potom .sa dostaví osvieten ie.

Mischa Maisky je jedným z prejavov
akéhosi šamanstva. Vyžaduje neuverite ľ
nú žiaru - aj ako osobnosť (v ide l som ho
pritom "naživo" prvý raz), aj ako posol
prinášajúci zázrač né dary hudby. SaintSaens aj Čaj kovsk ij boli 9. októbra v
moj ich ušiach čím s i iným, ako repertoárovými virtuóznymi skladbami, s kl adač
kam i úsekov, dielov a čas tí, neboli vôbec
hudobnou štruktúrou, systé mom (hoci, a
naj mä v prípade "Rokokovie k" to hrozí). Boli ve ľkou Hudbou. Až ma zaráža,
že v naj lepšom zmysle slova otriasaj úce
zážitky z tejto "seansy" s hudbou sa približ ujú k zážitkom, aké som zaregistroval
napríklad pri Schnittkem alebo Sostakov i čov i . Vk lad Mischu Maiského do konvenč n ýc h skl adieb bol v mojom vnímaní
až taký inte nzívny, taký objemný.
Dalo by sa pokračovať, ale na rade je
ešte ďal š í šaman: Igor Stravinskij a jeho
Svätenie jari. Hráči Slovenskej filharmónie to tento rok nemali ľahké. Tri
koncerty, neznámy Desiatnikov, nároč
ný Schnittke, zaväzujúca spolupráca s
Mischom Maiskym a nakoniec strhuj úce Svätenie. Di rigent Alain Lombard
mal zaiste tie najlepšie úmysly, ak sa
rozhodol pre túto priam až epochálnu a
symbolick ú partitúru. Neviem, č i to bolo
dozvukmi z Maiského výkonu, alebo to
bol reál, ale stále počas prechádzky obrazmi z pohanskej Rusi mi čosi chýbalo.
Bol to rešpekt pred robustnou partitúrou? Je to možné, veď Sväte nie jari je
jedným z interpretačnýc h extrémov, a u
nás sa až tak často ne hrá. Gestá diri genta
Lombarda boli pre hráčov SF tiež možno nevšedné a možno aj ťažko č i tateľné.
Odložil klasic ké modely a veci organizoval c hvíľami až impul zívne, e motívne. Bol by som ale nerád, keby to vyznelo ak o hanenie. Svätenie jari v rukách
hráčov Slovenskej filh armónie a Alaina
Lombarda n euve ri te ľný m spôsobom vygradovalo festivalovú atmosféru a uvoľ
nilo priechody pre to najhudobnejšie hudobno.
IGOR JAVORSKÝ

Zoltán Kocsis
vať

6. októbra pri kontak te s mojím S ibe liam. Môžem povedať, že jeho Hus ľo
vý koncert na BHS nezaznel. Zaznela
len jeho úbohá, nevydarená karikatúra.
Z hrdej kompozície osta li ruiny ata kované burinou int onač nýc h z úfalstiev, nezdravého tónu, škripotov - vrzgotov, nevyhraných pasáží. Bolo mi ľúto Jeana
Sibe lia. Bo lo mi ľúto samého seba - veď
tak som sa na te nto veče r tešil !
Najviac mi však bolo ľúto Róberta Stankovského a je ho zverencov sediacich za
pultam i. SOSR mal po d lhoč iznom čase
vys túp i ť v Redute (a to hn eď dvakrát). A
pani Maehashi im to takto domrvila ...
C h víľa pravdy však prišla v druhej polovici programu. Dmitrij Šostakov ič:
13. symfónia. Prvá zo symfoni ckých kapito l sk l ada teľovej ve ľkej spovede. Poéma Jevgenija Je vtušenka, ktorú Šostakovič použil, to je otriasajúce svedectvo
o podstate te roru , zla a ľud s kej tragédie
(stále sa čuduj e m , ako sa profesorovi
S lovákovi podarilo u v iesť toto dielo oned lho po pre mié re, v krutých sedemdesiatych rokoch... ). Šostakov ičova reakcia
na texty uvádza posluch áča do ríše te mnoty, depresie, beznádeje. "Trinástku"
dosť dobre poznám, bol om pre to pripravený na to, čo sa bude d i ať. S ledoval
som však " baj oč ko" reakcie nie ktorých
moj ich priateľov , ktorých vývoj päťč as
ťovej obžaloby doslova zdecimoval. Veď
o to v Babom j ari na pokon ide. Ohromuj úci úč inok sa dostavil aj vďaka ruské mu basistovi Michailovi K.itovi. Ide o
klasický prípad ruského profondného
basu, schopného rozoch v i eť aj tie najhlbšie ukryté truny nášho pe rce pč n é ho
podvedomi a. Nezao tá va li ani č l enov i a
tzv. Festivalového mužského zboru (kooperácia "holáskovcov" a fi lharmonikov).
Produkcia Šostakovičovej 13. symfónie bola popri Schn ittke ho Sankt Florianovi vrcholom tohto roč nýc h BHS a bola
zároveň jedným z mála logic kých dramaturg ic kých ťah ov. Bodaj by sa takto
zadari lo čas t ej š i e.

Suchoň s expresiou· Beethoven s poéziou
(Dokontenie zo str. l)

Nuž, veľké diela sa vždy privrávajú
každej d o be - aj keď v prípade Žalmu
zem e podkarpat kej to nie je v každom verš i č i s love. To by sm e boli
ne pravdiví a ne mil osrd ní k v lastném u dejinné mu i sú časnému vývoju ...
Žalm ako celok však vždy z novu zatras ie vnútrom posluch áča ex presivitou a "mi xom " neskoro romantického
pá tosu s brutá lno u rea lito u sociá lnej

David Lively

b iedy, výkrikom hrôzy a ž iaľu nad b iedou č l oveka , nech žije kd e koľve k ,
ni e le n na Podkarpats ku ...
Dirigent Ondrej Lenárd dal inte rp re tác ii to, čo je mu n ajv lastnejšie:
strhujúci te mpe rame nt, dynamic ké
hroty, v ktorých buráca l náre k orc hestra i z boru, a le aj stíšené tušenia
budúc ic h z vukových vý buc hov, ktoré
vytvárali j edin eč n é po s luc h áčske napätie. Bo lo to strhujúce p red ved e nie-

i vďaka vynikajúcemu SFZ, ktorý s i
odniesol pa lmu víťazs tva za najvyrovna nejší interp re t ačný výkon . Tenorové sólo spieval Slovi nec Janez
Lotrič. Je ho mo c ný hlas s dramatický m timbrom zauja l i z v ládnutím
hrani č n ýc h tó nov vo vypätých vysokých polohác h partu, ktoré bývaj ú
prev ie rkou úspešnosti sólistov Žalmu. Ve ľkoryso sme pre hli adli jeho
c udzokraj nú výs l ov nos ť, le bo dnes,
ž iaľ, ne máme n a Slovensku te noristu,
ktorý by mohol zv ládnuť te nto exponovaný pa rt.
Úvod večera - Beethove nov Koncert p re k lav ír a orchester č. 5 E s dur,
op. 73, bol pre v äčš in u po s luc h áčov
interp re tačný m s klamaním. Jed nak
rozptý le nou pozornosťou orchestra SF,
a le i m á lo zaangažovaným dirigents ký m postojo m Ondreja Lenárda,
ktorý s ledoval najmä o rc heste r a m álo korešpondoval so sólisto m a jeho
poetickou koncepciou. Ame ri c ký klavirista David Lively m á nepoc hy bne
virtuózne prsty - v tom to z m ys le mu
ne mož no nič vyč ítať (na pr. brila ntne
zahraná kade nc ia! ). No inklin uje k
pre ro mantizované mu prejavu, čo je
evide ntné (na je ho c hvá lu) v kul ti vovanosti úhoz u a dife re ncovanost i frázy, na druhej strane v nadm e rnej d yna mic kej a tempovej menli vosti, kde
ne našie l vždy porozumenie u diri genta a o rc hestra. Zvýrazne ný poetický akcent vnieso l na v yše d o "cisárske ho" koncertu n epatri č n ý posun d o
štý lovej e poc hy roma nti zmu. T á sa z
piate ho Beethovenovho koncertu iba
vy nára, no v koncepci i Li vely ho p lávala napov rc hu. Mno hé sa dalo zosúl adiť pri väčšej snahe o komunikác iu
m edz i orc hestrom , di rigentom a sólistom.
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

Kňažka súčasnej

hudby
Je ňou nemecká sopranistka Sigune von
Osten, známa aj u nás z viacerých hosťova
ní. Pri jej speve si č l ovek uvedomuje, čo
znamená legenda, ktorá n eopúšťa osobnos ť
ani vtedy, keď slabnú schopnosti. Sigune
von Osten je dnes za zen itom svojho legendárneho pôsobenia v oblasti s ú č as n ej hudby.
Hoci stále ú č inkuje na festivaloch a je magnetom pre tých, čo ju nepočuli , no ... Jej hlas
už nemá sv i ežosť, výšky zdoláva iba s námahou, v stredoch nemá lákavú farbu , lepšie
sa cíti v melodráme. kde je silná svojimi výrazovými schopnosiami, inteligenciou, ktorou preniká do podstaty textu i hudobných
ex perimentov. eviem, aký hlas mala v
mladosti, no dnes je táto kňažka modernej
hudby obdivuhodná skôr ve rnos ťou tomu,
čo jej zbrúsilo hlas svojimi enormným i nárokmi na najvzácnejší hudobný inštrument,
než estetikou tónu.
Na koncerte v Moyzesovej sieni (28. 9.)
spievala Harawi - 12 piesní lásky a smrti od
Oliviera Messiaena. cyklus, ktorý v sebe
spája pôvab kultivovanej francúzštiny s pravýkrikmi, resp. napodobeninami prírodných
zv ukov. ale i s novodobou kantilénou plnou
poézie a melodického pôvabu, či s džezovými názvukmi. Treba priznať. že Sigune von
Osten bola v každom okami hu svojho piesňovéh o vystúpen ia plne koncentrovaná. Jej
hlas bol vždy vokálne - technicky kontrolovaný. hoci nebol pôvabný. krásny, ak chcete
hebký... Človek sa musí s úctou pokloniť podobnej vestálskej službe umelca, ktorý udržiava rok y oheň na oltári jedného štýlu .
Partnerom Sigune von Osten bol nemecký
klav irista Markus Bellheim, ktorý mal v
Messiaenovi viac ako rovnocenný, klaviristicky veľmi n ároč n ý part. Je to vynikajúco
technicky pripravený interpret, čo by sme
sotva odhalili v prvej ča s ti koncertu, venovanej klavírnej tvorbe Gyorgya Ligetiho
(Etudy pre klavír- výber l, 2, 6) a Karlhe inza Stockhausena (Ki avierstlick VII). Ako to
výstižne napísal v bulletinovom tex te Igor
Javorský, tieto "tancujúce atómy vo vesmíre" (najmä v Ligetiho opuse) sú zázrakom
nepolapiteľného okamihu na klaviatúre. Stockhausen prezentoval i polyfonické štruktúry,
ktoré odhalilo pozorné ucho pos luch áča pravda, v akýchsi fragmentoch: akoby archeológ skladal z vykopaných č repín život
neznámych bytostí, alebo hvezdár sledoval
ďa l ekohľadom vzd ialenú galaxiu, plnú tajomných hviezd. Markus Bellheim sa pohyboval v tomto tajom nom svete úplne bezpeč ne. Očaril viac. než legenda ...
TERÉiiA URSÍNYOVÁ

Klavírny recitál- ako dialóg
RemUrasin
Zuzana Paulechová-Štiasna
M ám mda recitály. Majú v sebe čosi nesólista vstupovEl/ pred publikum v očakávanf, ako vyznejú prvé tóny, po očku sledujúc publikum.
ktoré sa prichádzil nasýtiť zvláštnej atmosféty koncertného výkonu, na ktorom v danej
chvíli nemožno nič zmen iť. Wet ko je zapís;mé v notách. uložené v hlave, v prstoch, v
hudobnej predstavivosti, pamiiti, vo f;mtázii... Pomôcť môže len večná "inšpirátorka "
múza, ktorú musí sólisw oslovovať znovu "
znovu. Každé vystúpenie je akoby prvé 11
zároveň posledné... Reprfza recitálu neexistuje. stí len premiéry. .. Aj preto mám rada
recitály. obzvlášť festivalové...
definovMeľné. Nespočetnekrát

a t oht oročnýc h BI-IS som tieto svoje poslucháčs k e "úchylky" mohla prežiť dvakrát.
a koncerte ruského klaviristu Rema Urasina a slovenskej klaviristky Zuzany Paulechovej-Štiasnej. V oboch prípadoch som ich
vnímala ako formu dialógu s pos luc háčom ,
v oboch prípadoch s pos l ucháčom vďač n ý m ,
v oboch prípadoch ako plne využité šance ...
Oba recitály boli postavené na viac-menej
tradič n ej dramaturgii, čo však nie je výčitka,
lebo nasledoval nevšedný zážitok z výkonu
ako takého.
Zuzana Paulechová-Štiasna, plne etablovaná na našom koncertnom poli, si zvolila
polaritu medzi Ravelom a Chopinom, so
Such oňom v strede. Ravelov cyklus Z rkadlá
je pre každého klaviristu aj pos lucháča
očistn ým výletom do sveta francúzskeho

impresionizmu. Päťč as ťov ý cyklus venoval
autor svojim piatim priate ľom, programové
názvy nás uvádzajú do sveta mot ý ľov, vtákov, morských bárok, klaunov a zvonivých
údolL Nachádza sa tu paleta majstrovských
hudobných ilúzií, ktoré stavajú pred interpreta úlohy - ako vyčariť perli vými pasážami pre li etavosť a ľahkosť mot ý ľov , pedalizáciou a detai lami záhadný svet smutných vtákov v nehybnom povetrí, zv lneným rytmom
nepravidelný tep hojdavej bárky na oceáne,
španielskymi rytmami radovánky prebúdzajúceho sa klauna, č i zvukomalebnú predstavu vzdialených zvonov. V hre Z. Paulechovej-Š tiasnej boli všetky prvky, ktoré obsiahli dielo v jeho bohatej náladovej členi
tosti a obrazotvornosti. Bol to kontrast k
Such oňovej Toccme, dielu celkom odlišnému, upredn ostňujúcem u motorickú stránku
a brilanciu. Toccata priniesla vzruch a techniku, zvládnutú v zmysle celku i detailu.
Rovnako zanietene pôsobi la interpretka pri
s tvárňov aní Chopinovej Sonáty č. 3 h mol,
op. 58. Sonáte nechýbalo ni č z hlavných výrazových línií urče n ých rozmerom energickej majestátnej témy, jej lyrického protikladu, bravúrneho Scherza, azda trochu pohyblivejšieho Larga s nadýchanou strednou čas
ťou a Finále v závratnom preste. Sonáta F.
Chopi na v podaní Z. Paulechovej znela ako
plnokrvný hudobný príbeh, v ktorom sa hudobné myšlienky sprítomňujú vysoko kultivovaným in t erp!elač n ý m prejavom, bohatým na detai ly a aramatické prekvapenia.
Zuzana Št iasna je obdarenou klaviristkou.
Má talent, vie zaujať publikum. má muzikantskú iskru, je technicky dostatočne silná,
aby jej vychádzali tvorivé zámery a má pred
sebou roky repertoárového a profesionál neho zrenia. Čo viac si možno prial'? Príležitos ť, akou bol napr. jej festiva lový výkon na
BI-IS '98.
Rem Urasin pricestoval z Ruska. Tohto
talentovaného mladého klaviristu sme poču
li v roku 1996 na festiva le v Žiline, kde dostal Cenu kritiky. Že okrem toho získal aj
množstvo iných cien a úspechov v zahranič í , by uhádol každý, kto sa započú va l do tónov jeho klavírneho recitálu. Klavír v Moyzesovej sieni znel .aazu ako stvorený pre
virtuózne ~tyri sonátové "drobnô tky" od
Domenica Scarlauiho. Zdalo sa, že niet takých "neposlušných" ozdôb, ktoré by sa neozvali aj pri terasovej dynamike piánových
úsekov. Ruský klavi rista pokračo val chronologicky - Mozartova Fantázia c mol len
potvrdil a, že niet ved ľajšíc h úsekov, že forte
neznamená vždy "silno", že krása mozartovskej melódie tkvie v jej jednoduchosti (ale
ako tá "znela"!). Príjemným osviežením
dramalllrgie bolo počúvať Lisztove transkripcie Schubertových ~tyroch piesní. Vybral si kombinác iu, ktorá utvori la malý cyklus rozmanitých klavírnych miniatúr, dokonal ých pi es ňovýc h forn1i č iek , ktoré udivoval i už v origináli so spevom, a rovnako
prekvapili v Lisztovej klavírnej verzi i. Ak
niekto očakáva l virtuózne "predvádzanie
sa", bol prekvapený. V Urasinovej interpretácii bol svet piesne Spev na vode, zachytený ako kontrast búrlivého a jednoduchého,
Mlynár :1potok ostal na polceste k poetickej
miniatúre bez okázalých gest. V piesni Kráľ
duchov sa Schubertov zmysel pre tragickosť
spojil s Lisztovou záľubou , "h ľadať orchester
v klavíri". - Výsledok sme poč uli - búrlivá
freska, č ie rne scherzo, v ktorom sa naháň ajú
tiene s duchm i. Upokojenie v Dostaveníč ku
skomponoval Liszt ako akési jednoduché
variácie na tému , interpret ho stvárn il ako
ľú beznú idylku ... Vlastne, výborne vyrátané
na efekt k šumivému Va/ses caprices - tiež
podľa Schuberw č. 6 a mol. Urasinov Valč ík
mal pompu, jemnosť, filigránstvo, esprit,
úsmev i úškrn, prebúdzal živé predstavy
tanč iac ich krinolín, lesk sály- až sa chce povedať, že "tento" va l č ík na iný spôsob dokonč i l Ravel vo Vznešených a sentimentálnych ... Ak nás v sále chcel Rem Urasin ešte
nieč im prekvapiť, nemohol to urobiť lepšie,
ako keď po pauze doslova vbehol ku klavíru
a ešte pos tojač ky odpálil úvod Gmndes vl/lses brillllntes od F. Chopina. V zajatí jeho
chopinovského polrecitálu (lmpromptus Fis
dur, Tri mazúrky, Balada g mol, Barkarola
Fis dur, Polonéza As dur) - sme si už len potvrdili výrok porot y z rok u 1992- zaslúžená
l. cena na l. Medzinárodnej súiaži mladých
klaviristov v Moskve, a laureátstvo na 4.
Chopinovej sút'aže vo Varšave...
Č ím priťahuje klavirista Rem Urasin svojich pos l u c háčov? azdávam sa, že je to jeho výsostne originálny prístup k hranému

dielu, schopn osť t lmoč it' ho nielen technicky
dokonale, ale s hlbokým ponorom do viacvrstvosti skladby, pričo m svoj osobnostný
vklad nepredkladá ako ikonu, ale ako sl užbu
dielu. Rozsah jeho výrazovej palety je už teraz taký bohatý, že ďa l š ím vývojom môže
ukážkovo cizelovať štýlotvorné prvky v
skladbách troch s toročí. Poč uli sme ho hrat'
Scarlauiho, Mozarta, lisztovský variant
Schuberta a Chopina. Vo všetkom bol presvedčivý.
MEŠKAPUŠKÁŠOVÁ

Petersen Quartett
Účastníci žilinsk6ho Stredoeurópskeho
festivalu koncertn6ho umenill 1994 by mi
potvrdili skutočnosť, ie toto kvarteto rozhodne nenechávu svojich poslucháčov ľaho
swjný mi. V Ž iline získalo Cenu kritiky z;,
vyzreté interpre tačn é majstrovstvo teles;,
ako celku. za skvelé predvedenie málo hráv;,ného Griegovho K vartet:l g mol a celkový
výkon v skladbách Haydna a K. A. Hartmanna. Kvarteto vzniklo r. 1979 :1 ceny zo
súťaží zbiem od r. 1985. P:urf k prominentný m nemeckým sláčikovým "št voriciam ".
veľa cestuje po svete a nuhráva pre popredné
gmmofónové fim1y. Zaujímavosťou zo života telesa j e (akt, že 5 rokov pôsobilo ako "reziden čné kvarteto" pri Berlínskom rozhlase.

Zdá sa, že tak ako v Žiline, aj na bratislavskom fes tivalovom koncerte ansámbel zaradil medzi trad ičný kvartetový repertoár
skladbu menej známu - medzi dvoma Beethovenovými opusmi, raným a neskorým,
bol moravský sk l adateľ a klavirista z prvej
pol. 20. st oroč ia: Gideon Klein, najtalentovanejší žiak V. Ku rza z predvojnovej generácie. Preto po predvedení jeho skladby
Petersonovým kvartetom mohli by ť Bratis l avčania radi, že spoznali ďal š iu komornú
skladbu so zaujímavým osudom: Fantázia a
fúga pre s láč ikové kvarteto predstavuje
krásny príklad nezlomného ľudsk é ho ducha.
Gideon Klein totiž dielo komponoval v terezfnskom tábore. Petersenovci vo Fantázii.
rovnako ako vo fúge, ukážkovo stvárnili polari tu témy fantázie, jej dramatické vyvrcholenia, hfbavú lyriku, smútok a tmavý kolorit,
podporený vio l o nče l ový m partom. Obzvlášť
plasticky vyznela štvorhlasná fúga. O tom
ako Petersenovci na jednom koncerte dešifrovali rané Beethovenova Kvarteto G dur
op. 18, a vzápätí excelovali v úplne odliš~
nom myšlienkovom svete neskorého opusu
Kvarteta cis mol, op. 131, by bolo možné
uvažov ať na ove ľa v ä čšej ploche. Pre obe
diela bol typický č i st ý kult ivovaný tón, jasná dikcia myšlienok, pres nosť nasadení, rytmická pulzácia rovnako presná v perlivých
pasážach raného opusu, ako i v ťažkýc h úsekoch opusu 13 1. Dôsledná práca s detailom
v pomalých častiac h bola typická pre obe
diela, predsa však v opuse 13 1 bola vygradovaná skrytými konfliktmi hudobnej matérie. Petersen Quartet našlo svoju verziu
Beethovena. Tak, ako ho hralo na BHS '98
mohlo presvedčiť aj tých, ktorí ho malú radi
akademickejšieho. MEŠKA PUSKÁSOVÁ

Mozart,
Gershwin a jazz
V dramaturgi i Bratislavských hudobných
slávností sa ako po minulé roky aj tentokrát
ocitol jazzový koncert. Presnejšie by azda
bolo - koncert, ktorého obsahom neboli výl učne diela sk l adateľov tzv. vážnej hudby.
Aké bolo toti ž prekvapenie a údiv ortodoxných priaznivcov - jazzmanov, keď na programe zbadali s l áč ikové kvarteto! a rozdiel
od svojich predchodcov tot iž tento večer v
Moyze. ovej sieni trochu vy boč il z radu, a to
už samotným, trad ično- netradi čný m obsadením i obsahovou n áplňou . Názov Cross Over
alebo Mozart, Gershwin a jazz všeličo napovie, to hlavné však treba zažiť.
a úvod tohto nevšedného a v mnohom jedin ečného koncertu (ale to už vlastne vopred
prezrádzam ... ) zaznelo Klarinetové kvinteto
A dur W. A. Mozarta v podaní s l áči k ov mladých po ľských umelcov, ktorí si hovoria príznačne Mozart Quartett. Ťažiskom ich repertoáru je klasická kvartetová literatúra, dokonca nedávno získali títo hudobníci štipendium
vo Viedni. Kvarteto bolo samozrejme doplnené o klarinet známeho, hoci tiež mladého
sólist u Wojteka Mrozeka Hudobníci zahrali
toto svieže Mozartove dielko výborne, "bez
falošných tónov" a v klasicistickom duchu na poč udova nie však po džeze nebolo an i
topy. Ten totiž "vypukol" až po prestávke,

keď na pódium zavítal aj legendárny poľský
jazzman, saxofonista a skladate ľ Zbygniew
Namyslowski s jeho Jazz Quartettom (ktoré·
ho sme už neraz moh li vi d i eť na prestížnych
Bratislavských jazzových dň och). Už po
úvodných tónoch s lá č ikov bolo jasné, že s
klasicizmom sa musíme roz l ú č iť - džezové
akor?y ohlásili triumfálny nástup dnešnej doby. Uprava toho istého Mozarta však ani zďa·
leka nebola len obyčajn ý m prearanžovaním
pôvodnej skladby, s akými máme čas to do či·
nenia - vzn ikol tu nový umelecký artefakt, v
ktorom mali nezas tupit e ľné miesto strhujúce
improvizácie a sóla všetkých členov Narnys·
lovského jazzového kvarteta (okrem lídra v
ňom hrali Krysztof Herdzin - klavír, Olo
Walicki - kontrabas a skvelý GrzegorzGnyb
- bicie), ba i klarinet ist u, ktorý sa ukázal ako
všestranný hráč. Dokonca aj možno trochu
"upätí" č lenov ia Mozart Quarteta niekedy
odložili svoje nástroje, aby sa chopili najrôz·
nejších perkusií- tamburíny, pa l ičiek či bubi·
enkov. Naozajstný, farbami hýriaci, swingujúci "nárez" tohto noneta akoby bol skutočne
pred zves ťou neúprosne sa blfžiacich Bratis·
lavských jazzových dní. Predstaveniu roz·
hodne nechýbal humor - č asto bezprostredne
po jazzových frázach a lat insko-amerických
rytmoch nasledoval nefalšovaný Mozan, ale·
bo naopak - a táto konfrontácia musela vyvolať úsmev. Vyvstáva tu otázka, kedy je hudba
vlastne "vážna"... ? Na záver ešte zahrali hu·
dobníci v podobnom duchu Hudbu pre sláči·
kové kvarteto, klarinet a jazzové kvaneto
skladateľa , ktorý sám patrí kamsi na pome·
dzie medzi jazzom a "vážnou" hudbou. a ktorý by sa v týchto mesiacoch dožil sto rokov.
Georgea Gershwina.
Postmoderný projekt Cross Over je mimoriadne zaujímavým a (treba priznaO odváž·
nym spojením zdanlivo protichodného. pev·
ným skfbe ním a neodlíš iteľným prekrývaním
sa trad ície "vážnej" hudby so spontánnosťou
a improv i zač ným majstrovstvom jazzových
hudobníkov. Možno by puristi z jedného i
druhého brehu mali výhrady, tento koncen
však bol sk utočnou a vynikajúcou "hudbou
bez hraníc". Práve v takýchto žánrových krí·
ženiach a presahoch možno vidieť východis·
ko zo stereotypov, v ktorých sa dnes ocitá tak
jazz, ako aj vážna hudba. Súdiac podľa ováci í, di váci z koncertu neodchádzali nespokoi;
ní. Ani ja.
SLAVOMíR. KREKOVIC

Taliani komorne
Brescia a Bergamo sú dve severotalianske
mestá, ktorých každoročn ý jarný festival je·
podobne ako BHS - zaradený do Európskej
asociácie festivalov. Z týchto neveľkých. no
na hudobné tradfcie i sú časné dianie boha·
tých lokalft (Bergamo je tiež rodiskom G.
Donizelliho) pricestoval do Bratislavy Orchester da camera del Festival intemaziooa·
le di Brescia e Bergamo.
Fonnác ia hudobníkov na pomedzí komor·
ného a symfonického orchestra sa predstavi·
la programom do prestávky ladeným v barokovo-ranoklasicistickom duchu a v druhej
čas ti kulminujúcim Beethovenovým Kon·
certom pre klavír a orchester č. 2 B dur s
českým sólistom Igorom ArdMevom. Vival·
diho Sinfonia "Al Samo Sepolero" a Albi·
noniho Koncert pre dva hoboje, s l áčiky a
basso cont inuo č. 9 C dur (s kultivovanými a
technicky precíznymi sólistami Silvanom a
Danielem Scanzianim) zodpoved11li inter·
pretač n ý m normám barokovej estetiky, pri·
č om nešlo o akademicky "suché" muzicírovanie. Talianski hudobníci pod taktovkou
Agostina Orizia obohacujú svoj tón o južan·
skú "šťavu" a hráčsku iskru, čo sa najpreg·
nantnejšie prejav ilo v Sinfonii č. 6 d mol
"La casa del Diavolo" od Luigi Boccheriniho.
V nej sme obdivovali nielen č i stý. dynarnic·
ky ti eňova n ý a o vyspelú techniku inštJumentalistov opretý zvuk telesa, ale tiež jello
schopnost' úč inn e diferen covať jednotlivf
ča s ti programovo ladenej skladby.
Vrcholom veče ra sa stal Beethovenov KJa.
vímy koncert č. 2 B dur, v ktorom sa zaskvel
mladý čes k ý sólista Igor Ardašev. Jehotedlnicky bri l ant~ ý. vo výstavbe kontrastný,'
dynamike citlivo tieňovaný prejav v sebesnúbiltvorivé nadšenie s prfsnou štýlovou disciplfnou. l-loci jeho festivalové vystúpenie sa
odohralo iba dva dni po hosťovaní D. Lively·
ho (Beethovenov 5. klavírny koncen), Aldaševov výkon imponoval prinajmenšom lit,
ako v prípade Angli čana. Rovnako Kornomf
orchester medzinárodného festivalu v BRtcii\ Bergame uspel v konkurencii telies~
dobnej štruktúry, ktoré hosťova l i na tolltroč n ých BHS.
PAVFLUN<II

Academy of Saint Martin in the Fields

Janáčkove komo~é
Úprimne som uvítal, že v rámci nie príliš rozsiahlej janáčkovskej pon uky (70.
výročie úmrtia skladateľa) myslela dramaturg ia BHS popri Glagolskej omši i na
majstrovu komornú tvorbu. V jej vokálnej čas t i patrí popredné miesto cyklu
Zápisník zmizelé ho a rovnako moravská
ľudová poézia v piesňach je neodmys l iteľ
nou súčasťou kompozičného odkazu veľ
kého moravského autora.
J a náčkovo folk loristic ké bádanie, ktoré išlo ruka v ruke s jeho tvorivou č inn os-

Vystúpenie svetoznámeho komorného súboru z VelKej Británie (28. 9.) bolo doslova hudobným sviatkom. Pod vedením jedného zo šéfov. Kennetha Sillitoa, predviedli hostia z
Británie diela Holsta (St. Paul Suite), Mendelssohna-Bartholdyho (Scherzo a Capriccio),
Griega (llolbergovská suita). Pendereckého (S infoniella) a Suka (Serenáda). Je ve ľmi ťažké
popísal', čo hráči orchestra dokázali vyťaži l' z uvedených skladieb. Očarili pos lu c h áčo v svižným prístupom, znalost'ou štýlovej podstaty každého z diel, n e po pi era te ľnou virtuozi tou, ktorá však nikdy nešla proti hudobnej podstate a nebola teda s amoú če ln á. Ich hra sa blfžila k méte dokonalosti , a ak aj pripustfme, že ni ečo môže byť dokonalé, potom výkon Academy of
Saint Martin in the Fields dokonalý bol. Za dok onal osťo u súhry a za plasticitou zvuk u pravdepodobne tk vie spo l oč n e zd ieľan ý pocit radosti z hudby a z hrania. Toto teleso je jedným telom
a jednou dušou. Každý okamih bol precízne vypracovaný z každého pohľadu , nebol to však
suchopárny akademizmus. Bola to prccfznost' plná života, entuziazmu, dobrej vôle rozdával'
len radost'. A to všetko bez patetických gest, bez toho, aby si pos luch áč v prvom rade uvedomil hudobníkov a až potom dielo. V poprcdf bola stále len a len hudba, jej tvorcov ia a rôzne
podoby jej pôsobnosti . Aj dramat urgia koncertu bola prínosom do t ohtoročnýc h BHS. Z tohto
pohľad u zaujali predovšetk ým dve skl adby: Holstova Suita a Pendereckého Sinfoniella. Tieto
"novinky" v našich koncertných sieňac h skombinovali anglickí hostia s dobre známymi a
osvedčen ý mi titulmi. Vznikla tak zaujfmavá programová pulzácia, dynamizmus, aký chýba
koncertným vystúpeniam mnohých komorných orchestrov, ktoré sú čas to úzko špeciali zované, limitované.
Je teda viacero dôvodov považovai koncert Academy of Saint Martin in the Fields za festivalový úspech a za prvot riednu kult úrnu udalost'.
EVA MIŠKOVIť::OVÁ

Rozhlasové orchestre
zo Saarbriickenu a z Viedne
Dva rozhlasové orchestre germánskej proveniencie akoby sa dohovorili a Bratislavským hudobným slávnostiam po kytli programy, v ktorých zaujme predovšetkým hypenrofizácia hudby
20. st oroči a. Táto reakcia asi nebude jedinou na celkové programové smerovanie BHS 1998.
Dominovala tu práve hudba nášho s t oročia a festival stihol pokryť široké časové pásmo zasahujúce od klasikov až po súčas níkov. Pouč n é bolo práve vystúpenie Rozhlasového symfonického orchestra zo Saarbrilckenu, dirigenta Oswalda Sallabergera a popredného svetového klarineristu
Eduarda Brunnera. Ako bolo uvedené v programovom bulletine, tento orchester vznikol práve
z iniciatívy propagátorov s účasnej hudby popri vell<om festivale, ktorý pravidelne prebieha v
Saarbriickene. Teleso má bohaté kontakty s poprednými s kladate ľmi , ako napríkl ad Boulezom.
Ligetim. onom, Schniukem. Piirtom a i. Je preto celkom poc hopit eľn é, ak aj pre BHS ponúkli
nasledovný program : Webernove úpravy Schubertových emeckých tancov D 820, Pii ť orchestrálnych kusov, op. IO, Boulezove Domaines pre klarinet a orchester a Zemlinského symfonický
obraz Morská panna. Či je práve táto ponuka tým najvhodnejším riešením pre festival typu BHS,
to treba po nec h ať na posúdenie kompetentných, na programovú komisiu. Netreba si však za krývať
oč i a nev i d ieť, kde a ako žijeme. čo okolo nás vzniká. Možno nám chýba práve kult ivácia vo veciach s účasnej hudby (a aj výtvarného umenia). a preto iniciatívy Saarbrii čanov sú vzácne a
potrebné. Možno sa im podarilo n a lo miť t v rdoš ij n os ť v odmietan í "nepeknej" hudby a možno niektorí z minima návštevníkov tohto pod ujatia odchádzal i z Reduty vo zvláštnom vytržení. áročný
progmm mal totiž logiku a bol v podstate aj pouč n ý . Zcmlinský (zaradený, samozrejme, na záver
ako ešte "pekná". rozl úč ková hudba) je príkladom toho, čo spôsobilo, že musel príst' Weberna po
ňom Bou lez. Škoda, že na koncerte absentovali predovšetkým študenti našich hudobných škôl.
Ale pok i a ľ nic sú dost at očne moli vovanf svojimi uč iteľmi , nemôžu sa v tomto prípade dobre rozhodnúť. Zistil i by, že Webem je klenot, že jeho opus l Oje hudba sfér, hudba hudobných atómov
plných energie a krásy. ktorú tak usilovne upierajú hudbe dneška. Pierre Bou lez a jeho Domaines
už bol tvrdší oriešok - predovšetkým svojimi proporciami , porovnate ľnými s klasickou symfóniou. Tam už pos luc háč mohol pocit'ovat' potrebu vypnú!'. vydýc hnuť a znova sa n adýc hnuť . Zato
výkon Eduarda Brunnera bol úctyhodný a obdivuhodný. Venuje sa interpretácii hudby 20. storočia pravidelne. čo dokázal aj svojou kondíciou. technickou vybavenost'o u a zvukovou predstavivo lou.
Koncert bol ojedinelou. ale veľm i osožnou festivalovou uda l osťou - a to aj napriek zjavnému
nezáujmu publi ka.
Koncert Radio Symphony Orchestra Vienna, dirigenta Dennisa Russella Daviesa a nautisru
Erwina Klambauera už taký hrdý v zmysle dramaturgickej c i e ľavedomosti nebol. Vyznel č i ast oč
ne aj ako več er rakúsko-slovenského pria t e ľs t va. Prvým čfs l om programu bola premiéra
Festivalovej ouvcrtury Ilju Zeljenku. Je ve ľmi pekné, ak Rakúšania prejavili záujem u vies ť toto
dielo, otázne však je. č i meno Ilja Zeljenka nefiguruje v programoch BHS až pr i často. Kantáta
Slovo, S l áč ik ové kvarteto, Ouvcrt ura giocosa a i., teraz nová premiéra ... možno je to až pri veľa.
a Slovensku tvorf predsa viac skúsených sklad ate ľo v.
Koncert po kračova l dvoma skladbami Kurt ha Schwertsika. rakúskeho s kladateľa a hudobníka.
Má úzky kontakt s dirigentom Daviesom, neprekvapuje preto. ak jeho hudba znela aj na BHS.
Flautový koncert a Sinfonia-Sinfoniclla sú ukážkami jeho poetiky (S infonia-Sinfonieua zfskala
obrovský ohlas v zahrani č[). Dá sa povedal', že Schwertsikova hudba korešpondovala so zcljenkovskou poetikou a že prvá fáza programu bola hutná, ucelená. Výkon nautistu Klambauera bol
poľah li vý. eliminoval ak ékoľvek negatívne napät ie.
a záver tohto zvláštne koncipovaného programu prišiel Brahms. Brahms importovaný z
Rakúska je vždy žiadaný. Rozhl asový orchester z Viedne preukázal svoje kvality a 3. ymfónia
mu ela ulahodiť nejednému návštevníkovi Reduty. V hre č l enov RSO Vienna akoby nebola prítomná únava. sprevádzajúca čas to výkony rozhlasových orchestrov. llrali koncentrovane, n adhľa
dom. bez väčších problémov. Brahms potom zapôsobi l ako balzam na dušu. EVAMIŠKOVICoVA

M. Lapbnský, J. Foga!ová, P. Straka (zlava).

Snímka Tibor Borský
ťou , sa priamo odzrkad lilo v piesňovej
tvorbe inšpirovanej moravskou ľudovou
poéziou. Výber dvanástich náladovo rozmanitých miniatúr tvoril prvú čas ť podveče rn éh o koncertu v Klariskách, nazvaného výstižne Pocta J anáčkovi. Popredný
česk ý barytonista Ivan Kusnjer s klav iristom Mariánom Lapšanským zvýraznili v
nich myš lienkové jadro jednotli vých piesní, vystihli ich men iacu sa atmosféru a
bez operných man iér pretl moč i l i ic h
hudobnú prostotu i e motívny ná boj .
Kusnjerov hlas znel plasti cky, v piánac h

skvosty

nežne, v silnejšej dynamike kovovo a plnozvuč ne.

Ťažiskom koncertu predsa len bol
Zápisník zmi zelé ho, cyklus piesn í, či
skôr lyrická monodráma pre tenor (Peter
Straka), alt (Jolana Fogašová) a ženské
hlasy (Ženské vokálne noneto) so sprievodom klavíra (Marián Lapšanský) na
slová neznáme ho básnika. Cituplný, no
zároveň dramatic ky vyhrotený príbeh
lásky chlapca k ohni vej cigánke sa prostredníctvom Janáčkovej hudobnej reči
stáva úprimnou v ý poveďou o podobách
lásky, vášne, o previnení, ale i morá lnej
katarzii. V Bratislave nezaznieva Zápisník zmizelé ho často, o to viac žije v
spomienkach návštevníkov SND jeho
poloscénic ká podoba z roku 1969 s nezabudnute ľným Dr. Gustávom Pappom .
Tenorista Peter Straka (rodený Z línčan ,
žijúci v ZUrichu) je európsky uznávaným
umelcom a jeho bratislavský debut bol
očakávan ý s napätím. Disponuje zv u č
ným, príjemne s farbeným lyricko-dramatic kým materiálom, vokálno-estetic ky ink.linujúcim k nemeckému zv ukovému
ideálu, s technikou opre to u viac o hlavovú rezonanc iu. Jeho stredná poloha má
pritom kovové jadro i zvukovú p l nosť.
Strakove výšky však natoľko isté nie sú,
čo sa prejavilo najskôr v občasn om používaní falzetu a v exponovanom závere s
vysokým C zjavným forsírovaním tónu.
Po výrazovej stránke ostaJ väčšmi v rovine introvertne zdržanli vej (tým sa zásadne odlišoval od Pappovho poňatia), avšak
zmysel tex tov a potrebnú dramatickú
gradáciu dosiaho l i týmito prostriedkami .
Na me nšej ploche partu Zefk y sa predstavila Jo lana Fogašová, ktorá spievala korektne, no bez osobitejšieho timbrového
čara. Marián La pšanský citli vo formoval
atmosféru cyklu , bol v lyric kých polohách i dramatických vzopätiach plastický
a štýlovo vierohodný.
PAVELUNGER

Melódie
a piesne z muzikálov
Presne do polovice tohtoročn ýc h BHS bol n ačasovaný koncertn ý večer s náz vom
WEST END, ktorý prechodne zmenil atmosféru tradičn ýc h symfonic kých produkcií a
sčas ti obmeni l i publikum. Ve rká sála Reduty, dovtedy len zriedkakedy zaplnená, naraz
praskala vo švíkoch. Azda aj to je dôkaz, že dramaturgický "úlet" do muzikálového teritória mal svoje opodstatneni e.
Dôvodov, prečo možno akcep tovať toto programové vy bočenie, je viacero.
Predovšetkým profesionálne zodpovedný kontakt s muzikálovým žánrom si za lúži naše obecenstvo, ktoré síce v tejto sfére už nie je "pane nské", no zasa väčši n u pilierových
muziká lových diel pozná iba z ukážok v médiách. Prezentáciu na koncertnom pódiu si
rovnako zaslúžia i samotní autori mnohých titulov, z ktorých výber bol do bratislavského koncertu zaradený. Pok i aľ v divadlách je orchester buď " nev idite ľn ý", ozv učen ý,
alebo znie z playbacku, tentokrát v živej inte rpretácii Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu pod taktovkou anglického dirigenta Martina Yatesa sme mohli naplno vychutnať zauj ímavú inštrumentáciu a rafinovanú farebnosť predvádzaných titulov. Výber to bol vskutku široký . Od "klasikov" typu Fredericka Loeweho (My Fair
Lady) a Leonarda Bernsteina (Cand ide), cez staršiu generáciu autorov (Stephen
Sondheim, Lionel Bart) až po dnešných hviezdnych s k l ada te ľov, síce tiež už päťdesiat 
nikov, zastúpe ných predovšetkým Claudom-Michelom Schonbergom a Andrew
Lloydom-Webberom (Mi s Saigon, Starlight Express, Fantóm opery, Bedári , Evita ... )
dostalo publ ikum kolekciu najznámejších melódií, árií a scén.
Na če le rozhlasových symfonikov, plasticky reag uj úcich na požiadavky odlišné ho
žánru, stál energický a inšpiratívny Martin Yates. Najmä jeho zás luhou orcheste r i zbor
(zostavený z členov Sľ.UK-u a ansámblu Musica vocalis) zvl ádli svoje party nielen
bezpeč n e, ale aj s nevyhnutnou dáv ko u štýlovej špecifickosti. Zo štyroch anglic kých
sólistov dvaja predstavovali trednú , dvaja mladú spevácku generác iu. O poznanie presvedč ivejš ie sa darilo skúsenejšiemu páru, kde najmä Kim Criswellová svoj nevšedne
s farbený, možno vo výškach trocha ostrý hlas, vložila plne do služieb stvárňova n ýc h
hrd iniek z Miss Saigon, Olivera, Evity či Bedárov. S výrazovým na adením pieval tiež
James Greame, aj keď jeho hlas nemá natorko o obitý ti mbre. M ladá Deborah
Meyersová up latn ila svoj lyric ký naturel najmä v My Fair Lady a Fantómoví ope ry, no
koloratúry Be rnste inovej Cand ide (spomi enka na v l aňajšiu interpretáciu Edity
Gru berovej je ešte prOiš čerstvá) sú zrejme nad sil y jej techniky. Andrew Holliday si
získal priazeň publika svojím šarmom , spevácky bol však prekvapuj úco nezre lý.
Obece nstvo prijalo muzikálový večer s nadšením . Darmo, autentická interpretác ia, aj
keď nie na šp i čkovej speváckej úrovni , je pre nás vzácn osťou. Jedno posolstvo som si
však z tohto veče ra odniesol navyše: je to poznanie, že slovenskí muzikáloví peváci
PAVEL UNGER
by v tej to konkurencii neo tal i v hanbe.

Stará duchovná hudba uJezuitov
Vcfaka Francúlske mu vokálnemu súboru
A Sei Voci, naplnil sa 6. IO. do posledného miesta
Je zuitský kosto l - dôstojné pozadie pre interpretác iu a vnímanie hudby z rozhrania renesanc ie a
baroka. A Se i Voci s dirigentom (s účasne aj vokalbto m - basistom) Bernardom Fabre-Ganusom tvoria sfce nic šiesti ("se i") spevác i, a le v
premenlivej zostave až tri ~opra ni s tk y, dvaja altisti (falzetisti), dvaja tenoristi, barytonista. už
spom ínaný dirigent a basista v j ednej osobe, a
hráč na pozitíve... Táto zostava v priebehu interpretácie dosiahne niekedy aj počet šes ť... A Sei
Voc i sa menf aj postavením spevákov, ich združovaním podľa predpiso v partitúry a rôznych
hlasových e fe ktov. Vynikajúce vokálne l drul.enie s vyše d vads aťroč nou tradfc io u ume leckej
práce vystúpilo na BHS v ~ polu prác i s Francúzskym inštitútom. Je zaujímavé. že francúzske
te leso interpretuje aute ntickým štýlom taliansku
duchovnú hudbu 17. s toroč ia (a le prečo nic?).
Kal.dý projekt, ktorý údajne ko nl ultujú s muli-

Márii v Chráme !-.V. Petra v Ríme od Pietra Pao la
Be nc iniho ( 1675- 1755) a v druhej ča sti koncertu
kratšie Misererc od Grcgoria Alleg riho ( 15821652)- obnovené súborom A Se i Voci a muz iko lógom Jeanom Lionnetom improv izovanými
ozdobami tej doby (tzv. baroková verzia). V prfpade Miscrcre okre m perfektnej súhry hlasov
zapôsobi l na pos lucháčov aj efekt dvojchórovosti (jeden minizbor pred o ltárom, druhý na chó rc
kostola) a fau x bourdo nu - najstaršej form y viachlasné ho spevu.
Viac ako uvažovanie o vernosti a pravosti štýlovej intcrpreiácic A Sei Voci (ktorý nepochybne oživil následné diskusie prítomných špecialistov), zapôsobila na v äčšinu pos luc háčov koncertu prostota, pritom vz ne še nos ť duchovnej
hudby, ktorá podala ruku súča s níkov i cez vyše
d ve storoč ia . Pri všetkej programovej askéze bol
koncert pútavý bohatos ťou liturgického odkazu,
ktorý viedol vnímavého pos luc háča nie le n k esP. Mikuláš, J. Kundlák a A. Kohdtková s dirigentom J. Darlingtonom.

Hudba ako šťastie

A Sei Voci
ko lógmi spája v sebe štúdium ruko pisov. výskumy, nahrávky, konfro ntácie na majstrovských
kurloch a pod. Teleso má ka/dý rok cca 60 ko ncertov na najprestížnejších fe stivaloch doma i v
zahranič í. Nuž. a tž ili sme na BIIS aj takúto lahôdku pre ; týlovo vycv i če né- ale ako sa ukážeaj obyčaj né muz ikantské uši.
Na BHS predviedli francúzski vokalisti
najprv rozsiah le Veče rné littínie (ncšpory) Panne

te tic ké mu, ale aj čisto duc hovnému zážitku, ba
priam k mystickej nálade. apo~ l edy sme podobnú a tmosfé ru u Je/uitov 7a~ ili pre d pár ro kmi, keď sem zavftali mnísi, špecial isti na inte rpretáciu gregoriánskeho chorálu. Cez Franc úzov a ich skvele l Ohratý tfm sme sa te ntoraz
preniesli do rímskych c hrámov 17. a 18. storoč ia ...
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

Larin - spevácky fenontén
Vrcho lným Lážitlo.o m BI! S bol pre c titeľov vokálneho umenia recitál sólistu opery S D, tenoristu Sergeja Larina. Organilátori festivalu ho
pre ldravotnú indispozíciu speváka pre ložili z
26. 9. na l. l O. A tak náhoda chcela, že priate lia
hudby si Medzinárodný deň hudby nemo hli lepšic ani u ct i ť...
Sergej Larin , rodák z Vilniu!-.u, pôsobí v SND
od r. 1992. Od vtedy vyrástol na medz inárodnú
hviezdu operných pódií - od Viedne cez Milá no,
Paríž, Lo ndýn a7 po New Yo rk, najnovšie i
Pe king... ie je ú če lo m tohto č l á nku opisovať
med zinárodnú kariéru Bratislave stále verného a
skromné ho Sergeja Larina. Tomu by mohol pos l ú žiť napríklad rozhovor s tý mto ušľac hti l ým ,
talentovaným. nepochy bne aj ambic ióznym a
Vlde laným ume lcom. Pric hodf mi opísať dojmy
l jeho koncertu v Zrkadlovej sieni Primac iálneho paláca, kto rá v ten pod večer praska la vo
švíkoch. Sergej Larin je dnes už ozajstným vokálnym fenoménom ! a klavfri ho s plným poroLume ním sprevád7-ala Viera Kunzová, ktorá
priam striehla na kal.dú j eho výra7ovú faj n ovosť,
a by j u ná ležite vykreslila v klavírno m partnerstve.
Pre festivalový recitá l si S. Larin vybral výhradne repertoár z odkaz u ruských autorov.
Dv an á!-.ť známych i menej / námych C'ajkovského romancí (dve z nich zallleli v bezchybnej
franc úzštine ) sa striedalo v kval itnej zostave tak ,
že raz vyvolávali dramatické napätie, ino kedy
bezstarostnú náladu, vzáp1it í melanchó liu takú
prí7 načnú pre ruskú ro mantickú pieseň (a dušu).
Sergej Larin dokán l na malej ploche vykres liť
zložité pre meny nálad a ko uzavreté celky, prfbehy č i drámy. Raz s ním pos luc h áč trpel v bezhraničnej bolesti. inoked y s ľah kosťou víril uprostred plesu, žia lil nad stratenou lásko u (č i novú
nachádzal), spomínal , nostalg icky túž il, preHval
samotu hrdinu -alebo diabolské poc ity v sere náde Dona Juana ...
Sergej Larin j e nielen nádherný, vynikajúco
ško le ný te no r - je to aj inteligentný ume lec, ktorý vie, čo spieva. Pravda. ne raz do svojho prejavu v ná~a i o perný pátos, prípadne náznak he reckej akc ie - a le vždy s mierou a vkusom. Všetko.
čo predostre l lO svojho vzácneho umenia, sme
akceptovali: či to bol C'aj kovskij s bohatou pa letou nálad alebo Korsakovove piesne, poznače né
orientálnym kolorito m, prípadne ukážka z málo

uvád/3nej vokálnej tvorby Césara Kjuja - prie štýlovo č i \ t ej, akoby ovanutej západoe urópskym duchom .
Vrcholom koncertu však boli sarkastic ké
Musorgské ho piesne a ta nce smrti č. 1- 4. Patria
k tomu najkrutejšiemu, najdrsnejšie mu, čo
Musorgskij odpozoroval zo ž ivota a umelecky

Cappella Istropolitana sa predstavila (30. 9.) na BHS Haydnovým oratóri om Ročné
obdobia, Hob. XX I:3. - za s poluúčast i Speváckeho zboru mesta Bratislavy, v ktorom
vidno č oraz viac bývalých fil hannonických spevákov. Nepochybne aj oni (no aj ostatní
"holáskovci") majú zásluh u na vynikajúcej prezentácii tohto bratislavského telesa, po
SFZ druhého naj význam nejšieho zboru hlavného mesta SR. Zbonnajster Ladislav
Holásek pripravi l na profesionálnej úrovni početné zborové č ís la v takmer dva a polhodinovom oratóriu, hýriacom nielen prekrásnymi sólami , resp. kombináciami sól so
zborom, ale i náročn ými polyfónnymi vstupmi spevákov a samostatnými orchestrálny·
mi č ís l am i .
Haydnovo oratórium zapôsobilo na pos luc háč ov ako svieži dych prírody č i reali lÍC·
ky n a m a ľované plátno s výjavmi jari, leta, jesene a zimy. Ľudov ý charakter textu (charakterizujúci aj sólové party gazdu Šimona - bas, jeho dcéry Hany - soprán a mladého
sedliaka Lukáša - tenor) sa prelína v ľúbeznej rokokovej nálade, ktorá má zvukomale!r
ne v ykres liť rôzne obdobia roka a ľudské pocity z ich darov.
Cappella Istropolitana si prizvala k spolupráci popredných sólistov opery SND.
Adrianu Kobótk:ovtí (Hana), Jozefa Kundláka (Lukáš) a Petra Mikuláša (gazda Šimoo~
Okrem toho orchester obohatil svoje obsadenie dychovými a bicími nástrojmi, ktoré
predpisuje partitúra. Vďaka anglickému dirigentovi Jooathaoovi Darlingtonovi sa 1šak
vo výslednom zvuku uchoval charakter komorného muzicírovania, v ktorom orchesler
spieval a dokres ľova l nálad u premenlivej prírody. Bez deja, zato vždy v pokornej úc1e
pred Bohom, plynu l na slová bohatý text (spievaný v nemčine), ktorý bol však pri počú·
vaní druhoradý: na prvom mieste v tomto diele je priam obrazná hudba, ktorá priná.~
uš ľachtilú radosť, pokoj a estetický zážitok. Tak sme to cítili na koncerte, kde všetko ·
vrátane Haydnovej hudby, výkonu sólistov, bezproblémovo spievajúcich a vzácne la·
diacich hlasov v ensembloch, ale aj vo vstupoch zboru, orchestra a dirigenta - plynulo1
jasnom svet le nádherného muzicírovania .. . Takýto zážitok z prostej ľudskej radosti, vy·
jadrenej hudbou, by sme si radi ako pos luc h áči zopakovali - hoci pri príležitosti uvíta·
nia Nového roku.
TERÉZIA URSÍNYOVÁ

zračn ej,

Sergej Larin
"vteli l" do hudby. Je v nich s úč as ne zašifrované
obrazobo rectvo sentimentálnych meštiackych
romancí (ktoré sme obdivoval i iba pred chvíľou !). S. Larin z Musorgského voká lne, výrazovo, ba i pos luc h áčs k y náročných skladieb vyMaval štyri d rámy. Ani v jednej nezapre l speváka
inklinujúceho k d ramatické mu prejavu. A k však
hovorím v prfpade Larina o dramatic kom speve,
nezabúdam ani na je ho mužné, kult ivované pianissi má, ktoré vkladal do p iesňového prejavu
ako úč inn ý ko ntrast. Bo lo to stretnutie s umelcom, o ktorého rýchlom kvalitatívno m raste pomaly, ži a ľ, ani nevieme , lebo na S lovensku spieva čo raz zriedkavej šie. o, veľmi sa tomu neču
dujme- je to svetová spevácka jedno tka!
'rERÉZfA URSÍNYOVÁ

Panochovo kvarteto
Pre mi lovníkov komornej hudby je vždy ve !kým potešením vypoč u ť si vyspelý súbor
štyroch h ráčov - s l áč ikové kvarteto. Toto zoskupenie prináša na pódium excelemný I)'P
komornej hudby, ktorej skladatelia venujú pozornos ť a v ktorej každý z hráčov môže,
ba musí byť tak trochu aj sólistom, pričom spôsob delegovania hudobnej nadvládyJe
vždy podriadený hudobnému obsahu. Takéto potešenie nám poskytl i členovia
Panocbovbo kvarteta, ktorí už od konzervatoriálnych čias (Praha), od roku 1968 - brú·
sia svoj inte rpret ačný štýl. V živote komorných telies je prvý medzinárodný úspech
( 1975) zo úťaže vždy iba prvou kvapkou v pohári, ktorá poteší, ale neovlaží. Odvted}
"Panochovci" precestovali svet, ove nče ní cenami, nahrávkami, Zlatými platňami t
Grand Prix... Dnes patria ku š p i č kov ým čes k ý m telesám, ktoré šírkou repertoáru
obsiah nu tvorbu domácu, viedenských klasikov i hudbu 20. t o roč ia .
O to viac potešilo, keď si pre festivalový koncert vybrali dvoch slovenských sklada·
te ľov , gen erač n ýc h rove níkov. Z tvorby Pavla Bagina to boli Prelúdiá pre s l áčiko1é
nástroje. Štyri , rozsahom nie velké skladby, z nich Scherzando priam v rozmedzí žar.
tovnej minútky, štyri zák ladné tempové volby, štyri nálady, štyri kulti vované kompozí·
cie pre možnosti s l áč ikov ýc h nástrojov. Panochovo kvarteto z nich vytvorilo odľahče
ný úvod k dielu, ktoré sme prežívali ako roz lú čku s tvorbou Jozefa Malovca, ktorý náhle
opustil tento svet uprostred festivalového diania. Jozef Malovec sa iste tešil na predve·
denie svojej Symetrickej hudby, veď posielal pozvánky svojim priateľom ... Sprflomnili
sme si ho poč úvaním tej to zvláštnej štvo rčasťovej kladby, do ktorej rukopisu vložili
"Panochovci" svoj zmy el pre detaily, odkrývanie myšlienkových celkov, plasticitu,
výrazový potenciál. Vyvrcholením ich vystúpenia bolo uvedenie Schumannovho
Klavírneho kvinteta E dur s klaviristom Ivanom Gajanom. Spolupráca to bola oboj·
stratme perfektná. Ctenovia kvarteta vy tihli skryté črty St:humannovho diela, ktoré má
prvky presahujúce rozmer len komornosti a klavirista Ivan Gajan celkom prirodzene
preberal vedúcu úlohu na miestach, kde mal klavír významové dominanty. Plnosť zvu·
ku prvej čas ti vystriedala ukážková práca s fonnou, v druhej robu stnosť tretej poloh)
kvarteta - v ča ti "scherzo" lavírovala medzi etudovitou hrač kou , prvkami ta nečnosti,
hravosti a vtipu. Schumann v tomto kvintete dal ve !ký priestor partu klavíra, téma v zá.
ve reč nom allegre znela ako tutli orchester, celá č a sť hýrila myšlienkovým bohatstvom,
ktoré bolo interpretáciou adekvátne stvárnené •.Schumannovo Klavírne kv inteto Es dur
v podaní Panochovho kvarteta s Ivanom Gajanom bolo dôstojným vyvrcholením komorných koncertov v rámci festivalu BHS '98.
ME.šKA PUŠKÁŠOVÁ
Snímky T. Boruý
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Štátny komorný orchester
Zilina .
v •

•

Tohtoroč né Bratislavské hudobné slávnosti
boli štedré vo viacerých o hľadoch. Napriklad
u voľn il i priestor pre niekolko komomých orchestrov. Po Pražskej komornej fi lham1ónii,
Orchestri Bergamo - Brecsia, Academy of St.
Martin a súbore Capella Istropolitana nastúpili na pódium Reduty hostia zo everu Slovenska. Svojím programom akoby chceli po t vrdiť
aj druhú dominujúcu dramaturgickú položku
BHS '98 - uvádzanie diel s klada t e ľov 20. storoč ia. Sk l adateľský trojlfstok Dibák - Ginastera - Martinu nepredstavuje síce avantgardnú
stránku hudby nášho st oroč i a, predsa však vytlač il z pozícií trad i č né repertoárové položky.
ŠKO Žilina je vlastne známy aj tým, že neváha, ak treba ož i viť koncertné dianie aj o nevšedné tituly. A to je dobre. Za iste je to aj zásluhou ambiciózneho dirigenta Leoša Svárovskato, ktorý stál na dirigentskom stupienku
Reduty aj 4 . októbra poča s nede ľného matiné.
Možno povedať, že tento koncert mal dve dimenzie: prvá polovica akoby patrila skôr "dospelým", druhá bola adresovaná detskému
publ iku. apriek tomu bol tu aj spo l oč n ý menovate ľ - sv iežosť, odľa h čenosť, temperament
a pravé muzikantstvo. Koncert pre bicie a orchester Igora Dibáka, Koncert pre harfu a orchester A rge n tínčana Alberta Ginasteru a výber z
pôvabného baletu Spalíček Bohuslava Marti n~ rozdávajú potešenie, dobrú náladu a navodzujú pozitívne myslenie. avyše, prítomnosť Popradského detského zboru, vedeného
Jozefom Bódom, naslovovzatým odbornlkom ,
urobi la svoje, takže Reduta sa v druhej polovici n edeľn ého poludnia premenila z vážnej
koncertnej s iene tak trocha na detský kútik .
Koncert Igora Dibáka, to je ohňos troj ,
chfliaci množstvo rýdzich, trblietavých iskrič ie k . Je dielom skúseného s k l adat e ľa disponujúceho technikou aj hudobníckym duchom.
Trojzáprah SKO - Svárovský - Libor Cabejšek ho s úspechom v Bratis lave uviedl i pred
niekolkými rokmi a úspech sa opakoval aj na
BHS '98. Libor Cabejšek je človeko m na
správnom mieste a n ároč n ú zostav u perkus ií
opäť raz rozvibroval celkom bez problémov.
Dobre si počína la aj Godelieve Schrama,
harfi stka z Holandska. V porovnaní s "dionýzovským" Dibákom je Ginasterov Harfový
koncert skôr zá l eži t osťou božstva nežného
Apollóna. Už len prít omn osť "nebeského" nástroja, harfy, vytvori la opojnejšiu, vzdušnejšiu atmosféru. Bola to akási "ved ľaj š ia " . lyrická
myšlienka sonátového vývoja prvej časti programu. Oproti maskulínnemu Koncertu pre
bicie sa postav ila ženská ncha a pôvab. Ginasterov koncert je skvostným dielom, osc ilujúcim medzi di st i n gvov anos ťou štruktúry a iskrivým juhoamerickým temperamentom. Dráždivý dialóg dvoch výrazových dimenzií udržiava pos lu c h áča permanentne v pozomosti. Harfa, zdanli vo neprierazný, zvukovo nepricbojný nástroj, má v tejto skladbe doslova "na ružiach ustlané". Godclicvc Schrama túto šancu
využila naplno a vyčar il a kúzelnú atmos féru .
Pomocnú ruku poda li aj Leoš Svárovský a
ŠKO, takže všetko bo lo v poriadku.
Kúzlo sa z Reduty ncvytratilo ani po prestávke. Spalíček, to je naozaj tná hudobná
rozprávka, plná invencie a inšpirač n ýc h zdrojov. Je dobre mieneným médiom pre motiváciu detí - č i už v úlohe interpretov alebo v úlohe divákov (pos luch áčov). V y brať z neho to
pravé je zaiste ťažké. apriek tomu žilinské
poludnie so sopranistkou Yvettou Tannenbergerovou a tenoristom Šimonom Šomorjaiom
bolo plodnou prechádzkou po svete starých
ľud ovýc h zvyklostí, hier a rozprávok. Možno,
že niekto aj pokrút il hlavou nad zmys lom tohto dramaturgického titulu. Akék oľvek pochybnosti však nie sú namieste, pretože Bohus lav
Marti nu a Spalíček pripomenuli človeku , že
stále existuje na svete aj dobro a krása. Posolstvo koncertu nemusí vždy voň ať virtuozitou
alebo pátosom. Môže by ť aj zdrojom nevšedných prienikov do nádherného sveta d iet'aťa .
Žilinčanom a ich hosťom sa v tomto prípade
darilo.
-M.T.-

Amadeus Chamber Orchestra
Prehliadka komorných orchestrov. organizovaná v rámci BHS '98, pokračo va l a 7. októbra. Ako posledný zo súborov tohto zamerania sa predstavil komorný orchester z Po ľ
ska. Amadeus orchester vznikol z podnetu
doterajšej dirigentky Agnieszky Duczmal ako
študentský orchester. Od svojho vzniku už
stihol preko nať pubertu aj fázu adolescencie,
a napriek tomu, že je stále mladistvý, podáva
majstrovské výkony. Jedným z nich bol aj výkon na BHS. Poľs k í hostia prišli s č l e nit ý m
programom (Gorecki , Szymanowski , Suc h oň ,
Baczewicz) a s jedným tromfom. Tento

tromf, americký kontrabasista Gary Karr,
"prebi l" celú hru a stalo sa, že samotný orchester sa ocitol až na druhej koľaji . To, čo
urobil americký virtuóz a šoumen na pódiu , to
je totiž len veľmi ťažko pod c h ytiť verbálne.
Kolko sa toho narozpráva o ťarbavosti kontrabasu! V prípade Karra ni č podobné nehrozí.
Tón, ktorý sa šíri l z velkého korpusu nádherného nástroja do prostredia, bol rovnocenný
vrúcnosti v i o l on če l ové ho tónu. Napriek tomu, že jeden poltón na kontrabase znamená
niekolko centimetrový pohyb po strunnlku,
Karrova intonácia bola úchvatná, dokonalá,
bezchybná, perfektná. Nemá vlastne zmysel
pokračovať vo výpočte kvalít. K tomu všetkému treba pripočít ať neustále sa usmievaj úci
výraz tváre, živý poh ľad, zjavné úsilie prekonal' akadcm izmus koncertnej prevádzky a výsledok je jasný: neuveriteľný zážitok. Ci už to
bol Rachmaninov (Vokalfza), Bottesini (Grand
duo) alebo rad prídavkov Ueden lepší ako

gradovala intenzitou, sadzbou, úryvkami mot ívov, melódií, imitáciami vtáčíc h spevov, čv iri 
kaním na flauty až po ozajstné šteboty vtákov
znejúcich z mg pásu. Skladba sa pomaly rozplynula v plenéri zvukov známych z prírody, čo
pri otvorených oknách, pod večer, v Zrkad lovej
sieni Primaciálneho paláca nebolo nepríjemné.
Nazdávam sa, že tento súbor v Bratislave už
vystupoval s ove ľa progresívnejším repertoárom. Toto fes tivalové popoludnie však tiež malo "niečo do seba". MEšKA PUŠKÁŠOVÁ

Duo Calabrese
Dobrý nápad -spojiť v jednom koncerte málo hrávanú literatúru pre violy - violu ďa m ore
a violu da gamba - v hudbe starej i sú čas nej .
Skladby talianskych a nemeckých majstrov
18. s t oroč ia doplnilo uvedenie sk ladby J. Hatríka. Koncert bol určený znalcom starej hudby a
tým, ktorí vedia vyc hu t nať menej známe diela,

keďže Variácie Franza Liszta Weinen, Klagen,
Sorgen, Zagen sú inšpirované rovnomennou
Bachovou kantátou ako aj motívmi z jeho
Omše h mol. Nebol to ten Liszt, ktorý z ľu dove l
na kú pe ľn ých promenádach, skladba je percepčne pomerne n áročn á a takmer v duchu
programovej hudby reflcktujúca tragickú životnú periódu skladate ľa. Možno povedať, že geniálnym s k l ada te ľom sa v tomto prípade ušiel
kongeniálny interpret, ktorým bol (podobne
ako na vlaňajšom organovom koncerte BHS)
Ferdinant Klinda. V druhej časti koncertu odznelo päť organových skladieb jednej z najväčš íc h osobností hudby nášho storočia - Oliviera Messiaena. Skladby ozna čen é aj biblickými podtitulmi: Nebeská hostina - Radosť a
jas Oslávených - Vtáci a pramene - Zjavenie
več n ej cirk vi - Boh medzi nami, majú spoloč
nú výrazovú e moc i á lnos ť a meditatív nos ť .
Klindova skvelá interpretácia os lovi la poslucháča pretavením ich obsahu v č fru emóci u.
V. TOMAN

Opera znova na okraji
Zby t očne

by som sa opakoval, keby som
rozv inul úvahu nad zástojom operného
žánru v programovej štruktúre BHS. Neostáva
mi ni č iné, len ko n štatova ť. že ústredná dramaturgia festivalu považuje prezentáciu opery iba
za doplnkovú č as ť programovej ponuky. Je to
samozrejme škoda. lebo divadlo svoj festival
nemá a počas sezóny sa slovenský návštevn ík
nemá možnos ť stretn úť s h osťujúc i mi súbormi
či poprednými zahraničný mi sóJi lami.
Keďže bežný repertoár s domácim obsadením pod hl av i čkou BHS nemá čo hľadal', vybočen í zo všednej prevádzky bolo tohto roku zasa
len poskromne. Je síce chvályhodné, že v rámci
nedožitých de väťdes i atin Eugena Suc h oňa sa
vrátila na javisko hudobná dráma Svätopluk (č i
ide o skutoč ný návrat. alebo o jednorazovú akciu ukáže čas), menej atraktívne však vyznieva
s kutočnosť, že už po druhýkrát ožíva inscenácia z roku 1985 (prvá obnovená premiéra bola
roku 1994), a to v nepatrne zmenenom speváckom obsadení. Mám dôvod si mysl i eť. že išlo
skôr o povinný príspevok k su cho ňovské mu
výroč iu , než o úmysel posunúť interpretačnú
tradíciu tohto diela, č i sk ladat cľov ho odkazu
vôbec trocha ďa l ej . Niet sporu. že najvýznamnejší slovenský opemý autor by si zaslúžil
viac!
Z dramaturgického hľadi sk a treba u vítať, že
po 35. rokoch od bratislavskej premiéry Mistra
Scroogea sa jedna z najpôsobivejších prác Jána
Cikkera objavila na doskách SN D. Tretí cikkerovský operný opus sme sledovali v naštudovaní banskobystrickej Štátnej opery, kde inscenácia mala prem iéru v decembri minulého roka.
Vzhľadom na krátky čas od recenzovania tejto
produkcie na stránkach HŽ, obmedzením sa na
struč nú charakteristiku jej bratislavskej prezentácie. Režisér Branislav Kriška obhajoval svoju
koncepciu založenú na odmietnutí možnosti
aktualizácie. predlohu stvámil v duchu dickensovskej doby a atmosféry vtedajšieho Londýna. Je to poň at ie, ktoré - podobne ako v Svätoplukovi - neprináša riziko. no na druhej strane zachováva in terp ret ačn é stat us quo. Talentovaný Igor Bulla oživil partitúru s citom pre
jej vnútomú č le n itosť i dramatický oblúk. By trická inscenác ia je stavaná na zaujímavom a
praxou overenom výkone košického Františka
Balúna v titulnej úlohe, avšak i ďa l š i e po. tavy
sú zverené priliehavým predstavi t eľo m .
Poki a ľ ide o spevácke osobnosti, viac než na
opernom pódiu sa ich prezentovalo v koncertných priestoroch. Sergej Larin, Michail I. Kit,
Dagmar Pecková č i Peter Straka patrili z vokálneho hľadi ska k ozdobám BHS. Skoda, že v
SND ich bolo pomenej. Pozornos ť publika sa
zamerala na h osťovani e svetoznámeho gruzínskeho basistu Paatu Burchuladzeho v titulnej
role Boitovho Mefistofela. Hoci svoj part údajne dlhší č as nespieval. presved či l , že ho má
pevne zafixovaný, konce pčne premyslený a
dokáže v ňom upút ať rovnako krásou a vclkosťou hlasového materiálu. ako i jeho výrazovou
drobnokresbou. ie sme zvyknut í na bratislavskej scéne počuť s kut oč ne tmavý bas, ktor)( v
plnom objeme vyspieva všetky polohy a bez
námahy dominuje nad plénom orchestra. Vo
Festi valovom predstavení Mefistofela sa potvrdilo, aké potrebné je pozývať významných hostí a priamo "v teréne" ich konfrontovať s domácim speváckym potenciálom. V tento veče r vyšiel hos ť víťaz ne. hoci v ďa l ších rolách vystúpil i
domáci protagonisti ľ..ubica Rybárska (Margaréta) a Jozef Kundlák (Faust). V oboch prípadoch však nešlo o optimálne obsadenie: Rybárskej hlas je o poznanie dramat ickejší a prejav
veristickejší, než si Margaréta vyžaduje. Kundlák zasa pôsobí hlasovo príliš úzko a timbrovo
lyricky. Ani Ondrej Lenárd nemá Mefistofela
"v m a l íčku " (dos ia ľ ho nedirigoval), čo sa prejavilo vo viacerých rytmických nepresnostiach.
PAVELUNGER
opäť

Fenomenálny americký kontrabasista Gary Karr.

'Snímka T. Borský

druhý). boli to fascinuj úce dotyky s dokonal osťou . Všetko, čo odznelo pred a po Karrovi,
bolo síce kva litné, plnokrvné, pricrazné, ostalo to však stále v tieni vclkého výkonu velkého č l ovek a a hudobníka. Gary Karr potvrdil ,
že očakáva ni a zasvätených neboli márne a že
bol jednou z najjagavejších hviezd to ht o roč
ných BHS.
-MT-

komponované pre menej frekve ntované nástroje. Repertoár pre obe "violy" - ďamo rc i da
gamba- pripomenul , že hudobná história bola
bohatá na dobovú literatúru a jej objavovanie
na ~účasnorn pódiu má svoje opodstatnenie.
Preto nic je n ič zvláštne. že tejto "obj avite ľ
skej" vášni pod ľah li mnohí významn í interpreti, ktorí sa často preško ľujú na hru na dobových nástrojoch. Výber z komomých diel
Lorenzittiho, Mi landreho, Albrechtsbergera,
Abela. Haydna zaznel v podaní práve takých
sólistov. ktorí sa špecializujú na interpretáciu
hudby minulých toročí. R oz li č né duá a triá
zneli v štýlovom podaní Gabriely Olceste
(husle, Argentína - Taliansko), Johna Anthonyho Calabreseho (viola ďamore, USA Taliansko), Jana Hališlru (v iolončel o, Česko),
Rebeky Rusó (viola da gamba) a Dany Varínskej (čemba l o. obe Slovensko). ás môže tešil', že viola da gamba už má na Slovensku prvú, v za h ra n ič í študujúcu gambistku , Rebeku
Rusó (od r. 1996 postgraduál u prof. P. Pandolfa a Ch. Ciona v Bazileji). Poč ú vajú c sólové skladby pre violu da gamba od C. F. Abela
sa posl u c h áč nemohol ubrá n iť dojmu, že je naoaj škoda, že tento uš ľachtil ý nástroj bol neprávom odsunutý do úlohy historického nástroja. Pravda, nástroj vždy ožije, keď mu napíše s kla d ate ľ skladbu - urobil tak Juraj Hatrfk
v diele Svetlo. Je to Sonata - cantata pre alt,
violu da gamba a čembalo. Autor sa inšpiroval
textami čínskej súčasnej poézie od Su Tching.
Citl ivo vedený svojím vnútorným zmyslom
pre výrazový svet smutných veršov, rámcovaných bolcst'ou a nádejou - napísal tri časti
(S vetlo, Ti eň, Pl ameň). ktoré zá roveň napovedajú aj o hudobnej podobe celku. Vokál stvárnený Idou Kirilovou bol nosi teľom významu.
Speváč k a vystihl a polohu kantáty. jej osci láciu medzi "starým" a "novým". Prostá melódia, nekonfli ktný rytmus, nuansovanie znejúcich líni í vokálu, violy, gam by a čemba l a - výsledný tvar - decentná výpoveď, nie gesto, nie
apel. Skôr tichá sila ...
MEŠKA PUŠKÁŠOVÁ

Vienna Flautists
Možno poznáte anekdotu, ako sa hádali hudobné nástroje, kto je najdôležitejší v orchestri. ikdy sa nedohodli, lebo nik sa nechcel
vzdať túžby po prvenstve. V skut očnos ti je to
prvenstvo ve ľmi relatívne, a v hudbe neustále
menl ivé. Možno tento fak t nejako obísť? Áno.
Aj jeden z najmenších hudobných nástrojov flauta. môže svoj význam um ocn i ť. napriklad
tak. že sa spojí do súboru ôsmich fl áut - od pikol y až po basovú flautu - a tam už svoje nástrojové prvenstvo nemusí obhajoval'. Takýmto súborom je VIENNA FLAUT ISTS, a na
BHS príjemne spestril festi valové popoludnie.
Súbor má za sebou I S-ročnú ex istenciu. Je
raritou medzi dychovými komomými zoskupeniam i, lebo kombinácia rovnorodých, ale
rozsahom, farbou a zvukovými m ožnos ťami
roz li č n ýc h fláut dáva celkom iné možnosti
stavby repertoáru , než na aké sme zvyknut í.
Prevahu majú transkripcie, úpravy dobového
repertoáru nielen pre dychy, ale aj pre s l áč iky.
Je to nielen východisko 1. núdze, lebo pôvodných diel iste nic je dostatok, ale zároveň aj
výzva pre č len ov súboru , ktorí sa stali zru č n ý
mi up ravovatc ľmi , k eďže sami najlepšie poznajú možnosti svojich nástrojov.
Festi valový po l uchá č v tomto prípade počul pôvabný Bizetov cyklus Hry detí, čo boli v
s k u t očnosti štyri žánrové obrázky, priam výjavy zo sveta detských radovánok, ktorý - vo
flau tovom oktete znel priam idylicky. John
Dowland býva tiež č as t ým zdrojom dobových
transkripcií - vynikla najmä Galliarda. Prvú
polovicu koncertu finišovali Jeseňo u a Zimou
zo Štyroch ročných období A. Vivaldiho. Táto
úprava budil a dojem, že ak by mal Vivaldi také dokonalé fla uty. a by ho to napadlo, bol by
to urč ite napísal podobne. Úprava pre flautový
súbor typu "concerto grosso" mala jednak
vrchnú melódi u, jednak basy, živo pulzoval
stred a celkovo pôsobi la bri lantne. Bri lantnejšie už znelo iba Mozartovo Di vertimento D
dur, ukážka zdravej muzikality a perfektnej
súhry. Flautovému oktetu farebnosťou najviac
vyhovovala Bergamská suita Claudea Debussyho, i keď tam sa najviac ukázali hranice
transkripc ií a možnosti samotných nástrojov.
Príjemné pobavenie vyvolala skladba Wolfganga Puschniga, nazvaná Dych života. Skladba,
postavená na jemných dychových zvukoch,
vyludzovaných flautovým inštrumentáriom.

Organ na BHS
Výskumy kultúrnych záujmov populácie,
reali wvané v 70. rokoch (vrátane dvoch prieskumov návštevnlkov BHS) ukázali, že organová hudba je v širšej verej nosti populárnejšia
než iné druhy tzv. artifici:llnej hudby. Aj keď
dobová pes ni č k a tvrdila "než Bacha radčj i
Vl acha", laickejšia ča sť hudobnej verejnosti
t o t ožňovala organovú hudbu práve so skladbami Johanna Sebastiana. Aj prvá čast' tradi č
ného organového koncertu BHS '98 vo Veľ
kom evanjelickom kostole (27. 9.) bola v znamení Bacha. Raz priamo. keď odznela jeho
mladícka Passacaglia e mol a raz nepriamo,

Valentina Ber•ttanová o tajontstve práce s
Kto by nechcel mať wlentované deti,
klame. Obz vlášť hudobný wlent j e lákavou vidinou. Zázračný M ozart, Liszt,
Pug;mini - spomeiíme aspoií najvypuklej šie prfklady hudobnej geni;1 /ity vždy dráždili ľudskú túžbu vyniknúť. Na
jednej smme psychológovia poznajú, čo
sa stane. ak sa vidina nenaplní, na druhej strane lwdobnf pedagógovia sú pod
tlakom. ako usmemiť talent, ktorý je v
skutočnosti záväzkom i bremenom. Čas
tokrát ani samo nadané dieťa neunesie
ťurchu nárokov. ktoré naií kladie systém
vyrábujtíci kln viristov, spevákov, taneč
nflw v. Vyberte si! Ako spoznať talentovuné dieťu, uko postupovať pri j eho
vzdeláv<mí...
Na I O. ročnfku M edzinárodných in teiprewčných kurzov v Piešťanoch bola
opiiť aj ruská klaviristka Valentina Ber manová (manželka svetoznámeho klaviristu Laz<ml Bermana), významná
predstavíte/ka ruskej k/avfrnej pedagog iky, špeciálne tej , čo sa zaoberá nadaný mi deťmi. Vo svete to nie j e nič
zvláštne. pretože rozvoj výnimočných
schopnost{ malých detf vždy lákal pedagógov aj v iných oblastiach vzdelávania. Ako absol ventka moskovského Konzervmória pokračova la v lfnii, ktorá je
pre ruskú pianistiku prfznačná. Mnoho
jej žiakov patrf k výzmunný m predstavite ľom koncertného umenia v Rusku i
v zahmničf. Ob;lj;1 Bermanovci rozširujú rady kla viristov už nielen v Rusku,
ale v posledných rokoch i v Taliansku, él
počas dvoch letných týždiíov <l} v Piešťan och . Dohodli sme si k rátke stretnutie
pred vyučovanfm. Sléllo sa už dobrou
trudíciou. že popri účinkovan f Lazara
Benmma na nuljstrovských k urzoch učf
<l} Valentina - él veru si nemôže sťažovať
na nedostatok IWdélných detf. Presnej šie
tých. ktoré veľmi túžia byť "lepšfmi ".
V. Bermanová: V triede mám toho roku žiakov do 15 rokov, ale aj malé deti .
Úroveň je rôzna, deti sú viac i menej ta-

lentované, ale u če nli vé. Vždy prichádzajú aj s uč it eľom , kt orý by mal vedieť,
o akých zmenách hovoríme na hodinách. Napokon, je to aj jeho práca. Deti
sú tu ve ľmi muzikálne, s citom pre hudbu - čo nebýva ča st ý m javom. Majú síce
svoje problémy, ale s nadšením prijímajú nové podnety, čo ma ve ľmi teší.
e Prečo ste si vybrali špeciálnu pedagogiku pre nadané deti?
K eď som s konči l a moskovské Konzervatórium , zača l a som na konzervatóri u uč iť popri dospelých aj malé deti.
Keďže medzi nimi bolo veľmi ve ľa nadaných detí, uvedomila som si, že ma to
ve ľmi priťa huje. V Moskve to bola vždy
príjemná práca, lebo popri nadanom
žiakov i sa hudobne vzde lá celá rodina.
Na hodin y chodievali deti čast o s oboma rod i č mi . Spolu prežívali všetko, čo
súviselo s hudobným vzdelávaním , tešili sa z úspechov a spolu smútili, keď sa
nedarilo. Také bývajú zač i at ky ...
e Co je ťažšie, učiť deti, alebo dospelých?
Zdá sa mi , že dospelých uč iť je predsa
len ťažšie. Ale ani s deťmi to nie je ľah
ké. Pre deti je nesmierne dôležité, aký
"základ" im vybudujete. K eďže učím aj
dospe lých, čast o vidím , poč uj e m , aké
chyby a zlozvyky pestujú už od detstva.
To znamená, že nedostali dobré základy, hudobnú výchovu, čo nedeformuje.
Často sa už nedá ni č robiť. Ale som rada, ak niečo možno predsa len robiť.
e Vda práca s hudobne nadanými
defmi je odborne i psychicky velmi náročná. Každý deň vlastne začínate od
nuly, počet vynótených opakovaní nikdy nekončí. Kde beriete silu, energiu?
Podľa mň a alfou a omegou tejto práce
je trpezli vosť. Nikdy sa nezlostím, keď
treba niečo zopakovať - frázu, myšlienku, ťaž ké miesto, stupnicu ... aj najtalentovanejším dospelým, nie len deťom treba isté veci zopak ovať. Som trpezli vá,

lebo mám rada aj túto fázu prípravy.
Nezlostím sa, lebo viem, že zručnosť
musí d ozri evať a všetko sa nepodarí na
prvýkrát. Každý žiak má iný reak č n ý
čas, čo je normálne. Táto práca si vyžaduje veľa taktu, pochopenia a diplomac ie. Lebo ak ni ečo zaškrípe vo v zťahu
žiak - pedagóg, odrazí sa to aj na ich
spol očnej práci. Musím byť vnímavá na
všetk y okolnosti súvisiace s rozvojom
hudobných schopností študenta, či už je
to di e ťa alebo dospe lý študent.
e Badáte nejaké rozdiely medzi hudobne nadanou mládežou v Rusku a napr.
v Taliansku, kde teraz pôsobíte? Iste
hrajó svoju ólohu sociálne a spoločen
ské rozdiely v týchto dvoch krajinách.
Rozdiely sú, prirodzene, veľmi ve ľk é.
Kto chcel, mohol sa v Rusku hudobne
vzde l ávať bezplatne. Bolo to prístupné
všetkým, aj keď sa situácia trochu mení. .. ale systém za ti a ľ ostáva. Rodina v
Rusku sa vždy ve ľmi seriózne venovala
hudobným záujmom detí. V Taliansku
je to celkom odlišné. Dieťa sa môže a
nemusí venovať hudbe, môže sa venova ť iným zá ľubám, nemá povinnosti a aj
keď "robí" hudbu, nik mu ju nevnucuje.
Zriedkavo aj rodičia nadaných detí pochopia, že musia viac dbať na domáce
cvičenia a pod. Ve novať sa profesionálne hudbe nie je v Taliansku tak prestížne ako v Rusku . Nebola som zvyknutá
na tento štýl práce, lebo rada robím naplno.
e Znamená to, že v Taliansku máte
menej príležitostí pracovať s nadanou
mládežou?
Nedá sa to tak povedať , aj tam mám
talentovaných žiakov , dokonca aj takých. ktorí majú plnú podporu rod i čov.
T íto žiaci dosiahli ve ľm i pekné výsledky, lebo sú prirodzene muzikálni. Keď
že deti nevedia hneď od zač i atku pracovať systematicky, mojou prvoradou úlohou je nauč iť ich to. Je to zaujímavý
profesionálny problém, lebo pri každom
žiakovi je táto fáza práce pedagóga odli šná. Každý je iný...
e Pomáha pri práci s defmi nejaké
osobné krédo, metóda, ktoro uplatňujete
viac ako iné? Na čo kladiete najväčší
dôraz?
Absolútne najdôležitejšia je láska - vo
všetkom, vo vzťahoch , v učení, láska k
práci i hudbe. A hlavne, láska k deťom .
Deti vždy vycíti a ako k nim pristupujete. No a špeciálne pri práci s mal ými
deťmi u prednost ň ujem tzv. "umeleckú
úlohu ", ktorej podriadime na hodine
všetko, aby sa dobre cítili . Pokladám to
za ve ľmi dôležitý moment pri zaú ča ní
do tajov umenia. Zdôrazňovan ie iba
technologických problémov na úkor obsahovej stránky hudobných diel vedie
do slepej u l ičky. Nezriedka práve toto
odcudzí deťom hudbu navždy. K eď si
malé deti hudbu obľúbia , ostanú jej verné po celý život. Uč i a sa ju s poz návať,
maj ú ju radi , cítia me lódiu, lepšie vnímaj ú harmóniu a rozvíja sa ich hudobná
predst av i vosť... A práca napreduje rýchlejšie.
e Aké skósenosti máte s detskou hudobnou fantáziou, só na tom klaviristi
lepšie ako iní inštrumentalisti?
U rôznych inštrumentalistov, rovnako
ako u klav iristov to závisí od osobných
daností. Niekedy aj od miery talentu.
Problém je v tom, že my, pedagógovia,
ju môžeme nielen rozv íjať, ale aj prebud iť tam, kde je ešte nerozvinutá. U detí
to ide jednoduchšie než u dospelých, lebo sú hravejšie. Deti sú ako nerozvinutý
kv ietok , ktorý možno " poli evať" a on
utešene rozkvitne. Preto - ak môžem v
tomto smere ovplyv niť prírodu, tak to
urobím, lebo to považujem za ďa lš i e
krásne tajomstvo mojej práce.
e Co robíte, keď sa dostaví neóspech
a slzy? Ste vtedy viac "mamou", alebo
učitelk:ou?
Keď tečú

slzy? Učím ich prekonať to a

pok račovať. Vždy im hovorím: Neboj
sa, zvládneš to! Dosiahneš, čo si zaumieniš! Mojou zásadou je každému z detí
predostrieť reálne muzikantské úlohy,
aby sme sa vyhli tým slzám. Nedávam
im skladby nad ich možnosti.
e Rozprávate tak krásne o svojom
povolaní, že vám možno závidieť tóto
skósenosť. Mohli by ste spomenóť niektoré zvláštnosti, typické pre ruskó hudobnó pedagogiku, jej sociálny a spoločenský status napr. v 19. a 20. storočí?
Zmenilo sa niečo?
Je to zauj ímavá otázka. Koncom 19. storoč i a Zverev založil v Moskve svoju
školu pre talentované deti . U neho sa
potom uč ili Rachman inov i Skrjabin,
ale aj iní významn í ruskí hudobn íci. Pre
Zvereva bol typický "rodinný" typ hudobného vzdelávan ia. Mnohí žiaci chodievali k nemu na byt, kde tráv ili celé
hodiny, počúvali a hrali hudbu , čast o zdanli vo - bez osnov, ale vlastne ve ľmi
sústredene sa uči li ži ť s hudbou. Zverev
sa im venoval aj inak: č ítal s nimi a staral a o ich všeobecné vzdelanie. Robil
to ča. to nezištne, ako vo vlastnej rodine. Tak to bolo s talentovanými deťmi .
Zdá sa, že tieto tradície "rodinného" hudobného vzdelávania majú v Rusku silné tradície, ktoré pretrvávajú dodnes.
Takto vybudovaný vzťah je veľmi pevný
a znač ne ovp l yv ňuje rozvoj hudobných
schopností. K eď napr. u prof. Goldenweisera abso lvoval žiak, tak žiaci Goldenweiserovho "žiaka" sa nazývali "vnuci Goldenweisera". Pri tomto type vzdelávania získa adept hudby aj cenné ľud 
ské kontakt y, ktoré sú ďa l ším určujúc im
faktorom rozvoja talentu. Toto sa už ale
mení, lebo doba je iná, a mnohé dobré
zvyky nahrádza formálny profesionalizmus.
e Zasiahla "komercia" aj hudobnó
pedagogiku?
Isteže. Ani táto o bl asť hudby sa nevyhla zmeneným ekonomickým podmienkam. " Odučil som, koniec hodiny, ďal 
ší. .. " Ale to je tak mer pohroma pre hudobnú vzde l an osť. Možno to niekde

deťnti

funguje, možno aj pragmatizmus má
svoje prednosti, ale ak prenikne do všet·
kých oblastí ľuds k ej č innos ti , musí sa to
niekde odraziť. Postihne to aj hudbu!
Vytráca sa "č l oveč ina " a duchovné bohatstvo, ktoré vyrastá z hlbokých ľud
ských vzťahov.
e Vypestovať si s každým žiakom
osobitý vzťah iste nie je jednoducbL
Cún si pomáhate?
Nie je to ľah k é. Napríklad sa s nimi
zhováram, pýtam sa, čo č ítajú , pri čom
často zisťuje m, že ani nečítaj ú . A to je
zlé, lebo nemôžu rozvíj ať svoju fantázi u. "Ak zanedbáte vzdelávanie ducha",
hovorím im, "kladiete sami sebe prekážky." Uznávam, že " hrať sa s počíra
čom " môže byť zábavné, ale trvalé hodnoty to neprináša. Myslím, že aj hudobník musí č ítať veľa dobrej literatúry, čo
už, zdá sa, nie je v móde. Žiaľ...
e Aktí budócnosť predpovedáte hudbe v 21. storočí? Zmení sa výrazne jej
funkcia, alebo to nemožno predpovedlft
Na tento problém sa pozerám ako na
"svetlo v budúcnosti". Cítim, že č lovek
musí n áj sť východisko aj z tohto bludiska, inak sa stane cynikom. Verím, že
umenie je vo všeobecnosti liekom.
Preto treba u robi ť všetko, aby mohlo ži~
a to bez ohľadu na ekonomické bariéry a
tlak komercie. Verím, že takí entuziasti,
akí sú napríklad na tomto kurze, sa nájdu všade, a že ich slovo bude mať váhu.
e Co zabtňa pojem "ruská klavfma
škola"?
Podľa môj ho názoru je to krása zvuku,
práca s frázou a jej výraz, úcta k notovému zápisu, jeho detailné dešifrovanie...
Často sa stretávam s neporiadnym "preč ítaním " nôt, čo v ruskej škole nie je
možné. Ďal šia črta - všetko je podriadené umeleckému obsahu. Technická stránka hry je súč asťou , ale prvoradý je obsah.
Zo stretnutia som odchádz;1/a s pocitom. že umelecké i ľudské zásady ruskej
klaviristky Valentíny Bermanovej sú ta·
ké ušľachtilé. že Sél nimi možno riadi( aj
mimo hudobných sfér.

Pripravila MEŠKA PUŠKÁŠOVÁ

Slovenská hudba v Prahe
Od 23. 9. do 2 1. I O. prebiehal v Prahe
zauj ímavý cyklus komorných koncertov
pod názvom "Toulky pražskými koncertními sály". Cyklus organizovalo Združenie pre predvádzanie komornej hudby
HARMONlA, ktorého dušou a hlavným
iniciátorom je hudobný sk l adat e ľ a profesor Kon zervatória J. Deyla Miroslav Kubi č k a , Národné múzeum a Múzeum čes
kej hudby. Cyklus piatich koncertov sa
u s kutoč n i l v Sále Múzea A. Dvoráka na
Bertramke, v Galérii Lichtenštejnského
paláca, v Múzeu B. Smetanu či v sále
Konzervatória J. Deyla. Zaujímavou bola
koncepcia týchto komorných koncertov,
založená na premyslenej dramaturgii objav ili sa tu diela nielen už preverené
(Beethoven. Mozart, Smetana, Martinú,
J anáček , Dvorák atď. ), ale aj diela s ú čas
ných autorov (M. Kubi č ka , P. Jerábek, J.
Gemrot, O. Kvech). Prekvapujúcim faktom však je, že tu - skoro na každom koncerte - zazneli aj diela slovenských skladate ľov , resp. s k l ad a te ľov inej národnosti
žijúcich na Slovensku - Jevgenija lršaia,
Juraja Pospíšila, Igora Dibáka. Z interpretov sa pražskému publiku predstavil
Ladislav Neshyba.
6. I O. sa v Galéri i Lichtenštej nského
paláca uskutoč nil koncert Dychového
kvinteta ACADEMI A. Teleso vynikajúco interpretovalo Partitu ll pre päť fúkacích nástrojov, op. 26, Igora Dibáka.
ACADEM IA toto dielo uviedla už v roku
1989 v rámci cyklu ČT "Hudba z respíria". Odvtedy je v ich repertoári, a je ve ľ
mi sympatické, že si ho vybrali aj do tohto koncertu v rámci pražského populár-

neho cyklu. Za skl adbou l. Dibáka nasledovalo Sexteto pre klavír a dychové
kv inteto F. Poulenca, v ktorom dokázali
svoj zmysel pre h ravosť, zv ukovosť a najmä ry tmickos ť rafi novanej partitúry tohto
majstra francúzskeho neoklasicizmu.
Dielo P. Jerábka Musica giocosa pre
fagot a klavír je koncertantnou skladbou,
ktorá bola napísaná špeciálne pre súťaž v
Chomutove. Svieža invencia a dobrá znal osť možností využitia fagotu ako sólového nástroja, dáva predpoklady nielen pre
interpretáciu (vynikajúci Josef Janda),
ale príjemne pôsobí aj na pos lucháča. V
oboch dielach (F. Poulenc a P. Jerábek)
sa ako vynikajúci komorný hráč predstavil klavirista František Malý.
Na záver odznelo - pre mňa neznáme,
ale o to prekvapujúce - Dychové kvinteto
D dur, op. 95, J. B. Foerstera. V tomto romantickom, vynikajúco inštrumentovanom diele sa Dychové kvinteto ACADEMlA predstavi lo v plnom lesku - dokonalá súhra, vynikajúce technicko-zvukové
dispozície jednotlivých hráčov, bravúrne
zvládnutie náročn ých miest, ktorými je
partitúra toht,o nároč ného diela priam nabitá - to je vizitka súboru, ktorý s maxi·
málnou zodpovednosťou pristupuje ku
každej partitúre, ktorú interpretuje.
Bol to zážitok a s účas n e aj trochu nostalgia za prerušenými vzťahmi s český
mi kolegami, ale sn áď aj svetlo do budúcnosti a najmä záväzok na reciprocitu. Aj
tmuo formo u ďakujem Miroslavovi KubiČkov i , že má záujem o slovenskú hud·
bu.

IGORDffiÁI

Viedeň si pripomenula

Rossinih9
Viedenská Komorná opera ako prvú
premiéru tejto sezóny uviedla Rossiniho ope ru Turek v Taliansku. K spo lupráci si pozvala dvoch talianskych
umelcov - dirigenta W. Attanas iho a
režiséra Marca Catenu. Bol to správny
krok. Orchester bol skve le pripravený .
Výborné sóla v dychovej sekcii - najmä prvý lesný roh v náročnom sóle
predohry , ako aj ostatné dyc hové nástroje s nadhľadom zvládli neľahké party. Bravúrne hrali i sl áčikové nástroje.
Sólisticky bola opera obsadená mladými spevákmi , ktorí s radosťou spievali i tie najnáročnejšie fioritury. Rada
by som upozornila na jedného z protagonistov - barytonistu José-Juliana
Frontala, ktorý svoj zv uč n ý , krásny hlas
ovláda bez akéhokoľvek technické ho
zakolísania a so značnou suve renitou.
Marco Catena pracoval precízne s
každou postavou na vytvorení charakteru a spevá kom umožnil naplno uplatniť
ich herecký pote nciál. Zbor ne bol iba
doplňujúcim elementom, ale pracoval
na dotvoren í scénické ho obrazu v štylizovaných hereckých akciách, čo napomáhalo vyplniť nie kedy "hluché" miesta
partitúry. Premiéra mala zas lúžený úspech a tak si Komorná ope ra dôstoj ne
pripome nula 130. výročie úmrtia veľké
ho majstra talianskej opery buffa G .
EVABLAHOVÁ
Rossiniho.

A. Bartošová vydáva
nový album
Už štvrtý album ponúka svojim priaznivcom popredná oso bnos ť slovenskej
hudobnej scény, s p eváč ka Adriena Bartošová. Pod názvom Adrie na autorsky
pripravila 13 piesní. Na spoluprác u v

nahrávacom štúdiu pozvala popri svojich domovských muzikantoch - Andrejovi Šebanovi či Jurajovi Burianovi,
Pavlovi Kvassayovi ale bo Martinovi
Breznickom aj vynikajúceho klávesového hráča Juraja Tatá ra.
Krstn ým otcom albumu v Štúdiu 5
Slovenské ho rozhl as u, obohateného minikoncertom Adrieny B artošovej, bol
Pete r Dvorský.
Album Adriena pripravilo vydavate ľ
stvo Monitor EMI v spolupráci so spoločno sťou Gratex Inte rnational. CD obsahuje aj dátovú stopu CD-ROM, na
kto rej majitelia PC nájdu s pev áč kin
profil , di skografiu, ako aj štyri v ideozáznamy.

Recitál v Múzeu V. LOfflera
Opern ý recitál Michae ly Hausovej a
Martina Gurbaľa pripravilo Múzeum
Vojtecha Läffle ra v Košiciach (30 . 9.).
V priestoroch stálej expozície múzea
sa sóli sti o perného súboru Divadla
Janka Borodáča VŠD pred stavili áriami z opier Wolfganga Amadea Mozarta,
Bedi'icha Smetanu, Antonína Dvoi'áka,
Josepha Haydna a Gae tana Donizettiho.
Obaja inte rpre ti sú absolventmi košického Konzervatória. M. Hausová je
lau reátkou medzinárodnej súťaže Mikul áša Schne idra-Trnavského z ro ku
1996 a dva roky pred ňou získal obdobné ocenenie aj M. Gurbaľ, ktorý sa navyše roku 1996 stal abso lútnym víťa
zom Medzinárodnej súťaže Antonína
Dvoi'á ka v Karlovýc h Varoch.

Identifikovali Mozarta
Rakú sky vedec Gottfried Tic hy je
že sa mu podarilo identifikovať lebku slávneho hudobného skl a-

pre svedče n ý,

...,

dateľa

Wolfganga Amadea Mozarta,
ktorý zomrel ako 35-ročný v roku 1791
vo Viedni. Tichy novinárom predstavi l
knihu s názvom Mozartova nedobrovoľné dedi čs t vo , v ktorej zhrnul výsledky svojho výskumu a tvrdí, že pravos ť lebky potvrdil aj ne mecký lekár
Hyrtl. Ten vlastní veľkú zbierku lebiek
z 18. storoči a. Profesor Tic hy tiež porovnal kostru Mozartovej hlavy s jeho
portré tmi , ktoré vyhotovili ešte pred
smrťou tohto hudobného génia. Ide o
malú hlavu so špicatou bradou, malými
očn ý mi dierkami , pri čom horná če ľu sť
je vysunutá dopredu . Človek, ktoré mu
lebka patrila, trpe l podľa Tichyho kriv icou. Rakúsky profesor zá roveň tvrdí,
že Mozart pravde podobne zomre l na
nás ledky chrípky ale bo zlomeniny le bky , kto rú Tichy o bjav il na ľa vej strane.
(R)

O viedenskej škole
medzinárodne
V dňoc h 14. až 16. októbra sa konalo vo Viedni Sympózium s medzinárodnou ú časťou na tému Die Wiene r
Schule, de r Ständestaat und der Nationalsozialismus. U s poriadateľmi boli
Inštitút Arnolda Schänberga, Medzinárodná spoloč nosť A . Sc hänberga a
Židovské múzeum mesta Viedeň.
Účastníkm i sympózia bol i viacerí
hostia zo za hrani č i a, domáci odborníci
a pedagógov ia teraz už Unive rs ität fUr
Musik und darste llende Kunst Wie n.
Treba spomenúť aspoň Kurta Blaukopfa, prez ide nta Medzinárodnej spol očnosti A. Sc hänberga Manfreda Wagne ra a vedúceho Schänbergovho Inšti tútu Hartmuta Kronesa, jedné ho zo
spo lutvorcov to hto podujati a.
Z v iacerých prÍ:'> pev kov, ktoré sved -

Národné hudobné centrum
·SLOVKONCERT

Státna f'illtarmónia

ll. ll. - 19.00 h Jozef a jeho farebný

Košice

13. ll. - 19.00 h Lenka Filipová - koncert

15. ll. - 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác
Marián Lejava, klav ír
Marián Kraj čov i č, husle
Tomáš Boroš, klavír
Teodor Brcko, v iol on če lo
Regina Majtánová, klavír
Monika Štreitová-Popelái'ová, flauta
Matej Kozub, klarinet
Kamil Mihalov, kl avír
Lejava, Kmiťová, Pepucha, Bachratá, Krajčovič
Koncert z tvorby poslucháčov VŠMU a Konzervatória v Bratislave
V spolupráci so Spolkom
slovenských s kladat e ľov
17. ll.- 19.00 h Bratislava, Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca
Magdaléna Hajóssyová,
soprán
Peter Mikuláš, bas
Marián Lapšanský, klavír
MOYZESOVO KV ARTETO
Stanislav Mucha, l. husle
František Tôrôk, 2. husle
Alexander Lakatoš, viola
Ján Slávik, vio lonče l o
Koncert k Roku Eugena Suchoň a
V spolupráci s MKS
Bratislava
22. ll. - 10.30 h Bratislava, Mirbachov palác
Denisa Šlepkovská, mezzosoprán
Ján Salay, klavír
Vý ber piesn[ z tvorby
svetoznámych sklada-

5.11. -19.00h
Dom umeni a

teľov

V spolupráci so Spolkom koncertných umelcov

dirigent : GeorgKugi
(Rakúsko)
klavír: Kichoung Lee
(Južná Kórea)
G. Bizet: Carmen, suita
č. l
C. Saint-Saens: Koncert
pre klavír a orchester č .
2,g mol
L. van Beethoven: Symfónia č. l , C dur

12.11. -19.00h dirigent: PeterFeranec
Dom umenia
husle: Fréderic Pellasy
(Francúzsko)
E. Chausson: Poem (sólo husle)
J. Brahms: Koncert pre
husle a orc hester D dur
A. Dvoi'á k: Symfónia
č. 7, d mol
15. ll.

Agentúra Medusa Košice v spolupráci so ŠFK
Krst CD "P. Pač ut spieva QUEEN s košickou
filharmóniou"

Nová scéna
3. ll . - 11.00 h Obc hod s hrôzami - divadl o Nitra
3. l l . - 19.00 h Obchod s hrôzami - di vad lo Ni tra
3. ll. - 19.00 h Anjel - di vadlo West
4. l l. - 19 .OO h Rev ízor
5. ll. - 19.00 h Ples v hote li Savoy
5. ll.- 19.00 h Tri v tom- di vadlo West
6. ll . - 19.00 h Hrnči arsky bál
7. ll.- 19.00 h Krá ľ Dávid
8. ll. - 19.00 h Krá ľ Dávid
9. ll . - 19.00 h Evanjelium o Márii
9. ll. - 19.00 h Anjel - di vadlo West
l O·. ll . - 19.00 h Grófka Marica

č i a o tom, že rakúski odborníci systematicky dotvárajú solídny obraz viedenskej školy novými poznatkami, si
zaslúž ia pozornosť najmä tie, v ktorých rezonovala sc hopnosť brilantne
formulovať sociokultúrne vzťahy i vzťa
hy ume nia a politiky. Okre m toho, že
sympózium prinieslo mnoho nových,
dnes už v pravom z mys le s lova historických skutočností, zaujímavá bo la i
re interpretácia známych pojmov, týkajúcich sa Entartete Kunst, problémov s lobody a legitimity tvorby , defi novania národnosoc ialistických me tód
v oblasti ume nia, porovnania národnosocialistických me tód a komunistických mode lov kultúry.
V príspevkoc h a prednáškac h rakúskyc h a ne m eckých odborníkov sa prejav ila ešte j edna významná te nde ncia,
ktorá sa v naš ich podmienkach- vzhľa
dom na ideolog icko-e konomi c ké izolačné tende ncie minulosti i prítomno ti
-objavuje iba sporadic ky: vidieť pôsobenie druhej viedenskej školy ako reálne hnutie na pre lome sto ročí, ktorého význam ďa leko prekrač uj e európske dimenzie. V tomto z mysle odz ne lo
niekoľko prednášok (Thomas Phie ps,
G iessen; Werne r Hanak, Viede ň ; M arc us Patka, Vied e ň ), ktorých cie l'om
bolo dokumentovať č i nno sť ž ia kov i
pokračovate ľov Schänbe rgovho okruhu v zámorí. Fa ktic ky , historicky i názorovo prispe lo sympózium ku ko mpletnej š ie mu obrazu druhej viedenskej
školy a j ej vývojových te nde nc ií v
ume ní a hudbe nášho končiaceho sa
storočia. Ostáva len dúfať, že sympóziá tohto druhu sa stanú zvy kl osťo u i v
našom meste - vo Viedni sa ko najú
každ ý m esiac na pôde Univerzity. T o
ďalš ie sa začína 5. novembra 1998 na
té mu Nová hudba v krajinác h Európy
v spoluprác i s Wie n Mode rn.
EGONKRÁK

mornej opery Bratislava a sólisti SND Bratisla va)

p lášť

15. ll .- 19.00 h
16. ll. - 19.00 h

Bohéma klub

Krá ľ Dáv id
Kráľ

4. l l. - 18.00 h

Dáv id

16. ll. - 19.00 h Tri v tom - divad lo West
17.11.-19.00h Pokrvníbrati a
18. ll. - 19.00 h Pokrvní bratia
19. ll. - 19.00 h Ples v hoteli Savoy
v

"

Statna opera
Banská Bystrica
3. ll .- 18.00 h

E. Kálmán: Grófka Marica
Dirigent: Igor Bulla

V. ročník Banskobystrické
hudobné dni
13. - 20. ll. 1998
J anáček :
kyňa

13. l l . - 18.30 h L.

Její pastor-

Dirigent: Igor Bulla, l .
premiéra
14. l l. - 18.30 h Z. Merta, S. Moša: Sny
nocí sviitojánskych (Mestské divadlo Brno)
15. ll. - 15.00 h A. Vladigerov: Vlk asedem kozliatok ( VŠDDJZ Prešov)
16. ll . - 18.30 h P. Michaud, Z. Hájková: O strome vo mne
(SŠD - Štúdio tanca
Banská Bystrica)
17. l l . - 18.30 h Koncert populárnych
melódií
(Účinkuje Salónny orchester Dušana Kozáka
so sólistami)
18. l l. - 18.30 h Najkrajšie operné árie
(Účinkuje orchester Ko-

Talenty Konzervatória
J. L.Bellu
Š tudenti organového
oddelenia

l l . l l. - 18.00 h Mária Murgašová a jej
hostia

-

-- -

SKO Zil•:na
6. ll. - 19.00 h
Dom umenia
Fatra

Č ESKÝ KOMORNÝ
ORCHESTER
OLOMOUC
Anna Zúriková, organ
Umelecký vedúci:
Antonín Hradil, husle
Grieg: Suita "Z Holbergových č i a s"
Händel: Koncert B dur,
op. 7l l pre organ a orcheste r
Hindemith : 5 kusov,
op.44
Britten: Simple Symphony

12 . l l.- 19.00 h ENSEMBLE TRICELDom umenia
LO WIEN, Rakúsko
Fatra
(Koncert v spoluprác i s
Kultúrnym centrom Rakúskeho veľvys l anec tva
v Bratislave)
Michael Vogt, vio lončelo

Christoph Unterberger,
vio l o nče l o

Pe te r Siakala, violo nče
lo
Johanna Siakala, flauta
Reiko Sawada-Unterberger, gitara
Händel, Jbert, Beethoven, Viva/di, Dotzauer,
Debussy, Haydn a i.

XIX.

ročn:ík

festivalovej prehliadky

Nová slovenská hudba
Bratislava, 14.-21. novetnber 1998
Sobota, 14. november
19.30 h Slávnostný otvárací koncert
Koncertné štúdio Slovenského rozhlasu
Slávnostná predohra (premiéra)
Mirko Krajčí:
Eugen Suchoň: Symfonická fantázia BACH
pre organ, sláčikový orchester a bicie
Ilja Zeljenka:
Vl. symfónia (premiéra)
Tmrich Szabó - organ
Róbert Stankovský - dirigent
Symfonický orchester Slovenského
rozhlasu

Nedela, 15. november
19.30 h Komorný koncert
Slovenský rozhlas, Štúdio 2
Ivan K onečný: Fantázia pre klavír štvorruč ne (premiéra)
Daniela Kardošová a Tatiana Lenková
- klavír
Juraj Pospíšil: Koncert pre tubu a klavír,
op. 79 (premiéra)
Andrej Smolinský- tuba
Barbora Tolárová- klavír
Peter Machajdík: Päť zrk:adiel pre akordeón (premiéra)
Boris Lenko - akordeón
Jozef Sixta:
Recitatfv pre sólové v iolonče l o
(premiéra)
Jozef Lupták - violončelo
Tibor Andrašovan: Ouvertúra pre klavír š tvorručne
premiéra)
Daniela Kardošová a Tatiana Lenková
-klavír
Pondelok, 16. november
16.30 h Komorný koncert
Slovenský rozhlas, Štúdio 2
Musica Fosca pre lesný roh, violu a
Jozef Gahér:
klavír
Igor Bielik - lesný roh
Milan Telecký- viola
Helena Gáfforová- klavír
Vojtech Didi:
Danteho trubadúri pre klavír
Jana Škvareková- klavír
Július Kowalski: Päť malých rozhovorov pre
violončelo a fagot
Ján Slávik - violon čelo
Peter Hanzel - fagot
Norbert Bodnár: Variácie na tému L. v. Beethovena
pre dva klavíry
Aleš Solárik - klavír
Peter Pažický -klavír
19.30 h Komorný koncert
Slovenský rozhlas. Štúdio 2
Hanuš Domanský: Wečná pieseň , sonáta fantázia pre kla,vír (premiéra)
Jordana Pa lov ičová - klavír
Miroslav
Pejhovský:
Dychetto pre hoboj, klarinet, lesný roh
a fagot, op. 9 (premiéra)
Slovenské dychové kvinteto
Roman Berger: Saft November Music pre klavír
Elena Letňanová - klavír
Requiem za lrisku (hudobnoscénický
Juraj Hatrík:
obraz)
Svetlana M ečiarová- rola "Slepej
dievčiny"

Monika Štreitová-Popelái'ová - flauta
Zuzana Gréková - hoboj
Jozef Lupták - violončel o
Boris Lenko - akordeón
Eleonóra Slaničková-Škutová- klavír
Alexandra Sko'fepová - režijná spolupráca
Utorok, 17. november
16.30 h Komorný koncert
Slovenský rozhlas, Štúdio 2
Stanislav Hochel: Musica festiva pre 9 trúbiek
(premiéra)
M. Podhajský, F. Kosír,
R. Hudec, M. Bielik, P. Bartko, B. Tomášek, M. Homola, B. Jandorf, R. Kucharič - trúbky
Michal Janoš- dirigent
Pavol Malovec: Agnus Dei pre soprán a dve violončelá (premiéra)
Jana Pastorkov á - soprán
Teodor Brcko - v i ol on če lo
Michal S ťahel - violončelo
Amor, krajina obrátená k moru. breEgon Krák:
tónska fan tázia pre klarinet, klavír a
kontrabas
Alexander Stepanov - klarinet
Radoslav Šašina - kontrabas
Dana Šašinová- klavír
Hudba k poézii pre komorný orchester
Miro Bázlik:
Con media dell'arte- dychové kvinteto
Sláčikové kvarteto VŠMU
Ľudovíta Tkáčiková - harfa

Národn6 hudobné centrum

Spolok slovenských skladatelov pri SHÚ
Spoluuspori adate l ia: Slovenský rozhlas
Slovenská filharmónia
Asociácia uč i teľov hudby
Hudobný fond
Konzervatórium v Bratislave
Spolok hudobného folklóru
Hlavn č mesto SR Bratishtvi/IW

František Rek- vibrafón
Rastislav Štúr- dirigent

Lukáš Varga- klavír
Gabriela
Kirá ľová:

19.30 h Komorný koncert v rámci cyklu koncertov "Rok B.
Suchoňa"

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Eugen Suchoň: Ad Astra - päť piesníJ.re soprán a klavír na básne Štefana Záryho, op. 16
Malá suita s passacagliou pre klavír,
op.3
Tri piesne pre bas a klavír na básne
M. Válka, P. Št il ichu aJ. Smreka
Sláčikové kvarteto. op. 2
Magdaléna Hajóssyová - soprán
Peter Mikuláš- bas
Marián Lapšanský- klavír
Moyzesovo kvarteto
Streda, 18. november
16.30 h Komorný koncert
Slovenský rozhlas, Štúdio 2
Milan Haluška: S láč ikové kvarteto (premiéra)
Juraj Tandler: Sláčikové kvarteto (premiéra)
Róbert Ga~parík : Pod mojím slnkom, op. 34 (premiéra)
(sláč ikové kvarteto)
Moyzesovo kvarteto
-19.30 h Koncert folklórnej hudby
Slovenský rozhlas, Štúdio 2
(Koncert poriada Spolok hudobného folklóru pri SHÚ)
Ivan Dubecký: Vstávajte pastieri
Peter J a ntošči ak: Na več urkoch
Igor Bázlik:
Ponické spevy
Povoja, spevácka skupina
Marián Krajčov ič: Vysoká je hora
Martin L:orej:
Hommage il Stračina
Tibor
Andrašovan
Slovenské dvojspevy
sólisti: Juliana Jamrišková
Petra Noskayiová
Na kern1ešu
Igor Dibák:
Hanuš
Pod Javorinou muzika hrá
Domanský:
Marek Piaček: Pl ačka
Milan Rusko:
Poľské tance
Ilja Zeljenka:
Slovenské spevy
Svetozár Stračina: Nevesta hô ľ
OĽUN SRo
Miroslav Dudík, umelecký vedúci
Miroslav Šmíd, dirigent
Štvrtok, 19. november
16.30 h Komorný koncert
Slovenský rozhlas, Štúdio 2
Die Niemandslieder
Jevgenij lršai:
Jevgenij Lršai - klavír
Aleš Jen is - barytón
Juraj Beneš:
ll sogno di Poppea pre soprán a klavír
Nao Higano - soprán
Silvia L:ápová-Vizváryová- klavír
Dušan Martinček: Venovania No. l. pre klavfr (premiéra)
Stanislav Zamborský - klavír
Ivan Hrušovský: Dotyky, cyklus pie nf pre soprán a
klavír
Klaudia Dernerová - soprán
Jozef Malík - klavír
Marek Piaček : Skladateľ, skladateľ, našiel si
správny smer, 2. sonáta (grande) pre
husle a klavír
Petra Csa.Piárová - husle
Mikuláš Skuta- klavír

19.30 h Komorný koncert
Slovenský rozhlas, Štúdio 2
Dve árie na texty Stabat Mater
Ivan Parík:
pre soprán a klavír
Jana Pastorková - soprán
Ľudovít Marcinger - klavír
Peter Martinček : Dichtung und Wahrheit pre husle a
klavfr, (Sonáta č. 2) -(premiéra)
Peter Michalica- husle
Dana Šašinová - klavír
Iris Seghy:
Afforismi ll. pre flautu, hoboj a basklariner (premiéra)
Con media dell'arte
Vladimír Bokes: Kadencia 111. pre husle sólo (premiéra)
Štefan Gyop<is - husle
Ľudovít Rajter: Sexteto pre flautu, hoboj, klarinet, lesný
roh. fagot a klavír (premiéra)
Eleonóra Slaničková-Škutová- klavír
Slovenské dychové kvinteto
Piatok, 20. november
16.00 h Koncert komornej a zborovej tvorby pre deti a mládež
Koncertná sieň Konzervatória v Bratislave
Piatok, 20. november
16.00 h Koncert komornej tvorby pre mládež
Koncertná s i eň Konzervatória v Bratislave
Peter Jantošči ak: Cestou zo školy
Marek Halmo - klavír

Juraj Tandler:

3 spomienky na leto
Michaela Schwarzová- Oauta
Gabriela Kiráľová- klav.
sprievod
Lento- Rytmico- Leggiero
František Jánoška- klavír

Víťazoslav
Kubička:

Miro Bázlik:

Miro Bázlik:
Jozef Gahér:

Také vše l ičo (výber)
Lucia Baráthová - klavír
Miloš Nováček - klavír
Prvosienky
Veronika Mihalcová- husle
Mária Komlóssyová- klav. spneq
Nezábudky
Halina Lesyková- klavír
Pät piesní na texty Janka
(výber)
Miroslav Hudák - spev
Miroslava Bulíková klav. s~
Letné ráno
Marietta Rybáriková- violončelo
Manina Rybáriková- v iolončelo
Mária Komlóssyová -klavír
The little fooleries
Jozef Hamcrník - flauta
Radomír Letaši - gitara
l. rozprávka pre Barborku
"O s mčekovi Parožtekovi"
Natália Zachová - klavír
o

Pavol Krška:

Peter Martinček :

Juraj Hatrík:

Víiazoslav
Kubič k a:

19.30 h

Pi ese ň bez slov
Lujza Durišová - violončelo
Jana Boudová- klav. sprievod
Ilja Zeljenka:
3 1 klavírnych drobností (výber)
Martin Godány, klavír
Ilja Zeljenka:
Album pre mladých klaviristov (Yýlllt
Peter Šandor- klavír
Juraj Hatrík:
Nonetto di studi faci li (výber)
Ivana Svobodová- akordeón
Komorný koncert
Slovenský rozhlas, Štúdio 2
Jozef Sixta:
Trio pre klarinet, violonče lo a klaYt
Ilja Zeljenka:
2. klavírne kvinteto pre husle.
violu, vio lončelo, klarinet a klavfr
Peter Zagar:
Kvinteto pre husle, violu, violtJIIII.
lo, klarinet a klavír
Opera Apena ensemble
Volanie po partin1rach '98, nové diela sloveolk1ch6
datelov
Malomestský komorný orchester
Požoň sentimentál

Sobota, 21. november
16.00 h Koncert orchestrálnej a zbooovej komornej mn, Jl
mládež, Slovenský rozhlas, Štúdio 2,
Tibor Frešo:
Malý klavírny koncen 3. čast
Daria Durišinová - klavír
Mária Blesáková- klav. sprievod
Milan Dubovský: Pod modrou oblohou
Detský zbor ZUŠ Exnárova 6, B...a.
Ondrej Geče - klavír
Michal Pokorný - klavír
Zdenko Mikula: Uspávanka (premiéra)
Camerata academica Prešov
Karol Medňan ský -dirigent
Milan Novák:
Retrospektívy
Slávka Bajtošová - Oauta
Jana Forraiová- klavír
Ľudmi l a Rovi\áková- klavír
Camerata academica Prešov
Igor Dibák:
Malá suita
Orchester mladých ZUŠ Skle!Wovl5,
Bratislava
Miroslav Šmíd, dirigent
Juraj Hatrík:
Nie som č l ovek, predsa žijem
(premiéra)
Popradský detský zbor
Jozef Búda - zbom1ajster
Perla Danková- klav. sprievod
Eugen Suchoň: Vivolávání jara
Bratislavský detský zbor
Ondrej Šaray - dirigent
Orchester detí a mládeže H3lliiÓiil
Rastislav Buchta- dirigent
o

19.00 h

Záverečný symfonický koncert
Slovenská filharmónia
Tomáš Boroš:
Sinfónia (premiéra)
Mojmír Hanák: Ticho pre flautu, stii~lk~IV9 '•••harfu (premiéra)
Pavol Bagin:
Ister, skica pre velký s~
orchester (premiéra)
Dezider Kardoš: Slovakofónia
Monika Štreitová-Popelál'ov4 O.
Bystrík Režucha- dirigent
Slovenská fi lham16nia
o
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